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Goed Gevoel!
“Ik heb een hypotheek gekregen, 
  die perfect bij me past.”
 Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

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

Hét actuele woningaanbod op de ronde venen kabelkrant (18.00-23.00 uur)

SEAT/ VW/ Audi service providerSEAT/ VW/ Audi service provider

Herenweg 45, 3645 De, VinkeVeen
OpeningstijDen:   
wO/DO/Vr 9-18 uur, za 9-17 uur

VerbOuwingsOpruiming:
t/m zaterDag 5 januari

70% kOrting*
Op De najaarscOllectie 2007
*m.u.V. HerenkOstuums en sHirts

DOnDerDag 24 januari zijn wij weer Open!

Allen ElektroTechniek
Bel Vrijblijvend

0297-241555

Energielabel ?

Wat was het prachtig 
mooi de zaterdag voor 
kerst

regio -  Wat was het buiten prachtig, de zaterdagmorgen voor kerst. Alles 
was prachtig wit, het zonnetje erbij en dan foto’s maken. Zij die hebben uit-
geslapen hebben dat gemist, want het zonnetje erbij is natuurlijk prachtig, 
helaas binnen een uur was daardoor het meeste wit weer weg. 

Maar onze fotograaf heeft het vastgelegd, zie het hart van deze krant.

Stichting Behoud Oud Uithoorns 
Dorpsgezicht:

”Sluiting kerk de Schans 
een vooropgezet plan: 
kerk is gewoon verkocht!”
uithoorn – Voor de leden van Stich-
ting BOUD, Behoud Oud Uithoorns 
Dorpsgezicht, is het bijna 100% ze-
ker, de sluiting van de Rooms Ka-
tholieke kerk aan de Schans in Uit-
hoorn, is een vooropgezet plan van 
het kerkbestuur.  
“Let maar op, ze hebben de kerk 
gewoon verkocht aan Rabo Vast-
goed, let op onze woorden”. We zit-
ten aan tafel met  Annie Hogervorst 
en Ans van Muijen, beiden vrijwil-
ligster bij de parochie de Schans en 
tevens bestuursleden van de Stich-
ting BOUD. Het is overduidelijk: ze 
zijn boos, heel boos en teleurgesteld 
in het kerkbestuur van de Schans. 
Enkele dagen voor de kerstviering 
besluit dit kerkbestuur om de kerk 
te sluiten wegens, zoals zij dat stel-
len: brandgevaar.

Benjamin redt zijn broertje 
uit het ijskoude water
wilnis – Zondag 22 december 
rond de klok van 13.00 uur dreig-
de een gezellige schaatsmiddag in 
Wilnis, op een drama uit te lopen. 
Een groepje kinderen onder wie de 
broertjes Benjamin (11), Jonathan 
(8) en een vriendinnetje, Annabel 
(10), was nog even van het ijs aan 
het genieten. Op een klein slootje 
kon het best nog wel. 
Ze vermaakten zich prima en deden 
de bekende tv show: “Sterren dan-
sen op het ijs “na. De kinderen wa-
ren,  in hun spel, wat afgedwaald en 
kwamen, ondanks waarschuwingen 
van de ouders, op het grotere wa-
ter aan de ingang van Veenzijde 3A 
terecht. 
Dit water staat er om bekend dat het 
als een van de laatste dichtvriest. 
Heel gevaarlijk dus.

Toen het ijs enorm begon te kraken,  
wilden de kinderen zich uit de voe-
ten (schaatsen) maken, maar dat 
lukte niet bij alledrie en Benjamin 
zag zijn kleine broertje, kopje on-
der gaan. Gelukkig kwam de jongen 
niet onder het ijs terecht, maar hij 
was wel behoorlijk in paniek. Benja-
min wilde zijn broertje de helpende 
hand reiken, maar die maaide met 
zijn armen zo wild om zich heen en 
riep ”haal me eruit”, dat dat niet luk-
te. Dit geschreeuw was in de wijde 
omtrek te horen, waardoor ook een 
buurbewoonster op de kreten af-
kwam. 

In het wak
Hoe Benjamin ook zijn best deed, hij 

kon zijn broer niet te pakken krijgen 
en is toen zonder te aarzelen het wak 
in gesprongen om zijn broer eruit te 
krijgen. Annabel, die bij de jongens 
op de Beatrixschool zit, hielp ver-
volgens Benjamin. Zij is toen terug 
naar haar huis geschaatst om haar 
ouders te halen. De jongens liepen 

alvast doorweekt richting de weg en 
werden daar opgevangen door de 
toegesnelde buren en kennissen. 

De schaatsen werden snel uitge-
trokken en op sokken, hevig ge-
schrokken, spoedde de jongste zich 
naar huis.  

Zijn grote broer volgde hem op 
de voet. De geschrokken vader en 
moeder hebben zich over de kinde-
ren ontfermd. Snel de kleding uit en 
lekker onder de warme douche. 

Natuurlijk moet de grote broer ge-
prezen worden voor zijn goede red-
ding en ook Annabel, die goed mee-
hielp, mag niet vergeten worden. 
Nog danig onder de indruk wilden 
de jongens nog even poseren voor 
de foto. 

Goed gedaan, Benjamin!

Voor de twee aanwezige aan onze 
tafel kwam dit besluit niet als een 
donderslag bij heldere hemel; “ Het 
kerkbestuur heeft er gewoon naar 
toe gewerkt. Ze weten heel precies 
wat ze doen, Ze willen gewoon van 
deze kerk af. Geloof ons maar, bin-
nen niet al te lange tijd komen ze 
het vertellen, dat ze de kerk ver-
kocht hebben aan Rabo Vastgoed. 
Die gaat hem restaureren en er win-
keltjes in maken of zo iets.

Vandaar die verhalen dat de kerk 
opeens zo levensgevaarlijk is dat je 
er geen diensten meer kan houden. 
Ze belazeren gewoon de boel”, al-
dus Ans van Muijen.

Voor een uitgebreid interview 
zie pagina 10

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698

SERIEUZE
BEZORGER/STER

voor een wijk in Wilnis
(Herenweg, incl. arkenparkjes en Wilnisse Zuwe) 

210 KRANTEN

GOEDE VERDIENSTE
Info: 0251-674433

MET SPOED GEVRAAGD



Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het servicefor-
mulier op de website, 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.

Servicepunt Mijdrecht, 
Hoofdweg 1, 
Geopend: 
ma t/m vr  9.00-13.00 uur. 
(0297) 38 33 99.

Servicepunt Wilnis, 
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr  9.00-16.00 uur. 
(0297) 23 76 10.

Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website 
www.servicepuntderondevenen.nl.

Er is ook een mobiel 
Servicepunt. U kunt deze bus 
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok, 
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het 
“Ons Streven”, 
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk 
van 14.15-15.00 uur.

AfvAlbrengStAtion
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (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 of en 
wethouder wilt voorleggen, 
kan dat tijdens hun spreekuur 
op dinsdag van 11.00-12.00 
uur. Bel voor een afspraak 
(0297) 29 17 10.

Spreekrecht
U mag aan het begin van de 
vergadering spreken tot de 
gemeenteraad, dit heet het 
spreekrecht. Hiervoor krijgt 
u maximaal vijf minuten. 
Het spreekrecht geldt 
alleen voor onderwerpen 
die op de agenda staan. 
De gemeenteraad kan, 
voordat een besluit wordt 
genomen, de informatie 
betrekken in de vorming 
van haar oordeel. Inwoners 
kunnen ook voorafgaand 
aan vergaderingen van 
raadscommissies vragen 
stellen aan de leden. Dit 
mogen zowel geagendeerde 
als niet-geagendeerde 
onderwerpen zijn. Wel dienen 
de onderwerpen tot het 
werkgebied van de commissie 
te horen. 

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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2008, een nieuw jaar 
met nieuwe kansen om 
op uw energiekosten 

te besparen
de gemeente stelt een gratis energiebox en energieadvies 
aan huis beschikbaar. deze actie is voor de inwoners van 
de ronde venen en duurt tot eind februari.

Met het besparen van energie in uw woning kunt u veel kosten 
besparen. Dat hoeven geen ingrijpende maatregelen te zijn. Ook met 
kleine maatregelen kunt u al veel bereiken. Daarom willen wij u graag 
kennis laten maken met de energiebox. Een box ter waarde van €60,- 
met energiebesparende producten als spaarlampen, radiatorfolie, een 
tijdschakelaar en andere handige producten. Hiermee kunt u jaarlijks 
tot wel €100,- besparen op uw energierekening! 

Wilt u meedoen met deze tijdelijke actie? Reageer dan snel, want er zijn 
250 energieboxen beschikbaar (1 per huishouden). Knip de bijgevoegde 
antwoordcoupon uit en stuur deze voor eind januari 2008 in. In de maand 
januari wordt u gebeld voor een afspraak met een energieadviseur. 
De adviseur komt de energiebox overhandigen en adviseert u hoe 
u in uw woning energie kunt besparen.
Voor meer informatie en vragen kunt u bellen naar de Servicebalie 
thuis energie besparen, (030) 28 02 913. Bereikbaar van maandag 
t/m donderdag van 10.00-12.00 en 13.00-15.00 uur of kijk op 
www.thuisenergiebesparen.nl.

 

AAnmeldingSbon
ja, ik doe mee met de actie 
“energiebesparing houdt huis in de ronde venen” 

Naam : ..............................................................................

Adres : ..............................................................................

Telefoonnummer  : ..............................................................................

E-mail : ..............................................................................

Stuur deze bon zonder postzegel naar:
milieudienst noord-West utrecht
Servicebalie (thuis energie besparen)
Antwoordnummer 52258
3502 Wb utrecht

kramenmarkt in de Willisstee
de traditionele kramenmarkt in combinatie met de nieuwjaarsreceptie van het college 
van burgemeester en Wethouders van de gemeente de ronde venen vindt op 3 januari 
plaats in de Willisstee. de combinatie van kramenmarkt en nieuwjaarsreceptie is al 
jarenlang een publiekstrekker en daardoor een geschikt moment om vrienden en 
bekenden een gelukkig en gezond nieuwjaar toe te wensen.

Tijdens de kramenmarkt presenteren vijftig Ronde-
veense verenigingen, instellingen en instanties zich 
aan u als inwoner. Ze laten zien welke activiteiten 
zij aanbieden en sommige verenigingen geven de-
ze avond ook presentaties. Onder de deelnemende 
verenigingen bevinden zich onder andere sportver-
enigingen, muziekverenigingen, kerkelijke instan-
ties, toneelverenigingen, hobbyclubs en milieuver-
enigingen. Daarnaast wordt ieder jaar een bepaald 
thema benadrukt. Dit jaar is gekozen voor het 

thema “welzijn en maatschappelijke instellingen”. 
Stichting Welzijn Ouderen en Stichting Leefbaarheid 
zijn per 1 januari 2008 gefuseerd. Tijdens de 
kramenmarkt zal rond 20.30 uur het logo en de 
naam van de nieuwe welzijnsstichting feestelijk 
worden onthuld door wethouder Jan van Breukelen. 
U bent van harte welkom op de kramenmarkt. De 
kramenmarkt vindt plaats op donderdag 3 januari 
2008 van 19.00 uur tot 22.00 uur in de Willisstee in 
Wilnis, Pieter Joostenlaan 24.

Vrijdag 4 januari 2008
Zesde inzameling 
plastic flessen en flacons
Wanneer en hoe laat kunt u de 
speciale afvalzak aan de weg zetten?
• Zet de speciale afvalzak op  4 januari 2008 uiterlijk om 07.30 uur aan de 

openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan 
kan het voorkomen, b.v. door inzet van extra auto’s, dat de inzamelauto 
om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment geen afvalzakken 
worden aangeboden, komt de inzamelauto op een later tijdstip niet terug 
om uw afvalzak alsnog op te halen.

• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als de 
inzamelaar de straat in komt of langs rijdt. De kans dat u dan te laat 
bent is heel groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om 
07.30 uur aan de openbare weg staat.

• Biedt de speciale afvalzak goed zichtbaar aan voor de inzamelaar.
Waarom is de inzameling beperkt 
tot plastic flessen en flacons?
 Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic. Door 

de inzameling te beperken tot deze stroom verpakkingen waar een 
vloeistof in heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerycled. 

Wat kunt u doen wanneer u tijdens 
de inzameling vragen heeft?
 Op vrijdag 4 januari 2008 kunt u tijdens kantooruren contact opnemen 

met SITA wanneer u vragen heeft over de inzameling. SITA is 
telefonisch te bereiken op: 030 2455013.

Wat kunt u doen wanneer u sneller van 
uw plastic flessen en flacons af wilt?
 U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het 

afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een 
speciale container van deze campagne Plastic Heroes.

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
 Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.nl) 

vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over onder 
andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest gestelde 
vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact opnemen 
met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 291800.

restafval inzameling op zaterdag 5 januari 2008
op dinsdag 1 januari, nieuwjaarsdag, zal er geen 
restafval inzameling plaats vinden. uw restafvalcontainer 
zal in plaats daarvan nu op zaterdag 5 januari geleegd 
worden. op deze bijzondere inzameldag zullen de 
inzamelauto’s een andere route rijden dan op dinsdag. 
tevens zullen ook extra auto’s worden ingezet. om deze 
bijzondere inzameldag tot een succes te maken wordt u 
dringend doch vriendelijk verzocht uw restafvalcontainer 
uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg te zetten.

Aanbieden restafvalcontainer
• Zet uw container uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg. ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel 

later, dan kan het voorkomen dat, b.v. door inzet van extra auto`s, de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs 
komt. Als er op dat moment geen containers worden aangeboden, komt de inzamelauto op een later tijdstip 
niet terug om uw container alsnog te legen.

• Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het vastgeklemd is, kan de container niet goed geleegd worden.
• de container mag niet zwaarder zijn dan max. 70 kg, anders kan deze niet worden geleegd.
• haal de container zo snel mogelijk terug als deze geleegd is. Zo voorkomt u overlast door “zwervende” 

containers.

het college van 
burgemeester en Wethouders 

van de gemeente de ronde venen 
wenst u een voorspoedig 2008!

Hierbij nodigen wij u van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie. 

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op:
donderdag 3 januari 2008 van 19.00 uur tot 20.30 uur in dorpscentrum

de Willisstee, p. joostenlaan 24 in Wilnis

Zoals elk jaar wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden samen met de traditionele “kramenmarkt”, waar 
Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties zich presenteren. Deze kramenmarkt duurt tot 22.00 uur.

Wij hopen u donderdag 3 januari te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,
• Burgemeester drs. M. Burgman

• Gemeentesecretaris drs. E. de Lange
• Wethouder J.M. van Breukelen

• Wethouder Jac. Dekker
• Wethouder ing. A.F. Rosendaal

• Wethouder I.M. Lambregts

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

5 jANuARi 2008 
Zaag mee in De Ronde Venen e.o.
Landschapsonderhoud bij familie Samson, Gagelweg 1 in Wilnis 
van 09.00-14.00 uur (o.a. achterstallig onderhoud en snoeien 
hoogstamfruitbomen).Voor materiaal, koffie en soep wordt 
gezorgd. Zelf zorgen voor een beker, laarzen en werkkleding. 
Informatie bij Ton ter Linden: tel. (0297) 56 74 37.
Vogels kijken op de eerste zaterdag van januari
Samen met de Vogelwerkgroep van IVN afd. De Ronde Venen & 
Uithoorn vogels kijken bij Waverhoek. Om 08.30 uur verzamelen 
op het parkeerterrein bij de Algemene Begraafplaats in Wilnis (zie 
om uiterlijk 08.00 uur op www.sneuper.web-log.nl of de excursie 
doorgaat!). Koffie en kijker of telescoop mee! Excursie duurt tot 
ongeveer 12.00 uur. Meer informatie: Gerrit Hiemstra, tel. (0297) 
28 52 85.

inzameling kerstbomen op 
woensdag 9 januari
De gemeente zamelt weer kerstbomen in na de feestdagen. Op woensdag 9 januari 2008 
kunt u kerstbomen inleveren op verschillende plaatsen. Voor elke kerstboom die u inlevert, 
krijgt u € 0,20. Op de volgende plaatsen kun u kerstbomen inleveren. Let goed op de tijden.
Wilnis
• Julianastraat hoek Raadhuisstraat: vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur
• Pieter Joostenlaan (CSW): vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur 
• Wagemaker: vanaf 14.00 uur t/m 14.45 uur
Vinkeveen
• Loopveltweg, bij trapveld met glasbak: vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur
• WC Zuiderwaard, parkeerterrein, Ingang Plevierenlaan: vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur
Mijdrecht
• Diamant, ter hoogte van rioolgemaal: vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur
• Grondzeiler, aan het grote plein: vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur 
• Paltrok, grasveld bij Viergang: vanaf 13.00 uur t/m 15.30 uur 
• Parkeerterrein aan de Grutto: vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur 
• Bisschop Koenraadstraat, hoek Midrethstraat: vanaf 13.00 uur t/m 13.30 uur 
• Zuster den Hertoglaan, oude marktplein: vanaf 13.00 uur t/m 13.30 uur
• Pimpernel achterzijde zwembad: vanaf 13.45 uur t/m 14.30 uur
Amstelhoek
• Piet Heinlaan, nabij vijver: vanaf 13.00 uur t/m 13.45 uur
• Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt: vanaf 13.45 uur t/m 14.00 uur
De Hoef
• Merelslag, nabij speelplaats, aan De Hoef Oostzijde: vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur
Waverveen
• Selijnsweg, nabij speelplaats: vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur 

Bij meer dan 50 kerstbomen komen wij die ophalen. u dient dit van te voren te melden via de servicelijn: (0297) 29 18 00.

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.

Voor actueel nieuws:
www.derondevenen.nl

OFFiCiELE BEKENDMAKiNGEN

AANVRAGEN BOuWVERGuNNiNG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Vermogensweg Oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw Reguliere bouwvergunning 2007/0721 17-12-2007

Vinkeveen
Uitweg 25 Vernieuwen van kweekkassen Reguliere bouwvergunning 2007/0860 11-12-2007

Wilnis
Bovendijk 20 Oprichten van een  Reguliere bouwvergunning 2007/0858 11-12-2007
 machineberging/opslagruimte
Herenweg 284 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2007/0861 12-12-2007
Burg. Padmosweg 204a Oprichten van 3 starterswon. (nabij 204a) Reguliere bouwvergunning 2007/0864 12-12-2007

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.)

BOuWpLANNEN

Met ingang van 3 januari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
bouwplannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Wilnis
Burg. Padmosweg 211 Vergroten van een dakopbouw Reguliere bouwvergunning 2007/0747 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
Onder A te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw ziens-
wijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze 
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.

VERLEENDE KApVERGuNNiNGEN

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor:

Straatnaam Soort boom Reden 
gemeentelijke bomen

Mijdrecht
Boezemmolen ( tegenover nr.40)  1 els kroonsterfte/aantasting wilgenhoutrups
Buitenkruier (tegenover nr.45) 3 sierkersen kroonsterfte/ takbreuk
Dokter van den Berglaan 1 iep afstoting entplek
Florijn fietspad naar C1000 1 wilg ingerotte holte/aantasting honingzwam
Houtzaagmolen ( achter nr.44) 1 sierkers kroonsterfte/zware beschadiging
Midrethstraat 85 overzijde weg 1 treurwilg scheefstand/ wortelopdruk
Pieter 18 1 els  inrotting stamvoet, aantasting wilgenhoutrups
Proosdijlaantje 1 els slechte stam/scheefstand
Proosdijlaantje 1 esdoorn slechte stam/scheefstand
Stellingmolen ( schuinvoor nr. 1) 1 es scheefstand/aantasting wilgenhoutrups/ inrotting
Verfmolen  (voor nr. 71 t/m 77) 4 sierkersen takbreuk/overmatige kroonbelasting
Viergang ( tegenover nr.2 en 3) 1linde scheefstand
Viergang ( voor nr. 17) 1 linde scheefstand
Viergang ( tegenover nr. 41) 2 linde scheefstand
Wipmolen ( naast nr. 53) 3 iepen wortelopdruk/schade straat

De aanvragen liggen van 2 januari tot 16 januari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn 
van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende 
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

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.

collectanten
gevraagd!
voor de collecte van 10 t|M 16 februari 2008
kijk op www.amnesty.nl/collecte of bel (020) 626 44 36
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, tel. 0900-4701470. Dit geldt 
voor het hele weekend, feestdagen 
en voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts of tel. 0297-
531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsen-
post 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, Dorpsstraat 
39, 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 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis, 
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis, 
tel: 0297-250114. 
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen 
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.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.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230288. 
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel: 
0297-272300. Tel. inschrijfuur: ma 
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologi-
sche hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psycho-
therap. en medew. 0297-285371 
of 0297-568866; www.simons-
psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen:
Praktijk voor psychologische hulp-
verlening, R. Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de 
Klerk, gezondheidszorg-
psycholoog (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 spreekuur is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.
In juli en augustus GEEN spreekuur.

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en 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.

Twee verkleumde kittens 
op Driehuisplein
Mijdrecht - De heer Co Oudshoorn, 
woonachtig in een van de senioren-
woningen tegenover de RK-Kerk 
op het Driehuisplein, vond donder-
dagmorgen 27 december twee ver-
kleumde kittens vlak voor zijn wo-
ning. De beestjes zijn naar schatting 

tussen de zes en acht weken oud. 
De een is een cypers poesje met wit-
te sokjes en befje dat een halsband-
je droeg in de vorm van een tierip 
met een balletje eraan. Het tweede, 
ook een poesje, is zwart met witte 
sokjes en een witte streep over de 
buik. De heer Oudshoorn heeft zich 
over de diertjes ontfermd en ze naar 
zijn schoondochter Ellen Oudshoorn 
gebracht op de Westerlandweg 1A 
in Mijdrecht. Daar warmden de kit-
tens zich eerst bij de kachel en kre-
gen vervolgens wat te eten. Dat 
smaakte goed! De indruk bestaat 
dat de kittens een eigenaar(es) heb-
ben en zijn weggelopen. Zo te zien 
zijn ze niet uit één nest afkomstig, 
maar kennelijk wél zindelijk want de 
poesjes gingen direct na aankomst 
‘op de kattenbak’. 
Dit versterkt het idee dat de beest-
jes dit geleerd hebben en dus ie-
mand toebehoren. De mogelijke 
eigenaar(es), dan wel een belang-
stellende voor de diertjes, kan bel-
len met Ellen Oudshoorn, tel. 06-
17426335.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’.  Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Watersnood in De  Kwakel
Deze week kregen we bovenstaande foto toegestuurd van Ben Plasmeijer 
uit De Kwakel. Hij schreef erbij: "Dit plaatje heb ik geschoten bij de vijver 
van de Kwakelse kerk op woensdag 12 december jl. Het binnenverblijf van 
de eenden stond geheel onder water en dat vond ik de moeite waard er 
een foto van te schieten." 

Brandweer oefent in/op 
het ijs
Wilnis – Flink wat ijs, ook op de 
achtervaart in Wilnis. 

Voor de duikers van de vrijwillige 
brandweer in Wilnis een prachtige 

gelegenheid om wat te oefenen. Stel 
dat er iemand door het ijs gaat en ze 
moeten in actie komen, je weet het 
maar nooit en oefening baart kunst 
toch?

De eerste lammetjes zijn 
er weer

Mijdrecht - De eerste lammetjes 
worden steeds vroeger geboren. 
Was ooit het heel vroege voorjaar 
het moment dat de eerste lamme-
tjes werden geboden, nu is dat al 
rond de kerstdagen. 
Dat gebeurde bij Ellen en Harry 
Oudshoorn op de Westerlandweg 
1A in Mijdrecht. Een van de scha-
pen wierp op kerstavond twee lam-
meren. Bij een ander schaap werd 
een dag later een lammetje ge-
boren. “Het tijdstip is niet vreemd 
voor deze schapen want ze beho-
ren tot het Suffolk-ras en die lam-
meren rond dit tijdstip in het jaar,” 
legt Ellen uit.“Ze zijn nu nog zwart, 
maar over een paar weken wordt de 
huid lichter en zijn ze grijs/wit.” Har-
ry vult aan dat dit soort schapen min 

of meer tot een bijzonder ras beho-
ren. “Er zijn er zo’n 2.000 van. Dit 
in tegenstelling tot ‘gewone’ scha-
pen waarvan er vele tienduizenden 
rondlopen in de wei. Vanzelfspre-
kend zijn daar de lammeren net ze 
lief en leuk van. Maar die worden 
meestal ruim na Nieuwjaar in het 
vroege voorjaar geboren. Dan ko-
men de berichten over lammetjes 
vaak in de krant, helemaal als het 
tegen Pasen loopt. 
Dat moment wordt immers vaak ge-
associeerd met pas geboren lam-
metjes. 
We dachten zo, laat ons nu eens de 
eerste zijn met lammetjes die rond 
de kerst zijn geboren. 

Echte kerstlammetjes dus!”

(foto Herman van Soest)

Sfeervolle kerstviering op 
de Hoeksteen
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 19 december vierden alle 
groepen van de Hoeksteen kerst-
feest. Bij de groepen 3 t/m 8 was 
het kerstfeest in hun eigen klas met 
de juffen, waarbij het lokaal natuur-
lijk in kerstsfeer was gebracht met 
kaarsjes, kerstbomen en hun zelfge-
maakte kerststukjes. 

Het kerstverhaal, gedichten en 
mooie kerstwensen werden voor-
gelezen en opgezegd. Bij groep 
1 en 2 was het drukker in de klas, 
daar mochten de papa’s en de ma-
ma’s komen kijken en luisteren naar 
het ingestudeerde kerstspel en alle 
mooie kerstliedjes, die de kleuters 
uit volle borst zongen.

Het mooie verhaal van Jozef en Ma-
ria, het kindje Jezus, de engelen en 
de herders werd prachtig nage-
speeld door de kinderen. Nadat de 
vieringen in alle klassen afgerond 
waren, werd iedereen uitgenodigd 
om naar het binnenplein van de 
school te gaan. 

Daar werden we getrakteerd door 
de ouderraad op warme chocolade-
melk, kerstkransjes, krentebrood en 
gluhwein. 
Onder het genot van deze lekker-
nijen, konden we luisteren naar een 
optreden van VIOS, die prachtige 
kerstliedjes ten gehore bracht. Het 
was koud maar de sfeer was warm 
en gezellig!!
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Tienduizend euro schenking 
voor nieuwe dierenambulance
Mijdrecht - Voor Mirjam Bosman 
en haar vrijwilligers van de stichting 
Dierenambulance De Ronde Venen 
is aan de kerstgedachte wel heel 
genereus invulling gegeven. De ei-
genaresse van een firma in Vinke-
veen die niet nader genoemd wenst 
te worden, schonk ‘namens haar 
honden ‘Toby’ en ‘Teddy’ een be-
drag van tienduizend euro aan de 
stichting. Inmiddels is het geld ge-
investeerd in een nieuwe dierenam-
bulance, een Ford Transit die bij Au-
tobedrijf Co Peek is aangekocht en 
ingericht wordt als ambulance. De 
goede geefster is een pure dieren-
liefhebster en kwam op het idee een 
donatie te doen door een krantenar-
tikel afgelopen zomer. Daarin werd 
melding gemaakt dat de (toenmali-
ge) dierenambulance door een on-
geval total loss was verklaard. Ge-
wonde en/of zieke dieren in de 
Ronde Venen konden daardoor niet 
meer geholpen en getransporteerd 
worden. Er werden toen oproepen 
geplaatst wie er donateur van de 
stichting wilde worden om geld in 
te brengen. Dat werd deze mevrouw 
en schonk en passant het bedrag. 
Vanwege deze donatie is er nu weer 
een dierenambulance.

Wonder
“Wij zien het als een wonder dat we 
deze donatie hebben gekregen. Op 
het juiste ogenblik. Alsof de Voor-
zienigheid zelf het zo heeft geregis-
seerd. Wij zijn er natuurlijk ongelo-
felijk blij mee,” aldus een enigszins 
geëmotioneerde maar uiterst dank-
bare Mirjam Bosman van de Die-
renambulance. Er was tot voor kort 
geen geld voor een andere ambu-
lance. Sinds april dit jaar omvat 
het werkgebied van de Dierenam-
bulance behalve De Ronde Venen 
ook dat van Uithoorn. “We zijn een 
zelfstandige stichting maar werken 
wel samen met de Dierenbescher-
ming die van onze diensten gebruik 
maakt. Per rit krijgen we daarvoor 
een vergoeding. De Dierenbescher-
ming, afdeling De Ronde Venen/Uit-
hoorn, is inmiddels opgegaan in de 

afdeling Aalsmeer en omstreken. De 
Dierenbescherming krijgt van beide 
gemeenten jaarlijks een behoor-
lijk bedrag als subsidie. Dat beloopt 
zo’n 15.000 euro, gebaseerd op een 
bedrag per inwoner. Het geld moet 
worden verdeeld over enkele potjes, 
waarvan Dierenasiel Amstelveen en 
de Dierenambulance ook een deel 
krijgen. Maar de reguliere geldelij-
ke bijdragen worden steeds minder. 
Er wordt steeds meer op gekort. Wij 
moeten alles doen van vijfhonderd 
euro in de maand. Gelukkig spon-
sort BP Bakker Wilnis onze diesel-
brandstof, want anders stonden we 
al snel stil. Het zou de gemeente 
sieren als die bijvoorbeeld de inge-
zamelde hondenbelasting zou be-
stemmen voor de opvang en de zorg 
van dieren. Dan konden wij ook voor 
een structureel betere dienstverle-
ning zorgen. Nu verdwijnt het in de 
pot algemene middelen.”

Dierenasiel
Mirjam vindt het een slechte 
zaak dat de stichting als het wa-
re in de steek wordt gelaten, terwijl 
(huis)dieren toch ook recht hebben 
op goede medische zorg bij ziekte 
of als ze aangereden zijn. Geluk-
kig staat een aantal dierenartsen 
achter die gedachte. Mirjam: “Wat 
wij hier ook missen is een dieren-
asiel zoals dat er was in De Ronde 
Venen. Dat is destijds opgeheven. 
Nu moeten we ervoor naar Amstel-
veen. Beter zou zijn hier weer een 
locatie te vinden om er een dieren-
asiel te vestigen of in Uithoorn. Dat 
kan voor ons dan als een thuisbasis 
fungeren, ook voor de opvang van 
zieke en gewonde dieren. Dat ge-
beurt nu bij mij in de schuur achter 
het huis en dat kan natuurlijk niet 
zo doorgaan. Voor overleden dieren 
komen de eigenaren naar mij toe en 
dan improviseren we een plekje in 
de tuin waar de mensen dan even 
in alle rust afscheid van hun huis-
dier kunnen nemen. De gemeente is 
verantwoordelijk voor de zwerfdie-
ren in deze regio, maar wij kunnen 
er voor opdraaien om het te rege-

len. Gelukkig kunnen we nog rede-
lijk draaien op sponsorbijdragen van 
onder meer ABN/AMRO, SC John-
son Europlant, Autobedrijf Peek en 
enkele dierenartsen. Nu hebben we 
er gelukkig weer een bedrag bij ge-
kregen waar je even stil van wordt. 
Daar zijn we heel dankbaar voor en 
zo zie je maar dat er uit onverwachte 
hoek toch voor ons wordt gezorgd. 
Dat past helemaal in de kerstge-
dachte.”

Vrijwilligers
Het team van de Dierenambulance 
bestaat hoofdzakelijk uit vrijwilli-
gers. Behalve Mirjam Bosman is dat 
Maaike Polen, Elsa van Zijl, Chris-
tiaan Teunissen, Hans Nijdam en 
Hans Mulder. Zij staan klaar voor 
dieren in nood en nemen in hun 
vrije tijd allemaal een deel van de 
week als ‘oproepdienst’ voor am-
bulancewerk voor hun rekening. Ie-
der draait daarin een bepaald uren-
schema, zeven dagen per week, ook 
als er feestdagen zijn. In het kader 
van de vorstelijke donatie presen-
teerden zij zich trots voor de nieuwe 
dierenambulance, vanzelfsprekend 
samen met Toby en Teddy.

Wie een dier in nood constateert, 
bijvoorbeeld door een ongeval of 
langs de weg ziet liggen dan wel an-
derszins, wordt verzocht het direc-
te nummer van de dierenambulance 
te bellen: 06-53315557 (voor regio 
De Ronde Venen) en 06-54363000 
(voor Aalsmeer/Kudelstaart e.o). 
Overigens is er dringend behoefte 
aan nieuwe vrijwilligers bij de Die-
renambulance die zich bij Mirjam 
Bosman op het vermelde telefoon-
nummer kunnen aanmelden. Vele 
handen maken licht (én dankbaar!) 
werk.

Wie meer wil weten over het 
werk van de stichting, zijn huis-
dier kwijt is of een huisdier wil 
adopteren kan de website raad-
plegen:
www.dierenambulance
derondevenen.tk.

Kerstdiner O.B.S. Toermalijn

Mijdrecht - Ook op de openbare 
basisschool Toermalijn zijn er in de 
donkere dagen voor de kerstvakan-
tie vele gezellige momenten te be-
leven. Daarbij hoort zeker het jaar-
lijkse kerstdiner met de eigen klas. 

Woensdagavond 19 december jl. 
kwamen de kinderen in hun mooi-
ste kleren om 17.30 uur naar school 
voor een smakelijke maaltijd. 
´s Ochtends waren er door kinde-
ren van diverse groepen en hun ou-

ders allerlei voorbereidingen getrof-
fen om veel gezonde en gevarieerde 
gerechten te bereiden. 

Ook het lokaal was extra sfeervol 
versierd en de tafels waren natuur-
lijk stijlvol gedekt. 

Nadat de kinderen en hun ouders 
bij de voordeur vriendelijk welkom 
waren geheten door de Kerstman, 
gingen de kinderen aan tafel om in 
een gezellige sfeer te genieten van 
al het lekkers. 

Mede dankzij de hulp van veel 
ouders werd de avond een groot 
succes. Toen de kinderen klaar 
waren met de maaltijd stonden 
hun ouders al te wachten op het 
schoolplein. 

Daar brandden de vuurkorven en 
was er warme chocolademelk en 
glühwein.
Kortom al weer een geslaagde acti-
viteit op O.B.S. Toermalijn.

Over Keitrekkers, Apenluiers en Heksenwegers

Alle schimpnamen van 
Utrecht verzameld
Regio -  Het boek ‘Schimpnamen 
van Utrecht’, dat 15 november jl. ver-
schenen is, geeft een overzicht van 
alle in de provincie Utrecht beken-
de schimpnamen. Per dorp of stad, 
van Achttienhoven tot Zeist, wordt 
het ontstaan en de vaak kleurrijke 
betekenis van de namen uitgelegd. 
Aan een schimpnaam ligt niet zel-
den een oude legende of volksver-
haal ten grondslag. Veel schimpna-
men zijn immers ontstaan in een tijd 
dat dorpen meer dan nu een sociale 
gemeenschap vormden, met eigen 
regels, verhoudingen en gewoon-
ten. Het geven van schimp- of bij-
namen, niet alleen aan individuen 
maar veelal aan een hele gemeen-
schap, dorp of stad, was vroeger 
heel algemeen. Het was vaak het 
ene dorp tegen het andere of de ar-
men tegen de rijken. Eens gegeven, 
raakte men de schimpnaam niet 
meer zo gemakkelijk kwijt. Beken-
de voorbeelden hiervan zijn ‘Amers-
foortse Keitrekkers’, ‘Heksenwegers’ 
(Oudewater) en ‘Apenluiers’ (IJssel-
stein), Mijdrechts wandelstokken-
dorp enz. De auteur, Dirk van der 
Heide, kreeg bij zijn onderzoek naar 
schimpnamen hulp van vele organi-
saties en personen uit heel Neder-
land, zoals historische verenigin-
gen, (gemeentelijke) archieven en 
streektaalfunctionarissen.

Het full colour boekje is geïllu-
streerd met grappige tekeningen 
van Jan Woldring (†), een leerling 

van Marten Toonder. Het heeft een 
handzaam formaat en is overzichte-
lijk ingedeeld. Zo staan de plaatsna-
men in alfabetische volgorde en is 
een scheldnamen-register opgeno-
men. ‘Schimpnamen van Utrecht’ is 
een uitgave van Uitgeverij Profiel in 
Bedum en is voor € 8,50 verkrijgbaar 
bij de boekhandel en de uitgever ( 

HYPERLINK “http://www.profiel.
nl” www.profiel.nl). De uitgave ver-
schijnt gelijktijdig met ‘Schimpna-
men van Gelderland’ (€ 8,95). Deze 
twee laatste delen maken de serie 
over de scheldnamen van alle pro-
vincies in Nederland compleet. De 
boekjes zijn bij elke boekhandel te 
bestellen.

Het aftellen is begonnen
Vinkeveen - Vanaf dinsdag 18 de-
cember wordt op de Jozefschool in 
Vinkeveen dagelijks een aftelka-
lender met 125 dagen omgedraaid. 
Eind april a.s. bestaat de school 125 

jaar en het aftellen is inmiddels be-
gonnen. De kalender zorgt ervoor 
dat de kinderen en de leerkrachten 
elke dag kunnen zien hoeveel da-
gen er nog te gaan zijn tot de start 

van het jubileum. In de feestweek, 
die op maandag 21 april 2008 be-
gint, staan optredens, voorstellin-
gen, spelletjes, een feestavond en 
een reünie op het programma. 

Stichting de Paraplu ook 
actief in 2008
De Ronde Venen - Zoals altijd 
gonst het de vanaf begin 2007 weer 
opnieuw van activiteiten, welke de 
Stichting ‘Paraplu’ voor de inwoners 
van De Ronde Venen organiseert. 

Computercursussen
Bij de druk bezochte computercur-
sussen die in januari beginnen zijn 
nog enkele plaatsen vrij voor de 
snelle beslissers.

Op de dinsdagmiddag en de woens-
dagmorgen is er een cursus voor be-
ginners, dus voor iedereen die geen 
of nagenoeg geen ervaring heeft 
met de computer. Het onbekende 
wordt overwonnen en men leert op 
de computer te werken. 
Ook op dinsdagmiddag zijn nog en-
kele plaatsen vrij in de cursus voor 
gevorderden, waar men verder in-
gaat op het werken met en meer 

handigheid krijgt in het omgaan met 
de computer.

Werken met Internet
Voor degenen die de computer vol-
doende kent is er nu een mogelijk-
heid om vertrouwd te raken met In-
ternet en Email. 
Opzoeken en opslaan van gegevens 
en allerlei informatie en het verzen-
den en ontvangen van emailberich-
ten. 
Gedurende vier woensdagavonden 
ontvangt u de nodige informatie 
en kennis om zelfstandig verder te 
kunnen gaan.

Cursus Bridgen
De cursus “bieden en uitspelen” bij 
bridge begint op maandag 14 ja-
nuari a.s. en verder op 9 maandag-
avonden, in een gezellige en rook-
vrije ruimte.

Schilderen
Bij twee schildercursussen die op 
de woensdagmiddag plaatsvinden 
zijn nog enkele plaatsen vrij. Het is 
de cursus “Schilderen met acryl” (5 
dagdelen) voor beginners en gevor-
derden én de cursus “Kennisma-
ken met Schilderen met de Roller” 
(4 dagdelen).

Voor meer informatie over al de-
ze activiteiten en voor aanmelding 
kan contact worden opgenomen 
met Jacqueline Adema, telfnr. 0297-
283908. 
Via email kan men altijd terecht 
op het adres  HYPERLINK “mailto:
stichtingparaplu@planet.nl” stich-
tingparaplu@planet.nl of op de 
website;  HYPERLINK “http://www.
stichtingparaplu.nl” www.stichting-
paraplu.nl  om een inschrijfformu-
lier aan te vragen of te downloaden.
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Aan het woord Ans en  Annie  
“Dit plotselinge sluiten van de 
kerk kwam voor ons, achteraf 
bezien, niet als een donder-
slag bij heldere hemel. Er 
waren al heel lang signalen 
dat ze hier mee bezig waren. 
Voor de meeste kerkgangers 
en zeker de kerstgangers, 
zoals wij die noemen, kwam 
dit wel als een donderslag bij 
heldere hemel.

Is de oorzaak van deze slui-
ting echt de slechte staat van 
de elektriciteitbedrading?

”Het is een van de oorzaken. 
Maar als we tot vorige week 
nog gewoon konden kerken 
en nu is het plotseling een 
brandbom, dan snap je wel 
dat het gewoon niet waar 
is. Ze hebben het nu op de 
verzekering gegooid. De ver-
zekering schijnt gezegd te 
hebben: ‘als er wat gebeurd, 
betalen wij de schade niet 
uit”. Maar dat klopt niet wat 
ze zeggen, want dat zegt 
een verzekering niet. Het be-
stuur was gewoon op zoek 
naar een goed excuus om 
de kerk te laten sluiten. Zelf 
durfde ze het niet”.

Gemeente
”Ze hebben ook geprobeerd 

om de gemeente zo ver te 
krijgen dat zij de kerk zouden 
sluiten, maar die wilde er niet 
aan meewerken. Toen heeft 
het bestuur zelf de brandweer 
gebeld met de mededeling 
dat de kerk zo gevaarlijk zou 
zijn.  Toen  wij dat hoorden, 
hebben we de wethouder 
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Stichting Behoud
Oud Uithoorns
Dorpsgezicht:

”Sluiting kerk de 
Schans een

vooropgezet plan: 
kerk is gewoon 

verkocht”

gebeld, Jeroen Verheijen, en 
we hebben hem gevraagd 
wat er nu toch aan de hand 
was. De wethouder vertelde 
ons persoonlijk dat zij er niets 
mee te maken hadden, 
maar dat we bij het kerkbe-
stuur moesten zijn en wel, bij 
de heer Van Bemmelen. Dus 
we werden gewoon terug-
verwezen.
Kijk, de gemeente weet ook 
dat de kerk achterstallig on-
derhoud heeft en dat de 
bedrading vernieuwd moet 
worden. Maar zij zeiden, je 
mag de kerstdiensten ge-
woon doen, mits je er tijdens 
deze zo druk bezochte kerst 
diensten, twee gecertificeer-
de brandwachten bij zet. En 
die konden we krijgen.
Dat viel het bestuur even 
goed tegen, want zij dach-
ten, als we die gebruikersver-
gunning van de gemeente 
nou niet krijgen, kunnen we 
die kerk toch sluiten”.

Veiligheid
”Echt, wij hadden het er in 
het voorjaar al over, dat het 
kerkbestuur. Het er gewoon 
op aan zou laten komen. Ze 
hebben maanden gewacht 
met het in orde maken van 
die gebruikersvergunning. 
Wij hebben in oktober een 
gesprek gehad met ambte-
naar Bos, die belast is met 
de veiligheid. Die vertelde 

dat ze nog zaten te wachten 
op een tekening van de plat-
tegrond van de kerk, waarop 
de vluchtwegen staan aan-
gegeven en er moest beter 
licht komen bij de uitgangen. 
Dat is niet echt veel werk, 
maar als ze het niet doen, 
zo zei de ambtenaar. Hij be-

greep het ook niet waarom 
dat zolang moest duren. Het 
kerkbestuur werkte er gewoon 
niet aan.  Toen hebben we 
Henk van Luinen gebeld, die 
zit in de restauratie commis-
sie, en hem uitgelegd wat er 
aan de hand was. 
Die zei ook, joh, we worden 
gewoon voor de gek gehou-
den door ons bestuur. Ik stop 
er mee. Toen hebben we het 
parochiebestuur op 7 okto-
ber verteld dat we vonden 
dat ze niets deden om die 
gebruikersvergunning van de 
gemeente te krijgen. Het is 
hetzelfde als met de laatste 
Open Monumentendag. Al-
les was voorbereid, maar op 
het allerlaatste moment blies 
datzelfde bestuur dat af, net 

als nu de Kerstmissen”.

Geld zat
”Het is echt te gek. Ze frus-
treren alles en iedereen. Er 
zijn zoveel mensen die er 
keihard voor willen vechten, 
maar zij werken alles tegen. 
Nou, bij ons zit het zo hoog, 
we zijn het zo zat. Toen wij 
tegen de heren van het be-
stuur zeiden dat we wel door-
hadden dat ze niets deden 
om die gebruikersvergunning 
te krijgen bij de gemeente, 
daar schrokken ze van. En de 
smoes dat het teveel geld 
zou kosten? Ach ze hebben 
geld zat.. Maar zij willen het 
niet stoppen in een kerk waar 
zij al emotioneel afstand van 
hebben genomen”.

Wat kost het om de elektri-
citeit weer op orde te bren-
gen?

”Dat is het geld niet hoor. We 
praten hier over ongeveer 
15.000 euro, meer niet. Dan 
is het weer veilig. Nee echt, 
ze willen gewoon van deze 
kerk af.” 

Gaat de kerk nog open?
“O, nee, geloof dat maar 
niet. Deze kerk is definitief 
gesloten. Ze verspijkeren er 
echt geen cent aan. En ge-
loof me, de kerk is gewoon al 
verkocht”.

Kunnen jullie dat bewijzen?
”Nee, maar alles wat het be-
stuur nu doet, wijst die kant 
op. We spraken een make-
laar en die vertelde dat er al-
tijd net voor het eind van een 
jaar nog even snel transac-
ties worden gedaan en een 
koper kan eisen dat een ge-
bouw, definitief zo gesloten 
wordt, dat er niemand meer 
in kan. Niet om te bezetten, 
niet om te kraken, of om te 
vernielen. Die man zei direct, 
dit is zo raar, die kerk is ge-
woon verkocht. Toen zijn we 
eens goed gaan nadenken. 
We hebben er (nog) geen 
bewijzen voor, maar alle 
signalen wijzen erop dat dit 
sluiten van de kerk net voor 
de kerst, een voorop gezet 
plan is geweest. Ze hebben 
heel veel signalen afgege-
ven. Dat hebben we helaas 
te laat door gehad. Nu, ja,  
nu valt alles op zijn plaats. Ze 
hebben hier echt gewoon 
naar toe gewerkt. En we we-
ten ook wie de projectontwik-
kelaar is: zet alles maar op 
een rijtje: 

De gemeente werkt niet mee 
aan de sloop van de kerk. De 
politieke partijen zijn tegen 
sloop.
Onze Stichting BOUD zegt 
hetzelfde. Ook de gemeen-
te wil de kerk behouden. 
Wie heeft er belang bij en 
wie niet? Waarom moest de 
bewoner zo snel uit de paro-
chie? Die moet er ook voor 1 
maart uit. Wie heeft er geld 
genoeg om zo’n project te 
financieren? Om deze kerk te 
restaureren? Rabo Vastgoed. 
Die koopt de kerk, verhuren 
de pastorie, laten de kerk 
restaureren, brengt er kleine 
winkeltjes, kerkplein als ter-
rasje inrichten en dan kun je 
er toch een schitterend stukje 
dorp van maken. Alle puz-
zelstukjes vallen nu in elkaar. 
Alles wat er het laatste jaar 
is gedaan of niet gedaan, 
wat er is gezegd of juist niet 
is gezegd. Let op, de kerk is 
echt verkocht”, aldus Ans 
en Annie. We spraken met 
Ans en Annie op maandag-
ochtend voor kerst. Wegens 
de feestdagen was er voor 
onze redactie niemand van 
de gemeente te bereiken 
voor commentaar. We heb-
ben donderdag 27 decem-
ber nog getracht contact te 
krijgen met iemand van het 
kerkbestuur, maar ook dat 
lukte ons niet. Deze krant is 
vrijdag 28 december reeds 
gemaakt, dus alles was kort 
dag. Maar u kunt ervan ver-
zekerd zijn, dat wij direct na 
onze vakantie (we zijn vrijdag 
4 januari weer terug) op-
nieuw contact zullen zoeken 
met het kerkbestuur, om hen 
in de gelegenheid te stellen 
hun zegje te doen.
Wordt vervolgd
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o Het ziet er naar uit dat Abcoude gewoon wordt in-
gedeeld bij De Ronde Venen als er een gemeentelijk 
herindeling komt in 2009. De gemeenteraad zal er 
tijdens een extra raadsvergadering nog diepgaand 
over gaan discussiëren en haar standpunt bepalen.

o De gemeente De Ronde Venen is wederom een stap-
je dichterbij bij de realisatie van het nieuwe Zwem-
bad dat in 2009 aan de Veenweg haar deuren moet 
openen.

o Oud- en Nieuw viering 2006/2007 was weer bijna 
ouderwets gezellig. Alleen in Wilnis dreigde het even 
uit de hand te lopen.

o Stichting de Oppepper uit Abcoude zorgt voor spran-
kelende momenten voor dementerende mensen en 
langdurig zieken.

o Er is commotie ontstaan over een grootschalig 
bouwproject van dure koopwoningen en apparte-
menten op het vroegere terrein van Voorbij beton 
aan de Herenweg in Wilnis.

o Na twintig jaar hakt de gemeenteraad de knoop 
door: er komt een nieuw zwembad in 2009.

o De Commissie RO fluit wethouder Rosendaal terug 
bij ‘plan Voorbij’ in Wilnis, waar een nagenoeg com-
plete woonwijk op de legakkers zou zijn gepland. 
Dat vinden de omwonenden wat al te gortig worden. 
Het plan zal moeten worden aangepast.

o De wegverbredingsstrook van de Hoofdweg in Wa-
verveen scheurt van de rijbaan af.

o GS van Utrecht hebben beslist: de polder Noord-
Mijdrecht-Noord zal natter gaan worden. Dat bete-
kent dat op den duur landbouw niet meer mogelijk 
is.

o De oudste inwoner van De Ronde Venen, Adrianus 
van der Vaart, is 105 jaar geworden.

o Sportman en Sportvrouw van het jaar 2006 in De 
Ronde Venen zijn geworden Michael Woerden (atle-
tiek) en Anouk Hoogendijk (voetbal). Sportploeg van 
het jaar werd Acrogym GVM en tot Sporttalent werd 
uitgeroepen basketballer Henk Norel.

o Gerrie Spruijt is gekozen tot eerste CSW-er van het 
jaar.

o Een wethouder en de gemeentesecretaris van Ab-
coude hebben, vooruitlopend op de (mogelijke) ge-
meentelijke herindeling, hun gemeente Abcoude 
gepresenteerd tijdens een commissievergadering op 
het gemeentehuis in Mijdrecht.

o Het College van B&W heeft ingestemd met een wa-
terplan voor het stedelijk gebied in de polder Groot 
Mijdrecht Zuid en de wijk Hofland.

o Bij de Hooravond van Provinciale Staten in De Me-
ijert over de beslissing van GS geen peilverlaging in 
de polder Groot Mijdrecht meer door te voeren kwa-
men meer dan 400 emotionele inwoners hun mening 
zeggen.

o Veel inwoners zijn aanwezig bij de Commissie Ruim-
te en Groen op het Provinciehuis in Utrecht als het 

voorstel van GS over peilverlaging wordt behandeld.
o De gigantische storm die De Ronde Venen heeft ge-

teisterd heeft voor veel schade gezorgd. Brandweer 
en Gemeentelijke Groenvoorziening verdienen een 
groot compliment bij het opruimen van de rommel 
en herstellen van de schade.

o Een meerderheid van de raad wil geen herinde-
ling met Abcoude. Burgemeester Burgman gaat de 
standpunten overbrengen bij PS.

o Na jaren van onderhandelen en bezwaren mag een 
ondernemer in Vinkeveen van de gemeenteraad aan 
de Demmerik toch zijn pannenkoekenhuis bouwen. 
Er zijn echter opnieuw bezwaarschriften ingediend...

o De teerling is geworpen: het wordt ‘vernatting’ in de 
polder Groot Mijdrecht Noord vanaf 2012. PS heb-
ben GS daartoe opdracht gegeven.

o Burgemeester Burgman staat niet te springen om 
een gemeentelijke herindeling, maar stelt voor om 
wél te blijven meepraten anders wordt er zonder en 
over ons beslist.

o Volgens sommige raads- en commissieleden is bur-
gemeester Marianne Burgman te vaak om onduide-
lijke redenen afwezig. Fractievoorrzitter Toine Doezé 
van De Combinatie gooide de knuppel in het hoen-
derhok en riskeerde daarmee een rel.

o In de gemeenteraad – met name door De Combina-
tie – is met verbazing kennisgenomen van het feit 
dat het College plannen heeft het Museum Ronde 
Venen onder te brengen in een nieuwe locatie te 
Vinkeveen waarvan de plaats inmiddels vaststaat.

o Tamboermaitre Marcel van Scheppingen stopt bij 
Show & Marchingband VIOS.

o Voormalig bestuursvoorzitter van Rabobank Veen-
stromen, de heer Adrie Kok, heeft de erepenning 
van de gemeente De Ronde Venen ontvangen. Ook 
de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Rabo-
bank, de heer Patrick Bijman, heeft afscheid geno-
men.

o Het Buurhuis Johannis Hospitium is in gebruik ge-
nomen. Hier kunnen familieleden van terminale pa-

tiënten in het J.H. overnachten. Er is bovendien een 
extra spreekkamer, een kantoor en een zolderruimte 
voor het archief gecreëerd.

o De rel over het om ‘bedenkelijke redenen’ afwezig 

zijn van de burgemeester is een feit. Veel kranten 
hebben er over gepubliceerd en 12 maart wordt er 
in een speciale commissievergadering Bestuur na-
der aandacht aan besteed.

o De Sint Antonius van Padua school uit De Hoef heeft 
het verkeersveiligheidslabel UVL als een keurmerk 
voor veilig verkeersgedrag voor de schoolkinderen 
ontvangen uit handen van wethouder Jacques Dek-
ker. Tevens zijn in het verlengde hiervan verkeers-
lichten geplaatst bij de brug in de Oude Spoorbaan.

o Vrijdagavond 16 maart krijgen alle burgers de gele-
genheid om in De Meijert hun mening rechtstreeks 
aan de politiek te verkondigen onder het motto ‘Zeg 
je zegje’. Een en ander is georganiseerd door de po-
litieke partij Gemeentebelangen.

o Bij de aanbesteding van de wijk Hofland heeft het 

college de raad niet tijdig en adequaat ingeschakeld. 
De aanbesteding heeft reeds plaatsgevonden voor-
dat de raad ermee heeft ingestemd. Het tekort op de 
aanbesteding blijkt zes ton te bedragen!

o De 7-jarige Jesse Breedijk uit Vinkeveen richt een 
stichting ‘Racen tegen kanker’op. Hij wil daarmee 
geld ophalen voor die organisaties die hem het leven 
na zijn ziekte hebben teruggegeven. Zie ook www.
jessegeeftterug.nl.

o De turn(st)ers in De Ronde Venen doen het geweldig 
goed. Ze vallen overal in de prijzen en doen mee op 
landelijk niveau. Er blijken bijzondere talenten bij te 
zijn.

o Gedeputeerde Staten van Utrecht wil een groot-

schalige herindeling voor De Ronde Venen met Ab-
coude, Loenersloot, Baambrugge, Kockengen en het 
grondgebied van Breukelen ten westen van de A2. 
De meerderheid van de gemeenteraad wil een der-
gelijke herindeling niet.

o Stichting Welzijn Ouderen en Zorgaanbieders in De 

Ronde Venen hebben een intentieovereenkomst ge-
tekend voor samenwerking op het gebied van wo-
nen, zorg en welzijn.

o De gemeentelijke herindelingsplannen van de pro-
vincie zorgen voor flinke scheuren in de coalitie. De 
verhoudingen worden er niet beter op.
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o Ook Ronde Venen Belang kan de HAP wellicht niet 
waarmaken. Het ei waarop fractievoorzitter Anco 
Goldhoorn zat te broeden lijkt een paasei te wor-
den...

o De vroege Open Dag Boer & Tuinder, ook wel Kom in 
de Kas geheten, is zeer druk bezocht.

o De aanleg van het Cruijff Court bij Argon is door de 
gemeente stilgelegd. De vergunningen zijn nog niet 
in orde. Maar het moet wel op 12 mei worden ge-
opend! Inmiddels is de aanleg ervan weer op gang 
gekomen.

o De gemeenteraad krijgt een nietszeggend antwoord 
van GS op hun vragen over de voorgestelde ge-
meentelijke herindeling

o De passage van de N201 in Amstelhoek gebeurt 
toch via een aquaduct en niet met een hoge brug.

o Guus Meeuwis is de speciale gast bij AJOC 2007.
o Bert van Broekhuijsen van Gemeentebelangen stuurt 

een brief naar de krant waarin hij zegt dat de bur-
gemeester de geldelijke reserves van DRV heeft ver-
kwanseld door bij voorbaat in te stemmen met de 
(mogelijke) gemeentelijke herindeling. Dat leidt tot 
veel commotie!

o De actie ‘Jesse geeft terug’ is tot nu toe een groot 
succes. Er is inmiddels meer dan 14.000 euro bijeen-
gebracht voor hulp aan zieke kinderen.

o De plannenmakers van Marickenzijde en Maricken-
land zijn weer een stap verder. Er komt ook moeras 

en dat brengen ‘vliegen en knutten’ met zich mee. 
Ook moeten 8 bewoners hun huis uit aan de Van 
Damlaan omdat de Pieter Joostenlaan wordt door-
getrokken.

o Gedeputeerde J.P. Lokker (CDA) zegt het nog eens 
heel duidelijk: de gemeente De Ronde Venen wordt 
gewoon heringedeeld. Klaar uit!

o In de wijk Wickelhof zijn 16 nieuwe starterswonin-
gen met een sociale huur opgeleverd.

o Vanwege onderhoudswerkzaamheden aan de Dem-
merikse brug in de N201 ontstaan tijdens prachtig 
zomers weer in twee weekeinden een verkeerschaos 
en ‘nearby’ aanrijdingen.

o De Historische Vereniging ‘De Proosdijlanden’ orga-
niseert groots opgezette tentoonstelling in Fort Am-
stelhoek ter gelegenheid van 100 jaar Brandweer in 
de Venen.

o Het Horecaconvenant Veilig Uitgaan in De Ronde 
Venen wordt met een jaar verlengd.

o Westhoek Wonen heeft een nieuwe directeur: Frédé-
rique Bijl. Zij vgolgt Karien Rosielle op die elders een 
nieuwe uitdaging heeft gevonden.

o Het eerste nieuwe ‘gemaal’ voor de opvang van he-
melwater op het Mijdrechtse industriegebied is ge-
plaatst. Het is onderdeel van de aanleg van een 
nieuw hemelwaterstelsel.

o Fractievoorzitter van het CDA Mr. Jan Van Loo wordt 
in de zaak van de op handen zijnde gemeentelijke 
herindeling veelvuldig ‘draaikonterij’ verweten.

o Koninginnedag 2007 is in alle woonkernen zonover-
goten, gezellig, maar zeer druk verlopen.

o De gemeente informeert betrokken bewoners en 
verenigingen over haar plannen wat zij op (korte) 
termijn met de ‘Driehoek’ willen gaan doen.

o De Brandweertentoonstelling Brandweer in De Ron-
de Venen van Toen naar Nu in Fort Amstelhoek trekt 
veel bezoekers.

o Acht inwoners van De Ronde Venen krijgen een Ko-
ninklijke Onderscheiding uitgereikt.

o De Ronde Venen krijgt de primeur van de actie Ener-
giebesparing thuis die in het gewest Noordwest 
Utrecht van start gaat.

o Wilnisser Roland Heijsen beklimt de ijskoude berg 
McKinley (- 40°C) in Alaska (6.194 m).

o CSW D1 voetbaltalentjes zitten in de KNVB selectie.
o Steeds meer doet de vraag zich gelden hoe je de lo-

kale politiek bij de burger thuis kunt brengen. De 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten is bezig op-
lossingen aan te dragen.

o Gedeputeerde Jan Pieter Lokker (CDA) houdt de 
provinciale politiek in zijn huidige functie voor ge-
zien. Hij stopt ermee.

o Het eerste elftal van SV Argon in kampioen gewor-
den in de A-klasse van de zondagamateurs KNVB 
en vierde dat op luiddruchtige, maar acceptabele 
wijze.

o Het 36e Cruyff Court van Nederland is naast SV Ar-
gon aan de Hoofdweg onder massale belangstelling 

geopend door Vinkevener Dick de Groot, al 32 jaar 
jeugdtrainer bij Ajax.

o Servicepunt Wonen, Welzijn en Zorg in De Ronde 
Venen viert tweejarig bestaan. In 2008 wordt een 
derde Servicepunt overwogen in Vinkeveen.

o Na jaren van praten en overleggen wordt het cen-
trum van Mijdrecht nu toch echt met camera’s be-
veiligd.

o Het industrieterrein van Mijdrecht moet weer ‘smoel’ 
krijgen door het nemen van maatregelen, o.a. op 
verkeerstechnisch terrein en dat de omgeving wordt 
opgeknapt. Aldus een voorstel van de commissie 
Ruimte aan de gemeenteraad.

o Boze bewoners van de Korenbloem voelen zich door 
de gemeente belazerd door toch een plaatsing van 
een (tennistafel)JOP.

o Het AJOC festival is er weer tijdens de Pinksterda-
gen met een spetterend programma waaraan tal van 
bekende artiesten en bands hun medewerking ver-
lenen.

o Cor van Schaik neemt afscheid als voorzitter van de 
stichting Buurtwerk Proosdijland-Zuid.

o De zojuist opgerichte stichting Jongeren Actief fi-
nanciert sport en spel voor bijstandskinderen. Zowel 
de clubcontributie als de (normale) sportuitrusting.

o Er zijn twee varianten van het nieuwe zwembad ge-
toond bij de gemeente. Als het meezit gaat over een 
jaar de eerste paal de grond in aan de locatie aan de 
Veenweg nabij de rotonde met de Industrieweg.

o Recyclingbedrijf Pothuizen verhuist van Amstelhoek 
naar de Groot Mijdrechtstraat in Mijdrecht. De ‘bu-
ren’ stappen naar de rechter want het bedrijf past 
volgens hun niet in de infrastructuur ter plaatse.

o De vraag rijst of SV Argon nog belangstelling heeft 
voor verhuizing naar de Driehoek. Argon zegt zelf 
van niet.

o Kinderen van minima’s krijgen wel een computer, 
maar geen internet van de gemeente.

o Door Zandeiland 1 met 2 via een brug te verbinden 
hebben de Vinkeveense Plassen er weer een uniek 
stuk recreatiegebied erbij.

o De meerderheid van de gemeenteraad wil in de her-
indeling wel meegaan met de grote variant Abcoude, 
Loenen en Breukelen. De bedoeling is de herinde-
ling te laten ingaan op 1 januari 2010.

o Volgens een afgerond onderzoek van Ronde Venen 
Belang is het mogelijk om in De Ronde Venen een 
eigen huisartsenpost op te zetten, mits de plaatse-
lijke huisartsen eraan willen meewerken. Maar deze 
informatie wisten we drie jaar geleden al.

o Inwoners van De Ronde Venen kunnen nog één keer 
hun mening naar voren brengen omtrent het ge-
meentelijke herindelingsontwerp. Tot uiterlijk 2 juli is 
dit mogelijk.

o SV Argon is algeheel amateurkampioen van Neder-
land geworden door een overwinning van 4-3 op IJs-
selmeervogels.

o Diverse woningen en garages aan de Wethouder van 
Damlaan in Wilnis moeten worden gesloopt om tzt 
een doorsteek te maken naar de nieuw te bouwen 
wijk Marickenzijde.

o Er wordt door GS een commissie van gezagheb-
bende deskundigen ingesteld voor een hernieuwd 
onderzoek naar de waterproblemen in de polder 
GMN.

o De voormalige kerngroep die als gesprekspartner 
fungeerde krijgt de naam Reflectiegroep.

o Er bleek veel animo voor de Nationale Straatspeel-
dag in Mijdrecht.

o SV Argon en de bewoners willen niet dat de sport-
complexen uit de gemeente moeten verhuizen naar 
de Driehoek’.

o De gemeente De Ronde Venen krijgt als eerste in 
Nederland een ‘cultuurconsulent’. 

o Het ontwerp van het nieuwe zwembadcomplex in De 
Ronde Venen wordt gepresenteerd.
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Op de laatste schooldag van 
2007 stond  de kerstviering van 
het VeenLanden College in het 
teken van de grote aktie voor 
Wajir in het noordoosten van 
Kenia. Onder de bezielende lei-
ding van Jochem Quartel en Dirk 
Jan Wagenaar zette een groep 
leerlingen  een prachtige voor-
stelling op de planken met dans, 
zang, zelf opgenomen fi lmfrag-
menten en live muziek. Tot zover 
een inmiddels gegroeide traditie 
aan de school.

Heel bijzonder was dit jaar echter 
het thema van de viering; een vrije 
bewerking van A Christmas Carol 
door Charles Dickens, waarin de 
vrek Scrooge nu niet de familie van 
zijn boekhouder Bob Cratchit tot 
slachtoffer maakt van zijn gierig-
heid, maar weigert kerstkaarten te 
kopen voor zijn medemens in Wajir.
Gelukkig kwam Scrooge ook op het 
Veenlanden College tot het inzicht 
dat het helpen van anderen ook je 
eigen leven enorm verrijkt.
Ontroerd luisterden leerlingen en 
docenten niet alleen naar de zang 
van Angelica van Laar (VH3A), maar 
ook naar het door haar zelf gemaak-
te gedicht:  Laatste beetje hoop.

De bekendmaking

Na afl oop van de voorstelling was 
het moment aangebroken dat een 
enthousiaste rector Karin van Oort 
het bedrag bekend maakte dat door 
de leerlingen met de verkoop van 
kerstkaarten bijeengebracht was. 
Onder luid applaus van de leerlingen 
kon zij een cheque met het bedrag 
van € 29.500,- overhandigen aan 
dokter Groeneveld, voorzitter van de 
Stichting Welzijn Wajir. Deze sprak 
in het dankwoord zijn bewondering 
uit voor de inzet van leerlingen en 
alle medewerkers van de scholen-
gemeenschap. Heel veel waardering 
had hij voor het feit dat er ook hard 
gewerkt is aan de bewustwording 
van de ontwikkelingsproblematiek 
bij de leerlingen. Zo heeft oud-con-
rector Elly Thuring bij de start van 
het project voor alle leerlingen een 
boeiende lezing gegeven over de 
situatie in Wajir, waarbij zij vertelde 
over haar bezoek aan het gebied en 

daarvan ook beelden liet zien. In de 
mentoruren hebben de mentoren 
met hun klas gesproken over de si-
tuatie in dit door droogte zo geteis-
terde gebied en in de projectweek 
hebben brugklasleerlingen zich vijf 
dagdelen verdiept in de verschillen 
tussen Het Westen en Afrika door 
informatie te verzamelen over het 
wonen,  de watervoorziening, kle-
ding, kunst en onderwijs. Hoe ze 
dat in beeld brachten tonen enkele 
foto´s bij dit artikel.
In brieven aan leerlingen van de Fu-
raha Mixed Day Secondary School 
hebben zij verteld over hun eigen 
woonsituatie en over het schoolle-
ven hier.

Topverkopers

Natuurlijk werden de topverkopers 
in het zonnetje gezet. Ongelofe-
lijk was de prestatie van Iris Koot 
(MB2A) met een verkoop van 225 
setjes! Maar ook  de aantallen van 
Laura Boele (108 setjes), Parick Gij-
sen (105 setjes), Samira El Ghini (80 
setjes), Maarten Dirk Middelkoop 
(72 setjes), Linda Nelis (57 setjes), 
Gary van Tol (56 setjes), Rosanne Ei-
lander (53 setjes) en Sjoerd Postma 
(50 setjes) mochten er zijn.

Steun uit het bedrijfsleven

Om te zorgen dat een zo groot mo-
gelijk deel van de opbrengst ook 
daadwerkelijk in Wajir besteed kan 
worden hebben 13 sponsors een 
bijdrage geleverd om de gemaakte 
kosten te betalen. Dat waren onder 
andere  Auxine coaching en com-
municatie, Van der Laan Architecten 
bureau, Advocaten kantoor Ronday, 
Buko en Midreth. Prachtig dat ook 
het bedrijfsleven deze actie van de 
jeugd heeft ondersteund.

Twee keer zoveel

Geweldig was het bericht van dok-
ter Groeneveld dat de opbrengst 
ook nog eens verdubbeld wordt 
door Impulsis. Dat betekent dus een 
te besteden bedrag van € 59.000,-. 

Iedereen heel
hartelijk bedankt!

ACTIE WAJIR EEN GROOT SUCCES

VEENLANDEN COLLEGE BRENGT € 29.500,- BIJ ELKAAR!
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juli

augustus

september

o Raadslid Bert van Broekhuijsen krijgt de gemeen-
tepenning uitgereikt wegens 25-jaar raadslidmaat-
schap.

o Ondanks felle protesten van omwonenden start de 
gemeente toch een onderzoek naar realisatie van 
het estafetteproject ‘De Driehoek’. 

o De Rap & Ruig Race 2007 was weer een groot spek-
takel.

o In de Waverhoek is door Natuurmonumenten een 
nieuw natuurgebied geopend. Het is het eerste na-
tuurontwikkelingsproject uit het Plan de Venen

o De goedkeuring van het bestemmingsplan MOB-

complex is door de Raad van Stae in hoger beroep 
vernietigd. Jarenlang procederen door Arie en Mo-
nique Verweij heeft uiteindelijk tot succes geleid.

o Nog niets is zeker over de verschillende varianten 
voor de polder Groot Mijdrecht Noord. Alle moge-
lijkheden staan nog open. Aldus gedeputeerde Joop 
Binnekamp. Pas in 2008 wordt er een besluit ver-
wacht.

o De brandweer in De Ronde Venen heeft een nieuwe 
hoogwerker gekregen.

o Aan de Rondweg in Mijdrecht zal ter hoogte van All-
round een voetbalkooi worden geplaatst.

o De actie ‘Wie heeft de mooiste tuin van De Ronde 
Venen’ gaat ook dit jaar van start.

o De gemeente De Ronde Venen heeft de intentiever-

klaring getekend met Rabobank Veenstromen en 
Rabo Vastgoed voor verdere ontwikkeling van de 
‘Driehoek’, het zogeheten ‘Estafetteproject’.

o De winkeliers van Winkelcentrum Zuiderwaard heb-
ben van Mastwijk Taekwondo een Tegel Tegen Zin-
loos Geweld gekregen in de stoep voor de ingang.

o De vraag rijst of er écht een onafhankelijk advies-

bureau is geraadpleegd bij de aanbesteding van het 
nieuwe zwembad. Zo niet dan heeft dit verstrekken-
de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie en de 
voortgang van de bouw van het nieuwe zwembad.

o De nieuwbouw van bedrijfswoningen op het indu-
strieterrein in Mijdrecht wordt door de gemeente 
aan banden gelegd.

o Al maanden sterven er in het sierwater aan de Le-
pelaar in Mijdrecht veel vissen. Een dikke laag kroos 
zou de oorzaak van de verstikking zijn. Zowel de ge-
meente als Waternet gaan in gesprek om tot een op-
lossing te komen het water (weer) schoon te krij-
gen.

o Een (korte) vakantie bij de boer op het platteland 
in de regio vertoont een sterk stijgende lijn. Bed & 
Breakfast in een ‘hooiberghut’ is helemaal ‘in’.

o Door het grillige verloop van de Tour de France zijn 
er slechts drie winnaars van het Tour Prijzenfestival.

o Hoewel een jaarlijks terugkerend gebeuren wordt er 
weer goed gereageerd op de Nieuwe Meerbode ac-
tie ‘Wie heeft de mooiste tuin van De Ronde Venen’

o Bij stichting De Paraplu in Wilnis treedt Wim Willem-

sen na vele jaren voortreffelijk werk te hebben ge-
daan als voorzitter af. Hij wordt opgevolgd door me-
vrouw Riet de Jong-Klein die eveneens al vele jaren 
aan de stichting is verbonden.

o In Wilnis barst het Wilnis Festival weer los met talloze 
binnen- en buitenactiviteiten en entertainment.

o Golfpark Veldzijde in Wilnis mag van de provincie 
Utrecht door het afgeven van een Verklaring van 
geen Bezwaar uitbreiden. De gemeente moet offici-
eel nog wel vergunning verlenen.

o Door te snel varen kalven sommige delen van de dij-
ken langs de Ringvaart weer af. De gaten vallen er 
in.

o Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen dankzij nieuwbouw 
toonaangevend in de Zorgsector.

o Er is een recordbelangstelling van kinderen voor de 
Speelweek Vinkeveen.

o In het Museum De Ronde Venen gaat een expositie 
van schilderkunst, steenkunst en houtsnijwerk van 
start onder de naam De Ronde Venen exposeert!

o Partycentrum De Meijert in Mijdrecht is zonder ver-
bouwing geheel opnieuw ingericht en gestoffeerd. 
Op 30 augustus werd de heropening voor genodig-
den gevierd met een receptie.

o Op de naturalisatiedag werd op het gemeentehuis 
aan 29 ‘nieuwe Nederlanders’ het paspoort en de 
Nederlandse vlag uitgereikt.

o De vakantiespeelweek in Vinkeveen was een dave-
rend succes. Meer dan 250 kinderen hebben drie 
mooie dagen gehad.

o De vraag is of de aanbesteding van het nieuwe 
zwembad wel allemaal volgens de regels is gegaan. 
In dat licht gezien heeft de bedrijvencombinatie die 
werd ‘afgewezen’ een kort geding aangespannen te-
gen de gemeente.

o De verzorgingscentra Nieuw Avondlicht en Gerardus 
Majella worden op termijn vervangen door een com-
plex van zorgwoningen.

o Op de plaats van de bibliotheek in Mijdrecht aan de 
Dr. v.d. Haarlaan komt een Cultuurhuis.

o Zaterdag 8 september was weer een topdag in eve-
nementen voor De Ronde Venen. Activiteiten voor 
Monumentendag en Monumentennacht, Open Dag 

Brandweer en de immens populair geworden Culi-
naire Venen bracht duizenden mensen op de been.

o In het kader van het 125-jarig bestaan in 2008 is de 
St. Jozefschool in Vinkeveen begonnen met fond-
senwerving. Dat werd ingeluid met een knallend 
feest op zaterdag 8 september. De school kreeg een 
aantal dagen later het Utrechts Verkeers Veiligheids 
Label uitgereikt. 

o De PKN Gemeente Mijdrecht heeft een nieuwe voor-
ganger gekregen in de persoon van Ds. Harry Tac-
ken.

o De gemeenteraad van De Ronde Venen is tegen de 
herindeling met de ‘Vechtgemeenten’ en Abcoude, 
maar als het toch moet wordt gekozen voor de ‘gro-
te variant’, dus met Abcoude, Loenen, Breukelen en 
Kockengen als totaal grondgebied.

o De gunning voor de bouw van het nieuwe zwembad 
op de grens van Mijdrecht en Wilnis is volgens een 
rechterlijke uitspraak correct verlopen.

o Er komt een verbetering van de fietsvoorzieningen 
langs de N201 tussen Uithoorn en Vinkeveen.

o De bewonersvereniging De Hoek neemt actief stel-
ling tegen de voorgenomen herinrichting van het 
stuk grond tussen Mijdrecht en Wilnis, dat bekend 
staat als ‘de driehoek’.

o Het idee om een Cultuurhuis te bouwen op de loca-
tie in Mijdrecht waar nu de bibliotheek is, blijkt nog 
steeds niet in goede aarde te vallen. Hoofdzakelijk 
vanwege het gebrek aan ruimte.

o Er wordt een PGB afgegeven aan bewoners van re-

creatiewoningen in de buurt van jachthavens.
o De mooiste tuin in De Ronde Venen is gevonden in 

Wilnis.
o De begroting van De Ronde Venen kent een gezon-

de ontwikkeling en sluit zelfs met een klein over-
schot.

o Met ingang van 1 oktober heeft de gemeente een 
‘Cultuurconsulent’ aangesteld.
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Zaterdag voor Kerst in winkelcentrum Mijdrecht:

KoopCentrum 
Mijdrecht

zorgde voor
extra sfeer en 
gezelligheid

Mijdrecht - De diverse winkelcentrums in Koopcentrum 
Mijdrecht, zorgden de zaterdag voor kerst voor extra sfeer 
en gezelligheid in het koude, winterse dorp. Met in winkel-
centrum De Passage twee vrouwelijke hulpjes van de Kerst-
man, die namens de winkeliers van De Passage, iedereen 
voorzagen van een heerlijk chocolaatje. In winkelcentrum de 
Lindeboom liep de kerstman, ook al met twee vrouwelijke 
hulpen, iedere bezoeker te verrassen met een overheerlijk 
krentenbrood en in Koopcentrum Mijdrecht zong het kerst-
mannen-orkest dat het een lieve lust was.
Al met al was het weer gezellig boodschappen doen in het 
Mijdrechtse Koopcentrum.

Bijna 100.000 loten ingeleverd bij
Lindeboom (P)reizenfestival

Nico van Kreuningen 
wint reis naar New York

Mijdrecht - Het  door winkelcentrum de 
Lindeboom georganiseerde Reizen Festi-
val is ook dit jaar weer een grandioos suc-

ces geworden. Deze actie, waarbij de klanten van winkeliers bij iederr tien 
euro die zij besteedden een gratis lot ontvingen en  daarop alleen hun naam 
en telefoonnummer hoefden in te vullen, is geweldig geslaagd. In drie weken 
tijd zijn er bijna 100.000 loten ingeleverd.
Zaterdagmiddag jl. werd, onder het toeziend oog van notaris Lagendijk, uit 
deze berg met loten de vier winnaars getrokken en wel door vier leden van het 
kerstmannen-orkest van muziekvereniging VIOS uit Mijdrecht. De gelukkige 
winnaars: de reis naar Praag is gewonnen door de heer of mevrouw Groenen 
van de Wipmolen 18 uit Mijdrecht. De reis naar Turkije  gaat naar Jose Ver-
kerk van de Diamant 7 uit Mijdrecht. De reis naar Rome is voor C. Stoof van 
de Herenweg 17 in Vinkeveen en de hoofdprijs, een reis naar New York, is 
voor Nico van Kreuningen van de Granaat 23 uit Mijdrecht. 
Niemand van de gelukkigen was live bij de trekking aanwezig. Zij zullen tele-
fonisch op de hoogte worden gebracht en volgende week zal deze krant weer 
aanwezig zijn bij de overhandiging van de reischeques.
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november

december
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o	 De	 Rondeveense	 gemeenteraad	 komt	 niet	 tot	 een	
eensluidend	oordeel,	maar	is	het	over	één	ding	eens:	
men	wil	geen	gemeentelijke	herindeling!

o	 Het	 Veenlanden	 College	 in	 Mijdrecht	 heeft	 van	 de	
Inspectie	van	het	Onderwijs	het	predikaat	‘excellent’	
toebedeeld	gekregen.

o	 De	eerste	huurders	van	de	huizen	aan	de	Wethou-
der	van	Damlaan	die	moeten	wijken	voor	een	nieu-
we	toegangsweg	naar	de	nieuwbouwwijk	Maricken-
zijde,	zijn	het	met	de	gemeente	eens	geworden	over	
hun	verhuizing	en	bijbehorende	vergoeding.

o	 De	 Culinaire	 Venen	 die	 in	 september	 in	 Mijdrecht	
werd	georganiseerd,	heeft	ruim	13.000	euro	voor	Ki-
Ka	opgeleverd.

o	 De	vraag	is	waar	nu	het	nieuwe	Cultuurhuis	voor	De	
Ronde	Venen	moet	komen.

o	 De	gemeenteraad	van	Abcoude,	de	toekomstige	‘ge-
meentepartner’	kiest	voor	de	grote	variant	bij	de	ge-
meentelijke	herindeling	in	2010.

o	 De	gymvereniging	Atalante	viert	haar	50-jarige	be-
staan	met	een	groot	feest.

o	 Na	twee	jaar	steggelen	moet	de	fractievoorzitter	van	
Ronde	 Venen	 Belang,	 de	 heer	 Anco	 Goldhoorn,	 te	
kennen	geven	dat	de	huisartsenpost	 (HAP)	er	niet	
komt.	De	Rondeveense	huisartsen	wensen	niet	mee	
te	werken	aan	de	opzet	 van	een	Woerdense	HAP-
dependance	in	De	Ronde	Venen.

o	 De	 actie	 van	 ‘Jesse	 geeft	 Terug’	 die	 begin	 april	 in	
De	Ronde	Venen	op	touw	is	gezet,	heeft	 in	totaal	€	
18.535	 opgeleverd.	 Door	 het	 naijlende	 effect	 in	 de	
zomermaanden	kon	de	balans	nu	pas	worden	opge-
maakt.

o	 De	gemeente	De	Ronde	Venen	en	de	Provincie	stor-
ten	veel	geld	in	het	Groenfonds	voor	de	realisering	
van	Marickenland.

o	 Er	is	weer	veel	vandalisme	rond	de	Zuster	den	Her-
toglaan	in	Mijdrecht.

o	 De	Milieu	Effect	Rapportage	(MER)	biedt	positieve	
aspecten	voor	de	verdere	doorstart	met	het	project	
Marickenland	en	Marickenzijde.

o	 Er	 komt	 een	 tijdelijk	 Servicepunt	 naast	 winkelcen-

trum	Zuiderwaard	in	Vinkeveen.
o	 Bij	de	gemeente	De	Ronde	Venen	wordt	nagedacht	

over	de	invoering	van	een	nieuw	vergadermodel.	Dat	
moet	de	burger	meer	bij	de	politiek	en	het	gemeen-
telijk	beleid	betrekken.

o	 De	Reigerstraat	 in	Vinkeveen	gaat	 na	 lang	wikken	
en	wegen	van	wethouder	Dekker	nu	toch	een	30	km	
zone	 worden.	 Dit	 op	 voorspraak	 van	 raadslid	 J.W.	
Koedam	die	de	wethouder	herinnerde	aan	zijn	ge-
maakte	toezegging	aan	de	bewoners.

o	 Het	 is	de	week	van	de	 ‘rookmelders’	waarin	wordt	
gepromoot	dat	alle	woningen	van	een	dergelijk	ap-

paraatje	moeten	worden	voorzien.	Is	in	veel	gevallen	
levensreddend.

o	 Gedeputeerde	Staten	van	Utrecht	kiest	voor	de	‘gro-
te	Variant’	bij	de	gemeentelijke	herindeling	van	De	
Ronde	 Venen.	 Dus	 inclusief	 Abcoude,	 Loenen	 en	
Breukelen.

o	 De	polderbewoners	worden	wederom	in	de	maling	
genomen	nu	gedeputeerde	Joop	Binnekamp	achter	
ieders	rug	om	een	contract	met	staatssecretaris	Hui-
zinga	afsluit	over….waterberging.	Een	nieuwe	vari-
ant	bij	de	zes	die	er	al	waren.

o Wethouder	 Dekker	 overleeft	 ternauwernood	 een	
motie	van	wantrouwen	van	de	gemeenteraad	omdat	
hij	zonder	overleg	met	de	gemeenteraad	een	bewo-
ner	van	de	Reigerstraat	 in	Vinkeveen	ooit	beloofde	
dat	‘zijn	straat’	een	30	km	zone	zou	worden.

o Pastoor	Willem	Vernooij	van	de	H.H.	Kerk	in	Vinke-
veen	is	met	emeritaat.

o De	 Mijdrechtse	 wijk	 Wickelhof	 II	 heeft	 het	 Politie-
keurmerk	Veilig	Wonen	ontvangen.

o Eindelijk	wordt	begonnen	met	de	herinrichting	van	
het	Tuinderslaantje	naast	de	St.	Jozefschool	in	Vin-
keveen,	 waaronder	 de	 bijbehorende	 schoolpleinen	
en	het	parkeerterrein.	Tevens	worden	de	gas-,	wa-

ter-	 en	 elektraleidingen	 inclusief	 de	 riolering	 ver-
vangen.	De	werkzaamheden	zullen	tot	en	met	maart	
2008	duren.

o De	gemeentelijke	begroting	2008	is	zonder	specta-
culaire	gebeurtenissen	unaniem	door	de	gemeente-
raad	aangenomen.

o Op	het	Raadhuisplein	zijn	de	gedenktafels	opnieuw	
geplaatst	die	eerder	het	veld	moesten	ruimen	van-
wege	de	nieuwe	bestrating.

o De	opknapbeurt	van	de	Groot	Mijdrechtstraat	is	af-
gerond.

o Ook	dit	 jaar	werden	in	Partycentrum	De	Meijert	de	
prijzen	Vrijwilliger	van	het	Jaar	en	de	prijs	voor	het	
Vrijwilligersinitiatief	uitgereikt.

o Sint	Nicolaas	met	 zijn	Zwarte	Pieten	 zijn	 door	 een	

grote	menigte	enthousiast	verwelkomd	in	De	Ronde	
Venen.	De	Sint	met	zijn	Pieten	liet	zich	aan	alle	kin-
deren	in	de	woonkernen	zien.

o Het	College	wijst	 de	Driehoek	aan	als	 locatie	 voor	
sportvelden.	De	12	alternatieven	zijn	van	tafel	omdat	
zij	ongeschikt	zijn	voor	dit	doel	of	dat	de	Provincie	
haar	goedkeuring	niet	geeft.

o Er	is	een	grote	rampoefening	bij	SC	Johnson	Euro-
plant	BV	waaraan	het	bedrijf	zelf,	de	politie,	brand-
weer,	geneeskundige	diensten,	de	gemeente	en	de	
provincie	in	samenwerken.

o Bij	Boekhandel	Mondria	in	winkelcentrum	De	Linde-
boom	is	een	stormloop	op	het	laatste	boek	uit	de	se-
rie	van	Harry	Potter.

o De	 gemeente	 De	 Ronde	 venen	 organiseert	 een	
‘Week	van	de	Dienstverlening’.	Er	worden	activiteiten	
georganiseerd	waarbij	de	dienstverlening	aan	inwo-
ners	centraal	staat.

o Het	bekende	eetcafé	’t	Duikertje	aan	de	Baambrug-

se	Zuwe	is	door	brand	verwoest.
o Alternatievenrapport	Estafetteproject	de	Driehoek	is	

door	de	Commissie	Ruimte	naar	de	prullenbak	ver-
wezen.

o Het	 college	 van	 B&W	 Uithoorn	 heeft	 het	 onzalige	
plan	de	Irenebrug	te	gaan	vervangen	door		een	fiets-	
en	 voetgangersbrug.	 De	 winkeliers	 van	 het	 Oude	
Dorp	 en	 het	 Amstelplein	 als	 ook	 de	 inwoners	 van	
Amstelhoek	keren	zich	fel	tegen	deze	plannen.

o R.K.	Scholengemeenschap	Thamen	heeft	een	nieu-
we	directeur:	Ger	Jägers.

o De	stichting	Jongeren	Actief	heeft	al	40	kinderen	uit	
bijstandsgezinnen	 de	 kans	 geboden	 lid	 te	 worden	
van	een	sportclub	om	te	kunnen	sporten.

o De	 Week	 van	 de	 Dienstverlening	 die	 door	 de	 ge-
meente	is	georganiseerd	zit	er	op.	Volgens	wethou-
der	Ingrid	Lambregts	is	het	een	geslaagd	evenement	
geworden.

o De	gemeente	De	Ronde	Venen	 is	voor	het	wegha-
len	van	de	Irenebrug	over	de	Amstel	bij	Amstelhoek	
en	sluit	zich	aan	bij	dezelfde	wens	van	het	college	in	

Uithoorn.	Via	woningbouw	op	het	vrijgekomen	talud	
wil	 men	 de	 Mennonietenbuurt	 laten	 aansluiten	 bij	
Amstelhoek.

o B&W	 zijn	 van	 mening	 dat	 de	 Driehoek	 de	 enige	
plaats	 is	 waar	 sportverenigingen	 naartoe	 kunnen	
verhuizen	 om	 op	 hun	 bestaande	 terrein	 huizen	 te	
kunnen	bouwen.

o De	 informatieavond	 waar	 Amstelhoekers	 geïnfor-
meerd	 worden	 over	 het	 al	 dan	 niet	 weghalen	 van	
de	Irenebrug,	is	bezocht	door	meer	dan	500	(!)	be-
langstellenden.	Vanwege	de	grote	opkomst	werd	de	
avond	in	het	buurthuis	afgeblazen	en	verplaatst	naar	
De	Meijert.

o Zuwe	 Zorgcentra	 Maria-Oord	 krijgt	 een	 ’slechte	
pers’	 in	 landelijke	ochtendbladen	als	zou	de	gege-
ven	zorg	er	zeer	slecht	zijn.	Een	en	ander	werd	on-
derbouwd	ontzenuwd	door	deze	krant.

o De	 gemeenteraad	 stemt	 in	 met	 het	 voorstel	 van	

B&W	 om	 een	 haalbaarheidonderzoek	 te	 starten	 of	
de	Driehoek	geschikt	is	voor	de	aanleg	van	sportvel-
den	en	wat	de	consequenties	zijn	voor	de	omwonen-
den.	Laatstgenoemden	zijn	er	niet	blij	mee	en	blijven	
doorgaan	met	zich	er	tegen	te	verzetten.

o Er	is	een	derde	(tijdelijk)	ServicePunt	ingericht	naast	
winkelcentrum	Zuiderwaard	in	Vinkeveen.

o Voor	de	feestdagen	is	het	zover.	Dan	wordt	het	ca-
meratoezicht	 in	het	centrum	van	Mijdrecht	volledig	
operationeel.

o Aan	de	Rondweg	in	Mijdrecht	is	een	voetbalkooi	ge-
realiseerd	en	voor	gebruikers	opengesteld.



8de beste wensen

Met de allerbeste
wensen van:
Toine Doezé

gemeenteraadslid in De Ronde 
Venen voor de Combinatie

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?
Met gemengde gevoelens.
Niet veel positief vernieuwends 
gebeurd, in tegendeel.

• Wat blijft u uit 2007, altijd bij ?
De slechte begrotingsbehandeling 
in de raad.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit  jaar al
kunnen realiseren ?
Openheid en transparantie en
belang burgers/gemeenschap
in het oog houden.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is niet gelukt ?
Een sterkere, maar zelfstandige raad. 
Minder afhankelijk van het
college.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?
Een eerlijk, goed  verdelend 
woningbouwprogramma 
met oog voor de verschil-
lende  doelgroepen en betaal-
bare woningen voor starters.

•  Wordt het Nederlands
elftal in 2008 Europees 
voetbalkampioen?
Nee.

• Wat of wie is voor u de
kanjer van 2008 ?
Wacht even af tot
december 2008.

• Wat is uw grootste wens?
Dat de raad beter gaat functioneren 
en meer oog houdt voor gemeen-
schap dan voor bestuur en
eigen fractie.

• Wat wenst u iedereen toe
voor 2008?
Vrede, geluk en gezondheid voor
iedereen.

Met de allerbeste
wensen van:

Wim Klaassen
gemeenteraadslid in De Ronde 

Venen voor de Combinatie

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Overwegend met tevredenheid.

• Wat blijft u altijd bij, uit 2007 ?

Dat is te privé om via de krant
te communiceren.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al
kunnen realiseren ?

Paragraaf 3 punt 6 van het verkie-
zingsprogramma van de Combinatie. 
Ruimhartig gebruik maken van het 
bestaande minimabeleid en waar 
mogelijk uitbreiden.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

PC project minima plus. Hogere
vergoeding abonnementskosten.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?

Ontwikkelen van de 
defi nitieve plannen die 
zullen leiden tot de tot-
standkoming van het
cultuurhuis.

• Wordt het Nederlands 
elftal in 2008 Europees 
voetbalkampioen ?

Absoluut niet.

• Wat of wie isvoor u de 
kanjer van 2007 ?

Al Gore.

• Wat is uw grootste wens
voor 2008 ?

Hetzelfde wat ik iedereen in De
Ronde Venen toewens.

• Wat wenst u iedereen toe
in 2008 ?
Een goed en

gezond 2008.

Met de allerbeste
wensen van:

Aad Hoogstraten
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen voor het CDA

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Het is een druk en bewogen jaar ge-
weest met hoogte- en dieptepunten.

• Wat blijft u altijd bij uit 2007?

De avond in De Meijert over de
herindeling.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al kun-
nen realiseren ?

Eerlijk en open zijn en het contact 
met de inwoners.

Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Open en intensiever overleg met
de Provincie.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?

Het open en intensieve over-
leg met de Provincie.

• Wordt het Nederlands 
elftal in 2008 Europees 
voetbalkampioen ?

Maakt mij niet zoveel uit.

• Wat of wie is voor u de 
kanjer van 2007 ?

Mijn vrouw.

• Wat is uw grootste wens 
voor 2008 ?

Zo goed mogelijk presteren in 
de politiek betekent dit iets kun-
nen betekenen voor de inwoners.

•  Wat wenst u iedereen toe ?

Gezondheid en geluk.

Met de allerbeste
wensen van:

Youssef Rasnabe
gemeenteraadslid in De Ronde 

Venen voor Gemeente Belangen

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Als een druk bewogen jaar met be-
langrijke onderwerpen als de herin-
deling, groot Mijdrecht Noord en het 
estafetteproject.

• Wat blijft u voor altijd bij uit
2007?

De discussie rondom de herindeling.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al
kunnen realiseren ?

De realisatie van de voetbalkooi.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Meer starterswoningen

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?

Verbetering van de positie van
de starters op de woningmarkt in

De Ronde Venen.

• Wordt het Nederlands
elftal in 2008 Europees
voetbalkampioen ?

Nee.

• Wat of wie is voor u de kanjer 
van 2007 ?

Mijn familie en vrienden.

• Wat is uw grootste wens
voor 2008 ?

Verbetering van de positie van de 
starters op de woningmarkt in
De Ronde Venen.

• Wat wenst u iedereen toe
voor 2008 ?

Een gezond en welvarend jaar in
alle opzichten.
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Fenomenaal Orpheus in 
de Janskerk
Regio - ‘Doe je ogen af en toe even 
dicht en laat je meevoeren door de 
Oekraïense klanken.’ Dit waren wij-
ze woorden van Bram Keizer, de im-
presario van het koor Orpheus. 

Woensdag 19 december trad het 
ensemble bestaande uit zeven man 
op in de Janskerk. 

En ondanks de taalbarrière kon-
den de zangers door middel van ge-
weldige zangstemmen en een klein 
stukje toneel verschillende emoties 
bij de bezoekers losmaken. Emo-
ties als gelach door de humor in het 
concert tot aan rillingen over de rug 
op het moment dat je je liet meevoe-
ren door de Oekraïense klanken.

Met kaarsen in de hand kwamen 
de zangers van achter uit de kerk 
al zingend naar voren. Zij wilden 
graag met klein licht opkomen en 
met groot licht doorgaan. Voor de 
aankomende kerstdagen was dat 
wel zo gepast. Maar wat voor licht 
ze ook hadden, de zang was vanaf 
het opkomen in de kerk tot aan het 
verlaten van de kerk fenomenaal. 
Het concert was opgebouwd uit vier 
delen. 

Weemoedig
Het eerste deel bestond uit liederen 
uit de Oosters Orthodoxe liturgie. 
Hierbij zat bijvoorbeeld het nummer 
‘The old chant, mother of God’. Wee-
moedig begonnen en zeer machtig 
beëindigd leek het de zangers geen 
moeite te kosten. Ook werd er een 
geweldige versie van het ‘Aleluya’ 
gezongen. Met perfecte stemtech-
nieken werden alle liederen even 
mooi neergezet. Vervolgens kwam 
er een deel bestaande uit kerstlie-
deren. Bekende nummers als ‘What 
is it for a miracle’ en ‘Stille nacht’ 
werden in het Oekraïens gezongen. 
Vooral het laatste lied zorgde voor 
rillingen over de rug. In de pauze 
konden de bezoekers vervolgens 
cd’s en dvd’s kopen en hier werd al 
meteen flink gebruik van gemaakt. 
Na de pauze vervolgde Orpheus het 
concert met een blok Oekraïense 
volksliederen. Met humor en toneel 
werden de nummers leuk uitge-
beeld. Zo was bij het nummer ‘Oh, 
you are my girl’ één van de vrouwen 
in het publiek totaal verrast toen ze 
plotseling werd aanbeden door één 
van de zangers. Maar ook bij ‘Hey, 
brattja, opryshky’ kwam een heel 
stuk toneel kijken. 

Adembenemend
Ondertussen vergaten de mannen 
niet waar het om ging en werden al-
le nummers net zo adembenemend 
mooi gezongen als voor de pauze. 
Opvallend was ook dat in dit blok 
duidelijk werd dat ze erg trots op 
hun land zijn. 
In het laatste blok van het concert 
werden vier populaire liedjes uit het 
westen gezongen. Vooral bij ‘The li-
on sleeps tonight’, het laatste lied 
van het optreden, werd weer eens 
duidelijk hoe goed de zangers zijn. 

Met een staande ovatie gaven de 
bezoekers dat ze het geweldig von-
den. Als toegift liet het koor hun ver-
sie van het Oekraïense volkslied ho-
ren. Zo kreeg het optreden een ge-
past einde. 

Stichting Cultura De Ronde Venen 
kijkt met trots terug op het hoog-
staande optreden van Orpheus. In 
januari zal Cultura haar lustrum vie-
ren met een korenjamboree in de 
R.K. kerk van Mijdrecht. 

Meer informatie is te vinden op  HY-
PERLINK “http://www.cultura-drv.
nl” www.cultura-drv.nl. 

Jong ontmoet oud in
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Op donderdagochtend 
20 december kwamen maar liefst 31 
kinderen naar Zuwe Maria-Oord. 
De kinderen uit groep acht, van de 
Sint Jozefschool in Vinkeveen, heb-
ben kerstpakketten uitgedeeld aan 
de bewoners van het zorgcentrum. 
Met gevulde winkelwagens gingen 
zij in kleine groepjes op pad. De ac-
tie was een succes. Jong en oud zijn 
op een leuke manier met elkaar in 
contact gebracht. De positieve aan-
dacht is door de ouderen zeer ge-
waardeerd. 
De kinderen hebben alle pakketjes 
persoonlijk aan de bewoners van 

Zuwe Maria-Oord overhandigd. Sa-
men hebben ze gekeken wat er in 
de doos te vinden was. Alle ouderen 
zijn verwend met lekkernijen zoals 
chocola, koekjes en kaas. 
Dit is niet de eerste activiteit die Zu-
we Maria-Oord met kinderen doet. 
Leerlingen van de Sint Jozefschool 
halen en brengen ouderen naar hun 
woning tijdens concerten, maar ook 
op doordeweekse dagen. Tijdens de 
kerstmarkt van Zuwe Maria-Oord 
heeft een kinderkoor opgetreden. 
Het zorgcentrum hecht grote waar-
de aan het inzetten van kinderen in 
de zorg voor ouderen. Bewoners le-

ven ervan op en kinderen vergroten 
hun leefwereld. Ook voor de kinde-
ren zelf is het contact met ouderen 
een leerzame ervaring.

De kerstpakkettenactie is geïniti-
eerd door de Riki Stichting. Deze 
stichting brengt projecten tot stand 
die zich richten op het verbeteren 
van het welbevinden van kwetsba-
re groepen waaronder ouderen. Met 
het uitdelen van de pakketten wil de 
Riki Stichting positieve aandacht 
geven aan de oudere medemens en 
brengen ze jong en oud op een leu-
ke manier met elkaar in contact.  

Jenaplan school 
Vlinderbos in kerstsfeer
De Ronde Venen –  Vlinderbos 
school is twee weken lang omgeto-
verd tot winters landschap. 
Het thema van dit jaar was het vie-
ren van kerst in andere landen. Alle 
groepen hebben hun eigen land ge-
kregen en zijn zich daar in gaan ver-
diepen. De school was weer prach-
tig versierd met heel veel lichtjes, 
eskimo’s en pinguïns. Tijdens deze 
weken hebben de kinderen kerst-
stukjes gemaakt, schoenendozen 

gevuld voor de actie ‘schoenmaat-
je’, dansworkshops gedaan en koek 
en sopie gekregen op het plein. Als 
afsluiting was er donderdag avond 
het kerstdiner. Een pad van lichtjes 
bracht hun naar de ingang van de 
school. 

Alle kinderen hadden wat lekkers 
meegebracht. Groep 1 tot en met 
6 hadden een buffet en groep 7 en 
8 hebben weer heerlijk met elkaar 

gegourmet. Tijdens het diner verza-
melde de ouders zich op het plein 
en werden ze warm gehouden met 
glühwein en vuurkorven tot de kin-
deren buiten kwamen optreden. 
Eerst de kerstdans en daarna als 
een echt Vlinderbos koor. Ten slot-
te waren er vrijdag middag oliebol-
len! Vlinderbos wenst iedereen een 
hele fijne vakantie toe met hele ge-
zellige kerstdagen en een gelukkig 
nieuwjaar!

Russische priester vertelt 
in De Schutse
Uithoorn - Op 9 januari komt de 
priester van de Russisch-Orthodoxe 
gemeente in Amsterdam, Sergei Io-
annikov, vertellen over de plaats en 
het functioneren van deze gemeen-
te. 

De heer Ioannikov zal vertellen 
over het schilderen, het gebruik en 

de functie van iconen in zijn kerk. 
De bijeenkomst in kerkgebouw De 
Schutse, De Mérodelaan1, begint 
om 20.00 uur. 
Voorafgaand aan deze bijeenkomst 
kunt u meegaan naar de Russische 
kerstviering die op de avond van 6 
januari gehouden wordt in de Rus-
sisch-Orthodoxe Kerk aan de Lijn-

baansgracht 46-48. De viering duurt 
van 19.30 tot 21.30 uur en heeft een 
buitengewoon feestelijk karakter 
met prachtige muziek. U kunt op ei-
gen gelegenheid gaan maar ook in 
groepsverband.

Meer informatie over vertrektijd e.d. 
bij Henriette Wezelman, tel 561517.

In 2008 wordt u bij
Kookpunt verwacht
De Ronde Venen - Komend jaar 
zal er maandelijks weer een bijeen-
komst van het Kookpunt zijn. Dit is 
een gezellige ontmoetingsplaats 
voor 55 plussers die samen willen 
eten.
In 2007 zijn er al zeer geslaagde bij-
eenkomsten geweest, de deelne-
mers waren zeer enthousiast. Een 
greep uit het gastenboek:”Alle lof 
voor degenen die gekookt hebben. 
Vooral de rode kool zoals mijn moe-

der ze klaar maakte” en “Vandaag 
heb ik weer gesmuld en heerlijk ge-
kletst”.  Want dat is het Kookpunt; 
lekker aanschuiven, heerlijk eten en 
een goed gesprek. De groep bestaat 
uit maximaal 12 deelnemers en en-
kele vrijwilligers die het koken op 
zich nemen.  Het volgende Kook-
punt is op 11 januari in basisschool 
de Eendracht (het scholencomplex 
bij de C1000 in Mijdrecht) in de  
multifunctionele gezellige ruimte 

met een professionele keuken. Van-
af 17:00 uur bent u van harte wel-
kom. We beginnen met een ont-
spannen kennismaking onder het 
genot van een hapje en een drank-
je. Rond 17:45 gaan we aan tafel en 
de maaltijd zal rond 19:30 afgerond 
worden. De kosten voor deelname 
zijn € 7,- die u ter plekke kunt vol-
doen. U dient zich wel vooraf aan te 
melden bij een van de servicepun-
ten  0297-383399 of 0297- 237610. Interview Jan Siebelink 

bij venen literair
Vinkeveen- Vrijdag 4 januari start 
bij de bibliotheken in De Ronde 
Venen en bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Readshop 
in Vinkeveen de kaartverkoop voor 
de Venen Literair-avond op vrijdag 
18 januari. De avond is in De Boei, 
Kerklaan 32, Vinkeveen. Aanvang 
20.00 uur. Kaarten, uitsluitend in 
voorverkoop, kosten  €7,50. De be-
kende schrijver Jan Siebelink zal 
dan voor Venen Literair geïnterviewd 
worden door Iris Pronk, redacteur 
van het dagblad Trouw. Hoewel de 
avond daardoor een iets ander ka-
rakter heeft bestaat er toch, zoals 
gebruikelijk, de mogelijkheid tot het 
stellen van vragen en het laten sig-
neren van boeken.
“Knielen op een bed violen” is de 

autobiografische fictieroman waar-
voor hij in 2005 de AKO Literatuur-
prijs ontving. Paul Verhoeven zal dit 
boek gaan verfilmen.
Siebelink die in 1938 in Velp werd 
geboren als zoon van een kleine 
bloemenkweker, was werkzaam in 
het onderwijs. Naast verhalen en ro-
mans schreef hij ook voor de Haag-
se Post en Vrij Nederland artikelen 
over Franse literatuur. In Leiden had 
hij het doctoraalexamen Frans afge-
legd.

Heruitgave
In 2006 verscheen een heruitgave 
van “Engelen van het duister” uit 
2001. Dit boek kan gelezen worden 
als een vervolg op “Knielen op een 
bed violen”. Wederom autobiogra-

fisch en sterk gekleurd door het be-
schrijven van armoede, schulden en 
het zwartste calvinisme.

Siebelink, die al in 1975 debuteer-
de, heeft nog andersoortige romans, 
verhalenbundels en novellen op zijn 
naam staan. Zo verscheen in 2002 
de roman “Margaretha” over Mar-
garetha van Parma, de dochter van 
Karel de Vijfde. Over wielrennen 
schreef hij “Pijn is genot” en “Eer-
lijke mannen op de fiets”. Zijn hond 
was onderwerp voor de uitgave 
“Mijn leven met Tikker”. Zijn laatste 
verhalenbundel is getiteld “De kwe-
kerij”. Voor meer informatie kunt u 
bellen met Anneke van Gessel, tel. 
0297-261382 of met Erwin Horwitz, 
tel. 0297-263195
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8de beste wensen

Met de allerbeste
wensen van:

Cor Versteegh
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen voor het CDA

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Politiek, de herindeling.
Het rommelige karakter van
De Ronde Venen.

• Wat blijft u altijd bij, uit 2007 ?

Mijn bezoek aan St Petersburg.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al
kunnen realiseren ?

Geen. Wel wat aanzetten gegeven.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Dat de plannen tot waterberging in 
de polder Groot Mijdrecht Noord, 
nog niet zijn verdwenen.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren?

Dat de waterberging niet 
doorgaat en de PGMN
behouden blijft voor de
landbouw.

• Wordt het Nederlands
elftal in 2008 Europees
voetbalkampioen ?

Nee, Frankrijk.

• Wat of wie is voor u de kanjer 
van 2007 ?

Geen antwoord.

• Wat is uw grootste wens
voor 2008 ?

Gezondheid en vrije tijd.

• Wat wenst u iedereen toe
in 2008 ?

Gezondheid!

Met de allerbeste
wensen van:

Marja Borst-Becker
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen voor de VVD

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Het was voor de gemeente een
enerverend jaar.

• Wat blijft u altijd bij uit 2007 ?

Het besluit van G.S. voor de grote
variant voor de herindeling met
Abcoude, Loenen en Breukelen.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al kunnen 
realiseren ?

Camera toezicht (een grote wens
van de winkeliers).

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Beter openbaar vervoer, voornamelijk 
naar Woerden in het weekend.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?

Discotheek, minder drem-
pels, betere verkeers-
afwikkeling vanuit  en 
naar de kern Mijdrecht. 

• Wordt het Nederlands 
elftal in 2008 Europees 
voetbalkampioen ?

Met Marco ???

• Wat of wie is voor u de 
kanjer van 2007 ?

Alle mantelzorgers.

• Wat is uw grootste wens
voor 2008 ?

Zoveel mogelijk voor onze
gemeente realiseren.

• Wat wenst u iedereen toe ?

Gezondheid, geluk en liefde.

Met de allerbeste
wensen van:

Sandor Harmens
gemeenteraadslid in

De Ronde Venen voor de VVD

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Positief. Het leven is en blijft prachtig.

• Wat blijft u voor altijd bij
uit 2007 ?

Dat elke dag een bijzondere dag was.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al kunnen 
realiseren? 

Verbreding van aquaduct N201 over 
de Amstel naar 4 baans. Dat geeft mo-
gelijkheden voor verbreding N201 in 
De Ronde Venen.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Discotheek voor jongeren.

• Wat wilt u in 2008 zeker
realiseren ?

Heb er veel vertrouwen in 
dat hij in 2008 komt.

• Wordt het Nederlands 
elftal in 2008 Europees 
voetbalkampioen?

Natuurlijk !

• Wat of wie is voor u de 
kanjer van 2007 ?

Geen idee

• Wat is uw grootste wens 
voor 2008 ?

Liberale eenheid in
Nederland.

• Wat wenst u iedereen toe
voor 2008 ?

Naast gezond, veel wijsheid.

Met de allerbeste
wensen van:

Manja van Buul
gemeenteraadslid in De Ronde 

Venen voor de Combinatie

• Hoe kijkt u terug op het
afgelopen jaar ?

Ik kijk bij voorkeur vooruit.

Wat blijft u altijd bij uit 2007 ?

Teveel om op te noemen, maar in elk 
geval het kampioenschap van Argon.

• Welke belofte uit de verkiezings-
campagne heeft u dit jaar al kunnen 
realiseren ?

In de cs Welzijn; uitbreiding regelingen 
voor minima, waaronder pc project en 
taxiregeling vervoer van en naar huis-
artsenpost Woerden.

• Wat had u graag gerealiseerd
gezien, maar is (nog) niet gelukt ?

Hernieuwde aandacht voor initiatieven 
op het gebied van de Brede School.

• Wat wilt u in 2008 zeker
   realiseren ?

Dat starterswoningen echt betaal-
baar worden; dus goedkoper. 
De ontwikkeling van bezoe-
kerscentrum/museum.

• Wordt het Nederlands elftal 
in 2008 Europees voetbal-
kampioen ?

Nee, helaas niet. Het wachten is 
wat mij betreft nog steeds
op Foppe de Haan.

Wat of wie is voor u de kanjer 
van 2007 ?

Mijn broer.

• Wat is uw grootste wens
voor 2008?

Geen antwoord.

• Wat wenst u iedereen toe voor
2008?

Gezondheid en geluk, veel
zonneschijn met zo nu en

dan een beetje regen.
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OPEN TAFEL
De volgende open tafel is donderdag 31 janu-
ari 2008 in Zuiderhof. Aanmelden voor deze 
open tafel kunt u bij bij mevr. Z. Kranenburg 
uitsluitend op di. 22 januari tussen 9.30 en 
10.30 uur: tel. 287942.
Kosten  8,50, incl. 1 drankje. Ook kunt u te-
recht bij Het Kookpunt op vrijdag 11 januari  
a.s. (zie activiteitenkalender op deze pagina).

(WORDT ELKE MAAND AANGEPAST)

activiteiten in januari 2008

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

iedere 
maandag

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

iedere
vrijdag

NIEUW
AVONDLICHT

09.00 
BiljartenDRIEHUIS-

ZAAL

GERARDUS 
MAJELLA

ZUIDER-
HOF

VINKEN-
OORD

MARIA
OORD

(Brinkzicht)

OVERIGE

STICHTING

De Ronde Venen

* Stichting Welzijn Ouderen
telefoon 0297-230288
dagelijks van 12.30 tot 14.00 uur
www.swo-derondevenen.nl

* Ouderenadviseur
Telefoon 23 02 85
Dagelijks van 9.00-15.30 of via e-mail
ouderenadviseur@swo-derondevenen.nl

* Stichting ‘Thuis Sterven’
Telefoon 06 – 51 45 11 30
Biedt hulp wanneer u zorg biedt aan een
stervend familielid.  

* Centrum Indicatie stelling Zorg (CIZ)
Telefoon 0900 - 1838
Voor indicaties voor:
• Thuiszorg
• Kortdurende opname
• Dagverzorging / Dagbehandeling
• Opname in Verpleeghuis of
   Verzorgingshuis

* Vrijwilligershulp:
Zie servicepunten

* Thuiszorgwinkel Vitaal
   Hofl and 6, Mijdrecht
   Telefoon   27 35 38
Uitleen, verhuur en verkoop van hulpmiddelen
maandag t/m vrijdag van 9.30  - 15.00 uur
en  zaterdag van  9.00 - 13.00  uur

* Huisartsenpost 
Telefoon 0900-470 1 470 
Houd uw gegevens gereed.

* Steunpunt Mantelzorg 
Telefoon 23 02 88

* Stichting ‘Spel en Sport’ 55 +
• Meer bewegen voor ouderen
• Badminton
• Bowlen
• Jeu de boules
• Koersbal
• Volksdansen
• Zitgymnastiek
• Zwemmen 

Voor aanmelding en informatie:
tel: 28 55 90

Bent u mantelzorger en wilt u regelmatig de 
mantelzorgkrant ontvangen? Meld u aan bij 
het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen, 
Kerkvaart 2, Mijdrecht, 0297-230288.

13.30 
ANBO-leden

Soos in
de Meijert

10.00 
SeniorWeb

DRV
Internetcafé

ST
IC

H
TI

N
G

ST
IC

H
TI

N
G

U kunt bij het Servicepunt terecht 
voor het aanvragen van: 
• hulp bij huishouden
• vrijwilligershulp
en met vragen over:
• wonen en woonomgeving
• welzijnsactiviteiten
• zorg- en hulpverlening
• fi nanciële diensten van Rabobank Veenstromen

Servicepunt Hoofdweg
Hoofdweg 1a
3641 PN Mijdrecht
telefoon: 0297-383399
openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 13.00 uur
hoofdweg@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
telefoon: 0297-237610
openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot 16.00 uur
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
www.servicepuntderondevenen.nl

Mobiel Servicepunt (iedere wo.): 06-13163176
Komt wekelijks in Waverveen, Amstelhoek en De Hoef, 
om de week in de verzorgingshuizen Gerardus Majella 
en Zuiderhof (even weken) en Nieuw Avondlicht en 
Overdorp (oneven weken).

U BENT VAN HARTE WELKOM! 
Het Servicepunt is een initiatief van de gemeente 
De Ronde Venen, Westhoek Wonen, Rabobank 
Veenstromen, Stichting Welzijn Ouderen, Stichting 
Leefbaarheid, Stichting Zorgcentra De Ronde Venen en 
Zuwe Zorg.

Het Servicepunt heeft speciale spreekuren in de ochtend 
en middag van de ouderenadviseur, de zorgbemiddelaar, 
het steunpunt mantelzorg en de zorgpost. Bovendien kan 
in het Servicepunt een afspraak gemaakt worden met een 
adviseur van Rabobank Veenstromen.

09.30
Koersbal
St. Spel en
Sport 55+

10.30
Volksdansen

9.30
Heilige Mis

op iedere za. 17.00
11.00-11.45

Stagym

15.00-16.00
Bibliotheek
16.15-17.00
Weeksluiting

ma.
14.00-16.00
Volksdansen

wo.middag
Biljarten

10.15
Klaverjassen

15.30-16.15
Zitgym

10.30
Stoelgym

9.30
Handwerken
Rode Kruis

10.30
Kun je nog 

zingen?

10.00 
SeniorWeb

DRV
Internet

café

Onze  contactmorgen
‘Samen op weg’

Woensdag 16 januari
‘Hou je van Holland’ v.a. 9.30 u

Presentatie van Natuurmonument

wo 2, 16 & 30 jan
10.45 u 

Rabobankbus

Ouderenmiddag In De Roeping
donderdag 10 januari

14.30 u
Spelmiddag

Rollatorspreekuur:
donderdag 10 januari

10.00-11.00 uur
in Servicepunt  Wilnis

Tot en met maart 2008 kunt u gratis mee 
met de PLUSBUS om uw boodschappen 
te doen. Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met de 
servicepunten in de gemeente.

Elke zaterdag
Rozenkrans-

gebed  
om 17.00 u

Steunpunt Mantelzorg
woensdag 9 januari 19.30 uur

Alzheimer-Café
‘Zorgbemiddelaar en
overbruggingszorg’

Passage, afd. V’veen & Waverveen
in Herv. Ver. Gebouw Vinkeveen

di 8 jan. 14.00 uur
Nieuwjaarsreceptie

Partner bij
Zelfstandigheid

Kerkvaart 2
3641 EW Mijdrecht
Telefoon: 0297 - 230 288

www.swo-derondevenen.nl

1e wo
14.00-16.00
Spelmiddag

2e wo
14.00-16.00

Div. activiteiten

3e wo
14.00-16.00

Bingo
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Gymnastiek
in Komzaal

Handwerken
Rode Kruis
in Komzaal

vr 4 jan
15.00 u

Eucharistieviering

ma 7 jan
14.00 u

Kaart/Spelmiddag

vr  11 jan 15.00
Weeksluiting
Herv. Kerk

Wilnis

ma 14 jan 10.00
Schoenverkoop

v/d Wilt

ma 14 jan
14.00

Kaart/Spelmiddag

vr  18 jan 15.00
Weeksluiting

Janskerk
Mijdrecht

vr 25 jan 15.00
Weeksluiting

Herv. kerk V’veen
ma 28 jan 14.00

Bingo

di 8 jan
20.00 u

Klaverjassen

do 10 &  24 jan
14.00 u
Sjoelen

vr 25 jan
14.00 u
Bingo

zo  6 jan 9.45 u
Inloop &

nieuwjaarsreceptie
ma 7 jan 13.45 u

Kaarten

di 8 jan 14.30 u
Bingo

wo 9 jan 10.45 u
Rabobank

Servicepunt

di 15 jan 14.30 u
Sjoelen

do 17 jan 12.00 u
Gez. maaltijd

14.30 Smartlappenkoor

ma 21 jan 13.45 u
Kaarten

di 22 jan 14.30 u
Sjoelen

wo 23 jan 10.45 u
Rabobank Servicepunt
do  24 jan 10.30 u

Driehuisschool
gipsclowns
schilderen

vr 25 jan
15.30 u

Café Hans

di  29 jan
14.30 u
Sjoelen

do 31 jan
12.00 u

Open tafel

wo  2 jan
10.15-12.00 u

Nieuwjaarswensen
14.30-16.00 u
Knikkerspel

do 3 jan 14.30-16.00
Gezelschapsspellen
za 5 jan 14.30-16.00

Bingo

ma 7  & 21 jan
14.00-16.00 u
Klaverjassen
wo 9 & 23 jan
11.30-11.45 u

Rabobus

do 10  & 24 jan
14.30-16.00 u

Creatief
ma. 14 jan

14.30-16.00 u
Quizmiddag

do 17 jan
14.30-16.00 u
Zingen rond

het orgel

vr 18 jan
19.00-20.00 u
Eucharistie-

viering

za 26 jan
14.30-16.15 u

Spelmiddag

ma 28 jan
14.30-16.00 u

Quizmiddag
do 31 jan

14.30-16.00 u
Bloemstukjes maken

do 3 jan 14.00
Muziekmiddag

do 3 jan
Filmvoorstelling
‘Ciske de Rat’

wo 9 jan
19.00

Bingo-avond

do 17 jan
14.30

Muziekmiddag

di  22 jan
14.30

Bingo-middag

za 26 jan
10.30

Koffi econcert

do  31 jan
14.00

Muziekmiddag

Gezocht:

Vrijwilligers voor het invullen van belas-
tingpapieren van ouderen. U bezoekt de 
oudere thuis en vult samen de belasting-
papieren in. In 2007 hebben 15 vrijwil-
ligers bijna 200 aangiften verzorgd. Het 
team kan wel enige versterking gebrui-
ken. U kunt daarbij zelf aangeven hoeveel 
aangiften u wilt verzorgen. Ook maakt u 
uw eigen afspraken zodat u uw eigen tijd 
in kunt delen. Meer informatie kunt u ver-
krijgen bij Susan Pelsmaeker, ouderenad-
viseur bij de stichting Welzijn Ouderen De 
Ronde Venen, tel. 0297-230288.

Help me even herinneren

‘Help me even herinneren’ is een gids 
voor mensen met milde geheugenpro-
blemen - niet als gevolg van dementie 
- en hun omgeving. Het bestaat uit 
een boek en een dvd met interviews 
en in scène gezette situaties.
Naast achtergrondinformatie worden 
vooral veel tips gegeven voor de om-
gang met (mensen met) milde geheu-
genproblemen.
Uitgeverij Bohn Stafl eu Van Loghm, 
ISBN 978 90 313 4983 8, prijs �24,00.

DVD ‘Hoe zorg ik voor
een ander’

Hoe til je het best? Hoe help je iemand op 
het toilet of in de badkamer? Hoe was je 
de haren van een zieke in bed of onder-
steun je iemand die moeilijk loopt? Man-
telzorgers hebben meestal geen ervaring 
met dit soort taken als zij de zorg voor een 
dierbare op zich nemen.  Op deze dvd wor-
den stap voor stap instructies gegeven die 
kunnen helpen bij de zorg voor een ander. 
Bestellen: www.teleac.nl. �19,95.

Afstandsbediening

Er zijn tegenwoordig diverse soor-
ten radiografi sch bestuurde draad-
loze schakel- en dimsystemen. U 
kunt hiermee al uw elektrische ap-
paraten schakelen, zoals schemer-
lampen, radio, televisie, computer 
maar ook uw afstandsbediening of 
koffi ezetapparaat. De straling van 
de afstandsbediening gaat door 
kasten en muren.

Zo is het voor u mogelijk om vanuit 
uw stoel de elektrische deken in te 
schakelen, zodat u in een verwarmd 
bed kunt stappen. Het klik aan, klik 
uit systeem van de Gamma heeft 16 
kanalen en 256 verschillende codes. 
Uiteraard zijn afstandsbedieningen 
ook elders te koop.

Handvatverwarmers
scootmobiel

Met de kou is het geen pretje om met de 
scootmobiel op pad te gaan. Met dikke 
handschoenen aan, is het bijna niet moge-
lijk om te sturen en zonder handschoenen 
kunnen de handen zo koud worden dat 
het sturen niet meer gaat. Als oplossing 
hiervoor zijn er handvatverwarmers die 
met klittenband over de handvatten ge-
monteerd kunnen worden.
De verwarmers worden op de accu aange-
sloten en met een thermostaat kunt u de 
gewenste temperatuur instellen.

Zomers kunnen ze op eenvoudige! wijze 
weer verwijderd worden. De handvat-
verwarmers zijn te koop in motorsport-
zaken. Hier kan men vaak de handvat-
ten ook voor u aansluiten.

Koorzang Komzaal
14.00 Koersbal

(Koepelzaal)
Spel/Sport 55+
Biljarten Komzaal
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Ja!
Ja! 

Vanmorgen (zaterdagmorgen) stond ik nog lan-
ger stil voor het raam dan de vorige twee och-
tenden. Ik stond heel lang stil. De natuur had ons 
iets voorgeschoteld dat ik nog nooit zo mooi had 
gezien. Het was een sprookje. De kortste dagen 
van 2007 zullen nog heel lang in mijn herinnering 
blijven hangen. 3 dagen lang waren bomen en 
struiken als het ware in kerstsuiker gedompeld. 
Velen hebben de kerstkaarten van volgend jaar al 
klaar. Ik keek uit over het kleine plantsoentje aan 
de Johan van Renessestraat. Mooi. Mooi. Mooi. 
Zelfs de kleinste en dunste twijgjes waren gevat 
in witte suiker. Ja! Ja! Als in een sprookjesbos. 
Mijn vader van 98 was enthousiast omdat vanuit 
zijn flat de wintersgetooide bomen van het park 
bij De Meijert glinsterend in de goudgele zon 
prachtig afstaken tegen de blauwe hemel. Hij 
had zoiets moois in zijn hele leven nog niet eer-
der meegemaakt. Wel eens een dagje, maar niet 
3 dagen met toenemende schoonheid. Ja! Ja! Na 
deze helse maandag, er stonden om 8.25 uur voor 
de winkel denk ik wel 20 karretjes te wachten op 
inhoud. De baasjes en vrouwtjes stonden in de 
starthouding om ze bliksemsnel vol te gooien. Er 
werd alleen gelachen toen iemand opmerkte dat 
het leek of ze het allemaal voor niets kregen. Bij 
de bakker waren de broden en de vele andere 
lekkernijen zo hoog opgestapeld dat de winkel-
juffrouwen haast niet te zien waren. Ja! Ja! Wij 
gaan weer naar de dagen dat de mensen het 
jaar kunnen overdenken. Ik zit mij af te vragen of 
zij dat nog wel kunnen. Of ze na al dat jagen en 
jachten er nog wel toe kunnen komen. Of moeten 
ze nu toch weer, terwijl ze er eigenlijk geen puf in 
hebben, mensen ontvangen en weer hard achter 
de gasten aan rennen of moeten ze zelf weer op 
bezoek gaan. Moeten ze op deze dagen ook nog 
weer moeten? Ja! Ja! Ik doe mee aan een landelij-
ke enquête waarin allerlei vragen worden gesteld 
over de politiek en over allerlei andere onderwer-
pen, maar ook over jezelf. Die vragen vul je naar 
eer en geweten in maar ik heb nu na enige tijd 
dat ik denk, die vragen over mijzelf die zou ik nu, 
nu ik er langer over na heb kunnen denken, toch 
een beetje anders invullen. Vragen over jezelf zijn 
zo bijzonder. Zo indringend omdat je een hele-
boel dingen niet wilt weten en er ook eigenlijk 
niet aan wilt toegeven. Wonderlijk. Wellicht wil je 

die dingen ook wegdrukken door accenten op 
andere daar buitenstaande zaken te leggen. Ja! 
Ja! Zoals dit. Nu kom ik toch weer terug op dat 
gedoe met die HH1 en HH2. Wie bij de gemeente 
De Ronde Venen geeft aan dat de ambtenaren 
van de CIZ hun werk niet goed  hebben gedaan. 
Welke ambtenaar gaat bepalen of er een HH1 of 
HH2 komt. HH1, HH2, HH2 HH1, HH1, HH2 of 
HH2 en HH1 Wie weet het nog? Ja! Ja! Wat een 
bende. Ze maken van de zorg een commercieel 
gebeuren. Alles gaat om de poen draaien. Reken 
maar dat de gemeente er geld aan wil verdienen. 
Ja! Ja! Ha! Ha! Zorg! De gemeente gaat het doen, 
alleen maar voor de poen. Weet je wat nog erger 
is, dat de beloning van die hulpen ver beneden 
peil is. Ze krijgen “geen” pensioenopbouw, “geen” 
vakantiegeld, “geen” ziekengeld. Dat zijn middel-
eeuwse toestanden. Ja! Ja! Ik heb laatst gehoord 
dat de schoonmakers in staking willen gaan om-
dat ze buiten het geld vinden dat hun beroep 
wordt ondergewaardeerd. Ik ben nog een beetje 
mondig, maar ik heb verschillende keren van die 
hulpen gehad die eventjes als vakantiebaantje in 
de HH gaan. Ja! Ja! Dan ben je als klant klaar. 
Die weten van toeten noch blazen. Zo komen ze 
en zo zijn ze soms gelukkig weer weg. Ik had er 
een die was met alles in de helft van de tijd klaar. 
Dat kan dus niet. En maar vragen wat moet ik nu 
doen? Wat moet ik nu doen. Daar word je gek 
van. Daar moet je steeds bij gaan staan. En bij wie 
kun je klagen? En als je klaagt hoor je steevast: 
“Ik heb nog nooit klachten gehad.” “Dan ben ik 
zeker de eerste!” Ja! Ja! Dan word je nog voor 
leugenaar gezet ook. Reken maar dat zo’n afde-
ling de klachten niet doorgeeft aan de wethouder. 
Die ambtenaar kijkt wel uit. Dan wordt hij/zij toch 
voor onbekwaam verklaard. En hoe is het met de 
betrouwbaarheid van al die hulpen? Hoe is het 
met de betrouwbaarheid? Zijn die allemaal even 
eerlijk? Ja! Ja! HH 1 krijgt voor zogenaamd het-
zelfde werk slechts 7,00 euro uitbetaald en HH2 
12,50 euro (of iets dergelijks) of is het andersom. 
Je zou toch in de war raken. Ja! Ja! Je raakt er ge-
woon van in de war. Wat moeten die mensen dan 
die nog veel ouder zijn? Komt hier een soort on-
afhankelijke “Ombudsman” waar je jouw klach-
ten kunt deponeren? Wordt de WMO adviesraad 
ingeschakeld of is dat als het er op aankomt ook 
weer een orgaan dat helemaal niets in de melk 
te brokkelen heeft en er dus alleen maar is voor 
de gemeente (als uithangbord) en niet voor de 
betrokkenen. Dat soort organen wordt meestal 
ingepakt door de ambtenaren. Hoelang zitten die 
mensen daar dan in? Voor eeuwig? Tot de dood 
ons scheidt of zolang ze ja en amen zeggen? Ja! 
Ja! Toch nog een mooie uitsmijter. Ik wens allen 
een goede jaarwisseling en een heel voorspoedig 
jaar 2008.

John B. Grootegoed 

Dit wil ik even kwijt
Anderhalf jaar geleden vond het ongeluk in Vin-
keveen plaats waarbij één slachtoffer is veronge-
lukt en drie inzittenden zwaar gewond, één licht 
gewond. De bestuurder van de auto reed veel te 
hard en is er nagenoeg ongedeerd uit gekomen. 
Allemaal jonge jongens en meiden en met teveel 
mensen in één auto. Gezellig lachen en te hard 
rijden. Daarnaast praten de inzittenden ook te-
gen de bestuurder hij kijkt achterom en ziet de 
drempel te laat.
 Hij raakt de macht over het stuur kwijt. Wat een 
ravage en verdriet. Geen alcohol, geen drugs was 
er in het spel. De bestuurder is verantwoordelijk, 
elk van de inzittenden is medeverantwoordelijk.
 Na een half jaar krijgt de bestuurder zijn rijbe-
wijs terug. Wij (de maatschappij) geven die jonge 
kinderen een te hoge verantwoording die ze niet 
aan kunnen. Dat geldt zowel voor de bestuurder 
als de slachtoffers die zijn ingestapt. Wat doen 
we niet, telkens onze kinderen waarschuwen 
dat dit kan gebeuren, als ouder zijn we hier al-
lemaal bang voor dat één van onze kinderen een 
inzittende is of de bestuurder van de auto waar-
bij zo’n ongeluk gebeurt. Laat er maar een wet 
komen dat wanneer ze hun rijbewijs halen een 
aantal jaren maar één passagier mee mogen ne-
men. Maar die wet is er niet, dus we geven onze 
kinderen zelf die verantwoordelijkheid die ze niet 
aankunnen.
Kom je in de werkplaats van een garage dan is 
verreweg het grootste deel van de autoschades 
die daar staan van jongeren. 

Vervolgens komt er een rechtzaak en dan het 
vonnis, want de bestuurder moet er iets van le-
ren, stond er met grote letters in het A.D. Dat wil-
len we toch allemaal?
21 maanden gevangenisstraf waarvan drie voor-
waardelijk, vier jaar ontzegging van rijbewijs en 
verplichte therapie. Natuurlijk is de bestuurder 
verantwoordelijk, maar elk van de passagiers is 
medeverantwoordelijk.  De bestuurder een bui-
tenproportioneel zware straf opleggen schiet zijn 
doel totaal voorbij. De groep en die jongen zijn al 

heel zwaar gestraft. Voor niemand van die groep 
(en familie) is het leven nog hetzelfde. Die rech-
ter heeft ook jonge en soms roekeloze kinderen? 
Als je nota bene iemand neersteekt krijg je zeven 
maanden! 
Hoezo, leren van dit vonnis, er zijn twee moge-
lijkheden, de bestuurder stort in en overleeft het 
niet, of hij gaat “overleven” in de gevangenis. Dat 
betekent overleven tussen criminelen die voor de 
meest erge vergrijpen vastzitten. Gehard word je, 
dat is zeker, keihard. En als je na die 21 maanden 
vrij komt ben je gehard voor het leven en heb je 
er niets van geleerd. Je hebt je straf uitgezeten, 
dus schuldig hoef je je niet meer te voelen…. 
Je gaat in ieder geval keihard de maatschappij 
weer in met alle gevolgen van dien. Ja, zegt de 
officier van justitie, hij moet er wat van leren en 
de rechter vindt dit ook. Maar naar mijns inziens 
leer je er op deze manier niets van. Een taakstraf 
in een revalidatiecentrum, therapie, ontzegging 
van rijbewijs, dan leer je er iets van, maar in de 
gevangenis leer je overleven en niet op de juiste 
manier. Ik ben blij dat ik niet de therapeut ben die 
de jongen moet begeleiden, ga er maar aan staan 
met 21 maanden gevangenisstraf, hoe verklaar je 
dat naar zo’n jongen toe. “Hier moet je wat van 
leren”. Meneer of Mevrouw de rechter, u hebt uw 
werk weer gedaan en kunt weer verder leven. Ik 
ben blij dat ik niet familie ben van één van de 
slachtoffers/mede inzittenden en ik ben heel erg 
blij dat ik geen familie ben van de bestuurder. 

Zelf ben ik drie familieleden kwijt geraakt vari- 
ërend in de leeftijd van 17 tot 41 jaar door ver-
keersongelukken, door te hard rijden en onop-
lettendheid van anderen. De “schuldigen” zijn 
overigens nooit veroordeeld, het schuldgevoel 
blijft altijd. 
Zij lieten ook ouders en kinderen achter.
Maar deze straf gaat alle proporties te buiten en 
wij laten het met z’n allen gebeuren en daar voel 
ik me schuldig over. 

A.M. Peek-Egbers

Afvoer verkeerd aangesloten bij renovatie

Woonboot dreigde te zinken

Winis – De Wilnisse vrijwillige 
brandweer moest eerste kerstdag 
nog in actie komen bij Arkenpark de 
Krom in Wilnis. een net geheel ge-
restaureerde ark dreigde te zinken. 

De ark stond vol water. Oorzaak?

Bij de renovatie van de ark bleek de 
afvoer verkeerd te zijn aangesloten. 
In plaats van dat al het water, van de 
wasmachine, vaatwasmachine, toi-
let, aanrecht en noem maar op, het 

riool in verdween liep alles de boot 
in. Nadat de brandweer alle toevoe-
ren had afgesloten en de boot leeg-
gepompt, kon begonnen worden 
met het opruimen van de rommel.

(foto’s Herman van Soest)

Gemeente koopt
woonwagenkampje op
Vinkeveen – Als de gemeenteraad 
het 24 januari tijdens de raadsverga-
dering goedkeurd, zal de gemeente 

De Ronde Venen de woonwagen-
standplaats de Spoorhoek in Vinke-
veen, voor een kleine miljoen euro 

kopen van de bewoners. De bewo-
ners zullen dan zelf andere woon-
ruimte gaan zoeken en de gemeen-
te kan dit stuk grond laten aanslui-
ten in Westerheul 4. 

Het college schrijft in haar voorstel 
aan de raad: 
Door het opheffen van de locatie 
Spoorhoek ontstaat er de mogelijk-
heid om de locatie  Westerheul 4 te 
vergroten met circa 1850 m2 het-
geen neerkomt op de mogelijkheid 
om drie extra bouwkavels uit te ge-
ven. 

De opbrengst van deze bouwka-
vels circa 1 miljoen euro biedt ons 
de mogelijkheid om de bewoners uit 
te kopen. 

Met de bewoners is – onder voor-
behoud dat de raad het goedkeurt 
– overeenstemming bereikt.

V.I.O.S. begint 2008 goed

De Ronde Venen - Mijdrecht – 
V.I.O.S. begint het nieuwe jaar goed 
met de jaaruitvoering op zaterdag-
avond 12 en zondagmiddag 13 ja-
nuari. In het geheel vernieuwde en 
zeer sfeervolle Partycentrum De 
Meijert zullen alle afdelingen van 
de vereniging de bezoekers verma-
ken met muziek, spectaculair slag-
werk en majoretteshows. De erva-
ren muzikanten en majorettes maar 
ook de allerjongsten zullen hun bes-

te beentje voorzetten. Op de zater-
dagavond een verloting met prachti-
ge prijzen beschikbaar gesteld door 
winkeliers uit de regio en een after-
party met medewerking van X-tre-
me Show Productions.

De uitvoering begint op zaterdag-
avond 12 januari om 20.00 uur en 
op zondagmiddag om 14.00 uur. 
De zaal gaat een half uur voor aan-
vang open. De entreeprijs is 4 eu-

ro per persoon. Alleen op zondag-
middag is de entree voor kinderen 
tot 12 jaar gratis mits onder bege-
leiding van een volwassene. Kaart-
jes kunt u aan de zaal kopen. Maar 
wilt u zeker zijn van een plaats, koop 
dan uw kaartjes vanaf 2 januari op 
één van de voorverkoopadressen. In 
Mijdrecht is dat Primera De Jong in 
de Lindeboom 16 en in Vinkeveen 
bij Familie v.d. Linden, Snippenlaan 
31 (van 16:00 tot 20:00 uur).



Kerstdrive “De Legmeer” 
in Uithoorn
Uithoorn - Woensdagavond 19 de-
cember jl. speelde in de zijzaal naast 
de bar in het sportcomplex “De 
Scheg” te Uithoorn de bridgevereni-
ging “De Legmeer” zijn traditionele 
Kerstdrive 2007.
Voorafgaande aan de drive was 
het koffie of thee met roomsoes en 
chocolade en bekeken de leden de 
goed verzorgde prijzentafel, samen-
gesteld door de dames Mieke van 
den Akker en Cora de Vroom.
Bij deze topintegrale drive speelden 
40 paren willekeurig verdeeld over 
de drie lijnen.
Het werd een topavond voor de da-
mes Mieke van den Akker en Ria 
van Geelkerken, zij werden eerste 
met de prachtige score van 65,57%. 
Als goede tweede werden Greet 
Overwater en Guus Pielage met 
62,94%. Een gedeelde derde plaats 

was er voor de paren Joop van Delf 
met Toon Overwater en Tom de 
Jonge met Herman Vermunicht zij 
scoorden 61,95%. Ook Gijs de Rui-
ter met Erika Noord scoorden even-
eens in de 60% en wel met 60,53% 
werden zij vijfde.

Tussen de rondes door werden har-
tige hapjes genuttigd met als kerst-
klapper aan het eind van de avond, 
dat de genuttigde consumpties voor 
rekening van de clubkas waren.          
Bent u ook geïnteresseerd in bridge, 
dan is het mogelijk ter kennisma-
king  een keer mee te spelen. Bent 
u dat, neem dan telefonisch contact 
op met Mieke van den Akker 0297-
346027 of met de secretaris Gerda 
Schavemaker 0297-567458. Voor de 
volledige uitslagen, kijk dan op het 
internet, www. nbbportal.nl/1007/.

Biljarten

De Kuiper/van Wijk 2 
favoriet voor winter-
kampioenschap
De Ronde Venen - Zoals vorige 
week bericht was speelweek 18 voor 
een paar teams de weg naar triomf 
of een afhaken voor de eerste perio-
detitel. Alle uitslagen zijn inmiddels 
binnen en dus een uitgebreid
verslag van deze speelweek.
Frank Witzand (zie foto) en John 
Beets hadden beiden de kortste 
partij van de week in 18 beurten.
Nico Koster bewees zijn goede vorm 
door weer de procentueel hoog-
ste serie te maken. Nico was goed 
voor 23 caramboles in een beurt = 
35,38% van zijn te maken 65 caram-
boles.

De Merel/Metaal Mijdrecht 2 moest 
met 2-7 de winst aan De Schans 
laten. De Schans blijft goed sco-
ren maar heeft pech dat er 2 teams 
nog beter presteren. John Beets in 
18 beurten en Dirk van Yperen in 20 
beurten waren de grote mannen bij 
De Schans. Frank Witzand was in 18 
beurten te sterk voor Henk Doorne-
kamp en zorgde voor de enige pun-
ten van zijn team.

De Kuiper/van Wijk 1 blijft goed 
presteren en won ruim met 7-2 van 
De Vrijheid. Glen Altena was ziels-
gelukkig met zijn overwinning in 
een monsterpartij op Lucia van Gel-
deren.
De Kuiper/van Wijk 2 dendert maar 
door, De Merel/Metaal Mijdrecht 
3 was met 9-0 verlies het slachtof-
fer. Nico Koster met de hoogste se-
rie, Kees de Zwart met 21 beurten, 
Martien Heijman met 22 beurten en 
Rob ten Den met een zekere over-
winning, zorgden dat de vlag haast 
uit kan voor dit sympathieke team.

Geweldige
De Paddestoel 2 blijft door een ge-
weldige 9-0 zege op Dio 1 op de 
voet volgen. De spannendste par-
tij was tussen Pim de Jager en Paul 
Schuurman met één carambole ver-
schil, door Pim gewonnen. Gerrie 
Lampo had in 19 beurten Bert Dijks-
hoorn te pakken. Sjoerd van Agteren 
en Jim van Zwieten zorgden voor de 
volle winst van De Paddestoel 2.
De Kromme Mijdrecht 2 moest met 
2-7 de eer laten aan Dio 2. Ton 
Brandsma had met 22 beurten de 

korste partij in deze wedstrijd. Adrie 
van Yperen zorgden dat er nog twee 
punten thuis bleven. De Merel/Me-
taal Mijdrecht 1 verloor nipt met 4-5 
van De Paddestoel 3. 

Kromme Mijdrecht 1 was met 1-8 
een nette gastheer voor Bob’s Bar 
3. John Oldersma en Tobias Ha-
genbeek deelden de punten na 23 
beurten met elkaar. Stefan Vos won 
in maar 20 beurten van Rienes La-
noy.

Cens 1 was met 5-4 net iets sterker 
dan Bob’s Bar 1. De “senioren” Evert 
Driehuis en Joop Luthart hadden 
de kortste partij in 23 beurten met 
winst voor Evert.

Bob’s Bar 2 moest met 3-6 de eer la-
ten aan Cens 2. Chris Esser behaal-
de met winst in 21 beurten op Hans 
Bras het extra punt voor Cens 2.
De Paddestoel 1 verloor met 0-9 
geflatteerd van De Merel/Metaal 
Mijdrecht 4. Patrick Gillet kwam 
maar één carambole tekort tegen 
Ben Fransen. Wim Roest, Gijs van 
der Vliet en Benno de Rooy zorgden 
dat De Paddestoel 1 zonder punten 
bleef.

Zaterdag 5 en zondag 6 januari is in 
Café De Merel te Vinkeveen de fi-
nale van het persoonlijk kampioen-
schap libre 2-sterklasse. De finalis-
ten Derk Bunders, Martien Heijman, 
Arie van Vliet Patrick Gillet en Mar-
ry Verhoef gaan spelen voor de ti-
tel. Beide dagen is de aanvang om 
13.00 uur.     

Speciale jeugd kanocursus 
in het zwembad

De Ronde Venen - De Kanover-
eniging De Ronde Venen gaat be-
gin januari van start met de jaarlijk-
se wintertraining. De cursus staat 
ook open voor een beperkt aantal 
niet leden. Dit jaar speciaal voor de 
jeugd die kennis wil maken met de 
kanosport. 

De opzet is vorig jaar meer toege-
spitst op wat de leden wensen. Dit 
concept is goed bevallen en wordt 
ook dit jaar aangehouden. Het ac-
cent op alleen het aanleren van es-
kimoteren is breder geworden. Er 
kan getraind worden in verschillen-
de groepjes met elk hun eigen doe-
len. Zo is er voor het eerst een groep 
die zich bezig houdt met het “Free-
stylen”.  

Deze tak van kanosport is vooral in 
trek bij de jeugdigen die het eski-
moteren al onder de knie hebben en 
die zich verder willen bekwamen in 
het uitvoeren van diverse trucs met 
de kajak. Voor de meeste mensen 
is het bootje waarin wordt gevaren 
nog nauwelijks te herkennen als ka-
jak. 

De afmetingen zijn minimaal en de 
kanovaarder moet zich er dan ook 
in wurmen.  Naast deze “wildere” 
groep is een ander groep meer be-
zig met de veel elementairdere as-
pecten zoals een goed evenwichts-
gevoel en het leren om te gaan met 
het omgaan en onder water uitstap-
pen uit de kajak. 

Dit element van de cursus past pri-
ma bij beginnende jeugdige kano-
vaarders. Het Veenbad waarin wordt 

geoefend is een prima onderko-
men. 

Warm water
Warm water en een helder zicht 
onder water maken het voor deze 
groep luxer en comfortabeler om te 
oefenen is het omgaan dan in het 
donkere en koude water van de Vin-
keveense Plassen. 

Als is het te hopen dat het geleer-
de niet in de praktijk hoeft te wor-
den gebracht, is het toch verstandig 
om te weten wat er zoal gebeurd als 
je per vergissing omslaat. Vooral de 
zekerheid dat je onder water op een 
“normale” manier uit je kano kan 
komen geeft minder spanning en 
meer zelfvertrouwen. De groep die 
de steunslagen oefent en zich bezig 
houdt met het eskimoteren zal deze 
ervaringen vooral toe moeten pas-
sen met het brandingvaren en wild-
watervaren. 

Ook hier is het de kunst om het tij-
dens geconditioneerde omstandig-
heden aangeleerde te kunnen uit-
voeren op momenten die niet van 
tevoren zijn gepland.

De wintertraining wordt gegeven op 
vijf zondagmiddagen om 13.00 uur. 
De eerste zondagmiddag start op 13 
januari. 
De kosten bedragen € 36,- voor le-
den en € 46,- voor niet leden. 

Voor nadere informatie over de cur-
sus kunt u terecht bij Michel Kles-
sens, tel. 0297-287548 of via websi-
te. Aanmelden kan ook via de e-mail  
kvdrvzwembad@hotmail.com”  

Mastwijk Taekwondo 3 
Zwarte Banders Erbij !
De Ronde Venen - Tijdens het 
zwarte band examen te Hoogwoud 
waren een aantal leden van Mast-
wijk Taekwondo aanwezig om deel 
te nemen.
Deze deelnemers waren de 10 jari-
ge Vincent Hartong uit Mijdrecht, de 
11 jarige Cindy de Jong uit Wilnis en 
Lotte Besseling uit Mijdrecht.
Het danexamen dat ieder half jaar 
wordt georganiseerd door de Tae-
kwondo Bond Nederland was ook 
deze keer weer druk bezocht uit de 
gehele regio Midden Nederland en 
48 kandidaten hadden zich gemeld.
Cor Mastwijk die tevens lid is van 
de danexamencommissie was deze 
keer tevens meegegaan om te as-
sisteren bij het herexamen van Vin-
cent Hartong.
Vincent hoefde alleen zijn breek-
technieken nogmaals over te doen 
terwijl Cindy de Jong ook een her-
examen moest doen voor het on-
derdeel sparren ofwel het vrije ge-
vecht.

Eerste keer
Lotte Besseling uit Mijdrecht deed 
voor de eerste keer mee aan het 
danexamen en zij werd geassisteerd 
door Matthew van der Kroef.
Het beloofde een spannende dag te 
gaan worden waar het wachten op 
de uitslag een lange tijd in beslag 
zou gaan nemen.
De examens verliepen redelijk snel 
en al gauw werd Lotte Besseling 
als eerste de drie deelnemers van 
Mastwijk Taekwondo opgeroepen.
Lotte moest beginnen met haar ver-
plichte loopvormen die zij prima en 
strak wist uit te voeren met een ze-
kere rust en uitstraling.
Ook het volgende onderdeel staps-
sparring waarin Lotte zich moest 
verdedigen met vooral Taekwondo 
beentechnieken in een vaste vorm 
verliep heel goed, direct kwam het 
zelfverdediging er achteraan en ook 
dit verliep goed en Lotte iet zien 
krachtig, snel en accuraat te zijn .
Lotte wist het hoofd koel te houden 
en ook het sparring ofwel het vrije 
gevecht ging haar goed af wat toch 
conditioneel behoorlijk wat van de 

deelnemer vraagt. Daarna zou de 
breektest volgen waar drie planken 
met Taekwondo technieken in één 
doorgang moesten worden gebro-
ken, een spannend onderdeel waar 
men zich uiterst moet concentreren.
Lotte’s eerste poging was direct 
raak! en dit betekende dat zij bij-
na zeker was maar de uitslag van 
het theoriegedeelte liet nog op zich 
wachten.

Optreden
Kort na het optreden van Lotte 
moest de pas 11 jarige Cindy de 
Jong uit Wilnis aantreden, zij deed 
een herexamen voor het onderdeel 
sparren waar Cindy voor was gezakt 
door twijfelachtige redenen, 
Cindy had zich extra goed voorbe-
reid samen met Nederlands Kam-
pioen Sander Hendriks uit Nieuwe-
gein en er was geen twijfel mogelijk 
dat Cindy wel moest slagen want zij 
knokte goed en verbeten maar ook 
hier wachten tot de officiële uit-
slag aan het einde. Vincent Hartong 
uit Mijdrecht en tevens de jongste 
deelnemer met zijn 10 lentes kwam 
terug om zijn breektest nogmaals 
te laten zien en dit was erg overtui-
gend want Vincent liet op overtui-
gende wijze zien hoe de drie plan-
ken moesten worden doorgeschopt. 
Daarna was het lang wachten tot al-
le velden klaar waren en werd het 
wachten op de uitslag van de exa-
mencommissie. Na een klein uur 
was het dan zover en al snel werd 
duidelijk dat de helft van de deelne-
mers was gezakt.

Lotte, Cindy en Vincent waren allen 
geslaagd dus groot feest in het team 
van Mastwijk Taekwondo, 100% ge-
slaagd! Trots mochten zij het felbe-
geerde diploma en de zwarte band 
in ontvangst nemen. Lotte ontving 
zo haar eerste Dan en Cindy en 
Vincent hun eerste Poom ofwel de 
jeugd zwarte band die als zij 15 jaar 
worden kan worden omgezet na 
een korte cursus in een Dan. De drie 
kunnen zeer trots zijn op hun pres-
tatie en ook Cor Mastwijk was meer 
dan tevreden over het resultaat.

Donateurdamdag in de 
Quakel druk bezocht
De Kwakel - Het sfeervolle dorps-
huis De Quakel puilde afgelopen za-
terdag uit van dammers en publiek. 
Extra borden en klokken moesten 
aangesleept worden voor wedstrijd-
leider Rene de Jong, die de grote 
koppel bekwaam in goede banen 
wist te leiden. Er kwam zelfs een do-
nateur uit Duitsland over, ook een 
vanuit Alkmaar en nog een delega-
tie damjongeren uit Kudelstaart.
De jeugd speelde onderling een vol-
ledige competitie, Steffan de Vries 
bleek daarin over het grootste dam-
talent te beschikken. Op een ge-
deelde tweede plaats eindigden Kim 
van Doorn en Daan Buskermolen. 
De donateurs speelden eerst voor-
rondes ‘om het kaf van het koren’ te 
scheiden.

Na de pauze damden de inmiddels 
warm, en dol,  gedraaide donateurs 
verder in drie naar sterkte gevorm-
de groepen. In de sterkste groep, 
de grootmeesters, een finale tus-
sen twee eerdere winnaars, Marco 
de Groot won deze partij van Mike 
Kouwenhoven en mag zich weer 
voor een jaar de donateurdamkam-
pioen noemen. In dit geweld werd 
Adriaan Koeleman een sterke derde. 
In de B-groep trok Gerrit Terreehorst 
de zege naar zich toe door in deze 
finale van Jeroen vd Belt te win-
nen. Jeroen kreeg later de aanmoe-
digingsprijs omdat hij van zo verre 
kwam. Brons viel Pierre Buskermo-
len ten deel.
In de C-groep  won Paul den Haan, 
dat zat hem vooral in de genen die 
hij van zijn opa had meegekregen, 

zijn opa die zo een zestig jaar ge-
leden bij Kunst & Genoegen dam-
de. Tweede werd Martijn Baars, een 
plaats voor Peter den Haan. 

In deze groep streden Karel de 
Blieck en Wery Koeleman om de ro-
de lantaarn, Tourwinnaar Wery weet 
na deze middag nu ook wat verlie-
zen is. Grote pluimen gaan uit naar 
de wedstrijdleider van K&G, Rene 
de Jong, en naar Piet Kas van het 
dorpshuis De Quakel.

De jubilerende damclub K&G, za-
terdag op de dag af 80 jaar, kan te-
rug zien op een bijzonder geslaagde 
dag. De club of het spel ligt menig-
een in en om De Kwakel na aan het 
hart. Een brede basis om de grote 
stap naar het koninklijke jubileum 
te maken.
 
Jeugd:
1 Steffan de Vries        9 pnt
2 Kim van Doorn         8
2 Daan Buskermolen   8
 
Donateurs A-groep:
1 Marco de Groot
2 Mike Kouwenhoven
3 Adriaan Koeleman
 
B-groep:
1 Gerrit Terreehorst
2 Jeroen vd Belt
3 Pierre Buskermolen
 
C-groep:
1 Paul den Haan
2 Martijn Baars
3 Peter den Haan

CSW D2 klaar voor de 
voorjaarscompetitie
Wilnis - Op zaterdag 15 december 
jl. was het dan zover. Na ‘s Och-
tends heel vroeg tegen Maarssen 
te hebben gespeeld werden de jon-
gens van CSW D2 ‘s middags in het 
nieuw gestoken. Sponsors “Bert To-
taal Bouw” en “Scholten BHV” von-
den dat het zo niet verder kon en 
besloten om de mannen van de 
CSW D2 voor de kerst van een nieu-
we outfit te voorzien. 

 Al enige jaren liepen deze jon-
gens in kleding die eigenlijk wel 
eens aan vernieuwing toe was. Nu 
dit team echter zulke goede resul-

taten begonnen te boeken werd het 
voor “Scholten BHV” en “Bert Totaal 
Bouw” ook interessant om tot spon-
soring over te gaan. Aan zo’n team 
met zulke resultaten wil je je naam 
wel verbinden.

Bert den Heeten  van “Bert Totaal 
Bouw” sponsorde de trainingspak-
ken en Paul Scholten van “Scholten 
BHV” nam de shirts voor zijn reke-
ning.
De jongens zijn uiteraard apetrots 
op hun nieuwe kleding en willen 
nogmaals de sponsors bedanken 
voor hun gulle gift.
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