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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

Getuigen 
gezocht
Wie weet wie er in de nacht 
van maandag 29 op dinsdag 
30 december de Ford Focus 
heeft beschadigd, die in het 
parkeervak aan de Scheep-
maker te Wilnis stond. Rechts 
van deze Ford Focus heeft 
een gele auto gestaan, ver-
moedelijk van bezoekers van 
de feesttent. De schade moet 
ontstaan zijn tijdens het uit-
parkeren en volgens buren is 
dit na 02.00 uur geweest. De 
schade bedraagt minimaal 
900 euro. Mocht u iets gezien 
of gehoord hebben of weet u 
wie er met schade rijdt sinds 
bovengenoemde data, bel 
a.u.b. met 0615390436. Bij 
voorbaat dank. 

Sinds 31 december is de 
liefste kater van Wilnis weg!
Hij is voornamelijk rood 
van kleur met een witte 
voorkant. Als je hem roept 
gaat hij koprollen van 
geluk en wil graag geaaid 
worden. Hij heet TEUN 
en is anderhalf jaar jong. 
Geen bandje, geen chip en 
geen “jeweetwel kater”!! 
We missen hem enorm 
en zijn bang dat hij in een 
schuur zit opgesloten of 
dat iemand hem onderdak 
heeft gegeven. Mocht 
iemand weten waar onze 
Teun is, ook als hij niet 
meer leeft... neemt u 
alstublieft contact op!!
Alvast bedankt!!

Familie Jongerling
Ten Brinckplantsoen 15
Wilnis, 06-51253677 VERMIST

99-Jarige Mijdrechtenaar 
eregast op Beursplein 5

De Ronde Venen - Op Nieuwjaars-
dag om ongeveer 15.15 uur is bij de 
Pondskoekersluis een naar schaats-
ongeluk gebeurd. 
Een man van ongeveer 60 jaar 
op gloednieuwe bruine hockey-
schaatsen deed een poging deze 
oer-Hollandse sport onder de knie 
te krijgen. Terwijl zijn vrouw op de 
kant zijn kunsten vastlegde deed 
hij verwoede pogingen op de been 
te blijven. Toen dat uiteindelijk niet 
lukte pakte hij de eerste de beste 
passerende schaatser beet en trok 
deze met hem richting het ijs. Het 
bleek een lid van de schaatsver-
eniging Amstelland te zijn die met 
haar rechterpols eerst tegen de 
beschoeiing en daarna op het ijs 

knalde. In het ziekenhuis bleek de 
pols zeer gecompliceerd gebroken 
te zijn, wat operatief ingrijpen nood-
zakelijk maakte.
Nu kunnen ongelukken gebeuren, 
maar terwijl twee omstanders met 
EHBO-diploma hulp verleenden 
nam de veroorzaker van het onge-
val niet eens de moeite zich bekend 
te maken en te informeren naar de 
toestand van het slachtoffer.
De schaatsvereniging zou het niet 
meer dan normaal vinden indien de 
betrokken man zich alsnog bekend 
maakte. Mochten getuigen van 
het ongeval weten wie de persoon 
is, dan kan de informatie worden 
doorgegeven op dit e-mailadres: 
lisserbroek@hotmail.com 

Wilnisser op het nippertje 
uit wak gered
Wilnis - Het gaat weer goed met de 
65-jarige Wilnisser C.M uit de wijk 
Veenzijde 1. Hij kon dinsdag 30 de-
cember jl. ternauwernood worden 
gered uit een wak, nadat hij bij het 
schaatsen op de Nieuwkoopse Plas-
sen door het ijs was gezakt. De re-
delijk ervaren schaatser was in de 
loop van de ochtend gaan schaat-
sen en had op de gladde ijsvloer ter 
plaatse een zwakke plek over het 
hoofd gezien, waardoor hij op ruime 
afstand van de walkant door het ijs 
zakte. Nu had hij het geluk dat te-
zelfdertijd een vrouw haar hond uit-
liet en ter hoogte van het gebeuren 
de man zag spartelen en hem om 

hulp hoorde roepen. Zij alarmeerde 
een bewoner aan de Hollandse Ka-
de die direct 112 belde. De buurt-
bewoner probeerde de schaatser te 
hulp te komen, maar dat mocht niet 
lukken. Intussen waren hulpdien-
sten, waaronder de brandweer, ter 
plaatse aangekomen. Die hebben 
met ladders, touwen en een slee-
tje hem uiteindelijk uit het wak we-
ten te halen. De Wilnisser was in-
middels sterk onderkoeld en in co-
ma geraakt als gevolg van het feit 
dat hij meer dan een half uur in het 
ijskoude water had gelegen. Met 
spoed werd hij per ambulance naar 
het UMC gebracht. Daar is hij weer 

bij zijn positieven gekomen. Des-
gevraagd vertelde de onfortuinlijke 
schaatser, die vanwege de commo-
tie rond zijn persoon liever niet met 
naam en toenaam in de krant wenst 
te komen, dat het ijs op de smalle 
stukken goed hield, maar kenne-
lijk niet goed genoeg. Een inschat-
tingsfout die hem bijna fataal werd. 
De Wilnisser heeft het voorval waar-
schijnlijk overleefd vanwege zijn 
goede conditie. Hij sport regelmatig, 
naast schaatsen tennist hij ook en 
rijdt geregeld op zijn racefi ets. Ver-
der slaat hij niet onverdienstelijke 
een golfballetje. “Maar ik heb ook 
drie engeltjes op mijn schouders 

Onbekende veroorzaakt 
tragisch schaatsongeval

Dát is lang geleden…
De Ronde Venen - Een deel van de 
kerstvakantie, maar zeker de eerste 
dagen in het nieuwe jaar, kenmerk-
ten zich als topmomenten voor de 
schaatsliefhebbers. 
We moeten wel ver terug gaan in het 
verleden om ons te herinneren wan-
neer dat voor het laatst is geweest. 
Gezegd wordt 12 jaar terug, toen de 
laatste Elfstedentocht begin januari 
werd verreden. De bekende weer-
profeet Helga van Leur kon op RTL4 
de schaatsliefhebbers eind decem-
ber 2008 blij maken. Er kwam vol-
gens haar zeggen een periode van 
vorst aan en de schaatsen konden 

tevoorschijn gehaald worden. Dat 
lieten velen zich geen tweemaal zeg-
gen. Nagenoeg overal waar het ijs in 
De Ronde Venen enigszins betrouw-
baar was, werd op sloten en vaarten 
volop geschaatst. Jong en oud had-
den de ijzers uit het vet gehaald en 
het was overal een drukte van be-
lang. Zoals op de Kerkvaart aan de 
Ringdijk Derde Bedijking vanaf de 
brug in de Ambachtsherensingel in 
Mijdrecht tot aan de brug over de 
vaart bij de Pondskoekersluis, waar 
druk werd geschaatst (foto). Maar 
ook op andere delen van de Ring-
vaart was het ijs betrouwbaar, zoals 

in Wilnis, ter hoogte van de arken-
parken en achter de Herenweg. Op 
de Bijleveld, richting De Gagel, kon 
men eveneens goed uit de voeten en 
niet te vergeten in het nieuwe Wic-
kelhofpark. Het parkeerterrein(tje) 
aan de Oosterlandweg was al snel 
propvol en ook daar was het een 
drukte van belang op de sloten en 
de meertjes. Omdat de schaatsers 
daar niet kunnen ‘rondrijden’ op de 
sloten werd als snel het idee geop-
perd dat het zinvol zou zijn om hier 
en daar kluunmatten neer te leggen 
om het rondje schaatsen te kunnen 
voltooien. 

Het blijft even een open vraag wie 
men daarvoor zou kunnen porren 
–een ijsclub of de gemeente? - om 
zoiets te realiseren. Maar aangezien 
er nú ijs ligt zou dat op korte termijn 
zijn beslag moeten krijgen... Kort en 
goed, er is volop ijspret in De Ronde 
Venen en gelet op de strenge vorst 
die er deze week is voorspeld, zou 
men misschien komend weekend 
op meerdere plaatsen de schaatsen 
kunnen onderbinden. Maar zoals 
ook werd gezegd door de weerpro-
feet: het kan vriezen, het kan dooi-
en. 

Niets is zeker, maar er staan ons 
kennelijk nog wel een paar extreem 
koude nachten te wachten. Dat 
geeft hoop op een dikke(re) ijsvloer.

Mijdrecht - De 99-jarige heer Han 
Grootegoed is afgelopen maandag 
ontvangen in het fi nanciële hart van 
Nederland aan het  Beursplein 5 in 

Amsterdam. Deze oud-beursmede-
werker, die de Beurskrach van 1929 
nog heeft meegemaakt, had de eer 
deze beursdag te sluiten met de be-

roemde gongslag. Deze gebeurtenis 
is aanstaande vrijdag 9 januari te 
zien in het tv-programma Man Bijt 
Hond, Ned. 1 om 18.50 uur.

gehad, anders kan ik het niet ver-
klaren. Je voelt je lichaam door de 
kou niet meer en je hebt geen con-
trole meer over je ledematen. Ik be-
dank de mensen die mij uit het wak 
hebben gehaald. Dat was nogal ver 
van de kant af. Ik realiseer mij ook 
dat zij met gevaar voor eigen leven 
hebben gehandeld en beloof in het 
vervolg wat minder op mijn gevoel 
te vertrouwen en meer de realiteit in 
acht te nemen. Het was misschien 
stom van mij om te vroeg het ijs op 
te gaan. Voor hetzelfde geld had 
ik hier nu niet meer gezeten”, al-
dus M., die zegt geen blijvend letsel 
aan zijn avontuur te hebben over-
gehouden. Om van de schrik te be-
komen richt hij zich voorlopig maar 
op zijn ‘landsporten’. Maar als het ijs 
overal betrouwbaar is en toertoch-
ten worden georganiseerd kan het 
best zo zijn dat hij één dezer dagen 
toch weer de schaatsen onderbindt. 
Maar nu met een (steenkoude) er-
varing rijker!



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. 

10 jANuARi 2009 
Natuurwerkzaamheden in de Botshol
Natuurwerk in de Botshol met de Botsholwerkers. Het doel is om de 
Botshol als open moerasgebied te behouden. Aanvang: Om 09.15 
vertrekt de boot naar de Botshol vanaf de werkschuur, om 16.00 uur 
is hij terug. Locatie: Verzamelen 9.00 uur bij de werkschuur van 
Natuurmonumenten aan de Botsholse dijk, nabij nummer 30. Waverveen. 
Informatie en aanmelden voor 8 januari op tel. (020) 623 46 80  
of (0251) 65 54 17 of botshol@xs4all.nl . Op de werkochtend: 06 
54 29 52 02. Meenemen: werkkleding die nat en vies kan worden, 
laarzen, eten en drinken en mok. Droge kleding kan aangenaam zijn. 
Natuurmonumenten zorgt voor koffie, thee en soep.

Zaag mee met knotwerkgroep De Ronde Venen
Natuuronderhoud bij Joost Samson aan de Gagelweg. Er worden 
elzen en essen gesnoeid. Aanvang: 09.00-13.00 uur. 
Locatie: Joost Samson, Gagelweg 1. Volg de Ir. Enschedeweg 
richting Woerden. Na de stoplichten in Wilnis de volgende rotonde 
linksaf. De Gagelweg uitrijden, aan het eind rechtsaf. Informatie; 
tel. (0297) 56 74 37. Op de knotdagen na 08.30 informatie bij de 
coördinator van de dag: Henk Wolf, 06-20 98 63 37. Meenemen: 
lunch, lepel en beker, goede werkkleding en laarzen. Voor koffie, 
soep en een drankje wordt gezorgd.

 Activiteitenkalender 
De Ronde Venen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MElDpuNt ZoRg & 
oVERlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADViES EN StEuNpuNt 
HuiSElijK gEWElD 
StAD EN REgio utRECHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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AgENDA RoNDE tAfEl gESpREKKEN SAMENlEViNg op MAANDAg 
12 jANuARi 2009, AANVANg 19:30 uuR iN HEt gEMEENtEHuiS

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

1. oNDERWERpEN VANuit HEt CollEgE:
A. Geen.

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

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

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

AgENDA RoNDE tAfEl gESpREKKEN oMgEViNg op WoENSDAg 
14 jANuARi 2009, AANVANg 19:30 uuR iN HEt gEMEENtEHuiS

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

1. oNDERWERpEN VANuit HEt CollEgE:
A. Vrijstellingsbesluit voor het perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht (Raadsvoorstel nr. 00/09) 
 (45 minuten)

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

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

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

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

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

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

2. oNDERWERpEN AANgEDRAgEN VANuit DE RAAD:
A. Beleidsnota perifere detailhandel bedrijventerrein Mijdrecht (45 minuten)

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

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

AgENDA RoNDE tAfEl gESpREKKEN oMgEViNg op WoENSDAg 
15 jANuARi 2009, AANVANg 19:30 uuR iN HEt gEMEENtEHuiS

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

1. oNDERWERpEN VANuit HEt CollEgE:
A. Vaststelling bestemmingsplan Marickenland. (Raadsvoorstel 0112/08) (120 minuten)

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

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

De gemeenteraad heeft begin dit jaar besloten om te gaan 
werken met een nieuw vergadermodel. Kern van de nieuwe 
vergaderwijze is dat er een duidelijke scheiding wordt gemaakt 
tussen beeldvorming (informatie verzamelen), meningvorming 
(debat) en besluitvorming. Tot dit nieuwe vergadermodel is 
onder andere besloten om inwoners meer te betrekken bij het 
werk van de gemeenteraad.
Nieuw in dit vergadermodel zijn de Ronde Tafelgesprekken 
(RTG). Daarin gaan de raadsleden in gesprek met inwoners 
en vertegenwoordigers van bedrijven en instellingen én met 

de portefeuillehouder en ambtenaren. Het stellen van vragen 
en inventariseren van ideeën en meningen staat centraal 
tijdens deze gesprekken. Door op deze manier te vergaderen 
kunnen inwoners hun mening geven aan het begin van het 
besluitvormingsproces zodat raadsleden daar nog wat mee 
kunnen doen. Als er voldoende informatie is verzameld, 
gaat de raad tijdens de meningsvormende raadsvergadering 
met elkaar in debat. Als dit voldoende is gebeurd vindt 
besluitvorming plaats in de besluitnemende raadsvergadering.
Het nieuwe vergadermodel is recent geëvalueerd om te 
kijken of het voldoet aan de uitgangspunten. Uit die evaluatie 
blijkt dat inwoners de wijze waarop ze worden ‘gehoord’ in 
hoge mate waarderen. Ook de gemeenteraad vindt dit een 
waardevolle aanpak die behouden moet blijven. Dit onderdeel 
zal dan ook niet veranderen met ingang van het nieuwe jaar.
Wel wil de gemeenteraad af van het gelijktijdig houden van 
Ronde Tafelgesprekken. Geïnteresseerde inwoners moeten 
nu een keuze maken bij welke van de gesprekken ze willen 

aansluiten. Ook voor kleine fracties in de raad is het niet 
altijd even eenvoudig zich over meerdere vergaderingen te 
verspreiden.

Daarom vinden vanaf 12 januari 2009 de Ronde 
Tafelgesprekken op drie achtereenvolgende dagen plaats 
en worden de onderwerpen gebundeld. Zo vindt voortaan op 
dinsdag het RTG met onderwerpen over bestuur en middelen 
plaats. Dit betreft met name de portefeuilles van burgemeester 
Burgman en wethouder Lambregts. Op woensdagavond 
vindt de RTG Omgeving plaats, met onderwerpen uit de 
portefeuilles van de wethouder Rosendaal en Dekker en 
op maandag de RTG Samenleving, met onderwerpen uit 
de portefeuille van wethouder Van Breukelen. Ook nieuw in 
de vergaderwijze is dat de fracties nadat een onderwerp is 
behandeld in een RTG en alle informatie is verzameld, zij hun 
voorlopige standpunten zullen uitwisselen. Bij deze ronde 
vervullen inwoners geen rol meer.

Vergaderwijze gemeenteraad wijzigt

uitnodiging nieuwjaarsreceptie 
en kramenmarkt

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

kennis te maken en contacten te leggen en te versterken.

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

De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op:

Woensdag 7 januari 2008 van 19.00 uur tot 20.00 uur 
in De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Burgemeester Burgman zal om 20.00 uur haar nieuwjaarstoespraak houden.

Wij hopen u woensdag 7 januari te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

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

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

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

• Wethouder I.M. Lambregts

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

AgENDA RoNDE tAfEl gESpREKKEN BEStuuR EN MiDDElEN op 
DiNSDAg 13 jANuARi 2009, AANVANg 19:30 uuR iN HEt gEMEENtEHuiS 

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

1. oNDERWERpEN VANuit HEt CollEgE:
A. Project voorstel afvalverwerking en versterking lokaal bestuur in Kalangala Oeganda 

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

2. oNDERWERpEN AANgEDRAgEN VANuit DE RAAD
A. Onderzoek inkoop en aanbesteding door Rekenkamercommissie. (30 minuten)

De Rekenkamercommissie heeft onderzoek verricht naar inkoop en aanbesteding. De 
resultaten van het onderzoek zullen met de rekenkamercommissie worden besproken.

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

De tijden die bij het onderwerp in de agenda’s zijn aangegeven zijn indicatief. De 
agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld. Het kan dus zijn dat het 
onderwerp eerder of later aan de orde komt.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

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

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

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Amstelhoek
Van Dijklaan 5 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0750 19-12-2008
Mennonietenbuurt 103 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0753 22-12-2008

Mijdrecht
Scholekster 3 Vergroten van een woning en een berging Lichte bouwvergunning 2008/0730 10-12-2008

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 122 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2008/0699 26-11-2008
  fase 2
Baambrugse Zuwe 124 Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2008/0755 22-12-2008
Baambrugse Zuwe 167M  Plaatsen van 2 dakkapellen Lichte bouwvergunning 2008/0713 17-12-2008
en 167P
Herenweg 208 w/s Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning  2008/0724 9-12-2008
  fase 2
Molenkade 16,  Vergroten van een restaurant Reguliere bouwvergunning 2008/0751 19-12-2008
zandeiland 1
Ter Aase Zuwe 3b Oprichten van een bedrijfswoning Reguliere bouwvergunning  2008/0740 11-12-2008
  fase 2
Winkeldijk 23 Oprichten van een sluiswachtershuis  Reguliere bouwvergunning 2008/0749 19-12-2008
 en schotbalkopslag  fase 1
Voorbancken 12a Oprichten van een bedrijfswoning Reguliere bouwvergunning  2008/0738 11-12-2008
  fase 1
Waeterrijck 3 Veranderen van wanden aan de  Lichte bouwvergunning 2008/0737 15-12-2008
 buitenzijde van een recreatiewoning
Winkeldijk 19a-147 Realiseren van een kelder onder een  Reguliere bouwvergunning 2008/0752 19-12-2008
 bestaande woning

waverveen
Botsholsedwarsweg 2c Oprichten van een schapenstal (hobby) Reguliere bouwvergunning 2008/0743 18-12-2008
Hoofdweg 22 Oprichten van een kelder onder een  Reguliere bouwvergunning 2008/0757 23-12-2008
 bestaande woning

wilnis
Herenweg 87 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2008/0745 18-12-2008
Oudhuijzerweg 75 Vergroten van een woning en plaatsen  Lichte bouwvergunning 2008/0748 19-12-2008
 van een dakkapel

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

Amstelhoek
Amstelkade 120 Vergroten van een woning door  Bouwvergunning fase 2 2008/0729 18-12-2008
 middel van een kapverhoging

De Hoef
De Hoef Oostezijde 79 Oprichten van een grondkeermuur Bouwvergunning 2008/0725 18-12-2008
Kromme Mijdrecht 43 Oprichten van een woning Bouwvergunning fase 1 2008/0593 22-12-2008

Mijdrecht 
Rietgors 10 Veranderen van een woning  Bouwvergunning 2008/0732 23-12-2008
 (maken van een hoekraam) 
Turkoois 3 Vergroten van een aanbouw  Bouwvergunning 2008/0716 23-12-2008
 aan een woning

Vinkeveen 
Meerkoetlaan 41 Vergroten van een woning  Bouwvergunning 2008/0711 23-12-2008
 met een dakopbouw
Utiweg 11 Oprichten van een hekwerk Bouwvergunning 2008/0702 18-12-2008
Waverveense pad 2, 4 Veranderen van kozijnen, de gevel-  Bouwvergunning 2008/0684 18-12-2008
 en dakafwerking

wilnis
Oudhuijzerweg 50 Oprichten van een berging Bouwvergunning 2008/0700 18-12-2008
Vossestraat 1 Vergroten van een school Bouwvergunning 2008/0580 23-12-2880

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

VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN IN COMBINAtIE MEt ONtHEFFING

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

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

Mijdrecht
Prinses Irenelaan 5 Vergroten van een woning  Bouwvergunning 2008/0551 23-12-2008
 met een dakopbouw

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

GLAS 

Met de feestdagen achter de rug hebben veel mensen extra afval in de 
vorm van glas: 
Van flessen wijn, ketchup en dressings tot potjes voor jam, mayonaise, 
babyvoeding en groenten. Glas is een echt natuurproduct, dat eindeloos in 
de kringloop kan blijven voortbestaan. Een verpakking van glas is daarom 
milieuverantwoord. Glas kan namelijk altijd weer gerecycled worden, 
zonder dat er daarbij kwaliteit of materiaal verloren gaat. Bij de recycling 
van het glasbakglas worden de grondstoffen kalk, zand en soda bespaard. 
Glas dat van grondstoffen is gemaakt, is niet te onderscheiden van glas 
dat van gerecycled glas is gemaakt. Het gebruik van glasscherven bij de 
productie van glas levert bovendien een energiebesparing op van ongeveer 
25 procent. 

Rondje glas
Wij gooien sinds jaar en dag onze eenmalige glazen verpakkingen in de 

glasbak. Een prima zaak, want op deze manier kan het glas eindeloos 
opnieuw gebruikt worden voor het maken van nieuw glas. Maar wat 
gebeurt er eigenlijk met ons glas als wij het netjes in de glasbak hebben 
gegooid?
Als de glasbak vol is, haalt een speciale vrachtwagen van de 
glasinzamelaar de inhoud van de bak op. Het glas dat keurig op kleur 
gescheiden in de glasbak wordt gegooid, blijft ook in de vrachtwagen 
netjes kleur bij kleur, doordat er in de vrachtwagen tussenschotten zitten. 
De glasbak wordt op het middendeel geplaatst en elke kleur belandt in 
het daarvoor bestemde compartiment! Dit glas wordt vervolgens naar de 
glasbewerkingsinstallatie gebracht.

Omdat andere zaken dan glas de productie van nieuw glas ernstig kunnen 
verstoren, wordt het glas hier schoongemaakt. En dan hebben we het 
niet over het wassen van het glas, want dat is niet nodig. Wel worden 
grote doppen en dekseltjes en andere zaken die niet in de glasbak horen, 
handmatig verwijderd. Lichtere materialen, zoals doppen, deksels, papier 
en plastic worden met behulp van luchtstromen, magneten en lasers 
verwijderd. Ook wordt het glas in kleine stukjes gebroken. Deze zuivere 
glasscherven gaan na een strenge controle naar de glasfabriek.
Glas wordt normaal gemaakt van zand, kalk en soda, die bij hoge 
temperaturen van ongeveer 1500°C worden versmolten. In plaats hiervan 
worden nu de glasscherven gebruikt, die bij een aanzienlijk lagere 
temperatuur smelten, waardoor energie bespaard wordt. Als glas goed op 
kleur is gescheiden, maakt men van witte scherven wit glas, van groene 
scherven groen glas en van bruine scherven bruin glas. De glasfabriek 
brengt de nieuwe flessen en potten naar de fabrikant, die ze vult met 

bijvoorbeeld boontjes, ketchup of augurken. Deze volle potten en flessen 
gaan dan weer naar de winkel waar wij die pot boontjes of fles ketchup 
weer kopen. En na gebruik… gooien we die weer in de glasbak! Zo is het 
rondje glas weer rond.

tips
Vuurvast glas, kristal en vensterglas mogen niet in de glasbak. Deze 
soorten leveren problemen bij recycling, omdat hun smelttemperatuur 
anders is dan die van verpakkingsglas. 
Rood en blauw glas horen bij het groene glas
Het glasbaklogo is een symbool dat aangeeft dat de verpakking geen 
statiegeld heeft en daarom in de glasbak mag. 

Locaties glasbakken
U kunt de glasbakken vinden bij alle winkelcentra. Daarnaast staan de 
glasbakken verspreid door de gemeente op de volgende locaties:
Mijdrecht: Afvalbrengstation, Aquamarijn/Zirkoon, Croonstadtlaan, 
Korenbloem, Roerdomp/Taling, Roerdomp/Kievit, 
Viergang/Houtzaagmolen, Viergang/Korenmolen.
Vinkeveen: Achterbos, Baambrugse Zuwe, Kerklaan, Loopveltweg, 
Spoorlaan, Vinkenkade, Waverbancken.
wilnis: Dorpsstraat, Burg. De Voogtlaan, Raaigras/Timotheegras, 
Wagenmaker
Amstelhoek: van Dijklaan
De Hoef: Schattekerkerweg/HSV
waverveen: Selijnsweg
Nessersluis: Nessersluis

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.
Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.

Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Tel.: 0297-241613

AUTO RIJSCHOOL

COENEN v.o.f.
DE EERSTE 3 AUTORIJLESSEN

VOOR 70.-
Burg. Fernhoutlaan 11

3648 XH  Wilnis - Tel. 0297-284187 / Mobiel: 06-21601799

Muziekwinkel

Stage Music Shop
• muziekinstrumenten

• accessoires
• flightcase-materiaal

• verhuur van 
geluidsapparatuur

OPEN:
Maandag: 13.00-18.00 
Dinsdag t/m vrijdag: 10.00-18.00
Zaterdag: 11.00-17.00

Schoolstraat 7 
Aalsmeer

0297-328044

De Zwaan
Bouw- en renovatiebedrijf

loodgieters- en
dakbedekkingswerken

0297-568012
www.dezwaanbouw.nl

Te koop:
Schaatsen Viking II hg. mt. 36 
75 euro, laag mt. 41 75 euro. 
Slijpset + steen 10 euro. 
Tel. 0297-561252
Te koop:
Damesmountainbike Im-
pala 26 inch i.pr.st. 
75 euro.Tel. 0297-560555
Te koop:
Sparta Masari jongensfiets 26 
inch i.g.s. 75 euro. 
Tel. 0297-870370 
na 19.00 u.

Aangeboden:
Deur met glas van huis Legmeer 
afhalen dicht scharnier rechts. 
Tel. 0297-564441
Te koop:
Easy Gliders 2 pr. 12,50 eu-
ro p.p. Viking noren 42 en 36 
20 euro. Kunstschaatsen 39 en 
40 10 euro. Tel. 0297-567672
Te koop:
Schaatsen Viking laag mt. 43 
z.g.a.n. 65 euro. Hockeyschaat-
sen mt. 41 25 euro. 
Tel. 0297-325809

Te koop:
Kniekussen medisch 10 euro. 
Speelhuisje z.g.a.n. 15 euro. Ci-
truspers 5 euro. Babybad 5 euro. 
Tel. 0297-563722
Te koop:
Dk.blauwe herenjas mt. 54 z.g.a.n. 
100% wol loden stof merk Stein-
bock 40 euro. Tel. 0297-567574
Te koop:
Laptop merk Compaq Pentium 
2 compl. 75 euro. Nw. kort grijs 
leder jasje mt. 24/44 35 euro. 
Tel. 0297-562433

Gevraagd:
Wie heeft nog een paar C1000 
over? Heb er nog een paar 
nodig. Tel. 0297-540317
Te koop:
Ds. instapschoenen 1x gedr. 
10 euro p.p. mt. 40. Radiocass.
rec. 15 euro. Raamsluiter + slot 
10 euro p.st. Tel. 0297-563722
Gevraagd:
Zolder/woningopruiming, boe-
ken, vazen, lampen, meubel-
tjess, LP’s, singles, emaillen 
keukenspullen. Goede prijs. 
Tel. 0297-533083

Te koop:
Herenschaatsen mt. 45 no-
ren 20 euro. Tel. 0297-564194
Te koop:
Noren mt. 43 20 euro. 
Tel. 0297-566164
Te koop:
Jongens skipak blauw mt. 92 
15 euro. Mindervalide keu-
ken elektr. verstelbaar incl. app. 
nw.st. pr.n.o.t.k. 
Tel. 0297-561420
Te koop:
Damesmountainbike Im-
pala 26 inch i.pr.st. 
75 euro. Tel. 0297-560555
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ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JANUARI 2009
VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

HET KOOKPUNT, EETGROEP 
VOOR OUDEREN
Het Kookpunt is een kleinschalige eetgroep voor oude-
ren. Het Kookpunt combineert “uit eten” met ontmoe-
ting. Het biedt ouderen de  mogelijkheid om tegen een 
gering bedrag buiten de deur te kunnen eten en tegelij-
kertijd ook anderen te kunnen ontmoeten. Door vrijwil-
ligers wordt er een heerlijk menu met meerdere gangen 
geserveerd.  U wordt om 17 00 uur ontvangen met een 
glaasje wijn en een hartig hapje. Aan tafel komen vaak 
de meest boeiende gesprekken op gang. Rond 19.45 uur 
keert iedereen weer voldaan huiswaarts. 
Deelname 7,-  alles inclusief, ter plekke te voldoen. Het 
Kookpunt heeft als thuisbasis Allround aan de Rondweg 
in Mijdrecht. 
Ook in 2009 gezellig eten met elkaar! 
In januari zullen we op 9 en 23 januari een Kookpunt 
hebben. Dit is de 2e en 4e vrijdag van de maand. De rest 
van het jaar vindt het kookpunt plaats op de 1e en 3e 
vrijdag van de maand.  Noteer alvast in de agenda of 
op de kalender: 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 
april, 1 en 15 mei, 5 en 19 juni, 3 en 17 juli en 7 en 21 
augustus. Aanmelden per keer kan bij de servicepunten 
0297-587600.

VERZEKERING VOOR ALLE 
VRIJWILLIGERS IN DE RONDE VENEN
Met ingang van 1 januari 2009 zijn alle vrijwilligers in 
de gemeente De Ronde Venen verzekerd. De gemeente 
sluit hiertoe een verzekering af bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) om alle vrijwilligers te 
verzekeren tegen de risico’s die verbonden zijn aan het 
vrijwilligerswerk. De VNG heeft een onderzoek verricht 
onder de gemeenten naar de verzekeringssituatie van 
vrijwilligers en hun organisaties. Daaruit is gebleken dat 
niet alle vrijwilligers even goed verzekerd zijn. Om daar 
een einde aan te maken heeft VNG-verzekeringen een 
vrijwilligersverzekering, met een BasisPolis en PlusPo-
lis, ontwikkeld. Hierdoor wordt de vrijwilligers dekking 
geboden tegen de risico’s die zij lopen tijdens het uit-
oefenen van hun vrijwillige taken. Tot deze verzekering 
behoort onder andere een aansprakelijkheidsverze-
kering en schade aan persoonlijke eigendommen. Als 
uitgangspunt in deze verzekering geldt dat oudere ver-
zekeringen in de dekking voor gaan op de dekking van 

de vrijwilligersverzekering, waardoor de vrijwilligersver-
zekering dus vooral als een vangnet dient.
Vrijwilligers en hun organisaties hoeven zelf geen actie 
te ondernemen. Het steunpunt vrijwilligerswerk van 
stichting De Baat zal alle vrijwilligersorganisaties in-
formeren over deze verzekering. Onder een vrijwilliger 
wordt in deze verzekering verstaan: ‘degene die in enig 
organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk-
zaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de 
samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt 
gediend’. Vrijwillige brandweermensen en vrijwillige po-
litiemedewerkers hebben een eigen rechtspositierege-
ling waarin de verzekering is geregeld en vallen dus niet 
onder de VNG-vrijwilligersverzekering.
Voor meer informatie over de verzekering kunt u terecht 
bij D. van Tessel van het Steunpunt Vrijwilligerswerk van 
De Baat. Zij is op dinsdag, woensdag en donderdag te 
bereiken op telefoonnummer 0297 230 280 of via e-
mail:  d.vantessel@stichtingdebaat.nl

WISSELING COÖRDINATOR 
STEUNPUNT MANTELZORG
Op 14 januari gaat Anneke van Breukelen De Baat ver-
laten. Al met al is zij, in diverse functies en als laatste als 
“coördinator mantelzorg” 18 jaar werkzaam geweest bij 
De Baat en haar rechtsvoorgangers. Zij heeft zich gedu-
rende die jaren onder meer bezig gehouden met zaken 
als maaltijdvoorziening, alarmeringsproject, oppasser-
vice, klusjesmanproject en nog vele, vele andere klussen. 
Ze heeft zich in al die jaren ook bezig gehouden met 
de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligersdag. Anneke 
was een zeer degelijke werker: “wat zij ook organiseerde 
of beetpakte, het was altijd tot in de puntjes geregeld”.  
Anneke raakt niet helemaal uit beeld. Zij heeft aangege-
ven om op vrijwillige basis 
actief te blijven, o.a. bij de 
organisatie van de vrijwil-
ligersdag en de organisatie 
van cursussen voor zorg-
vrijwilligers.  Op 29 januari is 
er een afscheidsreceptie in 
Allround. 

Esther Smit volgt 
Anneke van Breukelen op als 
coördinator mantelzorg. 

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, de Ge-
meente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen.  

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers die werk zoeken en organisaties die vrijwilligers 
zoeken elkaar vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor 
maatschappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheids-
bevordering en biedt zij ondersteuning en informatie aan 
vrijwilligers en organisaties.
En greep uit de actuele vrijwilligerswerkvacatures:
Gezelschapsdame, heer (sector gehandicapten) 
in Mijdrecht, Molenhoek
Vrijwilliger op peutergroep (sector welzijn) in Mijdrecht, 
Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen
Redacteur maandblad Anbode (sector senioren 55+) 
in Mijdrecht, ANBO afd. De Ronde Venen
Regiocoördinator (sector gehandicapten) in Mijdrecht, 
Vinkeveen of Wilnis, Handjehelpen regio Utrecht
Diverse vrijwilligers rondom en in het Hospitium 
(sector zorg) in Wilnis, Johannes Hospitium De Ronde 
Venen
Commissaris gebouw (sector cultuur en recreatie) 
in Wilnis, Stichting Dorpscentrum Wilnis
Voorzitter (sector sport) in Wilnis, 
Sportvereniging Veenland
Consulent (sector welzijn) in De Ronde Venen, 
Stichting de Baat/ Steunpunt vrijwilligerswerk
Rijder en of begeleider (sector welzijn) in Mijdrecht, 
Vinkeveen, Wilnis, Stichting De Baat/Plusbus
Coördinator activiteiten (sector cultuur en recreatie) 
in Wilnis, Stichting Paraplu
Kijk voor meer informatie op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info of 
bel (di, do)/mail naar Dyanne van Tessel 
0297 230 280 of  d.vantessel@stichtingdebaat.nl

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

PROGRAMMA TIENER- EN 
JONGERENWERK ALLROUND
Youngones (10 t/m 14 jaar)
Super Sunday Film
Elke zondag van 15.00-17.00 uur. Entree is gratis. 
Youngones Dance party (tienerdisco)
Elke tweede vrijdag van de maand van 
19.30-23.00 uur. Let op: deze maand januari 2009 niet 
op de tweede maar op de derde vrijdag, 
dus op 16 januari. Entree: 3 euro met, 
5 euro zonder discopasje
Youngones Chill-Out (tienercafé)
Elke laatse vrijdag van de maand. 
Deze maand dus op 30 januari. 
Van 19.30-22.30 uur. Entree gratis!
Cursusaanbod voor tieners
Vanaf januari 2009 is er weer een nieuwe cursus-
aanbod voor tieners. Voor meer informatie over het 
tienerwerk kunt u contact opnemen met Wendy de 
Waal: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Inloop alle leeftijden
Vrijdag 2 januari, 14 00-17 00 uur.

ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
Woensdagavond 14 januari is er een Alzheimer Café in 
De Ronde Venen. De locatie is verzorgingshuis Zuider-
hof, Futenlaan 50, 3645 GE Vinkeveen. 

De spreekster voor deze avond is dementieconsulent Joke 
Heemskerk. Zij gaat met verschillende mensen in gesprek 
die hebben meegewerkt aan het Landelijk Dementie 
Programma. Het consultatieteam, dat uit verschillende dis-
ciplines bestaat, vertelt wat het voor u kan betekenen. De 
dementieconsulent vertelt u met welke vragen u bij haar 
terecht kan en hoe zij informatie, hulp en ondersteuning 
kan geven. Er is daarna gelegenheid om vragen te stellen. 
De leerlingen van Muziekschool De Hint komen deze avond 
de achtergrondmuziek verzorgen. De gastvrouwen ontvan-
gen u en maken u wegwijs en er is ruimte voor gezelligheid 

en contact met elkaar. Vanaf 19.30 uur staat de koffi e 
klaar. Het programma begint om 20.00 uur en eindigt om 
21.30 uur. Daarna is er nog gelegenheid om een drankje te 
nemen en even na te praten. De toegang is altijd gratis, voor 
consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd. 
U hoeft zich niet vooraf aan te melden, u bent van harte 
welkom. Problemen met vervoer of de opvang thuis mogen 
geen belemmering vormen om te komen. Neemt u in dit 
geval contact op met het Steunpunt Mantelzorg, dan wordt 
een oplossing gezocht.

Het volgende Alzheimer Café is op 11 februari: 
“Verlies, je kunt niet rouwen en niet hou-en”
Inlichtingen
Voor meer informatie over het Alzheimer Café kunt u con-
tact opnemen: Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297-230280.

STICHTING DE BAAT ORGANISEERT: 
MANTELZORGSALON
Het Steunpunt Mantelzorg De Ronde Venen organiseert 
elke de laatste vrijdagmiddag maand een Mantelzorgsalon. 
De middag wordt gehouden in het Servicepunt, Gezond-
heidscentrum, Hoofdweg 1 te Mijdrecht. De eerstvolgende 
mantelzorgsalon is op 30 januari 2009 van 14.00 tot 16.00 
uur. Alle mantelzorgers in De Ronde Venen worden uitge-
nodigd om de Mantelzorgsalon te bezoeken. Het is de be-
doeling dat mantelzorgers elkaar ontmoeten om, geheel 
vrijblijvend, met andere mantelzorgers ervaringen uit te 
wisselen. De coördinator en vrijwilligers zijn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden en tevens zorgen zij voor een 
kopje koffi e/thee met iets lekkers erbij. In De Ronde Venen 
zijn, uitgerekend naar de landelijk cijfers, 300 overbelaste 
mantelzorgers. Dus schroom niet om een praatje te komen 
maken en misschien kunnen wij met een kleine oplossing 
het zorgen voor een ander minder zwaar maken.

S T I C H T I N G   S A M E N L E V E N   D E   B A A T

iedere
maandag

10.30 u. 
volksdansen

1e en 3e ma. 
quizmiddag 
14.30-16.00 u.

iedere 2e en 4e ma.  
klaverjassen 
14.00-16.00 u.

ma. 13.15-14.30 
volksdansen

do. 8 jan. 
10.00 u. 

Lidl of Plus en 
koffi e drinken

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 

knutselgroep 
voor mannen 

Rode Kruisgebouw 
Hoofdweg 1-3

iedere 
dinsdag

‘s morgens zingen 
koor (komzaal)

14.00 u. koersbal 
(koepelzaal)
‘s middags 

biljarten (komzaal)

09.30 u. 
koersbal

10.30 u. 
stoelgym

14.30-15.15 u. 
beter bewegen

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

do. 15 jan. 14.00 u. 
Boni en/of markt 
en koffi e drinken

10.00 u. 
Seniorweb DRV 

internetcafé

iedere
woensdag

‘s morgens 
gymnastiek 

(komzaal)

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. Kun je 
nog zingen?

wo. 1, 15 en 29 okt. 
11.30-11.45 u. 

Rabobankbus

2e en 4e wo 
14.00-16.00 u. 

div. activiteiten 
ouderen buiten 
vinkenoord ook 

welkom

wo.middag 
biljarten

do. 22 jan. 
14.00 u. 

Boni en/of markt 
en koffi e drinken

13.30 u. 
ANBO-leden soos

 in de Meijert

iedere
donderdag

de laatste do. van 
de maand vinden 
de Open Tafels 

plaats in één van 
de verzorgings-

huizen.  Deze 
maand op 29 jan.  in
Nieuw Avondlicht 
aanmelden 9 dagen 
     tevoren op di.

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis 
(komzaal)

09.00 u. 
biljarten

09.30 u. 
rozenkransgebed

11.00 u. 
stagym

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

do.middag 
29 jan. 14.00 u. 

Albert Heijn of 
Hema en de markt 
en koffi e drinken 

bij La Farola

10.00 u.
Seniorweb DRV 

internetcafé

iedere
vrijdag

op 9 en 23 jan. 
is er weer 

Het Kookpunt, 
eetgroep 

voor ouderen. 
Aanmelden bij de 

servicepunten

elke zaterdag
17.00 u. H. mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00

koersbal

Passage di. 6 jan. 
14.00 u. 

nieuwjaarsreceptie 
Herv. ver.gebouw

20 jan. 19.30 u. de hr 
C. Biezenveld over 
kamp Amersfoort 
Herv. ver.gebouw

1e di. van de 
maand 20.00 u. 
klaverjassen

ma. 19 jan. 13.45 u. 
kaarten

9 jan. 14.30-16.00 u. 
quizmiddag

do. 8 jan. 14.30 u. 
fi lm: Fried green 

tomatoes. 
Prijs 7 euro 

incl. pauzedrankje

wo. 7 en 
21 jan. 10.45 u. 
Rabobankbus

laatste vrij.  van 
de maand 14.00 u. 

bingo

di. 27 jan. 9.30 u. 
decibel 

hoortoestellen

wo. 7 jan. 
14.30-16.00 u. 
knikkerspel

vr. 9 jan. 10.00 u. 
winkelen in 
Bilthoven, 

w.c.  ‘De Kwinkelier’,  
prijs 17 euro excl. 

consumptie

De Roeping 
8 jan. 14.30 u. spelmiddag

22 jan.  14.30 u.  mevr. Pieta Lettink is op 
safari geweest in Kenia. Zij laat foto’s zien.

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+
Iedere 1e do. van de maand in Zuwe 

Maria-oord (welzijnzaal) 
2,25 voor leden en 3,- voor niet-leden

Zaal open v.a. 14.00 u. 
Noteert u alvast de datum: op do. 8 jan.  

de fi lm Fried green tomatoes.

Mantelzorgsalon 
elke laatste vrij.middag van de maand. 

30 jan. 14.00-16.00 u. in het servicepunt te 
Mijdrecht, inl. bij Anneke van Breukelen.

Alzheimer Café: 
wo. 14 jan. verzorgingshuis Zuiderhof, 

Fuienlaan 50, Vinkeveen. Vanaf 19.30 uur 
staat de koffi e klaar. De spreekster voor 
deze avond is dementieconsulent Joke 
Heemskerk. Thema ‘Landelijk Dementie 

Programma’. Vanaf 19.30 uur staat de 
koffi e klaar. Het begint om 20.00 u. en 

eindigt om 21.30 u. De toegang is gratis. 
Volgende: 11 februari.

rollatorspreekuur

vr. 23 jan. 15.00 u. 
weeksluiting 

Ontmoetingskerk 
Wilnis

wo. 21 jan. 
oude en nieuwe 

liedjes zingen met 
kinderen groep 5 
en de hr Regelink

di. 20 jan. 
10.30-11.15 u. 
bezoek van 

peuters
vr. 23 jan. 19.00 u. 

eucharistieviering

vr. 30 jan. 15.00 u. 
weeksluiting 
Chr.  Ger. Kerk 

Mijdrecht

vr. 30 jan. 15.30 u.
Café Hans

do. 29 jan. 
14.30-16.00 u. 

vijfkamp
za. 31 jan. 

14.30-16.00 u. 
spelmiddag

Het kantoor van De Baat is vrijdag 
2 januari de gehele dag gesloten.

Open Tafel
Op 29 jan. is er weer een open tafel. 

Aanmelden 9 dagen van tevoren op di. 
tussen 9.30-10.30 u. bij Zita Kranenburg.

Onze Kontakt Morgen
Wo. 21 jan. vanaf 9.30 u. fi lm van de 

hr. v.d. Wel over ons eigen woongebied. 
Kom en geniet!

vr. 9 jan. 15.00 u. 
weeksluiting 

Janskerk Mijdrecht

do. 15 en 29 jan.
14.00 u.
sjoelen

di. 20 en 27 jan. 
14.30 u. 
sjoelen

za. 10 jan. 
14.30-1.00 u. 

bingo

vr. 9 jan. eten bij 
Allround van 

17.00-20.00 u. , 
prijs 10,- excl. 

consumpties

ma. 12 en vr. 26 jan. 
kaart/spelmiddag

14.00 u.

wo. 7, 14, 21 en 28 
jan. 10.45-11.15 u. 

Rabobankbus

ma. 12 en 26 jan. 
14.00-16.00 u. 
klaverjassen

vr. 16 jan. 10.00 u. 
gaan we naar het 

Fordmuseum 
in Hillegom ‘Den 

Hartogh’ prijs 21,- 
excl. consumptie

do. 22 jan. 
Themadag mmv 

Bel Canto

do. 22 jan. 12.00 u. 
gezamenlijk 

maaltijd

do. 15 jan. 
10.30-11.30 u. 

creatief
14.30-16.00 u. 
zingen rond 

het orgel

vr. 30 jan. 10.00 
u. naar het Van 
Goghmuseum 
in Amsterdam, 
prijs 33,- excl. 

consumptie

vr. 16 jan. 15.00 u. 
weeksluiting 

Herv. Kerk 
Vinkeveen

di. 13 jan. 14.30 u. 
bingo

20.00-22.00 u. 
spreker de hr. Snoek 
over Het leven van 

Augustinus

wo. 14 jan. 
10.30-11.30 

geheugenspel 
met Ria

19.30-21.30 u. 
Alzheimercafé

vr. 23 jan. 10.00 u. 
winkelen  in Amst.-

Buitenveldert, 
prijs 11,- exc. cons.
 Van 17.00-20.00 u. 
eten bij Allround 
excl. consumptie



Regio - De cursus gaat van start 
voor mantelzorgers woonachtig in 
de regio Amstelland en Meerlan-
den. De cursus voor (volwassen) 
kinderen van dementerenden start 
woensdag 11 februari van 19.30 tot 
22.00 uur , 6 bijeenkomsten in het 
gebouw van Amstelring, Lutulistraat 
145 in Hoofddorp. De cursus voor 
partners van dementerenden start 
maandag 9 februari in Amstelveen.
Het maakt niet uit of de demente-
rende thuis woont of opgenomen is 
in een verpleeg- of verzorgingshuis.
De cursus gaat uit van “De bele-
vingsgerichte benadering”  dit be-
tekent meegaan in de beleving en 
gevoelswereld van de oudere, de-
ze wereld accepteren, benoemen en 
bevestigen.
De dementerende voelt zich door 
deze benadering meer begrepen, 
rustiger en veiliger. Dit heeft een 

gunstige invloed op het dagelijks 
functioneren. Daardoor ontstaat er 
weer ruimte voor wat echt telt: ‘het 
contact’.

De zorg voor een dementerende 
thuis is zwaar, de belevingsgerich-
te benadering helpt de mantelzor-
ger zich open te stellen voor wat er 
thuis in de zorgsituatie speelt maar 
ook voor zijn of haar eigen behoef-
ten. In deze cursus krijgen de deel-
nemers inzicht in het dementiepro-
ces, de belevingsgerichte benade-
ring en de kans zich bepaalde ma-
nieren van benadering eigen te ma-
ken. De kosten bedragen 60.00 voor 
leden van Amstelring Gezondheids-
service en 85.00 voor niet leden.
Voor informatie en aanmelding kunt 
u contact opnemen met het Steun-
punt Mantelzorg Amstelring, tel-
nr.0900-1866.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

120e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950

EDitiE 3
oplAAg 13.150

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

COLOFON

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
hULpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

MORPHEUS RUIMT OP

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

10% TOT 70%
KORTING

BOXSPRING COMBINATIE
VANAF € 1.599,-
INCLUSIEF MATRASSEN
VANAF € 2.399,-

Nieuwe expositie Atelier 
de Kromme Mijdrecht
Mijdrecht – In Gezondheidscen-
trum De Ronde Venen aan de 
Hoofdweg in Mijdrecht heeft Atelier 
de Kromme Mijdrecht een expositie 

ingericht rond het thema ‘Amuse-
ment’. De tentoonstelling omvat zo’n 
vijfendertig tekeningen en schilde-
rijen en is tot medio maart te be-
zichtigen. De werken zijn op werk-
dagen te zien tijdens de openings-
uren van het gezondheidscentrum.

Kleurrijk
Het zal de bezoeker van de expositie 
niet verbazen dat ‘Amusement’ zich 
laat associëren met kleur en ook 
met een veelheid aan activiteiten, 
zoals circus, dans en muziek. Naast 
schilderijen van gevorderde cursis-
ten is er ook een aantal werken te 
zien van junioren tot 16 jaar. 
Wanneer u nadere informatie wenst 
over Atelier de Kromme Mijdrecht 
en haar activiteiten, kunt u de-
ze vinden op www.AtelierdeKrom-
meMijdrecht.nl of bellen met cur-
susadministratrice Netty van Lunte-
ren: 030 – 7071049.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Oud & Nieuw
 in Ecuador

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

In de Oudejaarsnacht  om 24 uur precies worden in heel Ecuador poppen 
verbrand. Deze pop verbeeldt het oude jaar, is gemaakt van papier-maché 
en soms aangekleed met oude vodden. Zo’n pop maak je zelf maar je kunt 
er ook eentje kopen: een heel kleine pop, een levensgrote pop of een nóg 
grotere. Je verbrandt met de pop vooral de slechte dingen van het oude 
jaar.
In de poppen worden vaak politici uitgebeeld die daarmee flink op de hak 
worden genomen. 
De popverbrandingen vinden plaats op publieke plekken zoals parken, plei-
nen of hoeken van straten. 
 
In Ecuador wordt op oudejaarsavond rijkelijk alcohol geschonken zodat de 
feestvierders tijdens de popverbranding vaak flink aangeschoten zijn. Dan 
vliegt er soms meer in de fik dan de bedoeling was!  Op 1 januari slapen veel 
mensen hun roes uit in de open lucht. Je hoeft dus niet te schrikken als er 
iemand op je stoep ligt of elders bij je in de buurt. 

Een andere gewoonte is om druiven klaar te zetten zodat je bij de klok van 
12 bij elke slag een druif eet. Bij elke druif (wel op tijd opeten!) mag je een 
wens doen die in het Nieuwe Jaar wordt vervuld.

Nog een gewoonte is dat vrouwen rode lingerie dragen op Oudejaarsavond. 
Dit zou dan geluk brengen in het Nieuwe Jaar.

Ook in Ecuador gaat er heel veel vuurwerk de lucht in.

Volgende week meer over ons project in Ecuador.

Nel Bouwhuijzen

Stichting Serviam 
organiseert kienavond
Uithoorn - Op zaterdagavond 10 ja-
nuari organiseert Stichting Serviam 
weer een gezellige kienavond in het 
gebouw van KnA nabij het Winkel-
centrum Legmeer. De zaal is open 
om 19.00 uur en er wordt om ca. 
20.15 uur gestart met kienen. Op 
deze avond kunt u weer vele mooie 
en aantrekkelijke prijzen winnen. De 
opbrengst is bestemd voor het ont-
wikkelingswerk van de bekende Uit-
hoornse missionarissen. Deze men-
sen kunnen daar, met uw steun, veel 
leed doen voorkomen of verzachten. 
Zij weten hoe en waar hulp moeten 
en kunnen aanwenden. Zij kennen 
het land, de gewoonten en boven-

dien spreken zij hun taal. Eenieder 
is welkom!
U heeft een gezellige avond en uw 
geld is goed besteed.

Kledinginzameling
Mocht u nog gedragen of overtol-
lige kleding hebben, dan kunt u dit 
bij de volgende adressen inleveren:
Voor Uithoorn: Du Perronlaan 15, 
Thamerweg 56, Troelstralaan 21.
Voor De Kwakel: Rozenlaan 27.
Voor Mijdrecht/Wilnis: Veenman 24 
in Wilnis. Heeft u problemen met het 
vervoer van de kleding, dan kunt u 
ons bellen: 0297-568737
Wij komen het dan bij u halen.

Groot succes voor het 
Oecumenisch Projekt Koor
De Hoef - De eerste uitvoering van 
het projectkoor De Hoef is een groot 
succes geworden. In dit koor zitten 
mensen van diverse pluimage die 
graag willen zingen maar daar niet 
altijd even veel tijd voor hebben. Met 
niet meer dan zes repetities moet 
het projectkoor in staat zijn een gro-
ter werk uit te voeren. Als eerste 
werk werd gekozen voor het kersto-
ratorium Als Appelbloesem in de 
Winter. Op zondag 14 december is 
dit uitgevoerd tijdens een oecume-
nische kerkdienst in De Hoef waar-
in Bert en Lida Wilms voorgingen. In 
een bomvolle kerk zong het 35-kop-
pige koor m.m.v. Charles Radema-

ker, toetsen; Marinka Dornaar en 
Nicole Verheul, fluit en de solisten 
Tiny Verdonk en Bert Wilms
het oratorium o.l.v. Diny Houweling.
Inmiddels staat het volgende project 
al weer in de startblokken.
Er is weer gekozen voor een ora-
torium getiteld: Als de Graankorrel 
sterft… welk zal worden uitgevoerd 
op palmpasen, zondag 5 april a.s. 

Belangstellende zangers kunnen 
zich vanaf nu aanmelden bij:
bramkeizer@planet.nl (tel. 593835).
Bij voldoende deelname beginnen 
de repetities op maandag 23 febru-
ari a.s.

Rommelmarkt in  
Oude Spoorhuis
Vinkeveen - Aanstaande zater-
dag is de rommelmarkt in het Ou-
de Spoorhuis aan Demmerik in Vin-
keveen weer vanaf 9.00 uur open. U 
kunt er terecht voor tweedehands 

spullen als lampen, puzzels, kook-
gerei, gereedschap, glas en servies-
werk. Er zijn veel boeken te koop die 
door verschillende mensen bij huis-
opruimingen worden geschonken 
aan het Spoorhuis. En... uiteraard 
ontbreekt ook het speelgoed niet.

In ieder geval: voor elk wat wils!

Cursus ‘Omgaan met 
dementie, hoe doe je dat?
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Een ‘vurige jaarwisseling’ 
in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De afgelopen 
jaarwisseling is weliswaar ‘vurig’, 
maar relatief rustig verlopen in De 
Ronde Venen. Voor zover de politie-
berichten ons willen doen geloven 
en bevestigen. Relatief, omdat er 
toch wel wat brandjes ontstaan of 
gesticht waren waarvoor de brand-
weer moest komen opdraven. Ove-
rigens is het normaal te noemen dat 
zoiets op Oudejaarsnacht vaker ge-
beurt dan gebruikelijk is. Zo stond 
er een container in brand op de par-
keerplaats achter de sporthal bij het 
dorpshuis De Willisstee. Hetzelfde 
was later het geval aan Leicester 
in Mijdrecht waar bij super AH een 
brandje oplaaide tussen de contai-
ners. Laat in de middag was in de 
Cornelis Beernickstraat waarschijn-
lijk door het afsteken van vuurwerk 
een heg in de brand gevlogen. De 
bewoners wisten de brand zelf te 
blussen. In Amstelhoek ging een 
tuinhuis in vlammen op. Een groot 
oudejaarsvuur was aangestoken op 
de kruising van de Pieter Joosten-
laan en de Herenweg in Wilnis. De-
ze gebeurtenis is een jaarlijks terug-
kerend verschijnsel. Dit keer ging 
tevens een oude caravan in vlam-
men op. De politie hield een oog-
je in het zeil en de brandweer zorg-
de voor nablussen. Op Nieuwjaars-
dag bleken de restanten al weer te 
zijn opgeruimd. Overigens bluste de 
brandweer alle branden of trad con-
trolerend op.

Veel vuurwerk
Opvallend is geweest de enorme 
hoeveelheid vuurwerk die is afge-
stoken. Even na twaalf uur kleurde 
de hemel zich boven de woonker-
nen vurig rood, wit en blauw van-
wege de talloze (grote) vuurpijlen 
die vanuit de verschillende wijken 
de lucht in waren geschoten. Maar 
ook het grondsier- en knalvuurwerk 
mocht er zijn. Jong en oud waren 
op de been om complete pakket-

ten vuurwerk af te steken en ervan 
te genieten. Voor zover bekend zijn 
er geen (ernstige) ongelukken door 
verkeerd gebruik van vuurwerk ge-
constateerd. Het blijkt dat er in ver-
houding met een jaar eerder door 
de consument veel meer vuurwerk 
is gekocht. Dat hebben ze onder 
meer gemerkt bij Tuincentrum De 
Huifkar waar de laatste dagen van 
het jaar veel vraag naar vuurwerk is 
geweest, zowel met bestellingen via 
internet als aan de balie zelf. Nor-
bert Kok van De Huifkar zegt hier-
over: “We hadden er al zo’n beetje 
rekening mee gehouden en meer 
vuurwerk ingekocht dan eind 2007. 
Dat is er ook grotendeels weer uit-
gegaan. Dit ondanks de prijsstijgin-
gen van de afgelopen tijd. Er was 
ook weer meer keus. Vooral het sier-
vuurwerk heeft een grote vlucht ge-
nomen én er was veel vraag naar 
complete pakketten. Voor zover ik 
weet hebben we tevreden gelui-
den gehoord van onze klanten.” Het 
zal natuurlijk niet alleen bij De Huif-
kar storm hebben gelopen. Ook bij 
de andere verkooppunten van vuur-
werk heeft men niet te klagen ge-
had. Kennelijk is de kredietcrisis 
aan deze branche voorbijgegaan. 
Het was in ieder geval niet te mer-
ken dat de consument op dit onder-
deel heeft bezuinigd.

Feesttent
De feesttent die dit keer door de 
organisatoren was opgezet op een 
stuk land langs de Mijdrechtse 
Dwarsweg, heeft met de inbreng 
ongetwijfeld bijgedragen aan een 
acceptabel verloop van de jaarwis-
seling zonder het doorgaans daar-
mee gepaard gaande vele vanda-
lisme. De ‘Hollandse Avond’ werd 
maandagavond 29 december gepre-
senteerd. Dat is toch wel een trek-
ker, want een kleine 3.500 liefheb-
bers wisten de weg naar de feest-
tent te vinden. Zij genoten tot in de 

vroege uurtjes van de ‘warme show’ 
die New Timeless op het podium 
ten beste gaf. Dit in afwisseling met 
Hollandse meezingers van onder 
meer Wesley Bronkhorst, Robert Le-
roy, Michel Bak en anderen. De Hol-
landse Avond verliep in een gemoe-
delijke sfeer. Natuurlijk zijn er altijd 
weer bezoekers bij die hun voertuig 
niet op een juiste manier parkeren 
en dus tegen een bekeuring oplie-
pen. Bekeuringen kregen ook men-
sen die al ruim vóór oudjaar reeds 
vuurwerk afstaken en daarmee (eni-
ge) overlast veroorzaakten.

Bij de viering van de jaarwisseling 
in de feesttent ging het er gezellig 
aan toe. Niet in de laatste plaats was 
dat te danken aan de DJ’s die gewil-
de muziek uit de geluidsboxen over 
de hoofden van de feestgangers 
uitstortten. Veel jeugdige bezoe-
kers gingen uit hun dak, maar van 
echt veel overlast was geen spra-
ke. Na afloop waren er wel wat klei-
ne schermutselingen en was er on-
aanvaardbaar gedrag van een paar 
brooddronken jongelui. Maar dat is 
niet vreemd te noemen bij dit soort 
activiteiten. De beveiliging wist sa-
men met de politie een en ander 
toch in redelijk goede banen te hou-
den en trad waar nodig handelend 
op, wat tot enkele aanhoudingen en 
processen-verbaal leidde. 

De nieuwjaarsnacht en de vroege 
morgenuren verliepen verder zon-
der noemenswaardige incidenten. 
Het jaar 2009 is dus voor De Ron-
de Venen weliswaar ‘vurig’, maar te-
gelijk ook rustig begonnen. Overi-
gens zal het nieuwe jaar nog ‘heet’ 
genoeg worden met het Estafette-
project, de beslissing over de polder 
Groot Mijdrecht-Noord en de ge-
meentelijke herindeling plus de ko-
mende gemeenteraadsverkiezingen 
in het verschiet! Dan mág je ook wel 
wat rustig beginnen, toch?

Gezellig eten met elkaar 
bij Het Kookpunt
Mijdrecht - Het Kookpunt is een 
kleinschalige eetgroep voor oude-
ren. Door vrijwilligers wordt er een 
heerlijk menu met meerdere gan-
gen geserveerd. U wordt om 17.00 
uur ontvangen met een glaasje wijn 
en een hartig hapje. Aan tafel ko-
men vaak de meest boeiende ge-
sprekken op gang. Rond 19.45 uur 

keert iedereen weer voldaan huis-
waarts. Deelname zeven euro, al-
les inclusief, ter plekke te voldoen. 
Het Kookpunt heeft als thuisba-
sis JC Allround aan de Rondweg in 
Mijdrecht.
In januari zullen ze op 9 en 23 ja-
nuari een Kookpunt hebben. Dit is 
de 2e en 4e vrijdag van de maand. 

De rest van het jaar vindt Het Kook-
punt plaats op de 1e en 3e vrijdag 
van de maand: 6 en 20 februari, 6 en 
20 maart, 3 en 17 april, 1 en 15 mei, 
5 en 19 juni, 3 en 17 juli en 7 en 21 
augustus.

Aanmelden per keer kan bij de ser-
vicepunten, tel. 0297-587600.

Laatste les van de toneel-
club Durven & Doen in 
2008 een groot succes!
Mijdrecht - De kinderen van de To-
neelclub Durven & Doen hebben 
sinds september lessen gevolgd 
om toneel te leren spelen en daar-
bij steeds meer te durven. Afgelo-
pen woensdag was alweer de laat-
ste les van dit seizoen. Bij de toneel-
club Durven & Doen worden er al-
lerlei toneelspelletjes gedaan waar-
bij de kinderen zich leren uiten en 
eigen ideeën vorm te geven.
Iedere week werd de les afgesloten 
met de vertelstok van Prunia. Deze 
vertelstok, waaraan allerlei symbo-
len hangen, ging de kring rond. Ze 
verzonnen met elkaar een verhaal. 
Ieder kind mocht steeds één zin toe-
voegen aan het verhaal als hij/zij de 
verstelstok vasthield. 
Tijdens de laatste les verzonnen de 
kinderen reclamefilmpjes voor de 
Toneelclub Durven & Doen en lieten 
die aan elkaar zien. Uit de gespeel-

de reclamefilmpjes bleek dat de kin-
deren het reuze leuk vinden bij de-
ze club, dat ze meer durven en meer 
zelfvertrouwen hebben gekregen.

In september startte Astrid Mille-
naar van De Speltuin met de To-
neelclub Durven & Doen. De cursus 
is speciaal bedoeld voor kinderen 
in de leeftijd van 7 t/m 10 jaar die 
(soms) verlegen, faalangstig en/of 
teruggetrokken zijn. Deze kinderen 
kunnen bijvoorbeeld moeite hebben 
met taal of het lastig vinden om zich-
zelf te uiten. Op school vinden ze het 
vaak moeilijk om iets te presenteren 
of om in het middelpunt van de be-
langstelling te staan. Onzekere kin-
deren hebben meer tijd nodig om 
zich te (leren) uiten en hun fantasie 
en eigenheid te gebruiken. Daarom 
ontwikkelde Astrid Millenaar speci-
aal voor hen deze cursus. Door mid-

del van toneelspelletjes en speciaal 
ontwikkelde oefeningen, leren de 
kinderen steviger in hun schoenen 
te staan, zichzelf te uiten, open te 
staan voor anderen, samen te wer-
ken, eigen ideeën vorm te geven en 
ruimte te durven innemen.
Gezien de grote belangstelling start 
er deze maand een nieuw lesblok 
van 10 lessen op de woensdagmid-
dag van 16.15 uur tot 17.15 uur in 
Mijdrecht. 
Kinderen vanaf 4 jaar kunnen bij De 
Speltuin terecht voor toneelcursus-
sen én trainingen om meer zelfver-
trouwen te krijgen en sociale vaar-
digheden te verbeteren
Interesse? Kijk dan op de website 
www.despeltuin.nl.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Astrid Millenaar, tele-
foonnummer 0297-285520 of via e-
mail: astrid@despeltuin.nl

Meer dan 100 kerstbomen 
bij elkaar gesprokkeld
Mijdrecht - Van vier kinderen in 
de wijk Hofland-Noord kunnen de 
spaarvarkentjes weer wat aange-
vuld worden na de dure december-
maand. De vriendinnetjes en tevens 
zusjes Melanie en Mariëlle Kentrop 
en Claudia en Jessica van Avezaath 
zagen de afgelopen dagen kans om 
liefst 105 kerstbomen van de straat 
te halen. Die waren daar na nieuw-
jaarsdag in de wijk door mensen 
op de stoep neergelegd na het af-
tuigen van hun boom. Niet alleen 
ruimt dat mooi op, maar boven-
dien krijgt de inzamelaar vijftig eu-
rocent per boom van de gemeente. 
Dat is dus mooi meegenomen, he-
lemaal als dat om een groot aantal 
gaat. Medewerkers van de gemeen-
tewerf komen de bomen bovendien 
nog bij de inzamellocatie halen, mits 
het daarbij om minimaal vijftig stuks 
gaat. Dat is dus ruimschoots ge-
haald, sterker nog het is meer dan 
twee keer zoveel. De kerstbomen 

werden tot het moment van afhalen 
opgeslagen in de achtertuin van de 
familie Van Avezaath aan de Aqua-
marijn. “Je kunt bijna geen tuin meer 
zien, het is één groene haag”, ver-
telt moeder Jolanda van Avezaath. 
“Maar het is wel éénmalig, hoe leuk 
het ook is. Ach, ik gun het de kinde-
ren. Die hebben er niet alleen lol van 
gehad maar houden er ook nog een 
zakcentje aan over. Ze hebben met 
elkaar de hele wijk Hofland afgelo-
pen en zelfs nog een stuk van het 
oude dorp om kerstbomen bij elkaar 
te krijgen. En waar laat je die din-
gen dan? Nou, bij ons in de tuin dus. 
Mijn man Ron had er geen moeite 
mee. Hij heeft ook meegeholpen de 
bomen op te slaan.” De moeder van 
Melanie en Mariëlle, Petra Kentrop, 
is al net zo enthousiast. Zij heeft haar 
kinderen aangemoedigd samen met 
hun vriendinnetjes kerstbomen van 
de straat op te halen. “Want als je 
wat wilt verdienen zul je er ook voor 

moeten werken.” Een prima opvoed-
regel. Zo af en toe is ze meegelo-
pen. Al met al hebben de kinderen 
elk ruim dertien euro verdiend met 
hun opruimactie, de straat is scho-
ner en de gemeente hoeft zelf geen 
personeel in te zetten om alle langs 
de weg gedumpte kerstbomen op te 
ruimen. Het scheelt daarnaast aan-
zienlijk in de kosten. Dat is toch wel 
vijftig cent per boom waard, zou je 
kunnen stellen. Vorig jaar lag de 
prijs per boom een stuk lager en 
toen kreeg je er terecht niemand 
voor. De vier vriendinnetjes zijn al-
le scholieren. Melanie gaat dagelijks 
naar het Alkwin Kollege, Mariël-
le bezoekt de Hoflandschool, Clau-
dia zit op de Hoeksteen en Jessica 
heeft het naar haar zin op de Tha-
men Scholengemeenschap. Slimme 
meiden; zij hadden al gauw door dat 
‘het geld op straat ligt’. Daar hebben 
zij dan ook naar gehandeld en dat is 
hun verdienste.

Tieneractiviteiten bij De Baat
Mijdrecht - Vanaf heden starten er 
weer allerlei leuke activiteiten voor 
tieners georganiseerd door Stich-
ting de Baat.

Het activiteitenaanbod is bedoeld 
voor tieners van 10 t/m 15 jaar (en 
een aantal voor jongeren tot en met 
17 jaar) en wordt op allerlei locaties 
in De Ronde Venen georganiseerd.

Maar JC Allround blijft natuurlijk 
wel de belangrijkste locatie voor 
het tienerwerk. Het aanbod bestaat 
uit wat meer “open activiteiten” zo-
als inloop, tienerclubs, meidenclub 
en disco, maar ook uit verschillen-
de cursussen:

Technika10
Techniekcursus voor meiden
Elektriciteit
Speciaal voor meiden van 10 t/m 
12 jaar die wat willen leren over het 
werken met elektriciteit.
De cursus bestaat uit 10 lessen en 
kost 35 euro. Je maakt bijvoorbeeld 
een deurbelalarm en een zenuwspi-
raal-spel. 

Cursus Buikdansen
Voor tieners van 10 t/m 14 jaar.
In 6 lessen leer je alle basisbewe-
gingen en kun je net zo goed dan-
sen als Shakira. De cursus kost 45 
euro.

Sta Sterk training voor 
kinderen & tieners
Werken aan je sociale weerbaarheid 
en het omgaan met pesten!
Voor kinderen en tieners van 8 t/m 
10 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 
jaar een cursus om je sociaal weer-
baarder te maken.
Je leert hoe je moet omgaan met 
vervelende situaties zoals wanneer 
je wordt geperst en je krijgt meer 
zelfvertrouwen.
De cursus bestaat uit een intake, 
2 ouderavonden en 10 lessen. De 
kosten van de cursus zijn: 150 eu-
ro voor deelnemers wonend in De 
Ronde Venen; 175,- euro voor deel-
nemers wonend buiten de gemeen-
te en 100 euro voor deelnemers van 
het VLC. 

Training Faalangst de baas
Voor kinderen en tieners van 8 t/m 
10 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 
jaar een cursus om te leren hoe je je 
faalangst de baas kunt zijn.

Je werkt tijdens de cursus bijvoor-
beeld aan ontspannen, aan je ei-
genwaarde, zelfbeeld en zelfver-
trouwen. En je leert om positief te 
denken en je gedrag te veranderen.

De cursus bestaat uit een intake, 
2 ouderavonden en 10 lessen. De 
kosten van de cursus zijn: 150 eu-

ro voor deelnemers wonend in De 
Ronde Venen; 175 euro voor deel-
nemers wonend buiten de gemeen-
te en 100,- euro voor deelnemers 
van het VLC. 

Zelfverdediging voor meiden
Voor meiden van 10 t/m 12 jaar een 
cursus waarin je leert zelfverzeker-
der te zijn en je goed te kunnen ver-
dedigen.

Lesonderdelen zijn onder ande-
re groepsgesprekken, fysieke oefe-
ningen, toneelstukjes, enz. De cur-
sus bestaat uit 8 lessen en kost 50 
euro.

Kookcursus voor tieners
Voor tieners van 10 t/m 14 jaar die 
graag willen leren koken.
Je leert de basisvaardigheden om 
een lekkere maaltijd op tafel te to-
veren! De cursus bestaat uit 7 les-
sen en kost 60 euro. 

Lijkt het je leuk om aan een van de-
ze activiteiten mee te doen?

Of wil je meer informatie over bij-
voorbeeld lestijden, data, locaties 
enz?
Neem dan even contact op met 
Stichting de Baat (Wendy de Waal) 
tel: 0297 272829 of 0297 230280 e-
mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl 



Vinkeveen - Voor de 49ste keer or-
ganiseerde Korfbal Verenigiing De 
Vinken een kersttoernooi waaraan 
kinderen van basisscholen uit Vin-
keveen mee mochten doen. Maar 
liefst 137 kinderen hadden zich op-
gegeven om te komen korfballen!

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 gekeken welk team het 
snelste is met de estafette, het 
meest kan scoren in 10 minuten en 
het snelst de hindernisbaan kan af-
leggen. Voor de spelletjes is een 
aparte competitie en dus ook een 
aparte prijs.

Groep 5/6
Op maandag 22 december be-
gon het toernooi met de teams van 
groep 5 en 6. Bij zowel groep 5 als 
groep 6 deden 3 teams mee, die het 
twee keer tegen elkaar opnamen. 
Bij groep 5 ging het gelijk op tus-
sen het team van de Pijlstaart Kata-
ra en een team van de St. Jozef Sok-
ka. Het eerste onderlinge duel ein-
digde in een gelijkspel. De tweede 
ontmoeting tussen deze twee teams 
eindigde in een 1-3 winst voor Kata-
ra van de Pijlstaart. Zij werden dan 
ook eerste. Tweede eindige Sokka 
van de St. Jozef en het ander team 
van de St. Jozef, Aang. eindigde op 
de derde plaats. Dat betekende ech-
ter niet dat dit team geen sportieve 
talenten bezat, Aang bracht het er 
met de spelletjes het best vanaf en 

won daarmee de felbegeerde zak-
jes chips.

Bij groep 6 was het team van de St. 
Jozef, Fabian, erg goed bezig. Vlak 
achter hen zat Nienke van de Scha-
kel en daarachter lag Amber, ook 
van de Schakel. In de één na laatste 

ronde namen Nienke en Fabian het 
tegen elkaar op en deze wedstrijd 

eindigde in een gelijkspel! Nienke 
was op dat moment klaar met de 
wedstrijden en had 5 punten. Fabian 
had nog één wedstrijd te gaan met 
4 punten. Winst was dus nodig om 
zeker te zijn van de eerste plaats. 
In de laatste wedstrijd won Fabian 
overtuigend van Amber, waardoor 
de eindstand als volgt was: 1 Fabian 
met 6 punten, 2 Nienke met 5 pun-
ten en 3 Amber met 1 punt.
Bij de spelletjes won Nienke het net 
van de twee andere teams waardoor 
zij eerste werden bij de spelletjes.

Na de eerste ochtend dus nog geen 
kampioen van de Schakel, in tegen-
stelling tot vorig jaar toen de Scha-
kel bij alle groepen bovenaan ein-
digde. Zou dit patroon dit jaar dan 
‘eindelijk’ verbroken worden? De 
leiding ging tussen de middag lek-
ker een patatje eten en daarna was 
het ’s middags de beurt aan de 
groepen 7 en 8. 

Groep 7/8
Bij groep 7 speelde voor alledrie 
de Vinkeveense scholen een team. 
Luxor van de St. Jozef, Barry van de 
Pijlstaart en Tobias van de Schakel. 

Barry had het zwaar met de wed-
strijden hoewel ze het Luxor, de 
uiteindelijk winnaars nog behoor-
lijk moeilijk maakten! Barry eindig-
de dan ook op de derde plek. Tus-
sen de overige twee teams Luxor en 
Tobias bleef het tot de laatste wed-
strijd spannend, dit rechtstreekse 
duel was beslissend voor de eind-
stand. Luxor van de St. Jozef kwam 
als overwinnaar uit de strijd en 
mocht zich dus winnaar van groep 
7 noemen.
Bij de spelletjes werd team Tobias 
overduidelijk eerste.

Bij groep 8 was het team Irmak van 
de Schakel de gedoodverfde kam-
pioen. Met bijna allemaal korfbal-
lers in hun team kon het bijna niet 
fout gaan. Irmak speelde slechts 
één keer gelijk, tegen de nummer 
2, maar verder werd niet één wed-
strijdpunt verloren. Zij werden dan 
ook eerste bij groep 8 en mogen 
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Kersttoernooi basisscholen
korfbalvereniging De Vinken

in januari uitkomen in het Ronde-
VenenToernooi waarin ze het op-
nemen tegen de winnaar van het 
kersttoernooi in Mijdrecht. Tweede 
werd Jolé van de St. Jozef en derde 
eindigde Lana, ook van de St. Jozef. 
De spelletjes werden eveneens door 
Irmak gewonnen.

Nadat de leiding maandagmiddag 
en -avond een beetje was uitgerust 
(tenminste de meesten…), was het 
dinsdagochtend de beurt aan de 
teams van groep 3 en 4.

Groep 3/4
De meeste kinderen van groep 3 
speelden voor de eerste keer korf-
bal. Na een spoedcursus spelre-
gels gingen de eerste wedstrijdjes 
van start. Elk team deed zijn uiter-
ste best en er waren slechts klei-
ne verschillen in sterkte. Tot en met 
de laatste ronde maakten alle drie 
teams nog kans op het kampioen-
schap. Uiteindelijk trok Octo, team 
van de Pijlstaart aan het langste 
eind, zij wonnen de laatste wedstrijd 
van SpongeBob, van de St.Jozef. 
Hierdoor werd Octo eerste, Patrick 
(Schakel) tweede en SpongeBob 
derde. Ook bij de spelletjes hadden 
deze drie teams het elkaar gevaar-
lijk moeilijk gemaakt. Patrick en Oc-
to eindigden met een gelijke stand, 
maar op basis van de estafette werd 
Patrick uiteindelijk de winnaar van 
de spelletjes.

Bij groep 4 was van begin af aan 
duidelijk dat het zou gaan tussen 
Mickey Mouse van de Schakel en 

Goofy van de St. Jozef. Donald Duck 
van de Schakel won de eerste wed-
strijd, maar verloren daarna steeds 
net aan waardoor ze geen kans 

meer maakten op de eerste plek. 
Mickey Mouse en Goofy bleken uit-
eindelijk evenveel wedstrijdpunten 
verzameld te hebben, beiden 5. Vol-
gens de regels wordt daarna geke-
ken naar het doelsaldo (doelpun-
ten voor min doelpunten tegen), 
maar ook dat bleek gelijk te zijn: +2. 
Hierna is gekeken naar de meeste 
aantal doelpunten voor en op basis 
daarvan werd Mickey Mouse uitein-
delijk eerste met 7 doelpunten en 
werd Goofy tweede met 4 doelpun-
ten. Donald Duck kwam daarmee 
op de derde plek.
De spelletjes werden overduidelijk 
gewonnen door Mickey Mouse.

Leuk om te weten is dat niet één 
team met lege handen naar huis is 
gegaan. In elke poule speelden na-
melijk 3 teams mee en aangezien 
er altijd 3 bekers zijn ging in ieder 

geval iedereen met een beker naar 
huis terug.

De kampioenen dit jaar waren hart-
stikke mooi verdeeld namelijk als 
volgt:
Groep 3; de Pijlstaart
Groep 4; de Schakel
Groep 5; de Pijlstaart
Groep 6; de Sint Jozefschool
Groep 7; de Sint Jozefschool
Groep 8; de Schakel

Tenslotte willen de organisatoren 
graag iedereen die op één of alle-
bei de dagen geholpen heeft ont-
zettend bedanken! Zonder jullie 
was het niet gelukt! Ook willen ze 
alle kinderen bedanken die zo ont-
zettend enthousiast waren en leuke 
wedstrijden lieten zien en natuurlijk 
de ouders voor alle aanmoedigin-
gen en bedankjes achteraf. 

Speciale dank gaat uit naar Ellen 
Stokhof die dit jaar als laatste me-
de-organisator was van dit toernooi. 
Na 8 jaar (toch?) stopt ze ermee. El-
len, bedankt voor je jarenlange in-
zet, je mede-organisatoren zullen je 
nog gaan missen! 

Namens de schoolkorfbalcommis-
sie:

Maaike van Peursem
Rebecca Strubbe
Ellen Stokhof

Oliebollentoernooi bij 
Atalante

Vinkeveen - Al heel wat jaren or-
ganiseert Atalante voor eigen le-
den en haar introducés het olie-
bollentoernooi in De Boei in Vinke-
veen. Net als de vier voorgaande ja-
ren waren er weer 12 teams met 85 

gezellige enthousiaste spelers. Weer 
ietsje meer sporters dan vorig jaar, 
de teams waren ruim bedeeld met 
7, soms 8 spelers. Op de avond zelf 
worden de teams gemaakt en het 
speelschema er bij gepast. Het be-

gint altijd wat rommelig, maar dat 
hoort er gezellig bij en werd lekker 
opgepakt. In de eerste ronde wer-
den 3 wedstrijden gespeeld op de 
drie velden. Het was gezellig druk. 
Na de 3 eerste wedstrijden werden 

4 nieuwe poules gemaakt -op sterk-
te- en nog eens 2 wedstrijden. Uit-
eindelijk bereikte het team van El-
ly Vellkoop en Nancy Schockman de 
gedeelde eerste plaats, ze kregen 
een aantal lekkere mandarijnen.

Na de prijsuitreiking volgde de ge-
zellige tombola, met zelf meege-
brachte aardigheidjes. De prijzen-
tafel was supergeweldig. Naast de 
‘kitschy’ prijzen waren er deze keer 
meer ‘duurdere’ prijzen, bijvoor-
beeld een broodmachine, kruimel-

dief, kerstpakket, hangmat, een set-
je glazen met port, en natuurlijk de 2 
mobieltjes die collega’s Loeps Kuij-
per en Robert Vermaas bij hun baas 
Alrec hadden geregeld. En niet te 
vergeten het eigengemaakte Tiffany 
glaswerk raamhanger van Piet van 
Asselen. Lowie van Breukelen haal-
de de meeste prijzen weg, gelukkig 
zat er ook een mooie tas bij, daar 
kon hij mooi alles in doen. Elly Velle-
koop liep af en aan en ook Joke Rui-
zendaal had goede loten gekocht. 
Alle loten (1000 stuks!) waren ver-

kocht, een ruime 200 meer dan vo-
rig jaar. Jeugdige spelers Lotte en 
Max Bouwman, een vriendje en Ri-
chard van der Spoel hebben mooi 
geholpen. Met name de creatieve 
inzet van Richard is opmerkelijk, die 
zien we over een aantal jaren nog 
wel een keer als voorzitter van de 
club, supergoed geholpen,  man! 
Verder Martine de Graaf, Nel Bak-
ker en Annemarie Bakker, bedankt 
voor de wedstrijdleiding. 
De complete uitslag staat op 
www.vv-atalante.nl



Vinkeveen - Op dinsdagmiddag 30 
december organiseerde Rabobank 
De Ronde Venen samen met Volley-
balvereniging Atalante een volley-
balclinic voor de jongste jeugd. De 
Rabobank had eerder hun jeugdige 
clientèle in de Ronde Venen aange-
boden gratis aan diverse sportclinics 

mee te kunnen doen. Ditmaal was 
het de beurt aan de volleybal. Naast 
een medewerker van de Rabobank 
bood Atalante hulptrainers en daar-
door waren de jongste jeugdleden 
van Atalante ook welkom! De clinic 
werd geleid door een professionele 
trainer van de Nevobo, Jason Loo-

semore, een bekende bij de Vinke-
veense jeugd. Samen met Atalan-
te heeft hij de schouders gezet on-
der het basisscholenproject, tijdens 
de gymles leerde Jason de kids van 
de Vinkeveense basisscholen de fij-
ne kneepjes van het jeugdvolleybal-
vak bij. 
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Rabobank en Atalante 
organiseren samen 
vollleybalclinic

Maar liefst 22 kinderen in de leef-
tijdscategorie 6-12 jaar begon-
nen gezamenlijk aan de warming 
up spelletjes, belangrijk want in de 
sporthal was het ietwat te koud. De 
start was vooral veel bewegen met 
een bal en daarnaast ook wat ‘bal-
baan herkenningsoefeningen’. Voor 
de balbaan herkenning moesten de 
kinderen op diverse manieren de 
gestuiterde bal opvangen, van in de 
handen tot liggend op je rug laten 
stuiteren. Nadat ze warm genoeg 
waren werden de groep in tweeën 
gesplitst. 

De jongste groep ging verder met 
de bovenhandse gooi- en vangbe-
weging over het net, terwijl de ou-
dere kinderen zich meer toelegden 
op de pass met een juiste pass uit-

gangshouding. Daarna ging de oud-
ste groep door met een voorberei-
ding op de aanval. Met diverse attri-
buten, zoals bank, mat en trampoli-
ne werden vele sprong oefeningen 
uitgevoerd. De jongere kinderen 
probeerden de bal met een moei-
lijke eenarmige onderhandse tech-
niek onder controle te houden. 

Na een pauze met een versnapering 
van de Rabobank begonnen de kin-
deren aan deel twee. Nog een paar 
oefeningen. De oudere kinderen 
gingen de aanval oefenen met een 
springplank, ze moesten proberen 
de bal die aan een korfbalpaal hing 
een mep geven.
Eerst wel lastig maar daarna een 
grappig gezicht en met veel mooie 
aanvalsacties!

Nadat de jongste groep met een 
stuiter geserveerd hadden en ’los’ 
moesten roepen bij de pass hielden 
beide groepen als afsluiting een vol-
leybalwedstrijdje.

Na twee uur volleybalactiviteiten 
konden de jeugdige sporters, toe-
passelijk zo aan het einde van het 
jaar, zich nog te goed doen aan een 
oliebol.
Met een aandenken van de Rabo-
bank en een groepsfoto werd de cli-
nic afgesloten. Mochten er kinderen 
zijn die na deze clinic nog verder 
willen met de volleybal kunnen zij 
zich wenden tot de volleybalvereni-
gingen in De Ronde Venen: Atalan-
te (Vinkeveen), Unitas (Mijdrecht) 
of Veenland (Wilnis). Meer informa-
tie via: www.vv-atalante.nl

De Vinken begint het 
nieuwe jaar goed
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 3 
januari speelde het eerste team van 
korfbalvereniging De Vinken tegen 
Nova 1 in Bilthoven.

Een belangrijke wedstrijd voor de 
Fortisformatie om de gedeelde 
tweede positie te behouden en om 
het gat met hekkensluiter Nova te 
vergroten.

De Vinken werd verrast door het fy-
sieke spel van Nova. Nadat De Vin-
ken halverwege de eerste helft zelf 
begon te korfballen kon een 8-3 
achterstand worden omgebogen 
naar een 12-19 overwinning. 

Laat op stoom.
Het vlaggenschip moest de wed-
strijd beginnen zonder Pascal Kroon 
en de zieke Peter Koeleman.
Hun invallers waren Kelvin Hoog-
enboom en de debuterende Rogier 
Schoenmaker.

De Vinken had het oude jaar jam-
mer genoeg afgesloten met een nipt 
verlies tegen koploper Woudenberg. 
Door de uitslagen van de concur-
renten stonden de nummers twee 
tot en met zeven met één punt ver-
schil van elkaar. Kortom, een winst-
partij zou erg gelegen zijn.

In de aanval begonnen Maris-
ka Meulstee, Melanie Kroon, Pe-
ter Kooijman en Rogier Schoenma-
ker. Verdedigend startten aanvoer-
ster Charita Hazeleger, Joyce Kroon, 
Rudy Oussoren en Kelvin Hoogen-
boom.

Na het eerste fluitsignaal ging Nova 
gretig op zoek naar de eerste treffer. 
Met een benutte strafworp werd de 
score geopend door de Bilthovena-
ren. Ook De Vinken kwam aanval-
lend goed uit de startblokken. 

Er waren veel kansen met goed af-
vangwerk van onder andere Ro-
gier. Waar de kansen aan Vinkenzij-

de niet benut werden kon Nova met 
fraaie afstandschoten de stand naar 
3-0 brengen.
Ook na het eerste Vinkendoelpunt, 
een schot van Rudy, bleef Nova door 
gaan met scoren.

De Vinken liep verdedigend net een 
stap achter de feiten aan. De 5-2 
was opnieuw een afstandschot van 
Rudy. De Vinken wist niet goed om 
te gaan met het fysiek spel van No-
va, maar ging zelf ook fysiek spelen 
in plaats van het eigen spel te spe-
len. 
Een sterk Nova liep uit tot 8-3 waar 
het derde Vinkendoelpunt op naam 
van Mariska kwam.

Nova maakte veel gebruik van de 
tweede aangeef, waardoor de aan-
vallende acties erg gevaarlijk wa-
ren. Na dik twintig minuten ging het 
spelletje lopen bij De Vinken. Van-
uit één van de gevaarlijke doorloop-
ballen uit de diepte wist Charita de 
bal door de korf te gooien. Ook Me-
lanie en Mariska wisten beiden de 
korf van afstand te doorboren. 

De 9-7 kwam uit de handen van 
Charita van een behoorlijke afstand. 
Even schrikken was een botsing van 
Peter met een dame van Nova. Met 
pijn in de zij van de dame en een 
bloedneus van Peter werd de wed-
strijd hervat. Kort voor rust kon Ro-
gier zijn debuut bekronen met een 
afstandschot. Met een 9-8 rust-
stand ging de Fortisformatie met 
coach Siemko Sok naar de kleedka-
mer voor de bespreking.

Zoals het hoort
Meteen na rust werd de belangrijke 
gelijkmaker gescoord door Mariska. 
Met veel vertrouwen ging De 
Vinken op zoek naar de voorsprong. 
Nog even liet deze op zich wachten 
door een treffer van Nova. Met 
afstandschoten van Mariska en 
Rudy werd deze eerste voorsprong 
voor de Vinkeveners een feit. 

Nova maakte nog de 11-11 maar 
hierna nam De Vinken het heft in 
eigen hand. Verdedigend werd er 
beter voorverdedigd en mede door 
fouten van Nova had De Vinken 
meer onderscheppingen.

Joyce en Kelvin hielden de zaken 
verdedigend in de paalzone goed 
op orde. Aanvallend was De Vinken 
vooral met de snelheid van Chari-
ta, Mariska en Peter erg gevaarlijk. 
In elf minuten sloeg het achttal van 
Siemko Sok een gat van 6 doelpun-
ten. Scores kwamen van Charita (3 
maal), Mariska, Melanie en een af-
standschot uit de hoek van het veld 
van Kelvin. Het laatste doelpunt van 
Nova kwam vijf minuten voor tijd. 
Na een fraai benutte doorloopbal 
van Peter was Rudy die de stand op 
het scorebord voor het laatst deed 
wijzigen. Tevreden kon De Vinken 
met een eindstand van 12-19 twee 
punten meenemen naar Vinkeveen. 
Rogier en Kelvin bedankt voor het 
invallen.

Zaterdag 10 januari speelt De Vin-
ken 1 tegen Fluks 1. Fluks staat nu 
2 punten achter op de vijfde plaats. 
Opnieuw een spannende wedstrijd 
die zal beginnen om 21.20 uur in De 
Boei. 

Bingo bij 
Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 9 ja-
nuari organiseert Supportersvereni-
ging De Lijnkijkers weer een bin-
goavond in het clubgebouw van de 
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de 
kaarten kosten 0,50 euro per stuk.

Uiteraard weer vele mooie prijzen 
waaronder een combimagnetron.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis! 

Mijdrecht Dames 1 tweede 
in zaalhockeypoule
Mijdrecht - Afgelopen zondag 
speelde Dames 1 haar laatste wed-
strijden van de zaalhockeycompeti-
tie. Na drie zondagen hard werken 
in de warme sporthallen (twee keer 
in Mijdrecht en één keer in Leimui-
den) is dit team als tweede geëin-
digd in de poule.

Deze zondag moest er erg vroeg 
verzameld worden: om half 10 zaten 
de dames al in de kleedkamer.
Eerst moest er nog overlegd worden 
wie er deze keer op doel zou gaan 
staan. Het keeperstalent Claudia 
Röling wilde namelijk ook eens een 

keer in het veld staan. Gelukkig was 
Anouk Dix zo sociaal om zich op te 
offeren, maar dan wel met de af-
spraak dat het haar niet kwalijk ge-
nomen zou worden als ze als begin-
neling veel ballen door zou laten.
Maar dit was gelukkig niet het ge-
val. Ze heeft totaal maar drie ballen 
doorgelaten, een goede prestatie!
Deze zondag hadden de dames ook 
het geluk dat ze twee hele goede 
invalsters erbij hadden: Suzan de 
Graaff uit MA1 en Daniëlle Strubbe 
uit MB1. Deze twee spitsen hebben 
erg hard gevochten, net als de rest 
van het team.

Mijdrecht won eerst met 2-1 van Ab-
coude en de wedstrijd daarna verlo-
ren ze met 2-1 van Hisalis. Ondanks 
de partijdige scheidsrechters van de 
andere teams, bleven de dames op-
timistisch en werkten ze erg hard.
Ze hadden ook geluk met hun 
scheidsrechter Frank Post, die iede-
re wedstrijd erg goed gefloten heeft 
en de coach René Post bijstond met 
het geven van tips in de rust.
Nu is het zaalhockeyseizoen voor 
Dames 1 over en starten ze in maart 
weer met de normale competitie. 
Even pauze voor deze hardwerken-
de dames dus!
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Uitbreiding leidt tot
optimalisering dienstverlening
Wilnis - Afgelopen maanden is 
hard gewerkt om de uitbreiding van 
het kantoor van ERA Makelaardij 
Van der Helm te Wilnis op een juis-
te wijze gestalte te geven. Na bijna 
5 jaar is dit makelaarskantoor allang 
geen onbekende meer in de regio. 
De afgelopen jaren was het kantoor 
voor menigeen een betrouwbaar 
adres voor de juiste dienstverlening 
op het gebied van kopen, verko-
pen, (ver)huren en/of beheren van 
woningen. Naast deze dienstverle-
ning wil makelaar Jan-Willem van 

der Helm ook voor de verschillende 
marktpartijen in bedrijfsmatig vast-
goed een goede gesprekspartner 
zijn. “De aan- en verkoop, huur en 
verhuur van bedrijfsmatig vastgoed 
als kantoorpanden, winkels en be-
drijfsruimten is een veelomvattend, 
maar ook een veeleisend specialis-
me”, zegt Van der Helm. Om hieraan 
te voldoen heeft hij in 2008 verschil-
lende cursussen gevolgd en deze 
kunnen bekronen met certificering 
als Register Taxateur Bedrijfsma-
tig Vastgoed. De uitbreiding van het 

kantoor en de specialisatie maken 
de optimalisering van hun dienstver-
lening compleet. Zo kunnen zij zich 
duidelijker onderscheiden en tege-
lijkertijd beter inspringen op wen-
sen uit de consumentenmarkt. Voor 
meer informatie kunt u ERA Make-
laardij Van der Helm bereiken op het 
volgende adres:
Herenweg 46. 3648 CJ Wilnis
telefoon: 0297-591996
telefax: 0297-214904 
E-mail:
info@vanderhelmmakelaardij.nl 

Het is volop genieten bij 
IJsclub Hou Streek

De Hoef - Mensen halen de laat-
ste weken hun schaatsen massaal 
uit het vet om lekker te kunnen ge-
nieten van het ijs. Zo ook op de lan-

dijsbaan in De Hoef bij IJsclub Hou 
Streek, daar hebben jong en oud 
veel plezier. Als de temperatuur 
voorlopig nog steeds ver onder nul 

blijft, dan zal binnenkort sinds jaren 
weer een toertocht gereden kunnen 
worden en daarmee is de Hoefse 
ijsvereniging heel erg blij. 

Wensboom bij Albert 
Heijn Leicester Mijdrecht
Mijdrecht - In december kon ie-
dere klant bij Albert Heijn Leicester 
Mijdrecht een kaartje hangen in een 
wensboom, met daarop aangegeven 
wie een steuntje in de rug of een 
compliment verdient en waarom.
De inzendingen varieerden van een 
dochter die heel blij is met haar lieve 
moeder tot aan een dierbare die een 

periode van ziekte doormaakt.
Uit de talrijke mooie, leuke of ont-
roerende wensen werden er zes ge-
kozen. Vier uit de wensboom die in 
de supermarkt stond en twee via 
RTL, dat deze actie samen met Al-
bert Heijn organiseerde.
“Er zijn ontzettend mooie wensen 
gedaan. Het is bijzonder om zo’n ac-

tie te mogen doen, juist rond deze 
feestdagen is dit een mooi gebaar 
naar deze mensen toe”, aldus super-
marktmanager Mohamed Albadichi. 
In aanwezigheid van degenen die 
de wens gedaan hadden, werden de 
mensen om wie het ging in het zon-
netje gezet; zij kregen allen een luxe 
kerstpakket overhandigd.

Supermarktmanager Mohamed Albadichi overhandigt de kerstpakketten  

De Bovenlanden blij met 
de vorst
De Ronde Venen - Dat ijs niet al-
leen schaatspret oplevert, maar ook 
velen de gelegenheid biedt extra 
werk te doen op plekken die nor-
maal moeilijk bereikbaar zijn, we-
ten de vrijwilligers van Stichting De 
Bovenlanden maar al te goed. Niets 
is zo moeilijk als bomen knotten die 
schuin boven het water groeien.

Al een paar weken zijn ze druk in 
de weer op de verschillende na-
tuurgebiedjes in de regio en er is al 
veel gebeurd. Zo werd op de zater-
dag na kerst een aantal legakkers in 
het Gagelgebied onder handen ge-
nomen. 

Met een geleende praam van Zeil-
school Vinkeveen werden de vrijwil-
ligers afgezet op de verschillende ei-
landjes en daar werden braamstrui-
ken opgeruimd, kreupelhout uitge-
dund en bomen die te ver doorge-
schoten waren, geknot. Stichting De 
Bovenlanden werd hierbij geholpen 
door leden van Knotgroep De Ronde 
Venen en met totaal 27 mensen kon 

er heel wat werk worden verzet.
Nu er ijs ligt is het mogelijk om ook 
aan ‘de buitenkant’ van veel natuur-
gebiedjes te werken en daar is druk 
gebruik van gemaakt.
Op oudejaarsdag, toen het ijs nog 
maar nét begaanbaar was, werd er 
al achterstallig onderhoud gepleegd 
aan de bomen op het eiland in de 
poel aan de Bovendijk te Wilnis, een 
gebied dat normaal gesproken heel 
moeilijk te bereiken is.
Door een aantal bomen weg te ha-

len of terug te snoeien krijgen an-
dere exemplaren de kans mooi uit 
te groeien en zo een onderkomen 
voor verschillende vogelsoorten te 
worden.
Vandaag, woensdag 7 januari, zal 
‘De Bovenlanden’ ook aanwezig zijn 
op de nieuwjaarsreceptie in De Boei. 
Daar kunnen belangstellenden wor-
den geïnformeerd over de winterse 
activiteiten en... zich aanmelden als 
vrijwilliger.

Vrijwilligers onderweg naar een volgende klus

Vanaf het ijs kun je er beter bij...

Zes TOP-dweilorkesten voor goede doel

Eerste PrinsenDweilBal
voor het Johannes Hospitium
Mijdrecht- Komende zaterdag-
avond 10 januari treden vanaf 19.30 
uur in het AJOC clubgebouw Im-
mitsj 6 TOP-dweilorkesten op ten 
bate van het Johannes Hospitium.
Carnavalsvereniging “De Huts Ge-
klutste Kliek” (AJOC) en dweilor-
kest “DORST” (muziekvereniging 
V.I.O.S.) zijn twee clubs die van 
feesten houden, beide nemen ech-
ter ook hun verantwoordelijkheid in 
de Rondeveense samenleving. Ze 
presenteren u dan ook met gepas-
te trots het door hun georganiseer-
de 1e “PrinsenDweilBal”, het goede 
doelenfestival dat op 10 januari van-
af 19.30 uur plaats zal vinden. 
Al het geld dat deze avond inge-
zameld wordt is bestemd voor het 
goede doel. De eerste keer is dat 
dus het Johannes Hospitium, een 
gastvrij huis waar met warmte en 
persoonlijke aandacht, professione-
le verzorging en begeleiding de ern-
stig zieke bewoners de gelegenheid 
wordt geboden om op een waardi-
ge wijze afscheid van het leven te 
nemen. Het gaat hierbij om men-
sen waarvan de levensprognose op 
maximaal drie maanden is gesteld. 

Een lach en een traan
DORST en de Huts Geklutste Kliek 
beseffen terdege dat zij verenigin-
gen zijn die aan de heel andere kant 
van het leven staan. Voor menig le-
zer zal dit misschien slecht te rij-
men zijn, maar ‘juist’ daarom willen 
ze met de opzet van dit festival la-
ten blijken niet de ogen te sluiten 
voor het vele en zware werk dat vrij-
willigers in de zorg verrichten. Bei-
de verenigingen, die voornamelijk 

uit jongeren bestaan, beseffen ook 
maar al te goed dat het leven niet 
alleen maar uit feesten bestaat en 
dat een lach en een traan dicht bij 
elkaar liggen. 
Met de organisatie van het 1e Prin-
senDweilBal willen ze de vele vrijwil-
ligers, die met hart en ziel betrokken 
zijn bij het wel en wee van de bewo-
ners en hun familie, een hart onder 
de riem steken door de inkomsten 
volledig ten goede te laten komen 
aan het hospitium. Aan het eind van 
de avond zal er een cheque aan hen 
worden overhandigd, ze hopen op 
een vette cheque natuurlijk. 

Bedrijfsleven steunt non 
profit evenement
Ook het bedrijfsleven heeft gehoor 
gegeven aan deze avond en zo zijn 
er diverse sponsors bereid gevonden 
indirect te doneren aan het Johan-
nes Hospitium. Het startbedrag van 
deze avond ziet er dan ook al mooi 
uit en kan alleen maar mooier wor-
den. De sponsors voor deze avond 
en dus indirect van het Hospitium 
zijn: Korver B.V., RS webmasters.nl, 
Klussenbedrijf Chuckie, Parket Pla-
za, Gerrijn B.V., Brouwer Transport 
en Logistiek, Touringcarbedrijf Mar-
tinus Tours, Reve Infra- en Tuinaan-
leg en Bert van der Plas sloopwer-
ken. Het AJOC bestuur heeft beslo-
ten dat ook de winst van de Bar naar 
het goede doel gaat. Het evenement 
heeft hierdoor een non profit karak-
ter, wat betekent dat, na aftrek van 
kosten, de gehele opbrengst dus 
naar het goede doel gaat en er niets 
in de kas van AJOC/HGK of VIOS/
DORST belandt. 

6 TOP Orkesten 
Uiteraard hopen ze bij DORST en 
de HGK dat er op deze keigezelli-
ge avond veel mensen komen kij-
ken en genieten. In feestzaal Im-
mitsj zal presentator Robert Stoes-
ser de orkesten op een interactie-
ve manier aan elkaar praten. Het 
PrinsenDweilBal is een evenement 
waarbij 6 dweilorkesten tweemaal 
een optreden van 20 minuten ver-
zorgen. Wees niet bang dat het al-
leen maar carnavalsmuziek is dat 
er wordt gespeeld, want de tijd dat 
dweilorkesten alleen maar hoem-
papa orkesten zijn ligt al lang ach-
ter ons. Popsongs, ballads en ever-
greens, kortom een breed muzikaal 
genre wordt door de 6 orkesten ten 
gehore gebracht. Het muzikale peil 
ligt tegenwoordig dan ook op een 
hoog niveau. De orkesten die in huis 
zijn gehaald behoren zelfs tot de 
beste van Nederland, bijna alle zijn 
prijswinnaars van grote festivals.
De optredende orkesten zijn Kap 
nah uit Den Haag, Weh nou uit Kat-
wijk, de Vattebieren uit Tilburg, de 
Klaplepels uit Culemborg, de No-
tenhakkers uit Weesp en uiteraard 
ons eigen DORST uit Mijdrecht. 
Daarnaast is er nog een optreden 
van Quincy Smolders, de zanger die 
iedere zaal plat krijgt en bekend van 
AHOY en de nacht van Oranje. Ook 
hij treedt kosteloos op. 
Locatie: AJOC clubgebouw “Immitsj” 
aan Windmolen 75 in Mijdrecht. En-
tree aan de zaal 2,50 euro, con-
sumpties 1,50 euro. Toegang van-
af 16 jaar.
Voor meer informatie kunt u terecht 
op www.prinsendweilbal.nl



De Hoef - De Hoef is dat leuke klei-
ne plaatsje, schilderachtig gelegen 
aan de Kromme Mijdrecht.
Zeker waar, maar ook De Hoef gaat 
mee in de moderne tijd. Ook hier is 
wel eens een wietplantage opge-
rold en ook hier wordt ingebroken. 
En ook hier worden dingen vernield 
tijdens oud & nieuw. Alle openbare 
vuilnisbakken zijn kapot. Het stop-
licht bij de brug heeft honderden 
euro’s schade opgelopen.
Het ‘hoogtepunt’: tot onze schrik za-
gen wij dat een nestkast voor steen-
uilen volledig was verwoest. Echt 
helemaal vernield door vuurwerk 
op oudejaarsdag. Gelukkig was de 
nestkast op dat moment niet be-
woond. Maar dat wisten de daders 
niet!
Heel treurig. Op oudejaarsdag ver-
zamelde zich een grote groep kin-
deren zo van tussen 12 en 16 jaar in 
de Merelslag. De meesten niet af-
komstig uit de Merelslag. Ze gooi-
den de hele dag met vuurwerk. 
Naar elkaar, naar de huizen en op 
het schaatsijs. Voor jonge kinderen 
was de Merelslag een “no-go-area”. 
De kinderen konden niet spelen op 
straat of op het speelterreintje. Ze 
konden niet schaatsen. Beslist niet 
gezellig en beslist niet veilig! Als je 
de jongens vroeg waarom ze niet 
bij hun eigen huis vuurwerk afsta-
ken kreeg je een grote mond terug. 
Of: “Ja, maar thuis moet ik opruimen 
van mijn moeder”.
Ik moet zeggen: deze keer heb ik 
1 ouder gezien die bezems regelde 
en zorgde dat er wat geveegd werd. 
Het meeste bleef nog liggen, maar 

de poging was heel goed: hulde!
Op het eind van de middag kwamen 
er kratten bier bij. De jongens waren 
beneden de 16 jaar, weet u nog?
De IVN werkgroep ‘Steenuilen’ had 
in een bosje achter de Merelslag 
een nestkast geplaatst. Strategisch 
gelegen tussen 2 broedende paar-
tjes. In de hoop dat de jongen een 
nieuw onderkomen kunnen vinden 
in de buurt. Kosten zijn gemaakt. 
Moeite is gedaan. In 1 klap is de 
nestkast vernield.
Je hoort wel eens iets over ‘buurt-
vaders’ in bepaalde wijken in Am-
sterdam of Utrecht. Misschien een 
ideetje voor De Hoef? Als uw kind 
volgend jaar weer met een rugzak 
vol vuurwerk de deur uitgaat, trekt u 

dan ook uw jas aan? U weet wie de 
vriendjes zijn, spreek wat af met an-
dere vaders of moeders?
Een oogje in het zeil houden en ie-
dereen is blij: de jongens kunnen 
vuurwerk afsteken, maar het loopt 
niet uit de hand. De kleinere kin-
deren kunnen gewoon buiten spe-
len. De bewoners van de Merelslag 
hebben ook nog een beetje leefbare 
dag. Dan zorg ik voor glühwein!
U kunt bijdragen aan een nieuwe 
kast voor de steenuilen. Het giro-
nummer is: 472 3040 t.n.v. IVN De 
Ronde Venen, te Mijdrecht. Onder 
vermelding van: ‘steenuilen’.
Bedankt!

Gert Haverhoek
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Warme bakker Leo 
Elenbaas gaat met de VUT
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 30 de-
cember was het de laatste dag in 
het werkzame leven van warme en 
ambachtelijke bakker Leo Elenbaas. 
Na ruim veertig jaar het bakkersvak 
te hebben uitgeoefend, gaat hij met 
de VUT zoals dat heet. Leo is twee-
enzestig en een half jaar jong en 
wil met zijn charmante echtgenote 
Marja meer tijd besteden aan ande-
re leuke dingen in het leven. Ze zijn 
nu nog beiden gezond en goed ter 
been. En dan moet je dat nú doen. 
Méér genieten van hun kinderen 
en kleinkinderen, wat reizen en tijd 
voor hobby’s. Leo schaatst graag en 
zingt de sterren van de hemel in het 
Christelijk Mannenkoor Immanuël. 
Ondanks dat het zijn laatste dag 
was kregen familie en andere be-
langstellenden nauwelijks de kans 
hem de hand te schudden, want het 
brood moest nodig uit de oven en 
een nieuwe voorraad er weer in. Leo 
was daar tot op het laatste uur druk 
mee. Niettemin deed het hem wel 
wat dat hij in de bloemen werd gezet 
en nagenoeg zijn hele familie hem 
kwam uitzwaaien. Intussen gingen 
vooraan in de bakkerij allerhande 
vers warm brood en oliebollen vlot 
van de hand op deze dag waar het 
een drukte van belang was met tal-
loze (vaste) klanten die sinds jaar en 

dag ‘aan de bakkerij’ hun brood ko-
men kopen. Zij hoeven hun favorie-
te bakker in het straatje, tussen het 
Burgemeester Haitsmaplein en de 
Dorpsstraat waar het altijd zo lek-
ker ruikt naar vers gebakken brood, 
niet te missen, De broers van Leo, 
Cor en Jan Elenbaas, gaan voorlo-
pig nog wel een paar jaar op dezelf-
de voet verder.

Derde generatie bakkers
“Ik kom uit een geslacht van bak-
kers. Mijn opa is in 1908 in de Wil-
nisse Dorpsstraat begonnen op de 
plaats waar nu het Fruitpaleis staat. 
Dit jaar hebben we ons 100-jarig be-
staan gevierd, ook al hebben we dat 
niet zo aan de grote klok gehangen. 
Mijn ouders zijn hier in Mijdrecht in 
1947 begonnen. Zij hebben toen de 
zaak van Willem Sohl overgenomen. 
De bakkerij, zoals die nu nog steeds 
bestaat, stond hier al. Daar werkte 
nagenoeg de hele familie, onder  wie 
ook mijn broers Cor en Jan. Wij zijn 
de derde generatie die de bakkers-
naam Elenbaas dragen en voortzet-
ten. De winkel waar ons brood en 
banket werden verkocht, was gesi-
tueerd in de Dorpsstraat. Die is er 
tot 1973 geweest. Toen zijn mijn ou-
ders ermee gestopt en ging de bak-
kerij alleen verder. De winkelruim-

te is sindsdien verhuurd. Nu zit het 
reisbureau TUI er op die plaats. On-
ze klanten kopen vandaag de dag 
hun brood en banket op gezette tij-
den rechtstreeks aan de ingang van 
de bakkerij. Verder hebben we veel 
vaste afnemers, voornamelijk groot-
verbruikers en zogeheten koude 
bakkers die ons brood verder verko-
pen. We hebben niet te klagen, want 
we hebben een grote vaste klan-
tenkring die onze producten waar-
deert door het gevarieerde aanbod 
en de kwaliteit die we sinds jaar en 
dag leveren. We zijn een echte ou-
derwetse ambachtelijke bakker en 
dat wordt vandaag de dag kennelijk 
op hoge prijs gesteld, naast het stuk 
romantiek wat het in zich bergt.” Al-
dus Leo Elenbaas die tussen neus 
en lippen door een rek versgebak-
ken broden uit de hete oven trekt 
en vervangt door een nieuw rek met 
brood dat afgebakken moet worden. 
Het werk gaat gewoon door. Dat is 
Leo al meer dan veertig jaar zo ge-
wend. Stilzitten is er niet bij, zelfs 
bijna niet voor een onderhoudend 
gesprekje, ook al is het zijn laatste 
officiële werkdag. Er is immers altijd 
veel te doen in de bakkerij. “Zuinig-
heid met vlijt en noeste arbeid naast 
het leveren van kwaliteit, daar kom 
je een heel eind mee”, memoreert 
Leo, wiens voorvaderen afkomstig 
zijn uit Zeeland. Ooh, uit die hoek… 
Ja, met die instelling kun je het wel 
honderd jaar volhouden.
Echtgenote Marja ziet het wel zitten 
nu haar man méér tijd heeft om sa-
men met haar en de kinderen ‘oud’ 
te worden. Maar achter de bloe-
men in de vensterbank zitten zal 
Leo niet gauw gaan doen. Hij weet 
genoeg leuke dingen te bedenken 
om zijn vrije tijd te vullen, zoals hij 
zelf aangeeft. En de toekomst? Op-
volgers zijn voorshands (nog) niet 
in beeld. En wat is de plaats van 
de bakkerij binnen de structuurvi-
sie van het centrum van Mijdrecht? 
Wat gaat het worden over enkele ja-
ren, mochten de plannen doorgaan? 
“Dat wachten we voorlopig maar af, 
Cor en Jan zijn ook de jongsten niet 
meer, maar willen nog wel een paar 
jaar de bakkerij draaiende houden. 
Wat er daarna gebeurt kunnen we 
niet eens raden, laat staan er wat 
zinnigs over zeggen”, haakt echtge-
note Marja in. Zij geniet in elk geval 
van het moment dat Leo met haar 
een andere levensfase binnenstapt. 
Maar dat zal toch wel even wennen 
worden voor beiden…
Leo, mede namens al jouw klanten: 
bedankt voor al het heerlijke brood 
en banket dat je bakte. Het ga je sa-
men met jouw Marja, kinderen en 
kleinkinderen goed! Geniet ervan!

Steenuilen zijn dakloos 
door het vuurwerk

Inner Child Yoga start
activiteiten voor volwassenen
Wilnis - Afgelopen oktober start-
te een nieuwe activiteit in De Ron-
de Venen: Inner Child yoga. “De af-
gelopen twee jaar heb ik regelmatig 
workshops verzorgd op het gebied 
van Inner Child werk”,  vertelt Mirel-
le Valentijn. “Deze workshops heb-
ben me geïnspireerd in oktober van 
het afgelopen jaar een serie lessen 
Inner Child Yoga voor volwassenen 
te gaan aanbieden.”
Vanwege de positieve reacties van 
de deelnemers zet Mirelle de les-
sen voort. “Ik heb er weer zin in!” In-
ner Child Yoga is een vorm van yo-
ga waarbij je innerlijke kind cen-
traal staat. We hebben allemaal nog 
een deel kind in ons. Als volwasse-
ne draag je echter vele verantwoor-
delijkheden en in de drukte van al-
ledag kom je er vaak niet aan toe 
dit deel van jezelf aan te spreken. 
Daarnaast zie je vaak dat naarmate 
je opgroeit, je delen van jezelf weg-
stopt. Ervaringen die je opdoet en 

verwachtingen van anderen spelen 
daarbij een rol. Tijdens deze lessen 
krijg je weer contact met deze de-
len en leer je te zijn wie je bent met 
al je delen. Je kunt je verantwoor-
delijkheden, de dagelijkse druk-
te en je rollen loslaten. De verschil-
lende elementen uit de Yoga wor-
den tijdens de les ingezet om con-
tact te maken met je innerlijke kind 
en ruimte te geven aan dit kind. De 
les heeft steeds een ander thema, is 
afwisselend en wordt opgebouwd 
met speelse en creatieve oefenin-
gen, aandacht voor je ademhaling, 
massagespel, statische en dynami-
sche yoga houdingen, muziek, wer-
ken met materialen, meditatie en vi-
sualisatie, werken met elkaar en uit-
wisselen van ervaringen. Inner Child 
Yoga maakt je blij en vrij. Je kruipt 
terug in een tijd waarin stress nog 
geen rol speelde. Een tijd waar-
in je onbezorgd, speels, spontaan 
en onbelemmerd kunt zijn. Je leeft 

het kind in jezelf uit, onbezorgd en 
zonder oordeel. Wat een ander ook 
zegt, jij mag zijn wie jij bent. 
Instromen in een groep kan op ieder 
moment. De lessen voor volwasse-
nen starten weer op donderdag 15 
januari. Daarnaast geeft Mirelle ook 
yoga aan kinderen en tieners.
De lessen vinden plaats in de Veen-
zijdeschool in Wilnis. 
Er zijn vier groepen:
- woensdag 16.00–17.00 uur, leeftijd 
4 t/m 8 jaar (groep 1 t/m 4)
- donderdag 18.30–19.30 uur,  leef-
tijd 10 t/m 12 jaar (groep 5 t/m 8)
- donderdag 19.30–20.45 uur, leeftijd 
12 t/m 17 jaar (middelbare school)
- donderdag 20.45–21.45 uur,  inner 
child yoga volwassenen

Voor meer informatie:
Mirelle Valentijn 0297–27 46 05 
praktijkvoorlevensgeluk@kpnpla-
net.nl
www.praktijkvoorlevensgeluk.nl

Start nieuwe groepen 
Muziek in de Kring
Vinkeveen - Vanaf 14 en 15 Januari 
zullen de nieuwe groepen van Mu-
ziek in de Kring gaan starten.
Deze cursus duurt 8 weken en is 
speciaal bedoelt voor (groot) ouders 
met hun kinderen in de leeftijd van 
9 maanden tot 4 jaar. Tijdens de cur-
sus gaan we op een muzikale ont-

dekkingstocht. We leren allerlei mu-
ziekinstrumenten kennen, zingen 
bekende en nieuwe liedjes en doen 
veel muzikale spelletjes.

Ook ontmoeten we Sem de giraf, 
die de kinderen elke week persoon-
lijk begroet. De cursus vind plaats 

op woensdag en donderdagochten-
den in de recreatiezaal van Zuider-
hof, Futenlaan 50.
Voor meer informatie over de cursus, 
of als u zich wilt opgeven, neemt u 
contact op  met de docent Angela 
Smit – Strubbe, 0297 265531 / 06 – 
52237152.

Youngone’s Super Sunday film
Mijdrecht - Elke zondag is er in JC 
Allround de Youngone’s Super Sun-
day filmmiddag voor tieners van 10 
t/m 14 jaar. De filmmiddag is van 
14.00-17.00 uur en de entree is gra-

tis. Limonade is tijdens de filmmid-
dag gratis. Fris is aan de bar ver-
krijgbaar voor 1 euro. De mun-
ten van de Youngone’s Dance Par-
ty kunnen ook gebruikt worden. Wil 

je meer weten over deze filmmid-
dag? Neem dan even contact op 
met Stichting de Baat (Wendy) tel: 
0297-230280 mail: 
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

Vrijdag 16 januari 2009

Youngone’s Dance Party 
(met DJ Contest!!)
Mijdrecht - Op vrijdag 16 janua-
ri is er eindelijk weer een Youngo-
ne’s Dance Party voor tieners van 
10 tot 15 jaar. En ook in het nieu-
we jaar in een echte discotheek: La 
Paix. In het weekend is JC Allround 
La Paix, maar alle tiener-en jonge-
renactiviteiten van de Baat gaan ook 
in 2009 gewoon door. Doordeweeks 
is het pand aan de Rondweg 1a ge-
woon nog Allround. De deuren van 
de discogaan om 19.30 uur open 
en er kan tot 23.00 uur gedanst en 
gefeest worden! De entree is 3 eu-

ro met en 5 euro zonder discopasje. 
Tijdens deze Dance party is er ook 
een DJ-CONTEST!!! Wil jij bepalen 
welke dj’s er tijdens de aankomen-
de disco’s zullen gaan draaien?

Kom dan 16 januari naar de Dance 
Party en stem mee!! Voorverkoop en 
pasjes maken op woensdag 14 ja-
nuari van 14.00-17.30 uur in JC All-
round. Als je een pasje wilt laten 
maken, wel even een pasfoto en id-
bewijs meenemen. Voorverkoop ge-
mist? Geen probleem, kom gewoon 

op 16 januari en koop je kaartje aan 
de deur!!! De tieners die worden op-
gehaald worden nooit alleen naar 
buiten gestuurd.

Daarom vragen we alle ouders om, 
ook bij regen, niet in de auto te blij-
ven wachten. Houd ook rekening 
met de eindtijd!! Meer (actuele) in-
formatie over de Youngone’s Dance 
Party of andere activiteiten van het 
tienerwerk van Stichting de Baat is 
te vinden op: www.stichtingdebaat.
nl of www.jcallround.nl. 
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Speelgoed gezocht voor 
de speelgoedbeurs
Uithoorn - Peuterspeelzaal `t Over-
stapje organiseert op 18 februari een 
speelgoedbeurs. Voor deze beurs is 
men op zoek naar speelgoed.
Heeft u thuis nog speelgoed staan 
waar niet meer mee gespeeld wordt,  
maar dat nog wel in goede staat is, ‘t 
Overstapje kan het goed gebruiken.
Dus wilt u hun helpen een succes te 
maken van de speelgoedbeurs, dan 
kunt u uw speelgoed afgeven bij `t 
Overstapje op maandag, dinsdag,  
donderdag en vrijdag van 8.00 uur 

tot 15.30 uur en op woensdag tot 
13.00 uur. 
Peuterspeelzaal ‘t Overstapje is ge-
vestigd aan de Arthur van Schen-
dellaan 53, tel 530263, het gebouw 
tussen de Arthur van Schendellaan 
en de Churchillflat.

De opbrengst van de speelgoed-
beurs komt ten goede aan de peu-
terspeelzaal, voor de peuters willen 
de leidsters een leuk speeltoestel 
kopen voor buiten.

Expositie

‘Tijd om te gaan’
Uithoorn - Sterven, dood en rouw, 
maar ook weer verdergaan, maken 
onlosmakelijk deel uit van het leven. 
De beeldend kunstenaars die mee-
doen aan de expositie ‘Tijd om te 
gaan’, staan hier ieder op een eigen 
wijze bij stil.
Vanuit verschillende disciplines to-
nen ze contemplatief of meditatief 
werk, maar ook creaties (urnen, vil-
ten cocons, lijkwades) die een func-
tie kunnen hebben bij het afscheid 
nemen. 
Het is, kortom, een tentoonstelling 
om stil van te worden. 

Kunstenaars:
Els Goeman Murman, uitvaarttextiel: 
lijkwades, wikkelhemden en kinder-
mandjes, zowel voor cremeren als 
begraven.
Yvette Cals, doeken van wol en zij-
de, gemengd met andere materia-
len, bedoeld om troost te geven, om 
lief te hebben en te omhullen.
Inge Evers, beeldend kunstenaar, 
techniek: nuno-vilt. Materiaal: tex-
tiel en papier.
Saskia Tempelman, tekeningen en 
keramiek, die de kwetsbaarheid van 
mens en dier weergeven.
Marion Kieft, objecten/fotografie. 
Kenmerk: eenvoud, kwetsbaarheid 
en hier en daar een kwinkslag.
Milja Willemse, verhalenverteller, 
viltster. Gebruikt bij haar viltwerk 
stoffen uit kledingstukken van be-
kenden, dierbaren. Hierdoor vertelt 

elk viltwerkstuk zijn eigen verhaal.
Criss Esser, viltmaakster. Haar ver-
trekpunt is (vlies)wol. Tijdens het 
werkproces komen er andere mate-
rialen bij; sommigen kruisen schijn-
baar toevallig, haar pad.
Bertina Slettenhaar, gedenkobjec-
ten, sieraden van vilt.
Marite La Hey, textiel
Margriet Zwarthoed, keramiek: her-
inneringsobjecten, zoals urnen, 
boekjes, schalen voor bloemwerk, 
huisaltaren, herinneringsdoosjes.
Op zondag 11 januari is de gale-
rie vanaf 14.30 uur open en wordt 
de tentoonstelling om 15.00 uur ge-
opend door de kunstenaars, die on-
der leiding van Jan Rijsterborgh 
klankschalen bespelen. Milja Wil-
lemse vertelt een verhaal.  
Iedere zondag zal tussen 14.00 uur 
en 17.00 uur een kunstenaar aanwe-
zig zijn.
Op donderdag 5 februari zal Janne-
ke Peelen een lezing houden over 
de relaties tussen dood/herdenken/
rouw en kunst/verbeelding. Galerie 
open 19.30. Aanvang lezing 20.00 
uur.
De expositie loopt van 11-1-09 tot 
en met 22-2-09.
Galerie Fort aan de Drecht
Grevelingen 50
1423 DN Uithoorn
Geopend:
donderdag en vrijdag
14.00-16.00 uur
zaterdag en zondag 12.00-17.00 uur

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

   Goed geschoten...

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

Zo kan het ook!

Na het afsteken van vuurwerk hebben Maurice, Christiaan, Shane, Mike, Job 
en Peter het plein aan de Ebro weer mooi gemaakt.
Bedankt jongens!

Training voor jongeren 
‘Express Yourself’
Mijdrecht - Ben jij ouder dan 14 
jaar en vind je het moeilijk om voor 
een groep te staan en/of jezelf te 
presenteren? Dan heeft Stichting 
De Baat een nieuwe training voor 
jou!. Eind januari start “Express 
Yourself”, een training voor jonge-
ren van 14 t/m 18 jaar die zichzelf 
beter willen leren uiten en presen-
teren. Leer allerlei vaardigheden om 
nu op school of voor je vervolgoplei-
ding te gebruiken!
De training is opgebouwd uit 10 bij-
eenkomsten van een uur waarin er 
veel wordt geoefend met fysieke oe-
feningen en rollenspelen. 
Een praktische doecursus waar je 
nu en in de toekomst veel aan zult 

hebben!
Kosten bedragen 100 euro voor de 
hele cursus. Dit is inclusief beno-
digd cursusmateriaal. De cursus-
locatie is het kantoor van Stichting 
de Baat op Kerkvaart 2 in Mijdrecht. 
De bijeenkomsten vinden plaats 
op maandagavond van 19.00-20.00 
uur. De cursus start bij voldoen-
de aanmeldingen in week 5 van 
2009 (o.v.b). Aanmelden kan door 
je naam, adres en telefoonnummer 
te mailen naar Wendy de Waal (tie-
ner- en jongerenwerker van Stich-
ting de Baat) w.dewaal@stichting-
debaat.nl. Ook voor meer informatie 
kun je contact opnemen met Wendy, 
tel. 0297 230280.

Singles Kookcafé: Tapas
Mijdrecht - Dennis Kroes organi-
seert i.s.m. Stichting de Baat een 
singles kookcafé voor singles van 
20-30 jaar en van 30-45 jaar.
Op deze avond kun je gezellig ko-
ken, eten en nieuwe mensen leren 
kennen. De avond begint met een 
welkomstdrankje en daarna gaan 
ze per, door loting ontstaan, kop-
pel één tapasgerecht maken. Ben jij 
single, wil je andere singles ontmoe-
ten tijdens een leuke kookavond uit, 

schrijf je dan in. Maximaal 12 perso-
nen per kookcafé. 
Het singles kookcafé vindt plaats 
op 19 januari (20-30 jaar) en 2 fe-
bruari (30-45 jaar) van 18.00 tot 
22.30 uur. Locatie: Keuken en Eet-
café, JC Allround, Rondweg 1a in 
Mijdrecht. Toegang slechts 17.50,- 
incl. eten en drinken. Voor inschrij-
vingen en/of info mail naar dennis-
kroes@casema.nl of bel met Den-
nis, 0648782696.

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

Ja! Ja!
Ik ben stom geweest. 
De brievenbus heb ik 
wel opengezet zodat 
een erin gestoken 

bommetje de bus niet zou kunnen ontwrichten. 
Maar ik heb het raampje van mijn slaapkamer 
open laten staan. Hartstikke stom. 
Toen ik de deur opendeed van de slaapkamer 
kwam de zwaveldamp mij tegemoet. Je kon de 
lucht wel snijden. Dus opblijven, op de bank 
slapen of toch maar de slaapkamer in en de 
deur ook openzetten. Van drie kwaden de beste 
verkozen. De laatste optie won het. Maar toch 
stom. Ja! Ja! Ramen dicht en deuren dicht want 
wij gaan oudejaarsvuurwerk afsteken. Mijn 
legale hond werd van de straat weggeknald. 
Het arme beest kon niet eens plassen en 
poepen. Ja! Ja! Wie moeten de kosten voor het 
opruimen van de troep betalen. In Amsterdam 
waren vrijdagmorgen ook overal teams bezig 
met ouderwetse takkenbezems (2 man) in 
combinatie met een modern veegwagentje. 
Buiten die kosten van het afsteken van 
vuurwerk (voor 65 miljoen euro verkocht) en 
wat er nog meer wordt aangestoken, krijgen 
we als maatschappij ook nog eens te maken 
met vele miljoenen kosten ten gevolge van alle 
schade en het opschonen van de straten en 
ziekenhuiskosten en kosten van invaliditeit te 
verwerken. Ja! Ja! Maar nadat de kruitdampen 
zijn opgetrokken en de nieuwjaarswensen 
zijn uitgesproken en de goede voornemens 
op een rijtje zijn gezet en de schaatsen zijn 
ondergebonden, eindelijk weer eens op 
natuurijs, gaan wij het weer eens hebben 
over de politieke verwikkelingen in onze 
gemeente. Ja! Ja! Nu, vrijdagmiddag 2 januari, 
was ik even op het Haitsmaplein. Het Wilde 
Westen was er niets bij. In het nieuwe jaar. In 
dit nieuwe jaar nog wel. Ergernis en irritatie 
voerden de boventoon onder de plekzoekers, 
inparkeerders, uitrijders, parkeerplaatsverlaters, 
Haitsmapleinverlaters, Croonstadtlaanberijders, 
aanrijders van de Rondweg, toerijders van de 
Rondweg en dubbelgeparkeerden. Ze hebben 
de goede voornemens nauwelijks uit hun 
mond laten komen en dan al weer nijdig en 
vol van frustraties winkelen en vooral parkeren 
in Mijdrecht. Ja! Ja! Wat een chaos. Wat een 
milieuvervuiling. Amsterdam vraagt 5,00 euro 
per uur voor het parkeren om auto’s te weren 
uit de binnenstad om het milieu te sparen en 
hier laten ze de auto’s maar rondjes rijden en 
doen niets om het milieu te verbeteren. Op 
het Haitsmaplein en bij Adelhof zouden ze 
betaald parkeren in moeten voeren. Nee! Dat 
wil men niet. Parkeergeld willen ze hier onder 

druk van de winkeliersvereniging niet heffen, 
want dat kost misschien klanten. Lariekoek! Ja! 
Ja! Maar het milieu van degenen die aan het 
Haitsmaplein wonen, mag wel verpest worden 
door de uitlaatgassen. Dat is nog erger dan 
die ene keer dat er zwaveldamp hangt. Dat is 
minstens 200 dagen in het jaar het geval. Die 
winkeliers zien alleen maar dollartekentjes 
in hun ogen. Ik woonde in Amsterdam ook 
in een buurt waar veel auto’s door de straat 
kwamen. Later bleek toch dat daar 10% meer 
kankergevallen waren dan in andere straten. Je 
zult maar bij het Haitsmaplein wonen. Ja! Ja! 
Ik heb gehoord dat er een soort Haitsmahof 
komt met een parkeergarage. Nog meer 
auto’s. Nog meer luchtvervuiling. Nog meer 
kankergevallen. Geen parkeergeldvragen 
heren en dames van de Raad. Gewoon straks 
weer de Onroerendzaakbelasting verhogen. 
Ja! Ja! Wat moet er allemaal verdwijnen voor 
dat Haitsmahof? Boni weg? Postkantoor weg? 
Mondria weg? D-reizen weg? Wijnokado weg? 
Bart Smit weg? Hans Winter weg? Enz. weg? 
Ja! Ja! Ik filosofeer maar wat. De Raad moet 
er toch binnenkort over beslissen. Ja! Ja! Weer 
zo’n heikel onderwerp.

Ze mogen wel een aparte tunnel maken onder 
de ringvaart door om bij de ondergrondse 
parkeerplaatsen te komen, want de huidige 
uitgang van het parkeerterrein (Haitsmaplein) 
vlak bij de ophaalbrug is absoluut onvoldoende 
voor het verwerken van al die auto’s en de 
ophaalbrug zelf en de aansluitende weg naar 
het kruispunt aan de Rondweg kan ook niet 
genoeg auto’s bevatten zodat het verkeer 
daar helemaal vastloopt. Ja! Ja! Het is dus een 
puinhoop. Er zal een verkeerscirculatieplan 
moeten komen. Dat daarin voorziet. Ja! Ja! 
Leden van de Raad, er wordt veel van u 
verwacht. Het leefmilieu in het centrum zou 
daar een belangrijke factor in moeten zijn. 
Ja! Ja! Het wordt tijd dat onze gemeente het 
woord “Leefbaarheid” voor iedereen eens wat 
duidelijker in haar programma opneemt. Het 
beleid zou gericht moeten zijn, net als overal 
in Nederland, op auto’s weren uit het Centrum. 
Wij hebben genoeg van al die uitlaatgassen. Ik 
ken al verscheidene mensen die het centrum 
van Mijdrecht mijden als de pest. Ja! Ja! De 
gemeente kan beter, als ze toch besluiten om 
het Estafetteplan (veel te weinig woningen 
voor starters ) door te laten gaan, 1,5 miljoen 
extra uit trekken om op het Argonterrein een 
zelfbedieningszaak te laten vestigen. Ja! Ja! 
 

John B. Grootegoed

Reactie op het artikel van de heer 
Buurman (bewoner Briandflat)

Ik wil graag even reageren op het artikel in uw krant van 
afgelopen week omtrent de plaatsing van de ondergrond-
se afvalcontainers aan de Europarei, met als kop “Zijn wij 
blij met de nieuwe ondergrondse containers”? Mijn ant-
woord is: JA. In de oude situatie kon men zijn afval dum-
pen in een ruimte op de begane grond van de flat, de-
ze meneer weet net zo goed als ik dat die containers ook 
weleens vol zaten en men haar of zijn vuil naast de con-
tainers deponeerde. Juist die situatie zorgde voor veel 
overlast en stank in de hal van de flat. Uit hygiënisch oog-
punt is dit een perfecte oplossing. Het tijdstip voor het 
plaatsen van de containers is misschien wat ongelukkig 
gekozen omdat men rond de feestdagen waarschijnlijk 
drie keer zoveel afval heeft als normaal. Dan is het vrij ge-
makkelijk om daar de schuld van bij de gemeente neer te 
leggen. Ik neem aan dat de ondergrondse containers vol-
doende capaciteit hebben om het afval van de flatbewo-
ners te verwerken en dat deze containers nu buiten staan, 
vind ik persoonlijk super. Geen stank meer in de entreehal 
en als er meer aanbod is van afval dan de container ver-
werken kan, heb ik liever dat het buiten staat dan naast 
de lift. De mening van de heer Buurman over de glas- en 

papiercontainers deel ik wel. Ieder gezin krijgt gemiddeld 
twee kilo aan reclamefolders per week binnen en wij wil-
len dit graag ook op een fatsoenlijke manier weggooien, 
echter de capaciteit van de papiercontainers is hiervoor 
te laag, of men moet ze vaker legen. Ik vind dat de groot-
ste verantwoording bij de bewoners zelf ligt. De gemeen-
te moet zorgdragen voor het op tijd legen van de contai-
ners, maar zoals ik zie, terwijl wij 2 ondergrondse con-
tainers hebben en er zit er één vol, is men al snel gene-
gen om het huisvuil ernaast te gooien. En dat terwijl de 
tweede container zo goed als leeg is, gemakzucht van de 
mens noem ik dat. Iedereen heeft keurig netjes een chip 
gehad via de gemeente en/of Woongroep Holland om de 
containers te openen en te sluiten en dat je daarvoor even 
naar buiten moet lopen vind ik echt een kleine moeite, of 
men moet liever de stank in de hal hebben. 
Nee hoor, ik ben heel erg blij met de plaatsing van de on-
dergrondse containers, ik begin de stank nu al te missen. 
Hulde aan de gemeente en Woongroep Holland voor de-
ze perfecte oplossing.

Met vriendelijke groeten,
Kees Jager, bewoner Romeflat

Hollandse Avond verandert deel 
Veenzijde 3a in parkeerplaats

Als bewoner van Veenzijde wil ik de organisatie van het 
tent”feest” vriendelijk verzoeken de zaken volgend jaar 
anders te organiseren. Het tentfeest is een prima idee, 
dat al jaren in ere wordt gehouden en door velen wordt 
bezocht. Ook zelf komen wij er wel eens, en de overlast 
voor de wijk Veenzijde 3a is altijd tot wat ‘geluid’ en wat 
naar huis vertrekkende gasten beperkt gebleven. Door-
dat de beschikbare plaatsen om een tent neer te zetten 
op het industrieterrein verdwenen zijn, is er een plek in 
de polder gezocht. Ook prima, maar de tent moest dit jaar 
i.v.m. de bouw van het nieuwe zwembad nog verder op-
schuiven. Via het terrein van de boerderij konden de be-
zoekers van de Hollandse Avond naar de tent. Plaats voor 
fietsen was er uiteraard, maar velen kwamen, misschien 
i.v.m. het koude weer, met de auto. Veenzijde 3a stond 
behoorlijk vol en letterlijk elk plekje was gevuld. Op de 

stoep, op het gras en zelfs buiten de parkeervakken zo-
dat er bij bijvoorbeeld brand geen brandweerwagen meer 
door had gekund. Dit had best anders geregeld kunnen 
worden: naast de tent, op de stijf bevroren weilanden, had 
een pracht parkeerterrein kunnen zijn. Nu was de wijk 
propvol en konden wij de auto 3 straten verderop zetten. 
Terwijl ik midden in de nacht naar buiten keek naar te-
rugkerende feestgangers, waarvan een enkeling zich bij-
na niet kon bedwingen aan onze spullen in de  voortuin 
te zitten, reed er verderop iemand tegen onze auto aan en 
wij mogen dat betalen.

Dus mijn verzoek is, zet de auto’s lekker bij de tent vol-
gend jaar, dan hebben wij als bewoners ook een ‘’rusti-
ge’ nacht. 

Mevr. Lagendijk, Veenzijde 3a

Garderobe tentfeest wederom grote afgang
Ieder jaar wordt een paar dagen voor de jaarwisseling 
de welbekende Hollandse Avond georganiseerd.
Voor eenieder, jong en oud, een groot succes en een 
mooi feest. Dat dit feest ieder jaar in omvang groeit is 
een feit. De organisatie weet raad met de entreeprijs: 
20 euro, de kosten voor drank 2 euro en de garderobe 
2 euro. De kosten voor de entree en drank neem je ui-
teraard maar voor lief, omdat je het gezellige feest niet 
wilt missen. Maar 2 euro om je jas op te hangen, vind 
ik toch wel a-sociaal.

Met een kleine berekening, uitgaande van een schat-
ting van 2500-3000 feestgangers, komt dit toch op een 
behoorlijk bedrag. Dan mag je ook wel wat verwach-
ten zou je zeggen! Vorig jaar heb ik een klein uurtje in 
de rij gestaan om mijn jas af te leveren. Dit duurde zo-
lang wegens een tekort aan klerenhangers. Een or-
ganisatie die zich professioneel wil voordoen had dit 
probleem natuurlijk moeten overzien. Nu was het dit 
jaar gelukkig naar mijn weten beter geregeld. Ik kon 
tenminste mijn jas kwijt. Maar helaas had ik wederom 

problemen bij de garderobe. Na afloop, voldaan van 
een gezellig feest en klam van de warmte, sluit ik aan 
in de rij om mijn jas op te halen. Rillend van de kou le-
ver ik mijn bonnetje in en denk nog: zo lekker mijn dik-
ke warme jas aan. Maar, mis gedacht, want ik kreeg 
mijn jas zeiknat van binnen en buiten terug. Op de 
vloer bij de garderobe lagen behoorlijke plassen. Toen 
ik verhaal ging halen kreeg ik als enige antwoord te-
rug: “Ja, het dak lekt!”. Dus met andere woorden: zoek 
het maar uit. Buiten vroor het dik en geen enkel mens 
is hier tegen bestand met een natte jas. Nou ben ik 
absoluut geen zeikerd, maar ik vind dit een enorme 
slechte zaak. Men wist dat de temperatuursverschil-
len tussen buiten en binnen groot zouden zijn en dat 
er condensvorming zou komen. Maar jassen laten drij-
ven in het water en daar nog 2 euro voor vangen is er 
erg onprofessioneel. We zijn dus immers alleen maar 
goed om de kas te spekken en de gezondheid van de 
mens doet er niet meer toe!

A. Veenis, Amstelhoek
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Fragmenten van opera en 
operette in Janskerk
De Ronde Venen  - Op vrijdag 
23 januari aanstaande geven pia-
niste Irina Parfenova, sopraan Ma-
ria Lyudko en klarinettist Georges 
Devdariani een klassiek concert in 
de Janskerk aan de Kerkstraat 9 te 
Mijdrecht. Samen vormen zij het trio 
IMaGes. Zij spelen en zingen frag-
menten van opera’s en operettes 
van de componisten W.A. Mozart, 
V. Bellini, G. Rossini, P. Tjaikovski, N. 
Rimkski-Korsakov, F. Léhar e.a. Het 
concert begint om 20.30 uur.

Concertpianiste Irina Parfenova be-
hoeft nauwelijks introductie in De 
Ronde Venen. Nog vorig jaar speel-
de zij samen met haar dochter Hele-
na Basilova in een schitterend con-
cert op twee vleugels in de Janskerk 
te Mijdrecht. In haar geboortestad 
Moskou studeerde Irina af in 1987 
en was daarna op tournee in diver-
se Russische steden. In 1990 ves-
tigde zij zich in Nederland waar zij 
naast een aantal optredens in het 
Amsterdamse Concertgebouw ook 
vele concerten in verschillende Ne-
derlandse en buitenlandse steden 
zoals Los Angeles, Parijs, Hamburg 
gaf. Irina is medeoprichtster en pia-
niste van theatergezelschap Troupe 

A’dour, dat in september tijdens 
de MonumentenNacht 2008 in De 
Ronde Venen zo succesvol de the-
atrale wandeling DUBBELSPOOR 
creëerde. 

Sopraan Maria Lyudko, geboren in 
St. Petersburg, zong al op 8-jari-
ge leeftijd haar eerste operapartij. 
Zij studeerde cum laude af in 1999 
en volgde naast haar vele optredens  
enige masterclasses. Haar reper-
toire is zeer omvattend, van Susan-
na uit “La Nozze di Figaro” van W.A. 
Mozart tot de sopraanpartij in de 
4e Simfonie van G. Mahler. Samen 
met pianist D. Chassowitin heeft zij 
twee solo-cd’s met Russische Ro-
mancen uit de 19e en 20e eeuw op-
genomen. Maria treedt op met ver-
schillende orkesten en operagezel-
schappen, zowel in Rusland als Eu-
ropa, en heeft o.a. in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw een solore-
cital gegeven. 

Klarinettist Georges Devdariani, 
eveneens in St. Petersburg geboren, 
studeerde in 1993 cum laude af met 
als hoofdvak klarinet. Sinds 1993 
woont Georges in Nederland waar 
hij verder studeerde aan de con-

servatoria van Antwerpen en Den 
Haag. Ook volgde hij een acteerop-
leiding. Vanaf 1999 werkt Georges 
regelmatig aan verschillende thea-
ter- en televisieprojecten. Hij speel-
de een van de hoofdrollen in de Ne-
derlandse film “Halloween Night Ri-
de”. Georges is actief op het gebied 
van acteren, regisseren en musice-
ren. Van “Bastien en Bastienne” van 
W.A. Mozart verzorgde hij vorig jaar 
in Den Haag de muziek en regie. 

Met dit concert van opera – en ope-
rettefragmenten is een oude wens 
van stichting Cultura in vervulling 
gegaan. Irina, Maria en Georges 
staan garant voor een geweldige 
muzikale belevenis. 

De toegangsprijs bedraagt voor vol-
wassenen 10,- euro, voor 65+ en 
houders CJP 7,50 euro en jongeren 
tot 16 jaar betalen 5,- euro. Kaarten  
zijn te reserveren op:
www.cultura-drv.nl en in voorver-
koop verkrijgbaar bij drogisterij De 
Bree, Herenweg 12, Vinkeveen en 
boekhandel Mondria, winkelcen-
trum De Lindeboom, Mijdrecht.
Informatie is tevens te vinden op:
www.cultura-drv.nl 

Bibliotheek opent het 
Makkelijk Lezen Plein
De Ronde Venen - De Regionale 
Bibliotheek Angstel, Vecht en Venen 
opent komende vrijdag 9 januari om 
16.00 uur in alle negen vestigingen 
een Makkelijk Lezen Plein. De ope-
ning vindt plaats met een ballon-
nenwedstrijd. Tegelijkertijd worden 
in alle vestigingen duizend ballon-
nen de lucht in gelaten. Degene die 
het verst komt met zijn/haar ballon 
wint een boekenbon. 
In Abcoude wordt de opening extra 
luister bij gezet door mevrouw An-
neke Raven, gedeputeerde cultuur 
van de provincie Utrecht. Zij zal sa-
men met de kinderen een ballon de 
lucht in laten gaan. 
Alle kinderen zijn welkom om een 
ballon op te laten, maar kom op tijd 
want op=op!

Makkelijk Lezen Plein voor 
kinderen met leesproblemen
Eén op de tien kinderen heeft pro-
blemen met lezen en spellen. Dit zijn 
meestal kinderen met dyslexie, een 
aangeboren handicap. Maar ook bij 

kinderen met concentratiestoornis-
sen, zoals ADHD en (allochtone) 
kinderen met een taalachterstand 
kunnen leesproblemen ontstaan. 
Kinderen met een leesprobleem vin-
den lezen meestal niet leuk, omdat 
het hen te veel moeite kost. Krijgen 
deze kinderen geen goede begelei-
ding, dan neemt het zelfvertrouwen 
af en is de kans groot dat ze gaan 
onderpresteren. Het is daarom be-
langrijk dat hun probleem al vroeg 
wordt herkend en erkend. Dan pas 
kan gericht worden gewerkt aan 
ondersteuning: vanuit school, maar 
ook vanuit de bibliotheek, met het 
Makkelijk Lezen Plein (MLP).

Aangepaste collectie
Op het Makkelijk Lezen Plein, dat is 
opgezet met subsidie van de Provin-
cie Utrecht, staat een selectie van 
boeken, dvd’s en andere media, spe-
ciaal voor kinderen die lezen moei-
lijk vinden. Voor de kinderen zijn er 
boeken geselecteerd waarbij gelet 
wordt op bijvoorbeeld het letterty-

pe en de lay-out, en die vanaf het 
begin spannend of grappig zijn. De 
bibliotheek biedt hulp bij het kiezen 
van leuke leesboeken met als doel 
het plezier in het lezen weer terug 
te brengen. 
Bovendien biedt het Plein ook infor-
matieve media, zodat kinderen met 
leesproblemen er ook terecht kun-
nen voor spreekbeurten en werk-
stukken. De bibliotheek kiest hier-
bij niet alleen voor gedrukte me-
dia, maar ook voor media in beeld 
en geluid zoals informatieve dvd’s 
en luistercd’s. 

Op de site 
www.makkelijklezenplein.nl is meer 
informatie te vinden. De site, be-
doeld voor kinderen, jongeren, ou-
ders en leerkrachten, bevat een 
overzicht van media die geschikt 
zijn voor kinderen met leesproble-
men, tips om kinderen aan het lezen 
te krijgen of te ondersteunen bij het 
leren en links naar sites over lees-
problemen.

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag  2 ja-
nuari werden aan de Westerland-
weg 1 bij Stal The Green Heart twee 
Suffolk lammetjes geboren.
De dametjes maken het goed. 
Heel lang zullen ze niet alleen blij-
ven, want er zijn nog diverse tantes 
die deze periode zullen bevallen.
Echter, Roselie heeft het spits afge-
beten met een prachtig resultaat. 

Het voorjaar is bij The Green Heart-
stal al begonnen!

Voorjaar bij 
The Green Heart

Woensdagavond 14 januari Alzheimer Café: 

Consulente in gesprek over 
Landelijk Dementie Programma
Vinkeveen - Woensdagavond 14 
januari is er een Alzheimer Café in 
verzorgingshuis Zuiderhof aan de 
Futenlaan 50 in Vinkeveen. 

Een Alzheimer Café is een maande-
lijks terugkeerde bijeenkomst voor 
mensen met (beginnende) demen-
tie, hun partners, familie, vrienden. 
Onder het genot van een kopje kof-
fie praten de gasten met elkaar over 
dingen die zij meemaken en wisse-
len zij ervaringen en informatie uit 
over dementie. De sfeer is laag-
drempelig en gemoedelijk, elke keer 
staat een ander onderwerp centraal. 
Er zijn nu al 150 Alzheimer Cafés in 
Nederland. Kom eens langs, het is 
ook voor hulpverleners en alle an-
dere belangstellenden. 

Woensdag 14 januari
Het thema op 14 januari van het Alz-
heimer Café is: “Landelijk Dementie 
Programma”. De spreekster voor de-
ze avond is Joke Heemskerk, de de-
mentieconsulent. Men zal ook met 
verschillende mensen in gesprek 
gaan die hebben meegewerkt aan 
het Landelijk Dementie Program-
ma. Het Consultatieteam, welke uit 
verschillende disciplines bestaat, 

onder anderen de verpleeghuis-
arts Jos Konings van Zuwe Maria-
Oord, komt vertellen wat hij voor u 
zou kunnen betekenen. De demen-
tieconsulent vertelt u met welke vra-
gen u bij haar terecht kan en hoe zij 
te werk gaat om informatie, hulp en 
ondersteuning te geven. Er is daar-
na gelegenheid om vragen te stel-
len. De leerlingen van muziekschool 
De Hint komen deze avond de ach-
tergrondmuziek verzorgen. De gast-
vrouwen ontvangen u en maken u 
wegwijs en er is ruimte voor gezel-
ligheid en contact met elkaar. 
Vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar.
Het programma begint om 20.00 uur 
en eindigt om 21.30 uur. 
Daarna is er nog gelegenheid om 
een drankje te nemen en even na 
te praten. 
De toegang is altijd gratis, voor con-
sumpties wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd. U hoeft zich niet voor-
af aan te melden, u bent van har-
te welkom.
Problemen met vervoer of de op-
vang thuis mogen geen belemme-
ring vormen om te komen. Neemt 
u in dit geval contact op met het 
Steunpunt Mantelzorg, dan wordt 

een oplossing gezocht.

Inlichtingen
Voor meer informatie over het Alz-
heimer Café kunt u contact opne-
men met Steunpunt Mantelzorg, 
Anneke van Breukelen, coördinator, 
tel. 0297-230280.
 
Door samenwerking van Zorg- en 
Welzijnorganisaties, Alzheimer-Ne-
derland en overige instanties is er 
een informatieboekje/sociale kaart 
ontwikkeld voor dementerenden, 
mantelzorgers en hulpverleners.
Deze sociale kaart is ook te vinden 
op de website:
www.a lzheimer-neder land.n l /
wutrecht.
U kunt het boekje ”Wegwijzer bij de-
mentie” vragen bij uw huisarts of bij 
het Alzheimer Café.
U kunt op de website kijken voor 
meer adressen.

Woensdag 11 februari
Het volgende Alzheimer Café is op 
woensdag 11 februari a.s.
Thema: “Verlies, je kunt niet rouwen 
en niet hou-en” 
Door: Peter Leliveld, Psychosociaal 
Therapeut

Venen Literair organiseert 
avond met Judith Koelemeijer
Vinkeveen - De schrijfster van ‘Het 
zwijgen van Maria Zachea’ en ‘Anna 
Boom’ komt op uitnodiging van Ve-
nen Literair vrijdag 23 januari naar 
Vinkeveen. Zij zal dan een lezing 
geven uit en over haar werk. Vanaf 
vrijdag 9 januari zijn de toegangs-
kaarten, uitsluitend in voorverkoop, 
verkrijgbaar bij de Openbare Bibli-
otheken in De Ronde Venen en bij 
de boekhandels The Readshop in 
Vinkeveen en Mondria in Mijdrecht. 
Kosten zijn 7,50 euro. De avond be-
gint om 20.00 uur en wordt gehou-
den in De Boei aan de Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Judith Koelemeijer 
werd in 1967 geboren in Wormer. 
Na  haar studie aan de Universiteit 
van Amsterdam en na een Postdoc-
torale Opleiding Journalistiek aan 
de Erasmus Universiteit, Rotterdam, 
trad zij als journalist in dienst bij de 
Volkskrant. Uiteindelijk koos zij er 
voor als freelancer te gaan werken, 
waardoor zij zich kon wijden aan het 
schrijverschap.
Haar debuut was in 2001 met “Het 
zwijgen van Maria Zachea” waar-

in zij twaalf broers en zussen het 
verhaal van hun familie liet vertel-
len. Het gaat over de grote fami-
lie van haar vader, waarbij als lei-
draad wordt genomen de moe-
der die na een hersenbloeding zich 
in een mysterieus stilzwijgen hult. 
De twaalf kinderen verzorgen haar 
beurtelings, maar wat weten zij ei-
genlijk van hun moeder? Wat weten 
ze eigenlijk van elkaar? Hoe kijken 
ze terug op hun gezamenlijke jeugd 
in de jaren vijftig en zestig in een 
groot katholiek gezin? 
Deze eersteling van Koelemeijer was 
een groot succes. Misschien dat veel 
lezers zich er in herkenden, Dit boek 
werd vele malen herdrukt en diver-
se keren met prijzen bekroond. Koe-
lemeijer ontving in 2002 de Zaanse 
Cultuurprijs en ook in 2002 de NS 
Publieksprijs. In 2003 ontving zij het 
Gouden Ezelsoor voor het best ver-
kochte literaire debuut.
Vorig jaar verscheen “Anna Boom“. 
Het levensverhaal van een nu 87 
jaar oude dame, die samen met haar 
moeder opgroeide in een Italiaans 

kuuroord en in diverse buitenlandse 
pensions. Op 22-jarige leeftijd ont-
trekt zij zich aan haar overbezorg-
de moeder, gaat naar Boedapest, 
een oudere en getrouwde man ach-
terna, op wie ze verliefd is. In Boe-
dapest ontmoet ze de Zweedse di-
plomaat Raoul Wallenberg en helpt 
hem tijdens de oorlog met de hulp 
aan voor de Nazi’s op de vlucht zijn-
de Joden. Na de oorlog komt zij te-
recht in Praag, vervolgens in Bombay 
om uiteindelijk haar rust te vinden in 
Cascais. Anna Boom had de moed 
te blijven zoeken naar wie ze werke-
lijk was, hetgeen haar over de hele 
wereld bracht. Koelemeijer heeft dit 
leven zo beschreven, dat het leest 
als een roman, tevens wordt daar-
door een indringend beeld beschre-
ven van de geschiedenis in het mid-
den en de tweede helft van de vori-
ge eeuw.

Informatie over deze avond of over 
Venen Literair kunt u krijgen van An-
neke van Gessel, tel. 0297-261382 of 
van Erwin Horwitz, tel.0297-263195.

Traditionele kramenmarkt/
nieuwjaarsreceptie in De Boei
De Ronde Venen - Vandaag, woensdag 7 januari, is de traditionele kramenmarkt/nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente De Ronde Venen. Deze wordt gehouden in zalencentrum De Boei in Vinkeveen. De officiële receptie van 
het college is van 19.00 tot 20.00 uur. Om 20.00 uur houdt burgemeester Burgman haar nieuwjaarstoespraak in 
de sporthal van de Boei. Er zullen deze avond tevens optredens van Kunstencentrum De Hint en ensemble Trou-
be A’Dour plaatsvinden. 
De avond is van 19.00 tot 22.00 uur.

Nieuwjaarsreceptie 
historische vereniging
‘De Proosdijlanden’

Mijdrecht - De historische ver-
eniging ‘De Proosdijlanden’ houdt 
dinsdag 13 januari om 19.30 uur  
haar jaarlijkse nieuwjaarsreceptie  
in Verenigingsgebouw Irene aan 
de Kerkstraat 9 in Mijdrecht.
Onder het nuttigen van een hap-
je en een drankje zal drs. Peter W. 

Schipper een lezing houden over 
‘Koude winters, warme feesten‘. 
U wordt meegenomen naar de 
tijd van de grote feesten: van Sint 
Maarten via sinterklaas, kerst-
feest en nieuwjaar naar Drieko-
ningen.
We maken ook kennis met de 

winters van toen en de echte ou-
derwetse winterkost. Wie kent er 
nog ‘stimstamp’ of ‘slinger-om-
de-moel’?

Peter Schipper zal tijdens de le-
zing antwoord geven op alle vra-
gen.
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Atlantis 2 verliest dure 
punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het tweede team van At-
lantis haar eerste uitwedstrijd van 
2009 tegen het West-Zaanse Roda. 
Het spel van Atlantis leek in niets 
op dat van voorgaande wedstrijden. 
De scherpte ontbrak en de ploeg 
uit Mijdrecht kreeg geen grip op de 
wedstrijd. De door Fortis gespon-
sorde formatie liet zich door Ro-
da van de wijs brengen. Roda kon 
zonder al te veel moeite scoren en 
pakte uiteindelijk zelfs de verdiende 
voorsprong en eindoverwinning. De 
eindstand werd 15-11.

Atlantis startte de wedstrijd zon-
der de door ziekte afwezige Berry 
de Jong. Zijn plaats werd opgevuld 
door Arjen Markus. Het eerste aan-
valsvak dat werd gevormd door Ta-
mara Gortenmulder, Wilma Kranen-
burg, Arjen Markus en Peter van der 
Wel startte rommelig. Wellicht wa-
ren het late tijdstip (aanvang 21.10 
uur) en de opstelling hier debet aan, 
maar er werd niet gescoord, waar-
door de ploeg al snel tegen een 2-0 
achterstand aankeek. Ook het twee-
de aanvalsvak dat werd gevormd 
door Melissa van der Stap, Sandra 

Gortenmulder, Jimmy de Koning en 
Alex van Senten kon de korf lange 
tijd niet vinden. Het was Alex van 
Senten die de ploeg uit Mijdrecht 
met twee treffers toch langszij hielp. 
Uiteindelijk gingen beide ploegen 
met een 4-3 stand de rust in. Atlan-
tis startte de tweede helft voortva-
rend. De ploeg kwam weer langs-
zij en pakte na 7-7 zelfs even een 
voorsprong. Toch viel de ploeg daar-
na weer ver terug, waardoor Roda 
gemakkelijk kon uitlopen naar een 
12-8 voorsprong. De Fortis-forma-
tie sputterde nog wel iets tegen, 
maar het gat was te groot. Uiteinde-
lijk verloor Atlantis de wedstrijd te-
recht met 15-11. De ploeg laat hier-
mee dure punten liggen, want een 
scherp Atlantis had van deze ploeg 
niet hoeven te verliezen. Volgende 
week zal de ploeg uit een heel an-
der vaatje moeten tappen. Dan komt 
de nummer 1, Tempo uit Alphen a/
d Rijn op bezoek. Laten we er vanuit 
gaan dat dit verlies de ploeg tot op 
het bot motiveert, zodat Tempo een 
geduchte en gevreesde tegenstan-
der tegemoet kan zien. Deze wed-
strijd start om 15.20 uur in sporthal 
de Phoenix.

Atlantis C1 bij 
korfbalchallenge
Mijdrecht - Zondag 28 decem-
ber mocht Atlantis C1 aanwezig zijn 
bij de kampioenenparade vanwege 
het najaarskampioenschap. Met 22 
man/vrouw op weg naar Rotterdam, 
werd er eerst een stop gemaakt bij 
de McDonalds in Bodegraven. Rond 
18.15 uur aangekomen in het Top-
sportcentrum werden de C1-ers be-
geleid naar hun plaatsen op de tri-
bune tegenover de meegekomen 
supporters.
Allereerst werd genoten van de 
wedstrijd DOS’46 tegen België. 
Hierin natuurlijk diverse mooie af-
standschoten en snelle acties. Na 
een ruststand van 14-13 eindig-
de deze wedstrijd in 25-24. Hier-
na was het de beurt aan onze korf-
ballers om de kampioenenpara-
de te lopen. Juichend in hun door 
Makelaardij Ruijgrok gesponsor-
de shirts en met de Atlantisvlag lie-
pen zij hun ereronde over het speel-
veld. Op de middenstip kregen zij 
uit handen van diverse internatio-
nals en korfballers uit de Korfbal-
league een medaille uitgereikt. Ver-

volgens werd nog een groepsfo-
to gemaakt. Bij binnenkomst wer-
den er boekjes uitgereikt waarin de 
handtekeningen van de topkorfbal-
lers konden worden verzameld, dus 
op naar de toppers. Aangezien de 
C1 eigen warmloopshirtjes met zelf-
gekozen naam en nummer hebben, 
werd gevraagd hierop de handteke-
ningen te zetten.
Terug op de tribune volgde de wed-
strijd Tulips-Chinees Taipei, waar-
bij opviel dat de Chinese dames 
wel wat klein waren. De Tulips wa-
ren hierbij een maatje te groot en 
na een 19-6 ruststand eindigde de-
ze wedstrijd in 29-17. De diverse At-
lantissupporters konden wel even 
genieten van showman Leon Si-
mons die verschillende prachtige 
acties liet zien. Hierna was het we-
derom handtekeningen verzame-
len, op de foto met de topkorfbal-
lers en moe maar voldaan naar huis. 
Het was een leuke, gezellige en ho-
pelijk leerzame avond, maar dat zul-
len we moeten zien in de komende 
wedstrijden van de C1.

De Proostdijschool kan 
goed kerstkorfballen
Mijdrecht - Op 22 en 23 decem-
ber vond net als elk jaar in de Kerst-
vakantie het korfbaltoernooi plaats 
voor de basisscholen in De Ron-
de Venen. In sporthal de Phoenix in 
Mijdrecht de werd weer om de be-
kers gespeeld. 
Op 22 december waren de groe-
pen 3/4 ‘s ochtends als eerste aan 
de beurt. Groep 3 moest misschien 
in het begin nog even wennen maar 
hebben erg leuk gespeeld net als 
het team van groep 4. ‘s Middags 
startten de groepen 5 en 6 en ook 
daar werd goed gescoord door de 
Proostdijschool; team 1 van groep 

5 werd 1e!! en team 2 van groep 6 
ging ook met een beker naar huis 
en werd tweede.
Dinsdag 23 december was de dag 
van de groepen 7 en 8. De Proostdij-
school had voor deze twee groepen 
wel drie teams kunnen samenstel-
len. Er werd fanatiek en goed ge-
speeld. Al met al een zeer geslaagd 
en gezellig toernooi voor de kinde-
ren van de Proostdijschool en de 
coaches waren allemaal beretrots! 
De organisatie kan dit jaar trou-
wens net als voorgaande jaren weer 
terugzien op een geslaagd evene-
ment. Klasse Atlantis!

Nelleke Vrielink is 
CSW’er van het Jaar
Wilnis - Op zaterdag 5 januari werd 
Nelleke Vrielink gekozen als CSWer 
van het Jaar. Een eer dit eerder aan 
Jaap Germs en Gerrie Spruijt toe-
kwam. Nelleke zet zich al meer dan 
20 jaar in voor het vrouwenvoetbal 
bij CSW. Mede dankzij haar inspan-
ningen is de vrouwenafdeling van 
CSW één van de grootste van Ne-
derland en wordt er in alle geledin-
gen op hoog niveau gepresteerd. 
Nelleke zorgt naast haar fulltime 
baan bij KPMG dat alles reilt en 
zeilt bij de meisjes teams. Ze geeft 
op woensdagmiddag trainingen en 
houdt de ontwikkelingen scherp in 
de gaten van haar “meiden”. Dat ze 
zeer gewaardeerd wordt in de ver-

eniging werd duidelijk door de over-
weldigende hoeveelheid stemmen 
die ze heeft gekregen.

Vrouwenvoetbal heeft de toekomst 
dus we hopen dat Nelleke ook de 
komende jaren voor CSW behouden 
blijft om deze groei met CSW vorm 
te geven.

Nelleke ontving de bijbehorende 
award van Wethouder Sport Ingrid 
Lambregts. Zij was onder de indruk 
van de vrijwilligers activiteiten van 
Nelleke en sprak de hoop uit dat de-
ze prijs meer mensen zou stimule-
ren om vrijwilligerswerk in de sport 
te gaan doen. 

Open Vinkeveense Jeugd-
schaatskampioenschap
Vinkeveen - Waar: de wedstrijd-
locatie zal worden aangegeven bij 
‘t Meertje (Achterbos 101 in Vin-
keveen). Inschrijving: van 13.30 tot 
14.00 uur. Start: 14.15 uur

Deelname is tot en met 14 jaar en 
is gratis.
Extra info: ijsclubvios@gmail.com 
of 06-44608092. IJs en weder die-
nende

Kevin Regelink geplaatst
Utrecht - Na een moeizaam voor-
seizoen heeft Kevin zich geplaatst 
voor de landelijke plaatsingswed-
strijden voor het Nederlands all-
round  Kampioenschap langebaan 
in Utrecht.
Zaterdag 3 januari jl. in Den Haag 
moest Kevin eerst een 500m rijden 
en werd 9e in een tijd van 39.2. Dat 
was maar een tiende langzamer dan 
zijn persoonlijk record. De twee-
de afstand was een 1500m en deze 
reed hij in 1.59.8. Na de eerste dag 
stond Kevin op de 11e plaats.
De tweede dag op zondag 4 janu-
ari stond de 3km in Hoorn op het 
programma. Deze afstand reed Ke-
vin in een vlakke rit met een tijd van 

4.10.9. In het totaal klassement na 
deze twee dagen staat Kevin 11e 
dat resulteert in een plek op de lan-
delijke wedstrijd over twee weken 
op zijn thuisbaan in Utrecht. Als Ke-
vin deze wedstrijd ook met goed ge-
volg aflegt dan mag hij het NK rij-
den eind januari ook in Utrecht.

De Vinken E2 redt het niet
Vinkeveen - Na een aantal we-
ken rust stond De Vinken E2 afge-
lopen zaterdag weer te trappelen. 
Het sterke Fiducia E3 uit Vleuten/
De Meern kwam op bezoek. In de 
eerste vier wedstrijden van dit zaal-
seizoen wist De Vinken E2 nog niet 
te winnen en ook tegen Fiducia zou 
dat een moeilijk verhaal worden. 
Zij stonden niet voor niets op een 
mooie tweede plaats. 

De Vinken E2, gesponsord door Su-
per de Boer Vinkeveen, startte met 
Bart Jan Burggraaff, Melissa Ver-
weij, Celine Leeflang en Tessa Stoof 
in de basis. Rosa Boerlage en Mit-
chell Verweij begonnen op de bank. 
De thuisploeg begon de wedstrijd 
voortvarend. Langdurig werd de bal 
rondgespeeld. Met een schot op de 
rand werd de aanval afgesloten. Fi-
ducia onderschepte de bal en gelijk 
in de eerste de beste aanval werd 
er door hen wel gescoord: 0-1. Een 
minuut later werd het zelfs 0-2. Het 
spelbeeld van de wedstrijd werd ge-
zet. De Vinken kreeg meer en meer 

moeite met het overspelen van de 
bal want de tegenstander zat er bo-
venop. Daarnaast schoot de tegen-
stander ook nog met ‘scherp’. En 
voordat 
De Vinken E2 het goed en wel door-
had was het bij rust al 0-8. 
Na rust was het spelbeeld hetzelf-
de. Fiducia was de sterkere ploeg en 
De Vinken hield problemen met het 
rondspelen van de bal. Desondanks 
kregen ze wel wat kansjes, maar 
die werden jammergenoeg niet be-
nut. Fiducia daarentegen bleef maar 
rennen en scoren. Uiteindelijk klonk 
het laatste ‘verlossende’ fluitsignaal 
bij 0-16. Gelukkig wist de ploeg uit 
Vinkeveen in de gebruikelijke afslui-
tende strafworpenreeks wel gelijke 
tred te houden met de tegenstan-
der. Daarin werd het 4-4.

Over twee weken volgt de wedstrijd 
tegen Aurora E2. Een ploeg die het 
ook zeer moeilijk heeft in deze klas-
se. Aan de jonge korfballers van De 
Vinken de taak om van de nul af te 
komen.

Wil je lekker bewegen en dansen 
op muziek? Meld je dan nu aan!
VDO Sport start weer met 
Streetdancelessen!
Uithoorn - Op 9 januari start VDO 
Sport weer met Streetdance lessen. 
Deze lessen zijn voor kinderen van-
af 5 jaar en worden gegeven door 
twee enthousiaste, professionele 
leidsters. 

Streetdance is dans, show en flink 
bewegen. Het is een eigentijdse 
dansvorm op basis van verschillen-

de stijlen zoals hiphop en R&B. Tij-
dens de lessen wordt gewerkt aan 
conditie, kracht, lenigheid, samen-
werking en expressie. 

Meer informatie? Kijk op www.vdos-
port.nl of neem contact op met Ria 
Broers van de ledenadministratie T: 
06-52 612 942 (di, wo, vrij 19.00 – 
20.00 uur).

AKU in 15e Kerstloop van 
AV Startbaan
Regio - Langs de zoom van het Am-
sterdamse bos was voor de vijftien-
de keer een parcours van 10, 5 en 
2,5 km. uitgezet door de buurvereni-
ging uit Amstelveen.
Zon overgoten, maar vooral tegen 
wind met min één behoorlijk koud, 
was het genieten voor de vele deel-
nemers die zo op een sportieve wij-
ze afstand deden van de “kerstki-
lootjes”.

Opmerkelijk moeten de prestaties 
van de veteranen 35 plus genoemd 
worden, die op de 10 km. dames 
veel beter scoorden dan de 35 min-
ners!
Karin Versteeg werd hier uitstekend 
2e in een tijd van 43.59 en ook Eli-
sabeth van den Berg (46.26), Mar-
jan de Bruin (47,45) en Baukje Ver-
bruggen (48.06) waren sneller dan 
de nummer één van de dames vijf 
en dertig  min die 52.29 nodig had 
op de 10 km.

Anny Calmez was met haar 52.34 
in die groep een goede 2e gewor-
den en de vraag rijst dan ook of wat 
meer leeftijdsgroepen te formeren 
voor volgend jaar een optie is?
José de Groot finishte hier in 61.11 
en bleef zo mooi in de buurt.
Bij de heren 10 km. waren de 35 
plusser Corné Klein en de ver 35 
plusser Paul Hoogers met respec-
tievelijk 36.00 en 37.03 ook rap-
per dan Bram van Schagen en Har-
ry Schoordijk die in overigens prima 
tijden van 39.46 en 41.44 de eer aan 
de ouderen moesten laten.

Ook Jaap Bouwmeester en Wilco 
van Leeuwen lieten met 40.07 en 
41.50 zien er nog helemaal bij te ho-
ren.
Mario Willemse deed het heel goed 
in 43.48 en Theo Noij (44.01), Paul 
Stevens (44.08), Guido van Vliet  
(44.13) en John Celie 44.39) gun-
den elkaar geen meter rust en ble-
ven netjes binnen de vijf en veertig 
minuten.

De groep daarna werd aangevoerd 
door Nan van den Berg met 46.09, 
gevolgd door Jos Snel met 46.24, 
Richard Maijenburg 48.14, Maarten 
Moraal 48.44, Ed Janssen 48.50 en 
Kees van Diemen 49.41. Jaap Ver-
hoef zat er lekker dichtbij met zijn 
50.44 en ook Paul Schermerhorn 
deed mee met 51.15. Maarten Breg-
geman spaarde zijn adem en kwam 
toch nog ruim voor de laatsten bin-
nen in 60.44.

Op de 5 km .dames kwamen Mar-
grid Mayenburg, Lida Hooijman en 
Lies van Diemen uit.
Margrid was hier de snelste van in 
31.19, een teenlengte voor Lida met 
31.21 met daar achter Lies in 33.15.
De 2,5 km. deed Loek Janmaat in 
18.10, waarmee hij zelfs als vijfde 
over de streep kwam.
Edwin Oud hield dochter Celesta 
gezelschap en coachte beiden naar 
22.25.
Evelien en Isabel Hooijman deden 
het zeer goed met hun zesde en ze-
vende plaats in 19.08 en 19.52.

Gert de Jong blijft nog 
een jaar trainer

Mijdrecht - Tijdens de nieuwjaarsreceptie van 3 januari j.l. heeft het 
bestuur van v.v.Sportief bekend gemaakt dat het contract van trainer 
Gert de Jong met 1 jaar verlend zal worden.

In het seizoen 2009/2010 begint Gert de Jong aan zijn 2e seizoen 
bij Sportief.
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SENIORWEB de ronde venen

NOOIt tE Oud Om IEtS
tE lEREN mEt...

Tien jaar ouderen aan 
de compuTer

Seniorweb De Ronde Venen
Prinses Wilhelminalaan 31
3641 EK Mijdrecht,
Internet: derondevenen.seniorweb.nl/
Email: swdrv@planet.nl

door Joop Frankenhuizen

Verleden, heden en toekomst
Tien jaar lang senioren wegwijs maken op de computer. Hoe doe 
je dat? Het antwoord op die vraag: is kort. Gewoon beginnen met 
lesgeven. ‘Kennismaken met de PC’ heette de eerste les. Vervolgens 
het lesprogramma regelmatig aanpassen en uitbouwen. En wat de 
toekomst betreft, die wordt voor een deel beïnvloed door de komende 
herindeling. Immers we spreken dan niet langer over De Ronde Venen, 
maar over Vecht en Venen. Kom op een dinsdag- of donderdagmorgen 
tussen 10 en 12 eens naar het Prinsenhuis in Mijdrecht en bekijk het 
leercentrum annex senioren internet café. Iedereen is welkom. Maar 
eerst even een terugblik. 

Veranderende maatschappij
De maatschappij waarin we leven verandert steeds sneller. Ook bin-
nenshuis. Veel nieuwe huishoudelijke apparaten moeten tegenwoor-
dig worden geprogrammeerd. Dat moet dan met behulp van bijge-
leverde handleidingen, vaak in krom Nederlands en doorspekt met 
allerlei technische kreten. Een jargon waar veel mensen niet mee 
overweg kunnen. Dan is er de personal computer, afgekort met PC. 
Steeds meer senioren worden er mee geconfronteerd. Ze zien de 
kinderen en kleinkinderen er mee werken. Ze horen op de TV mensen 
praten over internet en apestaartjes. En als ze dan aan de kinderen 
vragen wat ze allemaal op dat ding aan het doen zijn, volgt alleen 
maar een onbegrijpelijke stortvloed aan woorden. 

Samenwerking
Het is voorjaar 1999. Vertegenwoordigers van de Stichting Leefbaar-
heid (waaronder jeugd- en jongerenwerk) en de plaatselijke Senio-
renraad horen kreten om hulp en steken de koppen bij elkaar. Snel 
daarna is het project “Ouderen aan de knoppen” geboren. De nadruk 
komt te liggen op het omgaan met de PC. Het project wordt mogelijk 
gemaakt door bijdragen van de parochiële charitatieve instelling van 
de r.k. kerk; het fonds zomerpostzegels; de stichting K.F. Hein fonds en 
het VSB fonds. Dan gaat het snel.
In augustus 1999 slaagt de Stichting er in om met de firma N-tree aan 
de Diamant te Mijdrecht een overeenkomst te sluiten. Het bedrijf is 
gespecialiseerd in kantoorautomatisering en organiseert o.a. PC trai-
ningen. N-tree zal in opdracht van de Stichting cursussen organiseren 
en die zal met negen vrijwilligers assisteren om daarmee de kosten 
te drukken. Tweederde deel van de kosten wordt betaald door de 
Stichting, de rest moet door de deelnemers worden opgebracht. Het 
gevolg van de overeenkomst is dat de deelnemersbijdrage beperkt 
blijft tot E 25,- per dagdeel. Het gaat om vier cursussen van tussen 
de twee en drie dagdelen op het eerste niveau en zes cursussen op 
het tweede niveau. Het eerste niveau omvat: Kennismaken met de PC; 
Windows; Tekstverwerken en Kaartenbak. De cursussen op het tweede 
niveau sluiten aan op die van het eerste niveau en omvatten MSWord 
en MSExcel. Een dagdeel loopt van 9.30 uur tot 12.00 uur. Maar eerst 
moet de belangstelling gepeild worden. 

Het loopt storm 
In september 1999 worden onder alle 50-plussers, woonachtig in 
de Ronde Venen, folders met antwoordkaarten verspreid waarin zij 
worden geïnformeerd over introductiemiddagen in de Paus Johan-
nes Mavo te Vinkeveen en de mogelijkheid bij N-tree computerlessen 
te volgen. De eerste introductiemiddag is op maandag 11 oktober 
1999. De belangstelling is overweldigend. In de zeven weken dat de 
middagen gehouden worden weten 329 senioren de weg naar de 
Mavo te vinden. 
Op maandag 8 november 1999 start in N-tree de eerste cursus. Vier-
entwintig cursisten zien en horen die dag hoe de geheimen van de 
PC worden ontsluierd. De docente wordt iedere les begeleid door 
twee vrijwilligers die over de schouders van de cursisten meekijken 
en waar nodig ingrijpen. 
In december blijkt het aantal aanmeldingen gegroeid tot 228. Goed 
voor 2100 mensochtenden! Om al die aanmeldingen te kunnen re-
aliseren moet de Stichting meer geld op tafel leggen. Deels lukt dat 
via een bijdrage van de gemeente, maar die is niet hoog genoeg. Het 
gevolg is dat de deelnemers fl. 55,- per dagdeel moeten gaan betalen 
en dat brengt veel cursisten in de problemen. Een groot aantal laat het 
afweten en trekt zich terug. Het aantal deelnemers komt daarmee on-
der de grens waarop de overeenkomst met N-tree is gebaseerd en dat 
betekent einde overeenkomst. In juni 2000 wordt in N-tree de laatste 
les gegeven. De exercitie heeft nog geen half jaar geduurd. 

De basis is gelegd. Hoe verder?
De cursussen bij N-Tree zijn niet de enige computercursussen voor 
ouderen. Ook de plaatselijke afdeling van de ANBO is er al een tijdje 
mee bezig. Zij doen dit alleen voor eigen leden en onder auspiciën 
van de landelijke stichting Seniorweb. Een van de ambassadeurs daar 
is Ger Jansen. Begin 2000 komt hij met het idee een PC leercentrum 
op te zetten en legt dat voor aan de vrijwilligers die als docent en 
begeleider bij N-Tree assisteren. Het gevolg is het opzetten van een 
werkgroep om het idee van een leercentrum verder uit te werken. In 
de werkgroep nemen zitting Ger Jansen, Joop Frankenhuizen, Jan 
Leeman ,Gert Loopik en Frans van Ginkel. 

Het zit de ANBO niet mee. Eind 1999 zegt het bestuur van de P.J. Mavo 
de overeenkomst op en ziet de ouderenbond zich gedwongen naar 
een andere lesruimte uit te zien. Het Veenlanden College in Mijdrecht 
is bereid de helpende hand te bieden. Begin 2000 verhuizen de ANBO 
cursussen naar het VLC. Halverwege 2000 dreigt wederom stagnatie. 
Door de grote belangstelling dreigt een tekort aan docenten. De 
werkgroep wordt gevraagd te assisteren. Het gevolg is steeds meer 
betrokkenheid van de werkgroep bij het cursusprogramma en dat 
leidt tenslotte tot de overname van de ANBO PC cursussen. Er wordt 
nieuw lesmateriaal aangeschaft en de leden van de werkgroep wor-
den allemaal ambassadeur bij Seniorweb. Tot eind 2000 blijven zij 

gramma’s of hulp bij het oplossen van thuis gesignaleerde problemen. 
Thuishulp staat ook op het programma. Op vrijdagmiddag wordt geen 
les gegeven. Informatie over het lesprogramma en inschrijving kan 
telefonisch op de dinsdag- of donderdagmorgen op 0297-272720 
of per e-mail. SWDRV@planet.nl. De kosten per les bedragen 10 euro, 
daarbij komt 15 euro voor een lesboek. Koffie en thee tijdens de 
lesuren is gratis.

Basiscursus
XP of Vista. Acht lessen van twee uur voor beginners. Nieuw aan-
geschafte machines en laptops draaien sinds januari 2007 allemaal 
onder het nieuwe besturingsprogramma Vista. Oudere machines 
draaien onder XP. De eerstvolgende Vistacursus is op maandagmor-
gen 19 januari. Deze cursus is inmiddels volgeboekt. De volgende 
Vistacursus is op woensdagmiddag 4 maart. Meld u aan! 
De eerstvolgende XP cursus is op woensdagmorgen 14 januari, daarna 
op maandagmorgen 23 maart. Op beide is nog plaats. Wanneer het 
u niet lukt op de vastgestelde cursusdatum deel te nemen, geef dan 
uw voorkeur op. 

Internetcursus
Zeven lessen van twee uur. De cursus is een vervolgcursus op de 
basiscursus en is gebaseerd op Internet Explorer versie 7. Deze ver-
sie draait namelijk zowel onder Vista als onder XP. De cursus gaat in 
op de verschillen tussen IE 6 en IE 7 en op de verschillen tussen de 
e-mailprogramma’s Outlook Express en Mail. Andere, op internet ge-
baseerde gratis e-mail programma’s, zoals Gmail, Hotmail of Windows 
Live vallen buiten het cursusprogramma. Desgewenst kunt u eventu-
ele belangstelling doorgeven. De eerstvolgende Internetcursus is op 
woensdagmorgen 18 maart. Er is nog plaats. 

Fotobewerken
Acht lessen van twee uur. Gebaseerd op het gratis programma Picasa 
aangevuld met delen uit het programma Paint Shop Pro. Ook deze 
cursus wordt beschouwd als een vervolgcursus. De eerstvolgende 
cursus is op donderdagmiddag 29 januari, daarna op dinsdagmiddag 
24 maart. Er is nog plaats. 

Cursus Word
Eén cursus gebaseerd op de versies 2000 en 2003. Ook de cursus Word 
is een vervolgcursus. De eerstvolgende staat voor maandagmiddag 
23 maart. Er is nog plaats. Wegens de geringe belangstelling is Word 
2007 voorlopig uit het lesprogramma geschrapt.

Internetbankieren
Gratis workshop van twee uur voor rekeninghouders bij de Rabobank. 
Geplande data: 30 januari, 27 februari, 27 maart, 24 april en 29 mei. Al-
lemaal op een vrijdagmorgen. Opgeven bij Rabobank Veenstromen of 
dinsdag- of donderdagmorgen bellen naar naar 0297-272720 anders 
per e-mail SWDRV@planet.nl

Beveiliging
Gratis workshop van twee uur voor leden 
van Seniorweb. Onbegrijpelijk dat zo wei-
nig mensen van deze workshop gebruik 
maken. De kranten staan soms vol van in-
braken in computers en de noodzaak van 
beveiliging. Geplande data: vrijdagmorgen 
13 februari en 17 april. 

Andere workshops 
Seniorweb biedt nog meer workshops van twee uur. Zoals Open 
Office, het veelomvattende gratis tekstverwerkingsprogramma. Een 
workshop kennismaken met de computer. Idem een over MSWorks. 
Idem een over het aanleggen van een thuisnetwerk en hoe CD’s en 
DVD’s te branden. Tot dusver hebben senioren voor deze workshops 
maar weinig belangstelling getoond. 

De toekomst
Hoelang het Prinsenhuis nog blijft staan is onzeker. De woningbouw-
vereniging wil het graag laten afbreken om op de plek nieuwbouw te 
plegen. Het leercentrum zou dan moeten verhuizen naar een zoge-
noemd Cultuurhuis. Maar ook daarvan is de bouw onzeker geworden 
nu er opnieuw naar een geschikte plek gezocht moet gaan worden. 
Inmiddels hebben we contact gehad met de regionale bibliotheek 
Amstel, Vecht en Venen aan de Van der Haarlaan te Mijdrecht en met 
Vluchtelingenwerk De Ronde Venen over eventuele samenwerking. 
Voorlopig gaan we er van uit dat we nog wel twee jaar in het Prin-
senhuis blijven zitten. Pas in 1910, wanneer de nieuwe gemeente 
Vecht en Venen een feit is, weten we meer. Een nieuwe gemeenteraad, 
waarin straks politieke partijen uit Abcoude, Loenen, Breukelen en De 
Ronde Venen, kan dat jaar misschien nog voor verassingen zorgen. Op 
dit moment is samenwerking op gang gekomen met de voormalige 
stichting Welzijn Ouderen, nu stichting De Baat geheten (waaronder 
nu ook de stichting Leefbaarheid valt) E.e.a. houdt in dat De Baat 
onder eigen leiding op bepaalde dagen gebruik gaat maken van het 
computernetwerk in het Prinsenhuis. Ook met de videoclub De Ronde 
Venen zijn contacten gaande over samenwerken. Immers computers 
verrichten ook in de videowereld de nodige taken. Daarnaast denkt 
Rabobank Veenstromen er over om het leercentrum in te schakelen 
om voor hun leden computercursussen te organiseren. We doen dat 
al met de workshop internetbankieren voor hun rekeninghouders, 
maar het leercentrum biedt meer mogelijkheden. Het ziet er wel naar 
uit dat de stichting Seniorweb De Ronde Venen haar doelstellingen 
wat moet gaan veranderen. U hoort nog van ons hoe we het jubileum 
gaan vieren. 

elke woensdagmiddag na schooltijd lesgeven in het VLC. Dan is het 
afgelopen. Te weinig tijd om goed les te kunnen geven, ongeschikte 
uren, veel te grote klassen en ‘gemanipuleerde’ PC’s noodzaken de 
werkgroep het avontuur vroegtijdig te beëindigen en daarmee ook 
de betrokkenheid met de ANBO.

Een leercentrum voor senioren 
Het idee een PC leercentrum op te zetten is inmiddels gerijpt. In maart 
2000 stemt het bestuur van de Stichting Leefbaarheid in met het 
vestigen van een PC leercentrum voor senioren annex internetcafé 
in hun vestiging aan de Kerkvaart 2 te Mijdrecht. De werkgroep staat 
dan voor de uitdaging: “Hoe richten we de ruimte in en hoe komen 
we aan geld.” Het antwoord is fondsenwerving. En ook dat lukt. Het 
VSB fonds stelt zich garant voor een deel van de oprichtingskosten. 
Het fonds ‘Hulp na Onderzoek’; het fonds ‘Dividend voor de samenle-
ving’ van de Rabobank; het VSB fonds en de gemeente doen dit idem. 
Johnson Wax schenkt geld voor twee computers. Feka Automatisering 
schenkt er een in natura en N-tree Computer Consultancy beloont de 
medewerking aan het cursusproject met het ter beschikking stellen 
van kantoormateriaal, een vijftal gebruikte PC’s voor een zacht prijsje 
en technische hulp waar nodig. Voorlopig genoeg om de lessen naar 
de nieuwe locatie over te hevelen. Dat gebeurt op 13 oktober 2000. 
Het PC Leercentrum is een feit. Het grote aantal aanmeldingen nood-
zaakt de werkgroep uit te zien naar versterking. Hugo de Vos; Herman 
Bosch en Ype Lensen melden zich. Eind 2000 telt het team negen 
vrijwilligers waarvan vijf zich bezighouden met lesgeven. Zij noemen 
zich docent. 

De jaren gaan voorbij. Het cursusprogramma wordt regelmatig aan-
gepast aan de eisen van de tijd. De basiscursus begon met Windows 
95 en 98, maar die zijn inmiddels verleden tijd geworden. Geldt ook 
voor Windows 2000 en Windows ME. Slechts een enkeling kwam daar 
ooit voor op les. Nu zijn het Windows XP en Windows Vista die de ba-
siscursus vormen. Internet Explorer (IE), met de onderdelen Outlook 
Express of Windows Mail, vormt nog steeds de basis van de Internet 
cursus. Word is nog steeds de basis voor de vervolgcursus. Excel heeft 
nooit echt in de belangstelling gestaan. Slechts een enkeling heeft er 
ooit voor ingeschreven. 

Weggejaagd
Door de jaren heen verandert ook het team. Ken, Herman, Jan en 
Hugo gaan weg. Thea, Roel en Joke komen er bij. Thea en Joke zelfs 
vanuit Uithoorn! Dan verandert ook de samenwerking met de Stich-
ting Leefbaarheid. In februari 2005 deelt de stichting plotseling mee 
dat de activiteiten van de werkgroep door de gemeente niet gezien 
worden als kernactiviteit van de stichting. De werkgroep moet kiezen. 
Of zelfstandig verder gaan òf het leercentrum een breder karakter 
geven en andere activiteiten toelaten. De 
werkgroep kiest voor het eerste. De keus 
betekent wel dat het onderkomen aan de 
Kerkvaart vóór 1 augustus 2005 ontruimd 
moet zijn en er naar vervangende ruimte 
gezocht moet worden. 
In april gaan Ger, Frans, Gert Ype en Joop 
naar de notaris en richten de stichting Seni-
orweb De Ronde Venen op. In augustus lukt 
het in het Prinsenhuis vervangende ruimte 
te vinden. Verhuizen naar een klaslokaal! De 
echte gezelligheid zoals in de Kerkvaart is 
daarmee verdwenen. Het gezamenlijk kof-
fiedrinken in het naastgelegen kantoortje. 
Het aanhoren van het lief en leed en het 
filosoferen over plaatselijk ontwikkelingen. 
Maar al snel wordt het oude schema weer 
opgepakt. De vijf docenten geven weer les en Gré, Joke, Thea, Roel en 
Cor heten tijdens de inloopochtenden weer de bezoekers welkom. In 
februari 2006 blijkt er te zijn ingebroken. Alle monitoren verdwenen. 
Duurt even voor alles hersteld is. Eind oktober 2007 laat voorzitter Ger 
weten iets anders te gaan doen. Hij verlaat het bestuur. Joop volgt hem 
op. Even later zegt ook Roel op. Deze mutaties hebben geen invloed 
op het cursusprogramma. 

HeT cursusprogramma 
per 1 januari 2009

De weekindeling
Alle lessen duren twee uur en worden gegeven op bepaalde werkda-
gen tussen 10.00 en 12.00 en tussen 14.00 en 16.00 uur. De dinsdag-
morgen en de donderdagmorgen zijn inloopochtenden. Iedereen is 
welkom en kan dan op een van de opgestelde moderne PC’s internet-
ten of met vragen komen. Ook kunnen leden van Seniorweb met de 
laptop of PC onder de arm binnenkomen voor instructie, assistentie 
bij het maken van instellingen, het installeren of verwijderen van pro-



Vinkeveen - Traditioneel werd op 
de laatste schaakavond van het jaar 
het Harmen Kroon snelschaaktoer-
nooi gehouden. 71/2 minuut tijd per 
persoon; totale tijdsduur van een 
partijtje schaak 15 minuten! Dat 
is voor de echte schaker stressen. 
Maar ook verrassende uitslagen. 
Een stuk is zomaar weggeven en 
wat te denken van het niet hoeven 
aan te kondigen dat de tegenstan-
der “schaak” staat; in een glad ver-
loren stelling kun je dan zo de ko-
ning er even afrossen. Ook veel tijd 
besteden om een gewone stelling 
naar winst te brengen kan dodelijk 
zijn want de nog 2 minuten tikken 
genadeloos door en als je vlag valt 
voordat de tegenstander heeft op-
gegeven ben je toch zelf de pineut. 
Eisen voor een goede snelschaak-
partij zijn dus: goede openingsken-
nis, grote concentratie en wel tot het 
laatst aan toe, snel denken en ge-
voel voor positie hebben.
De 24 deelnemers werden over 4 
poules verdeeld; de 4 besten met de 
beste nr. 2 vormden de finalepoule.

In groep 1 toonde Gerben Roos aan 
goed geconcentreerd te kunnen 
blijven en snelwerkende hersenen 
te hebben. Resultaat 41/2 punt uit 5 
wedstrijden en dus nr. 1. Tweede in 
deze poule werd Evert Kronemeijer 
met ook 41/2 punt maar deze wer-
den voornamelijk behaald als Evert 
de witte stukken had en winnen of 
remiseren met zwart had voorrang.

In groep 2. toonde de winnaar van 
vorig jaar, Robin Ekholm, aan over 
alle ingrediënten voor een snel-
schaker te beschikken. Hij won de-
ze poule met een 100% score. Twee-
de in de poule werd Jan de Boer met 
4 uit 5.

In de derde groep, in de wandel-
gangen al de “poule des doods” ge-
noemd- namelijk bemand door o.a. 
Jeroen Vrolijk, Gert Jan Smit, ook al 
sterk jeugdlid Peter de Jonge, good 
old Cees Verburg en Harris Kemp; 
ging de overwinning uiteindelijk 
naar Jeroen Vrolijk met 4 punten, op 
de voet gevolgd door Gert Jan, Peter 
en Harris allen met 3 punten. Op ba-
sis van het beste resultaat met zwart 
behaald werd Harris Kemp hier de 
uiteindelijke tweede.

Groep 4 werd duidelijk met 5 uit 5 
gewonnen door de huidige club-
kampioen Henk Kroon. Overigens 
gaf hij zelf te kennen in minstens 3 
partijen verloren te hebben gestaan, 
wetende dat een partij pas verlo-
ren was wanneer hij óf door de vlag 
heen ging óf mat gezet werd, wist 
Kroon door uiterst geconcentreerd 
te blijven toch de volle 100% bin-
nen te halen. Verrassende tweede 
in deze poule werd Engel Schreurs, 
die voor deze tweede plek aan 21/2 
punt voldoende had.
De finalepoule werd dus gevormd 
door de youngsters Gerben Roos, 
Robin Ekholm en Jeroen Vrolijk 
enerzijds en de gevestigde orde be-
staande uit Jan de Boer, Henk Kroon 
en Evert Kronemeijer anderzijds.
Na 2 wedstrijden werd de kopposi-
tie ingenomen door Robin en Ger-
ben met beiden 2 uit 2 en ston-
den Evert met 0 en Henk met een 
½ puntje onderaan. De winst van 
Kroon op Kronemeijer en de remises 
van Robin tegen Jan de Boer later 
ook Gerben tegen de Boer brach-
ten Kroon weer iets dichterbij. Je-
roen Vrolijk had van de beide jeugd-
spelers verloren en was het con-
tact met de kopgroep hierdoor ook 
kwijtgeraakt. Na een overwinning 
van Henk Kroon tegen Gerben Roos 
ging Kroon de laatste ronde in met 
21/2 punt. Tegenstander Robin Ek-
holm met 3 punten. Alleen winst van 
Kroon kon Ekholm verhinderen om 
voor de tweede maal de wisselbeker 
mee naar huis te nemen.

De partij tussen Kroon met wit en 
Robin herbergde alles wat bij snel-
schaken thuishoort.
Openingskennis; Robin verkoos om 
via het Slavisch over te gaan naar de 
Cambridge-springs variant, Kroon 
kende zijn theorie en wist dat Pd2 
het beste antwoord was en niet Db3 
omdat er dan na dxc4 op gruwe-
lijke wijze een loper op g5 de mist 
in gaat. Hierna behield de wit spe-
ler enig openingsvoordeel en ver-
overde een pion, maar Robin trok 
daarna alles uit de kast; matdrei-
gingen op de achterste lijn, een bat-
terij-aanval op f2, eeuwig schaak-
trucs etc. Uiterst geconcentreerd 
wist Kroon tussen de valkuilen door 
te manoeuvreren en toen hij uitein-
delijk zijn c-pion wist te laten pro-
moveren was de partij in zijn voor-
deel beslist.

De uiteindelijke stand in poule 1 
werd: 1. Henk Kroon en daarmee 
kampioen. Ex-equo
2. Gerben Roos, 3. Jan de Boer, 4, 
door het laatste verlies Robin Ek-
holm allen met 3 uit punten. 5. Je-
roen Vrolijk en 6 Evert Kronemeijer.
In de reservepoule werd de eerste 
plaats behaald door Harris Kemp en 
werd Peter Hessels tweede.
In de derde poule werd plaats een 
bezet door Bert Samsom, op de voet 
gevolgd door Ron Klinkhamer.
De eerste plaats in de laatste pou-
le werd opgeëist door Jan Smit en 
Henk van de Plas eindigde hier als 
tweede.

pagina 26 Nieuwe Meerbode  - 7 januari 2009

Tagste morst punten
Vinkeveen - Ze stonden zo fier op 
kop, de spelers en speelsters van 
Vinken’s laagste seniorenteam. Na 
vijf gewonnen wedstrijden was het 
door Fortisbank gesponsorde Vin-
ken 6, in de volksmond Tagste, de 
ongeslagen koploper. Afgelopen za-
terdag kwam het nog puntloze Per-
nix op bezoek.
Op papier voor de Vinkeveners een 
gewonnen wedstrijd, maar de gril-
ligheid van de sport sloeg ook in het 
plassendorp toe. De kampioensa-
spiraties van de thuisploeg kre-
gen een flinke knauw. Met een 9-
10 overwinning namen de Leidena-
ren beide wedstrijdpunten mee naar 
huis.

Geen blessures
Tagste van De Vinken is een al tien-
tallen jaren bestaand vriendenteam 
met een inmiddels respectabele ge-
middelde leeftijd. Toch trad het le-
gendarische achttal afgelopen za-
terdag blessurevrij de zaal binnen. 

En dat is wel eens anders geweest.
In de beginopstelling stonden aan-
voerster Reni Oostrum, Renske de 
Haan, Dick vd Greft en Jaap Meul-
stee in de aanval en Teuni Verlaan, 
Sylvia Verwey, Nico Bos en Hen Ver-
laan in de verdediging. Trees Lom-
mers, Toos Fokker, Bert Lommers en 
Tom Oostrum begonnen op de bank. 
Michel Verwey en Sandra Start wa-
ren afwezig.

Veel mis
Nadat Tagste via een strafworp op 
1-0 was gekomen kwam al snel de 
klad in de scoringskracht. Het on-
deraanstaande Pernix liet intussen 
merken, dat het zich zeker niet zo-
maar zou overgeven aan de kop-
lopers. Zonder dat De Vinken vol-
doende terug kon doen liepen de 
bezoekers uit naar een comfortabe-
le 1-4 voorsprong.
De thuisploeg had te veel kansen 
nodig om bij te kunnen blijven. Vlak 
voor rust scoorde Tagste via Rens-

ke de Haan nog net 4-6, maar de-
ze achterstand was een belangrijke 
reden om in de rust een extra tem-
po-offensief af te spreken voor de 
tweede speelhelft. 

Net niet
Die tempoversnelling had overi-
gens ook niet het gewenste re-
sultaat. Sterker nog, het was Per-
nix dat rustig bleef doorscoren. Pas 
op 5-8 kwam er een lichte ople-
ving. Afstandschoten van Toos Fok-
ker en Trees Lommers zorgden voor 
de aansluiting en nadat Nico Bos 
een strafworp had verzilverd was 
de strijd weer helemaal open. Toch 
stokte de Vinkeveense opmars op-
nieuw. Pernix nam het initiatief weer 
over en drie minuten voor tijd was 
het 8-10 voor de Leidenaren. De 
laatste tegentreffer van de hand van 
Nico Bos was nog slechts voor de 
statistieken. Tagste moest haar eer-
ste verliespartij deemoedig accep-
teren.

Op de foto: Vlnr staand: Tom Oostrum, Sylvia Verwey, Renske de Haan, Toos Fokker, Reni Oostrum, Teuni Verlaan, Trees 
Lommers en Hen Verlaan. Vlnr zittend: Dick vd Greft, Michel Verwey, Nico Bos en Bert Lommers. 
Liggend: Jaap Meulstee

Dio 1 staat alvast in de finale
De Ronde Venen - Biljartclub Dio 
heeft twee teams uitkomen in Bil-
jartfederatie De Ronde Venen en 
team 1 heeft het wederom klaarge-
speeld om met 17 wedstrijdpunten 
voorsprong beslag te leggen op het 
periodekampioenschap en een vas-
te finaleplaats om het teamkampi-
oenschap 2008-2009 van De Ron-
de Venen.
De vaste spelers Paul Schuurman, 
Herman Turkenburg, Bert Dijks-
hoorn en Eric Brandsteder kregen 
afgelopen week een nietsbeteke-
nend speldeprikje van het team: 
Stieva-Aalsmeer. Deze laatste wed-
strijd kon geen kwaad maar het 
team van Stieva was blij met de 5-
4 overwinning.
De Vrijheid/Biljartmakers die halver-

wege het seizoen plaats 2 bezette 
wist van geen wijken.  Ook voor hen 
deed dat niets af maar voor de gas-
ten van Kromme Mijdrecht 2 was de 
1-8 winst een flinke opsteker.

De Kuiper/van Wijk eindigde de eer-
ste helft met 93 punten, goed voor 
een 3e plek, ze kregen de laat-
ste wedstrijd met De Merel/Metaal 
Mijdrecht 4 te maken en konden er 
nipt een 4-5-tje uithalen. Doordat 
4-5-tje bleef de rangschikking ge-
handhaafd en kan De Merel/Metaal 
Mijdrecht 4 deze helft eindigen op 
een mooie 4e plek.
Dio 2 won met 6-3 van De Padde-
stoel 1 en handhaafde met 92 pun-
ten de 5e stek.
De Paddestoel 2 won met 7-2 van 

Cens 1 en bleef verzekerd met 
plaats 6.
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 ver-
loor met 4-5 van De Schans en be-
zet met 87 punten de 7e plaats.
Cens 2 won met 5-4 van De Padde-
stoel 3  en legde beslag op plaats 8 
in de rangschikking.
Bobs Bar 2 won met 5-4 van De Me-
rel/Metaal Mijdrecht 3.

Stefan Vos zette de kortste partij 
van de week op 17 beurten, Stefan 
presteerde dat voor zijn team Bobs 
Bar 2.
De hoogste serie van de week 
was voor Hein Voorneveld van De 
Schans. Hein kwam tot 8 carambo-
les, hetgeen 27.59% van zijn 29 te 
maken caramboles is.

Gratis proefles vanaf
6 jaar bij Veenland
Wilnis - Vandaag, woensdag 7 ja-
nuari, is er een gratis proefles bij 
gymnastiekvereniging Veenland 
in Wilnis voor meisjes vanaf 6 jaar. 
Voor de meiden van 6-7 jaar is dit 
om 16.30 uur en de meiden van 8 
jaar en ouder zijn van harte welkom 
om 17.30 uur. De lessen worden ge-
geven door Juf Eveline en zij zal 
worden bijgestaan door diverse hul-
pen. Als uw dochter kennis wil ma-

ken met de turnwereld is dit de mo-
gelijkheid om het eens uit te probe-
ren. Als het u vandaag niet uitkomt 
kunt u altijd een andere woensdag 
binnenlopen, dat is geen enkel pro-
bleem. 

Er is altijd ruimte om te komen pro-
beren of het iets is voor uw dochter.
Voor meer informatie kunt u kijken 
op de site www.veenland.nl .

Henk Kroon wint het 
snelschaaktoernooi

Jim van Zwieten 
prolongeert libre-titel
Mijdrecht - Afgelopen weekend 
was de finale 1-sterklasse libre en 
er waren 5 finalisten die voor het 
laatste vuurwerk zorgden. Vier jon-
ge biljarters (sporters) van De Pad-
destoel hadden zich geplaatst, ge-
naamd: Michel Bak, Robert Daal-
huizen, Ralph Dam en Jim van Zwie-
ten. Tussen die jonge mannen een 
dappere strijder met nog niet zo-
veel biljartervaring maar wel een 
bekende uit de gemeentelijke poli-
tiek; Toine Doezé. Na een vriendelij-
ke handdruk voor een beter 2009 en 
een prettige biljartwedstrijd gingen 
de ballen aan de rol. Jim, de winnaar 
van vorig jaar en best geplaatst ge-
zien z’n resultaat uit de voorronden,  
kreeg de eerste 2 ronden vrij van-
wege het beschermend optreden 
door het te hanteren zogenaamde 
Avé–systeem.

De wedstrijdleiding o.l.v. Aria Dol-
mans en Lucia van Gelderen was 
daar ook resoluut in. Robert en Mi-
chel begonnen en speelden remise. 
Toine tegen Ralph eindigde in het 
voordeel van Toine. Toen kwam Jim 
aan de tafel die met winst op Michel 
weer plaats kon nemen.  Robert en 
Toine gingen aan de tafel dat ein-
digde met een winst voor Toine. Jim 
en Ralph speelden voor die eer-

ste dag hun laatste partijtje waar-
na de stand wederom in het voor-
deel van Jim eindigde. Jim en Toine 
hadden de beste resultaten behaald 
en gingen beiden met de volle winst 
op zak huiswaarts. Zondag was ie-
dereen rond 13.00 uur weer present 
voor het uur der waarheid. Toine 
beet het spits af tegen Michel met 
wederom een gunstige uitslag. Ro-
bert kwam tegen Jim uit maar kon 
het niet tegen hem bolwerken. Ral-
ph speelde nog tegen Michel die de 
beste papieren hield. Als voorlaatste 
kwam Robert tegen Ralph uit van 
wie de eerstgenoemde won. De fi-
nalepartij kwam rond 16.00 uur aan 
bod en beide finalisten hadden elk 6 
wedstrijdpunten verzameld. Bij ge-
lijkspel zou Jim de winnaar worden 
door z’n beter moyenneprocent. Ie-
dereen ging gespannen om de tafel, 
de beide sporters kregen van de ar-
biter de gelegenheid om in te spelen. 
Na de tos koos Jim voor de nabeurt 
en na een ballenpoetsbeurt werden 
ze op acquit gelegd. Toine had het 
hele weekend die acquitstoot nog 
niet gemist en zette die zelfverze-
kerdheid voort. 1 noteren, nee,zelfs 
3 noteren voor Toine. Jim kwam aan 
bod en een kleine onzekerheid werd 
waargenomen. Vorig jaar al kampi-
oen en nu weer die mentale druk, 

hou ik dat wel?? Langzaam kwam 
er wat vorm in z’n spel maar Toi-
ne bleef ook niet stil zitten. De aan-
vangertjes vielen tegen maar er was 
ook een lichte trilling in zijn voor-
hand, wat wil je! Na een mooie los-
bander kwam Jim los en zijn maten 
leefden met elke carambole intens 
mee. Jim moest er 33 en de scheids 
annonceerde “en nog vijf”, dat gaf 
hem vleugels. Nog 2 beurtjes had 
Jim nodig om het uit te schreeuwen! 
Jim, van harte! Was dat een ontla-
ding! Toine kwam er uiteindelijk ook 
slechts 5 tekort maar genoot zicht-
baar van zijn opponent en klopte 
zich op de borst met de mooie 2e 
plaats. Federatie-voorzitter Cor van 
de Kraats maakte de onderstaan-
de uitslag bekend, reikte met wed-
strijdleidster Aria de prijzen uit, de 
traditionele Bocxe-Biljarts Cadeau-
bon en de Rijdes-bloemboeketten-
reeks. Tevens een woord van dank 
aan de lokaalhouder, bediening en 
de vrijwilligers van biljartclub Cens 
voor het arbitreren.

Uitslag
Jim van Zwieten 8 pnt
Toine Doezé 6 pnt
Michel Bak 3 pnt
Robert Daalhuizen 3 pnt
Ralph Dam 0 pnt


