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Oproep aan de GroenLinks kiezers!
Kom en geef uw mening 
over brug weg of niet?
Regio - Donderdag 24 januari neemt 
de gemeenteraad van Uithoorn een 
besluit over wat er na de omlegging 
moet gebeuren met de oude N201. 
Vragen die spelen zijn: Een knip ja of 
nee? De Lange Brug terug of moet 
het Oude Dorp per auto bereikbaar 
blijven voor de inwoners van Am-
stelhoek? U heeft er al van alles 
over kunnen lezen in de plaatselijke 
kranten. Het is een besluit dat het 
beeld van Uithoorn voor heel wat ja-
ren bepaalt. Er zitten voor- en nade-
len aan de verschillende mogelijk-
heden die op tafel liggen.
“Als GroenLinksfractie in de ge-
meenteraad zijn we nog bezig om 
ons standpunt te bepalen. Daar 

hebben we uw hulp voor nodig! 
Graag horen we de mening van de 
GroenLinks sympathisanten om een 
besluit te kunnen nemen dat ge-
dragen wordt door onze kiezers. 
We nodigen u daarom van harte uit 
voor een informatieavond over de 
verschillende variaties voor de ou-
de N201, waarop u uw ideeën naar 
voren kunt brengen. De avond vindt 
plaats op woensdag 16 januari om 
20.00 uur in de Schutse (ingang aan 
de zijkant). We hopen op een grote 
opkomst! Mocht u verhinderd zijn, 
dan kunt u uw mening ook per e-
mail aan ons doorgeven: Carlien Le 
Noble (carliengl@versatel.nl) en Ria 
Zijlstra (djzijl@xs4all.nl)”

VOOR HET OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS
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HÉT ACTUELE WONINGAANBOD OP DE RONDE VENEN KABELKRANT (18.00-23.00 UUR)

Allen ElektroTechniek
Bel Vrijblijvend

0297-241555

Energielabel ?

Fractie de Combinatie wil meer info over plannen brug

College ziet belangen van de
bewoners Amstelhoek over het hoofd
De Ronde Venen/Uithoorn - De 
fractie van de Combinatie gaat van-
avond, woensdag 9 januari, tijdens 
de commissievergadering Bestuur, 
een extra agendapunt aan de agen-
da toevoegen en heeft inmiddels 
een aantal vragen gesteld aan het 
college, zodat de wethouder deze 
avond ook antwoorden kan geven.

Het onderwerp is natuurlijk de 
kwestie: verdwijnt de brug over de 
Amstel nu wel of niet ? Fractievoor-
zitter Toine Doeze schrijft in zijn toe-
lichting;
“De snelle handelswijze van Bur-
gemeester en Wethouders in deze 
kwestie, waarbij van enig overleg 
geen sprake was, zou men opnieuw 

kunnen opmaken – zoals door ons 
ook al bij de Algemene Beschou-
wingen verondersteld werd – dat 
de gemeenteraad niet serieus wordt 
genomen. 
Maar ook worden op deze manier 
de belangen van vooral onze inwo-
ners in Amstelhoek, over het hoofd 
gezien. Dit is voor onze fractie aan-

leiding geweest om deze zaak op de 
agenda van de commissie bestuur 
te zetten”. Voor de vragen die de 
Combinatie gaat stellen, zie pagina 
8 van deze krant.

De vergadering Bestuur begint om 
19.30 uur in het gemeentehuis te 
Mijdrecht en is openbaar.

Stichtingen WORV en Leefbaarheid 
gefuseerd in ‘De Baat’

De Ronde Venen - Tijdens de ge-
zellig drukke Kramenmarkt annex 
Nieuwjaarsreceptie die afgelopen 
donderdag 3 januari in de Willisstee 
te Wilnis werd gehouden, kon wet-
houder Jan van Breukelen een suc-
cesje aan zijn ‘welzijnslijstje’ toe-
voegen. Samen met Mieke Telder 
van de stichting Welzijn Ouderen 
De Ronde Venen (WORV) onthulde 
hij op feestelijke wijze de naam van 
de nieuwe stichting ‘De Baat’ waar-
in zowel de WORV als de stichting 
Leefbaarheid participeert. Mieke 
Telder wordt de eerste directeur van 
de nieuwe welzijnsorganisatie.
De naam kan worden gezien in de 
gedachte dat zoveel mogelijk inwo-
ners van De Ronde Venen erbij ge-
baat zijn om te wonen, te werken en 
te recreëren in een leefbare regio 
waar zorg en welzijn op een hoog 
peil staan.
Dat kan alleen door een intensieve 
samenwerking met betrokken par-
tijen, waar mogelijk door met elkaar 
een fusie aan te gaan en dat is dus 
nu een feit. Er is één welzijnsorga-
nisatie voor de hele gemeente en 
dat gebeuren biedt tal van voorde-
len. Zo komt het de dienstverlening 
aan de inwoners ten goede, maar 
ook wordt door de fusie beter aan-
gesloten op de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO) die op 
1 januari 2007 in werking is getre-

den. De organisatie van De Baat is 
daarop ingericht. Daarnaast kunnen 
beroepskrachten nu effi ciënter wor-
den ingezet.

‘De Baat’ is er voor iedereen
De mens staat centraal in het werk 
van ‘De Baat’, in individuele bege-
leiding en in groepsverband. Mieke 
Telder, directeur van De Baat, zegt 
hierover:
“De Baat is er voor iedereen, jong 
en oud.
We willen er voor zorgen dat ieder-
een zichzelf kan redden én dat ie-
dereen een eigen plek heeft in de 
samenleving.
We blijven doen wat de Stichting 
Welzijn Ouderen en de Stichting 
Leefbaarheid al deden. Voor on-
ze klanten verandert er niets, we 
kunnen ze nu echter nóg beter van 
dienst zijn.
Ook wil ik een lans breken voor de 
ongeveer 200 vrijwilligers die bij ons 
actief zijn.
Zonder hen kan een organisatie als 
de onze niet functioneren. Wij zijn 
dan ook heel blij dat zoveel mensen 
samen met ons allerlei activiteiten 
organiseren en uitvoeren.
Ook in het werk van onze vrijwilli-
gers verandert er niets. Iedereen 
kan gewoon het werk blijven doen 
dat hij of zij het leukste of het pret-
tigst vindt.”

‘De Baat’ heeft talrijke activiteiten 
op het programma staan, zoals wijk-
werk, hulp en advies aan ouderen, 
jongerenwerk, ondersteuning van 
mantelzorgers, organiseren van ac-
tiviteiten voor ontmoeting, ontspan-
ning en ontplooiing, enzovoort.

Meer informatie over ‘De Baat’ treft 
u aan op de website www.stichting-
debaat.nl. of bel met 0297-230280. 
Foldermateriaal is verkrijgbaar op 
het kantoor aan de Kerkvaart 2 in 
Mijdrecht of bij de ServicePunten 
Wonen, Welzijn en Zorg.

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 

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



Nieuw brugdek 
voetgangersbrug 
Baambrugse Zuwe
Op dinsdag 15 januari zal in opdracht van de gemeente een nieuw 
brugdek worden geplaatst in de voetgangersbrug op de Baambrugse 
Zuwe. Hierdoor kan de voetgangersbrug de gehele dag maar 
beperkt gebruikt worden. Voetgangers en (brom)fietsers kunnen 
gebruik maken van de fietsstrook op de verkeersbrug. Voor al 
het gemotoriseerde verkeer is de verkeersbrug afgesloten tussen 
09.30 uur en 12.00 uur. Om het verwijderen van het oude brugdeel 
en het plaatsen van het nieuwe brugdeel mogelijk te maken, is 
tijdelijke afsluiting voor het gemotoriseerde verkeer noodzakelijk. 
Geadviseerd wordt om dan gebruik te maken van de N201. Ook 
de buslijn 126 zal tussen 09.30 en 12.00 uur een alternatieve route 
rijden. Wij zijn ons ervan bewust dat de werkzaamheden voor 
ongemak en overlast zorgen, maar vragen hiervoor uw begrip. Mocht 
u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met dhr. L. Jansen van de Gemeente De Ronde 
Venen, bereikbaar op 06 543 270 71.

ServicelijN
Serviceverzoeken en wensen 
kunt u online melden door 
middel van het servicefor-
mulier op de website, via tel. 
(0297) 29 18 00.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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de Baat is nieuwe welzijnsorganisatie
de Baat is de naam van de nieuwe welzijnsorganisatie van de ronde venen. de Baat is 
ontstaan uit een fusie tussen de Stichting Welzijn ouderen en de Stichting leefbaarheid in de 
ronde venen. tijdens de nieuwjaarsreceptie van gemeente de ronde venen heeft wethouder 
jan van Breukelen de nieuwe naam onthuld. 

Waarom een fusie?
Door de fusie ontstaat één welzijnsorganisatie voor 
de hele gemeente. Dat komt de dienstverlening 
aan de inwoners ten goede. Door de fusie wordt 
ook beter aangesloten op de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (WMO) die op 1 januari 2007 in werking 
is getreden. De organisatie van De Baat is daarop 
ingericht. Tot slot kunnen beroepskrachten efficiënter 
worden ingezet.

Wat doet de Baat?
De mens staat centraal in het werk van de Baat, in 
individuele begeleiding en in groepsverband. Mieke 
Telder, directeur van De Baat: “De Baat is er voor 
iedereen, jong en oud. We willen er voor zorgen dat 
iedereen zichzelf kan redden én dat iedereen een eigen 
plek heeft in de samenleving. We blijven doen wat de 
Stichting Welzijn Ouderen en de Stichting Leefbaarheid 
al deden. Voor onze klanten verandert er niets, we 
kunnen ze nu wel nog beter van dienst zijn”.  
De Baat heeft vele activiteiten: wijkwerk, hulp en 

advies aan ouderen, jongerenwerk, ondersteuning 
van mantelzorgers, organiseren van activiteiten voor 
ontmoeting, ontspanning en ontplooiing.

vrijwilligers
Bij De Baat zijn zo’n 200 vrijwilligers actief. Mieke 
Telder: Vrijwilligers zijn en blijven ons belangrijkste kapi-
taal. Zonder vrijwilligers kan een organisatie als de on-
ze eenvoudigweg niet bestaan. We zijn dan ook heel blij 
dat zoveel mensen samen met ons vele activiteiten or-
ganiseren en uitvoeren. Ook in het werk van de vrijwilli-
gers verandert niets, iedereen kan gewoon het werk blij-
ven doen wat hij of zij het leukste of het prettigst vindt”. 

Meer informatie
Meer informatie over De Baat en haar activiteiten is te 
vinden op www.stichtingdebaat.nl. Er is een groot aantal 
folders over verschillende activiteiten. Ze zijn onder 
andere verkrijgbaar bij het kantoor aan de Kerkvaart 2 
in Mijdrecht (0297) 23 02 80 en bij de Servicepunten 
wonen, welzijn en zorg.  

informatie-avond raad 
over herindeling in 
de Meijert
inwoners van de ronde venen krijgen deze week een brief 
in de brievenbus waarin de gemeenteraad hen uitnodigt voor 
een informatiebijeenkomst over de herindeling in de Meijert 
op donderdag 17 januari. 

De raad staat aan de vooravond van een belangrijk besluit waarover hij 
de inwoners graag wil informeren. De provincie Utrecht bereidt momenteel 
een voorstel voor om de gemeente De Ronde Venen samen te voegen 
met de gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen. Donderdag 24 januari 
vergadert de gemeenteraad over dit onderwerp. Voorafgaand daaraan 
wil de raad inwoners informeren over hoe het onderwerp tot nu toe is 
behandeld en welke standpunten zijn ingenomen.
Officieel komt de gemeenteraad na 24 januari niet meer aan bod en 
zijn het andere overheden die over de toekomst van De Ronde Venen 
beslissen. De raad vindt het daarom belangrijk inwoners te informeren over 
hoe het proces tot nu toe is verlopen, welke standpunten fracties hebben 
ingenomen en verantwoording af te leggen over betrokken posities.
Herindeling is een zeer belangrijk onderwerp dat alle inwoners in de 
toekomst zal raken, de gemeenteraad heeft het afgelopen jaar daarom veel 
tijd aan het onderwerp besteed om tot goed afgewogen beslissingen en 
reacties te komen. Tijdens die discussies is ook gebleken dat de meningen 
van de verschillende fracties soms uiteenlopen. Mede om die verschillen 
duidelijk te maken wil de raad u uitnodigen voor de bijeenkomst in de 
Meijert op 17 januari. De avond begint om 20.00 uur. 

cameratoezicht werpt 
vruchten af 
het cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht werpt zijn 
vruchten af. Sinds de 13 camera’s op 21 december 2007 
operationeel werden, is een persoon aangehouden wegens 
vernieling en heeft de politie verschillende keren tijdig kunnen 
ingrijpen om het plegen van strafbare feiten te voorkomen.

Nog geen dag nadat de camera’s actief waren geworden, kon een man 
worden aangehouden die een ruit had vernield van een horecagelegenheid 
aan Hofland. Nadat de vernieling was gemeld, wist cameratoezicht de 
verdachte in beeld te krijgen. De centralist gaf de bevindingen door aan 
de politiemensen op straat. Omdat inmiddels ook al een naam bekend 
was van deze verdachte, behoefde er verder geen gebruik te worden 
gemaakt van camerabeelden voor identificatie van de verdachte en werd 
de man aangehouden. Op 28 december zag cameratoezicht dat een 
groep jongeren zich baldadig gedroeg op het Lindeboomplein. Voordat 
deze groep strafbare feiten kon plegen, werden zij aangesproken door 
politiemensen en moesten zij zich verwijderen. Dezelfde dag werd door 
cameratoezicht gezien dat een groep jongeren zich op de Dorpsstraat 
baldadig gedroeg. Ook hier traden politiemensen ter plaatse op door 
interventie van de uitkijkcentralist en wist men vernielingen te voorkomen. 
In de nieuwjaarsnacht constateerde cameratoezicht baldadig gedrag van 
een groep jongeren. Voordat zij strafbare feiten konden plegen, werden zij 
door de surveillerende politiemensen aangesproken en daar weggestuurd.
De politie concludeert op basis van de eerste resultaten dat er een 
preventie werking uitgaat van het cameratoezicht en dat het bijdraagt aan 
de handhaving van de openbare orde en het houden van toezicht.

Sportgala op 25 januari in de Meijert
de verkiezing van Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporttalent van 2007 wordt dit jaar in 
een nieuw jasje gestoken. 

In de Meijert wordt vrijdag 25 januari voor het eerst 
het SportGala gehouden waar de winnaars in de 
verschillende categorieën bekend worden gemaakt. 
Daarnaast vinden tijdens de feestelijke bijeenkomst 
optredens plaats, worden prominenten geïnterviewd 
en wordt er gediscussieerd over sport. Het programma 
wordt afgewisseld met live muziek, entertainment en 
een hapje en een drankje. De afgelopen weken konden 
inwoners en sportverenigingen kandidaten nomineren 
voor de verschillende categorieën. Tot 31 december 
konden sporters en sportteams voor de vier titels 
worden aangedragen en daar is veelvuldig gebruik van 
gemaakt. Een jury bestaande uit zes personen en met 
een gevarieerde achtergrond zal deze week voor elke 
categorie drie genomineerden voordragen. De jury 
staat onder voorzitterschap van Mijdrechtenaar Avital 

Selinger, coach van het Nederlands dames volleybal 
team en eredivisionist Martinus. Selinger maakte deel 
uit van het Nederlands volleybalteam dat tijdens de 
Olympische Spelen in Barcelona (1992) een zilveren 
medaille veroverde. Daarnaast maakt wethouder Ingrid 
Lambregts (Sport) namens de gemeente De Ronde 
Venen deel uit van de jury evenals Erik Leus namens 
Sport in De Ronde Venen. De jury wordt gecompleteerd 
door sportredacteuren van AD Groene Hart, de Nieuwe 
Meerbode en de lokale omroep Midpoint. Deze week 
wordt door wethouder Lambregts bekend gemaakt 
welke drie genomineerden er zijn per categorie. Op 
25 januari worden tijdens het SportGala de winnaars 
bekend gemaakt. De avond begint om 19.00 uur en 
duurt tot 22.00 uur, inwoners zijn van harte welkom de 
avond bij te wonen.

Afschermplicht voor pluimvee 
Minister verburg van landbouw, Natuur en voedselkwaliteit (lNv) heeft met ingang van 
21 december een afschermplicht ingesteld voor commercieel gehouden pluimvee met 
vrije uitloop. Zij heeft dit gedaan naar aanleiding van verschillende vondsten van het 
vogelgriepvirus h5N1 in europa, met name polen en duitsland. gevaccineerd pluimvee 
mag gewoon buiten lopen.

het virus vertoont een grillig verspreidingspatroon en het is nog niet duidelijk waar het virus 
vandaan komt. de twee gevallen in duitsland zijn bij een hobbydierhouder. verburg wil elk risico 
uitsluiten en stelt daarom een afschermplicht in om te voorkomen dat er vogelgriep in Nederland 
opduikt met mogelijk desastreuze gevolgen voor de pluimveesector. voor hobbydierhouders 

geldt het dringende advies om vogels af te 
schermen en maximale hygiëne te betrachten. 
Zowel hobbydierhouders als commerciële 
pluimveehouders moeten hun dieren goed in 
de gaten houden en zodra verschijnselen zich 
voordoen, actie ondernemen. dat kan door 
melding bij de dierenarts of bij de Algemene 
inspectie dienst (045) 54 66 230. pluimveehouders 
én hobbydierhouders kunnen hun dieren 
beschermen door ze preventief te vaccineren. 
reizigers uit gebieden met vogelgriep, zoals 
polen en duitsland, moeten extra alert zijn. het 
ministerie vraagt deze reizigers erop te letten 
dat ze geen vogelgriepbesmetting of besmette 
producten mee terug naar Nederland nemen. het 
ministerie adviseert reizigers die terugkeren uit 
oostelijk duitsland en polen enige tijd niet in de 
buurt van pluimvee te komen. 
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Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
 
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt 
gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met 
VVV De Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus 
en gemeente De Ronde Venen. Wekelijks wordt 
een aantal activiteiten vermeld die in de komende 
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de 
activiteitenkalender kunt u contact opnemen met 
VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email: 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide 
activiteitenkalender is te lezen op de website van de 
gemeente: www.derondevenen.nl. 

18 jANuARi 2008 
Stichting Cultura de Ronde Venen viert het 
5-jarig bestaan met een Korenjamboree
Op vrijdag 18 januari viert Stichting Cultura de Ronde Venen 
het 5-jarig bestaan met een groots Korenjamboree. Op deze 
feestelijke avond geven maar liefst 7 koren acte de présence en 
aan het slot zullen de koren en leden van de toneelvereniging 
Altovi een potpourri van bekende Nederlandse liederen zingen. 
De deelnemende koren zijn: kindermusicalkoor “de Regenboog”; 
gemengd koor “St. Cecillia”; a capella koor “Cantare”; gemengd 
koor “Eigen Wijs”; gospelkoor “De Rovenians”; christelijk 
gemengd koor “Kunst na Arbeid” en het “Regionaal Operette- en 
Musicalkoor”. Aanvang: 19.30 uur. Locatie: R.K. Johannes de 
Doper, Driehuisplein  in Mijdrecht/ Wilnis.
De toegang is gratis en de kaarten zijn verkrijgbaar bij: drogisterij 
De Bree in Vinkeveen en boekhandel Mondria, Lindeboom 11, 
Mijdrecht. Iedere bezoeker ontvangt tegen inlevering van de 
toegangskaart een programmaboekje. 

Beeldhouwatelier Kunstwerf houdt 
een workshop beeldhouwen 
Op vrijdag 18 januari is er op beeldhouwatelier Kunstwerf een 
ééndaagse workshop beeldhouwen onder leiding van Jeannette 
de Baat. Materiaal en gereedschap is aanwezig. Locatie: 
Demmerik 47 in Vinkeveen. Aanvang: 10.00 uur tot 16.30 uur. 
Meer informatie: www.kunsterf.nl

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
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Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
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Vr  8.30-12.30 uur
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bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.
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Grondwerkzaamheden 
in Marickenland
in januari starten grondwerkzaamheden in natuurgebied 
i in Marickenland, eigendom van Staasbosbeheer. Het 
gaat hierbij om een gebied ten westen van Vinkeveen, 
tussen de N201 en de Ringvaart. 

Tot het moment dat duidelijk is hoe de definitieve inrichting van het 
Plan Marickenland wordt, geldt voor het gebied van Staatsbosbeheer 
een zogeheten overgangsbeheer. Het gebied wordt natuurvriendelijk 
onderhouden. Om de natuur een duwtje in de rug te geven, wordt 
het terrein op een aantal plaatsen afgeplagd: de voedselrijke 
bovenlaag wordt met graafmachines weggehaald. Ook wordt 
in een gebied ten zuiden van bedrijventerrein Voorbancken het 
waterpeil verhoogd met ca 30 cm zodat het weiland plas dras komt 
te staan. In het overgangsbeheer worden verder geen waterpeilen 
verhoogd. Met de maatregelen krijgen planten die van voedselarme 
grond of natte voeten houden meer groeikansen, bijvoorbeeld de 
Dotterbloem en de Koekoeksbloem.  De werkzaamheden zijn voor 
1 maart afgerond.  Het gebied van Staatsbosbeheer wordt door 
een pad tijdens het overgangsbeheer gedeeltelijk opengesteld voor 
publiek. Dat is een eenvoudig pad in het gras, er komen tijdens het 
overgangsbeheer geen verharde paden. Daarmee is het mogelijk om 
vanuit Vinkeveen en Wilnis een rondje te lopen. Om in het gebied te 
kunnen komen, worden drie bruggen aangelegd. De verwachting is 
dat in de zomer 2008 de bruggen aangelegd worden en het gebied 
opengesteld wordt. Meer informatie over het overgangsbeheer en de 
werkzaamheden is verkrijgbaar bij de opzichter van Staatsbosbeheer 
de heer J. de Vos, tel. 06 50 21 29 53.

Veranderingen in het 
minimabeleid per 
1 januari 2008
Nieuwe regeling voor gezinnen met kinderen: 
zwemlessen voor jonge kinderen
Heeft u een minimuminkomen en kinderen tussen de 4 en 12 jaar die 
nu zwemles volgen om het A-diploma te halen? Dan komt u mogelijk in 
aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal €200,- voor de 
kosten van zwemles. 

Hogere vergoedingen
Per 1 januari 2008 wordt de tegemoetkoming uit het declaratiefonds €125,-.
De vergoeding voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen wordt 
€162,50.

Nieuwe folder en nieuw aanvraagformulier
Er komt een nieuwe folder met informatie over alle regelingen voor mensen 
met een laag inkomen. Begin januari is de folder klaar. 
Ook werken we aan één formulier voor alle regelingen voor mensen met 
een laag inkomen. Het formulier wordt eenvoudiger om in te vullen en kan 
meteen worden gebruikt om te bekijken of u misschien ook voor één van 
de andere regelingen in aanmerking komt. Het nieuwe formulier zal vanaf 
februari gebruikt gaan worden.

Aanvragen in januari
De keuze voor een nieuw aanvraagformulier heeft gevolgen voor de 
aanvragen voor het declaratiefonds en zwemlessen. Als u voor deze 
regelingen in januari een aanvraag wilt indienen, noteren we uw naam, 
adres en de regeling waarvoor u een aanvraag indient. Als het nieuwe 
formulier klaar is, krijgt u van ons een brief met het aanvraagformulier en 
wordt uw aanvraag beoordeeld. Voor aanvragen voor de andere regelingen 
gebruiken we nog even de bestaande formulieren.

Werkzaamheden 
fietspaden
De provincie utrecht gaat vanaf januari 2008 verschillende 
fietspaden in De Ronde Venen verbeteren. Het betreft de 
fietsvoorzieningen langs de N201 tussen Mijdrecht en 
Amstelhoek en tussen Vinkeveen en de Demmeriksebrug. 
Ook de parallelweg aan de noordzijde van de N201 en de 
Herenweg in Vinkeveen wordt vernieuwd. De werkzaamheden 
starten 7 januari en duren tot eind mei 2008. Fietsers krijgen 
in die periode te maken met een aantal afsluitingen en 
omleidingsroutes. 

Werkzaamheden
Aanleiding voor de werkzaamheden vormt het verbeteren van de 
verkeersveiligheid voor fietsers. De huidige fietspaden zijn niet voldoende 
veilig vanwege de geringe breedte en daarnaast laat de kwaliteit van 
het wegdek te wensen over. De bestaande fietspaden worden daarom 
verbreed tot drie meter en de verharding wordt geheel of gedeeltelijk 
vervangen. De parallelweg krijgt een nieuwe laag asfalt en de berm wordt 
aan weerszijden verhard met een strook grasstenen. 

Afsluitingen en omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden is er gedurende een aantal weken sprake 
van een tijdelijke afsluiting van de verschillende trajecten. Het fietsverkeer 
wordt dan ter plaatse met borden omgeleid. De percelen langs de N201 
blijven bereikbaar via de inritten naar de hoofdrijbaan.
• 7 januari t/m 21 maart:
 Afsluiting fietspad tussen Mijdrecht en Amstelhoek
 Fietsers tussen Mijdrecht en Uithoorn worden omgeleid via de Ringdijk 

tweede Bedijking en de AC Verhoefweg.
• 14 januari t/m 21 maart:
 Afsluiting fietspad tussen Vinkeveen en de Demmeriksebrug
 Fietsers tussen de N212, de ir. Enschedeweg en de Herenweg worden 

omgeleid via de Hoofdweg, Waverveense pad, Achterbos en Herenweg.
• 17 maart t/m 16 mei:
 Afsluiting parallelweg tussen de N212 en de Herenweg
 Fietsers door de Vinkeveense Plassen worden omgeleid via de 

Herenweg, Baambrugse Zuwe en Groenlandse kade.

Nadere informatie
Voor nadere informatie over de werkzaamheden, de afsluitingen en de 
omleidingsroutes kunt u contact opnemen met de heer G. Klomp van de 
provincie Utrecht, tel. 06-53698613.

Werkzaamheden aan 
Demmerik in Vinkeveen
Aangezien de kademuur langs de Demmerik verzakt is, zal de kademuur 
begin 2008 hersteld worden. Voorafgaand hieraan vinden eerst meet- 
en andere voorbereidende werkzaamheden plaats. Als gevolg van de 
werkzaamheden zullen delen van de Demmerik voor autoverkeer minder 
toegankelijk zijn. De kademuur wordt hersteld in het gebied tussen de 
hefbrug, richting de Herenweg, en het toegangsbruggetje naar de boerderij 
van Demmerik 1. Dit deel is in de weken 3, 14 en 15 afgesloten voor auto-
verkeer. Het verkeer zal via een omleidingroute worden omgeleid. Fietsers 
en voetgangers kunnen blijven passeren.  
Behalve de herstelwerkzaamheden aan de kademuur, worden onder 
andere ook parkeervakken aangelegd en wordt het wegdek opnieuw 
geasfalteerd. De voorlopige planning voor de werkzaamheden is als volgt:
Week 2 2008; Voorbereidende werkzaamheden;
Week 3 2008; o.a heien damwand; 
Week 4 t/m week 13 2008; werkzaamheden op de damwand; 
Week 14 en 15 2008; Herprofileren en asfalteren Demmerik.

Buurtbus: Omleiding 
route in Vinkeveen 
in verband met de afsluiting van de Demmerik ten behoeve 
van de werkzaamheden die plaatsvinden tussen de hefbrug 
naar de Herenweg en de oprit van Demmerik 1, zal de 
Buurtbus (lijn 226) dit traject niet berijden in week 3 
(van 14 t/m 19 januari 2008) en ook niet in de weken 14 en 15.

De omleidingroute zal door de Buurtbus niet worden gevolgd in verband 
met de vertragingen die hierdoor hoogstwaarschijnlijk zullen worden 
veroorzaakt. De Buurtbus zal daarom een gedeelte van de route die door 
Vinkeveen loopt, niet berijden in de genoemde perioden. 
Op de rotonde van Industrieweg/Ir. Enschedeweg zal de bus direct rechtsaf 
gaan, richting Wilnis en bij de volgende verkeerslichten linksaf gaan de 
Oudhuyzerweg op. Daarna komt de Buurtbus via de Uitweg weer op de 
bestaande route. Vanuit Breukelen zal ook over dit traject worden gereden.

Gevonden en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de registratie en opslag van gevonden en 
verloren voorwerpen overgegaan van de politie naar de gemeente, afdeling 
Burgerzaken. Onderstaande voorwerpen zijn bij de gemeente als verloren 
of gevonden opgegeven :

Gevonden voorwerpen 
week 51,52, en week 1

• Opoe damesfiets nostalgie
• Herenfiets Gazelle impala
• Herenfiets Gazelle trendy
• Herenfiets Gazelle primeur linea
• Herenfiets Gazelle orange
• Herenfiets mountainbike
• Damesfiets Giant
• Damesfiets On the road
• Damesfiets kleur rood
• Snorfiets
• Mobiele telefoon merk Samsung
• Boodschappenkar met inhoud 

van Blokker
• Tafeltennisbatje in hoes
• Diverse sleutels
• Diverse kleding uit de feesttent

Verloren voorwerpen 
week 51, 52 en week 1

• Paardenpaspoort, naam paard 
jester geb. 19-09-1991

• Damesfiets Gazelle Avignon 
groen met trommelrem framenr. 
7137384

• Damesfiets Gazelle blauw
• Damesfiets Batavus europe 

oranje zilver nr. 975-0528-1209-
8186

• Damesfiets Batavus paars/lila
• Herenfiets sparta blauw
• Jongensfiets lexus zilvergrijs 

met handrem
• Bril zwart/oranje montuur met 

zilver oorgedeelte, variafocus
• Stoffen portemonnee veel 

kleuren
• Portemonnee van stof merk 

blauw
• Portemonnee kleur zwart/rood 

van stof
• Zwarte dames portemonnee
• Licht/donkerbruine 

damesportemonnee
• Zwarte portemonnee geribbeld 

met rits
• Geel gouden ring met 16 

diamantjes
• Koffer merk gianetto grijs/zwart 

inhoud boeken, digitale camera 
en kleding

• Sporttas paars/lila inhoud 
kleding/boek

• Winterjas zwart merk Jack 
Jones

• Diverse sleutels

Vorst en 
afvalinzameling
uw minicontainers voor het huisvuil (grijs deksel) en 
het GFT (groen deksel) worden om de week geleegd. 
Het winterse weer kan daarbij echter voor problemen 
zorgen. Wanneer de inhoud van de container bevroren 
is, kan de container namelijk niet, of niet volledig, 
worden geleegd.

De inhoud van de containers is vaak nat. Zodra de vorst 
zijn intrede doet, bevriest ook het afval. Bij het legen van de 
container blijkt het afval dan vaak aan de container te zijn 
vastgevroren. Ook wordt door de vorst de container zelf broos 
en zal extra schudden bij het legen het probleem niet oplossen, 
maar in beschadigde containers resulteren. Het is gebleken dat 
vastgevroren afval niet uit de container gehaald kan worden 
zonder de container te beschadigen. Het kan dus gebeuren 
dat bij vorst uw container aan het eind van de ophaaldag nog 
(gedeeltelijk) vol is.

Voorkom bevriezing
U kunt bevriezing voorkomen door de container vorstvrij weg 
te zetten, bijvoorbeeld in de schuur of berging. Wanneer het 
slechts licht vriest, is een beschutte plek vaak al voldoende. 
Zet de container niet de avond voor het ophalen aan de straat, 
maar op de ophaaldag zelf vóór 07.30 uur. Daarmee voorkomt 
u dat de container ´s nachts alsnog bevriest. De inhoud van de 
container bevriest, omdat het afval nat is. Houd de containers dan 
ook zo droog mogelijk. Wissel het GFT-afval af met droge lagen, 
bijvoorbeeld oud brood of stro en laat nat afval zoveel mogelijk 
uitlekken voordat u het in de container doet.

Straatverlichting kapot?
Veiligheid op straat is in ieders belang. En goede verlichting 
draagt daar in verschillende opzichten aan bij. in De Ronde 
Venen zorgt het bedrijf CityTec er samen met Eneco NetBeheer 
voor, dat kapot-te straatverlichting weer gaat werken. Als er een 
lantaarnpaal kapot is of zelfs een straat zonder licht zit, kunt u 
contact opnemen met CityTec. Het algemene storingsnummer 
van CityTec is: 0800 - 2489832. Ook via de website 
www.citytec.nl kunt u een storing doorgeven. 
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OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze ru-
briek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouw-
plannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekij-
ken 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 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
C. Beerninckstraat 71 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2007/0872 17-12-2007
Dubloen 30 Veranderen en vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2007/0865 12-12-2007
Groot Oprichten van 2 gebouwen Reguliere bouwvergunning 2007/0871 17-12-2007
Mijdrechtstraat 17-27 en keerwanden fase 1 

Vinkeveen     
Vinkeveense Plassen Realiseren van een beschoeiing om  Reguliere bouwvergunning 2007/0849 7-12-2007
(nabij de Provincialeweg) een legakker

wilnis    
Oudhuyzerweg 48 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2007/0856 11-12-2007
  fase 1
Wilhelminastraat 1 Vergroten van een woning met een  Reguliere bouwvergunning 2007/0876 18-12-2007
 dakopbouw

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.)
 

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

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

Mijdrecht
Genieweg 52 Oprichten van een steiger Bouwvergunning 2007/0746 19-12-2007
Groot Mijdrechtstraat 37 Plaatsen van lichtreclame Bouwvergunning 2007/0603 20-12-2007
Houtzaagmolen 34 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwvergunning 2007/0844 17-12-2007
 achtergeveldakvlak van de woning

Vinkeveen
Achterbos 79, 79a Vernieuwen van beschoeiing Bouwvergunning 2007/0709 20-12-2007
Demmerik 55 Restaureren en veranderen van  Bouwvergunning 2007/0669 17-12-2007
 een boerderij betreffende boenhoek, 
 stal en schuur
Herenweg 43, 45 Vergroten van een winkelruimte  Bouwvergunning fase 1 2007/0488 20-12-2007
 en een magazijn
Uitweg 9 Vernieuwen van een berging Bouwvergunning 2007/0836 19-12-2007
Winkeldijk 25 Oprichten van een schuurtje Bouwvergunning 2007/0838 20-12-2007

wilnis    
Beemdgras 8 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0854 20-12-2007

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. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan 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 voorzieningen-
rechter, 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 KApVERGuNNINGEN

De gemeente heeft op 2 januari 2008 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden
gemeentelijke bomen   

Vinkeveen   
Pijlstaartlaan (tegenover huisnummer 34,36) 1 sierkers en 1 els aanleg tijdelijke in- uitrit

De verleende kapvergunningen liggen van 9 januari tot 20 februari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. 
Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend 
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. Het 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. Voor een toelichting op de overwegingen 
voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afdeling Groen, tel. (0297) 29 17 86.

 
INSpRAAK VOORONtwERpBEStEMMINGSpLAN “BEDRIjVENtERREINEN MIjDRECht EN VINKEVEEN”

In het kader van een inspraakprocedure liggen het voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vin-
keveen” en het conceptbeeldkwaliteitsplan “Beeldkwaliteit Bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen” met ingang van don-
derdag 10 januari 2008 voor een ieder zes weken ter inzage in het gemeentehuis bij de balie van de afdeling Bouw- en 
woningtoezicht. U kunt deze inzien op maandag t/m donderdag tussen 08:30-16:00 uur, op vrijdag tussen 08:30-12:30 uur 
en maandagavond tussen 17:30-19:30 uur. Het bestemmingsplan is vanaf woensdag 9 januari te vinden op de pagina “Be-
stuurlijke informatie - Beleidsstukken - Bestemmingsplan”.
Een ieder kan gedurende deze termijn schriftelijk zijn of haar reactie omtrent het voorontwerp indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. De inspraakreacties zullen worden betrokken en meege-
wogen bij het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan dat uiteindelijk door de gemeenteraad zal worden vastgesteld.
Het plangebied omvat twee deelgebieden, namelijk het bedrijventerrein Mijdrecht en het kleine bedrijventerrein Voorbancken 
in Vinkeveen. In 2006 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar de knelpunten en de mogelijkheden van het bedrijventer-
rein. Dit heeft geresulteerd in een revitaliseringsrapport “Bedrijventerrein Mijdrecht en / in de toekomst”, welk rapport in 2007 
door de gemeenteraad is vastgesteld. Naast de wens tot revitalisering is ook een benodigde actualisering van de vigerende 
bestemmingsplannen aanleiding tot dit nieuwe bestemmingsplan. De bestemmingen in dit bestemmingsplan worden in zijn 
algemeenheid behouden en daarnaast wordt de revitalisering mogelijk gemaakt. Het bestemmingsplan is dan ook enerzijds 
conserverend en anderzijds ontwikkelingsgericht van aard. Op 22 januari 2008 wordt door de gemeente, in samenwerking 
met de Kamer van Koophandel (KvK)en de Vereniging Industriële Belangengemeenschap (VIB), voor ondernemers op deze 
bedrijventerreinen tussen 16.00 uur en 20.00 uur een inloopbijeenkomst georganiseerd in het gemeentehuis. Tijdens deze 
bijeenkomst kunnen vragen worden gesteld aan de gemeentelijke vertegenwoordigers evenals aan vertegenwoordigers van 
de KvK en de VIB. Ook wordt op twee tijdstippen, om 16.30 uur en om 18.30 uur, een korte presentatie van het vooront-
werpplan gehouden. Ondernemers worden persoonlijk uitgenodigd. Bent u ondernemer op het bedrijventerrein Mijdrecht of 
Vinkeveen en heeft u nog geen uitnodiging ontvangen neemt u dan even contact op met mevrouw P. Uijttenboogaard. Zij is 
op maandag, dinsdag en donderdag aanwezig, tel. (0297) 29 18 61, e: p.uijttenboogaard@derondevenen.nl

Beeldkwaliteitsplan.
Ten behoeve van beheer maar ook om richting te geven aan nieuwe ontwikkelingen en herstructurering is een stedenbouw-
kundige visie gemaakt (beeldkwaliteitsplan). Om dit beeldkwaliteitsplan te kunnen verankeren in het bestemmingsplan moet 
de procedure hiervoor evenwijdig lopen met de procedure voor het bestemmingsplan en dient dan ook gelijktijdig te worden 
vastgesteld.

 
tARIEVEN EIGEN BIjDRAGE REGIOtAxI 2008 

Voor het gebruik van de Regiotaxi is een eigen bijdrage per gereden ring van toepassing. Met ingang van 1 januari 2008 
gelden de volgende tarieven;
Ring 1  E1,00
Ring 2  E1,45
Ring 3  E1,90
Ring 4  E2,35
Ring 5  E2,80
Verder dan 5 ringen € 1,87 per kilometer inclusief b.t.w. De Regiotaxi brengt reizigers naar alle bestemmingen binnen een 
gebied van 5 Ringen. Een lijst van mogelijke bestemmingen, onderverdeeld in postcodes, en de daarvoor verschuldigde 
eigen bijdrage is op het gemeentehuis verkrijgbaar. Wil men reizen buiten de bestemmingen van de regiotaxi reizen dan 
geldt het kilometer tarief. Het is verstandig van tevoren aan klantenservice te vragen wat er extra moet worden bijbetaald. 
Het vervoer is alleen mogelijk van of naar de woonplaats waarin men woont. Binnen het vervoergebied kan men niet door-
reizen en er kunnen geen tussenstops worden gemaakt. 

VERKEERSBESLuIt VIERGANG IN MIjDRECht

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van- Viergang 57, 3642 CZ Mijdrecht Dit besluit ligt met ingang van 9 januari 2008 gedurende een termijn van zes 
weken ter inzage in het gemeentehuis.

mede als Beste getest
door de Consumentenbond

In Mijdrecht verkrijgbaar bij:

TREEDO COMBI PLUS
voor soepele gewrichten en sterke botten
Krachtige dosering Glucosamine en Chondroïtine

In het Treedo assortiment zijn ook verkrijgbaar: 
Treedo Compleet Stap 1 en Treedo Compleet Stap 2.  
Ga voor advies naar onderstaande adressen.

- voor het goed blijven functioneren van gewrichten
- voor de smering van gewrichten
- voor het behoud van sterke botten en tanden

www.treedo.nl
GRATIS

50%
extra

60 + 30 tabletten GRATIS  € 19,95 120 + 60 tabletten GRATIS  € 29,95

DA Drogisterij Nap Dorpsstraat 59
Drogisterij Stoop Dorpsstraat 35

11

OOK IN 
VOORDEELVERPAKKING

VAN € 39,95 VOOR € 29,95

Te koop:
Boekenkast geloogd grenen 
6 planken, 1 lade 248x112x45 
mooie kast 100 euro. 
Tel. 0297-262036
Gevraagd:
LP’s, singletjes van pop, beat 
en rock en roll muziek uit de 
jaren 50 en 60 o.a. Beatles, 
Buddy Holly, the Rolling 
Stones. 
Tel. 0297-285889
Te koop:
Lexmark Z22 kleurenprinter en 
AGFA scanner samen in 1 koop 
35 euro. 
Tel. 06-28457757/
0297-262497
Te koop:
Carlton driewieler peuter 12,50 
euro. Autostoel Romer King 
1-4 jr. 10 euro. 
Tel. 0297-264882
Te koop:
Eettafel 140x160 kl. peren + 
5stoelen 60 euro. 4 eiken stoe-
len okergeel bekl. 40 euro. 
Tel. 0297-262132
Te koop:
Typemachine Olypia 25 euro. 
Haardbak 10 euro. Koffers v.a. 
5 euro. Tafelwok nw. 15 euro. 
Fondueset nw. 15 euro. Vloer-
lamp 8 euro. 
Tel. 0297-264082
Te koop:
4-dlg. encyclopedie voor zelf-
studie 35 euro. 3 delen Elsevier 
wereldgeschiedenis 25 euro. 
Viskom 7 euro. 
Tel. 0297-264082
Te koop:
Judopak mt. 140/150 15 eu-
ro. Zandstra Easy Gliders mt. 
XL 40-43 15 euro. Babyfoon 2 
kanalen 5 euro. 
Tel. 0297-262205   
Te koop:
Jaloezieën Luxaflex op maat 
gemaakt voor drive in woning 
1x voor woonkamer 2x slaap-
kamer perfecte st. 75 euro. 
Tel. 0297-263383
Te koop:
Auping Royal pocket matras 
100x210 125 euro. Koelbox, 
sapkan, sappers, glazen, 
mokken, kan, schaaltjes, etc. 
samen 10 euro. 
Tel. 0297-241360
 

Siemens warmhoudplaat 
i.g.st. 7,50 euro. 
Tel. 0297-261370

Feyenoord klok mooi. Skipak 
XL. Rond pluchen tafelkleed. 
Tel. 0297-281537

Nw. Stingray wood roze 
meisjes hockeystick 35 euro. 
Tel. 0297-262311

Loekie meisjesfiets 6-8 jr. 35 eu-
ro. Kinderfiets v.a. 3 jr. 35 euro. 
Tel. 0297-266615

Kinderfiets + zijw. v.a. 3 jr. 
i.z.g.st. 30 euro. 
Tel. 0297-262719

Siemens warmhoudplaat 
i.g.st. 7,50 euro. 
Tel. 0297-261370

Te koop:
Zonnebank. 
Tel. 0294-291446
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat 
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m 
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u; 
za 9.00-12.30 u. 
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij apotheek Pelaene Hof, 
Terschellingkade 2, 3446 BK 
Woerden, tel. 0348-480481.

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939. Behandeling na 
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis, 
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis, 
tel: 0297-250114. 
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, tel: 0297-242436. 
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel, 
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen 
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

Stijldansmiddag in
‘t Buurtnest, een gezellige 
middag
Uithoorn - Al enige tijd vindt de stijl-
dansmiddag in ‘t Buurtnest plaats 
op de 2e vrijdag van de maand. Het 
heeft even geduurd, maar nu vindt 
menigeen de weg naar de dans-
vloer. Maar dat niet alleen, want de 
sfeer is goed en er wordt om even 
op adem te komen, onder het genot 
van een drankje gezellig bijgepraat.
Op vrijdag 11 januari bent u weer 
van harte welkom op de stijldans-
middag in ‘t Buurtnest. Vooral ook 
de heren zijn van harte uitgeno-
digd!
Heeft u vroeger gedanst en vindt u 
het leuk dat weereens op te halen? 
Of danst u nog geregeld en zou u 
het leuk vinden dit ook met anderen 
in gezellige sfeer te doen? 

Er wordt gezorgd voor goede dans-
muziek uit de jaren ‘60 en ‘70 en er 
zijn vrijwilligers die u eventueel even 
op weg willen dansen!
Entree van de middag is 1,50 euro 
excl. drankjes. U hoeft zich van te 
voren niet op te geven. Iedere twee-
de vrijdag van de maand van 13.30 
-15.30 uur.

Locatie: wijksteunpunt ‘t Buurtnest, 
Arthur van Schendellaan 59, ingang 
achterzijde (pleinkant).
Contactpersoon: 
Judith Smeenk, sociaal cultureel 
werker Vita welzijn en advies, Bil-
derdijkhof 1. Telefoon: 0297- 532 
327 (567209). j.smeenk@vitawelzij-
nenadvies.nl

Het bekende Russische 
kleinkoor het Neva-
ensemble in Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 13 januari 
a.s. (aanvang 10.00 uur) komt het 
ensemble hun medewerking verle-
nen gedurende de kerkdienst in de 
PKU De Schutse, De Merodelaan, 
met hun mystieke liturgische kerk-
liederen, zoals deze gebruikt wor-
den in de Slavisch-Byzantijnse Vie-
ringen. Deze liederen leveren een 
aparte bijdrage aan de kerkdienst. 
Beroemde componisten, zoals Tsjai-
kovsky, Rachmaninov, Bortniansky, 
hebben composities gemaakt voor 
gebruik in de langdurige Diensten in 
de Russisch-Orthodoxe kerken. Na 
de dienst wordt nog een ca. twin-
tig minuten durend licht klassiek 
programma en enkele volksliede-
ren ten gehore gebracht, de mees-
te van Russische componisten. Het 
Neva-ensemble kan terug zien op 
enorme successen in de afgelopen 
jaren. Velen hebben genoten van 
deze geschoolde stemmen in al de 
jaren, dat zij een toernee maken in 
ons land, overal klinken enthousias-
te geluiden na afloop van hun optre-
den. Uiteraard zijn deze succesvolle 
uitvoeringen de media niet ontgaan. 

De VPRO maakte een uitzending 
voor de radio, de NCRV en KRO ver-
zorgden televisie programma`s  rond 
het ensemble. Dit en de vele prach-
tige recensies hebben mee gehol-
pen dit koor een aparte plaats te 
geven in het hart van menig muziek 
liefhebber. Zoals een recensent ooit 
schreef: “Het Neva-ensemble, ver-
slavend tot en met, vocale opium en 
goed voor glanzende koepels op de 
kerk”. Het koor komt naar vele plaat-
sen in geheel Nederland,gedurende 
drie maanden. Voor u geen reistij-
den en parkeerkosten en meestal 
gratis toegang, alleen na afloop vra-
gen zij u een bijdrage te geven om 
daarmee enigszins in hun levens-
onderhoud te voorzien. De gede-
gen muzikale opleiding genoten zij 
aan het conservatorium. In hun va-
derland zingen de leden van het en-
semble veelal als solist in kerkkoren, 
opera en bij de philharmonie. En nu 
willen deze voortreffelijke zangers 
u een stukje van deze muziek la-
ten horen, een bijzondere zondag-
ochtend staat ons, de toehoorders, 
te wachten.

MORPHEUS RUIMT OP
10% TOT 70%
KORTING

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

BOXSPRINGS | MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN

TIENERBEDDEN | DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.499,-
INCLUSIEF MATRASSEN VANAF € 2.399,-

Nwe meerbode_94*118_BA.Morph:Opmaak 1  10-12-2007  09:50  Pag

In memoriam
Dr. Frans de Wijs

1938-2007

Velen van u zullen zich hem her-
inneren. Tijdens Chazz 2006 en 
Chazz 2007 mochten we genie-
ten van zijn aimabele jongens-
achtige glimlach, zijn beschei-
denheid, zijn geweldige piano-
spel en de vanzelfsprekendheid 
van zijn inzet voor de allerarm-
ste kinderen die het zonder on-
derwijs niet redden. 
Vanzelfsprekend zou hij ook in 
2008 weer meedoen. 
Maar het mag niet zo zijn. Op 14 
december 2007 is Frans volle-
dig onverwacht in Spanje over-
leden.
Wij hadden hem zo graag weer 
gezien en gehoord!
Vanaf zijn 5e jaar ontdekte hij de 
piano, toen hij 15 was hoorde hij 
het spel van Erroll Garner, de pi-
anist die altijd zijn inspiratiebron 
bleef. 
Dr. Frans de Wijs was tand-
heelkundig implantoloog met 

een internationale reputatie. Pi-
ano was niet zijn beroep maar 
wel zijn passie. Garner fans zijn 
blij dat Frans uiteindelijk 2 cd’s 
uitbracht: “A Touch of Garner” 
(2000) en “Garner Reflections” 
(2001).
Volgens Willem Duys is Frans 
eigenlijk de enige begenadigde 
pianist die erin geslaagd is om 
Garners stijl van spelen voort te 
zetten. 
Voor ons spreekt bovenstaan-
de foto voor zich. Een genietend 
mens, genietend van wat hij is 
en wat hij doet, spelend voor 
kinderen die dat zo nodig heb-
ben, spelend voor publiek dat 
van zijn spel geniet. 
Wij gaan een heel bijzonder 
mens missen. 
Voor meer informatie:
www.chazz.nl.

Madelon van der Stap

Mannen Rovenians
zoeken versterking
Regio - De mannen van Gospel-
koor De Rovenians zijn op zoek naar 
versterking. Dirigent Kees Grobec-
ker (foto middenvoor) bewerkt zelf 
de arrangementen van de liederen 
voor De Rovenians om het koor een 
geheel eigen sound te geven. Het is 
dus zeer belangrijk dat alle “stem-
men” goed vertegenwoordigd zijn. 
Vooral de mannen willen bij de-
ze een oproep doen om hen te ko-
men versterken. Zij moeten het op-
nemen tegen een behoorlijke groep 
vrouwen en dat valt niet altijd mee. 
Een paar extra mannen erbij zou 
een goede oplossing zijn. Dus ben 
jij tussen de 16 en 45 jaar en lijkt het 
je leuk om te kijken of meezingen bij 
Gospelkoor De Rovenians iets voor 
jou is, grijp dan nu je kans.

Op maandag 14 januari a.s. om 
20.15 uur nodigen het koor belang-
stellenden (uiteraard geldt dit ook 
voor meisjes/vrouwen die erg graag 
willen komen zingen, ook zij zijn 
van harte welkom) uit op een open 
avond. Je kunt dan een kijkje ne-
men op de repetitie-avond en zo iets 
proeven van de sfeer van het koor. 
Want naast hard repeteren is er ui-
teraard ook ruimte voor gezelligheid. 
De repetitie-avonden vinden plaats 
elke maandagavond van 20.15 tot 
22.15 uur in kerkgebouw De Rank 
aan de Bernhardlaan in Mijdrecht.
Wil je wat meer te weten komen 
over Gospelkoor De Rovenians??
Kijk dan op de website: www.roveni-
ans.nl Schroom niet! Gospelkoor De 
Rovenians is op zoek naar jou!

Gospelzanger Martin 
Brand in het kruispunt
De Ronde Venen - Donderdag-
avond 17 januari verzorgt gospel-
zanger Martin Brand met pianist 
Jaap kramer een avondvullend pro-
gramma bij Vereniging De Christen-
vrouw in ’t Kruispunt te Mijdrecht.  
De organisatie rekent op een ge-
passioneerde avond met eigentijd-
se aanbidding en een eerlijke bood-
schap. Ook zal het publiek kunnen 
genieten van Martin’s Nederlands-
talige nummers. De avond begint 
om 20.00 uur. De entree is vrij (wel 
een collecte) en iedereen (mannen, 
vrouwen, ouderen en jongeren) is 
welkom.

Je bent jong 
Zanger Martin Brand (26) is en-
thousiast over God. Als gospelar-
tiest treedt Martin wekelijks op er-
gens in Nederland. Hij wordt terzijde 
gestaan door zijn vrienden, die voor-
namelijk professionele muzikanten 
zijn. Zes jaar geleden kwam de en-
thousiaste zanger tot geloof in God 
en dit heeft zijn leven op z’n kop ge-
zet. De concerten die Martin en zijn 
band verzorgen mogen rekenen op 
een groeiende belangstelling. Mar-
tin: “Het is 
gaaf om te mogen groeien als zan-
ger en als band. Wij willen echte vol-
gelingen van Jezus zijn die ons hart 
heeft gewonnen! Onze liedjes gaan 
over Hem en over onze reactie op 
Wie Hij is en wat Hij van ons vraagt. 

Een mooier beroep zou ik me niet 
voor kunnen stellen”. 

Zanger
In het dagelijks leven werkt Mar-
tin full-time als zanger, spreker en 
schrijver bij de internationale zen-
dingsorganisatie Operatie Mobili-
satie die vooral bekend zijn van de 
boekenschepen DOULOS en LO-
GOS II. Sinds twee jaar is Martin 
een steeds meer gevraagde zanglei-
der en spreker. Hij heeft worship ge-
leid bij Opwekking, het Flevofestival, 
de New Wine conferentie en in tal 
van jeugdkerken en evenementen in 
Nederland. De afgelopen twee jaar 
bracht hij met zijn muzikale vrien-
den twee Nederlandstalige Gos-
pelalbums uit: “ONGEKEND en “U” 
Martins herkenbare teksten gaan 
over verlangen, levenslust, pas-
sie, schuldgevoel, toewijding, hoop, 
gehoorzaamheid, genade en ver-
trouwen in God. Martin is blij ver-
rast door alle positieve reacties op 
de cd. “Ik sta versteld van wat God 
kan doen door deze muziek. Ik ben 
dankbaar dat ‘onze’ muziek door 
Hem wordt gebruikt,” zegt Martin. 
Donderdagavond 17 januari 2008 is 
iedereen  van harte welkom! 
Voor meer informatie: Vereniging De 
Christenvrouw, Brenda v.d. Wilt, tel. 
0297-241144
Check: www.martinbrand.nu, voor 
meer informatie.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Aanstaande vrijdag 11 
januari is er weer en gezellige bin-
go avond van de supportersevereni-
ging De Lijnkijkers. Natuurlijk is ie-
dereen van harte welkom. Het eer-
ste kopje koffie of thee is gratis. De 

hoofdprijs is deze keer een wasdro-
ger en natuurlijk zijn er nog vele an-
dere mooie prijzen. Kaartjes kosten 
50 eurocent per stuk. De aanvang is 
20.00 uur. Graag tot ziens bij Argon 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.



Uithoorn - Op 13 januari 2008 
staan de deuren van Galerie Fort a/
d Drecht wijd en uitnodigend open 
voor de opening van de eerste ten-
toonstelling in het nieuwe jaar: ‘Het 
kind in de kunstenaar en de kunste-
naar in het kind’. De titel laat er geen 
twijfel over bestaan; in deze expo-
sitie staat het kind centraal. Daar-
om is er dit keer niet alleen werk te 
zien van “grote”, maar ook van “klei-
ne” kunstenaars. De expositie wordt 
zondag geopend door wethouder 
Monique Oudshoorn.
Het werk van de kinderen is  de 
vrucht van een project dat in 2007 
heeft plaatsgevonden op drie ba-
sisscholen: De Toermalijn, De Kwik-
staart en De Dolfijn, onder leiding 
van de Uithoornse kunstschilder 
Corrie Eeltink. Hieraan deden 260 
kinderen mee van 4 en 5 jaar. Het 
resultaat is verbluffend, 11 prachti-
ge doeken van 80x100 cm in frisse 
en vrolijke ‘Cobra’-kleuren. Negen 
van deze groepswerken worden in 
de Galerie getoond en zijn te koop. 
Van de opbrengst wordt verf en 
penselen gekocht voor een nieuw 
project in 2008. 
Zoals gewoonlijk is er ook weer 
een aantal kunstenaars uitgeno-
digd van verschillende disciplines. 
Dit keer werd gekozen uit kunste-
naars met werk dat is toegesneden 
op het kind.
Het zijn: 
Wouter Stips, universeel kunstenaar, 
exposeert in binnen- en buitenland. 
De Galerie koos voor zijn zeefdruk-
ken waarin hij kinderdromen ver-
beeldt. Ieder jaar schrijft hij een kin-
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Monumenten
Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een 
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen 
en andere objecten binnen de grenzen van de provin-
cie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per ge-
meente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen 
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin 
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 
34 door de gemeente beschermd, 25 potentieel door 
de gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie 
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De 
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster 
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee ster-
ren betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor 
monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk be-
schermd monumentaal object heeft altijd drie sterren. 

Een door de gemeente beschermd monumentaal object 
kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit was 
anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instem-
ming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in 
vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid. We 
tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke mo-
numenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht 
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis 
31. De komende weken zullen wij elke week in de 
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op 
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de be-
langrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van 
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid 
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente 
over te dragen.

Bijna iedereen die regelmatig langs de Industrieweg rijdt of fietst ziet de opvallende kop-romp boerderij op huisnum-
mer 30.  Gebouwd in 1879 en nu een gemeentelijk monument met drie sterren. Het is een van de laatste restanten 
van de oorspronkelijke agrarische bebouwing van de polder en een van de acht pioniersboerderijen gebouwd op grond 
van de NV Maatschappij tot drooglegging van de Rondeveense plassen. Een van de eerste boeren die zich in de 
Rondeveense polder vestigde kwam uit het Noord-Hollandse Barsingerhorn en introduceerde de Hollandse kop-romp 
bouwstijl waarbij vooral het achterste deel afweek van de Utrechtse bouwstijl.  Foto: Nico van Eijk. 

Expositie in bieb 
Vinkeveen
Vinkeveen - De teken- en schilder-
groep van Inloophuis ‘t Anker expo-
seert in de Bibliotheek in Vinkeveen 
De expositie - Kunst voor Anker IV 
- is te zien van 1 januari tot 3 maart 
tijdens de openingsuren.
De schilderijen zijn gemaakt door 
gasten van het Anker.
Het inloophuis is er voor kankerpa-
tiënten en hun naasten. 
Schilderen werkt vaak heel ontspan-
nend. De schilders hebben het werk 
uitgevoerd in verschillende technie-
ken. Er is geschilderd met acrylverf, 
aquarelverf en er is gebruik gemaakt 

van pastelkrijt, inkt en aardewerk.
Heel bijzonder is het vierluik en de 
schilderijen geschilderd met zand 
door de verf. Grappig zijn de kopjes 
in de vitrine.

De groep komt elke donderdagmid-
dag om 13.00 uur bij elkaar. Je hoeft 
geen kunstenaar te zijn om mee te 
doen. Je hoeft zelfs geen schilders-
ervaring te hebben. Het belangrijk-
ste is het samenwerken in een pret-
tige sfeer. De groep wordt geleid 
door Annie Overbeeke.
U bent welkom.

Wij zoeken nieuwe leden 
Iets voor u?

De Ronde Venen - ‘Zingen is twee 
keer bidden’ zegt de uitdrukking. In 
een koor vind je bovendien vriend-
schap, gezelligheid en ontspanning. 
Zingen is gewoon een fantastische 
hobby!
Wij zoeken naar nieuwe leden.
Ons gemengd koor Sint Caecilia, het 
dameskoor en herenkoor kunnen 
mensen gebruiken die van muziek 
houden, gewoon lekker willen zin-
gen en iets moois willen neerzetten. 
Natuurlijk zul je in het begin moeten 
wennen. Noten kunnen lezen is een 
voordeel, maar noodzakelijk is het 
niet. Misschien denk je als je de eer-
ste bladmuziek ziet: dit kan ik nooit, 
maar dat valt mee. Al snel ga je, met 
de steun van de andere koorleden, 
muziek en ritme aanleren, krijg je er 

plezier in en bovendien het gevoel: 
hier hoor ik bij.
Wij zingen in onze parochie, in de 
RK kerk Johannes de Doper in Wil-
nis/Mijdrecht, en repeteren in de 
Driehuiszaal aan de overkant.

Een stukje geschiedenis:
Rond 1962 is het gemengd koor op-
gericht uit een gelegenheidskoor. 
Tot die tijd had de kerk een mannen-
koor dat de vieringen ondersteunde 
en bij speciale gelegenheden kwa-
men er ook dames bij. Dit werd de 
start van ons gemengd koor. Hier-
mee werd ook het huidige dames-
koor een feit. 

Repertoire:
Het repertoire is veelzijdig en omvat 

kerkmuziek van ca.1500 tot heden: 
zowel Nederlandse liederen, Engel-
se carols en hymnes, als klassie-
kers van Mozart, Bach en Bruckner. 
Er wordt gezongen in Nederlands, 
Latijn, Engels, Duits, soms Frans of 
Spaans.
De heren zingen Gregoriaans, La-
tijn en Nederlands. De dames zin-
gen over het algemeen Nederland-
se liederen.

Doel:
Op een gezellige manier mooie mu-
ziek maken en daarbij alle facetten 
van de muziek tot uiting brengen in 
een viering. Dat is het streven van St 
Caecilia. U ziet: genoeg redenen om 
u aan te sluiten! Meer weten: bel. 
0297 284561. mail: koor@casema.nl

Fractie de Combinatie wil meer info over plannen brug

”College ziet belangen van 
de bewoners Amstelhoek 
over het hoofd”

Vervolg van de voorpagina

De Ronde Venen/Uithoorn – De 
fractie van de Combinatie, gaat van-
avond, woensdag 9 januari, tijdens 
de commissievergadering Bestuur, 
een extra agendapunt aan de agen-
da toevoegen en heeft inmiddels 
een aantal vragen gesteld aan het 
college, zodat de wethouder deze 
avond ook antwoorden kan geven. 
De Combinatie schrijft aan het col-
lege: 

Recente geschiedenis:
Het college van buurgemeente Uit-
hoorn ontwerpt een voorstel voor de 
raad, dat de belangen van een deel 
van de inwoners van onze gemeen-
te (Amstelhoek) op negatieve wijze 
raakt;
- Ons college neemt, zonder enig 
overleg met de gemeenteraad (de 
volksvertegenwoordiging), meteen 
het besluit om het betreffende voor-
stel volledig te steunen;
- Dit besluit wordt plompverloren en 
alleen ter kennisname aan de raad 
van DRV en aan de pers medege-
deeld;
- Staande een informatiebijeen-
komst met de bewoners van Am-
stelhoek (en nog steeds zonder enig 
overleg met de raad) wordt door het 
college weer afstand genomen van 
een deel van haar eerdere adhesie-
betuiging aan het voorstel van Uit-
hoorn (“Er moet toch een brug voor 
autoverkeer komen/blijven”)

Wat is hierdoor o.a. in het
geding?
Relatie met buurgemeente

Het moeten constateren dat er voor-
af geen enkel contact is geweest 
tussen de colleges van Uithoorn en 
ons, over een item dat zo ingrijpend 
is voor de Amstelhoekers (en de 
Hoef), is pijnlijk en wijst niet op een 
goed nabuurschap of bereidheid tot 
(periodiek) goed overleg tussen bei-
de colleges
Relatie college-gemeenteraad
Het onderwerp is voor een gro-
te groep gemeentenaren van zo’n 
groot belang (en dus voor de ge-
meenteraad/gemeenteraad een 
hoofdpunt) dat het ontbreken van 
enig (voor)overleg met de raad in 
feite niet goed te keuren valt;
Aanzien van het bestuur
De hele affaire (de raad in zo’n be-
langrijke aangelegenheid passeren, 
snel en zonder overleg beslissen en 
nog sneller van dit besluit afstand 
nemen) is schadelijk voor het ver-
trouwen van de bevolking in het be-
stuur van en de politiek in onze ge-
meente.

De door mij verzocht behandeling 
in de commissie Bestuur heeft het 
oogmerk:
Het college de gelegenheid te ge-
ven te erkennen dat in deze de raad 
(bewust of onbewust) niet voldoen-
de serieus is genomen en aan te ge-
ven dat een dergelijke handelwijze 
in de toekomst achterwege zal blij-
ven.
De raad in de gelegenheid te stellen 
uit te spreken dit ook niet (meer) te 
accepteren;
Voorafgaande aan diens vergade-
ring op 24 januari aan de raad van 
Uithoorn kenbaar te maken dat door 

ons afstand wordt genomen van de 
eerder adhesiebetuiging door ons 
college en aan te geven dat in de 
besluitvorming veel meer rekening 
dient te worden gehouden met de 
belangen van onze inwoners van 
Amstelhoek.

Dat de commissie Ruimte tezijner-
tijd nader in kan en moet gaan op 
de technische aspecten (en mogelij-
ke oplossingen) van de zaak is van-
zelfsprekend.
In dit stadium lijkt het echter meer 
aangewezen om een bestuurlijk 
standpunt in te nemen en dit tijdig 
voor hun vergadering aan het col-
lege en de gemeenteraad van Uit-
hoorn kenbaar te maken”, was gete-
kend, Toine Doeze, fractievoorzitter 
Combinatie.

Galerie Fort a/d Drecht gaat 
‘voor het kind in de kunst’

derboek met illustraties. Voor zijn 
boek uit 2007 kan nog worden in-
geschreven. 
Geke uit de Bosch, die met  thema’s  
werkt als ‘taarten’, ‘eenhapjewolk’ 
en ‘ luchtkastelen’ 
Zij is op de expositie aanwezig  met 
origineel werk en zeefdrukken. Ook 
zij illustreert kinderboekjes en kaar-
ten met ‘taarthuizen’. Alles op de 
tentoonstelling te zien. 

Syts Sytsema kunstschilder van olie-
verf op doek en paneel. Hij schildert 
in een kinderlijk primitieve stijl.
Lia Breed, keramiste van het eerste 
uur. Veel Uithoornaars zullen haar 

nog kennen van de vorige locatie 
‘De Olievaar’. Zij gaat er vanuit dat 
de vorm de decoratie moet bepa-
len. Zo produceert zij kleurige die-
ren – engelen – kinderkopje en te-
gels met opvallende motieven in de 
decoratie.
 
Vrolijke felgekleurde papier-maché 
dieren van Marianne van der Veen 
en buitengewone leuke textiele ob-
jecten van Helma Kleinwee in de 
vorm van poppen die namen dragen 
als Helma, Linda, Laura en Carlijn 
ronden deze tentoonstelling af en 
maken haar tot een buitengewoon 
aantrekkelijke geheel.
De Galerie kent een aantal belang-
rijke doelstellingen. Een daarvan is 
een educatieve:
‘Het jonge kind al vroeg vertrouwd 
maken met kunst’. Bij de aanvang 
van 2008 heeft de organisatie daar-
om besloten de ouders van deze 
kinderen meer te betrekken bij de 
mooie Kunstlocatie die Uithoorn rijk 
is. 
Tentoonstelling : van 13 januari t/m 
24 februari 2008
Openingstijden: do/vrij 14-16 uur 
za/zon 12-17 uur

Galerie Fort a/d Drecht
Grevelingen 50, 1423 DN Uithoorn
Tel. 0297-521162.
www.galerie fortaanderecht.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Gedicht van de week
Oud en nieuw

Heeft u het vuurwerk overleefd?
Wat vond u van de knallen?

Heeft u gebibberd en gebeefd?
Of is het juist goed bevallen.

Met oud en nieuw kwam tante Agaat.
Bij ons in oliebollen happen.

Wanneer zij ooit het leven laat.
Gaan wij ook haar flappen tappen.

Van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat.
Constant maar praten over eten.

Vertelde ze over een duizendpoot.
Dan werd er geen poot vergeten.
Tevreden is zij weer heengegaan.

Zij vond het helemaal klasse.
Wij hebben alles in het sop gedaan.

En haar kwijltjes eruit gewassen.
Ook de winter is weer in het land.

Zag u de wit gerijpte bomen?
Geheel door schoonheid overmand.
Kunnen wij daarvan blijven dromen.

Altijd zeg ik het wat frivool.
En onderdruk de smart.

Wij worden net als boerenkool.
Allemaal lekker winterhard.

Dus mensen, het is niet gemeen.
Stuur het kleine grut naar buiten.

De vorst die moet er overheen.
Dan krijg je gezonde spruiten.

Alleen die buikgriep was me wat.
Dat is een kwaal met ‘n staartje.

Al die telegrammen uit darmstad.
Ik heb liever een nieuwjaarskaartje.

Bij muziek van André Rieu.
Is in dit jaar ons streven.

Een prachtig mooi en schoon milieu.
Om met elkander fijn te leven.

                                                                          Piet van Breukelen- 
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving Admiraal de Ruiterlaan, poes, kleurstelling

geheel zwart. (asiel Amstelveen).
- Mijdrecht, omgeving hm.paal 56.2, poes, E.K.H., grijs met zwarte 

strepen, wit-beige voetjes, tel. 0297-587095.
- Mijdrecht, omgeving Granaat, konijn, bruin-wit-grijs gemeleerd, 

tel. 0297-58709.
- Uithoorn, omgeving Aldi, hond, Bieckel, beige-zwart.

(asiel Amstelveen).
- Wilnis, omg. Burg. Padmosweg, hond, Friesche Stabij,

chipnr. 528140000252023, gecastreerd. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn omgeving Schumanflat, rood-witte, E.K.H., kat,

erg mager. (asiel Amstelveen).
- Kromme Mijdrecht Uithoorn, kat, half ras, kleurstelling crème met 

pootjes en staart, cypers. Erg lief, is al wat ouder (0297-587095).

Samenwerkingsverband 
Zuwe Maria-Oord en 
Maartenskliniek Woerden

Regio - Vandaag tekende de heer 
P. Pavlov (Maartenskliniek Woer-
den) en mevrouw C. Kranendonk 
(Zuwe) een samenwerkingsover-
eenkomst. Hierdoor krijgen patiën-
ten na hun behandeling in het zie-
kenhuis aanvullende zorg in Zuwe 
Zorgcentrum Maria-Oord. De Maar-
tenskliniek Woerden is gespeciali-

seerd in orthopedie en reumatolo-
gie. Zuwe Maria-Oord (ZMO) biedt 
hoogwaardige faciliteiten en zorg-
mogelijkheden voor revalideren-
de patiënten. Met name de oudere 
patiënt kent zijn eigen medische en 
psychosociale dynamiek. Zuwe Ma-
ria-Oord is specifiek toegerust voor 
de zorg voor de oudere en/of reva-

liderende mens. Zij biedt zorgmo-
gelijkheden voor patiënten die na 
een prothesiologie operatie nog een 
korte periode moeten herstellen. In 
samenwerking met de Maartenskli-
niek Woerden wordt er in Zuwe Ma-
ria-Oord systematisch gewerkt naar 
een terugkeer naar de vertrouwde 

woonomgeving.
De patiënt krijgt een individueel be-
handelplan, waarbij de behandeling 
en revalidatie gericht is op herstel 
en verbetering van de functies. Al-
le dagelijkse bezigheden hebben tot 
doel de cliënt weer voor te bereiden 
op zijn thuissituatie.

Zorgcentra De Ronde Venen
ontvangen Bronzen Certificaat
De Ronde Venen - rijdag, 14 de-
cember 2007, is aan Zorgcentra De 
Ronde Venen officieel het bronzen 
certificaat in de zorg van Stichting 
Perspekt uitgereikt. Met dit bronzen 
keurmerk kunnen de drie zorgcen-
tra Gerardus Majella, Nieuw Avond-
licht en Zuiderhof naar de eigen be-
woners, deelnemers aan de dagver-
zorging en cliënten aan wie thuis-
zorg en hulp bij het huishouden ge-
boden wordt, evenals aan financiers 
aantonen dat de zorg van een goe-
de kwaliteit is. Wethouder Van Breu-
kelen bleek bereid de drie bronzen 
keurmerken in de zorg uit te reiken 
aan vertegenwoordigers van de drie 
huizen. Maar vóór het zover was 
hees de wethouder onder het toe-
ziend oog van bewoners, genodig-
den, medewerkers en vrijwilligers 
eerst nog de vlag met het nieuwe 
logo van Zorgcentra De Ronde Ve-
nen op het voorterrein van Nieuw 
Avondlicht aan de Dorpsstraat in 
Mijdrecht. Hij werd daarbij geas-
sisteerd door de algemeen direc-
teur, de heer Schuurman. Het bron-
zen keurmerk is voor Zorgcentra De 
Ronde Venen een eerste stap in haar 
kwaliteitsbeleid. De doelstelling van 
de organisatie, die op 1 januari 2008 
volledig zal zijn gefuseerd, reikt na-
melijk verder dan het behalen van 
dit certificaat. “Want kwaliteit kan 
immers altijd beter.”, zo is de stelling. 
De nieuwe zorgorganisatie wil ‘kwa-
liteit’ hoog in het vaandel hebben. 
Deze ambitie vraagt om blijvende 
aandacht. En daar wil men zich óók 
de komende jaren sterk voor maken. 
In het komend jaar wil Zorgcentra 
De Ronde Venen de behaalde resul-
taten uitbouwen door tevens de om-
slag te maken naar de nieuwe bran-
chenorm voor verantwoorde zorg, 
zoals die inmiddels voor de sector is 
gaan gelden.

Kwaliteit
Het systematisch werken aan kwa-
liteit vormt één van de belangrijkste 
peilers onder het beleid van de or-

ganisatie. Aanvankelijk was de keu-
ze gemaakt om stap voor stap toe 
te werken naar het behalen van het 
HKZ-certificaat, eind 2008. Maar 
door nieuwe eisen van de finan-
ciers kwam alles in een stroomver-
snelling terecht. Daardoor moest in 
korte tijd en tot vlak voor de exter-
ne toetsing door Stichting Perspekt 
veel werk worden verzet. In zijn toe-
spraak toonde de heer Schuurman 
zich trots op het behaalde resultaat. 
Hij bedankte iedereen die zich inge-
zet heeft om dit bronzen keurmerk 
in zo’n korte doorlooptijd te halen. 
Met name doelde hij op die me-
dewerkers en de extern adviseurs 
van Alegra die keihard hebben ge-
werkt om voor dit kwaliteitskeur-
merk in aanmerking te komen. Door 
de tijdsdruk bleek dit overigens niet 
altijd eenvoudig. Door het auditteam 
van Perspekt is op basis van docu-
menten én uit gesprekken met cli-
enten en medewerkers vastgesteld 
dat Zorgcentra De Ronde Venen 
het leef- en zorgklimaat hoog in het 
vaandel heeft staan. Persoonlijke 
aandacht en betrokkenheid bij de 
cliënt staan centraal en medewer-
kers voelen zich verantwoordelijk 
voor het welzijn en de veiligheid van 
de cliënt, zo staat in het auditrapport 
te lezen. Deze constatering sluit naar 
de mening van de raad van bestuur 
goed aan bij de kenmerken van de 
organisatie: kleinschalig, dichtbij en 
vertrouwd. Ook laat het auditrapport 
duidelijk zien dat de medewerkers 
van Zorgcentra De Ronde Venen de 
kracht van de organisatie vormen. 
De heer Schuurman sprak daarom 
de hoop uit dat het bronzen certi-
ficaat dat inmiddels in elk van de 
drie zorgcentra hangt een blijvende 
aansporing mag zijn om aan kwali-
teit te werken. Daarna was het de 
beurt aan mevrouw Van der Hoek, 
adviseur van Alegra, die in het kort 
schetste hoe het certificeringtraject 
was doorlopen en hoe met veel in-
spanning en in korte tijd het resul-
taat kon worden behaald.

Trots
Vervolgens toonde wethouder Van 
Breukelen zich namens de gemeen-
te bijzonder trots dat er nu ook een 
zorginstelling in De Ronde Venen is 
die het bronzen certificaat heeft be-
haald en daarmee heeft bewezen 
dat haar kwaliteitssysteem op orde 
is. Hij benadrukte het belang van 
kwaliteitszorg en vergeleek dit ook 
met de ervaringen vanuit het be-
drijfsleven. Daarna was het tijd om 
de fel begeerde certificaten uit te 
reiken aan de vertegenwoordigers 

van de drie locaties: Gerardus Ma-
jella, Nieuw Avondlicht en Zuider-
hof. En daarmee kwam tevens aan 
het officiële gedeelte van de dag 
een einde.
Onder het genot van een drankje 
en een hapje werd er nog enige tijd 
gezellig nagepraat. Voor medewer-
kers van de drie zorgcentra stond er 
’s avonds een heerlijk buffet klaar, 
waarna de avond werd voortgezet 
in country & western-style. Een de-
monstratie line-dance bracht ieder-
een op de dansvloer. 

Parochiebestuur ontkent 
verkoop kerk aan Rabobank
Uithoorn – Het parochiebestuur 
ontkent, in een weer uitgebreide 
brief aan haar parochianen, de ver-
koop van de kerk aan de Schans 
aan de Rabobank: “ maar dat wil 
niet zeggen dat ze hem niet ver-
kocht hebben”, aldus woordvoe-
ders van BOUD. “ Natuurlijk geven 
ze het niet toe. Ze schrijven ook dat 
er beelden van de kerststal zijn ont-
vreemd. Wel geloof ons nu maar – 
en dat weten deze heren ook – die 
beelden zijn niet ontvreemd, die zijn 
laten we zeggen ‘ veilig gesteld’. In 
de brief schrijft het bestuur o.a.: 
“In de afgelopen weken zijn leden 
van het parochiebestuur, inclusief 
pastores, door enkele mensen be-
dreigd en beledigd. Daarnaast is bij 
de vice-voorzitter van het parochie-
bestuur op 1e Kerstdag om 7:10 uur 
een ruit van zijn woning ingegooid. 
Ook zijn beelden uit de kerststal van 
De Schans ontvreemd.
Wij constateren dat door de Stich-
ting BOUD vanaf donderdag vóór 
Kerstmis tot op vandaag berichten 
naar de media zijn verspreid en in-
terviews gegeven die ver bezijden 
de waarheid zijn. 
Zo is ook de publicatie in de Nieuwe 
Meerbode van 2 januari 2008, als-
of de kerk aan de Schans al is ver-
kocht, een volledig uit de lucht ge-
grepen verhaal dat kant noch wal 

raakt. U heeft zelf al in de plaatse-
lijke pers kunnen lezen, dat de ge-
meente naar haar eigen verwach-
ting in het komende halfjaar een 
plan zal ontwikkelen voor de beide 
kerkplekken; dus van De Burght en 
De Schans. Dat plan zal dan verder 
besproken moeten worden met het 
bisdom Haarlem en pas daarna zal 
hopelijk iets te realiseren zijn. Het 
verhaal van BOUD is dus volkomen 
onzin”, aldus de brief.

Projectontwikkelaars
“Er hebben zich bij ons verschillen-
de projectontwikkelaars gemeld”, zo 
vervolgt de brief, “ met géén van hen 
wordt onderhandeld, zolang geen 
duidelijkheid bestaat over de mo-
gelijkheden die door de gemeente 
straks (misschien) worden gebo-
den. Bovendien is er nog altijd in-
stemming van het bisdom nodig. We 
zijn dus zo een jaar verder.
Door de publicaties van BOUD in 
de media, zijn veel parochianen be-
hoorlijk geschokt en zijn verschil-
lende mensen op een dwaalspoor 
gebracht. Wij nemen BOUD dat be-
hoorlijk kwalijk. 
Wij herhalen hier nogmaals, dat als 
er echt bijzondere ontwikkelingen 
zijn, wij dan alle parochianen zo snel 
mogelijk zullen informeren. Uw be-
stuur heeft er geen behoefte aan om 

via de plaatselijke pers een discus-
sie aan te gaan. Belangrijk nieuws 
zullen wij dus altijd eerst via de wijk-
contactpersonen aan u bekend ma-
ken voordat er iets van in de media 
komt”, aldus het bestuur.

Jammer
Toch jammer dat het bestuur niet 
met ons, de pers wil praten. Zou-
den ze misschien toch meer moei-
te hebben om in een persoonlijk ge-
sprek vol te houden dat er niets aan 
de hand is, maar dat er wel dege-
lijk waarheid zit in hetgeen er wordt 
verteld. Laten we nu eens gewoon 
nuchter de zaak bekijken. De kerk is 
dicht. Wordt nooit meer een kerk.
De beide bestaande rk kerken in 
Uithoorn gaan gewoon dicht. De 
Burcht wordt gesloopt en de kerk 
aan de Schans wordt (is) verkocht 
aan een projectontwikkelaar. Hij 
mag niet worden gesloopt, maar 
zal voor andere doeleinde gebruikt 
gaan worden en elders in Uithoorn 
komt een nieuwe kerk. Dat zijn de 
vaststaande feiten.
Het is alleen nog steeds onbegrij-
pelijk dat het bestuur de kerk zo 
plotseling, net voor de Kerstdagen 
moest sluiten. Maar goed, het be-
stuur wenst niet met ons te spre-
ken, dus spitten we zelf nog verder. 
(wordt vervolgd)

Flinke stijging verkopen 
SUV’s bij Van Kouwen
Regio - Per 1 februari zal de aan-
schafprijs van alle nieuwe auto’s 
gaan stijgen door de zogenaam-
de slurptax. Vooral voor auto’s in 
het segment SUV zal dit een for-
se prijsstijging zijn. Mede hierdoor 
heeft Van Kouwen, Opel- en Che-
vroletdealer, de afgelopen maand 
de verkopen van de Opel Antara en 
de Chevrolet Captiva flink zien toe-
nemen. “Normaal gesproken wor-
den er in de laatste maand van het 
jaar weinig nieuwe auto’s meer af-
geleverd, aangezien tenaamstel-
len in januari een bouwjaar jonger 
maakt. Dit jaar was er in december 
echter duidelijk een run op SUV’s. 
En voor de maand januari verwach-
ten we hetzelfde” aldus Theo de Wit, 
verkoopleider van SUV center Van 
Kouwen. Tot 1 februari hoeft er nog 
geen slurptax te worden betaald. 
Van Kouwen heeft voor de klant 
hierop ingespeeld door een flink as-
sortiment Antara’s en Captiva’s op 
voorraad te nemen. Er kan dus di-

Hans Koolmoes van de firma Fronik krijgt de sleutel van zijn nieuwe Chevrolet 
Captiva overhandigd door Theo de Wit

rect geleverd worden. Tevens zijn dit 
allemaal auto’s met voordeelpakket-

ten waardoor de klant dubbel pro-
fiteert.

Nieuwjaarsduik van
Wilnisse Brandweer

Wilnis – Rillend en bibberend van 
de kou stonden ze daar, de stoere 
mannen en vrouwen van de Wilnis-
se brandweer en bezoekers.

Maar koud of niet koud, ze hadden 
gezegd dat ze zouden duiken, dus 
dat deden ze.
Ze was er in en eruit, maar ze heb-
ben de traditionele Nieuwjaarsduik 
gedaan.
(foto’s Herman van Soest)



Atlantis 1 verliest van 
Animo 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door FORTIS gespon-
sorde Atlantis 1 de eerste uitwed-
strijd van het nieuwe jaar tegen Ani-
mo te Geldermalsen. In de eerste 
helft van de zaalcompetitie is het At-
lantis nog niet gelukt om punten te 
pakken. Om te kunnen handhaven 
in de derde klasse zal de jonge, nog 
altijd groeiende ploeg uit Mijdrecht 
nu zeker wedstrijdpunten moeten 
gaan behalen. Ondanks de inzet en 
gedrevenheid waarmee de ploeg de 
wedstrijd tegen Animo wilde gaan 
winnen, was het eindresultaat een 
teleurstellend 8-9 verlies.
Atlantis startte in de basisopstel-
ling, met uitzondering van de door 
ziekte niet inzetbare Mark Goverse. 
Hij werd vervangen door een uitste-

kend spelende Arjen Markus. In de 
eerste helft van de wedstrijd kwam 
het scoren bij beide ploegen moei-
zaam op gang. Atlantis speelde een 
matig georganiseerd aanvalsspel, 
waardoor onvoldoende kansen wer-
den gecreëerd en onnodig balver-
lies werd geleden. Hier tegenover 
werd echter een sterk staaltje ver-
dedigen neergezet, waardoor ook 
Animo nauwelijks de korf kon vin-
den. Met een netjes afgeronde vrije 
bal van Jacco van Koeverden Brou-
wer en twee mooie doelpunten van 
afstand door Lisanne van Doornik 
ging de FORTIS ploeg uit Mijdrecht 
met een 4-3 stand de rust in.

In de tweede helft van de wedstrijd 
organiseerde Atlantis haar aan-
vallen beter en werden meer kan-
sen gecreëerd. Punt van aandacht 
bleef echter het geleden balverlies 
door slordige baluitwerking. Mid-
dels knappe afstandschoten van 
Kim Stolk en Jacco van Koeverden 
Brouwer ging de score tegen Animo 
redelijk gelijk op. Kim Stolk scoorde 
op koelbloedige wijze een gelijkma-
kende strafworp, waarna ook Jacco 
van Koeverden Brouwer wist te sco-
ren uit een vrije bal. Tot vijf minuten 
voor het einde van de wedstrijd kon 
Atlantis een 7-8 voorsprong behou-
den. Deze voorsprong bleek echter 
te fragiel, Animo wist in de slotfase 
van de wedstrijd nog tweemaal de 
korf te vinden. De inzet van de sterk 
aanvallende Masha Hoogeboom, 
die inviel voor Eline Laaper, mocht 
helaas niet baten. 

Foto:
Jacco van Koevorden Brouwer – Topscorer tegen Animo 1.

Nieuwe trainer CSW 1
Wilnis - Sjabbe Bouman wordt van-
af volgend seizoen de nieuwe hoofd-
trainer van CSW. Hij volgt Dennis 
van den Ing op die na 3 jaar op zoek 
gaat naar een andere vereniging. 

CSW is met Sjabbe een 1 jarig con-
tract overeen gekomen. De nieuwe 
trainer krijgt als voornaamste taak 
om de ambities van CSW waar te 
gaan maken. 

Sjabbe is dit seizoen nog trainer van 
Olympia ’25. De oud betaald voet-
baller van De Volewijckers en Elink-
wijk trainde eerder o.a. zaterdag 
hoofdklasser Spakenburg en zon-
dag hoofdklassers DWV en ‘t Gooi.
Groot voordeel is dat Sjabbe zal zich 
nu al bezig zal gaan houden. Omdat 
hij een zondagclub traint wil hij nu 
al beginnen met het leren kennen 
van onze club.
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Derk Bunders pakt 
libretitel 2-sterklasse
De Ronde Venen - Het weekend 
van 5 en 6 januari stond in het te-
ken van de persoonlijke kampioen-
schappen libre voor de 2-sterklasse 
uit De Ronde Venen.

Elk seizoen zijn er 6 voorronden en 6 
finales. De 2 driebandenklassen zijn 
achter de rug, evenals de 1-ster li-
breklasse. Plaats van handeling was 
Cafe DE MEREL in Vinkeveen met 
als artiesten Derk Bunders, Mar-
tien Heijman beiden van De Kuiper 
van Wijk-Veenland. Arie van Vliet en 
Marry Verburg van De Merel/Me-
taal Mijdrecht en Patrick Gillet van 
De Paddestoel.
In de voorronden was Derk het bes-
te en ging beschermd na 2 partijen 
aan de tafel.

Hij wist samen met Patrick zorgeloos 
de nacht in te gaan met 2x winst, 4 
punten dus. Zondag werd de span-
ning groter maar de controle bleef 
met wederom 2 winstpunten voor 
Derk en Patrick. De finale werd be-
kend want met 6 punten op zak zou 

de nieuwe kampioen uit deze twee 
moeten ontstaan. Rond 16.00 uur 
kon de finalepartij beginnen met 
een kleine voorsprong voor Derk.    
Hij stond er qua moyenneprocent 
beter voor want bij gelijk was de ti-
tel voor hem. Na 20 beurten was al-
les nog mogelijk tot de onzekerheid 
bij Patrick parten ging spelen.
Vijf beurten verder klonk de naam 
van de nieuwe kampioen;  DERK 
BUNDERS!

De voorzitter van biljartfederatie 
De Ronde Venen Cor van de Kraats 
reikte het eremetaal uit volgens de 
onderstaande rangschikking;

1 Derk Bundersy
2 Patrick Gillet
3 Martien Heijman
4 Arie van Vliet
5 Marry Verhoef 0

 Kortste partij uit deze finale was 18 
beurten van Patrick.
De Hoogste serie was 10 carambo-
les van Martien.

Peter Pauw Woninginrichting
al 12,5 jaar sponsor Atlantis
Mijdrecht - Peter Pauw Woning-
inrichting is sponsor van het eer-
ste uur bij Korfbalvereniging Atlan-
tis. En dat is hij al 12,5 jaar. Weinig 
sponsors durven het in deze tijd aan 
om zich zo lang aan een contract te 
houden. Dan moet je wel een spe-
ciale band hebben met een club. 
En dat heeft Peter Pauw dan ook. 
Zelf speelt hij al jarenlang bij At-
lantis korfbal, zijn kinderen spelen 
elke zaterdag een wedstrijd en zijn 
vrouw traint de recreanten. 
Hoe het allemaal begon…. 12,5 jaar 
geleden vroeg José van der Plas op 
een van de feestjes van Atlantis aan 
Peter of hij het zag zitten om het se-
nioren 4 team te gaan sponsoren. Of 
het kwam door het bier of de char-
mes maar hij zei meteen “JA”! Ui-
teraard werd dit warm gehouden 
en kwam al gauw de voorzitter van 
commissie PR zaken op bezoek en 
werd de sponsoring rondgemaakt.
Na 3 jaar was het team beter bekend 
onder het PETER PAUW STERREN-
TEAM dan onder het senioren 4 van 
Atlantis. Op dat moment vond Pe-
ter dat het tijd was voor iets nieuws. 
Nieuwe sweaters voor alle teamle-
den. Het moet gezegd worden, het 
stond schitterend! Wat ook mooi 
stond, maar dat weten er maar heel 
weinig binnen de vereniging, wa-
ren de gesponsorde beha’s . Na een 
aantal jaren kwamen er opnieuw 

mooie sweaters. Je kunt zeggen dat 
we niet door onze sponsor in kou 
gezet zijn. Ondertussen is Peter zelf 
ook in zijn eigen team gaan korfbal-
len en heeft ook menig kampioen-
sfeestjes meegevierd. Maar ook het 
team zelf heeft iets voor hem ge-
daan. We zijn zeker wel 5x kampi-
oen geworden. En hebben met stuk-
jes in de plaatselijke krant aandacht 
geschonken aan zijn woninginrich-
tingzaak. Want al veel mensen bin-
nen en buiten de vereniging heb-
ben zijn zaak, op de Dubloen, al be-
zocht en hebben mooie gordijnen 
en vloerbedekking uitgezocht. Ook 
lamellen en vitrages en niet te ver-
geten goed advies (altijd gratis) zijn 
hier verkrijgbaar. Nu is Peter ver-
huisd en woont hij in Wilnis op de 
Herenweg 110. Ook daar is zijn win-
kel gevestigd en heeft opnieuw een 
mooie zaak waar iedereen gegaran-
deerd slaagt.

 Al jaren is het team in dezelfde sa-
menstelling bijeen en dat komt niet 
in de laatste plaats door Peter zelf. 
Met andere woorden: wij zijn al 
12,5 jaar trots dat wij de naam PE-
TER PAUW WONINGINRICHTING 
op onze korfbalshirt mogen dra-
gen en hopen dit nog heel lang te 
mogen doen. Peter, Claudia, Dani-
que en Melvin, bedankt namens al 
je sterren.

Peter Pauw – 12,5 jaar sponsor van Atlantis.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de laatste klaver-
jasavond van 2007 wist Jan van de 
Linden de eerste prijs te halen met 
5298 punten, 2e.Berto Blom met 
5217 punten, 3e. Herman Mulck-
huyse met 5092 punten, 4e. Elly De-
genaars met 4966 punten,en 5e. 
Theo Kranendonk met 4915 pun-
ten. Bep Schakenbos poedelde met 
3505 punten.Na 12 avonden spe-
len staat Rob van Achterbergh aan 
kop met 52722 punten, 2e.Herman 
Mulckhuyse met 51452 punten,en 

derde Theo Kranendonk met 50897 
punten, alle 3 hebben ze 17 marsen 
gespeeld.
Dinsdag 29 januari begint weer een 
nieuwe competitie van 14 avonden, 
waar nieuwe spelers van harte wel-
kom zijn.Indien U interesse heeft 
kunt U inlichtingen krijgen bij Ber-
to Blom tel. 265566, of bij Martien 
de Kuijer tel.264455 email m.de.kuij-
er@zonnet.nl. De avonden worden 
op dinsdag gespeeld,in het Meertje 
Achterbos 101 in Vinkeveen

Aquafix Milieu/ende & Zoon
D-pupillen Zaalvoetbal-
toernooi groot succes
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag 22 december is weer het tra-
ditionele zaalvoetbaltoernooi ge-
speeld van de meisjes & jongens D-
pupillen. 

Om zo’n toernooi te kunnen organi-
seren heb je sponsors nodig en die 
waren wederom dit jaar ook weer 
gevonden. Michel Pieke van AQUA-
FIX MILIEU BV en Jocet en Henk 
Ende van Ende & zoon transport-
bedrijf waren bereid gevonden om 
dit spectaculaire toernooi te spon-
soren. Hiervoor nogmaals onze har-
telijke dank. Ondanks het mooie 
vriesweer buiten is het een heel ge-
zellige en geslaagde dag geworden. 
Dit jaar hadden we de leidsters en 
leiders uit onze selecties van de da-
mes en heren 1, van onze club, ge-
vraagd om te coachen. Dit werd zo-
wel door de kinderen en de organi-
satiehard toegejuicht. Geen fanatie-
ke ouders langs de kant, maar op de 
tribune.

Fanatiek
‘s Morgens werd het toernooi gestart 
met de A & B poule. Deze speelde 
hun wedstrijden lekker fanatiek. Je 
kon merken dat er een aantal nog 
wakker moesten worden, want later 
op de ochtend ging het alweer feller 
tijdens de mooie en leuke potjes die 
we hebben gezien. 

De twee EHBO-ers hebben deze 
ochtend niks hoeven te doen. De 
ochtend ploeg moest om half vier 
terug komen voor het vervolg van 
deze dag. Om half een begonnen de 
C & D poule hun wedstrijden te spe-
len. Gelukkig bleven toch de meeste 
spelers waardoor het een gezellige 
bedoeling was op de tribune maar 
ook rond het veld. 

Rond twee uur kwam zelfs Rene 
van Dijk met zijn muziek aanzetten 
waardoor het helemaal niet meer 
stuk kon gaan. Er werd steeds leu-
ker gespeeld daar men begon te 
wennen aan het spelen in de zaal. 
Rond vier uur was het tijd voor de 

eerste halve finale die gespeeld 
werd tussen Kroatië tegen Frankrijk. 
De spannende pot werd gewonnen 
door Kroatië. Tussen door werden 
de andere finales gespeeld om de 
lagere plaatsen. 

De vonken vlogen eraf of het al de 
finale was. Tegen vijven de tweede 
halve finale tussen Nederland en 
Griekenland. Griekenland nam de 
leiding maar Nederland wist dit net 
voor tijd gelukkig om te draaien in 
winst. De finale tussen Kroatië en 
Nederland werd gestart om zes uur 
met een hele volle tribune. Een fi-
nale waardig met hier ook weer een 
heel spectaculaire einde voor Ne-
derland. 

Na een achterstand werd deze weer 
in de laatste minuten omgezet in 
een overwinning voor ze. Ik hoop ei-
genlijk dat dit ook komende zomer 
gaat gebeuren met het echte Ne-
derland.

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking werd gedaan door 
Rene en Jocet Ende. Helaas was Mi-
chel Pieke afwezig door een verhui-
zing van zijn bedrijf. Iedereen ont-
ving van de sponsors een vaantje 
als herinnering van deze geslaag-
de dag. 
Ook was er weer een prijs voor de 
beste speler en speelster van het 
toernooi. Bij de meisjes was dit Ha-
vize Sevilmis en bij de jongens was 
het Freek van Leeuwen geworden. 
Kroatië werd tweede en Nederland 
mocht er met de eerste prijs van 
door gaan. 

Aan alle koppies konden we zien 
dat jullie het een geslaagde dag 
vonden. Ik wil graag nogmaals de 
scheidsrechters (Laura, Roy, Martin 
& Henny) bedanken. Rene voor de 
gezelligheid en Isabella, Jordi, Nelle-
ke, Kevin, Diana, Bram, Iris, Jochem, 
Anne, Rudy, Samantha, Frank, Ilona, 
Rob, Lea en Nick bedanken voor de 
goede leiding. Volgend jaar weer en 
wel op 20 december 2008. Tot dan!

Jaap Germs is CSW-er 
van het jaar
Wilnis - Jaap Germs is tijdens de 
nieuwjaarsreceptie van CSW uitge-
roepen tot CSWer van het Jaar 2007. 
Uit handen van Wethouder, Sport 
Ingrid Lambregts ontving Jaap een 
mooie plaquette. Jaap is de onbe-
twiste winnaar van de verkiezing die 
dit jaar voor de 2e keer werd geor-
ganiseerd. Iedereen was het er over 
eens Jaap is de perfecte opvolger 
van Gerrie Spruijt die deze titel vo-
rig jaar kreeg.
Jaap Germs is al vele jaren leider 
van het wedstrijdsecretariaat. Hij is 
dagelijks in touw om te zorgen dat 
de wedstrijden kunnen plaatsvin-
den. Hij zorgt voor de scheidsrech-
ters, onderhoud de contacten met 
de KNVB en is niet te beroerd om 
zelf ook nog even de velden na te 
lopen of er nog een cornervlag ver-
geten is.
Eigenlijk verdient het hele gezin de 

titel, ook de vrouw van Jaap, Lida 
en hun kinderen Martijn, Mariska 
en Marloes worden regelmatig in-
geschakeld om pa te ondersteunen. 
Aan het begin van het seizoen zit 
het hele gezin de spelerspassen in 
de juiste hoezen te steken.
Jaap is ook Mr. Grote Clubactie, 
jaarlijks haalt hij voor de club een 
aardige som geld binnen. Hij zorgt 
voor alles bij de Grote Clubactie, 
een hele klus. 
Zaterdag om 7.00 uur staat hij vaak 
al bij CSW en waarschijnlijk eindi-
gen zijn werkzaamheden pas net 
voor Studio Sport op zondagvond. 
Om op maandag weer opnieuw te 
beginnen met het inplannen van de 
volgende week.
Jaap Germs is een supervrijwilliger, 
in hem eert CSW al haar vrijwilli-
gers. Want zonder deze vrijwilligers 
kan de club niet bestaan!

Fotobijschrift: Jaap Germs CSWer van het Jaar, met wethouder sport Ingrid 
Lambregts, Lida Germs en CSW voorzitter André Straathof.

Prijsklaverjassen C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 11 januari is er 
prijsklaverjassen in dekantine van 
de voetbalver. C.S.W. aan de Pieter 
Joostenlaan in Wilnis. 
U dient om 8.00 uur aanwezig te zijn. 

Er worden vier  maal zestien giffies 
gespeeld. 
Ook wordt een verloting gehouden  
met diverse prijzen. Iedereen is wel-
kom.

Vitac 2 jeugd kampioen
Vinkeveen - De najaarscompetitie 
heeft bij Tafeltennis Vereniging Vitac 
een kampioen opgeleverd. In de 4de 
klasse werden Arian Stolk, Remko 
van Vliet en Chatsjik Daudov Kam-
pioen. 
Doordat ze een inhaal wedstrijd 
moesten spelen wisten ze hoe-
veel punten ze moesten halen in de 
laatste wedstrijd. Er moest met 9-1 
werden gewonnen! Het begin ging 
goed ze stonden zo 6-0 voor dus het 
zag er goed uit. Helaas leed Chatsjik 
een nederlaag zodat het 6-1 werd. 
De andere wedstrijden moesten dus 
geworden wonnen, en dat werd ook 
gedaan! Met een mooie 9-1 over-
winning werden ze kampioen.

Het eerste team, bestaande uit Rei-
nier den Hartog en Mats Polotto, 
speelde dit seizoen samen met 2 
jongens uit Bilthoven. 

Er werd een redelijke competi-
tie gespeeld, ondanks  ze veel last 

van ziektes hadden.  Het 3de team 
speelde dit seizoen in de 6de klasse. 
Deze bestond uit Dion Slegt , Binky 
Vuur en Junior Vuur. 

Het begin was even moeilijk maar 
al snel waren ze aan de competitie 
gewend. Met goede wedstrijden er 
tussen zitten van 8-2 en 7-3 winst 
werden ze 4de in hun poule. 
Heb jij ook zin om te tafeltennissen? 
Vitac heeft voor verschillende leeftij-
den trainingsgroepen. 

De speel locatie is ‘De Boei’ in Vin-
keveen. Op dinsdag van 18.00-19.15 
uur traint de jeugd in de leeftijd van 
10-13 jaar,  van 19.15-20.30 uur 
traint de jeugd vanaf 13 jaar. Voor 
de jongere kinderen is er mogelijk-
heid om op donderdag te tafelten-
nissen van 17.00- 18.30. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met: Ellie van senten 0297-262985 
of Bastiaan de Haan 06-14531931



HSV-4 in het nieuw 
gestoken door sponsors
Regio - Op zondag 23 december 
heeft het vierde elftal van H.S.V van 
zijn sponsors een geheel nieuw te-
nue gekregen en tevens nieuwe 
sporttassen.

Na jarenlang gesponsord te zijn ge-
weest door de heavy metal band
Black Knight en door Bob’s Bar 

Adelhof heeft het vierde elftal nu 
vier sponsors weten te vinden. Bob’s 
Bar Adelhof, het welbekende gezel-
lige cafe in Mijdrecht, onderhouds-
bedrijf de Wit uit de Hoef, admini-
stratiekantoor Bakker uit de Hoef en 
installatiebedrijf Rozestraten uit Al-
phen a/d Rijn. 
Met dit nieuwe tenue hoop het vier-

de elftal in de tweede helft van de 
competitie iets meer succes te boe-
ken dan tot nu toe, want het is het 
elftal nog niet gelukt om dit jaar hun 
tegenstanders te overwinnen. De 
spelers van het vierde elftal willen 
hun sponsors en oud sponsor Black 
Knight via deze weg bedanken voor 
hun bijdrage.

Kersttoernooi K.V. De Vinken   
De Ronde Venen - Voor de 47ste 
keer organiseerde K.V. De Vinken 
een kersttoernooi waaraan kinderen 
van basisscholen uit Vinkeveen en 
omstreken mee mochten doen. Ook 
dit jaar hadden weer veel kinderen 
zich opgegeven.

Ieder team speelt een aantal korf-
balwedstrijden onder leiding van 
(vooral) A- en B-jeugd van De Vin-
ken, maar er worden tussendoor ook 
spelletjes gedaan. Zo wordt er ge-
keken welk team het snelste is met 
de estafette, het meeste kan scoren 
in 10 minuten en het snelst de hin-
dernisbaan kan afleggen. Voor de 
spelletjes is een aparte competitie 
en dus ook een aparte prijs.

Op donderdag 3 januari begon het 
toernooi met de teams van groep 5 
en 6. Bij groep 5 deden vier teams 
mee, die het nog flink spannend 
maakten. De Ridders van de Pijl-
staart en de Lakeien van de scha-

kel behaalden evenveel punten. Er is 
daarna naar het doelsaldo gekeken 
en op basis daarvan werden de Rid-
ders 3de. Wie er 2de en 1ste zouden 
worden was een stuk duidelijker, 
in het onderlinge duel verloren de 
Hofdames van de St. Jozefschakel 
van de Jonkvrouwen van de Scha-

kel, waardoor de 1ste plaats naar de 
Jonkvrouwen ging. 

De spelletjes werden overduidelijk 
gewonnen door De Ridders, zij wa-
ren zowel bij de estafette als bij de 
hindernisbaan het snelst. Daarmee 
hadden De Ridders van de Pijlstaart 
allemaal een zakje chips gewonnen.

Gelijk
Bij groep 6 werd er gespeeld in 2 
poules. Eerst heeft elk team tegen 
de andere teams in de poule ge-
speeld, waarna de nummers 3, 2 en 
1 van elke poule nog tegen elkaar 
zouden strijden. De wedstrijd tussen 
de nummers 3, die dus alleen nog 
om de eer ging, eindigde in een ge-
lijkspel, waardoor Friesland van de 
Pijlstaart op een gedeeld 5de plaats 
eindigde met Groningen van de 
Schakel. 

In de wedstrijd die daarna volg-
de werd er gespeeld om de 3de en 

4de plek, waarbij er voor degene die 
3de zou worden een beker te ver-
dienen viel. Uiteindelijk bleek Gel-
derland (St. Jozefschool) te sterk 
voor Limburg (St. Jozefschool) en 
zo ging Gelderland er met de 3de 
plaats vandoor. In de finale namen 
Drenthe (de Schakel) en Zeeland 

(St. Jozefschool) het tegen elkaar 
op. Zenuwslopend was de wedstrijd 
te noemen, waarin Drenthe, met een 
aantal korfballers in het team, ver-
rassend gelijk speelde tegen Zee-
land waar niet één korfballer in 
speelde. Door de gelijke eindstand 
moesten er strafworpen worden ge-
nomen om te beslissen wie de bes-
te zou zijn van de twee teams. Deze 

strafworpenserie werd uiteindelijk 
gewonnen door het team van Dren-
the. Zeeland ging echter niet met le-
ge handen naar huis, zij bleken het 
sterkst bij spelletjes en hadden met 
de 2de plaats natuurlijk ook een be-
ker verdiend.

Patatje
De leiding ging tussen de middag 
lekker een patatje eten en daarna 
was het ’s middags de beurt aan 
de groepen 7 en 8.  Bij groep 7 en 
8 deden zes teams mee in 2 pou-
les mee, die niet alleen streden voor 
een mooie beker of het winnen van 
de spelletjes. Bij deze groepen zit 
er aan de eerste plaats niet alleen 
een mooie beker vast, het winnen-
de team mag ook uitkomen in een 

wedstrijd om de Ronde Venen Cup 
om te kijken welke school het beste 
team heeft van heel de Ronde Ve-
nen. Wederom bleek het team van 

De Schakel het sterkste (Fortuna), 
zij verloren niet één wedstrijd in hun 
poule en wonnen ook de finale. 

Zij mogen het dus binnenkort op-
nemen tegen het team dat bij het 
korfbaltoernooi van Atlantis 1ste is 
geworden. Als 2de eindigde Deetos 
(St. Jozefschool), die het ook keurig 
hadden gedaan en alleen de finale 
verloren van Fortuna. 

Omdat nu groep 7 niet alleen tegen 
andere groepen 7, maar ook tegen 
groep 8 wedstrijdjes speelde, waren 
er bij groep 7 en 8 vier bekers te ver-
delen. In de wedstrijd om de 3de en 
4de plaats was iedereen dus in ieder 
geval verzekerd van een beker. 

Uiteindelijk bleek het mixteam van 
de Pijlstaart en de St. Jozefschool 
(PKC) te sterk voor het team van de 
Poldertrots (Die Haghe). Bij de spel-
letjes was het ontzettend spannend, 
maar liefst vier teams eindigden 
met hetzelfde aantal punten boven-
aan! De winnaar werd bepaald aan 
de hand van de tijd die bij de esta-
fette was gelopen en daaruit bleek 
dat het team van de Poldertrots het 
snelst was geweest en dus wonnen 
zij de spelletjes.
Snel
Nadat de leiding donderdagmiddag 
en -avond een beetje was uitge-

rust (tenminste de meesten…), was 
het vrijdagochtend de beurt aan de 
teams van groep 3 en 4. Bij groep 
3 deden vier teams mee, maar was 
het niet zo spannend. Er was één 
team dat gewoon duidelijk de bete-
re ploeg was. 

Zij verloren niet één wedstrijd en zo 
eindigde team Oranje van de Scha-
kel bovenaan. Team Roze (de Scha-
kel) volgde als 2de en 3de werd 
Rood (St. Jozefschool). 

Bij de spelletjes eindigden drie 
teams met evenveel punten boven-
aan, maar team Paars was het snelst 
met de estafette. Hierdoor ging bij 
deze groep niemand met lege han-
den naar huis! Groep 4 maakte het 

Matige start 2008 Atalante 
dames 2
De Ronde Venen - Op 4 januari 
ging de Atalante Oudenallen equi-
pe op bezoek in het Tpsportcentrum 
in Almere. Tegenstander Omniworld 
speelde vorig jaar nog tegen het 
eerste team van Atalante en staat 
op een vijfde plek. 
De Vinkeveense dames staan mo-
menteel 9de van de 12, niet al te 
florissant, maar zo halverwege is er 
nog van alles mogelijk. De eerste 
thuiswedstrijd tegen dit team had-
den de dames van 2 gewonnen met 
3-2 in een supermooie spannende 
strijd. Maar zo lekker als het team 
toen speelde zo matig was de uit-

wedstrijd. De dames hadden in de 
kerstperiode 2 trainingen gemist en 
dat was duidelijk te merken. Vooral 
de reactiesnelheid was ver beneden 
peil. En hoewel de voltallige selectie 
van 9 vrouwen aanwezig was, kon 
geen enkele opstelling het tij keren. 

Ballen vlogen weg, veel foute ser-
vices, misverstanden, weinig pit en 
veel persoonlijke fouten. Ofwel olie-
bollen in de benen. Heel soms waren 
er leuke oplevingen, maar over het 
algemeen was het echt zwaar onder 
de maat. Het spel van dames 2 ken-
merkt zich normaal door attractief 

en fanatiek spel maar zo matig als 
deze wedstrijd was het nog niet ge-
weest. Een dikke 4-0 dus, met cijfers 
25-15, 25-21, 25-12, 25-15. 
De laatste weken loopt het niet 
meer zo lekker als bij de start van 
het seizoen. 
Daarom gaan de handen uit de 
mouwen, en gaat er forse trainings-
arbeid geleverd worden om het D2 
karakter weer terug te krijgen. Dat 
is het oprechte voornemen van de 
dames vanaf de tweede week van 
2008! Vrijdag 11 januari speelt het 
team in de Boei tegen het eerste 
team van Oberon uit Weesp (nr 8). 

tot het eind aan toe spannend. Haai 
(de Pijlstaart) en Tijger (St. Jozef-
school) hadden na drie wedstrijden 
allebei nog niks verloren. Als laatst 
stond de wedstrijd tussen deze 
teams op het programma. De uitslag 
daarvan zou dus beslissend zijn voor 
de 1ste en 2de plaats. In een ontzet-
tend spannende wedstrijd wist 

Tijger het van Haai te winnen, waar-
door Tijger onverslagen op de 1ste 
plaats eindigde. 2de werd Haai en 
als 3de eindigde het team Aap van 
de St. Jozefschool met één gewon-
nen wedstrijd en één gelijkspel. 

Bij de spelletjes stak Haai met 
kop en schouders boven de ande-
re teams uit, zij wonnen zowel het 
sneldoelen, als de estafette en ook 
de hindernisbaan. Geen enkel team 
van welke groep dan ook is met le-
ge handen naar huis gegaan. Ieder 
kind dat mee deed kreeg na afloop 
nog een zakje knetterkauwgom en 
een uitnodiging om een keertje mee 
te komen trainen bij één van onze 
teams. 
Tenslotte willen wij graag iedereen 
die op één of allebei de dagen ge-
holpen heeft ontzettend bedanken! 
Zonder jullie was het niet gelukt! 
Ook willen we alle kinderen bedan-
ken die zo ontzettend enthousiast 
waren en leuke wedstrijden lieten 
zien en natuurlijk de ouders voor 
alle aanmoedigingen en bedankjes 
achteraf. 

Verlies voor Vinken in 
streekderby
Vinkeveen - De eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar, Vinken 1 tegen 
SDO uit Kamerik. Een tegenstander 
waar Vinken op het veld nog over-
tuigend van wint, in de zaal liggen 
de machtsverhoudingen anders. 
Vinken verliest na een goede start, 
de wedstrijd met 6-11. 

Na een korfballoze maand voor Vin-
ken 1, de laatste, geplande wedstrijd 
tegen Tjoba werd uitgesteld, moet 
het vlaggenschip direct in 2008 vol 
aan bak. Op het programma staat 
de streekderby Vinken 1 tegen SDO 
uit Kamerik. Geen gemakkelijke 
wedstrijd op papier, SDO kent een 
goede start van het zaalseizoen en 
staat tweede in de poule. 

Vinken heeft meer moeite en staat 
een na laatste. Maar op het veld 
won het Vinkenteam gesponsord 
door Fortis Bank nog van SDO, dus 
een verrassing is mogelijk. Vinken 
speelt met Peter Koeleman, Arjan 
Kroon, Angela Sloesarwij en Susan-
ne de Wit in de aanval. En Peter 
Kooijman, Pascal Kroon, Charita Ha-

zeleger en Mariska Meulstee in de 
verdediging. 

Goede eerste helft
Vinken begint goed aan de wed-
strijd en scoort twee keer achter el-
kaar, 2-0. SDO heeft wat pech in het 
begin, ze schieten vaak, maar mis-
sen veelvuldig. 
Ze maken in ieder geval nog geen 
verpletterende indruk. Na bijna tien 
minuten spelen scoort SDO pas 
haar eerste doelpunt, direct daar-
na de tweede, wat een gelijkstand 
geeft, 2-2. 

Beide teams hebben veel doelkan-
sen, de wedstrijd is spannend om 
te bekijken, ook al zijn er bijzonder 
weinig doelpunten te tellen. 

Susanne de Wit mist een mooie 
doorloopbal, maar maakt het even 
later goed door middel van een af-
standsschot, 3-2. Vinken blijft op-
nieuw een doelpuntje voor op SDO, 
tot 3-4, dan gaat SDO los. Het wordt 
3-5, waarna de spelers de kleedka-
mers in gaan voor de rust. De E2 en 

de E3 zijn de teams van de week. In 
de rust doen ze hard hun best om 
zoveel mogelijk doelpunten te sco-
ren. 

Teleurstellend
SDO zet de ingezette voorsprong in 
de tweede helft voort. Vinken komt 
er niet meer aan te pas. SDO is los-
gekomen en heeft de smaak van 
scoren te pakken. SDO gaat van 3-5 
naar 3-7, voordat Pascal Kroon weer 
voor De Vinken scoort, 4-7. 

Het tempo van het Fortis team is te 
laag en aanvallend wil het niet luk-
ken. SDO neemt opnieuw afstand en 
komt tot 4-10, op deze manier gaat 
het erg snel. Het verschil is groot. 

Arjan Kroon mist helaas een straf-
worp, net daarvoor had hij het doel 
nog geraakt, maar de scheidsrech-
ter had al gefloten. 
Charita Hazeleger benut een straf-
worp op 5-10. Beide teams scoren 
nog eenmaal in de laatste minuut, 
waardoor de eindstand uitkomt op 
6-11. 

Biljarten de Merel

Loogman, Leeflang en Kooy-
man  naar finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes bal-
len toernooi  van biljartclub de Me-
rel  zijn  er in het  afgelopen week-
end maar liefst vijf   spelers doorge-
drongen  tot de finale en wel in de 
a poule , de sterke Bert Loogman, 
in de  b poule Patrick Gillet en Bart 
Dirks en in de c poule Marnix Leef-
lang en Kees Kooyman.  Bob Hube-
net van Adelhof  kon zijn draai nog 
niet vinden met al die ballen , net 

zoals Frank Witzand, Bas Kolenberg  
en Patrick v.d.Meer. 

Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen : Vrijdag 
11  Januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur, zaterdag 12  januari van 14.00 
uur tot 19.00 uur, zondag 13 janu-
ari van 14.00 uur tot 17.00 uur ,vrij-
dag  18 januari  van 20.00 uur tot 

23.00 uur, zaterdag 19 januari  van 
14.00 uur tot 18.00 uur, zondag 20 
januari van 14.00 uur tot 17.00 uur , 
vrijdag 25 januari van 20.00 uur tot 
23.00 uur en zaterdag 26 januari van 
14.00 uur tot 19.00 uur , Waarna om 
plus-minus 19.30 uur de finales zul-
len starten. Daarna is er de prijs-uit-
reiking. Dit alles in cafe de merel ,     
arkenpark “mur” 43 te   Vinkeveen  
tel. 0297-263562
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Mijdrecht – V.I.O.S. begint het nieu-
we jaar goed met de jaaruitvoering 
op zaterdagavond 12 en zondag-
middag 13 januari.
In het geheel vernieuwde en zeer 
sfeervolle Partycentrum De Meijert 
zullen alle afdelingen van de vereni-
ging het publiek vermaken met mu-
ziek, spectaculair slagwerk en ma-
joretteshows. De ervaren muzikan-
ten en majorettes maar ook de al-
lerjongsten zullen hun beste beentje 
voorzetten. Op de zaterdagavond is 
er ook nog een grote verloting met 
prachtige prijzen beschikbaar ge-
steld door winkeliers uit de regio 
en een afterparty met medewerking 
van X-treme Show Productions.

De uitvoering begint op zaterdag-
avond 12 januari om 20.00 uur en 
op zondagmiddag om 14.00 uur. 
De zaal gaat een half uur voor aan-
vang open. De entreeprijs is 4 eu-
ro per persoon. Alleen op zondag-
middag is de entree voor kinderen 

tot 12 jaar gratis mits onder bege-
leiding van een volwassene. Kaart-
jes kunt u aan de zaal kopen. Maar 
wilt u zeker zijn van een plaats, koop 
dan uw kaartjes op één van de voor-

verkoopadressen. In Mijdrecht is dat 
Primera De Jong in de Lindeboom 
16 en in Vinkeveen tussen 16.00 
en 20.00 uur bij Familie v.d. Linden, 
Snippenlaan 31.

Boni supermarkt geeft 
prijzen weg
Mijdrecht - In de twee laatste we-
ken van 2007 waren er mooie prij-
zen te winnen bij  Boni Supermarkt 
in Mijdrecht.
Zo werden er een oma’s fiets én een 
prefect draft beertender weggege-
ven. Tijdens de feestdagen kregen 
klanten van de Boni in Mijdrecht bij 
de aanschaf van feestelijke vlees-
waren een kanskaart.
Deze kanskaart kon weer ingele-
verd worden, voorzien van naam en 

adres, bij de slagerij van de Boni.
Uit de vele ingeleverde kanskaar-
ten, werden door de slagerij mede-
werksters één kanskaart getrokken. 
De gelukkige winnares is de 11-ja-
rige Willemieke Meints uit Mijdrecht 
en zij mocht zaterdag 5 januari haar 
nieuwe fiets in ontvangst nemen.
Tijdens de feestdagen viel er ook 
nog een beertender te winnen bij 
de Boni.
Klanten konden bij aankoop van 2 

kratten Hertog Jan bier hun kas-
sabon, voorzien van hun naam en 
adres gegevens, in de daarvoor be-
stemde bus deponeren. Uit de ve-
le ingeleverde kassabonnen werd  
door een deskundige jury een bon 
getrokken.
De gelukkige winnaar van deze per-
fect draft beertender is de heer Theo 
Zaal uit Mijdrecht en ook Theo heeft 
zijn prijs zaterdag 5 januari in ont-
vangst genomen.

Volgens klein onderzoek CDA

Toch sportvelden in de 
Driehoek
De Ronde Venen - Bovenstaan-
de conclusie valt te trekken uit 
een onderzoek gehouden tijdens 
de nieuwjaarsreceptie in de Willis-
stee waar  passanten hun voorkeur 
konden uitspreken voor de ontwik-
keling van het gebied achter de r.k. 
kerk te Mijdrecht.
De gemeente wil in het kader van 
een zogenoemd estafetteplan de be-
staande sportvelden aan de Hoofd-
weg in Mijdrecht en die in Veenzij-
de 1 te Wilnis daar naar toe bren-
gen om op de vrijgekomen gronden 
woningen te bouwen. Echter niet ie-
dere sportvereniging is het daarmee 
eens en ook de omgeving moppert. 
Vandaar een onderzoekje om de be-
langstelling voor die ontwikkeling te 
peilen. Op een plattegrond naast de 

kraam van het CDA staat ‘de Drie-
hoek’ in het groen aangegeven. Een 
grote lap grasland langs de ring-
vaart, tussen de Rabobank en de 
Wilnisse Zijweg. Vandaar langs die 
weg tot aan het Industrieterrein om 
langs het voormalige spoorlijntje 
(Amstelveen-Nieuwersluis) weer bij 
de Rabobank uit te komen.
Gemeten op de plattegrond heeft 
de driehoek een basis van 0,5 km 
(langs de Wilnisse zijweg) en een 
hoogte van 1,1 km (langs het spoor-
lijntje). Ergo, het gaat om een ge-
bied van ongeveer 28ha.  Passanten 
kunnen kiezen uit vijf mogelijke op-
lossingen. Het gebied ontwikkelen 
als park, als sportterrein, als indu-
strieterrein, als agrarisch gebied of 
volbouwen met woningen. Iedere 

geïnteresseerde mag twee voorstel-
len doen en loot mee om een kaas 
van vier kilo. Door een op papier uit-
gesneden sticker op een scherm te 
prikken wordt de keus voor ieder-
een zichtbaar.  Om 22.00 uur wordt 
de balans opgemaakt. 92 passan-
ten hebben hun mening gegeven. 
66 stickers wijzen op sportvelden, 
59 op een park, 35 op agrarisch ge-
bied.
Slechts 20 stickers verwijzen naar 
woningbouw en vijf naar industrie. 
Omdat niet iedereen zijn of haar 
naam heeft achtergelaten gaat de 
verloting van de kaas onder 82 deel-
nemers.
Mw. Roza Amoera uit Mijdrecht 
blijkt de gelukkige. Dezelfde avond 
nog krijgt ze de kaas thuisbezorgd.

V.I.O.S. jaaruitvoering 2008

Nieuwe bibliotheekpas 
niet ontvangen?
Regio - Afgelopen maanden heb-
ben alle leners een nieuwe biblio-
theekpas thuisgestuurd gekregen. 
De meeste leners hebben de pas in-
middels laten activeren in de bibli-
otheek.

Heeft u de nieuwe pas nog niet la-
ten activeren, dan kunt u dat alsnog 
doen bij de informatiebalie in de bi-
bliotheek.

Heeft u geen nieuwe bibliotheekpas 
ontvangen?

Bij de verzending zijn problemen 
geweest en wellicht heeft u daarom 
de brief niet ontvangen. Maar het 
kan ook zijn dat uw adresgegevens 
niet meer kloppen. Passen met on-
juiste adresseringen hebben wij re-
tour gekregen. Mocht u dus geen 
nieuwe pas hebben ontvangen, gaat 

u dan even langs bij de bibliotheek, 
dan wordt er een nieuwe pas voor u 
aangemaakt.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Nieuwbouw ajOc gaat 
toch door
Mijdrecht - Rond een uur of tien 
zaterdag 5 januari was het al aardig 
druk bij Immitsj en stonden er zelfs 
mensen in de rij. Dat had te maken 
met het jaarlijkse nieuwjaarsfeest 
of party zoals Nathan Hak voorzit-
ter het uitdrukte die nu sinds 2005 
voorzitter is en daarvoor een aantal 
jaren voorzitter van de PR commis-
sie is geweest.

Er was dit keer geen band maar wel 
gezellige muziek en er staan altijd 
wel bekenden en vrienden die je 
gelukkig Nieuwjaar kunt wensen en 
waar je even mee kan staan praten 
of misschien wel de hele avond als 
het gezellig is. Maar er staat zoals 
altijd wel meer op de agenda van 
jongerenvereniging Ajoc. Zo is er 
in het eerste weekend van februari 
hoe kan het ook anders carnaval zo-
wel voor kinderen, ouderen als min-
der validen verzorgd door de beken-
de carnavalsvereniging van Ajoc de 
Huts Geklutste Kliek. Die carnavals-
vereniging bestaat trouwens dit jaar 
33 jaar dus wel tijd voor een feestje. 
In het tweede weekend van februa-
ri komt dan de band ‘patatje metal’. 
“Het is een Nederlandstalige band 
die ook Nederlandse nummers ten 
gehore brengt maar met een ‘me-
tal sausje’ aldus Nathan “Zoals het 
lied ‘Heb je even voor mij’ met gitaar 
en alle leden van de band verkleed”. 
Dan volgt rond maart/april de après 
ski party.

Toneel
Het woord zegt al genoeg en op 5 
april de ‘Melodramatic band’. En na-

tuurlijk toneel op 18 en 19 april in het 
Oude parochiehuis. Verder is er elke 
vrijdagavond klaverjassen of poolen 
of pokeren. Bij het laatste wordt niet 
om geld gepokerd. Hoe is de vereni-
ging eigenlijk onderverdeeld. Hak 
vertelt “Wij hebben nu rond de 300 
leden. Er zijn momenteel veel jonge 
leden vanaf 16 jaar en tot je 35e jaar 
kun je lid blijven. Daarna kun je do-
nateur worden. De vereniging werkt 
met commissies. Als eerste is er een 
bestuur bestaande uit de voorzitter, 
secretaris en penningmeester en 
daaraan verbonden zijn drie com-
missies namelijk de barcommissie, 
de activiteitencommissie en de PR 
commissie.
De barcommissie zorgt voor het ge-
bouw en de drank, de PR-commis-
sie verzorgt de posters, website, het 
clubblad de Kater en overige publi-
citeit en de activiteitencommissie 
gaat voor de feesten, de bands, de 
activiteiten voor de leden. Daarnaast 
is er voor het festival een speciale 
commissie of eigenlijk bestuur en 
er is een carnavalscommissie. Voor 
het festival zijn de voorbereidingen 
al begonnen.

Dat gebeurt meteen als het festival 
afgelopen is dan beginnen we al na 
te denken over het volgende festi-
val. “Dat we de prijzen toch redelijk 
kunnen houden zoals euro 25 met 
grote namen zoals Blof en de the 
Golden Earring heeft ook te maken 
met onze sponsors”. Nathan Hak wil 
verder nog niets loslaten maar zegt 
wel dat er weer grote Nederlandse 
artiesten zullen komen.

Nieuwe web
Er komt trouwens een nieuwe web-
site. De bedoeling is dat die half 
april klaar is met een nieuwe fes-
tivalsite en een verenigingsite met 
een geïntegreerd fotoalbum en het 
forum wordt anders. De websi-
te gaat de lucht in onder de naam  
www.ajoc.nl. Ook is er een nieuw lo-
go wat hanteerbaarder is en van een 
afstand duidelijker op een poster te 
onderscheiden. Voor alle commu-
nicatie is het een goed logo”vindt 
Nathan. En dan natuurlijk het heet 
hangijzer: de Nieuwbouw. “Dat heeft 
wel wat vertraging opgelopen maar 
volgens de planning gaan we nu 
toch eindelijk bouwen en wel me-
dio april en als het lukt, is dan alles 
in oktober klaar. We hebben altijd 
in het eerste weekend van oktober 
een feest maar dat zal waarschijn-
lijk niet doorgaan. Maar we zijn al 
blij dat het nu van de grond is. Over 
drie weken gaan we praten met een 
binnenhuisstyliste. We hebben wel 
wat veranderingen in ons hoofd. Zo 
willen we de discolampen aan het 
begin van de bar vervangen door 
iets rustiger licht. En ook de ruim-
te willen we eigenlijk restylen zodat 
er ook een gedeelte is met banken 
en tafeltjes waar je rustig kunt zit-
ten praten met een houten vloer die 
er nu al ligt en dan daarnaast een 
echte dansvloer. Maar hoe het pre-
cies gaat worden is nog niet hele-
maal bekend maar daar gaan we 
dus voor om de tafel zitten en kij-
ken wat daaruit komt” aldus Nathan 
die blij is dat zij nu eindelijk kunnen 
beginnen. 
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

   Goed geschoten...

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

Nieuwjaarsmorgen
Vinkeveen - De beste wensen voor het nieuwe jaar 2008. Gezondheid, 
geluk en werk!
Op nieuwjaarsmorgen rond 09.00 uur heb ik deze foto’s gemaakt.
Het lijkt alsof mensen die geld aan vuurwerk besteden geen oog hebben 
voor de andere dorpsbewoners. Met achtergelaten dozen en andere 
troep is het trottoir geblokkeerd voor mensen die de dag na de nacht 
passeren.

A.Ch. van Golen-Koster
Herenweg 23, Vinkeveen

Advertentie Berliner Editie: X Week: X
Documentnaam: IVN-NIET WEGGOOIEN Pagina:  �

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”

Wat zit er in die boom?

Da’s nou zo leuk van de 
winter: dat je door de bomen 
heen kunt kijken.
Je ziet niet alleen hoe het 
takkenpatroon is gegroeid 
maar je ziet ook alles wat 
er in die boom zit. Als ze 
er niet uitgewaaid zijn zie 
je in welke bomen nesten 
gemaakt worden. Je ziet dan 
bijv. dat Meidoorn favoriet is 
bij veel zangvogels. Vaak zit 
het hele nestje er nog in. Ook 
zie je zaden hangen zoals 
kortgeleden in een column 
over de Es werd geschreven.
En aan de Els kun je veel leuks 
zien. De elzenproppen die nu 
hun zaden laten vallen en
waar Sijsjes en Putters op 
af komen. Maar ook kun 
je de nieuwe katjes zien 
die binnenkort zullen gaan 
bloeien. En de vrouwelijke 
‘katjes’ die straks tot proppen 
zullen uitgroeien zitten er ook 
al aan.
Maar ik heb heel lang niet 
begrepen welke proppen in 
hoog opschietende wilgen 
zaten.
In mijn vroegere naïviteit 
dacht ik dat het een groep 
vogels was maar ze zaten 
wel heel lang op dezelfde plek 
en ze zaten ook wel erg stil. 
Toen dacht ik dat het nog niet 
afgevallen bladeren waren 
maar ze zagen er heel anders 
uit dan de oorspronkelijke 
bladeren van die wilg.

Totdat ik er eens een geplukt 
heb en nagezocht heb wat het 
was. Nu zie ik ze in veel wilgen 
zitten. Zelfs in de knotwilg 
langs de laan waar ik woon. 
Het is namelijk zo dat er 
verscheidene opvallende 
gallen op Wilgen worden 
veroorzaakt door galmuggen. 
Vooral op Schietwilg en 
Kruipwilg komt het zgn. 
‘wilgenroosje’ voor. Niet te 
verwarren met de bloem die 
zomers roze bloeit en
dezelfde naam draagt.
Aan de top van een twijg 
groeien daarbij een 
aantal bladeren tot een 
opeengedrongen rozet. 
Dit is het werk van de 
Wilgerozetgalmug. Nu, in 
de winter zie je die rozetten 
duidelijk in de boom zitten. 
Probeer er eens één van 
dichtbij te bekijken, dan zie je 
duidelijk de rozetvorm.
Erg leuk als je op een 
winterdag een wandeling 
maakt en je gasten opeens 
vertelt of ze wilgenroosjes 
willen zien. Dan moet je 
natuurlijk eerst wel even 
gespiekt hebben of langs je 
wandelpad schietwilgen of 
knotwilgen groeien….

Een iVN-natuurgids

(Er is nog plaats op de 
Natuurgidsencursus. Meld je 
snel aan ! Zie de website!)

Knotgroep begint 2008 bij 
het Zijdelmeer
Regio - Op zaterdag 12 januari is 
het weer duidelijk dat het Zijdel-
meer en omgeving de thuisbasis is 
van de Knotgroep Uithoorn. 
Voor de liefhebbers en beginners 
begint de ochtend met een uiteen-
zetting hoe wilgenknotten gedaan 
moet worden. Om het geleerde in 
praktijk te brengen staan vlak bij de 
werkschuur voldoende wilgen. Voor 
de ervaren knotters staan langs de 

Watsonweg nogal wat bomen die 
weer bijgewerkt moeten worden.
We starten om 09.00 uur vanuit onze 
werkschuur op de hoek Elzenlaantje 
/ Boterdijk en gaan door tot onge-
veer 13.00 uur. De Knotgroep zorgt 
voor gereedschap, handschoenen, 
koffie en soep. U zorgt voor een 
beker en een lepel. Meer informa-
tie? Bel Peter Huizinga, tel. 020-
6432585.  

Schilderen in Atelier
De Penseelstreek
Uithoorn - Het nieuwe jaar is weer 
begonnen. Ongetwijfeld hebt u ook 
uw goede voornemens gemaakt. 
Misschien denkt er wel eens over 
om in het nieuwe jaar in cursusver-
band te gaan schilderen.

In dat geval moet u eens gaan kijken 
in atelier ‘De Penseelstreek’, Potgie-
terlaan 16, te Uithoorn, waar op Za-
terdag 12 en 19 jan. van 15-17 uur 
de mogelijkheid bestaat om in te 
schrijven voor een cursus aquarel-
leren of acryl. De lessen worden ge-
geven in een lichte lesruimte, waar 
in kleine groepen (maximaal 9 per-
sonen) wordt geschilderd. U wordt 
begeleid door beeldend kunstenaar 

Corrie Eeltink, die al vele jaren met 
succes deze cursussen geeft. Het is 
mogelijk een basiscursus te volgen 
bedoeld voor wie nog niet eerder 
geschilderd heeft. Voor de wat meer 
gevorderden wordt er een vervolg-
cursus gegeven, die ook geschikt 
is voor wie met acrylverf wil schil-
deren. De cursussen vinden zowel 
overdag als ’s avonds plaats.
Voor meer info kunt u bellen naar 
atelier ‘De Penseelstreek’, telefoon: 
0297.540444; www.penseelstreek.
amateurkunst.net: e-mail: penseel-
streek@amateurkunst.net.
Folders met informatie over de cur-
sussen kunt u vinden in de openba-
re bibliotheken.

Tangomuziek in Thamerkerk
Uithoorn - Zondagmiddag 20 ja-
nuari om 15.30 uur presenteert de 
SCAU het Dionysus Trio in de Tha-
merkerk. Het Dionysus Trio bestaat 
uit Gappy Haarsma, accordeon, Siet 
Dunselman, piano en Irene de Boer, 
viool. Aanvankelijk speelde het trio 
vooral de Tango Nuevo van Piazzolla, 
maar de laatste tijd heeft het zijn re-
pertoire verbreed. Op het program-
ma van het trio staat vanmiddag dan 
ook naast veel werk van de Argen-
tijnse componist Piazzolla, werk van 
Hendrik Andriessen, Khachaturian, 
Rowley, Martin en Martinu. Een pro-
gramma van tangomuziek naast an-
dere licht-klassieke muziek. Gappy 
Haarsma kreeg al op 8-jarige leeftijd 
accordeonles en werd zo enthousi-
ast dat dit haar vakstudie werd. Ze 
kent nu een veelheid aan muzikale 
activiteiten, zoals solorecitals, bege-
leiding bij toneel en cabaret en so-
liste bij diverse orkesten. Siet Dun-

selman studeerde aan de Muziek 
Pedagogische Academie in Leeu-
warden en werd direct daarna be-
noemd tot docent aan het gemeen-
telijk muziekinstituut. Naast haar 
werk als docente heeft zij ruime er-
varing met kamermuziek en de be-
geleiding van zangers en koren. Ire-
ne de Boer begon al vroeg met vi-
oolspelen, tien jaar na haar eerste 
les begon zij met de vakstudie in 
Zwolle. Zij heeft in de afgelopen ja-
ren veel ervaring opgedaan met ka-
mermuziek, is solistisch opgetreden 
en was regelmatig te horen met or-
kesten in binnen- en buitenland. 
Het belooft een middag te worden 
met een vrolijk mengsel van wereld-
muziek. Kaarten zijn verkrijgbaar à 
10.- euro bij de boekhandels Ten 
Hoope, Zijdelwaardplein en Bruna, 
Amstelplein, bij Discocentrum, Krij-
tenberg, Dorpsstraat en aan de zaal 
zolang er plaats is.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld 
zijn belangrijke doelen van SOS. Daarnaast is het geven van voorlichting 
binnen De Ronde Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking 
een belangrijke taak. 
Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, leerlingen en 
ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen 
ook voor de allerarmste kinderen. Met de hulp van onze huidige en nieuwe 
donateurs gaat dit lukken. 

SOS De Ronde Venen:
wat is dat voor een club?

SOS werd in 1993 opgericht op initiatief van de gemeente De Ronde Venen. 
Dit jaar bestaat  SOS dus al weer 15 jaar en bruist van de activiteiten. Een 
voorloper van de stichting was een werkgroep ontwikkelingssamenwerking 
van de gemeenteraad. Deze werkgroep werd destijds als het ware 
geprivatiseerd.
Doelstellingen van de nieuwe club:

- het geven van voorlichting en educatie binnen De Ronde Venen 
over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking

- het inzamelen van geld voor concrete ontwikkelingsprojecten in 
Derde Wereld landen.

Inmiddels zijn er heel veel projecten -  grote en kleine -  gerealiseerd en 
zijn er door de bestuursleden vele lessen gegeven op scholen, lezingen 
gehouden en artikelen gepubliceerd in de lokale krant. 
Loco burgemeester Jan van Breukelen schaatste de Alternatieve 
elfstedentocht voor het goede doel van SOS.
Ook zijn er open tuinen dagen georganiseerd en CHAZZ (charitatieve jazz) 
festivals.  Succesvolle activiteiten, waarbij veel dank verschuldigd is aan 
de familie van Yperen die geheel belangeloos hun prachtige tuin hiervoor 
openstelde. Last but not least werd er in 2004 een grote kunstveiling 
georganiseerd ten behoeve van de Mayaschool in Guatemala. De 
kunstenaars stelden hun werk belangeloos beschikbaar!
SOS functioneert dankzij de bevlogen inzet van vrijwilligers die zich geheel 
belangeloos inzetten voor de goede doelen van de club en dankzij de 
donaties van inwoners van deze gemeente. De projecten worden door 
bestuursleden bezocht: geheel voor eigen rekening. 
Al uw donaties worden door de landelijke overheid verdubbeld. Elke euro 
bleek steeds  twee euro waard!

Volgende week meer over het werk van SOS.

Nel Bouwhuijzen
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Buurtbus:
Omleiding route in
Vinkeveen
De Ronde Venen - In Vinkeveen 
worden binnenkort werkzaamheden 
verricht aan de Demmerik, tussen 
de hefbrug naar de Herenweg en de 
oprit van Demmerik 1. Deze werk-
zaamheden leiden ertoe dat er in 
week 3 (van 14 t.m 19 januari 2008) 
en ook in de weken 14 en 15 van het 
jaar 2008 de Demmerik moet wor-
den afgesloten voor autoverkeer.
Dit betekent dan ook dat de Buurt-
bus (Lijn 226) dat traject in die pe-
rioden NIET kan rijden. Daarnaast 
vergt de omleidingroute een zoda-
nig oponthoud, dat het tijdverlies 

dat daarmee gemoeid is, leidt tot 
onverantwoorde vertragingen.
Om deze reden zal in de genoem-
de perioden het gedeelte Vinkeveen 
door de Buurtbus NIET kunnen wor-
den aangedaan
Op de rotonde van Industrieweg/
Ir. Enschedeweg zal de bus direct 
rechtsaf gaan, richting Wilnis, en bij 
de volgende verkeerslichten linksaf 
de Oudhuyzerweg op. Daarna komt 
de buurtbus via de Uitweg weer op 
de bestaande route. Komend van-
uit Breukelen, zal ook over dit traject 
worden gereden.

Bijeenkomst Passage
afdeling Wilnis
De Ronde Venen - Passage chris-
telijk-maatschappelijke vrouwen-
beweging afdeling Wilnis houdt 
woensdag 16 januari 2008 haar le-
denvergadering. Voor deze avond is 
de heer C. Biezeveld van De Stich-
ting Nationaal Kamp Amersfoort 
uitgenodigd. Voor de pauze zien we 
een film over het kamp vroeger en 
na de pauze vertelt de heer Bieze-
veld wat het gedenkteken nu voor 
ons betekent. 
De Stichting Nationaal Monument 

Kamp Amersfoort is op 28 maart 
2000 opgericht. Het initiatief tot op-
richting van de stichting was af-
komstig van oud-gevangene Ger-
rit Kleinveld en vertegenwoordiger 
van de tweede generatie Cees Bie-
zeveld.
De Stichting Nationaal Monument 
Kamp Amersfoort is op 28 maart 
2000 opgericht.
De avond wordt gehouden in ge-
bouw De Schakel, Dorpsstraat 20 te 
Wilnis. 

Een goed begin

De Ronde Venen - De maand ja-
nuari krijgt u gratis linedance les-
sen en stoelhonkbal. Stichting Spel 
en Sport 55+ wil deze recreatieve 
vormen van bewegen onder de aan-
dacht brengen.
Eind van de maand neemt u een be-
slissing om te stoppen of gewoon 
lekker verder te gaan met linedance 
en stoelhonkbal in groepsverband.
Interesse? Kom langs en doe mee; u 

bent van harte uitgenodigd.
Linedance elke maandag om 14:00 
uur in de kantine van de Korf-
bal vereniging Atlantis, Hoofdweg 
te Mijdrecht o.l.v docente Anneke 
Lambregts.

Stoelhonkbal elke maandag om 
14:00 uur in De Kom van Nieuw 
Avondlicht, Dorpsstraat te Mijdrecht. 
De docente is Joke van Diemen.

Een blik op de Waverhoek
De Ronde Venen - Op 8 januari 
2008 houdt de IVN-afdeling De Ron-
de Venen & Uithoorn een presenta-
tie over de Waverhoek. Deze pre-
sentatie is samengesteld door twee 
leden van de eigen afdeling en laat 
zien en horen hoe zij de natuuront-
wikkeling in de Waverhoek beleven. 
Het gaat over vogels, maar ook over 
de andere natuur die in dit nieuw 
ontwikkelde gebied is te vinden. We 
denken dan aan planten, libellen en 
andere insecten. Ook wordt er inge-
gaan op de betekenis van het ge-

bied voor de natuur in de omgeving. 
En er wordt een blik in de toekomst 
geworpen: wat is er nog meer mo-
gelijk in dit spannende stukje natuur 
wat nog zo nieuw is en waarvan de 
twee IVN-ers hoge verwachtingen 
hebben. Zou hun droom uitkomen? 
Graag horen we ook hoe u dit stukje 
natuur ervaart en wat u ervan ver-
wacht.

De avond begint om 20.00 u in het 
NME-centrum De Woudreus in Wil-
nis. Hartelijk welkom.

Cultuur in De Ronde Venen moet 
meer op elkaar worden afgestemd
De Ronde Venen - Het is een ini-
tiatief van de provincie die daarvoor 
ook een budget beschikbaar heeft 
gesteld met een mooie naam na-
melijk ‘Cultuurbereik’ en is bedoeld 
om ook mensen die niet echt cul-
tuur minded zijn meer bij de cultu-
rele activiteiten te betrekken maar 
tegelijk ook wat meer samenhang 
en samenwerking bij de verschil-
lende culturele activiteiten te be-
werkstelligen. Dus het coördineren 
daarvan. De provincie wil meer ge-
bruik maken van datgene wat er al 
lokaal aanwezig is. Maar omdat het 
soms wat moeilijk is om precies te 
weten wat er allemaal in je gemeen-
te speelt is een cultuur consulente 
aangetrokken.
Een chique woord maar het bete-
kent iemand die alle culturele ac-
tiviteiten begeleidt en probeert om 
zoals gezegd wat meer samenhang 
en samenwerking tot stand te bren-
gen. In september is Marije Lutgen-
dorff aangenomen als cultuurcon-
sulent en sinds oktober is zij echt 
werkzaam als zodanig. Marije heeft 
politicologie en theaterwetenschap-
pen gestudeerd en daarna theater-
regie maar haar ambitie kwam niet 
echt van de grond en zo is zij over-
gestapt naar cultuurmanagement. 
Dat was een HBO opleiding.

Freelance
Zij is daarna een tijdje als freelance 

bezig geweest en zag deze baan,  
heeft daarop gesolliciteerd en werd 
dus aangenomen. “De aanleiding 
is de behoefte van vraag en aan-
bod op cultureel gebied meer op el-
kaar af te stemmen en daarvan dan 
een inventarisatie te maken. Cultuur 
moet laagdrempelig zijn en het zou 
eigenlijk zo moeten zijn dat je met 
één druk op de knop kunt zien wat 
er voor culturele activiteiten op dat 
moment zijn of nog komen”. Niet al-
leen in de gemeente de Ronde Ve-
nen wordt hier aandacht aan be-
steed. In Angstel, Vecht en Venen 
is zelfs een cultuurmakelaar aan-
gesteld maar die in wezen dezelf-
de taak heeft alleen dan wat regio-
naler. De bedoeling is ook dat er in 
het voorjaar van 2008 een cultuur-
punt komt bij de bibliotheek waar 
mensen naar toe kunnen gaan of 
bellen om te zien wat de mogelijk-
heden zijn. “Het moet zowel passief 
zijn als actief’ vindt Marije. Passief 
wil zeggen het bijwonen van con-
certen, toneelstukken of bezoeken 
van exposities en onder het kopje 
actief wordt dan verstaan dat ook 
artiesten zich kunnen aanmelden 
die op zoek zijn naar atelierruimte 
of mensen die zich willen aanslui-
ten bij een koor of theatergroep of 
bij een band.
 
Platform
Verder wil Lutgendorff ook probe-

ren om als mensen dat willen na-
tuurlijk zegt zij uitdrukkelijk er een 
wat meer professioneler tintje aan 
te geven.

Dat kan dan bijvoorbeeld een acteur 
zijn die een presentatie kan geven 
of een regisseur die een masterclass 
verzorgt. Die keus ligt bij de groe-
pen zelf maar het zou een mogelijk-
heid kunnen zijn”, aldus Marije.
De bedoeling is ook dat er een plat-
form komt van de verschillende or-
ganisaties. Een platform is dus een 
orgaan waar de verschillende in-
stanties onderdeel van uitmaken. 
Een eerste bijeenkomst heeft al 
plaatsgevonden in november waar 
twaalf vertegenwoordigers aanwe-
zig waren namelijk van het muse-
um, de VVV, het Straattheaterfes-
tival, Stichting Cultura, de JAC, de 
Hint, de bibliotheek en Atelier de 
Kromme Mijdrecht.
“Tijdens die eerste bijeenkomst is 
eigenlijk alleen wat afgetast wat de 
bedoeling is en hoe we wat meer 
samenhang zouden kunnen berei-
ken. De bedoeling is dat bij een vol-
gende bijeenkomst ook verenigin-
gen worden uitgenodigd om hun 
zegje te doen. Er zou een nieuw 
beleid geformuleerd moeten wor-
den waar de verschillende belangen 
behartigd kunnen worden en waar 
kennis gebundeld wordt”. Lutgen-
dorff denkt ook aan het starten van 

een cultureel café. “Dat is wat mak-
kelijker te behappen voor de diverse 
instanties”,  vindt zij.

Dat zou dan een paar keer per jaar 
georganiseerd kunnen worden. Ook 
een nieuwsbrief en een culturele 

Grondwerkzaamheden in 
Marickenland
De Ronde Venen - In januari star-
ten grondwerkzaamheden in na-
tuurgebied I in Marickenland, ei-
gendom van Staatsbosbeheer. Het 
gaat hierbij om een gebied ten wes-
ten van Vinkeveen, tussen de N201 
en de Ringvaart.

Tot het moment dat duidelijk is hoe 
de definitieve inrichting van het Plan 
Marickenland wordt, geldt voor het 
gebied van Staatsbosbeheer een zo-
geheten overgangsbeheer. Het ge-
bied wordt natuurvriendelijk onder-
houden. Om de natuur een duwtje 
in de rug te geven, wordt het terrein 
op een aantal plaatsen afgeplagd: 
de voedselrijke bovenlaag wordt 
met graafmachines weggehaald. 
Ook wordt in een gebied ten zuiden 
van bedrijventerrein Voorbancken 
het waterpeil verhoogd met circa 
30 cm zodat het weiland plas-dras 

komt te staan. In het overgangsbe-
heer worden verder geen waterpei-
len verhoogd. Met de maatregelen 
krijgen planten die van voedselarme 
grond of natte voeten houden meer 
groeikansen, bijvoorbeeld de Dot-
terbloem en de Koekoeksbloem. 
De werkzaamheden zijn voor 1 
maart afgerond. 
Het gebied van Staatsbosbeheer 
wordt door een pad tijdens het over-
gangsbeheer gedeeltelijk openge-
steld voor publiek. Dat is een een-
voudig pad in het gras, er komen 
tijdens het overgangsbeheer geen 
verharde paden. Daarmee is het mo-
gelijk om vanuit Vinkeveen en Wilnis 
een rondje te lopen. Om in het ge-
bied te kunnen komen, worden drie 
bruggen aangelegd. De verwach-
ting is dat in de zomer van 2008 de 
bruggen aangelegd worden en het 
gebied opengesteld wordt.

Prijs bij Drogisterij Nap
Mijdrecht - Mevr. Reeuwijk is de 
winnares geworden van een hote-
larrangement in  een Golden Tulip 
Hotel. Deze prijs kon worden ge-
wonnen, bij deelname aan een con-
sumenten actie van haarkleurmid-

delen, in DA winkels, in samenwer-
king  met  L’Oreal Paris. Op de fo-
to krijgt zij de voucher voor het ar-
rangement overhandigd, door Ria 
Versleijen van DA Drogisterij Nap te 
Mijdrecht.

Gezellige dagen bij BS de 
Poldertrots
Waverveen - Het waren weer ge-
zellige drukke dagen op de BS de 
poldertrots uit Waverveen. Als eer-
ste was er natuurlijk  het jaarlijks 
terugkerend kerstontbijt wat ge-
heel verzorgd werd door de ouder-
raad. Deze ochtend was helemaal 
bijzonder want wat na het ontbijt 
gebeurde was natuurlijk zeer be-
langrijk want juf Liesbeth trouwde 
haar meneer Henk, ze zag er wer-
kelijk prachtig uit met een mooie wit 
romige jurk met een bont jasje om 
haar schouders, ook meneer Henk 
zag er mooi uit, ze werden door de 
kinderen gezongen binnen gehaald 
en met honderden rozenblaadjes. 
In de aula kregen allerlei opdrach-
ten te doen, er werd veel gelachen 
en met de vele kado’s gingen ze 
later in de ochtend naar het stad-
huis en de kerk. De kinderen waren 
in de middag vrij om de juf te zien 
trouwen. Toen brak de kerstvakan-

tie aan en werd de school in de eer-
ste week op het tafeltennistoernooi 
vertegenwoordigd door Richard van 
der Leede die een geweldige vier-
de plek veroverde. Wij feliciteren 
hem met deze prima plek en hopen 
dat volgend jaar dat er meer kinde-
ren aan dit toernooi mee doen, toen 
brak de tweede week aan en een 
gemixt team van groep 6/7/8 kwam 
op het korfbal toernooi. Helaas was 
er een iemand ziek en een iemand 
kon op het allerlaatste moment niet 
mee doen, wij vonden dat heel jam-
mer maar goed de wedstrijden wer-
den gespeeld en we belande in de 
finale om de derde en vierde plek. 
We eindigde op de vierde plek wat 
ook nog eens een beker opleverde 
die natuurlijk in de prijzen kast kont 
te staan.
Op dit toernooi werden we ook bij 
de spelletjes de beste dus viel de 
ploeg helemaal in de prijzen. 

kalender behoren tot de mogelijk-
heden. Verder wil Lutgendorff ook 
de scholen wat meer bij culturele 
aangelegenheden betrekken.
“Er is nu een aanbod voor groep drie 
laten we dat eens uitbreiden naar de 
overige groepen. Daar zou dan in 
bemiddeld kunnen worden”.
Ook wordt gekeken wat de moge-
lijkheden zijn bij voor en buiten-
schoolse opvang. In het najaar van 
2008 staat ook de nieuwe website 
gepland en op dit moment is er al 
een weblog waar Marije optekent 

wat een cultuurconsulent eigen-
lijk inhoudt en wat haar activiteiten 
precies zijn en geeft ook informa-
tie over diverse activiteiten. Wat een 
eventueel Cultuurhuis betreft is Lut-
gendorff heel enthousiast.

Er zijn al diverse cultuurhuizen in 
andere gemeentes zoals in Doorn en 
Lopik en het blijkt dat een cultuur-
huis een enorme impuls geeft”aldus 
Lutgendorff. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met de 
bibliotheek 0297-281476.

Natuurontwikkeling Boterwal
Vinkeveen - Het agrarische perceel 
meteen ten zuiden van het wandel- 
en fietspad over de Boterwal wordt 
ingericht als ecologische verbin-
dingszone. 
Het perceel, dat deel uit maakt van 
de Ecologische Hoofdstructuur die 
in Nederland wordt aangelegd, 
wordt omgevormd naar natuurgras-
land met stukje moeras met ondie-
pe poelen. Er komt een lage kade te 
liggen, die als beheerspad zal wor-
den gebruikt door de toekomstig ei-
genaar Staatsbosbeheer. De grens-
sloot met het agrarisch gebied wordt 
verbreed en uitgediept en krijgt aan 

de natuurzijde een natuurvriendelij-
ke oever.
In de maanden januari en februari 
2008 zullen de meeste werkzaam-
heden worden uitgevoerd, waarbij 
ook over enkele honderden meters 
grondtransport over de Bosdijk zal 
plaatsvinden. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd in opdracht van 
Dienst Landelijk Gebied.
Deze natuurontwikkeling bij Boter-
wal is onderdeel van het Plan de Ve-
nen, dat zorgt voor meer natuur, een 
betere toekomst voor de landbouw 
en volop recreatie in dit deel van het 
Groene Hart.



    
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! 
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Om kwart over drie in het nieuwe jaar was het 
bommengeweld nagenoeg afgelopen. Zware 
knallen, veel zwaarder dan andere jaren deden 
de lucht trillen. Smog verspreidde zich door de 
straten. Bij ons in de straat viel het nog mee 
(dacht ik) maar het geweld kwam vooral uit en-
kele straten om ons heen. Ik kon mijn hondje vei-
lig uitlaten. Toen ik naar bed ging was de mist een 
beetje opgetrokken. De deur van de slaapkamer 
staat in ons rustige straatje altijd open. Heerlijk 
die frisse lucht. Het was deze keer heel anders. 
De slaapkamer hing vol zwaveldamp. 

Ja! Ja! Dan maar op de bank slapen. Het afste-
ken van vuurwerk om het nieuwe jaar in te lui-
den nadat wij alle goede voornemens en wensen 
hadden uitgewisseld is behoorlijk uit de hand ge-
lopen en heeft toch heel wat nadelige gevolgen. 
Op zichzelf heb ik niets tegen vuurwerk. Toen 
mijn kinderen klein waren stak ik zelf ook een 
paar pijltjes aan. Toch leuk? Maar tegenwoordig 
is alles buiten proporties met zware bommen en 
exorbitante knaldekens en ik hoor nog knallen.. 
Ja! Ja! Wij horen stemmen opgaan dat het ver-
boden moet worden dat de mensen individueel 
vuurwerk af kunnen steken. Daar zit toch wat in. 
Het vuurwerk wordt steeds robuuster. De knallen 
worden steeds harder en steeds talrijker. De ge-
varen en de schade ook steeds groter. Bovendien 
blijft er een grote bende achter in de straten. 
De gemeente (gemeenschap ) mag er voor op-
draaien. Ik geef wel een pluim aan mijn buurman 
die nieuwjaarsdag na het nieuwjaarsconcert alles 
bij elkaar heeft geveegd en opgeruimd en aan de 
gemeente die 2 januari met man en macht is bezig 
geweest de troep op te ruimen. Ja! Ja! Het meest 
vervelende is dat het vuurwerk al dagen van te 
voren wordt afgestoken. Het is ook ergerlijk dat 
het vuurwerk op oudejaarsdag officieel al vanaf 
10.00 uur ‘s morgens afgestoken mocht worden. 
Ze hebben volgens mij alleen maar gedacht aan 
de handhaving van het systeem en absoluut niet 
aan de dieren. Ja! Ja! De bestuurders hebben ab-
soluut niet aan de vele duizenden dieren gedacht 
die in angst voor de knallen en onbekende herrie 
in de donkere hoekjes zitten te trillen en onder 
de pillen gestopt moeten worden voor de lol van 
enkelingen. Het gaat om duizenden honden en 
katten en andere dieren. Ik heb wel eens gehoord 
dat een op de tien mensen een hond heeft. Dat 

zijn in De Ronde Venen al meer dan 3000 ang-
stige honden. Ja! Ja! Raadsleden van De Ronde 
Venen wat doen jullie aan deze algemene erger-
nis? Natuurlijk weet ik wel dat je aan de angst 
van de hond geen aandacht mag schenken. Is het 
dan minder erg? Als je die ogen dan ziet is het 
niet minder erg. Dus ga ik er toch langzamerhand 
voor voelen dat we dat vuurwerk afsteken zouden 
moeten beperken. Dat moet in de APV (politie-
verordening) te regelen zijn. Ja! Ja! Oud en Nieuw 
zijn voorbij. Wij gaan weer rustig verder. Ik moet 
een compliment maken aan de mensen van de 
gemeentelijke dienst die toch op onze vrije dag 
maar weer de weg op gaan om voor onze veilig-
heid te zorgen. Toen wij in de avond van Nieuw-
jaarsdag terug reden uit Breukelen vanaf ons 
traditionele familie-etentje waren de gemeente-
lijke strooiwagens alweer aan het rijden. Kijk, dat 
bedoel ik. Aan de doenende ambtenaren ligt het 
niet dat het vertrouwen in het gemeentebestuur 
zo gammel is. Daar ligt het niet aan. 

Op de open dag van de gemeente in november 
heb ik mij weer voor laten lichten door de ver-
schillende diensten zoals de servicedienst, die 
zorgt dat klachten over groen en de wegen enz. 
worden behandeld (perfect), de afdeling die ver-
antwoordelijk is voor de veiligheid van de wegen 
(het bewust strooien, minder zout strooien met 
een beter resultaat), en dan de vrijwillige brand-
weer in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen wat een 
geweldige clubs. Leuk dat ik het jaar zo positief 
kan beginnen. Maar er zitten nog heel wat onge-
rechtigheden in de pen. Ja! Ja! Denk maar HiHi1 
en HiHi2 of HaHa1 en HaHa2. Alles went zegt 
men altijd. Maar deze hals over kop wijziging zal 
nog heel wat voeten in de aarde hebben voordat 
die op orde is. Aan de WMO (Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning, bedacht door VVD minister 
Hoogevorst en CDA minister Balkenende, weet je 
nog wel), die moet functioneren onder de verant-
woording van de gemeente, zitten nog heel wat 
haken en ogen en dan “ons eigen” Westhoek Wo-
nen (nog lang niet sociaal). Er is nog veel meer 
om over te schrijven, zoals onze plaatselijke poli-
tiek. 

Wij krijgen nu een systeem van rondetafelge-
sprekken zoals dat ergens in een kleine gemeen-
te in Gelderland met een paar duizend inwoners 
en één kerntje is uitgedacht. Geen raadsverga-
deringen meer. Geen Commissievergaderingen 
meer. Wij kunnen dan het aantal raadsleden 
meteen wel inperken met de helft. Dat spaart een 
heleboel geld en papier. Maar waar is de betrok-
kenheid van de inwoners. Is dat de manier om de 
inwoners meer bij het bestuur te betrekken? Wat 
hebben u en ik eraan? Ja! Ja! Wij zullen zien.  
 
   

John B. Grootegoed 

Waar is de Roerdomp???

Open brief aan burgemeester en wethouders 
van Uithoorn: 

Behoud de kerk aan de Schans 

De vlucht van Jozef en Maria uit de 
parochiekerk ‘De Schans’!

Op 19 december van het vorig jaar,
stond voor ons de kerststal in een mooi versierde kerk weer klaar.

We stonden in het warme stro te dromen,
Kerstmis 2007 kon weer komen.
Toen kwam het onheilsbericht,

en toonde het parochiebestuur zijn ware gezicht.
De kerk werd afgesloten en gebarricadeerd,

en dat vond Maria echt verkeerd.
Het bestuur wilde ons zelfs in de Burght neerzetten,

en dat 100 jaar hier, Jozef maakte korte metten.
Maria: “De vrede is hier ver,

wij gaan op reis en volgen onze eigen ster.
Maria vroeg: “Wat is daar toch aan de hand?”

En Jozef vertelde: “Het parochiebestuur moest aan de kant”.
Nieuwe gezichten vertegenwoordigen onze kerk,
ze gingen fuseren en dat is een belangrijk werk.
De restauratiecommissie was reeds aan de slag,
maar van het bestuur moesten ze terug naar af.

De Schans was bij voorbaat al afgeschreven,
dat is tijdens de vergadering van de bouwcommissie wel bewezen.

Elk voorstel voor het behoud van de kerk aan de Schans,
kreeg van het bestuur geen enkele kans.

De post: plafond (+600.000 euro) is te veel gesteld,
en alle onkosten voor de eerste 10 jaar zijn bijelkaar opgeteld.

De torens moeten gerestaureerd, dat is vastgesteld,
daarvoor waren wekelijks collectes, waar is al dat geld?

Ook aan de elektriciteit moest iets worden gedaan,
maar het bestuur is hier bewust niet mee verder gegaan.

Als de kosten waren opgedeeld in een tienjarenplan,
kijkt eenieder daar heel anders tegenaan.
Maar al deze ideeën mochten niet baten,

zij moesten de kerk aan de Schans verlaten.
Voor de stemming kwamen geselecteerde mensen,

die voldeden natuurlijk aan de bestuurswensen.
Tevens gaf men een eenzijdige voorstelling van zaken,

dat kan een ‘integer’ bestuur niet maken.
En Maria zoals je wel weet,

stond in de Schanskerk, alles al gereed.
Sinds juli wist het bestuur dat er vernieuwing aan de elektra moest komen,

maar zij hebben hun verantwoording daarvoor niet genomen.
Men hoort met de bouwkundige te overleggen. Hoe pakken we dit aan?

Maar het bestuur is stiekem tot sluiting overgegaan.
Aan oplossingen is niet gedacht,

en zo was het voor vele parochianen een TRIESTE KERSTNACHT.
Het is met het vertrouwen in dit bestuur gedaan,

en kunnen zo met hen niet verder gaan.
De BuRGHTKERK en het BESTuuR zijn ééN!

De PAROCHIANEN van de SCHANS staan ALLEEN!
Voor de MOEDERKERK aan de SCHANS,

willen velen van de parochianen een nieuwe kans.
Met een bestuur in EVENWICHT,

ontstaat er EENHEID en NIEuW LICHT!
Ze zeggen nu, we zijn ontvreemd (gestolen)

nee, lieve mensen, wij zijn ontheemd.
Herodes had met alle kleine kinderen een wreed plan,

en daar schrokken wij vreselijk van.
Wij zijn snel op de vlucht gegaan,

en hopen via een andere weg weer terug te gaan.
Dan zal de KERST van 2008,

worden wat men er van verwacht.
Een KERST van VREDE en nieuw LICHT,
dat zijn WIJ ALLEN aan elkaar verplicht.

Dit is De wens van vele parochianen!

Was dit het nou?
Graag wil ik reageren op het ‘kerstmarkt gebeu-
ren’ van het Amstelplein. Wij gingen met ons 
kleinkind naar de kerstmarkt dat in de Meerbode 
zo leuk beschreven stond.
Het was een dooie boel, ook de mening van vele 
mensen. Er was helemaal niets in de hal. Ja, twee 
kraampjes, één met glühwein en chocolademelk 
en één met soep en men liep rond met stukjes 
oliebol, die erg lekker waren.
Alle winkels waren open, dat waren er dus twee, 
Albert Heijn en de slager. Wij zijn de hal door-
gelopen en dachten, misschien is het er achter. 

Daar stond in zijn eentje een treintje waar af en 
toe een kind in zat.
De man was voor dag en dauw helemaal uit Hen-
gelo gekomen en zei natuurlijk: “Is dit het nu”? 
Later in de hal kwam er een koor zingen. Maar 
om nu met veel ophef en foto’s in de krant te 
komen, vind ik wel een beetje te veel.
Maar misschien kan uithoorn volgend jaar wél 
echt iets leuks organiseren voor de kerstmarkt. 

Mevr. J. Janssen, 
Uithoorn.

Geachte burgemeester en wethouders,

Al enige tijd loopt er de kwestie; hoe en met welke 
middelen de Johannes de Doper kerk te behouden en 
onderhouden.  
Als college zal u goed geïnformeerd zijn over de trage 
ontwikkelingen en vele belangen. Renovatie is hoog-
nodig en laatste ‘de druppel’ die tot sluiting leidde, 
juist een paar dagen voor kerst, vond ik in-en-in sma-
keloos. Hoe heeft het zover kunnen komen? Het is nu 
hoog tijd dat de gemeente opstaat en zich financieel 
inzet voor het behoud van deze kerk! 

Vaak vraag ik mij af, wordt het college wel ingeze-
ten door uithoornaars in hart en nieren, gezien het 
gemak waarmee de sloophamer kraters in historisch 
uithoorn slaat? Zonder historie is er geen uithoorn!  
Las ik laatst niet een artikel in de regionale krant 
waarin de burgemeester een overbegroting van een 
paar miljoen bekend maakt? Ik ben er van overtuigd 
dat Stichting BOuD dit een prima bestemming kan 
geven, of is dit een te rationele gedachte? 
Sta op, voor de trots en het aangezicht van onze ge-
meente. Die begint zoals in elk dorp bij een kerk en 
een kern!

Met vriendelijke groet
Marieke van der horst

schoolstraat 20

Tot mijn grote schrik zag ik zaterdag jl. dat de 
Roerdomp in het parkje in Mijdrecht bij de 
Hoofdweg, van zijn sokkel afgezaagd is. Is dat al 
lang bekend of zeg ik iets nieuws? Het kunstwerk 
staat al sinds mijn jeugd daar op zijn sokkel en nu 
hebben er weer een paar vandalen deze herin-
nering verpest. 

Altijd als ik in Mijdrecht kom en het parkje zie, 
heb ik daar  leuke herinneringen aan (Koningin-

nedag) en vele andere dingen spelen door mijn 
hoofd. Het zal wel weer om het brons gegaan 
zijn maar dat geld is zo weer weg aan drugs of 
andere zaken. Komt er een nieuwe roerdomp of 
moeten we treurig naar twee afgezaagde poten 
blijven kijken?

vriendelijke groet,
lida Meester-de Jong

woubrugge
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Real Mallorca verrast 
vriend en vijand
De Ronde Venen - Na een wat 
mindere avond eind december, 
spatte de vonken er weer vanaf tij-
dens de derde voorronde van het 
Quakeltoernooi
Er waren deze avond weer drie oud 
finalisten die de strijd aanbonden 
om wederom een finaleplaats te be-
machtigen

Het team van Roy Kuylenburg New 
Deco kwam met goede moet naar 
De Kwakel om de strijd aan te bin-
den tegen maar liefst 5 Kwakelse 
teams, in de eerste wedstrijd ging 
dit ze nog goed af tegen Jong KDO 
door ze met een 5-0 nederlaag terug 
naar de kantine te sturen.
Maar na deze overwinning waren de 

rest van de Kwakelse teams op hun 
hoede en wisten de New Deco boys 
nog maar 4 punten te halen uit de 
overige 4 wedstrijden. Het team van 
Oud KDO deed dit jaar voor de 22 
ste keer mee dus nog alle toernooi-
en mee gedaan, dit is op zich al een 
compliment waard en dan ook nog 
2 wedstrijden weten te winnen van 
de jonge generatie, waarvan 1 wed-
strijd in de laatste 30 seconden van 
2-1 achterstand naar een 3-2 voor-
sprong om weet te buigen, dan mag 
je best met wat spierpijn een biertje 
drinken in de kantine. 
De jongens van FC weer gewon-
nen met o.a. een heel goed spelen-
de Maurice Bartels kwamen net 1 
puntje te kort om door te gaan naar 
de finale, waar ze gezien het ver-
toonde spel misschien wel recht op 
hadden. De teams van Jong KDO en 
de Beunhazen kwamen deze avond 
duidelijk nog te kort en wisten res-
pectievelijk maar 1 punt en 0 punten 
te halen uit 5 wedstrijden

Het team van Mick Estava Real 
Mallorca speelde deze avond slim 
en gedegen uit en verraste de an-
dere team met hun spel, Mick had 
zijn team op enkele plaatsen aar-
dig verjongd en wist met dit team de 
meeste punten te behalen en gaan 
vol goede moed naar de finale op 9 
februari

Eindstand :
1.Real Mallorca  5- 13
2. FC weer gewonnen 5- 12
3. New Deco  5- 8
4.Oud KDO 5- 7
5. Jong KDO 5-1
6.Beunhazen 2 5-0 

Atalante

Met de oliebollen in de be-
nen bekert dames 1 verder
De Ronde Venen -  Woensdag 2 
januari stond in de derde ronde van 
de regiobeker AMVJ 2 – Atalante 1 
op het programma. Zonder training 
in de benen, maar met veel oliebol-
len reisden de dames van sponso-
ren Krijn Verbruggen en Haaxman 
Lichtreclame af naar Amstelveen. Ze 
moesten de klus klaren zonder Ca-
rin van Tellingen en Nancy Schock-
man, die nog steeds niet hersteld is 
van een blessure.
De eerste set werd gestart met Lau-
ra Kuijl als spelverdeelster en de 
aanvalsters Irma Schouten, Lotte 
Schreurs, Mirjam van der Strate, Su-
zan Heijne, Inge Tanja en natuurlijk 
libero Marlieke Moen. Het was he-
laas duidelijk te zien, dat er al twee 
weken niet getraind was. Iedereen 
had zich ook prima vermaakt tij-
dens Oud & Nieuw en dit leidde tot 
slordig spel. De pass lag nog goed, 
maar er werd helaas weinig direct 
gescoord aan Vinkeveense zijde. 
Aangezien AMVJ nog minder speel-
de, liepen de dames van trainer/
coach Sjaak Immerzeel toch uit. De 
eerste set ging kleurloos met 16-25 
gewonnen.

Tweede set
De tweede set was de opdracht de 
thuisploeg onder de 15 te houden, 
maar helaas werd er niet scherp ge-
start. AMVJ produceerde een goe-
de service en Atalante had moeite 
deze goed te verwerken. Atalante 
keek snel tegen een achterstand 

aan van 13-9 en 16-10. Toen wer-
den de Vinkeveense meiden echter 
wakker. Met Mirjam van der Strate 
aan de service werd er gestart aan 
een fantastisch inhaalrace. Mirjam 
zorgde voor menig punt, maar ook 
Suzan Heijne deed haar werk meer 
dan goed door aan het net drie bal-
len achter elkaar binnen te slaan. 
Vervolgens koos ook spelverdeel-
sters Laura Kuijl op het juiste mo-
ment voor een driemeter aanval en 
die werd op weergaloze wijze bin-
nen gehakt door Irma Schouten. 
Atalante kwam terug tot 16-24, 
maar het laatste punt wilde Mir-
jam aan iemand anders laten. AMVJ 
maakte echter een fout en derhalve 
ging ook de tweede set naar Atalan-
te met 17-25. 

De beker
Aangezien een beker om een best 
of five gaat en niet in de competitie 
om minimaal vier sets, waren de da-
mes uit Vinkeveen bij een volgende 
setwinst al klaar met de wedstrijd én 
een ronde verder in de beker. 
De derde set werd gestart met Ja-
nine Könemann op de positie van 
Laura Kuijl. De dames startten 
overtuigend met onder andere een 
kill-block van Inge Tanja en Suzan 
Heijne. Door de prima passen van 
Marlieke Moen kon Janine naar 
hartenlust afwisselen aan het net, 
wat leidde tot een gevarieerd aan-
valsspel van Vinkeveense aanval. 
AMVJ toonde echter veerkracht en 

pakte middels de side-out toch haar 
puntjes mee.
Een servicereeks van Suzan Heijne 
zorgde voor het eerste gaatje in de-
ze set en AMVJ vluchtte in een time-
out. Dit pakte goed uit en wederom 
kwam AMVJ aan serve. Op de stand 
14-10 beleefde Atalante het hoog-
tepunt van de wedstrijd. Met een 
sublieme pass van Marlieke Moen 
werd een prachtige aanval ingeleid, 
die binnen geroeid werd door Irma 
Schouten. Dit deed het team zicht-
baar goed en er werd eigenlijk re-
latief simpel doorgestoomd naar het 
einde van de wedstrijd. Inge Tan-
ja bewees nog een eens een prima 
middenaanvalster te zijn, door twee 
kill-blocks op rij te maken. Daar-
na volgde een rommelige periode, 
waarin de beide ploegen om en om 
foutjes maakten. Atalante herpakte 
zich echter als eerste en de eer was 
aan Lotte Schreurs om met twee 
scorende aanvallen de wedstrijd in 
het voordeel van de Vinkeveense 
dames te beslissen (19-25).
Door de 0-3 overwinning is dames 
1 van Atalante een ronde verder in 
het bekertoernooi. Vorig jaar wisten 
zij de finale te behalen, maar of dat 
ook dit keer weer gaat lukken is de 
vraag. 
Volgende week wacht de eerste 
competitiewedstrijd van 2008. Op 11 
januari speelt de ploeg uit in Leus-
den tegen Afas-LEOS dat op de ne-
gende plaats staat. Tijd van hande-
len is 20:15 uur.

De Kuiper/van Wijk 2 pakt 
periodetitel
De Ronde Venen - Met de hete 
adem van De Paddestoel  2 in de 
nek gaf De Kuiper/van Wijk 2 geen 
krimp.
Met een volledige winst was er geen 
vuiltje aan de lucht maar Nico Kos-
ter van De Kuiper kon niet aanklam-
pen.   De druk was te groot maar 
Kees de Zwart zou het klusje wel ef-
fe klaren.
Tegenstander Peter Marsen was no-
tabene in moyenne verhoogd en 
moest van 38 naar 47 caramboles 
navigeren.    Tot de 16e beurt was 
het slecht wennen aan het super-
snelle materiaal.
De lakens waren vernieuwd en de 
ballen vervangen.   Kees kreeg vat 

en zette in de 17e beurt 19 caram-
boles bij de score.    In de 22e beurt 
volgde een serie van 16 en het in 
vele tallen opgekomen publiek gaf 
Kees vleugels.   

De tegenstanders/ concurrentie van 
De Paddestoel 2 hadden met 8-1 op 
zak de weg naar De Willisstee ge-
vonden en kwamen kijken of ze nog 
invloed konden uitoefenen.    Peter 
kwam met enkele luttelle carambol-
letjes eigenlijk niet meer aan de bak 
en Kees wist in de 26e beurt met 
een waardige serie van 33 caram-
boles met luid applaus af te sluiten.   
Eindstand: De Kuiper/van Wijk 2 – 
De Merel/ Mijdrecht Metaal 2    7-

2.De Kuiper van Wijk 2 is periode-
kampioen met 121 punten.
De Paddestoel 2 eindigde met  118 
punten.
De Schans kwam op 3 met:   116 
punten.
Dio 1 welke de hele competitie do-
mineerde kwam op 108 punten.

De Kortste partij van de week was 
15 beurten, gemaakt door:  Ger-
rie Hözken. Ook de hoogste serie 
van 11 caramboles was procentueel 
voor Gerrie. Zondag 20 januari be-
ginnen om 11.00 uur de voorronden 
3-sterklasse libre.
Deze zijn in Camping/Recr.park De 
Kromme Mijdrecht.

Kindertafeltennis Feest 2007
Vinkeveen – Op 27 december 2007 
werd door TTV Vitac het kindertafel-
tennistoernooi georganiseerd. 
Verschillende basisscholen uit  Vin-
keveen, Wilnis en Waverveen waren 
hiervoor uitgenodigd.
‘s Morgens was het eerst de beurt 
aan groep 5 en 6 van de basisscho-
len. 
Voor de 22 leerlingen van groep 5 
waren spelletjes georganiseerd.
Bijvoorbeeld: zo vaak mogelijk het 
balletje in een paraplu of een kar-
tonnen doos slaan. Deze spelletjes 
werden in groepjes gedaan. Voor 
elk spelletje kon punten gekregen 
worden. Uiteindelijk had het groep-
je ‘Powerball’  gewonnen! Dit groep-
je bestond uit: Sayuri Iwasaki, Ro-
bert Versloot, Jasper Nuyen en Jur 
Horst. 
Bij groep 6 (12 leerlingen) werd er 
eerst een voorronde gespeeld in 2 
poules van 6. Na aanleiding van de-
ze uitslagen werden de nummers 
1,2 en 3 in een poule gezet en de 
nummers 4,5,6 ook. Deze speelde 
weer de partijen. In de poule waar 
de nummers 1,2 en 3 zaten kwam 

de uiteindelijke winnaar. In een 
spannende finale tussen Gert  Ha-
verman en Maarten van Eijs, won 
Gert de eerste 2 games met 11-13 
en 5-11 Maarten vocht zich goed 
terug en won de 3de en 4de game 
met 11-6 en 11-7. De stand was nu 
2-2 in games en een beslissende 
5de game moest aan te pas komen. 
Maarten kwam goed uit de start-
blokken in deze game en won deze 
met 11-7! Uiteindelijke uitslag: 1ste 
: Maarten van Eijs. 2de Gert Haver-
man. 3de Ruben Schel.

Poules
‘s Middags waren groep 7 en 8 aan 
de beurt. Voor groep 7 waren in to-
taal 23 leerlingen gekomen. In de 
voorrondes werden ze in poules in-
gedeeld. Na deze poules kwamen de 
nummers 1 in een poule, nummers 2 
in een poule, etc. In de hoofdpou-
le was het erg spannend tussen Sa-
muel Onobude, Patrick Mur en Di-
on Slegt, maar overtuigend wist Di-
on Slegt de 1ste prijs binnen te ha-
len! Patrick Mur behaalde de 2de 
plaats. 

Bij groep 8 waren erg weinig deel-
nemers opkomen dagen. In totaal 5 
van basisschool de Schakel. Gert-
jan van Selm, Gideon Leeflang, Mar-
tin Versloot, Binky Vuur en Benjamin 
Simons.  Ze moesten allemaal een 
wedstrijd tegen elkaar spelen zodat 
er een winnaar uit zou komen. Binky 
Vuur werd overduidelijk kampioen, 
maar voor de 2de en 3de plek werd 
hard gestreden. In de laatste wed-
strijd tussen Gert-jan en Benjamin  
was het bijzonder spannend. 

De eerste game werd met 12-10 ge-
wonnen door Benjamin maar Gert-
jan kwam erg goed terug en won de 
2de en 3de game met 11-3 en 11-
9. De 4de game had om 10-9 voor 
Gert-jan een matchpoint maar die 
verzilverde hij niet waardoor Benja-
min met 12-10 de 4de game won. De 
5de game moest de beslissing bren-
gen. Deze game werd gewonnen 
door Gert-jan hierdoor werd hij 2de 
werd en Benjamin 3de.  Het toernooi 
werd medemogelijk gemaakt door: 
Parket Plaza uit Mijdrecht en Rabo-
bank de Rondevenen

Sportverkiezing wordt 
SportGala
De Ronde Venen - De verkiezing 
van Sportman, Sportvrouw, Sport-
ploeg en Sporttalent van 2007 wordt 
dit jaar in een nieuw jasje gestoken. 
In de Meijert wordt vrijdag 25 janu-
ari voor het eerst het SportGala ge-
houden waar de winnaars in de ver-
schillende categorieën bekend wor-
den gemaakt. Daarnaast vinden tij-
dens de feestelijke bijeenkomst op-
tredens plaats, worden prominenten 
geïnterviewd en wordt er gediscus-
sieerd over sport. Het programma 
wordt afgewisseld met live muziek, 
entertainment en een hapje en een 
drankje.
De afgelopen weken konden inwo-
ners en sportverenigingen kandida-

ten nomineren voor de verschillende 
categorieën. Tot 31 december kon-
den sporters en sportteams voor de 
vier titels worden aangedragen en 
daar is veelvuldig gebruik van ge-
maakt. Een jury bestaande uit zes 
personen en met een gevarieerde 
achtergrond zal deze week voor el-
ke categorie drie genomineerden 
voordragen.
De jury staat onder voorzitterschap 
van Mijdrechtenaar Avital Selin-
ger, coach van het Nederlands da-
mes volleybal team en eredivisionist 
Martinus. Selinger maakte deel uit 
van het Nederlands volleybalteam 
dat tijdens de Olympische Spelen in 
Barcelona (1992) een zilveren me-

daille veroverde. Daarnaast maakt 
wethouder Ingrid Lambregts (Sport) 
namens de gemeente De Ronde 
Venen deel uit van de jury evenals 
Erik Leus namens Sport in De Ron-
de Venen. De jury wordt gecomple-
teerd door sportredacteuren van AD 
Groene Hart, de Nieuwe Meerbode 
en de lokale omroep Midpoint.
Deze week wordt door wethouder 
Lambregts bekend gemaakt welke 
drie genomineerden er zijn per ca-
tegorie. Op 25 januari worden tij-
dens het SportGala de winnaars be-
kend gemaakt. De avond begint om 
19 uur en duurt tot 22 uur, inwoners 
zijn van harte welkom de avond bij 
te wonen.
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Zwembaddag GVM’79 
Acrogym weer geslaagd !!
Mijdrecht - Net als vorig jaar orga-
niseerde de afdeling Acrogym van 
GVM’79 dit jaar weer een zwemba-
ddag voor de acrogymnasten. Op 
3 januari vertrokken de acrobaten 
vanaf gymzaal “de Brug” richting 
zwembad “de Meerkamp”in Amstel-
veen. In het zwembad aangekomen 
kon iedereen zijn eigen gang gaan 
in het golfslagbad, bubbelbad of het 
wedstrijdbad. De duikplank werd als 

trampoline gebruikt en een aantal 
acrobaten waagde het zelfs om een 
salto het water in te springen. Ook 
van het touw wat boven het wed-
strijdbad hing werd goed gebruik 
gemaakt. Een paar verbaasde ge-
zichten vanaf de rand van het zwem-
bad, toen zelfs de kleinste meisjes 
zo bovenin het touw zaten. Natuur-
lijk moesten er ook acrokunsten in 
het water gedaan worden. De hand-

standen en salto’s vlogen om je 
oren. Ook konden nieuwe elemen-
ten uitgeprobeerd worden, zonder 
dat de bovenpartnertjes zich hoef-
den te bezeren. Ook werd er aan het 
eind van de middag een toren van 4 
hoog gebouwd. Al met al vermaak-
ten de gymnasten zich 4 uur in het 
water. Daarna was het tijd om aan te 
kleden en om te eten. Bij het zwem-
badkaartje was ook een snackmenu 
inbegrepen, wat bestond uit patat, 
een snack, drinken en een ijsje. Aan 
de grote tafels waar ze met zijn allen 
aanzaten was het ineens muisstil. 
Na de maag te hebben gevuld, wa-
ren de ouders alweer aanwezig om 
de vermoeide kinderen mee naar 
huis te nemen. Het was een gezel-
lige middag, die volgend jaar ze-
ker weer voor herhaling vatbaar is. 
Vanaf deze week beginnen de acro-
gymlessen weer en gaan we over 2 
maanden aan het wedstrijdseizoen 
beginnen. Bij de recreanten groep 
op donderdagmiddag van 16:00 – 
17:30 zijn nog een aantal acrobaten 
“alleen” aan het trainen. We kunnen 
dus nog een heleboel kinderen ge-
bruiken. Kom een keertje kijken of 
acrogym wat voor jou is. Je mag 2 
proeflessen gratis meedoen. De les 
wordt gegeven in gymzaal de Brug 
aan de Anselmusstraat.

Oud en Nieuw bij LR&PC 
Willis
De Ronde Venen - Op de val-
reep van het oude jaar organiseer-
de LR&PC Willis nog een springcli-
nic voor de ponyruiters. Zij waren te 
gast bij rijvereniging PV Midland in 
Utrecht. Samen met de leden van 
PV Midland volgden zij de springcli-
nic die gegeven werd door een be-
kende springamazone: Conny Ag-
terberg. Er werd in kleine groepjes 

les gegeven waarbij met name gelet 
werd op een juiste houding, zit en 
balans waardoor de kinderen een 
goed parcours konden springen 
met hun pony. Ook kregen de deel-

nemers handige tips over het rijden 
van springwedstrijden en het ver-
kennen van een parcours. Aan het 
einde van de clinic werd een theo-
rietest afgenomen waarvoor ieder-
een een dikke voldoende kreeg. Op 
zondag 30 december kreeg de cli-
nic een vervolg met een springwed-
strijd, ook op lokatie bij PV Midland 
in Utrecht. Dewi Vis reed bij de E-

pony’s met haar Rox een fraai en 
foutloos B-parcours, maar viel jam-
mer genoeg net buiten de prijzen. 
Megan van Bruggen en Linda Kos-
di sprongen hun eerste B-parcours 

met hun jonge D-pony’s Malibu 
Sundance en Nasty Boy. 

Trots
Megan reed een foutloze barrage, 
een heel mooi begin van een veel-
belovende sportcarrière. Linda had 
helaas 1 balk eraf maar reed het 
parcours bijzonder netjes rond. Een 
resultaat om trots op te zijn! Yoeki 
Bos reed met haar pony Kim een 
foutloos L-parcours en reed een su-
persnelle barrage in 30,14 sec., goed 
genoeg voor een tweede plaats in 
haar categorie! Kortom, mooie re-
sultaten na een leerzame en gezel-
lige clinic!

Op 12 januari is er weer de tradi-
tionele nieuwjaarsborrel. Deze zal 
vanaf 19:00 uur gehouden worden 
in het clubhuis aan de Bovendijk 
14a in Wilnis. Wij nodigen alle le-
den, sponsoren en belangstellenden 
uit om met ons te proosten op het 
nieuwe jaar. Natuurlijk is er ook dit 
jaar weer de grote verloting, waarbij 
mooie prijzen te winnen zijn. 

Voor meer informatie belt u naar 
Frank de Jong 0297-250030 of be-
zoekt u de website:  HYPERLINK 
“http://www.lrpcwillis.nl” www.lrp-
cwillis.nl De Proostdijschool kan 

heel erg goed kerstkorf-
ballen!!
De Ronde Venen - Op 27 en 28 de-
cember vond net als elk jaar in de 
Kerstvakantie het korfbaltoernooi 
plaats voor de basisscholen in De 
Ronde Venen. 
In sporthal de Phoenix in Mijdrecht 
de werd weer om de bekers ge-
speeld. 

Op 27 december waren de groepen 
3 en 4 ‘s ochtends als eerste aan de 
beurt. Groep 3 moest nog wel wen-
nen aan het spelletje, maar de twee 
teams van groep 4 kwamen tegen-
over elkaar te staan in de finale. 

De eerste bekers waren daarmee 
binnen voor de Proostdijschool! ‘s 
Middags startten de groepen 5 en 
6 en ook daar werd goed gescoord 
door de Proostdijschool; het tweede 
team van groep 5 ging ook met een 

beker naar huis.

Vrijdagmiddag 28 december was de 
middag van de groepen 7 en 8. De 
Proostdijschool had voor deze twee 
groepen allebei twee teams kunnen 
samenstellen. 

Er werd fanatiek en goed gespeeld 
en zo kwam het dat niet alleen groep 
7  maar ook groep 8 met twee teams 
in de finale kwam te staan. 

Al met al een zeer geslaagd en ge-
zellig toernooi voor de kinderen van 
de Proostdijschool, en de coaches 
waren allemaal beretrots! 

De organisatie kan dit jaar trouwens 
net als voorgaande jaren weer te-
rugzien op een geslaagd evene-
ment. Klasse Atlantis!

Super goed begin voor 
paardensportvereniging 
Troje
De Ronde Venen - Het was weer 
een ware happening tijdens het 
nieuwjaarsfeest bij p.s.v.Troje.

De feestzaal zat bomvol en iedereen 
nam van deze gelegenheid gebruik 
om elkaar weer alle goeds toe te 
wensen voor het nieuwe jaar 2008 . 

Uiteraard onder het genot van een 
lekker drankje gesponsord door ca-
fé de Zaak, café De Vrijheid en de 
jongens van het hok en natuurlijk 
door de club zelf. 

Net als ander jaren werd er tijdens 
deze gezellige bijeenkomst weer de 
grote verloting gehouden die dank-
zij de sociale houding vele regionale 
middenstanders weer een daverend 
succes is geworden. 

Alle sponsors hebben een uitnodi-
ging gehad voor het nieuwjaars-
festijn en gelukkig hadden diverse 
sponsors gehoor gegeven aan de 
uitnodiging. 
Hun komst viel bij het Troje bestuur 

in zeer goede aarde want dan kan 
men zien wat de club terug doet 
voor hun sponsors.

Op alle prijzen stond de sponsor 
vermeld en de organisatie had een 
dia voorstelling gemaakt met alle 
namen van de sponsors die dit feest 
mogelijk hebben gemaakt. 

Natuurlijk was dit niet alleen te dan-
ken aan de sponsors ook alle Tro-
je deelnemers aan dit feest hebben 
zich weer goed ingespannen om zo-
veel mogelijk lootjes te kopen voor 
de clubkas. 

In totaal werden er 7 verloting ron-
des gehouden die weer zeer geva-
rieerd gevuld waren met hoofdprij-
zen die gesponsord zijn door onze 
hoofdsponsors Smit groep uit  Wa-
verveen Transport bedrijf P.j de Dood 
–Waverveen Timmer en onderhoud 
bedrijf Bas Hogeveen –Wilnis . 

Zo was er een reischeque voor 2 
personen die gewonnen werd door 

Tom Smit. De 2 fietsen werden ge-
wonnen door Leona v.d Scheur en 
Bowien Haveman. Een kruiwagen 
ging naar familie v.d Plas Een bier 
Tender naar Jan Willem habbe Jan-
sen. 
De andere mooie hoofdprijzen zoals 
makita gereedschap sets broodbak 
machine frituurpan enz enz  kregen 
ook allemaal een goede bestem-
ming. 

De opbrengst van deze avond is ook 
weer formidabel te noemen wat ui-
teraard weer als gevolg heeft dat de 
club weer leuke activiteiten kan or-
ganiseren voor hun leden. 

De club denkt daarbij niet alleen aan 
zichzelf zij proberen ook een aantal 
activiteiten te organiseren voor b.v. 
gehandicapte en onze bejaarden uit 
de omgeving. 

Verder staat er weer genoeg op de 
agenda om het nieuwe jaar 2008 op 
alle gebied weer sportief, spannend 
en gezellig te gaan maken.

Atalante ouder-kind toernooi
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 4 januari introduceerde Ata-
lante het ouder-kind toernooi voor 
de allerjongste spelers samen met 
een ouder. Het 2-2 toernooi in de 
Boei gaf zowel het kind (in de leef-
tijd van 6 tot 11 jaar) als de ouder 
de gelegenheid eens mee te maken 
hoe dat nou precies gaat, dat mini-
volleybal. 
De kleine volleyballer moest de ou-
der soms uitleggen hoe de bal ge-
speeld moest worden en voor de 
ouder was het eens een mooie er-

varing om zelf in het veld te staan 
in plaats van langs de lijn. Er waren 
3 poules gemaakt met de allerjong-
sten in de eerste poule, de midden-
leeftijd in de tweede poule en in de 
derde poule de oudste minispelers. 
Er werden spannende wedstrijden 
gespeeld. 

Soms scheelde het maar 1 punt. Na 
2 uurtjes fanatiek ballen was het 
toernooitje klaar. Dames 1 speelster 
en organisator Marlieke Moen deed 
de prijsuitreiking en de winnende 
duo’s kregen een lekkere prijs. In de 
eerste poule werden Jaco en moe-
der Julia eerste. In de tweede pou-
le wisten Melissa en grote neef Regi 
de eerste plek te bemachtigen. Tess 
en moeder Linda pakten de over-
winning in poule 3. 
Al met al een mooi, leerzaam en ge-
zellig toernooi dat zeker nog een 
keer georganiseerd zal worden. 
Voor foto’s zie meer via www.vv-
atalante.nl 


