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www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297  - 23 18 08

KOSTELOOS INTAKEGESPREK

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

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

Dorpsstraat 13  Mijdrecht tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

Alle aandacht

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

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

Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”

Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Boodschappen doen bij SuperdeBoer
Vinkeveen wanneer het u uitkomt!

Vinkeveen

nieuwe openingstijden
maandag t/m zaterdag

8:00-21:00

Rijden ondanks
ontzegging
Mijdrecht - De politie heeft zater-
dagmiddag 27 december op de Dok-
ter van den Berglaan een 68-jarige 
man uit Mijdrecht aangehouden, die 
met zijn auto een 37-jarige vrouw uit 
Mijdrecht had aangereden.
De vrouw stak over op het Zebra-

pad. De verdachte zag haar te laat. 
De ambulancedienst constateer-
de een kneuzing aan het been van 
de vrouw. De rechter bleek de ver-
dachte rijbevoegdheid te hebben 
ontzegd. De politie maakt proces-
verbaal op.

Schoorsteenbrandje weer 
snel verholpen
Mijdrecht – Zondagochtend jl. lek-
ker thuis even genieten van een 
dagje niks doen. Je ruikt een lucht 
van verbrand hout, maar dat ruik 
je wel meer, aangezien de buur-
man op nummer 3 een houtkachel 
heeft. Plots wordt de stilte doorbro-
ken door brandweersirenes. Ook 
dat verbaast je nog niet, aangezien 
de brandweerwagens negen van de 

tien keer vlak langs mijn woning rij-
den als ze moeten uitrukken. Maar 
nu was het geluid wel erg dichtbij 
en opeens is het stil.

Ik kijk uit het raam en zie een brand-
weerwagen en een ladderwagen bij-
na voor mijn deur staan, er springen 
brandweermannen uit.
Heel snel pakte ik mijn fototoestel 

en stond in mijn voortuin. Ik had 
toch een beetje gelijk, de brand-
lucht kwam bij mijn buren vandaan, 
van hun houtkachel, alleen was het 
nu een schoorsteenbrandje gewor-
den. De mannen en vrouwen van de 
brandweer hadden het zaakje bin-
nen een half uurtje weer geregeld. 
De rust keerde weer in de Mid-
rethstraat.

”Schaatsen op natuurijs, 
het mooiste dat er is”
Regio - Het gebeurt de laatste ja-
ren niet veel meer dat je echt kunt 
schaatsen op natuurijs en dan niet 
op opgespoten natuurijs, nee, echt 

schaatsen op echte slootjes, door 
het Nederlandse vlakke land. Sinds 
dit  afgelopen weekend kan dat in 
onze regio en geeft dat dit soort 

mooie oer-Hollandse beelden. Twee 
stoere jongens die zich kostelijk ver-
maken: “Schaatsen op natuurijs, het 
mooiste dat er is.”

Super de Boer 
Vinkeveen 
steunt alle
verenigingen!
Vinkeveen - Alle verenigingen in 
Vinkeveen e.o. krijgen de kans om 
via Super de Boer Vinkeveen hun 
kas te spekken. Op deze manier wil 
Super de Boer zich nauwer verbin-
den met de gemeenschap. Dé kans 
om extra geld en eventueel meer le-
den in huis te halen.
 
Alle verenigingen hebben een uit-
nodiging ontvangen om deel te ne-
men aan deze spectaculaire actie, 
waarbij ze op een makkelijke manier 
de verenigingskas kunnen spekken. 
De klanten van Super de Boer Vin-
keveen sparen voor hun club. Ver-
enigingen of groeperingen die geen 
uitnodiging hebben ontvangen, 
kunnen in de winkel een inschrijf-
formulier afhalen.

Vanaf maandag 21 januari t/m za-
terdag 12 april 2009 ontvangen de 
klanten van Super de Boer Vinke-
veen bij iedere besteding van 20,- 
euro een gratis muntje. 
Dit muntje vertegenwoordigt een 
waarde van 0,20 euro.

Sparen
In de winkel staat dan een spaarsy-
steem met een spaarpijp van iedere 
deelnemende vereniging. De klan-
ten kunnen de ontvangen muntjes 
deponeren in een spaarpijp van de 
vereniging, die zij een warm hart toe 
dragen. De namen van de vereni-
gingen staan duidelijk vermeld.

Alle munten die een vereniging ont-
vangt worden omgezet in een geld-
bedrag. Het verloop van de actie 
wordt tussentijds bijgehouden op 
een poster in de winkel. 
Doe mee en steun de verenigingen 
van Vinkeveen !
Deze actie loopt alléén bij Super de 
Boer te Vinkeveen.
Wilt u meer weten, dan kunt u bij 
Super de Boer Vinkeveen aan de 
Plevierenlaan  informeren. Vraag 
naar de heer Bobeldijk of Schuijt of 
bel, tel. 0297- 21 24 85.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland is vorig 
jaar helaas opnieuw gestegen. Maar liefst 1.100 mensen 
moesten worden behandeld op een Spoedeisende 
Hulpafdeling van een ziekenhuis, een stijging van 19 procent 
in vergelijking met het jaar daarvoor. Vooral de stijging van 
het aantal ongevallen veroorzaakt door het afsteken van 
illegaal vuurwerk baart grote zorgen. 
Professioneel vuurwerk dat illegaal is aangeschaft heeft 
afgelopen jaarwisseling gezorgd voor bijna een kwart 
van de vuurwerkslachtoffers. Meer dan 40 procent van 
alle slachtoffers heeft overigens geen weet of het letsel 
is veroorzaakt door consumentenvuurwerk of illegaal 
vuurwerk. Dat komt omdat bijna de helft van de slachtoffers 
is geraakt door vuurwerk dat door een ander is afgestoken. 
Er wordt gesproken van illegaal vuurwerk wanneer het 
vuurwerk betreft dat meer dan de toegestane hoeveelheid 
kruit bevat en daarmee onveilig is en bovendien een 
ongezond harde knal veroorzaakt. Reden genoeg voor de 
stichting Consument en Veiligheid om zich in haar nieuwe 
campagne te richten op het voorkomen van ongelukken 
veroorzaakt door illegaal vuurwerk. De nieuwe campagne 
maakt duidelijk welk effect illegaal vuurwerk heeft en laat 
zien dat illegaal vuurwerk heel gevaarlijk is. Meer informatie 
hierover is te vinden op de website van de stichting:  
www.veiligheid.nl. Ook op de website www.knalrelaxed.nl 
is veel informatie te vinden over de wettelijke - en 
veiligheidsregels over vuurwerk. Jongeren kunnen op deze 
site ook beltegoed winnen.

 veiligHeid

Op de websites www.veiligheid.nl en www.knalrelaxed.nl 
zijn veel nuttige tips te vinden over hoe vuurwerk veilig kan 
worden afgestoken en bewaard. Veel vuurwerkslachtoffers 
zijn namelijk ook het gevolg van problemen bij het 
afsteken van vuurpijlen, zelfgemaakte vuurwerkbommen 
en onderschatting van de risico’s bij het afsteken. Velen 
zien vooral het afsteken van (sier)vuurwerk als schijnbaar 
onschuldig, maar niets is minder waar. 

De belangrijkste tips die gelden voor veilig afsteken van 
vuurwerk zijn:
- experimenteer niet met vuurwerk
- bewaar vuurwerk op een veilige plaats en buiten bereik 

van kinderen. Bewaar vuurwerk niet in broek- of jaszak
- zet siervuurwerk altijd stabiel en stevig neer,  

op een vlakke ondergrond. 
- gebruik altijd een aansteeklont. 
- houd voldoende afstand (ook van andere mensen die 

vuurwerk afsteken). Meer dan de helft van de ongelukken 
gebeurt met  
mensen die staan te kijken. Let ook op aangestoken 
vuurpijlen

- draag geen kunststof kleding of een capuchon 
- lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die 

stevig in de grond is geslagen 
- kleinere vuurpijlen afsteken vanuit een met zand 

verzwaarde fles 
- steek vuurwerk nooit vanuit de hand af 
- steek weigeraars nooit opnieuw aan 
- Advies voor het afsteken van vuurpijlen: koop een 

lanceerbasis 3-poot voor € 3,95. Deze is bij iedere 
vuurwerkhandel te koop. 

- Koop een veiligheidsbril voor € 1,95 per stuk.  
Deze worden bij elke vuurwerkhandel verkocht

 overlASt

Bij de politie zijn inmiddels de eerste meldingen van 
vuurwerkoverlast al weer binnen gekomen. Ook heeft de 
gemeente De Ronde Venen de eerste schademeldingen al 
weer verholpen. Vorig jaar is er rond de jaarwisseling voor 
€ 40.000,- schade aangericht aan publieke eigendommen 
in de gemeente. Om deze overlast aan te pakken 
zal de politie in samenwerking met de gemeentelijke 
opsporingsambtenaren, zowel geüniformeerd als in burger, 
de komende periode extra surveilleren en alert zijn op 
meldingen. 

De belangrijkste regels die betrekking hebben op vuurwerk:
- vuurwerk kopen mag in 2008 op 29, 30 en 31 december 
- vuurwerk kopen mag als je 16 jaar of ouder bent 
- vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10 uur 

‘s ochtends tot 2 uur ’s nachts. Afsteken vóór (en na) 
oudejaarsdag is dus verboden! 

- Het schieten van carbid is verboden binnen de 
gemeente. Ook in de uren als het afsteken van gewoon 
consumentenvuurwerk wel is toegestaan

Personen die buiten de afgesproken uren vuurwerk 
afsteken, riskeren een hoge boete. Het Openbaar Ministerie 
bepaalt de hoogte van de boete. Verdachten die zich 
schuldig maken aan strafbare feiten waaronder vernieling, 
vandalisme en brandstichting worden direct aangehouden. 
Hiervoor heeft de politie ook uw hulp nodig. Ziet u dat 
iemand bijvoorbeeld een bushokje of prullenbak vernielt met 
vuurwerk, dan mag u hiervoor het alarmnummer 112 bellen. 
In dat soort gevallen is de politie meestal binnen 10 minuten 
ter plaatse om de verdachte(n) aan te houden. Overlast van 
knallend vuurwerk kunt u melden via het nummer 0900-
8844.

Het zou ook heel goed kunnen dat de politie u in bepaalde 
gevallen benadert via Burgernet als u daar deelnemer van 
bent. Bent u nog geen lid van Burgernet, dan kunt u zich 
opgeven via www.burgernet.nl. 

Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die wegens een 
vuurwerkovertreding worden opgepakt krijgen een proces-
verbaal en moeten verschijnen voor de Officier van Justitie. 
Ben je tussen de twaalf en achttien jaar, dan krijg je een 
straf via Halt. Het gaat om de volgende feiten:
- het voorhanden hebben van illegaal of ondeugdelijk 

vuurwerk

Steek vuurwerk veilig af

- het voorhanden hebben van meer dan 10 kg legaal 
vuurwerk

- het afsteken van vuurwerk buiten de daarvoor 
toegestane tijd

De jongeren krijgen een werkstraf die bestaat uit het 
opruimen van vuurwerkresten en of zwerfvuil.

 nA Het AfSteKen vAn vuurWerK

Helaas vallen er ook op Nieuwjaarsdag nog altijd veel 
slachtoffers door het opnieuw afsteken van weigeraars. 
Bijna een kwart van de vuurwerkongevallen vindt op 1 
januari plaats. De gemeente zet dan ook zo spoedig 
mogelijk na de jaarwisseling extra mensen en veegmachines 
in om het vuurwerkafval op te ruimen. U kunt hier als 
inwoner ook een steentje aan bijdragen door na het afsteken 
van het vuurwerk de restanten op te ruimen. Controleert u 
hierbij wel zorgvuldig of er geen smeulende resten tussen 
het afval zitten! Niet alleen bevordert het opruimen de 
veiligheid, ook is het beter voor het milieu en ziet uw buurt er 
weer netjes uit.

 prettige jAArWiSSeling

Gemeente, brandweer, politie, winkeliersvereniging, horeca, 
stichting De Baat en de organisatie van het tentfeest 
hebben de afgelopen periode onder voorzitterschap van 
burgemeester Burgman overlegd ter voorbereiding op 
de jaarwisseling. Doel van dit ‘Breed Overleg’ is om er 
voor te zorgen dat de jaarwisseling in De Ronde Venen 
op een leuke, gezellige en veilige manier verloopt, net 
zoals dat vorig jaar is gebeurd. Er zijn allerlei goede en 
concrete afspraken gemaakt om dit waar te maken. Maar 
hierbij hebben wij uw hulp en inzet als inwoner hard nodig. 
Gezamenlijk kunnen we zorgen voor een feestelijk begin 
van 2009! 
Daarom verzoeken wij u in geval van spoedeisende 
misstanden 112 te bellen, en anders 0900 8844. Mogelijk 
kan de politie u in bepaalde gevallen om uw hulp vragen via 
Burgernet. Bent u nog geen lid van Burgernet, meldt u zich 
aan via www.burgernet.nl

de deelnemers aan het breed overleg 
wensen alle inwoners een prettige en 
veilige jaarwisseling toe.

openingstijden 
oud en nieuw
gemeentehuis
Op dinsdag 30 december en vrijdag 2 januari zal de balie 
van Burgerzaken in het gemeentehuis van 09.00 tot 
12.00 uur geopend zijn. 
Op 31 december en 1 januari 2009 is het gemeentehuis 
gesloten.

Servicelijn 
De servicelijn is tijdens alle bovengenoemde dagen 
gesloten. Het boeken van een rit om grof huishoudelijk 
afval op te laten halen, of andere meldingen door te 
geven, is in deze periode niet mogelijk.
In geval van calamiteiten, kunt u contact opnemen met 
tel. (0297) 27 23 61.

Afvalbrengstation
Gewijzigde openingstijden van het afvalbrengstation:
-  dinsdag 30 december: van 09.00-12.00 uur 
 en van 12.30-16.00 uur.
Op woensdag 31 december en donderdag 1 januari 2009 
is het afvalbrengstation gesloten.
Vanaf 2 januari gelden de gebruikelijke openingstijden.
- Vrijdag 2 januari: van 09.00-12.00 uur 
 en van 12.30-16.00 uur.
- zaterdag 3 januari: van 09.00-12.00 uur 
 en van 12.30-16.00 uur.

Kringloopwinkel Kringkoop
De winkel is gesloten tot en met 1 januari 2009. 
De afgifte van goederen is mogelijk op:
-  dinsdag 30 december: van 9.00 tot 16.30 uur.
Op woensdag 31 december is ook de goederenafgifte 
de gehele dag gesloten.
Woensdag 31 december en 1 januari 2009 
is Kringkoop ook telefonisch niet bereikbaar.

textiel containers
Deze containers zullen tot en met 1 januari 2009 worden 
afgesloten om overlast te voorkomen. U wordt vriendelijk 
verzocht tijdens deze periode geen kleding naast de 
containers te plaatsen.

Afvalbakken in de kernen en langs 
doorgaande wegen.
Een aantal bakken zullen tot 2 januari 2009 worden 
gesloten of worden verwijderd om overlast van vuurwerk 
te voorkomen.

uitnodiging nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt
Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen nodigt u van harte uit 
voor de nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie is de ideale gelegenheid om op een informele manier 

nader met elkaar kennis te maken en contacten te leggen en te versterken.

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.

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op:
Woensdag 7 januari 2008 van 19.00 uur tot 20.00 uur 

in de boei, Kerklaan 32 in vinkeveen.

Burgemeester Burgman zal om 20.00 uur haar nieuwjaarstoespraak houden.

Wij wensen u fijne feestdagen en een goed en gezond 2009 en hopen u woensdag 7 januari 
te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,
Burgemeester drs. M. Burgman Wethouder Jac. Dekker
Gemeentesecretaris drs. E. de Lange Wethouder ing. A.F. Rosendaal
Wethouder J.M. van Breukelen Wethouder I.M. Lambregts
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

De manier waarop de Rondeveense gemeenteraad vergadert wijzigt in 
het nieuwe jaar op een aantal punten. Belangrijkste verandering is dat 
de Ronde Tafelgesprekken niet meer gelijktijdig zullen plaatsvinden. 
Ook zullen fracties zich tijdens een Ronde Tafelgesprek niet meer alleen 
beperken tot het stellen van vragen, maar ook alvast hun voorlopige 
standpunt geven over het onderwerp.

De gemeenteraad heeft begin dit jaar besloten om te gaan werken met 
een nieuw vergadermodel. Kern van de nieuwe vergaderwijze is dat er 
een duidelijke scheiding wordt gemaakt tussen beeldvorming (informatie 
verzamelen), meningvorming (debat) en besluitvorming. Tot dit nieuwe 
vergadermodel is onder andere besloten om inwoners meer te betrekken 
bij het werk van de gemeenteraad.
Nieuw in dit vergadermodel zijn de Ronde Tafelgesprekken 
(RTG). Daarin gaan de raadsleden in gesprek met inwoners 
en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen én met de 
portefeuillehouder en ambtenaren. Het stellen van vragen en 
inventariseren van ideeën en meningen staat centraal tijdens deze 
gesprekken. Door op deze manier te vergaderen kunnen inwoners 
hun mening geven aan het begin van het besluitvormingsproces 
zodat raadsleden daar nog wat mee kunnen doen. Als er voldoende 
informatie is verzameld, gaat de raad tijdens de meningsvormende 
raadsvergadering met elkaar in debat. Als dit voldoende is gebeurd vindt 
besluitvorming plaats in de besluitnemende raadsvergadering.

Het nieuwe vergadermodel is recent geëvalueerd om te kijken of het 
voldoet aan de uitgangspunten. Uit die evaluatie blijkt dat inwoners de 
wijze waarop ze worden ‘gehoord’ in hoge mate waarderen. Ook de 
gemeenteraad vindt dit een waardevolle aanpak die behouden moet 
blijven. Dit onderdeel zal dan ook niet veranderen met ingang van het 
nieuwe jaar.
Wel wil de gemeenteraad af van het gelijktijdig houden van Ronde 
Tafelgesprekken. Geïnteresseerde inwoners moeten nu een keuze 
maken bij welke van de gesprekken ze willen aansluiten. Ook voor 
kleine fracties in de raad is het niet altijd even eenvoudig zich over 
meerdere vergaderingen te verspreiden.
Daarom vinden vanaf 12 januari 2009 de Ronde Tafelgesprekken op drie 
achtereenvolgende dagen plaats en worden de onderwerpen gebundeld. 
Zo vindt voortaan op dinsdag het RTG met onderwerpen over bestuur en 
middelen plaats. Dit betreft met name de portefeuilles van burgemeester 
Burgman en wethouder Lambregts. Op woensdagavond vindt de 
RTG Omgeving plaats, met onderwerpen uit de portefeuilles van de 
wethouder Rosendaal en Dekker en op maandag de RTG Samenleving, 
met onderwerpen uit de portefeuille van wethouder Van Breukelen.
Ook nieuw in de vergaderwijze is dat de fracties nadat een onderwerp is 
behandeld in een RTG en alle informatie is verzameld, zij hun voorlopige 
standpunten zullen uitwisselen. Bij deze ronde vervullen inwoners geen 
rol meer.

Vergaderwijze gemeenteraad wijzigt

Kunstwerk ‘de vaas’ 
hersteld
Het kunstwerk Monument voor het wassende en wijkende water, in 
de volksmond beter bekend als De Vaas, is hersteld. Het werk aan de 
Ambachtsherensingel in Mijdrecht van kunstenaar Adriaan Nette is diverse 
keren door vandalen vernield. Met name de panelen met de zogenaamde 
waterwoorden die op de leuning van de voetbrugwaren bevestigd waren, 
moesten het regelmatig ontgelden. De kunstenaar heeft de panelen nu 
verwijderd en daarvoor in de plaats zes banden van hardsteen geplaatst 
aan weerszijden van de brug. In deze banden staan de waterwoorden 
gegraveerd. De werkzaamheden hebben donderdag 18 december 
plaatsgevonden. In het nieuwe jaar zal op een feestelijke wijze aandacht 
worden besteed aan het herstelde kunstwerk.

Gewijzigde openingstijden 
politiebureau 
In verband met de feestdagen zijn de openingstijden voor het 
politiebureau aan de Anselmusstraat 42 gewijzigd. Uiteraard is de 
politie wel aanwezig voor noodgevallen en het houden van toezicht 
op straat. Heeft u de politie dringend nodig, omdat u bijvoorbeeld 
ziet dat er een strafbaar feit gepleegd wordt, dan mag u hiervoor 112 
bellen. Meldingen die minder spoedeisend zijn, kunt u 24 uur per dag 
doorgeven via 0900 8844. 

Openingstijden politiebureau Mijdrecht
Woensdag 31december 09.00 tot 13.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 gesloten voor publiek
Voor de overige dagen gelden de normale openingstijden: 
maandag van 09.00 tot 22.00 uur en 
dinsdag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 

Wilt u aangifte doen, dan kan dit ook via internet of bij het 
politiebureau in Woerden, Houttuinlaan 10.

Openingstijden politiebureau Woerden
Woensdag 31 december 09.00 tot 22.00 uur
Donderdag 1 januari 2009 10.00 tot 18.00 uur
De overige dagen (ook in het weekend) is het politiebureau geopend 
van 09.00 tot 22.00 uur. 

AGenDA ROnDe TAfel GespReKKen sAMenleVinG 
Op MAAnDAG 12 jAnuARi 2009, 

AAnVAnG 19:30 uuR in heT GeMeenTehuis

Voorzitter: de heer A.j.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
A. Geen.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD:
A. Onderzoek Maghariba door Rekenkamercommissie (30 minuten)
 De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar Maghariba. 
 De resultaten van het onderzoek zullen met de rekenkamercommissie 
 worden besproken.
B. Aanbesteding Hulp bij het huishouden (60 minuten)

Naar aanleiding van een uitgebracht persbericht wensen de fracties van 
Ronde Venen Belang, ChristenUnie/SGP en CDA het college 
te bevragen over de oorzaak en de gevolgen van het intrekken 
van de aanbesteding en het opstarten van een nieuwe 
aanbestedingsprocedure.

C. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele 
onderwerpen aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en 
mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
woensdag 24 december 2008.

De tijden die bij het onderwerp in de agenda’s zijn aangegeven zijn 
indicatief. De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. 
Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt.

AGenDA ROnDe TAfel GespReKKen BesTuuR 
en MiDDelen Op DinsDAG 13 jAnuARi 2009, 
AAnVAnG 19:30 uuR in heT GeMeenTehuis 

Voorzitter: de heer C.h.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
A. Project voorstel afvalverwerking en versterking lokaal bestuur in 

Kalangala Oeganda (Raadsvoorstel nr. 00/09) (90 minuten)
Samen met de gemeente Kalangala in Oeganda is een projectvoorstel 
geschreven met betrekking tot afvalverwerking en het versterken van 
het lokale bestuur. Door middel van dit raadsvoorstel wordt de raad 
voorgesteld om in te stemmen met het plan en budget beschikbaar te 
stellen voor de uitvoering. Voorafgaand aan de behandeling van dit 
agendapunt zal de delegatie die Oeganda heeft bezocht verslag doen 
van de reis in de vorm van een presentatie.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD
A. Onderzoek inkoop en aanbesteding door Rekenkamercommissie. (30 

minuten)
De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar inkoop en 
aanbesteding. De resultaten van het onderzoek zullen met de rekenka-
mercommissie worden besproken.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwer-
pen aan de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en 
mededelingen te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
woensdag 24 december 2008.

AGenDA ROnDe TAfel GespReKKen OMGeVinG 
Op WOensDAG 14 jAnuARi 2009, 

AAnVAnG 19:30 uuR in heT GeMeenTehuis

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
A. Vrijstellingsbesluit voor het perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht 

(Raadsvoorstel nr. 00/09) (45 minuten)
Voorgesteld wordt om een vrijstellingsbesluit te nemen voor het perceel 
Grutto nabij 2 (voormalig Party Plaza) te Mijdrecht ten behoeve van het 
oprichten van 87 woningen met parkeer-voorziening en een loopdek.

B. Vaststelling bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en 
Vinkeveen” (Raadsvoorstel nr. 0107/08) (45 minuten)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat:
o de kenbaar gemaakte, en in de bij dit besluit behorende en 

als zodanig gewaarmerkte “Zienswijzennota bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” genoemde, zienswijzen 
tijdig zijn ingediend en uit dien hoofde ontvankelijk worden verklaard;

o op de kenbaar gemaakte zienswijzen worden beoordeeld zoals 
is aangegeven in genoemde “Zienswijzennota bestemmingsplan 
Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen”;

o het bestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen”, 
met inachtneming van de wijzigingen, zoals aangegeven in de bij dit 
besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte “Zienswijzennota 
Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen” en de daarbij behorende 
bijlage, gewijzigd wordt vastgesteld.

C. Aanbesteding Westerheul IV (Raadsvoorstel nr. 0111/08) (30 minuten)
Voor het bouwrijpmaken (ophogen) van Westerheul IV heeft een 
openbare aanbesteding plaatsgevonden. Door Inkoop Bureau Midden 
Nederland is geadviseerd de opdracht te gunnen en hiervoor ten laste 
van de (overigens nog vast te stellen) grondexploitatie Westerheul IV 
een investeringsbudget van € 1.748.536 beschikbaar te stellen. 

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuiT De RAAD:
A. Beleidsnota perifere detailhandel bedrijventerrein Mijdrecht (45 minuten)

De memo gaat over de (on)mogelijkheden grootschalige en perifere 
detailhandel te jaren te vestigen op het bedrijventerrein Mijdrecht. Op 
verzoek van fractie D66 De Ronde Venen wordt de memo met het 
college besproken.

B. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen 
aan de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen 
te doen.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
woensdag 24 december 2008.

AGenDA ROnDe TAfel GespReKKen OMGeVinG 
Op WOensDAG 15 jAnuARi 2009, 

AAnVAnG 19:30 uuR in heT GeMeenTehuis

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. OnDeRWeRpen VAnuiT heT COlleGe:
A. Vaststelling bestemmingsplan Marickenland. 
 (Raadsvoorstel 0112/08) (120 minuten)

Voorstel tot het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 
“Marickenland”. De wijzigingen volgen uit de ingediende zienswijzen en 
enkele verbeteringen en aanvullingen. 

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf 
woensdag 24 december 2008.

AAnVRAAG DOCuMenT OphAlen DOCuMenT VAnAf

Dinsdag  30 december  Dinsdag  06 januari 2009
 (09.00-12.00 uur) 
Vrijdag  02 januari 2009  Donderdag  08 januari 2009
 (09.00-12.00 uur) 

OpeninGsTijDen BuRGeRZAKen ROnD De KeRsTpeRiODe.

Dinsdag 30 december 09.00-12.00 uur
Woensdag 31 december GESLOTEN
Donderdag 01 januari 2009 GeslOTen
Vrijdag 02 januari 2009 09.00-12.00 uur

Aanvraag 
documenten rond 
Oud en nieuw
Rond Oud en Nieuw is het gemeentehuis beperkt geopend. Dit is 
vooral van invloed voor het aanvragen van documenten. Om op tijd 
in het bezit te zijn van een nieuw document, kunt u onderstaand 
schema raadplegen. Vanaf maandag 5 januari is het gemeentehuis 
weer volgens de normale openingstijden geopend.

Digitaal nieuws
De webwinkel
De gemeente De Ronde Venen streeft er naar om zoveel mogelijk van 
haar dienstverlening ook digitaal aan te bieden. Wist u dat er al 25 digitale 
formulieren in de webwinkel worden aangeboden!
Via de webwinkel kunnen inwoners op een veilige manier producten 
aanvragen en betalen. Om producten aan te vragen via de webwinkel 
moet u inloggen met DigiD en kunt u betalen met creditcard of iDEAL. 
Helaas is het nog niet mogelijk dat bedrijven met hun DigiD zaken kunnen 
doen met de gemeente. Om bedrijven digitaal toch zo goed mogelijk van 
dienst te kunnen zijn, biedt de gemeente een aantal producten aan via het 
Ondernemersloket.

Wat is iDeAl?  
Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw 
online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde 
internet betaalomgeving, op basis van specifieke 
beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Toegang tot internetbankieren 
van een van de deelnemende banken is voldoende om direct gebruik 
maken van iDEAL. U hoeft zich dus niet vooraf aan te melden. Meer 
informatie over internet-bankieren en iDEAL vindt u op de website van uw 
bank.

Wat is DigiD?
DigiD (spreek uit: ‘Diegiedee’) staat voor Digitale 
Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem 
waarmee de overheid op internet uw identiteit 
kan verifiëren. U kunt met één gebruikersnaam met wachtwoord terecht 
bij elektronische diensten van steeds meer overheidsinstellingen. DigiD 
zorgt ervoor dat gemeente De Ronde Venen zeker weet dat u ook echt 
bent wie u beweert te zijn. Op aanvraag ontvangt u van DigiD hiervoor een 
gebruikersnaam met wachtwoord. Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze 
aanvragen op www.digid.nl/aanvragen. 

nieuwe attenderingsservice Bekendmakingen van Overheid.nl
Vanaf nu kunnen inwoners zich gemakkelijker en beter abonneren op 
bekendmakingen bij hen in de buurt. Onlangs is namelijk de nieuwe 
e-mailservice ‘Bekendmakingen’ op www.overheid.nl live gegaan. 
Deze service is gebruiksvriendelijk; u kunt specifiek aangeven welke 
bekendmakingen u wilt ontvangen. Door middel van een profiel kunt u 
aangeven op welke bekendmakingen u geattendeerd wilt worden. Wanneer 
een bekendmaking wordt gepubliceerd, die voldoet aan dat profiel, krijgt u 
een e-mail met daarin een link naar de bekendmaking. 
De huidige digitale nieuwsbrief “Officiële bekendmakingen” van de 
gemeente De Ronde Venen kent deze keuzemogelijkheid niet. Deze 
zal dan ook vanaf medio januari 2009 komen te vervallen. In plaats 
van de nieuwsbrief zal op de website een verwijzing komen naar de 
attenderingsservice Bekendmakingen van overheid.nl.



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. 

31 DECEMbER 
Oud en nieuw feest in de tent in Mijdrecht
Met medewerking van: Dj Jay-Run,Dj Barr-E,Dj Funk*D,Dj 
Alvaro,Dj JorritB,Dj Riley en een grote lasershow. Locatie: 
Mijdrechtsedwarsweg 36 Mijdrecht. Aanvang: 0.30 uur tot 5.00 uur.
Kaarten voor oud en nieuw zijn in de voorverkoop €15,00 en 
€20,00 aan de deur. 
Deze kaarten kunnen op de volgende locaties gekocht worden:
Wilnis: Drankenhandel de Zwart
Vinkeveen: Drogist Foto-Optiek De Bree
Mijdrecht: Primera, Cafetaria Adelhof, Discotheek La Paix

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

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

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

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

AANVRAGEN bOuWVERGuNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst

Vinkeveen
Julianalaan 28 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2008/0735 11-12-2008
 voorgeveldakvlak

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

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

VOORNEMEN tOt ONthEFFING bEStEMMINGSpLAN

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 5 januari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de onthef-
fingen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Mijdrecht
Bozenhoven 28 Vergroten van een berging Reguliere bouwvergunning 2008/0703 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.

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

VERLEENDE bOuWVERGuNNINGEN

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

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

Mijdrecht
Derde Zijweg 11 Plaatsen van 2 dakkapellen op het  Bouwvergunning 2008/0589 16-12-2008
 voorgeveldakvlak van de woning
Zuster den Hertoglaan 28 Veranderen van een gevelkozijn en het  Bouwvergunning 2008/0609 15-12-2008
 maken van een frans balkon

Vinkeveen
Waterhoenlaan 31 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2008/0643 15-12-2008
 voorgeveldakvlak

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

 
VERLEENDE bOuWVERGuNNINGEN IN COMbINAtIE MEt VRIjStELLING

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

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

Waverveen
Cliffordweg 5 Oprichten van 14 woningen en  Bouwvergunning 2008/0038 16-12-2008
 16 appartementen (nabij) 

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 

orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

ONtWERpbEStEMMINGSpLAN “OMLEGGING N201 DE RONDE VENEN”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 
(uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van maandag 5 januari 
2009 het ontwerpbestemmingsplan “Omlegging N201 De Ronde Venen” en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis. Het ontwerpbestem-
mingsplan is ook in te zien of te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.

toelichting
Het bestemmingsplan omvat het planologisch kader voor het omleggen van de N201 nabij Amstelhoek. Vanuit de gemeente Am-
stelveen zal de weg via een aquaduct onder de Amstel op het grondgebied van De Ronde Venen binnenkomen. De nieuwe weg 
zal dan ter hoogte van de kruising van de Tienboerenweg met de huidige N201 weer op het bestaande tracé uitkomen. Tevens 
voorziet dit bestemmingsplan in een nieuwe aansluiting van de bestaande N201 met de Ringdijk 2e Bedijking. De huidige aanslui-
ting zal in de toekomst vervangen worden door een rotonde. 

Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG, Mijdrecht. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met mevrouw M. Heidema van de afdeling ROVM. Zij is op maandag tot en 
met donderdag tijdens kantooruren te bereiken via tel. (0297) 29 17 21.

tER INZAGE LEGGING ONtWERpbESChIKKING hOGERE WAARDEN INGEVOLGE DE WEt GELuIDhINDER 
VOOR DE WONINGEN AMStELKADE 125D EN AMStELKADE x2 (AChtER AMStELKADE 125C).

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder voor de ten hoogste toelaat-
bare geluidsbelasting opgesteld voor de woningen Amstelkade 125d en Amstelkade x2 (achter 125c) gemeente De Ronde Venen 
vanwege de aanleg van de omlegging N210 (Amstelhoek). De ontwerpbeschikking ligt vanaf maandag 5 januari 2009 zes weken 
lang ter inzage bij de provincie Utrecht en in het gemeentehuis van De Ronde Venen. 

Inzien van de stukken
De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen van maandag 5 januari 2009 tot en met vrijdag 13 februari 2009 ter 
inzage bij de Provincie Utrecht in de leesbalie A2 van het provinciehuis, Pythagoraslaan 101 3584 BB Utrecht (openingstijden van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 - 17.00 uur). De ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen ook zes weken ter inzage 
in het gemeentehuis van gemeente De Ronde Venen. 

Zienswijzen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbeschikking naar 
voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan Gedeputeerde Staten van Utrecht, Afdeling Milieu, 
postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Zienswijzen kunnen ook per fax ingediend worden via tel. (030) 25 82 424. Zienswijzen naar 
voren brengen per e-mail is niet mogelijk. Voor het naar voren brengen van mondelinge zienswijzen of voor inlichtingen kunt u 
contact opnemen met A.A.M. (Rien) Bakker, tel. (030) 25 83 569. 

Verdere procedure
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren brengen tegen de 
ontwerpbeschikking, te zijner tijd beroep instellen tegen de definitieve beschikking. Volgens de Algemene wet bestuursrecht is een 
belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Gezien de aard en gevolgen van deze beschik-
king is in deze procedure met name belanghebbend: de (toekomstige) eigenaar, huurder of gebruiker van een woning waarvoor 
een hogere grenswaarde wordt vastgesteld. Belanghebbenden die geen zienswijzen inbrengen, kunnen te zijner tijd echter wel 
beroep instellen tegen onderdelen van de definitieve beschikking die gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

Informatie
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met A.A.M. (Rien) Bakker, afdeling Milieu, Provincie Utrecht, tel. (030) 25 83 569. 

 
EERStE WIjZIGING LEGESVERORDENING 2009 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2008 heeft besloten de 
Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2009 te wijzigen. Deze verordening regelt de heffing en invordering van diverse 
belastingen teneinde de gemeente in staat te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening wor-
den gebracht bij de burger. De hoofdstukken 5, 10, 11 en 13 van de tarieventabel behorende bij de legesverordening 2009 worden 
gewijzigd. Met deze eerste wijziging worden de leges bouw- en woningtoezicht/ integrale veiligheid aangepast. De wijziging van de 
verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

ter inzage legging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie10 
en /of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden 
verkregen. Daarnaast is deze verordening te raadplegen op internet medio januari 2009 (www.derondevenen.nl).

 
WIjZIGING tARIEVENtAbEL LIjKbEZORGINGREChtEN GEMEENtE DE RONDE VENEN bEhORENDE bIj 
DE VERORDENING LIjKbEZORGINGREChtEN 2009 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2008 heeft besloten 
de Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten gemeente De Ronde Venen, behorende bij de Verordening Lijkbezorgingrechten 2009 
te wijzigen. De Verordening Lijkbezorgingrechten 2009 is op 7 november 2008 door de gemeenteraad vastgesteld en regelt de 
heffing en invordering van leges voor het begraven in 2009. De tarieven genoemd onder 2.22 en 22.3 in de Tarieventabel Lijk-
bezorgingsrechten gemeente De Ronde Venen, behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2009 worden gewijzigd in 
€374,-. Met deze wijziging wordt het tarief voor het bijzetten van een urn in een graf gelijk gesteld aan het bijzetten van een urn 
in een urnenzuil. Zo blijft de keus voor de burger open, bijzetten in een graf of urnenzuil voor hetzelfde tarief. De wijziging van de 
verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2009.

ter inzage legging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie10 
en /of 11 in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden 
verkregen. Daarnaast is deze verordening te raadplegen op internet medio januari 2009 (www.derondevenen.nl).

INZAMELING REStAFVAL Op 6 jANuARI 2009

Veel mensen hebben na de feestdagen meer afval dan normaal voor de 
grijze container. Daarom zal er op 6 januari 2009 restafval ingezameld 
worden (grijze container met grijs deksel) en géén groente-, fruit- en 
tuinafval. 

INZAMELING KERStbOMEN 2009

De gemeente zamelt weer oude kerstbomen in na de feestdagen. Op 
woensdag 7 januari 2009 kunnen kerstbomen worden ingeleverd op 
verschillende plaatsen. Voor elke kerstboom ontvangt u €0,50.
Op de volgende plaatsen kunnen de kerstbomen worden ingeleverd. 
Let op: De tijden zijn verschillend.

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
• Winkelcentrum Zuiderwaard,  vanaf 13.00 uur t/m 16.00 uur
 parkeerterrein,ingang Plevierenlaan

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,  vanaf 13.00 uur t/m 13.30 uur
 hoek Midrethstraat 
• 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,  vanaf 13.45 uur t/m 14.00 uur
 hoek Mennonietenbuurt

De hoef
• Merelslag, nabij speelplaats, vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur
 aan De Hoef Oostzijde

Waverveen
• Selijnsweg, nabij speelplaats vanaf 13.00 uur t/m 14.00 uur 

Ieder jaar worden door kinderen veel kerstbomen ingezameld. Als er meer 
dan 50 kerstbomen zijn ingezameld, komen wij deze ophalen. Dit dient te 
worden gemeld via de servicelijn: (0297) 29 18 00.

VuuRWERK OpRuIMEN

Samen met 100 andere gemeenten werken de vuurwerkverkooppunten 
in De Ronde Venen dit jaar mee aan een landelijke campagne tegen 
vuurwerkafval. Bij de erkende vuurwerkverkooppunten ontvangt u bij uw 
vuurwerkaankopen een speciale vuilniszak. Daarin kunt u het afgestoken 
vuurwerk verzamelen en afvoeren. Er zijn ook folders verkrijgbaar over 
het veilig afsteken en opruimen van vuurwerk. De folders kunt u krijgen bij 
de vuurwerkverkooppunten, het afvalbrengstation en de receptie van het 
gemeentehuis.
• Maak niet afgegaan vuurwerk nat, alvorens u het afvoert. 
• Op 2 januari 2008 kunt u vanaf 09.00 uur uw nat, niet afgegaan 

vuurwerk, naar het afvalbrengstation brengen.
• De gemeente zal de dorpskernen na Nieuwjaar als eerste vegen. 

Daarna worden de wijken zo snel mogelijk geveegd. Als het vriest, kan 
er niet geveegd worden en zal er dus eerst gestrooid worden.

Inspirerend idee?
heeft u een slimme oplossing voor 
een probleem bij u in de buurt? 
Of een idee over het verbeteren 
van onze dienstverlening?
Ga dan naar het ideeënloket van Inwoners 
AanZet op www.derondevenen.nl. Hier kunt 
u uw idee aandragen aan de gemeente.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:
UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-288288. 
Geopend op werkdagen 8.30-17.00 
u (maatschappelijk werk, thuis-
zorg, jeugdgezondheidszorg). Voor 
informatie over allerlei mogelijkheden 
van zorg: Zuwe Service, tel. 0900-
2359893.
jeugdgezondheidszorg: tel. 
0346-552930. Pedagogisch bureau: 
tel. 0346-581487. Voor ouders van 
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, tel. 
0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: 
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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 verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

STICHTING ONTWIKKELINGS
SAMENWERKING DE RONDE VENEN

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in Tanzania:

De omheining van het 
schoolterrein

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Het werk is klaar. Een goed begin van het nieuwe jaar! 
Het schoolterrein is omheind met een prachtmuur!! Oordeel zelf.
Behalve een stevige muur van hoge kwaliteit is er een werkplaats aan-
gebouwd waar een soort ambachtschooltje is gesticht. Kinderen kunnen 
hier het tapijt knopen leren. Ook is er een kantoortje voor de bewaking 
aangebouwd en een opslagplaats.
De omheining heeft dus meerdere functies maar het belangrijkste is toch 
de bewaking en beveiliging. Er kunnen nu niet meer allerlei voertuigen 
over het terrein rijden, wat heel gevaarlijk is voor spelende kinderen, 
maar ook dreigt niet meer het gevaar dat er ongewenste bouwwerken 
van derden op het schoolterrein worden opgericht. En natuurlijk zijn de 
eigendommen van de school nu veel beter beveiligd. Niet overbodig in 
een land met een enorme werkloosheid. Dat veroorzaakt (uiteraard zou je 
haast schrijven) veel diefstal. 
De bouw van de omheining heeft als nevenresultaat een stuk werkgele-
genheid geschapen voor een groep mensen. Ook dat is heel positief.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette is eenieder die deze omheining 
mogelijk heeft gemaakt zeer dankbaar.

Nel Bouwhuijzen

home.wanadoo.nl/ivnrvu

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Voor de meeste vogelliefheb-
bers is het voorjaar en begin 
van de zomer de mooiste tijd 
van het jaar als alles af en 
aan vliegt om het ongeduldige 
nageslacht zo snel mogelijk 
zelfstandig te krijgen en met 
de mooiste liederen het territo-
rium luidruchtig wordt afgeba-
kend. Toch valt er zelfs, of juist, 
in de winter van een prach-
tig schouwspel te genieten. 
De meeste mensen kennen 
wel de zwermen spreeuwen 
die als grote wolken door de 
lucht kolken. Minder bekend 
wellicht is dat ook kieviten 
dit soort capriolen uitvoeren. 
Kieviten zien we hier het hele 
jaar door dus ook in de win-
ter, maar dat wil niet zeggen 
dat we altijd dezelfde kievi-
ten zien. Veel kieviten kennen 
namelijk ook een trek. Op de 
site Migration Mapping Tool ( 
http://blx1.bto.org/ai-eu/) van 
de Britse vogelvereniging kun 
je goed zien waar “onze” kie-
viten (Lapwing in het Engels) 
allemaal naar toe gaan. Op 
basis van geringde exempla-
ren kan men nagaan hoe de 
vogels zich door het jaar heen 
verspreiden. Sommige blijven 
het hele jaar hier in de buurt. 
Andere broeden in het westen 
van Rusland maar komen in 
oktober, november onze kant 
op om in april weer hun broed-
gebieden op te zoeken. Meer 
kouwelijk aangelegde kieviten 
komen in mei deze kant op 
maar vertrekken in oktober 
alweer richting Noord-Italië 
of Noord-Spanje om daar de 
winter door te brengen. 
Om terug te komen op de 
kievitendans: als u tegen de 
schemering eens gaat kijken 
op Waverhoek hebt u grote 

kans dat u ervan kunt genie-
ten. Als u iets te vroeg komt, 
valt er nog geen kievit te ont-
dekken. Die zijn druk bezig hun 
maaltje bijeen te sprokkelen 
in de velden. Maar als u naar 
de lucht blijft kijken zult u plot-
seling ontdekken dat de ene 
groep na de andere arriveert 
op deze overnachtingsplek. 
Ze voegen zich samen en 
scheren als één organisme 
rakelings over het waterop-
pervlak. Als bij toverslag draait 
de hele groep de andere kant 
op en licht de donkere wolk 
plotseling op als de vogels 
hun lichtgekleurde onderkant 
naar u toe draaien. Waar in 
de zomer voortdurend het syn-
thesizer-achtige “kieoewiet” te 
horen is, dansen ze nu in diepe 
stilte. Alleen als de vlucht vlak-
bij komt is de karakteristieke, 
wat trage, roofvogelachtige 
vleugelslag goed te horen. 
Van dit zwijgende, maar dy-
namische fenomeen gaat een 
uiterst ontspannende werking 
uit. Als de hele zwerm een dik 
half uur over het wateropper-
vlak gedanst heeft, wordt het 
tijd voor de nacht en strijkt de 
hele groep rustig neer op een 
deel van Waverhoek dat net 
droog staat.

Mocht u het wat te koud vinden 
om te gaan kijken, dan kan een 
blik op good-times.webshots.
com/album/562189851QcEiFE 
u wellicht overhalen toch eens 
in levenden lijve te gaan kijken 
naar deze prachtige voorstel-
ling.

Sep Van de Voort,
IVN De Ronde Venen

http://home.wanadoo.
nl/ivnrvu/ 

Voor de meeste vogelliefheb- kans dat u ervan kunt genie-

Dansvoorstelling in 
de open lucht

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, 3641 CB in 
Mijdrecht.  
Bijgaande foto kregen we dit weekend opgestuurd van John Veenhof.
Hij schreef erbij:
“Zoals op bijgaande foto te zien is, heeft niet Haaksbergen de primeur, 
maar Uithoorn.
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Uithoorn - “Wij wensen u smake-
lijke feestdagen”. Dat was veelvul-
dig te horen aan de kassa in de 
winkels op het Zijdelwaardplein en 
het Amstelplein. De winkeliers heb-
ben goed gedraaid het afgelopen 
weekend waar de koopzondag zich 
na een drukbezochte zaterdag an-
dermaal kon verheugen in een flin-

ke belangstelling van het kooplusti-
ge publiek. Kredietcrisis wat is dat, 
kan men zich afvragen als je hoort 
dat de winkels soms recordomzet-
ten denken te hebben gedraaid.
Misschien wel voor het laatst en 
volgend jaar duidelijk minder? Nie-
mand die het kan voorspellen. Maar 
dit zit in elk geval ‘in de pocket!’ 

Waar afgelopen zondag het winkel-
centrum Zijdelwaardplein natuurlijk 
ook geopend was, miste men pu-
bliekstrekkers in de vorm van ludie-
ke optredens of de inbreng van ex-
tra gezelligheid. Het stond althans 
niet aangekondigd. Hoe anders was 
dit op het Amstelplein waar behalve 
een fraaie en sfeervolle kerstversie-
ring een in Charles Dickens tenue 
geklede brassband haar best deed 
sfeer te brengen. En dat lukte heel 
goed. Wie dat wilde kon zich tegoed 
doen aan proefhapjes die verschil-
lende charmant geklede gastvrou-
wen aan bezoekers van het winkel-
centrum presenteerden.
Zondag is het duidelijk minder druk 
geweest dan zaterdag, maar daar-
om niet minder gezellig. Toen was 
er een pianist in de hal van Winkel-
centrum Amstel Plein die de sterren 
van de hemel speelde en kon men 
met het oog op de oud en nieuwvie-
ring alvast iets van de oliebollen en 
de glühwein proeven bij het Thee-
huis. Kortom, Winkelcentrum Am-
stel Plein heeft tijdens het koop-
weekeinde een sfeervolle kerstsfeer 
weten te creëren voor haar klanten. 
Dat draagt bij aan gezellig winkelen 
en boodschappen doen.

“Wij wensen u smakelijke 
feestdagen”

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

Ja! Ja! Oude jaar
De donkerste dag is 
weer voorbij. Wij gaan 
weer naar het licht toe 
in mooi winterweer. Wij 

hebben ruim de tijd gekregen om na te denken, 
om te filosoferen over alles, met een tussenpauze 
in de kerstdagen. Wat een haast had iedereen 
weer voor de kerstdagen om alles binnen te 
slepen wat ze allemaal niet op kunnen eten. 
Ja! Ja! Wat gebeurt er met de resten? Gaan die 
nog op tussen de oliebollen en appelflappen? 
We zullen het zien aan het aantal grijze 
minicontainers dat weer buiten staat. Januari 
2009 begint de gemeente ervaringsgewijs al 
met twee keer grijs. Ja! Ja! Het lijnen moet 
ook nog even wachten, bijvoorbeeld tot 11 
januari want de nieuwjaarsrecepties dagen 
niet uit tot afslanken. Maar dan gaan wij er 
weer tegenaan. Ja! Toch? Het Estafetteproject 
baart toch zorgen. Geen winkels. Nauwelijks 
voorzieningen. Toenemend autogebruik in een 
maatschappij die vraagt om duurzaam bouwen 
waarbij dus steeds minder gebruik van de auto 
gewenst is Ja! Ja! Zogenaamd een toename 
van het aantal woningen voor bejaarden. Dat 
is schijn, want het aantal woonruimten in 
Avondlicht wordt bijna gehalveerd in verband 
met de noodzakelijke verbouwing en onze 
bejaarden moeten toch opgevangen worden 
en ergens wonen. Ze moeten zolang mogelijk 
zelfstandig kunnen functioneren, want hulp is 
ook al schaars door de veroudering van ons 
dorp. En van de mensen in al die dure villa’s 
en huizen is weinig hulp te verwachten. Velen 
vragen zelfs om hulp. Ja! Ja! (Tegen de tijd dat 

het plan over tien jaar klaar zou zijn is Twistvliet 
ook alweer bejaard.) Je gaat dus bejaarden 
in goedkope woningen onderbrengen die 
eigenlijk ook voor starters op papier staan in 
een gebied buiten het centrum waar juist de 
gezelligheid te vinden is. Niks gezelligs in de 
buurt. Geen brede school of iets dergelijks. 
Geen opvang. Triest. Ja! Ja! Hoe zou het nu 
gaan met al die vragen van de Raadsleden 
die in de laatste, “echt de laatste”, mislukte 
rondetafelgesprekken zijn gesteld? Zou 
daar serieus naar gekeken worden of volgt 
men weer de oude politiek. Je weet wel. 
Toch? Zoals dat ook met vredesbestanden is 
van twee strijdende partijen. Zoiets als een 
wapenstilstand om de gelederen te versterken. 
Dat zou hier betekenen niet proberen de 
vragen op te lossen maar proberen een beperkt 
aantal tegenstemmers om te praten (of zo 
iets) en over te halen voor het wangedrocht te 
stemmen, zodat het plan met de minst mogelijke 
“democratische” meerderheid van bijvoorbeeld 
1 stem wordt aangenomen en ons de komende 
50 jaar op te schepen met het wangedrocht. 
De verenigingen zijn al met mooie beloften 
gepaaid, dus waarom verder ook niet voortgaan 
op dezelfde manier. Ja! Ja! Wij zullen het zien. 
Democratie! Ja! Ja! Democratie! We kunnen in 
ieder geval onze democraten op 7 januari in 
De Boei weer de beste wensen overbrengen. U 
moet erbij zijn, want de vrijwilligers van de vele 
hulporganisaties en verenigingen zijn ook weer 
met kramen aanwezig en die verdienen onze 
handen en ondersteuning.

John B. Grootegoed

Kerstboom gestolen
Waver - Bij ons voor het huis staat al enige jaren rond 
kersttijd een verlichte kerstboom van zo’n 3 meter.
Deze staat toch zeker wel bekend in de Waver! Gewoon 
simpelweg een silhouet van een fraaie boom, verlicht 
met een slang!
In de loop van maandag 22 december kwam de vrouw 
des huizes (mijn moeder) er achter dat de boom weg 
was?! Redelijk verbouwereerd belt ze haar man (mijn 
vader), ook hij wist van niks.
Een conclusie is snel gemaakt, de boom is in de nacht 
van zondag 21 op maandag 22 december ontvreemd!!
Ook de buren (de boom staat op de erfscheiding) ston-

den perplex! Dit doet de kerstsfeer in de Waver toch 
even een domper geven! Wie doet nou zo iets?
Als ze de boom echt zo mooi hadden gevonden, had 
gewoon eens aangebeld, misschien hadden ze hem na 
de kerst met toestemming en voor niets mogen mee-
nemen...?
Misschien heeft iemand iets gezien? De laatste tijd zijn 
er al meer inbraken in auto’s geweest en dingen ont-
vreemd in de Waver.

Debby de Graaff
De Waver

Kerstviering speciaal voor 
de kinderen
Regio - Bij binnenkomst leek het 
een gewone kerstviering te zijn 
maar als je rondkeek viel het grote 
aantal kinderen op in alle leeftijden. 
Wel natuurlijk vergezeld door of opa 
en oma of door papa en mama. En 
de dienst zelf stond ook voor het 
grootste gedeelte in het teken van 
de kinderen en werd ook uitgevoerd 
door de kinderen. Zo was er het kin-
derkoor Op-Maat dat helemaal in 
kerstsfeer met rode kerstmutsen op 
hun bijdrage leverden en een kerst-
spel dat ook opgevoerd werd door 
de kinderen. De sfeer was meteen 
heel anders dan bij een ‘gewone’ 
kerstdienst. Hier en daar zag je een 
kind dat opgetild werd door zijn of 
haar ouders om het beter te kun-
nen zien, af en toe was er gehuil van 
een kind dat het duidelijk niet naar 
zijn of haar zin had en af en toe ren-
de er een kind door de kerk. Want 
ja, zo lang stilzitten is ook niet alles. 
Als liedjes vooraf aan de dienst wer-
den gezongen allereerst het verhaal 
van Jozef en Maria die geen plaats 
konden krijgen en uiteindelijk te-
recht kwamen in de stal waar Ma-
ria’s zoon geboren wordt ‘niet voor 
geweren of geweld maar voor de 
herders in het veld’. Als tweede ‘Tjok 
tot aan de nok’ . ‘Vol is het overal vol 
nergens plaats maar wij hebben ge-
noeg aan een simpele stal’. Het der-
de liedje dat vooraf aan de eigenlij-
ke viering werd gezongen was een 
liedje over de engeltjes. ’Engeltjes 
zweven zelden voorbij maar als ze 
dat doen doen ze ’t meestal heel blij. 
‘k hoorde vanmorgen zo’n engelen-
stem en die zong van een kindje in 
Bethlehem’. Als openingslied was er 
het bekende kerstlied dat door ie-
dereen ook werd meegezongen: 
’Komt laten wij aanbidden’. Daarna 
werd het thema van deze kinder-
kerstviering voorgelezen:

Blij
‘Kerstmis daar word je blij van. 
Kerstmis is een feest van warmte, 
versieringen, lichtjes. De wereld ziet 
er een paar dagen heel wat mooi-
er uit. Met Kerstmis zijn de scholen 
dicht, fijne tijd om andere dingen te 
doen en ook een tijd van lekker eten 
en laat naar bed’. Het voorgelezen 
thema werd gevolgd door de gezon-
gen schuldbelijdenis en daarna las 
Joyce het gebed voor: Grote men-
sen spreken nu van vrede en van 
goed zijn voor alle mensen. Maar ik 
zeg vandaag tot Jezus. Ik ben blij dat 
je er bent’. In het liedje ‘Kerstmis is 
meer’ wordt gezongen dat Kerstmis 
wel iets meer is dan alleen maar kal-
koen en kerstbrood met spijs maar 

het licht van de wereld en de droom 
van een wereld vol licht. Daarna 
kwam het kerstspel met de knorrige 
herder Joram die eigenlijk nergens 
wat van wil weten en altijd loopt 
te mopperen. Ook op die bijzonde-
re avond. “Ik heb er genoeg van,  
waarom kunnen die stomme scha-
pen niet op zichzelf passen: ”Maar 
ja, hij gaat toch maar op weg naar 
de andere herders die hem lachend 
aan zien komen. ’Daar is Joram, je 
kunt wel zien dat hij er weer echt 
zin in heeft: “Laat mij maar liever 
slapen”, vindt Joram. Als tussenlied 
was er het liedje over de aankon-
diging van de geboorte aan Maria 
“Schrik niet want wat ik kom zeggen 
is juist heel fijn. Jij krijgt een klei-
ne baby die zoon van god zal zijn’. 
Het kerstspel gaat weer door en Jo-
ram schrikt uit zijn slaap op van een 
plotseling licht. Dat is de engel Ga-
briel die komt vertellen dat er een 
baby is geboren in Bethlehem. Maar 
Joram vindt het maar niets: “Mooie 
boel zo’n baby, alweer zo’n drukte-
maker die ons wakker houdt met 
zijn gehuil”. Dan vertelt de engel dat 
het een heel bijzonder kind is en dat 
de herders gauw moeten gaan kij-
ken. Joram vindt het nog steeds ge-
zeur: “Wat een gedoe allemaal, ik 
snap niet waar dat goed voor is”. 
Dan klinkt er een prachtig lied, ge-
zongen door de engelen en het koor 
zingt het liedje van de Engelkens die 
door het luchtruim zweven.

Rennen
De andere herders rennen zo snel 
ze kunnen naar Bethlehem en Jo-
ram loopt er mopperend achteraan:  
“Wie rent er nou ’s nachts naar de 
stad en onze schapen dan”. Als de 

andere herders roepen dat hij moet 
opschieten zegt Joram kwaad ‘Hou 
op man, ik ben doodop en wat is 
dat nou helemaal: een kribbe, dat is 
gewoon een houten bak met hooi’. 
Maar toch loopt hij door en geluk-
kig kunnen ze de stal makkelijk vin-
den want er boven staat de mooiste 
ster die ze ooit gezien hebben. Tus-
sendoor zingt het kinderkoor weer 
een liedje over de ster die de her-
ders de weg wijst. De herders ko-
men binnen en zijn wel een beetje 
verlegen maar Jozef en Maria vin-
den het leuk dat ze gekomen zijn en 
het kindje kijkt stralend naar de her-
ders en dan wordt zelfs Joram blij 
en heeft berouw dat hij altijd zo’n 
mopperpot is geweest. Als de her-
ders weggaan, zingt hij zelfs een 
lied. Daarna zingt Nick een liedje 
over wat de herder heeft gezien en  
volgt het bekende evangelieverhaal. 
Eline zingt het lied ‘Stille Nacht Hei-
lige Nacht’. Het koor zingt  weer een 
liedje over de sterren in de nacht en 
of dat het eind van het geweld op 
aarde zal betekenen. Dan wordt ie-
dereen gevraagd om elkaar ‘vrede’ 
te wensen. ‘Jingle Bells’ zorgt voor 
het vrolijke effect. Als slotlied wordt 
het mooie lied ‘Midden in de win-
ternacht gezongen’. Met als toegift 
nog even het Feliz Navidad. Voor de-
ze kinderkerstviering waren oud-le-
den van het koor speciaal gekomen, 
evenals extra leden voor her kerst-
programma. Want om zoiets in el-
kaar te zetten kun je natuurlijk wel 
wat extra handen gebruiken. Zowel 
voor de kinderen als voor de vol-
wassenen een  kerstviering met nu 
eens een knorrige herder in plaats 
van allemaal vrolijke herders wat 
wel zo menselijk overkomt.

Hizi Hair’s Metamorfose 
avond komt er weer aan!
Mijdrecht - Na een succesvolle 
metamorfose avond te hebben ge-
had in februari 2008, krijgt deze ac-
tie weer een vervolg. U kunt zich in-
schrijven door middel van de bon el-
ders in deze krant. Deze actie is voor 
iedereen die zich graag wil laten 
verrassen in het nieuwe jaar voor 
een nieuwe coupe, kleur en visagie.
Hizi Hair trekt op de sluitingsdatum 
17 januari 2009 vijf winnaars die van 
Hizi Hair bericht krijgen om zich he-
lemaal te laten verwennen. Mooier 
kan het jaar toch niet beginnen?
Schrijft u ook uw e-mailadres er-
bij en u ontvangt 4x per jaar de Hi-
zi Hair e-newsletter met allerlei leu-
ke acties.

Wat en wie is Hizi Hair?
Met de inmiddels 52 Hizi Hair salons 
zijn zij vooruitstrevend op het ge-
bied van hun doeltreffend concept 
bestaande uit: Service, Kwaliteit en 
Aandacht voor de klant.
Hun haarstylistes kijken goed naar 
de klant en gezichtsvorm en luiste-
ren intussen naar uw wensen. Hier-
bij geven zij een goed en passend 
advies op het gebied van coupe, 

kleur en vorm. Tevens bieden zij u 
een passend en eerlijk advies voor 
hoofdhuid en haarproducten. Bij 
Hizi Hair treft u uitsluitend profes-
sionele producten. De kwaliteit en 
verzorgende waarde liggen op een 
hoog niveau, hierdoor verbruikt u 
minder, waardoor u er langer plezier 
van heeft en uiteindelijk voordeliger 
uit bent. Op het gebied van haar-
cosmetica werkt Hizi Hair met Ke-
rastase en L’Oréal. Tevens geven zij 
u slylingtips om zo nog langer van 
uw coupe te mogen genieten. Bij Hi-
zi Hair is de klant echt koning en u 
wordt dan ook van top tot teen in de 
watten gelegd. Dankzij hun inten-
sieve trainingsprogramma vanuit de 
eigen Hizi Hair Acedemy, worden de 
haarstylistes uitstekend getraind in 
vaktechniek. Maar ook op persoon-
lijke ontwikkeling wordt aandacht 
besteed d.m.v ons eigen opleidings
 instituut: de Hizi Hair University d-
ie een grote bijdrage leverd aan nieuw
 talent. Hun service uit zich in de 
wachttafel met comfortabele stoe-
len en gratis gebruik van internet, 
compleet met een ruime keuze aan 
diverse koffie- en theesoorten, limo-

nade en evt. een lekker soepje voor 
tussen de middag of na 16.00 uur. 
Dit alles om de wachttijd zo aange-
naam mogelijk te maken.
Bij Hizi Hair kunt u gebruik maken 
van de massagestoel tijdens uw 
hoofd-wasmassage. Bent u al be-
kend met Hizi Hair’s relaxmassa-
ge? Dit is een 10 minuten durende 
hoofdhuidmassage met een keu-
ze uit diverse olieën die u zal ont-
spannen, om zo weer “fris” voor de 
dag te komen. Speciale actie: Relax-
massage van 13,45 euro voor 9,95 
euro. (tip: ook leuk om weg te geven 
als cadeautje)

Wil jij model worden 
bij Hizi Hair?
Dat kan!
Door hun ambitie om te groeien 
doen zij mee aan wedstrijden zoals 
o.a de Color Trophy en de Coiffure 
Award.
Kom gerust binnen voor informatie 
en schrijf je in!

Hizi Hair is gevestigd aan de Dorps-
straat 46 in Mijdrecht 
Weer genieten van mooi haar!

Nieuw bij de ‘Paraplu’:

Cursus 
‘Spreken in het openbaar’

Wilnis - In de maand januari 2009 
start bij Stichting ‘Paraplu’ op-
nieuw een cursus “Spreken in het 
openbaar”. Dezelfde cursus die in 
het najaar heeft plaatsgevonden 
bleek bijzonder populair te zijn.
Het belangrijkst voor het houden 
van een spreekbeurt in het open-
baar is het schrijven van een ar-
tikel. Zodra men in staat is een 
goed artikel te schrijven, kan 

men alle soorten spreekbeurten 
of toespraken houden. Met be-
hulp van de cd-rom “Train je vaar-
digheden” wordt de mogelijkheid 
geboden te werken aan het ver-
groten van het zelfbewustzijn en 
daarmee aan het gemak waar-
op men zich in het openbaar uit-
drukt.
De cursus bestaat uit vijf les-
sen van 2 uur op de woensdag-

avonden vanaf 14 januari en kost 
slechts 33 euro.
Voor meer informatie en voor aan-
melding kan contact worden op-
genomen met Jacqueline Adema, 
tel. 0297-283908. Via e-mail kan 
men altijd terecht op het adres
info@stichtingparaplu.nl of op de 
website  www.stichtingparaplu.nl, 
ook voor het downloaden van een 
inschrijfformulier.

Knotgroep Uithoorn 
start in De Hoef

Regio - In het nieuwe jaar op 
zaterdag 3 januari gaat de Knot-
groep Uithoorn weer aan slag in 
De Hoef.

Langs de Westzijde en op het erf 
van de veehouderij van de fami-
lie Burggraaff staan vele knot-
wilgen en –essen die de groep 
nog goed kent van drie jaar gele-
den: ze moeten nodig weer wor-
den bijgewerkt! En het is prach-
tig werken, zo langs de Krom-

me Mijdrecht met uitzicht op het 
‘bovenland’.

De Knotgroep start vanaf de 
boerderij van Burggraaff aan 
Westzijde 22 in De Hoef. Borden 
“Knotgroep Uithoorn” langs de 
weg geven de locatie aan.

Van 9.00 tot 13.00 uur wordt er 
gewerkt, maar halverwege de 
ochtend is het in de schuur bij 
het jongvee even uitrusten met 

koffie of thee met lekkere koek, 
en na afloop is daar voor ieder-
een soep.

De Knotgroep heeft goed ge-
reedschap, maar neem zelf be-
ker en lepel mee.

Iedereen die ervan houdt om een 
ochtend actief in de natuur be-
zig te zijn, is welkom!  Voor meer 
informatie: Bert Schaap 0297-
565172.
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januari

februari

maart

•	 Een	dag	voor	kerst	geniet	Nederland	van	een	won-
derlijk	natuurverschijnsel.	Alles	was	wit	door	aange-
vroren	 rijp.	Een	schitterend	wit	 landschap	was	ons	
deel.

•	 De	Stichting	Dierenambulance	krijgt	 van	een	gulle	
geefster	 uit	 Vinkeveen	 een	 schenking	 van	 tiendui-
zend	euro.

•	 Het	VeenLanden	College	brengt	bijna	30.000	euro	bij	
elkaar	tijdens	een	actie	voor	Wajir	in	het	noordoos-
ten	van	Kenia.

•	 Aan	 het	 college	 worden	 door	 de	 raad	 vragen	 ge-
steld	over	de	problematiek	van	de	Irenebrug	over	de	

Amstel.	Met	name	de	Combinatie	is	van	mening	dat	
men	de	belangen	van	de	bewoners	van	Amstelhoek	
over	het	hoofd	ziet.

•	 De	stichtingen	Leefbaarheid	en	Welzijn	Ouderen	De	
Ronde	Venen	fuseren	tot	één	organisatie,	‘De	Baat‘	
genaamd.

•	 Zorgcentra	De	Ronde	Venen	ontvangen	het	Bronzen	
Certificaat	van	de	Stichting	Perspekt	ter	bevestiging	
van	het	 feit	dat	er	aan	bewoners	en	 thuiszorg	een	
goede	kwaliteit	zorg	wordt	geboden.

•	 De	 gemeenteraad	 wil	 meepraten	 over	 de	 kwestie	
van	de	Irenebrug	over	de	Amstel.	Het	college	had	al	
aangegeven	achter	het	besluit	van	Uithoorn	te	staan,	
maar	werd	teruggefloten.	Via	een	brief	laat	het	col-
lege	niettemin	weten	toch	met	de	sloop	in	te	stem-
men.	De	gemeenteraad	voelt	zich	buitenspel	gezet.

•	 Het	 voor	 veel	 weggebruikers	 onbegrijpelijke	 kruis-
punt	Margrietlaan/Ambachtsherensingel	blijft	 zoals	
dat	is.

•	 In	 Partycentrum	 De	 Meijert	 wordt	 voor	 de	 laatste	
keer	 een	bewonersinformatieavond	gehouden	over	
de	op	handen	zijnde	gemeentelijke	herindeling.	De	
opkomst	van	de	bewoners	was	weer	minimaal.

•	 Het	 contract	met	de	bouwer	 en	exploitant	 van	het	
nieuwe	 zwembad	 is	 getekend	 met	 het	 consortium	
Vaessen/Optisport.

•	 De	Commissie	Remkes	 veegt	 de	 vloer	 aan	met	 de	
besluitvorming	van	GS	over	de	toekomst	van	de	pol-
der	Groot	Mijdrecht	Noord.	

•	 De	gemeenteraad	gaat	vanaf	februari	anders	verga-
deren.	 Het	 wordt	 een	 systeem	 van	 Ronde	 Tafelge-
sprekken	op	3	donderdagavonden	per	maand	waar-
aan	burgers	kunnen	deelnemen.

•	 De	 eerste	 werkzaamheden	 om	 van	 Marickenland	
een	natuurgebied	te	maken	zijn	in	volle	gang.

•	 Nog	geen	maand	na	de	plaatsing	en	het	in	gebruik	
nemen	 van	 de	 beveiligingscamera’s	 zijn	 de	 kabels	
door	vandalen	vernield	en	losgetrokken.

•	 Het	 college	 van	 B&W	 van	 Uithoorn	 heeft	 besloten	
dat	er	een	knip	komt	in	de	toegang	naar	de	Irene-
brug	over	de	Amstel.

•	 De	lokale	partijen	Gemeentebelangen	en	Ronde	Ve-
nen	Belang	zorgen	weer	voor	onrust	door	tóch	tegen	
een	herindeling	te	stemmen	tijdens	de	laatste	raads-
vergadering	over	dit	onderwerp.

•	 Gemeente	haalt	zonder	overleg	met	de	bewoners	het	
speeltuintje	weg	bij	de	Wipmolen	in	Mijdrecht.	We-
derom	een	‘aanslag’	op	de	slogan	‘Samen	met	de	in-
woners’.	

•	 Het	SBS6-programma	 ‘De	Tuinruimers’	met	TV-ho-
venier	Rob	Verlinden	is	op	bezoek	bij	Zorgcentrum	
Zuiderhof	om	de	tuin	een	opknapbeurt	te	geven.

•	 Enkele	 bewoners	 van	 de	 recreatiewoningen	 Wae-
terrijck	willen	hun	woning	vergroten,	maar	dit	 is	 in	
strijd	 met	 het	 bestemmingsplan.	 De	 bewoners	 zijn	
kwaad	op	de	gemeente	omdat	die	de	toestemming	
weigert.

•	 Het	gebied	rond	het	eind	van	de	Heinoomsvaart/Zu-
we	wordt	geheel	nieuw	ingericht	voor	recreatie.	En	
er	worden	nieuwe	bomen	aangeplant.

•	 De	gemeente	heeft	door	het	MKBH	een	haalbaar-
heidsplan	 laten	 uitvoeren	 naar	 een	 nieuw	 winkel-
centrum	in	Wilnis.	De	meeste	winkeliers	in	de	Dorps-
straat	zijn	tegen	de	bouw	van	een	nieuw	winkelcen-
trum	op	het	terrein	van	CSW	als	die	op	termijn	naar	
de	Driehoek	zou	verhuizen.

•	 In	de	Nieuwe	Meerbode	verschijnt	een	artikel	over	
50	jaar	herindeling	Noordwest	Utrecht.

•	 Zonder	voorafgaande	waarschuwing	wil	de	gemeen-
te	de	JOP	achter	de	Willisstee	sluiten.	De	jongeren	
willen	de	JOP	behouden	omdat	ze	dan	een	eigen	on-
derkomen	hebben	en	er	tot	nu	toe	geen	klachten	zijn	

geweest.
•	 Begin	maart	gaat	er	bij	de	kruising	van	de	N201	en	

de	A2	geheid	worden	voor	de	bouw	van	viaducten.
•	 Raadslid	Youssef	Rasnabe	komt	op	voor	de	Wilnisse	

jongeren	betreffende	hun	JOP.
•	 Het	nieuwe	schoolgebouw	van	de	OBS	De	Pijlstaart	

en	 Peuterspeelzaal	 De	 Duikelaar	 aan	 de	 Pijlstaart-
laan	in	Vinkeveen	is	opgeleverd.

•	 Er	zijn	weer	twee	nieuwe	locaties	in	De	Ronde	Venen	
waar	 AED’s	 beschikbaar	 zijn:	 bij	 de	 EHBO	 vereni-
ging	St.	Lucas	in	Vinkeveen	en	bij	Pallastrainingen	in	
Nessersluis.

•	 Er	is	maar	één	‘schrikkelbaby’	geboren	in	de	hele	re-
gio	De	Ronde	Venen.

•	 Gedeputeerde	Staten	kiezen	onverkort	voor	één	gro-
te	gemeente	Vecht	en	Venen.	Het	besluit	wordt	op	19	
mei	aan	de	Provinciale	Staten	voorgelegd.

•	 Het	schiet	nog	niet	op	met	De	Driehoek.	Veel	plan-
nen,	maar	weinig	concreets.

•	 Het	College	van	B&W	stemt	in	met	de	Recreatievisie	
Marickenland.

•	 Bewoners	van	Marickenland	zijn	zwaar	teleurgesteld	
in	 de	 Ronde	 Tafelgesprekken	 over	 het	 gebied	 met	
de	gemeente.	De	genodigden	zaten	er	voor	spek	en	

bonen	bij	aan	tafel.	Zij	kwamen	nauwelijks	aan	bod	
met	hun	verhaal.

•	 Het	 Museum	 De	 Ronde	 Venen	 heeft	 een	 nieuwe	
conservator:	Sanne	van	Galen.

•	 Ronde	 Venen	 Belang	 heeft	 wellicht	 de	 oplossing	
voor	de	bewoners	van	Marickenland	wat	betreft	de	
verkoopprijs	van	hun	land	aan	de	gemeente.	De	re-
geling	rood-voor-groen	moet	aan	de	volledige	scha-
deloossteling	worden	toegevoegd.	Dat	biedt	grond-
eigenaren	meer	financiële	armslag.

•	 De	80-jarige	vereniging	Viribus	Unitis	heeft	als	kroon	
op	haar	jubileum	in	het	Musis	Sacrum	in	Arnhem	de	
titel	Nederlands	Fanfare	kampioen	2008	in	de	wacht	
gesleept.

•	 Tijdens	 de	 paasdagen	 kijken	 de	 inwoners	 van	 De	

Ronde	Venen	op	van	een	pak	sneeuw	dat	gevallen	
is.	Dit	onder	het	motto:	geen	witte	Kerst,	dan	maar	
een	witte	Paas...

•	 Er	wordt	door	de	gemeente	een	aanvullend	onder-
zoek	 ingesteld	 naar	 de	 bestaanszekerheid	 van	 de	
winkels	in	de	Wilnisse	Dorpsstraat.

•	 Ook	de	ChristenUnie/SGP	komt	met	een	alternatief	
voorstel	 voor	grondeigenaren	 inzake	de	grondaan-
koop	van	de	gemeente	voor	de	realisatie	van	Maric-

kenland.
•	 De	 bekende	 Wilnisse	 dierenarts	 Enno	 Steenhuis	

Geertsema	stopt	met	zijn	praktijk.	De	Dierenartsen-
praktijk	Mijdrecht	neemt	zijn	kliniek	over.

•	 Wethouders	 van	 negen	 Utrechtse	 gemeenten	 wil-
len	regionale	samenwerking	in	arbeidsmarktbemid-
deling	 via	 Stichting	 PAUW	 Werk.	 De	 stichting	 ver-
vult	een	belangrijke	taak	in	het	bemiddelen	van	werk	
voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt.
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•	 Het	 nieuwe	 aankoopplan,	 zoals	 voorgesteld	 door	
B&W	voor	gronden	die	de	gemeente	wil	kopen	voor	
realisatie	van	Marickenland	heeft	heel	wat	voeten	in	
de	aarde	gehad,	maar	is	toch	door	de	gemeenteraad	
aangenomen.

•	 De	gemeenteraad	adviseert	positief	over	de	herbe-
noeming	van	burgemeester	Marianne	Burgman	voor	
de	volgende	termijn.	In	elk	geval	tot	de	volgende	ge-
meentelijke	herindeling.

•	 De	inwoners	van	De	Ronde	Venen	oordelen	positief	
over	leefbaarheid	en	veiligheid	in	hun	gemeente.

•	 Wethouder	 Bram	 Rosendaal	 heeft	 toegezegd	 het	

haalbaarheidsonderzoek	 voor	 het	 Estafetteproject	
alsnog	te	willen	uitbreiden.

•	 Wilnisser	Adrianus	van	der	Vaart	is	met	zijn	106	jaar	
de	oudste	man	van	Nederland	geworden.

•	 De	gemeente	 tekent	 samen	met	de	Ondernemers-
vereniging	Mijdrecht,	 politie	 en	brandweer	 een	 in-
tentieverklaring	om	veilig	te	ondernemen	en	te	win-
kelen	in	het	centrum	van	Mijdrecht.

•	 Op	7	april	komen	een	commissie	en	een	delegatie	
van	 Provinciale	 Staten	 nog	 eens	 aanhoren	 hoe	 de	
burgers	(en	de	politiek)	denken	over	de	op	handen	
zijnde	gemeentelijke	herindeling.	Het	was	niet	moei-
lijk	te	raden.	Voor	de	meesten	hoeft	het	niet,	een	en-
kele	uitzondering	daargelaten:	de	voorzitter	van	de	
VIB.	 Laatstgenoemde	 wil	 zelfs	 dat	 Maarssen	 erbij	

wordt	ingedeeld.
•	 Volgens	Gemeentebelangen	en	Ronde	Venen	Belang	

kan	de	gemeentelijke	herindeling	niet	doorgaan	om-
dat	er	procedurele	fouten	zijn	gemaakt.

•	 Achterstallig	 onderhoud	 van	 wegen	 kost	 de	 ge-
meente	6	miljoen	euro.	Dit	is	het	gevolg	van	de	ver-
keerde	zuinigheid	van	de	gemeenteraad	gedurende	
afgelopen	jaren.

•	 In	Mijdrecht	komt	bij	een	 felle	uitslaande	brand	 in	
de	Mijdrechtse	Dorpsstraat	een	man	om	het	 leven.	
Twee	winkelpanden	werden	verwoest.

•	 De	Limonadefabriek	van	de	firma	De	Zwart	in	Wilnis	
houdt	na	80	jaar	op	te	bestaan.

•	 Westhoek	 Wonen	 wil	 samen	 met	 de	 inwoners	 van	
het	Oranje	Nassau	Kwartier	in	Mijdrecht	een	nieuwe	
start	maken	met	een	herstructurering	en	waar	nodig	
renovatie	van	de	wijk.

•	 De	 gemeente	 laat	 de	 eerste	 zogeheten	 ‘container-

woningen’	 bouwen	 op	 het	 Kloosterplein	 in	 Vinke-
veen.

•	 De	vergunning	voor	de	bouw	van	een	nieuw	zwem-
bad	in	Mijdrecht	is	binnen.

•	 De	 Gemeente	 De	 Ronde	 Venen	 wint	 prijs	 ‘Beste	
kwaliteitshandvest	2008’.

•	 Na	 allerlei	 vijandigheden	 in	 de	 coalitie	 is	 de	 zaak	
weer	gelijmd,	maar	het	plakrandje	is	flinterdun.	Oor-
zaak:	 de	 op	 handen	 zijnde	 gemeentelijke	 herinde-
ling.

•	 De	 stationslocatie	 in	 Mijdrecht	 krijgt	 de	 voorkeur	
voor	het	realiseren	van	een	cultuurhuis.

•	 De	financiële	positie	van	de	gemeente	De	Ronde	Ve-
nen	blijkt	gezond	te	zijn.	De	voorjaarsbegroting	sluit	
met	een	overschot	van	141.000	euro.

•	 Elf	 Rondeveners	 krijgen	 rond	 Koninginnedag	 een	
Koninklijke	 Onderscheiding	 uitgereikt	 door	 burge-
meester	Marianne	Burgman.

•	 Een	meerkoetenechtpaar	gooit	bijna	roet	in	het	eten	
bij	 ‘Fiets	em	d’r	 in’	op	Koninginnedag	 in	Mijdrecht	
doordat	het	een	nest	heeft	gebouwd	onder	de	aan-
loopbaan	in	het	speelpark	naast	SV	Argon.	De	wa-
tervogels	mochten	niet	in	hun	rust	gestoord	worden.	
Een	 deskundige	 instantie	 heeft	 het	 nest	 verplaatst	
zodat	het	feest	toch	kon	doorgaan.

•	 Het	was	overal	een	gezellige	Koninginnedag	 in	De	
Ronde	Venen	die	gevierd	werd	onder	redelijk	gun-
stige	weersomstandigheden.

•	 Het	 fietsbruggetje	 bij	 de	 Pondskoekersluis	 is	 ver-
nieuwd.	 Nu	 kan	 niemand	 er	 met	 een	 fiets	 meer	

door…
•	 Het	 AJOC-festival	 trekt	 weer	 meer	 bezoekers	 dan	

ooit.	Zelfs	bij	het	warme	en	zeer	fraaie	zomerweer	is	
de	muziektent	elke	avond	tjokvol.

•	 De	plannen	van	GS	voor	de	gemeentelijke	herinde-
ling	(grote	variant)	zijn	door	PS	goedgekeurd	en	ver-
volgens	 naar	 de	 minister	 van	 Binnenlandse	 Zaken	
en	Koninkrijksrelaties	gestuurd	om	er	een	wetsvoor-
stel	van	te	maken.

•	 Het	 opstarten	 van	 een	 discotheek	 in	 Mijdrecht	 is	
van	 tafel.	 Jongerencentrum	 Allround	 is	 er	 met	 het	
bot	vandoor.	Twee	ondernemers	die	plannen	hadden	
een	disco	op	zetten,	vissen	achter	het	net.	B&W	had-
den	al	eerdere	afspraken	gemaakt	met	de	uitbater	
van	Café	La	Paix.

•	 De	JOP	in	Wilnis	heeft	zijn	langste	tijd	gehad.	B&W	

trekken	de	vergunning	in	van	deze	JOP;	een	contai-
ner	die	door	de	 jongeren	als	 ‘keet’	wordt	gebruikt.	
Hun	vijf	jaren	van	plezierig	gebruik	en	zonder	over-
last	te	veroorzaken,	zijn	om.

•	 Basisschool	De	Poldertrots	uit	Waverveen	en	de	Ko-
ningin	 Julianaschool	 uit	 Wilnis	 vieren	 deze	 maand	
samen	hun	125-jarig	bestaan.

•	 Volgens	De	Combinatie	 is	het	op	politiek	 terrein	 in	

De	Ronde	Venen	een	‘dooie	boel’	en	is	de	raad	een	
tandenloze	tijger.

•	 Na	bijna	50	jaar	houden	de	gebroeders	Martien	en	
Hans	 de	 Zwart	 van	 de	 bekende	 slijterij/wijnhandel	
in	Wilnis	het	voor	gezien.	Zij	stoppen.	De	zaak	krijgt	
een	nieuwe	eigenaar.	Samen	met	het	verdwijnen	van	
de	bijbehorende	limonadefabriek	is	Wilnis	een	stukje	
nostalgie	armer.

•	 Bij	groep	8	van	basisschool	De	Eendracht	blijkt	veel	
politiek	talent	onder	de	kinderen	te	zijn.	Drie	voor-
stellen	aan	de	Raad	werden	direct	aangenomen.

•	 Het	college	van	B&W	wil	een	onteigeningsprocedure	
voor	De	Driehoek	gaan	opstarten.

•	 Het	Johannes	Hospitium	in	Wilnis	bestaat	10	jaar.
•	 De	traditionele	Nationale	Straatspeeldag	in	Mijdrecht	

is	weer	een	groot	succes.
•	 Medewerkers	van	Zorgcentra	De	Ronde	Venen	sla-

gen	voor	het	diploma	Thuishulp	A.
•	 Het	 afvalbrengstation	 De	 Ronde	 Venen	 bestaat	 5	

jaar.

•	 Burgemeester	Marianne	Burgman	is	door	de	Com-
missaris	 van	 de	 Koningin	 in	 de	 provincie	 Utrecht	
weer	voor	vier	jaar	benoemd.

•	 Een	geheel	verbouwde	en	nieuw	ingerichte	St.	Anto-
nius	van	Padua	school	in	De	Hoef	is	feestelijk	inge-
luid.

•	 Het	 ontwerp	 bestemmingsplan	 Marickenland	 is	 in	
het	gemeentehuis	 tot	en	met	28	 juli	 ter	 inzage	ge-
legd.

•	 Er	 is	 grote	 belangstelling	 van	 50-plussers	 voor	 de	
actie	Juni	Beweegt	2008.

•	 De	 Rondeveense	 jonge	 raadsleden	 Hoogendijk	 en	
Rasnabe	hebben	scherpe	kritiek	op	het	collegebe-
leid	over	de	woonsituatie	voor	starters.	Uit	een	eer-
der	gehouden	onderzoek	blijkt	dat	jongeren	juist	te-

vreden	zijn	over	hun	woonsituatie	(!?...)
•	 Het	Straattheaterfestival	in	Mijdrecht	was	weer	een	

groot	succes.
•	 De	Hervormde	Kerk	in	Mijdrecht	(de	Jans	kerk)	her-

denkt	haar	150-jarig	bestaan.
•	 Om	bij	alle	29	gemeenten	in	de	Utrechtse	regio	een	

gelijkwaardige	kwaliteit	bij	de	brandweerkorpsen	te	
realiseren,	moeten	de	drie	brandweerkorpsen	in	de	
gemeente	De	Ronde	Venen	opgaan	in	één	regionale	

brandweer.	Voor	de	brandweervrijwilligers	wordt	het	
er	niet	duidelijker	op.

•	 De	 Wilnisse	 ondernemers	 zijn	 100	 procent	 tevre-
den	met	het	voorgestelde	Structuurvisie	Wilnis	Dorp.	
Een	opmerkelijke	draai	van	180	graden,	van	negatief	
naar	positief.

•	 De	 Wilnisse	 Avond	 Vierdaagse	 was	 weer	 zeer	 ge-
slaagd.	Dit	jaar	namen	zo’n	1.900	wandelaars	eraan	
deel.
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•	 Het	strekken	van	de	bocht	in	de	N201	bij	Liefkens-
hoek	en	de	verdiepte	aanleg	bij	Vinkeveen	zijn	oude	
onderwerpen	die	weer	uit	de	kast	zijn	gehaald.

•	 Dankzij	de	fracties	van	het	CDA	en	Ronde	Venen	Be-
lang	komt	er	geen	discotheek	 in	De	Ronde	Venen.	
Wethouder	Jan	van	Breukelen	komt	er	met	zijn	stie-
keme	toezeggingen	en	acties	wéér	goed	mee	weg!

•	 De	Christelijke	Nationale	basisschool	De	Poldertrots	
in	Waverveen,	moet	na	125	jaar	haar	deuren	sluiten	
wegens	te	weinig	leerlingen!

•	 Voor	de	derde	keer	op	rij	wordt	in	De	Ronde	Venen	
het	Chazz	Festival	(Charity	Jazz)	georganiseerd	om	
geld	bijeen	 te	blazen	en	 te	 zingen	voor	onderwijs-
projecten	in	ontwikkelingslanden.

•	 Meer	 dan	 twintig	 AED’s	 worden	 (extra)	 geplaatst	
op	locaties	in	De	Ronde	Venen.	De	gemeente	zorgt	
voor	de	organisatie	en	de	promotie,	de	afdeling	Divi-
dend	voor	de	Samenleving	van	Rabobank	Veenstro-
men	voor	de	financiering	van	rond	30.000	euro.	Met	
de	AED’s	hoopt	men	een	toenemend	aantal	mensen	
met	een	hartstilstand	te	redden	van	de	dood.

•	 Twee	brandweermannen,	de	heren	Bakker	uit	Am-
stelhoek	en	Lex	Tillart	uit	Mijdrecht,	 zijn	Koninklijk	
Onderscheiden	als	Lid	in	de	Orde	van	Oranje-Nas-
sau.

•	 De	 mening	 van	 zowel	 de	 winkeliers	 in	 het	 oude	
dorpscentrum	 van	 Wilnis	 als	 de	 Brandweer	 neemt	
zonder	noemenswaardige	reden	een	180	graden	an-
dere	 wending	 ten	 aanzien	 van	 de	 conceptplannen	
van	het	college	voor	het	oude	dorp	en	de	regiona-

liseringsplannen	 voor	de	brandweer.	Onbegrijpelijk	
voor	iedereen.

•	 Wethouder	 Jan	 van	 Breukelen	 tekent	 samen	 met	
staatssecretaris	 Ahmed	 Aboutaleb	 een	 convenant	
voor	extra	ondersteuning	van	kinderen	uit	arme	ge-
zinnen.

•	 De	Rap	&	Ruig	Race	is	weer	een	groots	evenement.	
Er	doen	steeds	meer	teams	mee	en	de	creativiteit	in	
verschijning	en	presentatie	neemt	groteske	vormen	
aan.

•	 De	 gemeente	 en	 Westhoek	 Wonen	 ondertekenen	
prestatieafspraken	over	wonen,	welzijn	en	zorg.

•	 Volgens	 Ronde	 Venen	 Belang	 en	 Gemeentebelan-
gen	speelt	de	provincie	Utrecht	 ‘Monopoly’	met	de	
gemeente	De	Ronde	Venen.	Het	gaat	hier	om	de	op	
handen	 zijnde	 herindeling.	 In	 een	 bezwaarschrift	
protesteren	zij	fel	tegen	de	gevoerde	procedure	die	
volgens	hen	onjuist	is	uitgevoerd.

•	 De	 voorbereidingen	 voor	 de	bouw	 van	het	 nieuwe	

zwembad	langs	de	Veenweg	in	Mijdrecht	zijn	einde-
lijk	van	start	gegaan.

•	 Verloedering	van	de	Vinkeveense	Plassen	dreigt	en	
daardoor	loopt	de	natuur	schade	op.

•	 Bij	de	gemeente	De	Ronde	Venen	gaan	de	voorbe-
reidingen	voor	de	herindeling	de	eerste	fase	in.	Plan-
nen	daarvoor	liggen	in	concept	gereed.

•	 Het	 algemeen	 bestuur	 van	 de	 Veiligheids	 Utrecht	
geeft	 groen	 licht	 voor	 de	 regionalisering	 van	 de	
brandweerkorpsen.

•	 Na	een	hete	zomerdag	is	het	weer	raak:	enorme	on-
weersbuien	zorgden	op	diverse	plaatsen	weer	voor	
wateroverlast	in	de	woonkernen.

•	 De	omlegging	van	de	provinciale	weg	N201	ligt	op	
schema.

•	 De	 oudste	 man	 van	 Nederland,	 Adrianus	 van	 der	
Vaart	uit	Wilnis,	is	op	106-jarige	leeftijd	overleden.

•	 De	Ronde	venen	krijgt	zijn	eigen	astronomische	ver-
eniging	‘Omega’.

•	 Alle	 leden	van	de	Adviescommissie	voor	Ouderen-
beleid	nemen	collectief	ontslag.	Zij	voelen	zich	bui-
tengesloten	door	het	college	en	met	name	door	wet-
houder	Jan	van	Breukelen.	Door	het	ontbreken	van	
informatie	kan	de	Adviescommissie	haar	werk	niet	
meer	uitvoeren.

•	 Door	het	Migratiesaldo	Nul	beleid	van	de	rijksover-
heid	kan	het	Estafetteproject	in	De	Ronde	Venen	in	
moeilijkheden	 geraken	 met	 de	 invulling	 ervan	 wat	
betreft	de	bouw	van	nieuwe	woningen	op	de	open-
gevallen	plaatsen.

•	 In	park	Wickelhof	mogen	honden	gewoon	loslopen.	

Maar	dat	geeft	overlast	door	de	vele	uitwerpselen.	
Wethouder	Dekker	stelt	nu	de	aanleg	van	een	‘uit-
renstrook’	voor.

•	 De	angst	voor	een	invasie	van	de	gevaarlijke	en	mo-
gelijk	 ziekteverspreidende	 tijgermug	 in	 De	 Ronde	
Venen	is	vooralsnog	ongegrond.

•	 De	Milieudienst	Noord-West	Utrecht	gaat	de	glas-
tuinbouw	in	De	Ronde	Venen	controleren.	Het	gaat	
hier	om	een	routineonderzoek	dat	om	de	twee	jaar	
plaatsvindt.

•	 Wethouder	 Bram	 Rosendaal	 opent	 de	 Vakantie	
Speelweek	Vinkeveen.	Het	 laatste	grote	kindereve-
nement	aan	het	einde	van	de	zomervakantie.

•	 Het	 officiële	 postkantoor	 in	 Mijdrecht	 heeft	 opge-
houden	te	bestaan.	Bij	Primera	De	Jong	 in	winkel-

centrum	 De	 Lindeboom	 is	 door	 TNT	 Postkantoren	
het	 allereerste	 kantoor	 van	 een	 nieuwe	 generatie	
geopend.

•	 Wilnis	herdenkt	de	watersnoodramp	van	vijf	jaar	ge-
leden,	 toen	een	stuk	dijk	van	zijn	plaats	schoof	en	
een	deel	van	de	wijk	Veenzijde	onder	water	en	mod-
der	liep.

•	 Gemeente	De	Ronde	Venen	verzet	zich	tegen	de	be-

dreiging	van	het	rijk	voor	het	woningbouwprogram-
ma,	de	zogeheten	migratie	0-optie.

•	 Voor	het	10e	achtereenvolgende	jaar	organiseert	de	
Agrarische	 Natuur-	 en	 Landschapsvereniging	 De	
Utrechtse	Venen	in	Mijdrecht	de	Boerenlandmarkt.

•	 De	 Vakantie	 Speelweek	 Vinkeveen	 wordt	 druk	 be-
zocht.	De	laatste	dag	trekt	zelfs	meer	dan	300	kinde-
ren.

•	 Aanvullende	onderzoeken	zijn	uitgevoerd	in	de	pol-
der	 Groot-Mijdrecht	 Noord.	 In	 samenwerking	 met	
gemeente,	provincie	en	AGV	is	daarover	deze	maand	
in	De	Meijert	een	informatiemarkt	gehouden	voor	in-
woners,	bestuurders	en	medewerkers	van	het	hoog-
heemraadschap.

•	 De	Nacht	van	Neptunus	trekt	niet	al	te	veel	belang-
stelling	vanwege	het	 toch	wel	 frisse	weer.	Concur-
rentie	werd	ondervonden	van	het	evenement	De	Cu-
linaire	Venen	dat	op	dezelfde	dag	en	avond	werd	ge-
houden	in	het	centrum	van	Mijdrecht.

•	 Het	evenement	De	Culinaire	Venen	trok	naar	schat-
ting	 2.000	 belangstellenden.	 Die	 zorgden	 voor	 een	
opbrengst	van	12.500	euro	voor	KiKa.

•	 Het	college	stelt	het	Concept	structuurvisie	Wilnis-
Dorp	vast.

•	 De	stichting	Thuis	Sterven	De	Ronde	Venen	bestaat	
10	jaar.

•	 Een	met	zon	overgoten	Boerenlanddag	in	Mijdrecht	
wordt	druk	bezocht.

•	 Het	 college	 presenteert	 een	 nieuw	 toekomstbeeld	
voor	het	centrum	van	Mijdrecht.	Daar	zal	het	Raad-
huisplein	een	belangrijke	ontmoetingsplaats	worden	
met	voornamelijk	horeca,	winkels,	woningen	en	ter-
rassen.	 Er	 is	 geen	plaats	meer	 ingeruimd	 voor	 het	
gemeentehuis.

•	 Bij	 de	 jaarlijkse	 Monumentennacht	 staat	 het	 toe-
komstige	natuurgebied	Marickenland	centraal.

•	 Ook	dit	jaar	heeft	Brandweer	De	Ronde	Venen	een	
interessante	Open	Dag	georganiseerd	die	zich	uitte	
in	een	fantastisch	brandweerspektakel.

•	 Van	 het	 nieuwe	 educatieve	 paviljoen	 dat	 te	 zijner	
tijd	in	Marickenland	moet	gaan	verrijzen,	worden	de	
kosten	geraamd	op	maar	liefst	2,3	miljoen	euro.

•	 Wilnis	 is	een	dorpsacademie	rijker,	 ‘Mus	&	Muzen’	
genaamd,	 waar	 allerlei	 creatieve	 workshops	 zullen	
worden	georganiseerd.

•	 Vooruitlopend	op	de	gemeentelijke	herindeling	gaan	
de	PvdA	De	Ronde	Venen,	Abcoude,	Breukelen	en	
Loenen	alvast	op	 in	de	nieuw	politieke	partij	PvdA	
Vecht	en	Venen.

•	 Burgers	laten	het	massaal	afweten	tijdens	de	burge-
ravond	 ‘Zeg	 je	zegje’.	Gelet	op	wat	er	allemaal	niet	
door	de	beugel	is	gegaan	de	laatste	maanden	mocht	
het	hele	college	van	raadslid	Youssef	Rasnabe	(GB)	
meteen	opstappen.

•	 En	weer	wordt	er	een	onderzoek	 ingesteld	hoe	de	
toekomst	van	de	Rondweg	met	de	voormalige	stati-
onslocatie	eruit	moet	gaan	zien.	Het	zoveelste	in	12	
jaar!

•	 Wethouder	Rosendaal	doet	liever	zaken	met	de	pro-
vincie	dan	oorlog	voeren.	Een	en	ander	heeft	betrek-
king	 op	 de	 woningbouwplannen	 die	 vanwege	 een	
rijksbeleid	op	losse	schroeven	komen	te	staan.

•	 De	 coalitiepartijen	 in	 De	 Ronde	 Venen	 blijken	 niet	

veel	vertrouwen	te	hebben	in	het	college,	maar	dat	
is	eigenlijk	al	lang	bekend.

•	 Gemeente	De	Ronde	Venen	gaat	in	de	aanval	tegen	
migratiesaldo	0-beleid.

•	 De	Rondeveense	raad	wil	alles	controleren	wat	het	
college	 doet	 in	 haar	 doen	 en	 laten	 betreffende	 de	
gemeentelijke	herindeling.

•	 Volleybalclub	Atalante	uit	Vinkeveen	viert	haar	vijf-
tigjarig	jubileum.
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•	 Er	blijken	twee	bestemmingsplannen	te	zijn	voor	de	
geplande	bebouwing	van	het	Wilnisse	Marickenzij-
de:	 een	hoogbouw	van	de	gemeente	en	 laagbouw	
van	 projectontwikkelaar	 Verwelius.	 Het	 schijnt	 dat	
laatstgenoemde	in	zijn	recht	staat.

•	 De	gemeente	De	Ronde	Venen	heeft	haar	financiën	
prima	op	orde.	Dit	blijkt	uit	de	begroting	2009.	Dit	
staat	 in	het	 teken	 van	 verdere	 verbetering	 van	het	
voorzieningenniveau.

•	 De	 Ronde	 Venen,	 Breukelen	 en	 Maarssen	 starten	
samen	met	de	opzet	van	Burgernet	een	nieuw	sa-
menwerkingsverband	 tussen	 inwoners,	 gemeenten	
en	politie.

•	 De	politieke	partij	GroenLinks	 is	 klaar	 voor	de	ge-
meentelijke	herindeling.

•	 Winnaar	van	de	mooiste	tuin	van	De	Ronde	Venen	is	
een	Mijdrechtenaar	aan	de	Roerdomp.

•	 Omdat	de	provincie	wil	meewerken	aan	nieuwbouw	
binnen	de	rode	contouren	en	wethouder	Rosendaal	
zich	er	extra	voor	heeft	hard	gemaakt,	heeft	het	Es-
tafetteproject	weer	kans	van	slagen.

•	 Bushaltes	aan	de	Baambrugse	Zuwe	en	de	Vinken-
kade	zijn	voor	niets	opgeknapt.	Bus	126	gaat	deze	
route	niet	meer	rijden.

•	 Buslijn	140	wordt	halverwege	gekapt.	In	plaats	van	
rechtstreeks	van	Uithoorn	via	de	woonkernen	in	De	
Ronde	 Venen	 naar	 Utrecht-West	 en	 NS-Centraal,	
wordt	station	Breukelen	het	eindpunt.

•	 Komt	er	nu	wel	of	niet	een	 ‘nat	bedrijventerrein’	 in	

Amstelhoek	langs	de	Amstel?
•	 De	Nederlands	Hervormde	kerk	in	Wilnis	kan	dank-

zij	een	subsidie	van	bijna	1	miljoen	euro	de	brood-
nodige	restauraties	gaan	uitvoeren.	Daarmee	wordt	
begin	2009	een	aanvang	gemaakt.

•	 Vanwege	de	slechte	bouwkundige	staat	waarin	het	
Prinsenhuis	in	Mijdrecht	verkeert,	staat	dit	op	de	no-
minatie	om	te	worden	verkocht.	De	gemeente	zoekt	
onderdak	 voor	 de	 aldaar	 gehuisveste	 instellingen,	
waaronder	het	Atelier	De	Kromme	Mijdrecht.

•	 Het	College	geeft	uitleg	over	de	(gewijzigde)	busver-
bindingen	in	De	Ronde	Venen.

•	 Wethouder	Dekker	is	woedend	over	onterecht	uitge-
schreven	bekeuringen	door	de	politie	op	de	Vinken-
kade.

•	 Het	komt	steeds	vaker	voor	dat	pas	opgeknapte	stra-
ten	weer	worden	opengelegd	 voor	 onderhoud	aan	
kabels	 en	 leidingen.	 De	 wijze	 waarop	 het	 wegdek	
weer	wordt	hersteld	gaat	alle	perken	te	buiten.

•	 De	 Structuurvisie	 Randstad	 2040	 pakt	 niet	 in	 het	
voordeel	van	De	Ronde	Venen	uit.	Over	dit	belang-
rijke	onderwerp	werd	een	mini-symposium	georga-
niseerd	in	Hoeve	Landzicht,	Nieuwer	Ter	Aa.

•	 De	738	(!)	palen	voor	het	nieuwe	zwembad	aan	de	
Veenweg	 gaan	 de	 grond	 in.	 Op	 14	 oktober	 sloeg	
wethouder	Jacques	Dekker	hiervoor	symbolisch	de	
eerste	paal.

•	 Het	 college	 vraagt	 de	 gemeenteraad	 het	 amende-
ment	terug	te	nemen	inzake	de	samenstelling	van	de	
klankbordgroep	voor	deelname	aan	het	overleg	van	

de	op	handen	zijnde	gemeentelijke	herindeling.
•	 Wie	 naar	 het	 besturen	 van	 onze	 gemeente	 kijkt	

vraagt	zich	steeds	vaker	af	wie	het	dagelijks	bestuur	
is:	 de	 ambtenaar	 of	 de	 wethouder.	 De	 laatste	 we-
ten	 tijdens	 raadsvergaderingen	vaak	geen	vraag	 te	
beantwoorden.	Het	antwoord	komt	van	‘hun	ambte-
naar’.

•	 De	ministerraad	stemt	in	met	vijf	gemeentelijke	fu-
sies.	De	Ronde	Venen	zit	daar	(nog)	niet	bij.

•	 In	de	Structuurvisie	Randstad	2040	wordt	De	Ronde	
Venen	als	een	‘metropolitaans	park’	op	de	kaart	ge-
zet.

•	 Ruim	1.100	deelnemers	in	De	Ronde	Venen	hebben	
zich	aangemeld	voor	Burgernet.

•	 Staat	de	herindeling	op	losse	schroeven?	De	staats-
secretaris	 van	 VROM	 wil	 weten	 of	 er	 voldoende	
draagvlak	is.

•	 De	gemeente	geeft	1	euro	per	inwoner	per	jaar	extra	
aan	waarderingssubsidie,

•	 Sportvereniging	 Hertha	 uit	 Vinkeveen	 krijgt	 haar	
kunstgrasveld.

•	 Alle	politieke	fracties	van	De	Ronde	Venen	hebben	
tijdens	de	Algemene	Beschouwingen	als	reactie	op	
de	begrotingsvoorstellen	van	de	gemeente	flink	van	
zich	laten	horen.

•	 Nico	de	Dood	is	de	enige	Rondevener	die	(voor	het	

CDA)	op	de	verkiezingslijsten	voorkomt	voor	de	Wa-
terschapsverkiezingen.

•	 De	 inwoners	 van	 de	 polder	 Groot	 Mijdrecht	 zijn	
woest	op	het	provinciebestuur.	Drie	en	dertig	wonin-
gen	en	bedrijven	met	ongeveer	100	inwoners	moe-
ten	uit	de	polder	verhuizen.

•	 De	gemeente	presenteert	plannen	voor	het	creëren	
van	een	watersportplaza	op	het	terrein	van	Klinkha-
mer	aan	de	Baambrugse	Zuwe.

•	 De	sint	en	zijn	pieten	hebben	hun	intocht	gedaan	in	
de	woonkernen	Vinkeveen,	Wilnis	en	Mijdrecht.	Zij	
werden	ontvangen	door	een	grote	schare	enthousi-
aste	ouders	met	kinderen.

•	 Minister	Plasterk	toont	met	een	bezoek	interesse	in	
techniekonderwijs	op	de	OBS	Willespoort	in	Wilnis.

•	 De	Janskerk	in	Mijdrecht	viert	dit	jaar	haar	150-ja-
rig	 bestaan.	 Er	 is	 een	 scala	 aan	 activiteiten,	waar-
onder	een	minisymposium	waar	11	kerken	en	kerk-
gemeenschappen	uit	De	Ronde	Venen	aan	deelne-
men.

•	 Het	 college	 wil	 een	 fietscrossbaan	 in	 sportpark	
Mijdrecht	laten	aanleggen.

•	 Voor	de	structuurvisie	Wilnis	Dorp	kiest	het	college	

voor	een	rustig	dorpskarakter.
•	 Zorgcentrum	Gerardus	Majella	viert	haar	tachtigja-

rige	bestaan.
•	 Het	college	stelt	de	gemeenteraad	voor	een	samen-

werkingsovereenkomst	aan	 te	gaan	met	Rabobank	
Veenstromen	en	Bouwfonds	Property	Development	
(Vroeger:	Rabo	Vastgoed	BV)	voor	de	verdere	ont-
wikkeling	en	het	verloop	van	het	Estafetteproject.

•	 Melkveehouder	Nico	de	Dood	uit	Mijdrecht	 is	met	
voorkeurstemmen	gekozen	in	het	Algemeen	Bestuur	
van	het	Waterschap	AGV.

•	 Vaak	komt	de	 inhoud	van	de	uitgestuurde	persbe-
richten	door	de	afd.	Communicatie	van	de	gemeente	
niet	overeen	met	de	uitspraken	van	de	wethouders.

•	 Het	college	van	B&W	stemt	 in	met	de	 inspraakno-
ta	over	het	voorontwerp	bestemmingsplan	De	Drie-
hoek.

•	 De	RK	basisschool	Driehuis	op	Bozenhoven	 is	ge-
heel	 gerenoveerd.	 Wethouder	 Jan	 van	 Breukelen	
verrichtte	de	officiële	(her)opening.

•	 Het	college	van	B&W	heeft	regels	opgesteld	welke	

detailhandel	zich	wel	en	niet	op	het	bedrijventerrein	
mag	vestigen.

•	 De	politie	heeft	de	zoveelste	hennepkwekerij	 in	De	
Ronde	Venen	ontmanteld.

•	 Een	vrijwilliger	heeft	een	eremedaille	gekregen	voor	
15	jaar	achtereen	verkeersbrigadier.	Dat	is	ene	uni-
cum	in	De	Ronde	Venen.

•	 De	ontwikkeling	van	het	Estafetteproject	baart	inwo-
ners	steeds	meer	zorg.	Heeft	het	nog	wel	zin	ermee	
door	 te	gaan	nu	het	plan	 ‘tot	 op	het	bot’	 is	uitge-
kleed?	Om	allerlei	redenen	wordt	de	besluitvorming	
erover	doorgeschoven	naar	de	raadsvergadering	in	
januari	2009.

•	 Provinciale	Staten	hebben	zich	uitgesproken	om	de	
zevende	 strategie	 voor	 de	 polder	 Groot	 Mijdrecht-
Noord	verder	uit	te	werken.

•	 De	 gemeente	 gaat	 twee	 varianten	 uitwerken	 om	
sluipverkeer	 uit	 het	 plassengebied	 in	 Vinkeveen	 te	
weren.

•	 De	gemeente	De	Ronde	Venen	tekent	het	Realisatie-
besluit	N201+,	waarmee	de	gemeente	 instemt	met	
alle	afspraken	rond	de	vernieuwing	van	de	provinci-
ale	weg	N201.

•	 Wethouder	Ingrid	Lambregts	is	omgedraaid	als	een	
blad	aan	de	boom	waar	het	de	zevende	variant	voor	
Groot	Mijdrecht-Noord	betreft:	de	wethouder	is	van	
mening	dat	de	onderhavige	werkwijze	niet	de	oplos-
sing	is	en	zij	wil	er	dan	ook	niet	aan	meewerken.	Net	
zo	min	als	LTO	en	AGV.	De	reflectiegroep	was	al	af-
gehaakt. •	 Vanaf	heden	moeten	honden	aangelijnd	zijn	 in	het	

Wickelhofpark	in	Mijdrecht.
•	 Volgend	jaar	augustus	gaan	beide	P.C.	basisscholen	

De	Hoeksteen	en	De	Fontein	met	 elkaar	 een	 fusie	
aan.

•	 De	Ministerraad	stemt	in	met	de	herindeling	van	de	
gemeenten	 De	 Ronde	 Venen,	 Abcoude,	 Breukelen	
en	Loenen	 tot	 één	gemeente.	Bezwaren	 zijn	 totaal	
genegeerd.

•	 De	 jaarlijkse	 kaarsenactie	 van	 het	 Interkerkelijk	
Overleg	De	Ronde	Venen	gaat	dit	jaar	gepaard	met	
een	actie	waarbij	300	dvd’s	met	daarop	de	film	‘The	
Nativity	Story’	via	een	verdeelsleutel	 ‘proportioneel’	
over	de	bevolkte	gebieden	wordt	verspreid.

•	 De	gemeente	gaat	aan	de	slag,	De	Lindeboom	zal	
worden	gesloopt	en	er	komt	een	parkeergarage	on-
der	het	Haitsmaplein.
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Wereldwinkel De Aardnood 
een echte cadeauwinkel
Uithoorn - Meteen bij binnenkomst 
staan op een tafel verschillende 
kerststalletjes te pronk en als je dan 
de echte winkel binnenkomt, valt 
het eerste de grote kerstboom op 
met natuurlijk versieringen afkom-
stig uit derde wereldlanden. Op het 
eerste gezicht is de wereldwinkel 
niet makkelijk te vinden en je moet 
goed kijken waar je naar binnen-
gaat maar dan kom je terecht in een 
wereld ver buiten Europa. Ida Wes-
selius vertelt dat zij dan ook de bes-
te cadeauwinkel van Uithoorn he-
ten te zijn. En dat is niet verwonder-
lijk want je kunt er echt voor alles 
terecht. Beginnend bij de voedsel-
afdeling met verschillende soorten 
thee waaronder natuurlijk ook van 
Max Havelaar en van Simon Levelt. 
Koffie, snoepjes, chocola van Tony’s 
Chocolonely (evenals Max Havelaar 
Fair Trade die na nogal wat gekib-
bel nu een samenwerkingsverband 
zijn aangegaan). Wijnen die ook in 
de almanak vermeld staan, diverse 
soorten rijst, couscous en sappen, 
pindakaas, oliën en kruiden maar 
ook kookboekjes. Cd’s, waarvan de 
opbrengst geheel ten goede komt 
aan projecten in Indonesië. Verder 
wierook. Je ruikt de geur al als je die 
kant oploopt en geurzakjes. “Vooral 
de kettingen zijn favoriet op het mo-
ment”, aldus Ida. Deze worden ge-
maakt door de Tibetaanse vluchte-
lingen die in kampen leven in Nepal 
en geen verblijfsvergunning krijgen. 
Prachtige zilveren sieraden (en niet 
duur) waaronder van Hei Tiki het 
symbool van vruchtbaarheid. 

Geweven
Aparte kleding die zelf geweven is 
waarbij jasjes van zes lagen stof op 
elkaar dan ingeknipt worden en ge-
wassen tot het een bepaald effect 
krijgt. En ook kleding van batik wat 
een paar jaar geleden erg in trend 
was. Mooi glaswerk uit Vietnam 
en Bolivia. Alles is van gerecycled 
glas, allerlei soorten tassen en man-

den (daar zijn wij bekend om), leer-
werk (etuis en portemonnees), zij-
den sjaals, handdoeken, aardewerk, 
figuren van zeep en speksteen (een 
zachte steensoort die met de hand 
bewerkt kan worden), aardewerk uit 
Peru en houten, kleurig speelgoed 
uit Sri Lanka en natuurlijk allerhan-
de droom- en zorgpoppetjes (je ver-
telt je zorgen en legt het onder je 
kussen), boeken, muziekinstrumen-
ten, maar ook kaarten van Amnes-
ty, gerecyclede schrijfwaren en niet 
te vergeten heel veel kerststalletjes 
uit allerlei landen en allerlei versie-
ringen voor de kerstboom. Ida liet 
nog even de bloemen zien die door 
kinderen waren gemaakt tijdens de 
World Fair Trade day door kraaltjes 
aan een ijzerdraadje vast te maken 
en dan daar een bloem van vouwen. 
Maar ook waxinelichtjes en vazen 
van papierrolletjes maar dan wel in 
een houdbare vorm. Ook heel apart 
is de Cadiz, een vissersschelp die in 
een platte vorm gebogen kan wor-
den in allerlei vormen en dan ge-
verfd. 

Ontstaan De Aardnood
Maar nu over het ontstaan van de 
wereldwinkel, in ieder geval van 
die in Uithoorn. In de zeventiger ja-
ren was Thea Pieck betrokken bij de 
Missie voor ontwikkeling en vrede. 
Een kerkelijke werkgroep die zich 
ook bezighield met de verkoop van 
producten van Fair Trade zoals kof-
fie van Max Havelaar en kruiderij-
en en ook samenwerkte met Unicef 
en Amnesty. Dat samenwerkings-
verband bestaat in zekere mate 
nog, want in de winkel worden nog 
steeds producten van deze instan-
ties verkocht en vrijwilligers die zich 
inzetten voor deze instanties zijn 
ook werkzaam in de Wereldwinkel. 
In totaal zijn er nu 45 vrijwilligers. 

Gezamenlijk
Thea is destijds thuis begonnen op 
zolder met ook verkoop van dit soort 

artikelen. Er bestond toen al wel een 
wereldwinkel in Uithoorn maar die 
was meer politiek gericht. Er is toen 
aan de gemeente gevraagd om een 
gezamenlijke ruimte voor zowel de 
Wereldwinkel als Unicef en Amne-
sty. Maar uiteindelijk bleef de We-
reldwinkel over en rond twintig 
jaar geleden kwam de huidige lo-
catie naast de bibliotheek vrij. Dat 
was in het begin alleen de fietsen-
berging. Want het andere gedeel-
te werd toen nog door vrouwen af-
komstig uit Spaans sprekende lan-
den gebruikt als ontmoetingsruimte. 
Maar toen dat aantal sterk terugliep 
kon de hele ruimte door de Wereld-
winkel gebruikt worden. 

De inrichting van de winkels, de op-
leiding van de vrijwilligers en de di-
verse activiteiten worden gecoördi-
neerd door de overkoepelende or-
ganisatie van alle wereldwinkels in 
Nederland Fair Support. Zo kunnen 
er ook kerstpakketten samenge-
steld worden.

De Wereldwinkel heeft een klein 
klantenbestand van bedrijven en 
verzorgt dan een presentatie waar-
bij de bedrijven kunnen kiezen voor 
de samenstelling van een pakket via 
een brochure. Deze wil nu ook meer 
eenheid brengen in de vorm van 
etaleren. Maar er zijn ook particu-
liere bedrijfjes, zowel in Nederland 
als in het buitenland, die leveren 
aan de Wereldwinkel. Fair support 
is een tak van Fair Trade die voor-
heen de overkoepelende organisa-
tie vormde en nu samengaat met de 
Evenaar, een inkooporganisatie. In 
totaal bestaan er 400 wereldwinkels 
in Nederland die allemaal draaien 
via vrijwilligers. 
“Vroeger had iedereen toch een be-
paald idee over een wereldwinkel 
met wat truttige spulletjes verpakt 
in bruin papier, maar dat imago is er 
gelukkig nu af en dat klopt ook niet 
meer”, vertelt Ida.

‘Metaalmoeheid’ bij Black 
Knight na 26 jaar 
op het podium
Uithoorn - Weinig bands bestaan zo 
lang als de Uithoornse Black Knight. 
De heavy metal band kan terugkij-
ken op een carrière op het podium 
van 26 jaar met optredens door het 
hele land en bij diverse spraakma-
kende evenementen. Rudo Plooy 
kan gezien worden als één van de 
oprichters van de band. “Ik was er al 
een tijdje klaar voor om in een band 
te gaan spelen. Toen las ik een ad-
vertentie waarin een rockband een 
drummer zocht. Ik had geen idee 
wat zij speelden en toen zij vroegen 
wat speel je zoal, zei ik Golden Ear-
ring en zo. Het bleek dus de hard-
ste band te zijn die ik kende.” On-
ze werknaam was: ‘Capture’. Toen 
kwam iemand op het idee van Black 
Knight dat hij op een flipperkast 
had zien staan. Dat was in 1982. Op 
een feestje kwam Rudo iemand te-
gen met lang haar en dacht dat zou 
wel een goede zanger kunnen zijn. 
Maar hij speelde alleen akoestisch 
gitaar. Hij heeft het geprobeerd en 
het lukte. We wilden toch een be-
paalde uitstraling hebben. We oe-
fenden toen in een oefenruimte bij 
Shiva en al gauw veranderde de 
band van een hard rock band in een 
heavy metal band. In 1991 kwam 
Hans erbij als bassist. “Ik had een 
basgitaar gekocht maar er verder 
niet meer naar om gekeken en toen 
werd ik een keer gebeld heb je zon-
dag wat te doen. Toen ik nee zei was 
het antwoord ‘dan nu wel’ en zo is 
het begonnen. Wij werden in die tijd 
veel gevraagd in het voorprogram-
ma van Death Wish. Een aantal ja-
ren werden er demo’s gemaakt en 
die werden aardig ontvangen. Ron-
nie Monnie (gitarist) en een van de 
oprichters kwam steeds weer terug 
maar verdween ook steeds weer. 
Ondertussen gingen de optredens 
gewoon door ondanks de verschil-
lende wisselingen van de wacht. 

Drie keer
Zo trad Black Knight op in het voor-
programma van Normaal bij Ajoc in 
Mijdrecht in ’91 waar zij trouwens 
drie keer zijn opgetreden. ”Ik herin-
ner me nog dat we een keer met de 
hele band in de sloot zijn gespron-
gen en toen helemaal zwart van de 

modder achter op het podium bij 
Normaal gingen staan. Benny Jo-
ling lag in een deuk.” “Eigenlijk wa-
ren wij wel zo’n beetje de huisband 
van Shiva”, vertelt Rudo. We hebben 
er zeker meer dan twintig keer ge-
speeld. Er zijn ook heel wat zangers 
geweest. Zo was er een afspraak 
gemaakt met een zanger die niet 
kwam opdagen. Later bleek dat de 
zanger wel geweest was maar voor 
de deur was blijven staan wachten 
omdat hij dacht dat de band veel te 
goed voor hem was. Toen kwam het 
eerste optreden in Beverly Hills in 
Nieuwkoop. Ook het verhaal van de 
ontgroening is wel een mooie anek-
dote.
Een woordvoerder van Prins Con-
stantijn had de groep opgebeld of 
zij bij de ontgroening wilden komen 
spelen in Leiden in een studenten-
huis. Maar na twee nummers werd 
er opeens een bel geluid en gingen 
alle studenten elkaar te lijf. Knip-
ten jassen kapot en lagen over de 
grond te rollen. Dat duurde vijf mi-
nuten, toen ging er weer een bel en 
was het afgelopen. Dat was dus de 
ontgroening. Black Knight speelde 
verder, maar al na een minuut stond 
opeens de politie voor de deur en 
ondanks protesten mocht de band 
niet meer verder spelen. “We kre-
gen ons geld nog wel”, lacht Rudo. 
Tien jaar lang heeft de band ook ge-
speeld tijdens ‘Rocking on the Dike’, 
het Koninginnedagfestival in Uit-
hoorn. Maar door de vele regeltjes 
werd het niet leuk meer.

Lange weg
Bij een bandcompetitie won de band 
nog de bandtrofee. Toen kwam ho-
tel Kaboul in zicht. Ook daar werd 
Black Knight de huisband. De eer-
ste cd verscheen: ‘Tales from the 
Dark side’. Het was een lange weg 
maar hij werd heel goed ontvangen. 
De band kreeg een platencontract 
aangeboden. De band trad ook op 
in het buitenland zoals in Bulgarije 
maar dat was linke soep. 
Bernie kwam erbij via de Heavy Me-
tal Maniacs. In Amstelkade won 
de band nog de popprijs en kwam 
in de finale bij Smoke on the ring-
sloot (festival in Nieuwveen) waar zij 

tweede werden maar eigenlijk vol-
gens de jury eerste hadden moeten 
worden: “Maar jullie komen er toch 
wel” en dat gezegde hoorde de band 
nog wel vaker. Marcel van der Ha-
ven die op een foto in de krant stond 
met als opschrift: Black Knight, hoe-
wel hij toen nog geen bandlid was, 
werd gevraagd om zanger te wor-
den. Er waren optredens bij Image 
in Mijdrecht eind 2002 en zij kwa-
men in de finale bij de Metal Bat-
tle. In 2003 werd de band uitgeno-
digd om te komen spelen op een 
wagen tijdens het bloemencor-
so in Aalsmeer. Ook in 2003 reed 
de band mee bij de Kwakelse Op-
tocht op een eigengemaakte wagen. 
Zij waren shirtsponsor van HSV in 
De Hoef. Toen kwam het optreden 
bij the Sword Brothers, een festival 
met internationale bands en volgens 
de organisator was Black Knight de 
beste Nederlandse band. Een twee-
de cd volgde, “the Beast inside’, en 
in 2006 volgde een optreden bij het 
Metal Visie festival, een initiatief uit 
Duitsland. Met een originele tour-
bus gingen zij naar het Heavy Metal 
Maniacs. Na dat festival kwam Tim 
bij de band. In september 2007 bij 
de laatste keer van het bloemencor-
so met een rondje door het Olym-
pisch Stadion en in november 2007 
volgde het 25-jarig jubileum waar 
alle oud-bandleden ook opgetreden 
zijn. Helaas zijn twee oud bandleden 
overleden. Ja, en toen kwam eigen-
lijk het moment van het afscheid. 
“Het bandleven heeft een enorme 
impact op je gezinsleven en je werk. 
Je moet veel support hebben van 
het thuisfront.
Je bent eigenlijk de hele week er-
mee bezig”,  aldus Hans en Marcel. 
Rudo voegt er nog aan toe dat het 
ook steeds weer een kwestie is van 
alle neuzen dezelfde kant opkrij-
gen. “Het is een mooie tijd geweest 
en elk jaar denken we nog een reü-
nie bij de Zwarte Kat waar we trou-
wens ook het laatste optreden heb-
ben gehad, weer echt in de oude 
sfeer”. Maar de naam Black Knight 
blijft voortbestaan, al is de band er 
dan mee gestopt. En je weet het 
nooit misschien volgt er een weder-
geboorte van Black Knight. 

Kerstboompjes voor de 
bewoners van Hospitium
Wilnis - Leerlingen van OBS Willes-
poort brachten traditiegetrouw een 
kerstgroet naar de bewoners van 
het Johannes Hospitium in Wilnis. 
Sinds de oprichting van het Hospi-
tium in 1998 bestaat er een hech-
te band tussen het Hospitium en 
OBS Willespoort. Deze komt onder 

meer tot uiting tijdens het jaarlijk-
se bezoek met Kerstmis als kinde-
ren hun zelfversierde boompjes ko-
men aanbieden. Namens het Hospi-
tium namen dit jaar Anneline Smit 
en Lyda Germs de kerstboompjes in 
ontvangst. Enkele bewoners waren 
in de gelegenheid de kinderen in 

hun kamer te ontvangen. De kinde-
ren werden hartelijk bedankt en ge-
prezen om hun creativiteit.  De lei-
ding van het Hospitium nodigde de 
kinderen na afloop uit om later dit 
schooljaar nog eens terug te komen 
voor een bezoek en een rondleiding 
door het gebouw.

Zondag 4 januari a.s.

Gratis Comedy 
Night in Feestcafé
’t Kruytvat
Vinkeveen - Op zondagavond 
4 januari 2009 is iedereen van 
harte welkom op de 1e Come-
dy Night in Feestcafé ’t Kruytvat 
in Vinkeveen.
Vanaf januari gaat ‘t Kruytvat 
van start met een maandelijks 
terugkerende comedyavond 
met verschillende professio-
nele komedianten vanuit heel 
Nederland. Deze eerste come-
dyavond valt tegelijk met hun 
Nieuwjaarsreceptie. Om die 
reden geven zij de show gra-
tis weg.

Bij de volgende avonden zal ‘t 
Kruytvat een kleine entree vra-
gen. De avond zal gevuld zijn 
met een aantal stand-up co-
medians die dwars door het 

geluid gaan. Talentvolle kome-
dianten zullen scherpe humor 
ten gehore brengen.

Het geheel wordt aan elkaar 
gepraat door een M.C. De deu-
ren gaan om 16.00 uur open en 
de Comedy Night begint om 
19.00 uur. Wees op tijd, want 
vol = vol.

Wilt u ook iets eten? Het feest-
café heeft speciaal voor de-
ze avond een kleine kaart tot 
20.00 uur.
Meer informatie vindt u op 
www.kruytvat.nl. Of word lid 
van Kruytvat Hyves voor up-to-
date info over de komedianten 
en thema avonden www.kruyt-
vat1.hyves.nl  



M�  de b� te wensen van:

PAUL HAGEMAN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR RONDE VENEN BELANG

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Privé zijn er negatieve en positieve 
dingen gebeurd.  Politiek zijn er veel positieve dingen gebeurd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De vele vergaderingen over het Estafetteproject, 
Groot Mijdrecht Noord, Herindeling en Marickenland.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

We zijn eindelijk gestart met het zwembad.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een voorstel van de werkgroep starters aan de raad, over wat we kunnen doen om te bouwen 
voor de starters.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid voor Groot Mijdrecht Noord en de start van Marickenzijde.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Nee, de Tweede kamer zal, door alle twijfels die er zijn in het gebied, het voorstel afwijzen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn vrouw Anita.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat de herindeling niet doorgaat en er duidelijkheid komt 
voor de bewoners van Groot Mijdrecht Noord.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid en geluk.

TOON VAN DER MEER
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR 
VVW VOOR SAMENWERKENDE KERNEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Gunstige samenwerking.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Dat er het afgelopen jaar nog enkele duikers op de 
Vinkeveense plassen in gevaar gekomen zijn.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Kunstgrasveld voor voetbalvereniging Hertha.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Baambrugse Zuwe in Vinkeveen herstellen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Doorgang vinden van het estafetteproject .

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ik denk het wel. De herindeling is nu de minister al gepasseerd.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Politiek gezien in deze fi nanciële crisis: Wouter Bos.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat alle besluiten die wij als raad hebben genomen ook daadwerkelijk in 2009 
worden uitgevoerd.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Fijne dagen en een gezond 2009.
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COR VERSTEEGH
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
De fi nanciële crisis krijgt de overhand dit jaar.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De grote aantallen bezoekers uit de polder Groot Mijdrecht Noord 
tijdens de verschillende vergaderingen in de Provinciale Staten.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

???

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

Woningbouw Veenzijde en Westerheul en woningbouw voor vooral starters.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Dat de grondverwerving voor natuurdoelen op vrijwillige basis gebeurt, 
zoals laatst nog door het kabinet Balkenende is bevestigd.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Misschien zal dit het laatste jaar worden. Als de Eerste en de 
Tweede kamer akkoord gaan met het wetsontwerp herindeling.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De zwemmer Van der Weijden. Om uit een diep dal (door ziekte) 
weer terug te komen op het hoogste niveau.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Eindelijk duidelijkheid in de polder Groot Mijdrecht Noord en Zuid 
en de polder Groot Wilnis/Vinkeveen.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Veel gezondheid, dat is het allerbelangrijkste.

CEES HOUMES
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR D66 DE RONDE VENEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Teveel gedoe en te weinig voortgang op belangrijke punten.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De Amerikaanse verkiezingen en de winnaar Obama 
als positief en de kredietcrisis als negatief.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Nog steeds opkomen voor de starters.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een echte discotheek.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De realisatie van starterswoningen en een discotheek.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja, maar in de nieuwe gemeente zullen de belangen van onze inwoners nog steeds lijdraad zijn.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn eigen meisje, mijn steun en toeverlaat.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een verstandige en evenwichtige besluitvorming door de gemeenteraad.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid en geluk.

BERT VAN BROEKHUIJSEN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een mooi zweefvliegjaar. Soesterberg blijft zweefvliegveld. 
Geen nare gebeurtenissen en een goede gezondheid.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Mijn bezoek met zoon en dochter aan Kaapstad.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Investeren in goed onderhoud straten en pleinen 
(6 miljoen in 3 jaar).

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Woningbouw in de prijsklasse voor jonge starters.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Het afronden van bouwplannen voor veel woningen voor onze eigen woningbehoefte, 
zoals starters en oudere/ zorgwoningen in een mooie omgeving.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ho, ho, ho. Nee, nee, de provincie is ver voor de gemeente uit gaan lopen. 
Er is geen draagvlak. De gemeente Loenen en Breukelen mogen niet zomaar 
worden geannexeerd door De Ronde Venen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Marco Borsato met zijn initiatief voor Warchild actie tegen kindsoldaten (Wit Licht).

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Politiek samenwerken met college, raad en samenwerken met behoud van eigen bestuur.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Veel “lol” en niet teveel nare gevolgen van de fi nanciële crisis.

MARJA BORST-BECKER
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens.  Aan de ene kant blij dat de 
herindeling vrijwel zeker doorgaat, iets dat voor onze gemeente 
heel belangrijk is en aan de andere kant weemoed dat straks De 
Ronde Venen niet meer zal bestaan.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Beslissing van de ministerraad over de herindeling.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Start van het vervoersplan, opgezet door vrijwilligers.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De realisatie van het vervoersplan.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Als hierboven.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja!!!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn man René, die niet alleen een fantastische echtgenoot is, maar ook heel veel 
vrijwilligerswerk doet voor onze wijk en gemeente.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat de kredietcrisis aan heel veel mensen voorbijgaat.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, liefde en een succesvol jaar.



M�  de b� te wensen van:
EMIEL HOOGENDIJK

GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een jaar waarin de gemeenteraad weer veel (en zinloos) heeft 
gepraat over de herindeling.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot, 
de Amerikaanse verkiezingen en de fi nanciële crisis.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Helaas niet zoveel. Veel belangrijke zaken komen in 2009 aan 
bod en we hebben in 2006 en 2007 al veel kunnen realiseren.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Dat we eindelijk eens gaan starten met een groot woningbouwproject.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Maatregelen voor starters op de woningmarkt.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja, dat is zo goed als zeker!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Barack Obama.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Een mooie uitslag voor onze partij in november a.s. bij de gemeenteraadsverkiezingen.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een gezond en gelukkig nieuwjaar.

ERNST SCHREURS
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE 
VENEN VOOR DE COMBINATIE

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Uiteraard met gemengde gevoelens. Niet alles is gegaan zoals 
gewenst, gelukkig heel veel wel. Belangrijk is daarbij dat 
degenen die je dierbaar zijn gezond en gelukkig zijn.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Verkiezing Obama tot president van de USA.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Dat de Combinatie zich inzet voor o.a. het bouwen van zoveel 
mogelijk betaalbare woningen voor o.a. starters. Dit krijgt vorm in de werkgroep die op 
initiatief van de Combinatie in het leven is geroepen

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Besluitvorming rond het Estafetteproject. Verbeteren van een aantal verkeersknelpunten en 
parkeeroverlast door foutparkeerders.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Zie antwoord hierboven.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja...

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Dat weet degene die ik bedoel.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dezelfde als hieronder.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
De liefde, het geluk en de gezondheid vinden waarnaar ieder voor zich verlangt

YOUSSEF RASNABE
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Als een druk en bewogen jaar.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De sluiting rond de JOP. De discussie rond de discotheek 
en de discussie rond de startersproblematiek.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Een verbetering van de positie van de starters door verruiming 
van de starterslening. De tijdelijke verhuur van woningen aan de 
wethouder van Damlaan en natuurlijk de skatebaan in Vinkeveen.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Nog meer starterswoningen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Verbetering van de positie van starters.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Denk het helaas wel.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Barack Obama.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat we eindelijk veel starterswoningen kunnen gaan bouwen.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid en geluk.

JAN WILLEM KOEDAM
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR RONDE VENEN BELANG

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Een jaar waar ik over mijn grens ging, maar waar ik weer sterker 
uit ben gekomen.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Dat je je gezondheid niet als vanzelfsprekend moet zien.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Dit jaar is de eerste paal van het zwembad de grond ingegaan.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een goede dubbele ondertunneling ( 4-baans) N201.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een fi nancieel gezonde, goed onderhouden en veilige gemeente.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
De tijd zal het leren. Wat er ook gebeurt, ik blijf me inzetten voor de gemeente en zijn burgers.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Uiteraard mijn vrouw Elvira, maar zeker ook alle anderen die belangrijk zijn in mijn leven.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Die houd ik voor mezelf, zoals je dat met wensen doet.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Veel gezondheid, geluk en een politiek mooi jaar.

ROB BLANS
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Hadden we niet meer kunnen 
bereiken? Hadden we niet wat constructiever naar de toekomst 
kunnen kijken?

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De negatieve, bijna ondemocratische schijndebatten over 
de mogelijke herindeling met onze lokale fracties.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De start van de bouw van het zwembad, het participeren in het 
veiligheidshuis, betere communicatie over veiligheid.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een echte discotheek, meer voortgang in de woningbouw en (nog) betere 
openbaar vervoer, recht door traject (deels 4-baans vanaf het viaduct).

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De start van het Estafetteproject, een kwalitatief goede opzet voor de 
nieuwe gemeente met een goed kernenbeleid.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Naar mijn verwachting wel. Misschien nog een jaar uitstel, alhoewel ik me 
er steeds meer in kan vinden dat het nodig en urgent is.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn familie, die iedere keer weer tolereert dat ik veel te veel tijd aan andere dingen besteed.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat de gevolgen van de kredietcrisis meevallen, geen grote werkeloosheid, 
zo min mogelijk faillissementen en verder een nieuwe regering.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Naast natuurlijk gezondheid en plezier een constructief jaar, waarin zoveel 
mogelijk punten uit het beleidsplan onomkeerbaar in werking worden gezet.
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M�  de b� te wensen van:

ANCO GOLDHOORN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN 
VOOR RONDE VENEN BELANG

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Enerzijds bereikt dat de 
grondeigenaren van Marickenland meer waarden zullen krijgen, 
anderzijds de procedure rondom de herindeling.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De procedure herindeling, waarbij ideeën en plannen van 
beroepsbestuurders en landelijke partijen een hogere prioriteit 
blijken te hebben boven een echt democratische procedure 
waarbij de bewoners totaal zijn genegeerd.

WELKE BELOFTE UIT DE 
VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Motto ‘Samen sterk met de inwoners’ waargemaakt door met succes de herindeling aan te 
vechten. Wij hebben als bijna enige partij het belang van onze inwoners voor ogen gehouden.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Duidelijkheid over migratie saldo nul en Randstad 2040, onderwerpen 
die door Ronde Venen Belang op de kaart zijn gezet.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een echt democratisch besluit ten aanzien van het niet doorgaan van de herindeling.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Absoluut niet. Loenen en Breukelen hebben de stekker eruit getrokken. 
Dit kan het parlement niet negeren. 

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De gemeenteraad van Loenen (waarmee Ronde Venen Belang in de strijd 
tegen de herindeling samen optrekt). Zij hebben net als wij het belang 
van de inwoners belangrijker geacht dan een bestuurlijke carrière.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat iedereen en niet alleen raadsleden, zich wat meer gelegen 
laat liggen aan respect voor elkaar.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009? 
Veel plezier en invulling van het motto: Pluk de Dag.

GERARD VERLAAN
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Helaas de kredietcrisis.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Wij hebben met zijn allen goede vooruitgang geboekt op het 
punt van Maatschappelijke Ondersteuning.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

Meer starterswoningen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De laatste rest van het beleidsprogramma.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ongetwijfeld!!!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Maarten van der Weijden.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Opheffen van de onzekerheid over Groot Mijdrecht Noord.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid en geluk.

TOINE DOEZE
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE 
VENEN VOOR DE COMBINATIE

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met ( natuurlijk) gemengde gevoelens. 
Niet alles ging goed, niet alles ging slecht.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De verkiezingsstrijd in de Verenigde Staten.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Open en eerlijk politiek bedrijven, met niet eigen belang 
maar belang gemeente/burger voor ogen.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een ( homegene) opstelling van de rest van de raad ten aanzien van het college.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een zo ideaal mogelijk Estafetteproject en het nastreven van een 
nieuwe gemeente die (ook) van belang is voor onze burgers.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Ja, bestuurlijk wel, maar aan de identiteit van de kernen en de dorpen zal niets veranderen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Obama, een zwarte man in het Witte Huis, prachtig!

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede gezondheid voor mezelf en alle Rondeveners.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Vrede, veiligheid en wijsheid.

SANDOR HARMENS
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Veel discussies over de herindeling. Helaas geen discotheek, een 
gemiste kans.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Obama, kabinetsbesluit herindeling, kredietcrisis en er is de 
discussie rond de N201.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Bouw zwembad is gestart.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een echte discotheek, veel bouwplannen in de opstartfase, 
nu moeten we eindelijk eens echt gaan bouwen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Estafetteproject, bouwen voor zorg en welzijn, starters en een nieuw sportcomplex in de 
Driehoek.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Jazeker, liever geen herindeling, maar als het dan toch moet, 
dan toch met Abcoude, Loenen en Breukelen.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Iedere inwoner... Zij zorgen ervoor dat De Ronde Venen zo’n prachtige gemeente is.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Einde economische crisis, bouwen voor starters in De Ronde Venen en een fi nancieel 
verantwoorde herindeling.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Gezondheid, geluk en... durf te leven.

JAN VAN LOO
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met genoegen en soms met treurnis.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Besluit herindeling, discussies estafetteproject, toestanden rond 
Groot Mijdrecht Noord.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

O.a. handhaving goede reserve positie, servicepunten, besluit 
bezoekerscentrum/museum Marickenland.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De procedure winnen tegen het waterschap in verband met de dijkverschuiving. 
Gaat om 6 miljoen.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Estafetteproject, mits dit op zorgvuldige wijze gebeurt. 
Bijdrage leveren aan goede procedure rond Groot Mijdrecht Noord.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE DE RONDE VENEN?
Dat is nog niet zeker.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Dat is privé voor mij.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede gezondheid.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Goede zorg voor elkaar en voor anderen.
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Mutsen en sjaals bij kampioenschappen 
klunen in De Kwakel
De Kwakel - Verleden jaar viel de 
temperatuur nog wel mee bij het 
jaarlijkse evenement kampioen-
schappen klunen dat nu voor de 
tweede keer in De Kwakel geor-
ganiseerd werd. Maar dit jaar was 
het behoorlijk koud en overal vie-
len de mutsen, petten, warme sjaals 
en dikke jassen op. Hoewel muziek-
vereniging Tavenu nergens last van 
scheen te hebben en lekker pit-
tige muziek speelde, passend bij 
een dergelijk evenement. Verleden 
jaar was er nog het oliebollencon-
cert met wat ingetogener muziek. 
Dit keer was duidelijk meer gekozen 
voor het dweilorkest-genre en veel 
Duitse nummers. Party Mix en Let’s 
have it, lekker ritmische nummers 
en daarna kwam Opzij opzij opzij. 
Als vierde nummer het bijna niet uit 
te spreken Tiroler Holzhacker bu-
abn. Daarna kwam Over and Out 
gevolgd door Aus Böhmen kommt 
die Musik, het Trompetenecho en 

het bekende Rosamunde en als af-
sluiting weer een Duits lied: Hoch 
die Tassen. Je waande je in de ski-
hut waar de kroezen bier hoog ge-
heven worden en lekkere meezing-
muziek klinkt en je vanzelf wel mee 
gaat zingen om warm te worden en 
opgenomen te worden in het win-
terse sfeertje. Alleen een sneeuw-
bui ontbrak eigenlijk nog, anders 
was het helemaal compleet een 
wintersportfestijn geworden. Als te-
genhanger de zonnige klanken van 
de steelband. Geen uitgebreid re-
pertoire maar toch met een knip-
oog naar de vroegere Caribische 
muziek van een Lord Kitchener en 
Mighty Sparrow. Dit zijn bekende 
namen uit de beginperiode van de 
Calypso muziek. Een voorloper van 
de Reggae en de Soca (Soul Calyp-
so) echte feestmuziek. Calypso zelf 
is ontstaan uit de Kaiso, een ritme 
van West Afrikaanse muziek wat in 
eerste instantie door de slaven werd 

gespeeld en waarin zij hun mees-
ters belachelijk maakten. Carlos, de 
instructeur van de steelband van Ta-
venu, richt zich vooral op dit soort 
muziek afkomstig uit Trinidad. 

Idee
Het nummer Pan in A-minor is ook 
van de genoemde Lord Kitchener. 
Verder werden nog twee nummers 
gespeeld, Party time en the Ham-
mer. Op 20 juni is er de steelband-
dag in De Kwakel met zes of zeven 
steelbands uit het land. Tussen de 
verschillende muzikale intermezzo’s 
door werden de deelnemers aan de 
kampioenschappen Klunen geïn-
strueerd over het af te leggen tra-
ject. Sandra vertelde dat het bestuur 
verleden jaar op het idee is geko-
men om een dergelijk evenement te 
organiseren omdat een bestuurslid 
een huisje heeft in Friesland waar 
het klunen in de zomer een enor-
me hype schijnt te zijn. “Wij dach-
ten toen, dát kunnen we hier wel 
in de winter gaan doen.” Van te vo-
ren was het niet mogelijk om in te 
schrijven. “Dat hebben we bewust 
gedaan omdat, als het eventueel re-
gent of erg slecht weer is, je ieder-
een weer moet gaan afbellen.” Dus 
de inschrijving kon  alleen een half 
uur van te voren. Helaas viel het uit-
eindelijke aantal deelnemers nog-
al tegen en hadden zich niet meer 
dan tien enthousiastelingen aange-
meld. Misschien had dat met de va-
kanties te maken of met het kou-
de weer. Maar in ieder geval waren 

diegenen die het wel aandurfden 
enthousiast en fanatiek. Sandra ver-
telde dat ze dit jaar gekozen had-
den voor wat meer obstakels om het 
wat meer spectaculair voor de toe-
schouwers te maken maar ook voor 
de deelnemers zelf. Zo was er een 
poortje gemaakt, er lag een bocht in 
het circuit en er waren meer stro-
balen op het parcours aangebracht 
waar je zo snel mogelijk of overheen 
of langs moest klunen. Er was een 
verdeling gemaakt in jeugdleden tot 
en met dertien jaar en vanaf dertien 
jaar. Bij het inschrijfpunt kreeg je de 
schaatsen uitgereikt.

Krul
Er waren Friese doorlopers of hou-
ten Noren. “Het was nog zoeken ge-
blazen naar die Friese doorlopers, 
want die zijn bijna nergens meer te 
vinden”, vertelt Jan Kas. Bij de Friese 
doorlopers zit er een mooie krul aan 
het eind en die worden vaak door 
de beginners gebruikt en dan wordt 
er overgestapt op de stalen noren 
die meer voor het lange afstandrij-
den worden gebruikt. Er werd met 
twee deelnemers tegelijk gestart. 
De een ging links om en de ander 
rechts om. Dan kwamen ze bij de 
stempelpost, zo snel mogelijk weer 
terug, keren en de andere kant 
weer op en zorgen dat je je tegen-
stander niet van het parcours af-
kluunt. Natuurlijk liep het niet alle-
maal op rolletjes maar dat hoort bij 
een dergelijk evenement en maakt 
het ook wel zo leuk. Zo werd er af 

en toe wel een schaats verloren on-
derweg maar daar maak je je niet 
druk om, gewoon doorlopen en kij-
ken hoe snel je aankomt. Want win-
nen wil je toch wel en aangemoe-
digd word je ook wel. Bij de jeugd 
was de volgorde bij de winnaars: 1. 
Pim Blommestein, 2. Timo van Zan-
ten, 3.Jasper van Zanten en 4. Me-
rel van Zanten. En bij de deelnemers 
vanaf 13 jaar: 1. Dennis Roehorst, 1. 

Kjell Ten Brink, 3. Kevin van Niftrick, 
4. Querijn Alderden, 5. Barry van 
Diemen en 6. Timo Kas.

Om een beetje warm te worden kon 
je zoals dat hoort bij een wintereve-
nement nog een bekertje warme 
chocolademelk of glühwein halen 
of een oliebol of appelfl ap. Een echt 
winters gebeuren tijdens de decem-
berdagen in De Kwakel.

Steunpunt Mantelzorg Amstelring,
Postbus 2318, 1180 EH Amstelveen

Maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur
tel. 0900-1866 (lokaal tarief)

e-mail: steunpuntmantelzorg@amstelring.nl
www.amstelring.nl

Over Steunpunt mantelzorg
Steunpunt Mantelzorg wil zorg dragen voor ondersteuning van mantelzorgers in de regio, 
zodat zij in staat zijn de zorg aan hun naaste te verlenen zolang zij dit kunnen en wensen. 
Steunpunt Mantelzorg biedt ondersteuning, advies, informatie en vervangende mantelzorg 
aan mantelzorgers van mensen met een functiebeperking, chronisch zieken, dementerenden 
en terminale patiënten in de regio Amstelland en Meerlanden. 

Kerntaken zijn:
·   Advies en begeleiding voor individuele mantelzorgers.
·   Bieden van respijtzorg door middel van inzet van gespecialiseerde vrijwilligers.
·   Organiseren en begeleiden van cursussen, contactmiddagen, lotgenotencontact
    voor mantelzorgers.
·   Voorlichting aan mantelzorgers, professionals, belangstellenden, scholen etc.
·   Overname regeltaken van mantelzorger op het gebied van wet en regelgeving,
    arbeid en inkomen, zorg wonen en welzijn en verzekeringen door
    mantelzorgmakelaar. 

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert diverse cursussen en gespreksgroepen voor man-
telzorgers. Bijvoorbeeld de cursus Ziekenverzorging Thuis, Omgaan met dementie, de CVA 
gespreksgroep en de gespreksgroep voor mensen die te maken hebben met Borderline 
problematiek. Voor meer informatie over deze cursussen/gespreksgroepen wat betreft 
data en kosten kunt u contact opnemen met het Steunpunt Mantelzorg, steunpuntman-
telzorg@amstelring.nl of 0900-1866 (lokaal tarief ).

Cursus omgaan met Dementie voor partners van een dementerende

Start maandag 9 februari 2009, 13.00 – 15.00 uur
8 bijeenkomsten

Hoofdgebouw van de Amstelring
Laan van de Helende Meesters 431 in Amstelveen

Wanneer dementie in de familie voorkomt brengt dat veel veranderingen met zich mee. 
Eigenlijk moet je weer een heel nieuwe manier ontwikkelen om met je partner of je ouder 
om te gaan. Maar hoe doe je dat? In deze cursus leggen we uit wat er eigenlijk gebeurt 
met de dementerende, hoe hij/zij het beleeft, wat er gebeurt met het geheugen en hoe 
je daar het best op kan reageren. Het is een cursus om nieuwe informatie te krijgen maar 
ook om in contact te komen met mensen in dezelfde situatie. 

Patiënt Educatie Programma Parkinson (PEPP), zowel voor de mantel-
zorger als voor de verzorgde

Als u Parkinson krijgt, ervaart u dat u niet meer kunt doen wat u altijd deed. Dit kan u en 
uw partner boos en geïrriteerd maken. Eigenlijk wilt u dat het gezelliger is, maar u weet 
niet hoe u het voor elkaar kan krijgen. Parkinson heeft niet alleen lichamelijke, maar ook 
psychologische gevolgen. Dit heeft zijn weerslag op de kwaliteit van leven van de patiënt 
maar ook van de partner. Het Steunpunt Mantelzorg Amstelring geeft een cursus voor 
deze groep patiënten en hun mantelzorgers, in samenwerking met de Parkinson Patiën-
ten Vereniging. De cursus is erop gericht de deelnemers te leren omgaan met de gevolgen 
van de ziekte en de kwaliteit van leven voor beiden te verbeteren. Het programma heeft 
een positieve insteek: het is gericht op wat nog wèl kan, ondanks de beperkingen. Het 
leert de patiënt en de partner beter omgaan met de gevolgen van de ziekte Parkinson. Ie-
dere sessie heeft een eigen thema. Naar aanleiding van het thema is er ruimte voor eigen 
inbreng en verhaal. Er wordt van iedere deelnemer een actieve deelname verwacht. De 
PEPP cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten, start februari 2009. Maximaal 6 tot 8 personen. 
Elke bijeenkomst bestaat uit 1½ uur. Er zijn aparte groepen voor patiënten en partners. De 
groepen zijn tegelijkertijd en op dezelfde plaats. 

CVA - gespreksgroep voor mantelzorgers in Uithoorn en Amstelveen 

Het doel van de gespreksgroep is om ervaringen te delen met anderen in een vergelijk-
bare situatie. Tijdens de eerste bijeenkomsten wordt extra informatie gegeven over de 
hersenen en het functioneren van de hersenen. Hiervoor nodigen we onder andere een 
neuropsycholoog uit. Andere onderwerpen zijn: voor uzelf zorgen en toekomen aan uw 
eigen behoeften, omgaan met gevoelens, de dilemma’s daarbij, omgaan met karakterver-
anderingen en veel ruimte voor eigen inbreng of een rondje met de vraag: “Hoe is het met 
u?”. Het aantal deelnemers voor de gespreksgroep wordt bewust klein gehouden: 5 tot 8 
personen. Hierdoor kunt u ook toekomen aan het uitwisselen van ervaringen.  Extra ser-
vice van het Steunpunt Mantelzorg is de inzet van een vrijwilliger voor die mantelzorgers 
die hun partner niet alleen kunnen laten. 

Gespreksgroep “Zorgen voor iemand met Borderline”

Iemand met een Borderline vertoont vaak onvoorspelbaar gedrag. Het ene moment heeft 
iemand behoefte aan aandacht en contact, het volgende moment kan iemand zich terug-
trekken in zichzelf en contact afwijzen. Dit is voor de persoon zelf niet gemakkelijk maar 
zeker ook niet voor de omgeving. De relatie staat vaak voortdurend onder spanning. In 
deze gespreksgroep is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen, wat zorgt voor her-
kenning en erkenning. De deelnemers kunnen zelf aangeven over welke thema’s ze willen 
spreken en krijgen handvatten aangereikt om de situatie beter te kunnen hanteren. 
De groep wordt begeleid door een coördinator van het Steunpunt Mantelzorg.



M�  de b� te wensen van:
TRUDY VENINGA

GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR CDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Van de brug via de sportaccommodatie bij KDO tot en met een 
besluit dat de toekomst biedt voor de ondernemers aan de 
Iepenlaan, Het was weer boeiend en enerverend.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Dat het kerkbestuur en de parochianen niet meer met elkaar door 
dezelfde kerkdeur konden en zij beide ook geen andere ingang 
konden vinden. Gelukkig wordt er nu gewerkt aan een mooie 
oplossing.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Meer bloeiende bloemen en planten waardoor Uithoorn en De Kwakel mooier en vrolijker 
worden.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Een maatschappelijke discussie over de toegangsroute naar het dorp vanaf de nieuwe N201.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Een goed plan om de Amstelhoek en Uithoorn te blijven verbinden, waardoor er een mooi 
dorpshart gerealiseerd kan worden.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee, waarom zouden we dat denken?

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Ed van de Biesenbos, vanwege het aanbrengen van kleur en fl eur in onze gemeente, en de 
mensen die de hanging baskets bewateren.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat mensen meedenken met de politiek om zich voor te bereiden op de verkiezingen.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Prettig wonen, samen doen.

KLAAS BIJLSMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN 
VOOR GEMEENTEBELANGEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Veel plannen zijn niet uitgevoerd of 
afgeremd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Besluit over de knip N201.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Besluit knip N201.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Helderheid over het accommodatiebeleid.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Duidelijkheid over de winkelcentra en een goed besluit over de brugverbinding.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Vast niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
De heer Zwik, ik bewonder zijn inzet en doorzettingsvermogen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Veel goeds voor de Uithoornse burgers.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een goede gezondheid.

JAN MOLLEMA
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR PVDA

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met een positief gezicht. Veel zaken in Uithoorn zijn 
positief geëindigd.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De keuze voor de knip.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De grote inbreng van baan/beheer.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD 
GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?

De uitwerking van de knip in daden.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Eindelijk de oplossingen voor de winkelcentra krijgen.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Zeker niet. Uithoorn is sterk en fi nancieel gezond en dat schort er bij 
andere gemeenten nog wel eens aan.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn vrouw, omdat ze steeds mogelijk maakt dat ik mijn raadswerk kan blijven doen.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Goede oplossingen voor de structuurvisie waar iedereen zich ruimschoots in kan vinden.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Een gezond en fi nancieel onbezorgd jaar waarbij de gezondheid het grootste goed is.

KATJA LAUGS
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Druk, hectisch maar veel bereikt.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
Politiek: het vertrek van mevrouw Van de Aardweg uit de partij.
Prive: mijn start als freelancer, fl inke uitdaging!

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

De toezegging dat er een ongelijkvloerse kruising komt met de 
omgelegde N201 bij Amstelveen, zo kunnen we doorstroming 
handhaven.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
Herontwikkeling en renovatie van de winkelcentra Legmeerplein en Zijdelwaard, 
deze zijn nog steeds niet gestart.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
Naast het starten van de herontwikkeling van beide winkelcentra 
hecht ik erg aan het vaststellen van de nieuwe woon- en structuurvisie.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Nee!!!

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Stichting Bout, vanwege haar onuitputtelijke inzet voor het behoud 
van het kerkgebouw aan de Schans.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Reizen en op landelijk politiek gebied een onbehoorlijke omslag.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Geluk, gezondheid, liefde en weinig fi les.

MARTIN POLAK
GEMEENTERAADSLID IN UITHOORN VOOR VVD

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Het was weer een prachtig jaar waarin ik weer vader werd en de 
raad een aantal goede grote beslissingen heft genomen en we 
verder hebben kunnen werken aan een mooi Uithoorn.

WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2008?
De geboorte van mijn eerste zoon en het vaststellen 
van ‘mijn’ spelbeleidsplan.

WELKE BELOFTE UIT DE VERKIEZINGSCAMPAGNE 
HEEFT U DIT JAAR KUNNEN REALISEREN?

Veel meer en betere speelvelden voor de jeugd van Uithoorn.

WAT HAD U GRAAG GEREALISEERD GEZIEN, MAAR IS (NOG) NIET GELUKT?
De ontwikkeling van het Zijdelwaardplein en het Legmeerplein.

WAT WILT U IN 2009 ZEKER REALISEREN?
De ontwikkeling van het Zijdelwaardplein en Legmeerplein.

WORDT DIT HET LAATSTE JAAR VAN DE GEMEENTE UITHOORN?
Welke ramp gaat ons treffen? Of hebben we het over fusies? Dan is het antwoord: nog niet.

WAT OF WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2008?
Mijn vrouw.

WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2009?
Dat het een mooi en gezond jaar mag worden waarin wij de laatste 5% van ons 
verkiezingsprogramma gaan realiseren.

WAT WENST U IEDEREEN IN 2009?
Zie vorig antwoord.
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Judovereniging Tai-Otoshi 
sluit het jaar af met 
traditionele kerstlessen
uithoorn - De week voor de kerst-
vakantie stond bij Tai-Otoshi weer in 
het teken van de traditionele kerst-
lessen.
Op woensdag, donderdag en vrij-
dag worden de normale judolessen 
dan vervangen voor uren die gevuld 
worden met Kerst spelvormen. De 
zaal is dan versierd met lichtslingers 
en judoleraar Dennis Bakker treedt 
op als judo kerstman.
 
Tijdens normale lessen ligt de aan-
dacht op verbetering van technie-
ken, de wedstrijdtrainingen zijn be-
stemd om aan kracht en uithouding 
te werken en de kerstlessen zijn er 

voor het vermaak, maar de licha-
melijke uithouding wordt dan mis-
schien nog wel meer op de proef 
gesteld.
 
Als warming-up beginnen de judo-
ka’s vaak met een tikspel en daar-
na gaat men er echt fysiek aan de 
slag. Zo zijn er de balspellen “tref-
bal”, “judo rugby” en kerstbal afpak-
ken, maar ook het festijn stapelen 
ontbreekt meestal niet. Bij het sta-
pelen liggen alle judoka’s, op 2 na, 
op een grote stapel en houden zich 
goed aan elkaar vast. De 2 over-ge-
bleven judoka’s dienen de stapel, 
met controle maar veel kracht, te 

ontrafelen. Elke judoka die van de 
stapel afgetrokken word sluit zich 
aan bij het begin 2-tal, om de stapel 
verder te ontrafelen. Een waar feest 
dat voor alle deelnemers fysiek zeer 
inspannend is. Dus het plezier tij-
dens de kerstlessen wordt gecom-
bineerd met een gezonde dosis fy-
sieke arbeid.
 
Op donderdag werd de kerstles voor 
de oudere groep afgesloten met een 
gezellig borrel en hapjes. Onze Ja-
panse judoka Kato had weer ge-
zorgd voor de heerlijkste sushi, die 
gretig naar binnen werd gewerkt 
door de overige aanwezigen.

Taarten maken en 
spelletjes doen tijdens 
Oliebollentoernooi KDO
De Kwakel - De laatste training voor 
de kerstvakantie heeft KDO hand-
bal een Oliebollentoernooi georga-
niseerd voor de jongste jeugd. Het 
is een gezellige afsluiting geworden 
van 2008, met (handbal)spelletjes, 
een fotospeurtocht en als klap op 
de vuurpijl: taarten maken!

Donderdagmiddag 18 december 
verzamelden maar liefst 39 oliebol-
len van de Mini’s tot en met de C-
jeugd zich in de kantine van KDO. 
Op een paar zieken na kwam ieder-
een naar het Oliebollentoernooi, dat 
al vier jaar een terugkerende activi-
teit is bij KDO handbal. 

De jeugdcommissie verzorgde voor 
alle oliebollen een oliebol met limo-
nade en aan het eind van het pro-
gramma een patatmaaltijd. De trai-
ners hadden een afwisselend en 
spannend programma in elkaar ge-
zet, dat in groepjes werd afgewerkt.

Allerlei spelletjes
In de sporthal speelden de meiden 
handbalspelletjes zoals koninginne-
bal en latschieten. Ook werd er een 
verkleedrace gehouden met een 
kerstmannenpak, wat uiteraard voor 
hilarische momenten zorgde! In de 

kleine sporthal hadden de trainers 
een heleboel andere spelletjes uit-
gezet; onder andere punten scoren 
met tennisballen in een bierkrat (ui-
teraard zonder bier!).

Verder moesten de meiden zoeken 
naar een aantal foto’s met vragen 
die verspreid waren over het KDO-
complex. Sommige groepen moes-
ten heel lang zoeken naar die ene 
ontbrekende foto, maar het is uit-
eindelijk allemaal gelukt!

Kliederen met taarten
Het leukste onderdeel van de mid-
dag vonden de meiden toch wel het 
taarten maken. Ze werden gefopt 
door trainster Ingrid die hen wijs-
maakte dat het een hele enge op-
dracht was, maar natuurlijk bleek 
dat allemaal mee te vallen. 

Er werd lekker gekliederd met alle 
ingrediënten. Toen het programma 
helemaal was afgerond, de meiden 
waren gedoucht en de patatjes op-
gegeten waren, mocht iedereen de 
eigen taarten proeven. 
En oh… wat waren ze lekker! Ook 
de ouders die de kinderen kwamen 
ophalen vonden de taarten verruk-
kelijk.

Het groepje ‘de kerstvrouwen’ leeft zich uit op hun taart.

Dio 1 staat in finale
Regio - Evenals vorig seizoen is Dio 
1 zeker van een finaleplaats. Met 
nog 1 wedstrijd te gaan kan con-
current De Vrijheid/Biljartmakers 
niet meer aanhaken en strandt op 
plaats 2.
De Kuiper/van Wijk eindigd deze 
eerste helft op een derde plaats.
John Beets wist uitkomend voor De 
Schans tot een serie van 46 caram-
boles te komen. Deze serie kwam 
tot stand tegen kopman John Vrie-
link tijdens de wedstrijd tegen De 
Merel/Metaal-Mijdrecht 1.   De par-
tij duurde slechts 20 beurten en was 
goed voor een 5-4 winst in het voor-
deel van De Schans.
Stieva Aalsmeer scoorde een 5-
4 tegen Cens 1.Derk Bunders wist 
z,n persoonlijk hoogste serierecord 
op te schroeven naar 14 carambo-
les hetgeen 31.82 % van z,n te ma-
ken caramboles betekende.  Tevens 
wist Derk z,n partij tegen Joris van 
Putten in slechts 15 beurtjes te be-
slechten. Ton Bocxe hield de par-
tij tegen Desmond Driehuis onder 
controle, kwam tot een hoogste se-
rie van 31 caramboles en was in 20 
beurten uit.

De Merel/Metaal-Mijdrecht 2 ver-
loor met 4-5 van DeVrijheid/Biljart-
makers.
Bobs Bar 2 kwam 2-7 tegen Dio 1 
overeen.
De Kuiper/Van Wijk won met 6-
3 van Dio 2. Henny Hoffmans van 
Dio 2 behaalde de 3 punten door in 
slechts 12 beurten (Henny had hier-
mee de kortste partij van de week) 
van Kees de Zwart te winnen.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van 
Cens 2.
De Kromme Mijdrecht 1 won met 5-
4 van De Paddestoel 2.
Collega Kromme Mijdrecht 2 pakte 
een 6-3 op De Paddestoel 3.
Bobs Bar 1 kwam tot een mooie 7-2 
op De Merel/Metaal-Mijdrecht 4.
In het weekend van 3 en 4 januari 
is de persoonlijke finale spelsoort li-
bre, klasse 1-ster in Sportcafe CENS 
te Mijdrecht.  Aanvang beide dagen: 
13.00 uur.

Deelnemers / finalisten zijn:  Jim 
van Zwieten, Robert Daalhuizen, 
Ralph Dam en Michel Bak, allen van 
de Paddestoel en Toine Doezé van 
De Kuiper/van Wijk.

Legmeervogels nieuwe 
koploper in de 3e klasse
uithoorn - De situatie is vooraf aan 
het duel Legmeervogels – CTO’70 
duidelijk. Wil Legmeervogels uit-
zicht houden op het winnen van de 
1ste periode dan moet er thuis ge-
wonnen worden van CTO’70. Als dit 
dan lukt, dan rest er in deze peri-
ode nog een duel en wel uit in en 
tegen Abcoude. Dit duel is al twee 
keer afgelast. De andere wedstrijd 
die Legmeervogels/LG/UBA nog 
achterloopt, is de thuiswedstrijd te-
gen Zeeburgia, maar dit is een duel 
voor de 2e periode.

Restant
De eerst helft van het duel Legmeer-
vogels – CTO’70 was het uitspelen 
van deze helft. Immers dit duel was 
op zondag 21 september in de 17e 
minuut gestaakt door een blessure 
van de scheidrechter. De stand was 
op dat moment 0-0. Met deze stand 
en met 17 minuten op het scorebord 
begonnen de partijen aan het du-
el. CTO’70 heeft in de vorige wed-
strijd nog een uitstekend resultaat 
behaald door een van de titelkan-
didaten FC Weesp met 2-1 te ver-
slaan. Legmeervogels was dus ge-
waarschuwd dat men een gemoti-
veerde tegenstander zou aantref-
fen. De 1ste helft, 28 minuten, was 
rommelig en beide partijen kwa-
men niet tot aantrekkelijk voetbal. 
Over en weer verkeerde passes, ac-
ties die mislukte alles ging eigen-
lijk mis. Het spel speelde zich dan 
ook groten deels af op het midden-
veld. Voor de beide doelverdedigers 
was er weinig of niets te doen. Het 
is dan ook niet verwonderlijk als de 
rust ingaat met de brilstand, 0-0 op 
het scorebord.

2e helft 
Deze helft begint met en agressiefs 
spelend CTO’70 waar Legmeervo-
gels toch wel enigszins wordt ver-
rast. Legmeervogels werd dan ook 
gedwongen ver terug te zakken. 
Vooral over de vleugels was CTO’70 
gevaarlijk beide vleugelverdedigers 
van Legmeervogels werden dan ook 
herhaaldelijk voorbij gelopen wat 
weer leidde toch gevaarlijk situatie 
voor het doel van Patrick Brouwer. In 
eerste instantie kon Legmeervogels 
met kunst en vliegwerk een tref-
fer van de gasten voorkomen. In de 
52ste minuut  kwam daar dan toch 
de treffer van CTO’70. Een moment 
van vertwijfeling tussen een 2-tal 
spelers van Legmeervogels is er de 
oorzaak van dat een speler van de 
gasten volkomen vrij komt te staan 
voor Patrick Brouwer. Met een be-
keken schuiver in de beneden hoek 
liet hij vervolgens brouwer kansloos 
en kijkt Legmeervogels tegen een 
0-1 achterstand aan. Dan denk je 
dat de ploeg van trainer Danilo Ra-
citie is wakker geschud. Maar niets 
is minder waar. Legmeervogels blijft 

volharden in het geven van verkeer-
de passes waardoor het zelden in 
de buurt komt van het doelgebeid 
van CTO’70. In deze fase is het aan 
Patrick Brouwer te danken dat Leg-
meervogels niet tegen een grotere 
achterstand aan komt te kijken. Tot 
drie, vier keer toe verschijnt er een 
speler van de gasten volkomen vrij 
voor zijn doel. Maar met een paar 
goede reddingen voorkomt het er-
ger voor Legmeervogels. Dan lang-
zaam maar zeker hervind Legmeer-
vogels zich en komt beter en beter 
in zijn spel. Zo is Sander Boshui-
zen dicht bij de gelijkmaker in de 
64ste minuut maar zijn fraaie kop-
bal wordt dan toch nog een prooi 
voor de CTO’70 doelman. Inmiddels 
is het wel tien tegen tien geworden. 
Een incident tussen een speler van 
Legmeervogels en een van CTO’70 
doet de scheidsrechter beslui-
ten om beide spelers met een rode 
kaart van het veld te sturen. De laat-
ste 10 minuten van dit duel is hele-
maal voor Legmeervogels. Dan ont-
staan er ook kansen voor de Leg-
meervogels maar heeft men niet het 
geluk wat men in een paar andere 
wedstrijden wel heeft gehad. Toch 
wordt het nog 1-1. Het is Sander 
Boshuizen die uiteindelijk met een 
fraaie beweging de doelman van de 
gasten kansloos laat en de gelijk-
maker weet te score 1-1. Niet lang 
na deze treffer fluit de scheidsrech-
ter voor de laatste keer. Legmeervo-
gels houden dan 1 punt over aan dit 
duel en is dan gelijk alleen koploper 
in de3e klasse. Maar verliest wel de 
1ste periode. Die gaat nu naar Spor-
ting Maroc.

Winterstop
Er is nu een korte winterstop inge-
last door de KNVB pas op zondag 
18 januari 2009 hoeft Legmeervo-
gels/LG/UBA pas weer in actie te 
komen. Het programma voor die da-
tum 18 januari en zondag 25 janua-
ri 2009, beide bestemd voor het in-
haalprogramma, is nog niet bekend. 
Legmeervogels moeten dus nog in-
halen uit tegen Abcoude en thuis 
tegen Zeeburgia.
Toch komt nog een deel van de zon-
dagselectie in actie op zondag 4 ja-
nuari 2009 als om 14.00 uur, voor-
afgaand aan de nieuwjaarsrecep-
tie van Legmeervogels welke wordt 
gehouden om 16.00 uur, wordt ge-
speeld Oud Legmeervogels tegen 
Nieuwe Legmeervogels.

Dartkampioenschap
De Kwakel - In Dorpshuis De Qua-
kel wordt zaterdag 17 januari de 
Open
Kwakelse dartkampioenschappen 
gehouden.Vanaf 9.00 uur is er de
inschrijving a’ • 2,50 voor de jeugd t/

m 14 jaar. De wedstrijden beginnen 
om 10.00 uur.
Vanaf 12.30 uur is de inschrijving a’ 
e 5,- voor de dames en heren
vanaf 15 jaar.Deze wedstrijden be-
ginnen om 13.30 uur.

Prijsklaverjassen in 
Ons Streven
Amstelhoek - Komende zaterdag 
3 januari 2009 vindt in de Amstel-
hoek wederom het prijsklaverjassen 
plaats, waarbij gekaart wordt om 
lekkere vleesprijzen. 

De avond begint om 20.00uur en 

er worden vier ronden gespeeld. 
De entree bedraagt slechts €. 2,50 
waarbij het eerste kopje koffie gra-
tis is. Tussendoor worden er lootjes 
verkocht. De zaal is open vanaf ca. 
19.30 uur. Tot zaterdag: Adres: En-
gellaan 3a AMSTELHOEK

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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André Looij heerst op 
het allereerste NK baan 
gehouden in Apeldoorn

Apeldoorn- Zaterdag 27 december 
werd er in het gloednieuwe sport-
centrum in Apeldoorn voor het eerst 
het NK baan georganiseerd. Op de 
eerste dag van dit vierdaagse eve-
nement zouden Thijs Leijgraaff en 
Dennis Looij bij de 15 en 16 jarige 
renners starten en André Looij bij 
de 13 en 14 jarige renners.

André wist in zijn categorie alle on-
derdelen te winnen waardoor hij 
automatisch Nederlands Kampi-
oen was. In alle wedstrijdonderde-
len was André heer en meester en 
liet zien dat hij bijzonder veel poten-
tie heeft voor de toekomst.  

Na 2 titels op de weg is dus nu ook 
de felbegeerde titel op de baan 
binnen!Broer Dennis kende ook een 
bijzonder goede dag. Met 2 gewon-
nen onderdelen (van de in totaal 4) 
en korte klasseringen in de overige 
onderdelen wist Dennis een mooie 
2e plaats binnen te slepen. In zijn 
spoor reed Thijs na een wat lastige 
start van het toernooi toch naar een 
verdienstelijke 6e plek in het eind-
klassement. Beide heren lieten zijn 

dat ook voor hun nog groei moge-
lijkheden zijn om uit te groeien tot 
toppers!

Argon D4 overtuigend 
najaarskampioen
Mijdrecht - Na acht overtuigend 
gewonnen wedstrijden (en één ge-
lijk) en 73 gemaakte doelpunten is 
het eindelijk een feit: Argon D4 is de 
najaarskampioen! We begonnen met 
wat afgelaste wedstrijden, waardoor 
het een tijdje duurde voordat we 
op de eerste plaats kwamen. Wel 
was vanaf de eerste wedstrijd dui-
delijk dat de mannen er zin in had-
den. De eerste wedstrijd tegen Vic-
toria was de D4 duidelijk de sterk-
ste.  Het maken van doelpunten was 
nog even lastig, maar het spel was 
erg goed en snel. De combinaties 
werden goed gezocht en gevonden. 
De tweede wedstrijd, tegen de mei-
den, werd ook makkelijk gewon-

nen, al hadden mannen wel wat last 
met de goede keeper van de tegen-
standsters. Na een oefenwedstrijd 
tegen de buren uit de Hoef stond de 
eerste echte test op het program-
ma, en wel tegen de ploeg die op 
dat moment op nummer één stond, 
Loosdrecht D3. De mannen waren 
tot het uiterste gemotiveerd om, on-
danks de blessures, een goede pot 
voetbal neer te zetten. Ook nu was 
de D4 weer de betere, en werd ook 
deze wedstrijd gewonnen met 3-1. 
Daarna was de beer los, en de drie 
wedstrijden er na werden met mini-
maal 10 doelpunten verschil gewon-
nen. Ook schoven we steeds verder 
omhoog, en kwamen  eindelijk op 

de eerste plaats terecht. De laat-
ste titanenstrijd was tegen BVV, een 
taaie tegenstander. Voor het eerst 
in het seizoen kwamen de man-
nen onder druk te staan, en ston-
den op een gegeven moment zelfs 
met 4-1 achter. Met een enorme 
krachtinspanning, zowel mondeling 
al voetbaltechnisch, werd toch nog 
een gelijkspel uit het vuur gesleept, 
waarna het kampioenschap einde-
lijk gevierd kon worden met bloe-
men, champagne en patat. Kelvin, 
Tom, Kars, Ramon, Omar, Tim, Da-
mian, Kevin, Bram, Ivo, Luuk, Dan-
ny, Paul, Mitch en Jacco hartstikke 
gefeliciteerd. 
Nu op naar het zomerseizoen!

Dames 1 Atalante met 
winst het nieuwe jaar in
Vinkeveen - Maandag 22 decem-
ber 2008 speelde het eerste dames-
team van V.V. Atalante haar laatste 
wedstrijd van 2008. Het team, ge-
sponsord door Krijn Verbruggen en 
Haaxman Lichtreclame, kwam uit in 
de vierde ronde van de beker tegen 
V.V. Nederhorst D1. Dit team speelt 
in de poule van dames 2 en staan 
daar op de derde plaats. Dit bete-
kende echter niet dat de wedstrijd 
zomaar even gewonnen zou wor-
den.
Het team moest het karwei klaren 
zonder Carin van Tellingen (verhin-
derd) en Astrid van de Water (ge-
blesseerd). Coach Immerzeel start-
te de wedstrijd met de volgende ba-
sisopstelling: Janine Könemann, Su-
zan Heijne, Loes Kuijper, Inge Tan-
ja, Mirjam van der Strate, Nancy 
Schockman en tot last but not least 
Marlieke Smit.

Gelijk aan de wedstrijd tegen Kei-
stad kwam Atalante wederom 
niet goed uit de startblokken. Me-
de dankzij een goede service van 
de spelverdeelster van Nederhorst 
werd er snel tegen een behoorlij-
ke achterstand aangekeken. In het 
achterveld was Atalante nog niet 
helemaal wakker wat resulteerde in 
veel gescoorde prikballen van het 
team uit het gelijknamige dorp. 
Irma Schouten werd binnen de lij-
nen gebracht voor extra aanvals-
kracht, maar pas toen het team zich 
ging irriteren aan de scheids betaal-
de dat zich uit. Uiteindelijk besefte 

de Vinkeveense equipe dat ze het 
toch echt zelf moest gaan doen en 
dankzij een aantal goede services 
werd de achterstand omgezet in een 
voorsprong. Mede dankzij de snelle 
middenaanvallen van Loes Kuijper 
en de slimme ballen van Mirjam van 
der Strate ging de winst in deze set 
met 22-25 naar Atalante.

Eerste
De tweede set werd gestart zoals de 
eerste werd geëindigd, maar Ata-
lante was nog steeds niet scherp 
genoeg. De pass was niet zui-
ver, waardoor spelverdeelster Jani-
ne Könemann niet goed kon afwis-
selen aan het net. Nederhorst wist 
vervolgens veel ballen te scoren met 
hun goede middenaanvallen en we-
derom liep Atalante achter de feiten 
aan. Ditmaal was het de vechtlust 
binnen de Vinkeveense equipe die 
ervoor zorgde dat de achterstand 
niet te groot werd. In het achter-
veld werd er zeer hard gewerkt door 
met name Marlieke Smit en aan het 
net scoorde Inge Tanja veel punten 
met haar middenaanval. Nadat Jani-
ne tweemaal met een snelle set-up 
Nancy Schockman bediende en zij 
vervolgens deze ballen scoorde was 
het gaatje geslagen. Met 21-25 ging 
ook de tweede set naar Atalante.

Niet goed
De derde set kwam Mirjam van der 
Strate in het veld voor Nancy, maar 
ook dit keer ging het niet goed aan 
het begin van de set. Nederhorst 

domineerde het begin van deze set 
met veel servicedruk wat zich uitbe-
taalde in een 17-9 voorsprong. Na-
dat coach Immerzeel al een time-
out had genomen besloot hij Nan-
cy weer binnen de lijnen te brengen 
voor wat extra ervaring in de pass. 
Toen de service werd teruggehaald 
was het echter Suzan Heijne, die het 
team een zeer grote dienst bewees. 
Zij gaf Nederhorst een koekje van 
eigen deeg en met een goede servi-
cereeks kwam Atalante langszij. Ein-
delijk ging ook de rest van de Ata-
lantemachine lopen. Marlieke Smit 
leverde mooie passen af, die vervol-
gens door Janine werden omgezet 
in goede set-ups. Irma Schouten en 
Loes Kuijper lieten daarna zien nog 
lang niet versleten te zijn en scoor-
den veelvuldig op buiten en midden. 
Helaas voor Nederhorst wisten haar 
veelvuldig scorende middenaanval-
sters minder te scoren en door een 
uitgeslagen bal van een van die mid-
denspeelsters werd de wedstrijd be-
slist. Met wederom een 22-25 ging 
de derde set ook naar Vinkeveen.

Problemen
Deze wedstrijd was een goede om 
eens goed te kunnen zien waar de 
problemen liggen bij de Vinkeveen-
se ploeg en daarmee gaat trainer/
coach Sjaak Immerzeel zeker aan 
de slag. Toch mag er niet geklaagd 
worden. In 2008 gingen slechts twee 
wedstrijden verloren, staat het team 
op een knappe derde plaats en in de 
kwartfinale van de beker.

Broodnodige punt voor 
veerkrachtig KDO 1
De Kwakel - Voor KDO 1 stond af-
gelopen zondag de inhaalwedstrijd 
in Amsterdam tegen Swift op het 
programma. Swift stond op voor-
hand onder KDO op de ranglijst, 
met één punt minder dan de Kwa-
kelaars. Bij winst van Swift zouden 
zij KDO dus passeren in het klas-
sement en hiermee KDO verder in 
de problemen brengen. Trainer Ron 
Langhout koos voor de volgende elf 
spelers: Peter Onderwater, Frank 
Hogerwerf, Michael Meijer, Rainier 
Onderwater, Paul Hogerwerf, Den-
nis Onderwater, Sven Vlasman, Pa-
trick Schijff, Jim Voorn, Dennis Rool-
ker en Erik Verbruggen.
Swift was in het eerste kwartier de 
bovenliggende partij en kwam in 
de 10e minuut eenvoudig op voor-
sprong na matig ingrijpen bij KDO 
na een Amsterdamse corner, 1-0. 
KDO pakte vervolgens het initiatief 
in handen en kwam steeds beter in 
de wedstrijd. Dennis Onderwater, 
Jim Voorn en Dennis Roolker kwa-
men in kansrijke positie, maar wis-
ten niet te scoren. In de 35e minuut 
moest Dennis Roolker het veld ver-
laten na een grove charge op zijn li-
chaam. Good-old Patrick den Haan 
was zijn vervanger en hiermee kreeg 
KDO een meer ervaren voorhoede. 
Met een 1-0 tussenstand werd de 
rust bereikt.
In de tweede helft startte KDO fu-
rieus en kreeg binnen vijf minuten 

drie kansen op de gelijkmaker. Uit-
eindelijk was het rechtermiddenvel-
der Dennis Onderwater die het ijs 
brak en zo KDO weer helemaal te-
rug in de wedstrijd bracht, 1-1. Lang 
kon KDO echter niet van deze stand 
genieten, want tien minuten later 
keek KDO tegen een 3-1 achter-
stand aan. De 2-1 viel na vermeend 
buitenspel aan Amsterdamse zij-
de en de 3-1 was een beheerst af-
standsschot van zo’n 20 meter. Voor 
KDO leek het doemscenario weer 
op te gaan spelen, maar KDO bleek 
deze middag over een gezonde do-
sis veerkracht te beschikken. In de 
65e minuut kreeg KDO een penal-
ty nadat Patrick den Haan onderuit 
werd getrokken in het zestienme-
tergebied. Patrick Schijff wist de bal 
in twee instanties te benutten en zo 
kwam KDO op 3-2. Vijf minuten la-
ter maakte KDO zelfs de gelijkma-
ker nadat invaller Doron Borger een 
voorzet van Jim Voorn beheerst bin-
nen wist te tikken, 3-3.
In de laatste twintig minuten kon de 
wedstrijd nog alle kanten op, maar 
uiteindelijk konden beide ploegen 
niet de bevrijdende winnende tref-
fer aantekenen. Aan Kwakelse zijde 
werd keeper Peter Onderwater de 
gevierde man door in de laatste mi-
nuut zijn ploeg in drie instanties op 
de been te houden.
Door dit gelijkspel blijft KDO op de 
zevende plaats staan en mag in de 

Zwemmen

De Amstel sluit jaar af met 
clubkampioenschappen
Uithoorn -In het 46-jarig bestaan 
van Zwem- en polovereniging De 
Amstel is minstens één traditie altijd 
blijven bestaan; de clubkampioen-
schappen, of zoals het intern nog 
altijd genoemd wordt “de Onderlin-
ge Wedstrijden”.

Ook dit jaar werd weer afgeslo-
ten met een groot, sportief en ge-
zellig zwemfestijn in het Veenbad in 
Vinkeveen. Compleet met naast al-
le slagen en afstanden een familie-
estafette en surprise-evenement. 
Maar liefst 54 leden hadden zich in-
geschreven om officieel te strijden 
voor de titel “Clubkampioen 2008”. 
Buiten een gezellige middag (met 
in de pauze: vrijzwemmen voor al-
le meegenomen, dan wel meegeko-
men familieleden) werd het ook een 
heel sportieve middag. Ook de win-
tersfeer ontbrak niet, terwijl het bui-
ten begon te sneeuwen was de tem-
peratuur binnen aangenaam en ont-
brak het koek-en-zopie-kraampje 
van Erik niet!

Nadat alle wedstrijden afgerond 
waren (met natuurlijk de 25 meter 
sprint als absoluut hoogtepunt kon 
iedereen (zoals dat heet:) voldaan 
huiswaarts keren. Om, zoals ook al 
46 jaar lang een traditie, te wachten 
op de prijsuitreiking. Deze vond af-

tweede helft van de competitie er-
voor gaan zorgen dat deze stek mi-
nimaal behouden blijft. Vrijdag 9 tot 
en met zondag 11 januari zal de ge-
hele KDO-selectie een weekend 
weg gaan naar een externe locatie. 
In dit weekend zal er uitgebreid aan 
de teambuilding gewerkt gaan wor-
den om zodoende een goede basis 
te leggen voor een hopelijk succes-
volle tweede competitiehelft.

gelopen zaterdag plaats in het club-
huis in Uithoorn. De eerste twee zijn 
al jaren geen verrassing meer, al-
leen willen ze nog wel eens stuiver-
tje wisselen….

Hierbij de eerste tien:
1e. Noëlla Hond met 228.36 punten 
(met ook meteen 3 nieuwe clubre-
cords!); 2e. broer Brinio Hond met 
233.51; 3e. Nick Drenth met 246.61; 
4e.Thijs Böhm met 248.17; 5e. Niké 
van Duijkeren met 250.68; 6e. Max 
de Jong met 252.76; 7e. Leo Reeuw-
ijk met 254.29; 8e. Nick Sijmons met 
254.40; 9e. Stefan Oudshoorn met 
254.43; en tot slot 10e. Elmer Kok 
met 257.77 punten.
De beste drie niet-wedstrijdzwem-
mers: 1e. Loïs van Duijkeren, 2e. 
Niels Volmer en 3e. Elrik Maat.
Bij de familie-estafette vielen de 
families van Tuijl, Kok en van Lin-
gen met hun neus in de boter (lees 
taart).

Na een gezellige avond konden de 
leden met hun ouders en ande-
re familieleden met al hun medail-
les en bekers huiswaarts keren om 
zich voor te bereiden op 2009, waar-
in voor de laatste keer de clubkam-
pioenschappen in het Veenbad in 
Vinkeveen plaats zullen vinden en 
de prijsuitreiking waarschijnlijk ook 
voor de laatste keer in het Uithoorn-
se clubhuis. In 2010 zullen alle fes-
tiviteiten immers plaats gaan vinden 
in het nieuwe Marickenbad aan de 
Veenweg in Mijdrecht.
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