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www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Mijdrecht, Dorpsstraat 56
Telefoon 0297 - 28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl
www.kooplenstra.nl

Trasmolen 34 Mijdrecht
Vraagprijs: 598.500,- k.k.

OPEN HUIS
ZA. 17 NOVEMBER A.S. 

VAN 10.00-14.00 UUR

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

BOUWBEDRIJF MIDRETH

ARGON-ADO’20
SPORTPARK ARGON  

HOOFDWEG - MIJDRECHT

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

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

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

Herinrichting
Tuinderslaantje
Vinkeveen - Om een veilige en 
overzichtelijke verkeerssituatie te 
creëren, vinden er verschillende 
werkzaamheden plaats bij het Tuin-
derslaantje in Vinkeveen. Daarnaast 
vinden enkele onderhoudswerk-
zaamheden plaats. De herinrich-
ting van het Tuinderslaantje start op 
maandag 12 november a.s. en duurt 
t/m maart 2008.
De werkzaamheden zullen voorna-
melijk bestaan uit het ophogen van 
het Tuinderslaantje, het aanliggende 
parkeerterrein en het schoolplein. 
De parkeergelegenheden worden 
vergroot door uitbreiding van het 

parkeerterrein en de aanleg van een 
parkeerstrook langs het Tuinder-
slaantje. Ook wordt een stuk van het 
schoolplein ingericht als openbare 
speelplaats. Bovendien wordt een 
groot deel van de bestaande kabels 
en leidingen (water, gas en elektra) 
vervangen en wordt de openbare 
verlichting aangepast. 
Het is niet te voorkomen dat de 
werkzaamheden overlast zullen ver-
oorzaken rondom het Tuinderslaan-
tje. Naar verwachting ontstaat de 
meeste overlast tijdens de haal- en 
brengmomenten van en naar school. 
De aannemer zal uiteraard zo goed 

als mogelijk rekening houden en 
blijven houden met de bereikbaar-
heid van alle aanliggende gebou-
wen/woningen en de schoolgaan-
de jeugd. Om de bereikbaarheid van 
de gebouwen te waarborgen, daar 
waar op dat moment de werkzaam-
heden plaatsvinden, zullen de no-
dige voorzieningen worden getrof-
fen om deze in ieder geval lopend 
te kunnen bereiken. Bij deze voor-
zieningen valt te denken aan loop-
schotten en rijplaten.
Bij De Boei en Het Veenbad is tij-
dens de werkzaamheden ook min-
der parkeergelegenheid.

Begroting 2008 van gemeente De Ronde Venen
volmondig aangenomen

Begrotingsvergadering: 
bijna zeven uur praten
en weinig nieuws
De Ronde Venen – De begrotings-
vergadering van de gemeenteraad 
van de gemeente De Ronde Ve-
nen zit er weer op. Bijna zeven uur 
vergaderen (dit is dan inclusief de 
schorsingen, maar toch), bergen 
papier, diverse moties, wel of niet 
aangenomen, maar om nu te zeg-
gen, wat een nieuws, nee.

Eerlijk gezegd heeft de redactie er 
drie dagen over gedaan om te be-

denken wat je over zo’n vergadering 
voor zinnigs op papier zou kunnen 
zetten. En dan bedoelen we met zin-
nigs, iets waar u, de lezer, iets aan 
heeft. Wat belangrijk is om te weten. 
Eerlijk, we zouden het niet weten.
Natuurlijk is er heel veel gezegd, 
maar veelal herhalingen van wat al 
vaker in de raad of een commissie 
besproken is. De diverse fracties 
gingen meerdere malen fl ink tegen 
elkaar tekeer, politiek dan, maar dat  

hoort er bij. Maar is dat nieuws? Is 
dat iets om te schrijven? Nee, vin-
den wij. We schrijven dan voor de 
raadsleden en daar zijn we toch niet 
voor. Die weten toch wel wat ze ge-
zegd hebben.

Heel goed
Het nieuws is, dat de begroting voor 
2008, donderdagavond jl, om even 
voor het middennachtelijk uur, una-
niem door de raad is aangenomen. 
Wat wel opviel in deze vergadering, 
is hoe de verschillende wethouders 
‘gebekt’ zijn. 

Wethouder Ingrid Lambregts, geeft 
altijd in duidelijke, goed begrijpba-
re taal antwoord op de gestelde vra-
gen.
Ook deze avond deed zij dat prima. 
Wethouder Bram Rosendaal was 
vanaf het begin tot het einde heel 
duidelijk bij hetgeen hij zei. Niet 
erom draaien, gewoon antwoor-
den geven en niet te technisch en 
zo nu en dan zelfs met een vleug-
je humor. Iedere burger, zo hij of zij 
in de raadszaal gezeten zou hebben 

– had begrepen wat hij zei. Onze 
complimenten.
De burgemeester was er niet, we-
gens droeve familie omstandighe-
den. Haar waarnemer, wethouder 
Jan van Breukelen, bakte er niet veel 
van. Onnavolgbaar. Of de raadsle-
den het begrepen? We vragen het 
ons af. Wij konden er echt eerlijk 
gezegd geen touw aan vastknopen. 
Hetzelfde gold voor wethouder Dek-
ker. Zolang hij maar voorlas wat er 
op papier stond ging het nog, maar 
zodra hij er van afweek, hetgeen je 
direct merkte, begreep je het niet 
meer.

Nieuwe stijl
Misschien komt het door de begro-
tingsvergadering nieuwe stijl. Het 
meeste wordt  per mail behandeld. 
Alle vragen die de fracties in eerste 
instantie hadden over de begroting 
moesten per mail. De antwoorden 
kwamen ook per mail. Zelfs de frac-
ties onderling doen de raadsverga-
dering tegenwoordig voor een groot 
deel per mail. Deze mail krijgt de 
pers niet te zien. Een soort digitale 
achterkamertjespolitiek. 

Als alles dan via de mail al is voor-
gekookt, komt het nog even in de 
openbare vergadering. Op die ma-
nier is vaak een discussie in de raad 
niet meer te volgen, aangezien de 
inhoud bij de toehoorder onbekend 
is.
Jammer, heel jammer. We had-
den best twee pagina’s vol kunnen 
schrijven. Gewoon de tekst die er 
uitgesproken is deze avond overtik-
ken. Maar dat wordt niet gelezen en 
daar schrijf je toch voor.

Jammer, maar goed, over ruim een 
week beginnen de commissiever-
gaderingen weer en dan over drie 
weken weer een raad. Ze gaan ook 
deze methode veranderen. Anders 
vergaderen.
De burger er meer bij betrekken. 
Volgende week zullen we proberen 
uit te leggen wat hiervan de bedoe-
ling is.

Gedenktafels herplaatst 
op Raadhuisplein
Mijdrecht - Op het Raadhuisplein 
zijn maandag de drie gedenktafels 
herplaatst. De tafels zijn in het voor-
jaar tijdelijk weggehaald in verband 
met de herbestrating van het plein. 
De drie tafels bevatten teksten en 
namen van alle omgekomenen uit 
De Ronde Venen in de Tweede We-
reldoorlog.

De plaatsing gebeurde onder 
het toeziend oog van wethouder 
Jacques Dekker en de raadsleden 
Jan van Loo en Jan Rouwenhorst. 
Op initiatief van de twee raadsleden 
van het CDA zijn de drie gedenkta-
fels in 1995 op het Raadhuisplein 
geplaatst.

Zij stelden na historisch onderzoek 
vast dat in de Tweede Wereldoorlog 
drie Joodse inwoners uit Mijdrecht 
werden gedeporteerd, maar dat aan 
deze gebeurtenis nooit enige aan-
dacht is geschonken. De deporta-
tie gebeurde met medewerking van 
de burgemeester van Mijdrecht en 
waarschijnlijk ook met die van de 

plaatselijke politie. De drie, twee 
broers en hun zus, zijn in 1943 in 
Auschwitz vergast.
In overleg met de gemeente is me-
dio jaren negentig besloten een ge-
denkteken te maken waarmee al-
le slachtoffers uit De Ronde Venen 
zouden worden herdacht. De her-
denkingstafels zijn gemaakt door 
de kunstenaars Arnoud Beerends 
en Willem van der Horst, de teksten 
zijn van de hand van Martin van 
Amerongen.

De drie tafels lijken op katheders en 
op het bovenblad zijn de teksten en 
namen gegoten. De teksten verwij-
zen niet alleen naar de Tweede We-
reldoorlog, maar ook naar heden-
daagse verschijnselen als racisme, 
discriminatie en vreemdelingenhaat. 
De gedenktafels zijn dusdanig op-
gesteld dat ze richting de bestuur-
singang van het gemeentehuis ‘kij-
ken’. Op die manier wordt symbo-
lisch tot uitdrukking gebracht ‘dat 
van de overheid bescherming mag 
worden verwacht’. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Spreekrecht
U mag aan het begin van de 
vergadering spreken tot de 
gemeenteraad, dit heet het 
spreekrecht. Hiervoor krijgt 
u maximaal vijf minuten. Het 
spreekrecht geldt alleen voor 
onderwerpen die op de agen-
da staan. De gemeenteraad 
kan, voordat een besluit wordt 
genomen, de informatie be-
trekken in de vorming van 
haar oordeel. Inwoners kun-
nen ook voorafgaand aan ver-
gaderingen van raadscom-
missies vragen stellen aan de 
leden. Dit mogen zowel ge-
agendeerde als niet-geagen-
deerde onderwerpen zijn. Wel 
dienen de onderwerpen tot 
het werkgebied van de com-
missie te horen. 

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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convenant uitvoering 
waterplannen stedelijk 
gebied getekend
Wethouder ingrid lambregts en bestuurder Albert van 
blaaderen van het hoogheemraadschap Amstel, gooi en vecht 
hebben woensdag 7 november een convenant ondertekend 
voor de uitvoering van maatregelen die voortvloeien uit de 
twee waterplannen die het stedelijk gebied beslaan. 

Het gaat om het waterplan Derde Bedijking, met daarin het woongebied 
Mijdrecht-zuid en het waterplan voor het stedelijk gebied van Groot 
Mijdrecht Zuid en de wijk Hofland. In de plannen zijn maatregelen 
opgenomen om de waterhuishouding te verbeteren. De uitvoering 
wordt door gemeente en hoogheemraadschap betaald en kost circa 1,9 
miljoen euro. De planopstellers, gemeente en hoogheemraadschap, 
zijn ook beide de uitvoerders. Met de ondertekening gaan beide partijen 
een inspanningsverplichting aan ter realisatie van alle maatregelen 
die in de waterplannen zijn genoemd. Het gaat om onder andere het 
inventariseren van grondwateroverlast in Mijdrecht-zuid, verminderen van 
het inlaatwater vanuit de boezem, verbeteren waterkwaliteit, het vergroten 
van natuurwaarden (natuurvriendelijke oevers), vergroten/verlagen van 
duikers of het opnieuw aanbrengen van duikers en hoogtes van bepaalde 
stuwen instelbaar maken. De uitvoeringstermijn bedraagt drie jaar. De 
waterplannen zelf hebben een geldigheid tot en met 2015. Informatie over 
de uitvoering wordt gegeven op de gemeentelijke informatiepagina, op 
de websites van gemeente en hoogheemraadschap, via de nieuwsbrief 
watergebiedsplannen De Ronde Venen en in bepaalde gevallen door middel 
van brieven huis aan huis. De twee waterplannen zijn permanent in te zien 
bij de balie van Burgerservice in het gemeentehuis.

onderzoek leefbaarheid 
en veiligheid
hoe veilig en leefbaar vindt u uw buurt en de gemeente?
Twee weken geleden ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde inwoners 
van 18 jaar en ouder in De Ronde Venen een enquête waarin deze 
vraag centraal staat. Inmiddels heeft de gemeente al heel wat ingevulde 
vragenlijsten ontvangen. Hoe meer enquêtes er worden teruggestuurd, hoe 
beter het beeld dat verkregen wordt van de mening van de inwoners en hoe 
beter het toekomstige veiligheidsbeleid hierop afgestemd kan worden.
Dus heeft u een enquête ontvangen maar nog niet ingevuld, doe dat dan 
alsnog deze week! U kunt het enquêteformulier digitaal of schriftelijk tot 
uiterlijk maandag 19 november terugsturen. De enquêtes zullen strikt 
vertrouwelijk worden behandeld. In het begin van 2008 zullen de resultaten 
van het onderzoek worden gepresenteerd in een rapport dat via de lokale 
media bekend wordt gemaakt. Twee jaar geleden is de eerste monitor 
leefbaarheid en veiligheid in de gemeente gehouden. De resultaten van 
deze nieuwe enquête zullen daarmee worden vergeleken. Hebt u vragen 
over dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Bianca Fernhout, tel. 
(0297) 29 17 09 of b.fernhout@derondevenen.nl.

gemeente de ronde 
venen gaat naar de beurs!
op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december van 10.00 uur 
tot 17.00 uur vindt de vijfde editie van de carrièrebeurs overheid 
plaats in het convention center in den haag. de gemeente de 
ronde venen presenteert zich als aantrekkelijke werkgever op 
deze beurs. de doelgroep voor deze twee dagen zijn studenten, 
starters en (young) professionals die geïnteresseerd zijn in 
een baan bij de overheid. er is een uitgebreid programma 
samengesteld door de organisatoren van de carrièrebeurs. het 
is mogelijk verschillende workshops te volgen, te discussiëren 
met topambtenaren en kennis te maken met verschillende 
overheidsgebieden zoals ministeries, provincies, gemeenten 
en onderwijsinstellingen. de gemeente de ronde venen is 
altijd geïnteresseerd in mensen die de organisatie iets extra’s 
kunnen bieden. Mensen die dynamisch en innovatief zijn en het 
aantrekkelijk vinden om nieuwe ideeën aan te dragen. binnen 
de gemeente is er veel variëteit aan functies op uiteenlopende 
werkvelden. Wij zijn op zoek naar enthousiaste, creatieve en 
leergierige mensen die zichzelf verder willen ontwikkelen en een 
proactieve instelling hebben. 

interesse in een baan bij de overheid? 
op 30 november staat er ook een stand van de carrièrebeurs in 
het gemeentehuis tot 21.00 uur. op 1 december kunt u terecht 
bij de carrièrebeurs in den haag! uiteraard is het ook mogelijk 
om direct te solliciteren bij gemeente de ronde venen via onze 
site (www.derondevenen.nl) of telefonisch contact op te nemen 
via 0297-291742. voor verdere informatie over carrièrebeurs 
overheid, kijk op www.carrierebeursoverheid.nl

Zaterdag 24 november organiseren de gemeente De 
Ronde Venen, de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), het 
bedrijf SC Johnson Europlant B.V., politie, brandweer 
en de geneeskundige diensten een gezamenlijke 
rampenoefening op het terrein van SC Johnson 
Europlant B.V. aan de Groot Mijdrechtstraat 81 in 
Mijdrecht. Deze grote praktijkoefening heeft als 
werknaam ‘De lucht geklaard’. De oefening heeft tot 
doel de samenwerking in praktijksituaties te verbeteren 
en de communicatie tussen de hulpdiensten te oefenen. 
De oefening vindt plaats tussen 10.00 uur en 14.00 uur. 
In het kader van de oefening vinden allerlei activiteiten 
plaats op en rond het terrein van SC Johnson 
Europlant B.V.. Er zijn diverse vertegenwoordigers 

van hulpdiensten aanwezig en er wordt veel materieel 
ingezet. Ook kunt u onverwachtse geluiden horen en 
rookontwikkeling waarnemen. U hoeft daar niet van te 
schrikken, het gebeurt in het kader van de oefening. 
Gedurende de oefening zijn de toegangswegen 
rond de locatie van de oefening vrij toegankelijk. De 
organisatoren proberen de overlast voor omwonenden 
en gebruikers van omliggende panden zoveel mogelijk 
te beperken. Mocht u vragen hebben over de oefening, 
dan kunt u contact opnemen met Robbert Wortel, 
afdeling Communicatie & pr, (0297) 29 17 96. Mocht 
u op de dag van oefening vragen hebben, dan kunt u 
tussen 10.00 uur en 14.00 uur bellen naar het algemene 
tel.nr. van de gemeente, (0297) 29 16 16.

grote praktijkoefening bij 
Sc johnson europlant b.v.

open dAg
op vrijdAg 30 noveMber 

vAn 13.00 uur tot 21.00 uur

Wij laten u graag zien wat wij voor u doen 
binnen en rondom het gemeentehuis! 
u bent van harte uitgenodigd om een 
kijkje te nemen tijdens de open dag. 
u komt toch ook?

Tijdens de Open Dag blijft de gemeentehuis 
‘in bedrijf’. U kunt deze dag dus tot 21.00 uur op 
het gemeentehuis terecht voor paspoorten, 
vergunningen, de servicelijn, etc.

programma van de open dag
• Activiteiten op het Raadhuisplein, zoals: een 

hoogwerker van de brandweer, een klimmuur, 
bladblaasvoetbal, gratis snoeiadviezen.

• Speurtocht voor volwassenen en kinderen 
 door het gemeentehuis: u krijgt een attentie 
 bij afloop van de speurtocht.
• Spelletjes spelen op Wii.
• Workshops van verschillende 
 gemeentelijke afdelingen.
• “Praat met de Raad” in de raadszaal.
• Carrièrebeurs van de gemeente.
• Bustour door de gemeente.
• Film “gemeentelijke dienstverlening” gemaakt 
 door leerlingen van het Veenlanden College.
• Hebt u een idee om de dienstverlening van 

de gemeente te verbeteren? Dien tijdens de 
opendag uw idee in en maak kans op een 
verrassingsweekend!

• Muziek en zwarte pieten binnen en buiten.

Win een verrASSingSWeekend!

Dien tijdens de Open Dag (vrijdag 30 november) uw 
idee in om de dienstverlening van de gemeente te 
verbeteren. Het beste idee wordt beloond met een 
verrassingsweekend voor twee personen. 

grAtiS recreAtiezWeMMen!

Tijdens de Week van de Dienstverlening kunt u de hele 
week gratis recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht.
Tijden: 
Jeugd: woensdag 13.30-15.30 uur
Volwassenen: dinsdag en vrijdag 10.00-11.00 uur
 woensdag 09.00-10.00 uur

iriScheque vAn vijf euro cAdeAu!

Tijdens de Week van de Dienstverlening krijgt u bij 
aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs 
of volledig ingediende aanvraag voor een lichte 
bouwvergunning een irischeque van vijf euro cadeau.

lunchen Met het college!

Tijdens de Week van de Dienstverlening kunt u de 
hele week (behalve dinsdag) met het college van 
Burgemeester en Wethouders. Heeft u altijd al iets 
willen vertellen aan het college? Geef uzelf dan op 
voor de lunch bij Nicole Rietbergen van de gemeente, 
tel.: (0297) 29 17 66.

grAtiS Strooizout!

Volgende week staat op de gemeentelijke 
informatiepagina een bon voor gratis strooizout. 
Het strooizout kunt u met de bon ophalen op het 
Raadhuisplein tijdens de Open Dag 
(vrijdag 30 november van 13.00 tot 21.00 uur).

de gemeente de ronde venen vindt een 
goede dienstverlening aan haar inwoners 
belangrijk. de afgelopen jaren heeft 
de ronde venen veel gedaan om haar 
dienstverlening te verbeteren. zo zijn er 
harde afspraken gemaakt om brieven 
op tijd te beantwoorden, is het aantal 
zaken waarvoor u een vergunning moet 
aanvragen verminderd of vereenvoudigd 
en is de telefonische bereikbaarheid 
verbeterd. ook op het gebied van de 
digitale dienstverlening zit de gemeente in 
de voorhoede door steeds meer producten 
ook digitaal aan te bieden.

Wij zijn als gemeente trots op de dienstverlening 
die we bieden aan onze inwoners en daarom 
organiseren wij van 26 tot en met 30 november voor 
al onze inwoners de Week van de Dienstverlening. 
Tijdens de week zal de dienstverlening aan u als 
inwoner op festivalachtige wijze in het zonnetje 
worden gezet. Zo kunt u de hele week gratis 
recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht en krijgt 
u bij aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of volledig ingediende aanvraag voor een 
lichte bouwvergunning een irischeque van vijf euro 
cadeau. Heeft u altijd al iets willen vertellen aan het 
college? U kunt in de Week van de Dienstverlening 
elke dag (behalve dinsdag) lunchen met het college 
van Burgemeester en Wethouders. 
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Nicole 
Rietbergen, tel.: (0297) 29 17 66. Tot slot staat 
natuurlijk de gehele week koffie voor u klaar als 
u naar het gemeentehuis of het afvalbrengstation 
komt. De week sluit af met een spetterende open 
dag van de gemeente. Op deze dag laten wij 
u graag zien wat er allemaal in en rondom het 
gemeentehuis voor u gebeurt. 

een leuke Week duS! 
koMt u ook?

programma Week van de dienstverlening
elke dAg
• Gratis recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht 

(voor tijden zie gratis recreatiezwemmen)
• Bij aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, 

rijbewijs of complete aanvraag voor een lichte 
bouwvergunning krijgt u een irischeque 

 van vijf euro cadeau.
• Lunchen met college(leden) 
 met uitzondering van dinsdag.
• Koffie/thee met speculaas in de hal van het 

gemeentehuis en bij het afvalbrengstation.

MAAndAg 26 noveMber
• Opening week van de dienstverlening 
 om 8.30 uur.
• Introductie Burgerservicenummer.

dinSdAg 27 noveMber
• Bedankborrel voor gemeentelijke 

adviescommissies.

WoenSdAg 28 noveMber
• Basisonderwijs met speurtocht.

donderdAg 29 noveMber
• Symposium voor gemeenten.

vrijdAg 30 noveMber 
vAn 13.00 uur tot 21.00 uur  
• Open Dag van de Gemeente

26 november t/m 
30 november 2007 
legt de gemeente 

de rode loper 
voor u uit!

Week van de 
dienstverlening
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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.

Wethouder plaatst 
laatste paal in Groot 
Mijdrechtstraat
De opknapbeurt van de Groot Mijdrechtstraat is afgerond. 
Woensdag 7 november plaatste wethouder Bram Rosendaal 
(o.a. Economische Zaken) symbolisch de laatste betonnen 
paal. De afgelopen maanden zijn de ongelijke bermen in de 
straat aangepakt, zijn op- en uitritten gestandaardiseerd en is 
het geva-rieerde aanbod aan palen langs de weg vervangen 
door één standaardpaal. Ook is de Groot Mijdrechtstraat 
voorzien van een fietssuggestiestrook aan beide zijden.

De opknapbeurt van de Groot Mijdrechtstraat is tevens het startsein 
van de revitalisering van het gehele Mijdrechtse bedrijventerrein. De 
komende vijf jaar wordt een groot aantal maatregelen genomen om het 
bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls te geven. Die revitalisering is nodig om 
te voorkomen dat investeringen in het bedrijventerrein achterblijven en er te 
veel leegstand ontstaat. De Groot Mijdrechtstraat laat zien hoe het gehele 
bedrijventerrein in Mijdrecht er over een aantal jaren uit zal zien. Wethouder 
Rosendaal zei na afloop zeer tevreden te zijn met het resultaat. Hij deed 
een oproep aan de ondernemers de straat ook mooi te houden en hun 
medewerkers er onder andere op te wijzen niet door de berm te rijden of er 
in te parkeren. Ook voorzitter Ruud van Dijk van de Vereniging Industriële 
Belangengemeenschap (VIB) was in zijn nopjes omdat de revitalisering 
bijdraagt aan het economisch gezond houden van het bedrijventerrein.

Vrijdag 7 december 2007
Vijfde inzameling plastic flessen en flacons
De resultaten van de vierde inzameling zijn bekend. De 
vierde inzameling van 2 november heeft 4960 kilo aan le-
ge plastic flessen en flacons opgeleverd. In totaal is er in 
de gemeente De Ronde Venen al voor 17.280 kilo aan lege 
plastic flessen opgehaald. Nu komt de vijfde inzameling in 
zicht. Deze inzameling vindt plaats op vrijdag 7 december. 

Wanneer en hoe laat kunt u de speciale 
afvalzak aan de weg zetten?
• Op vrijdag 7 december start de inzameling om 07.30 uur. Zorg er 

daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare 
weg staat.

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

• Biedt de speciale afvalzak goed zichtbaar aan voor de inzamelaar.

Waarom is de inzameling beperkt 
tot plastic flessen en flacons?
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic. Door 

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

Wat kunt u doen wanneer u tijdens 
de inzameling vragen heeft?
Op vrijdag 7 december kunt u tijdens kantooruren contact opnemen 
met SITA wanneer u vragen heeft over de inzameling. SITA is 
telefonisch te bereiken op: (030) 24 55 013.

Wat kunt u doen wanneer u sneller 
van uw plastic flessen en flacons af wilt?
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het 
afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een 
speciale container van deze campagne Plastic Heroes.

Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.
nl) vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over 
onder andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest 
gestelde vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact 
opnemen met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 29 18 00.

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
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Derde nieuwsbrief Marickenland
Mevrouw Van Oudenaarden won de titel: Vrijwilliger van 
het jaar. Zij zet zich in op vele terreinen. Al meer dan 20 
jaar is zij actief voor het Nederlands Bijbelgenootschap en 
Vluchtelingenhulp. Ook verspreidt ze de Elisabethbode 
en organiseert ze concrete hulp voor mensen in 
ontwikkelingslanden. Bij mensen die niet in staat zijn 
zelfstandig hun huishouden te verzorgen verricht ze 
pro Deo schoonmaakwerkzaamheden. Mevrouw van 
Oudenaarden toont in al haar vrijwillige werkzaamheden 
bewogenheid, inzet en doorzettingsvermogen. Ze 
voelt zich heel betrokken en heeft veel aandacht voor 
iedereen die in nood zit of gewoon een beetje extra 
hulp en bemoediging nodig heeft. Uit handen van 
loco-burgemeester Jan van Breukelen ontving ze 

het unieke bronzen beeld “”helpende Handen’’. Het 
Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007 is uitgereikt aan IVN 
De Ronde Venen voor het onderdeel ‘Jeugdwerkgroep 
De Veenmollen’. De Veenmollen is een club voor 
jongeren van 8-12 jaar, die leuke en leerzame activiteiten 
organiseren op natuurgebied. Maandelijks worden 
clubbijeenkomsten georganiseerd, meestal buiten in de 
natuur. Dankzij de inzet van ervaren natuurgidsen en 
andere begeleiders krijgen de activiteiten een bijzonder 
karakter. De Veenmollenclub dient ook als een soort 
kweekvijver voor toekomstige natuurbeschermers. 
Kinderen ouder dan 12 jaar kunnen jeugdbegeleider 
worden bij de club. De Jeugdwerkgroep De Veenmollen 
ontving als prijs een cheque van €2.500.

Vrijwilligersdag met uitreiking 
Vrijwilligersprijzen
Jaarlijks organiseert de gemeente de Vrijwilligersdag als blijk van waardering voor al het 
werk dat vrijwilligers belangeloos verrichten. Alle actieve vrijwilligers in De Ronde Venen 
worden uitgenodigd om deze dag bij te wonen. Ook dit jaar werd de Vrijwilligersdag weer goed 
bezocht door circa 300 vrijwilligers. Het programma bestond uit verschillende workshops, 
van bloemschikken tot zelfverdediging en van mandelatekenen tot smartlappenkoor. Na het 
buffet, opende het avondprogramma met een optreden van het Mijdrechtse Showballet Nicole. 
Als slotstuk van de avond vond de prijsuitreiking plaats voor Vrijwilliger van het jaar en het 
Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2007. 

Dag van de mantelzorgers
In aanloop op de jaarlijkse `Dag van de Mantelzorgers op 10 november werd op vrijdag 
9 november een verwenmiddag georganiseerd voor de mantelzorgers van De Ronde Venen.

Deze week is nieuwsbrief nummer 3 over 
plan Marickenland verschenen. Belangrijkste 
onderwerp daarin zijn de uitkomsten van de 
bijeenkomsten over recreatie in Marickenland. 
Ruim honderd personen hebben tijdens de 
bijeenkomsten meegedacht over de gewenste 
recreatie in het gebied. De nieuwsbrief wordt 
verspreid onder de mensen die wonen in het 

gebied. Marickenland/Marickenzijde en direct 
aanwonenden. Als u daar niet woont, kunt 
u een gratis abonnement aanvragen via tel. 
(0297) 29 16 16 of door een e-mail te sturen naar 
marickenland@derondevenen.nl. 
De nieuwsbrief is ook te vinden op de 
website van Marickenland en Marickenzijde, 
www.marickenland.nl.

De voorbereidingen voor deze dag zijn al in februari 
2007 getroffen. Tijdens de Beursvloer in februari 2007 
kwamen het steunpunt Mantelzorg en Rabobank 
Veenstromen overeen dat de Rabobank een 
verwenmiddag voor de mantelzorgers zou organiseren. 
De mantelzorgers werden om 12.00 uur verwelkomd 
in ‘de Meijert’. Onder het genot van een kopje koffie of 
thee werd de middag geopend met een presentatie door 
Ruud van Vliet van de Rabobank. Na de presentatie kon 
gebruik worden gemaakt van een uitgebreide lunch in 
buffetvorm. Tegen 14.00 uur reed de bus voor en kon 
gestart worden met een kunstroute door de gemeente. 
Onder leiding van Henk Butink en Rolf Verkaik voerde 
de tour langs kunstwerken en monumenten. 

Tussendoor werd gestopt voor een kopje koffie met 
gebak bij Meesters. Tegen 17.00 uur kwam de bus 
tot stilstand voor de Meijert. Ter afsluiting van de 
zeer geslaagde middag ontvingen alle deelnemende 
mantelzorgers uit naam van de Rabobank een tas met 
daarin, onder meer, het boekje ‘De Ronde Venen in 
kaart‘. Tijdens de Beursvloer is nog een match gemaakt 
die te maken had met de mantelzorgers. Van der Wilt 
Gerbera’s stelde gerbera’s beschikbaar die vervolgens 
door de dames van de Soroptimisten zijn omgetoverd 
tot 50 prachtige bossen bloemen. Deze bossen zijn 
zaterdag 10 november door medewerkers van Modehuis 
Lutz uit Vinkeveen bezorgd bij mantelzorgers in de 
gemeente. 



Activiteitenkalender De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De Ronde 
Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten vermeld die 
in de komende week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u contact opnemen met VVV 
De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een uitgebreide activiteitenkalender is te 
lezen op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.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.

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.

KapVeRgunnIngaanVRagen

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
gemeentelijke bomen   

Mijdrecht   
bedrijventerrein 26 diverse bomen uitvoering stedelijk waterplan

De aanvragen liggen van 14 november tot 28 november 2007 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen 
deze termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. 
Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

aanVRagen BouwVeRgunnIng

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

Straatnaam aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht    
Aquamarijn 16 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2007/0773 05-11-07
G. van  Vergroten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2007/0768 02-11-07
Stoutenborchstraat 52 met een dakopbouw
G. van  Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2007/0774 02-11-07
Stoutenborchstraat 54 met een dakopbouw

Vinkeveen
Groenlandsekade 103 Plaatsen van een poort met hekwerk,  Reguliere bouwvergunning 2007/0766 02-11-07
 houten brug en aanlegsteiger
Vinkenkade 19a Plaatsen van twee uitbouwen met veranda Reguliere bouwvergunning 2007/0772 05-11-07

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

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

Bouwplannen

Met ingang van 15 november 2007 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de 
bouwplannen:

Straatnaam aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. opm.

Mijdrecht
Rietgans 10 Plaatsen van een dakkapel op het  Lichte bouwvergunning 2007/0716 A
 voorgeveldakvlak en een dakkapel op het 
 zijgeveldakvlak

Vinkeveen    
Arkenpark  Vernieuwen van een beschoeiing Reguliere bouwvergunning 2007/0752 D
De Plashoeve 5 en steigers

Waverveen    
Selijnsweg 62 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2007/0470 B
Selijnsweg 64 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning 2007/0471 C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, B, C te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op 

de Ruimtelijke Ordening.
- Onder D te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

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

VeRleenDe BouwVeRgunnIngen

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

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

Mijdrecht    
Rietveld 5 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0689 06-11-07
Uitspanning 6 Plaatsen van een veranda aan de  Bouwvergunning 2007/0616 06-11-07
 achterzijde van de woning
Westerlandweg 2 Oprichten van een rund veestal Bouwvergunning fase 1 2007/0114 17-10-07

Vinkeveen
Groenlandse kade 33 Vernieuwen van een brug en beschoeiing Bouwvergunning 2007/0638 06-11-07
Vinkenkade 75 Toevoegen van een inpandige berging  Bouwvergunning 2007/0541 06-11-07
 bij zomerhuis
Westerheul IV Bouwrijp maken van het perceel (nabij de  Vrijstelling 2007/0086 08-11-07
 Mijdrechtse Dwarsweg en Voorbancken) 

Wilnis
Herenweg 171 Vernieuwen van een brug Bouwvergunning 2007/0419 06-11-07
Oudhuijzerweg 28 Veranderen van bedrijfsruimte Bouwvergunning 2007/0401 06-11-07
   
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 fa-
sen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die 
fase aan de orde zijn gekomen. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen 
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de 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.

VeRKeeRSBeSluIt

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap Vinkeveense plassen heeft op vrijdag 2 november 2007 besloten tot vaststelling 
van Verkeersbesluit nr. 1 2007 en Verkeersbesluit nr. 2 2007.

Verkeersbesluit nr. 1 2007 
Besluit 
Op grond van genoemde overwegingen, voor de recreatievaart dan wel bedrijfsvaart, de borden A5 (op basis van art. 7.02, 
lid 1c van het BPR) te plaatsen aan de kant van de vaarweg en onderschrift, F3:“Uitgezonderd schutverkeer Demmerikse 
sluis”
op:
1. niet-landgebonden aanlegvoorziening ten westen van de Demmerikse sluis, aan het lage pand van deze sluis, zijde 

Kleine Plas van de Vinkeveense Plassen, (70 meter); “Uitgezonderd schutverkeer Proostdijersluis”
op:
2. niet-landgebonden aanlegvoorziening aan de westoever van het lage pand van deze sluis, ten zuiden van de Proostdijer-

sluis, Noordplas, (80 meter).

Verkeersbesluit nr. 2 2007 
Besluit 
Op grond van genoemde overwegingen, voor de motorvaart, het bord A12 en C3 (op basis van art. 5.01, lid 3 van het BPR) 
en een drijfbalk te plaatsen aan de kant van de vaarweg bij de toegangen van de Ringsloot, direct gelegen onder De Botshol, 
aangegeven op de bij het besluit behorende overzichtskaart. 

Deze besluiten treden in werking na publicatie in het plaatselijke huis-aan-huisblad van de gemeente De Ronde Venen.De 
besluiten liggen ter inzage op het secretariaat van het recreatieschap, bezoekadres: Kanaalweg 95 B, 3533 HH Utrecht.Te-
gen deze besluiten kan een belanghebbende ingevolge het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken 
na de datum van deze bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het dagelijks bestuur van het 
recreatieschap Vinkeveense plassen, postbus 8058, 3503 RB Utrecht. Indien daarvoor termen aanwezig worden geacht kan 
dan tevens aan de president van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, sector bestuursrecht, worden verzocht om een 
voorlopige voorziening te treffen. Het adres van de rechtbank luidt: Postbus 13023, 3507 LA  Utrecht. Voor het in behandeling 
nemen van een dergelijk verzoekschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

oFFICIele BeKenDMaKIngen

Soort van de maand november: 
Plataanvouwmijnmot
Natuur leeft en tellen in de natuur is leuk! Hoe beter je kijkt, 
des te meer je ziet. Veel mensen verzamelen gegevens of 
zien leuke dingen. Maar hoe geef je dat zinvol door? 
Via de campagne ‘tel mee!’ kan iedereen kennis maken 
met landelijke telprojecten. In 2007 staat elke maand een 
plant- of diersoort centraal. In november is dat een insect: 
de plataanvouwmijnmot.

Het gaat hierbij niet om de vlinder zelf. Deze leeft verborgen en is maar een 
halve centimeter groot. Bovendien kan je deze soort zo laat in het jaar niet 
meer vinden. Wel gaat het hierbij om de sporen van de vlinder, namelijk 
de resten van de vraatsporen van de rupsen in het blad van de plataan. 
Nu het blad massaal van de bomen valt, zijn deze sporen eenvoudig en 
zelfs zonder bukken te vinden. De rupsjes leven in de zomer en eten 
dan het groene bladmoes van plataanbladeren weg. Hierdoor ontstaan 
lichte vensters in het blad, de zogenaamde bladmijnen. De rups van de 
plataanvouwmijnmot spint draden aan de binnenkant van de opperhuid 
van het blad. Door het indrogen van de spinseldraden trekt de opperhuid 
samen en zo ontstaan er vouwtjes in de mijn. Deze ‘vouwmijntjes’ zijn 
heel goed te zien en te vinden. De plataanvouwmijnmot komt in geheel 
Nederland in grote aantallen voor (behalve op de Waddeneilanden). Het 
is een nieuwkomer: nog geen halve eeuw geleden is deze soort vanuit 
het zuidoosten Nederland in getrokken. In de beginjaren komen dergelijke 
kolonisten vaak in grote aantallen voor; daarna lopen de aantallen terug. 
Men denkt dat dat ook het geval is bij de plataanvouwmijnmot. In De Ronde 
Venen staan verschillende platanen, zoals de monumentale plataan voor 
het voormalige gemeentehuis in Wilnis en bij de kerk van Waverveen. 
Platanen zijn te herkennen aan de afschilferende stam, met lichte en 
donkere vlekken, en aan het blad, dat vaak ongeveer handvormig is.
Hebt u bladeren met de mijnen van de plataanvouwmijnmot gevonden? 
Geef dan uw waarnemingen door op 
www.soortvandemaand.nl. Hier vindt u ook meer informatie over de 
campagne. U kunt uw waarnemingen ook doorgeven aan NME-centrum 
De Woudreus (woudreus@milieudienstnwu.nl).

14 noVeMBeR
Alzheimer Café 
Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkeerde bijeenkomst voor 
mensen met (beginnende) dementie, hun partners, familie, vrienden. 
Onder genot van een kopje koffie praten de gasten met elkaar over 
dingen die zij meemaken en zij wisselen ervaringen en informatie uit 
over dementie. Locatie: verzorginghuis Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 
GE in Vinkeveen. Aanvang: vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Het 
programma begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. 

lezing over “engelen en hun hulp aan de mens”
Gehouden door Gera Hoogendoorn-Verhoef. Locatie: De Party en 
Congrescentrum De Meijert, Dr. J. v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht. Tijd: 20.00 
uur. De zaal is open vanaf 19.30 uur. Entree: € 5.00 per persoon. Meer 
informatie: tel. (0297) 28 40 97 of www.meijert.nl

15 noVeMBeR
Presentatie Videoclub De Ronde Venen. Jaap Koren gaat in op het 
onderwerp de nieuwste hardware op videogebied. Wilt u ook leerzame 
momenten voor de film meemaken? Dan bent u van harte welkom 
op deze avond. Locatie: ontmoetingscentrum De Boei, Kerklaan 32, 
Vinkeveen. Tijd: 20.00 tot 22.30 uur. Meer informatie: tel. (0297) 27 44 
13, jpavanalten@planet.nl of www.videoclub-derondevenen.nl

17 noVeMBeR
Winternatuurwandeling
Een wandeling met het IVN van 7 tot 10 km door de frisse winterlucht. 
Opgave is niet nodig. Trek een paar stevige wandelschoenen aan en 
neem een rugzakje mee met wat te drinken en regenkleding. Aanvang 
om 10.00 uur bij de parkeerplaats van de algemene begraafplaats in 

Wilnis. Om 12.30 uur bent u weer terug. Kosten: voor niet IVN-leden kost 
de wandeling € 1,50. Info bij Elza Vis, t. (0297) 26 13 16.

Werkochtend in De Hoef 
Landschapsonderhoud met Knotgroep Uithoorn van 09.00 tot 13.00 uur. 
Locatie: Westzijde 22a in De Hoef. Neem mok en lepel mee; voor koffie 
en soep wordt gezorgd. Informatie: tel. (020) 643 25 85.

Sinterklaasintocht 2007 in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis 
Mijdrecht - Locatie: Raadhuisplein in Mijdrecht. Aanvang: 13.00 tot 
16.00 uur
Vinkeveen - Op het terras van De Boei zal Sint Nicolaas onder muzikale 
begeleiding van Triviant en een disk jockey, welkom worden geheten. 
Daarna zal een optocht vertrekken naar winkelcentrum Zuiderwaard 
(aankomsttijd circa 14.00 uur) in Vinkeveen. De Sint zal om circa 14.30 
uur vertrekken naar Maria-Oord waar de stoet wordt opgeheven en 
informeel vertrekt. Door middel van dranghekken zal de Kerklaan worden 
afgesloten van 12.30 uur tot 14.00 uur. Locatie: De Boei. Aanvang: 13.00 
tot 14.30 uur
Wilnis - Locatie: Bij het voormalige gemeentehuis in Wilnis. Aanvang: 
16.00 uur

21 noVeMBeR 2007
linedance en Stoelhonkbal
Georganiseerd door stichting Spel en Sport 55+ en Zorgcentra de Ronde 
Venen. Docenten begeleiden de activiteiten. Onder het genot van een 
gratis kopje koffie, drankje en een hapje, kunt u genieten van sport en 
spel. Bij voldoende belangstelling kunt u zich na afloop opgeven voor 
de vervolglessen. Deze worden tot januari 2008 gratis door de docenten 
verzorgd. Locatie: Nieuw Avondlicht, Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. 
Aanvang: 14.00 tot 16.30 uur.

© Kars Veling

Informatieavond Riolering Zuiderwaard
De gemeente zal een informatieavond organiseren op woensdag 
14 november a.s. om de werkzaamheden aan de Riolering 
in Zuiderwaard toe te lichten. Uit onderzoek is gebleken dat 
de riolering op diverse plaatsen in de wijk Zuiderwaard aan 
onderhoud en/of vervanging toe is. tijdens deze avond wordt 
aangegeven op welke plaatsen de riolering wordt vervangen. Dit 

wordt zoveel mogelijk van binnenuit gedaan, zonder te graven. 
Daar waar dit technisch niet mogelijk is zal het riool worden 
vervangen.  De informatieavond vindt plaats in de Boei van 
20.00 uur tot 22.00 uur. Houdt u er rekening mee dat in verband 
met de werkzaamheden aan het tuinderslaantje, het aantal 
parkeerplaatsen bij de Boei is gehalveerd.
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Keulsche Vaart 3A
Breukelen 
Tel. 0346-264010
info@matrassenstad.nl

Openingstijden:  maandag 12.00-17.30 uur

 dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur

 zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur  
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Industrieterrein
Keulsche Vaart
Gratis bezorgen

P R I J Z E N  G E L D E N  O P  31  O K T O B E R  1 , 2 , 3  N O V E M B E R
Onze produkten worden in Nederland, België en Duitsland geproduceerd.

Eenmalig
Partij boxsprings + Partij pocketverings/koudschuim matrassen 

OP=OP OP=OP

Zwaar uitgevoerde boxspring

Wees snel!
2 Persoons boxspring

Box in diverse kleuren
160 x 200
140 x 200

2 boxen + 
1 koudschuimmatras van
700,- met afritsbare hoes 
20cm dik

        
                          voor slechts  

50% UITZOEKEN 50%

349,-

BOXSPRINGS 
voor caravans - zomerhuisjes

studentenkamer en slaapkamers
incl. pocketveer matras afgedekt met latex-

koud-schuim of nasa schuim

 90 x 200 en 80 x 200 
Box in 3 kleuren leverbaar

van 400,- voor
199,-

 

                       

50% UITZOEKEN 50%

van 950,- voor
475,-

UITZOEKEN 

2 x 90 x 200
Hoofdbord 180 cm
excl. matrassen
ook in 160 x 200 
en 140 x 200

in 8 verschillende kleuren

- 50%

Wees snel!
2 Persoons boxspring

Box in diverse kleuren
140 x 200
160 x 200

2 boxen + 
1 pocketvering matras 
van 800,-

       
            voor slechts  

50% UITZOEKEN 50%

399,-

POCKETVERINGSMATRASSEN
UITZOEKEN 90 EN 80 X 200

Afgedekt met latex-koudschuim - 
Nasaschuim     

140 - 200 - 160 X 200     
 KOUDSCHUIMMATRAS

BOXSPRING KOMPLEET

nu

750,-
incl. 2x box
incl. hoofdbord
incl. 2 matrassen pocket
incl. opdekmatras

160x200

UITZOEKEN 
Afritsbare doorstepte hoes 
20 cm dik

199,-

slechts
129,-

UITZOEKEN 

nu
99,-

1 PERSOONS KOUDSCHUIM 
MATRASSEN 90X200
20 CM DIK

Afritsbare hoes

BOXSPRINGS 
voor caravans - zomerhuisjes

studentenkamer en slaapkamers

Alleen 70 x 200 en 80 x 200
20 cm dik

Box in diverse kleuren incl.  koudschuim 

matras 
van 380,- voor

189,-
compleet

50% UITZOEKEN 50%

2 PERSOONS
 KOUDSCHUIMMATRAS

140 - 200 - 160 X 200     

UITZOEKEN 
Afritsbare gladde hoes 
20 cm dik 169,-

De Matrassenstad

compleet

prijzen gelden op 14, 15, 16 en 17 november

Week 40   Aanbiedingen geldig van  
donderdag 6  t/m  zaterdag 8 oktober 2005.

Dubbeldrank
diverse soorten
literpak

Zwarte Pieten Band l NICK & SIMON l Jochem van Gelder l TOPSTARS l Sinterklaas l Chipz

Topstars

Wolter Kroes

0.52/liter

2.08

Week 46   Aanbiedingen geldig van
ma. 12 november t/m za. 17 november 2007

1+1 gratis

1.04
Groente & Fruit Slagerij

1.57

Mandarijnen
kistje, 2300 gram

3.49 9.98
Perfekt Koffi e

cafeïnevrij of 
roodmerk

pak 500 gram

Aviko Aardappel-
schotel 

Italiaans, Hongaars, 
Zwitsers, Hollands,

Grieks of Frans
zak 450 gram

Page Keukenpapier
pak 8 rollen

Hamlappen
500 gram 2.99

Hertog ijs
advocaat royaal, appeltaart

of stroopwafelfeest
bak 875 ml

0.99

Dixan Wasmiddel 
poeder

pak 
2560 gram

3.09

Dommelsch Pils of 
Jupiler Pilsener

krat 
24 fl esjes

2.85/liter

4.59

Trostomaten
500 gram

Kippenbouten
2 kilo 

4.99

1.992.49/kilo

0.87/kilo

1.79

5.99 4.29 2.99 9.29 10.297.99
2.49

2.20/kilo0.99
3.58/kilo

1.99

1.38/kilo0.69

per kilo voordeliger!

7.984.98
2 kilo voordeel

BONI Mijdrecht  De Lindeboom 25 Op zaterdag tot 20.00 uur geopend!

Stef Kemper

tevens
IJzer en Metalen

gevraagd

Sloopwerk 
(machines, kassen, etc.)

Tel: 06-17117044

A.P.K. GARAGE

REPARATIE EN ONDERHOUD ALLE MERKEN
LEvERInG vAn o.A. 

Accu’S - bAndEn - REMMEn - SchoKdEMPER - uItLAAt - 
KAtALySAtoREn - StARtMotoR - dynAMo’S - RAdIAtEuRS -

tREKhAKEn - KoPPELInG - GLASREPARAtIE en div.

OOSTERLANDWEG 40  3641 PW MIJDRECHT
TEL. 0297 593429  www.garagemur.nl

APK KEURING € 25.- all-in • BINNEN ZONDER AFSPRAAK

Het geheel
vernieuwde team van

de Knipperie presenteert:
* Iedere vrijdagavond tussen 17.30-21.00 uur

ACTIE VOOR HEREN (alleen op afspraak)

Wassen,
knippen

& gel 17.50
“Ook toe aan een andere coupe?”

* Op 15 december vanaf 18.00 uur

Metamorfose avond
voor slechts 

Inschrijven in de kapsalon
of bel: 0297-289375

42.50
D o r p s s t r a a t  6 6  •  W i l n i s

De uitgever van deze 
krant kan geen enkele 
aansprakelijkheid 
aanvaarden voor schade van 
welke aard ook, ontstaan 
door het  niet tijdig en/
of onjuist plaatsen van 
advertenties in onze bladen.
Fouten in telefonisch 
opgegeven advertenties of 
ontstaan door onduidelijk 
handschrift van de 
opdrachtgever behoeven 
door ons niet te worden 
gecompenseerd.
Te koop:
Koelbox, sapkan, sappers, 8 
glazen, 4 wijnglazen. 2 mokken, 
2 onderzetters, kan, 2 schaal-
tjes en thermometer, samen 
10 euro.  
Tel. 0297-241360
Aangeboden:
Zwart katertje, 8 weken oud, 
opgegroeid met honden, kin-
deren en andere poezen. Het is 
een schatje! 
Tel. 0297-214455
Te koop:
Nieuwe PC pentium 4 3gh2 hy-
per teading, dvd-rom, cd bran-
der, 512 mb, geheugen 2x250 
gb, harde schijf, etc. 300 euro. 
Tel. 0297-786019
Te koop:
Mooie zware microfoons met 
standaard, nieuw, nog in ver-
pakking 12,50 euro. 
Tel. 0297-568162
Te koop:
Jeu de boules set, nieuw in 
doos, 2 sets van 3 ballen, 1 but 
meetlint. Leuk voor Sinterklaas 
7,50 euro. 
Tel. 0297-287274
Te koop:
Philips matchline, breedbeeld 
tv, 100 h2, teletekst met geheu-
gen, vele opties 145 euro. 
Tel. 0297-786019
Te koop:
Herenkostuum maat 54, Da-
niel Hechter, als nieuw (wegens 
omstandigheden) 50 euro. 
Tel. 0297-287956

Te koop:
Kinderboeken 1 euro per stuk. 
Lichtkoepel voor plat dak, 
114x114, nieuw 100 euro. 
Tel. 0297-560367
Gevraagd:
Wie heeft voor mij Junglebook 
zegels van Albert Heijn? Ik kom 
ze graag halen. 
Tel. 0297-288377
Aangeboden:
Gratis af te halen: Nutrilon ba-
byvoeding, 0-6 mnd, hypo-aller-
geen, 14 pakken van Nutricia. 
Tel. 0297-241003

Te koop:
Div. Diddl spullen 1 euro p.st. 
Div. meidenjassen 7,50 euro p.st. 
mt. 152-176. Majoretteschoe-
nen zw. mt. 39 10 euro. 
Tel. 0297-272067

Te koop:
Krantenf. 20 euro. J/m f 20 inch 
20 euro. Dames/herenf. 60 eu-
ro p.st. Mountainb. 26 inch 40 
euro. 
Tel. 06-33059998

Te koop:
Kinderledikant met verhoging 
aan zijkanten, 3-7 jaar, zonder 
matras 25 euro. Biljart/poolta-
fel, compleet 50 euro. 
Tel. 0297-273150

Te koop:
Barbiehuis + Barbies en kleding 
15 euro. Poppenhemelbed 5 eu-
ro. Buikspierapp. AB Roll bench 
15 euro. 
Tel. 0297-241804

Te koop:
Nieuwe elektrische Captain 
Cook party pan, thermocontrol, 
30 cm doorsnede, anti-aanbak-
laag en glazen deksel 15 euro. 
Tel. 0297-285293



Breakdancing in
Jongerencentrum Allround!
De Ronde Venen - Vanaf donder-
dag 8 november start er weer een 
nieuwe cursus breakdansen in het 
jongerencentrum Allround aan de 
Rondweg 1a in Mijdrecht.
De cursus wordt gegeven door twee 
ervaren leraren uit Hoofddorp. On-
danks dat de meeste cursisten van 
de vorige cursus weer mee willen 
doen, zijn er nog wat plaatsen be-

schikbaar in de groep. Als je mee 
wilt doen kun je gewoon langsko-
men en een gratis proefl es mee-
doen. De cursus begint op donder-
dag 8 november om 19:00 uur in 
jongerencentrum Allround.

Voor meer informatie kun je bellen 
naar het jongerencentrum Allround. 
Telefoonnummer: 0297-272829.

Zaterdag 17 november
Wilgen knotten aan de 
Kromme Mijdrecht
Regio - Aan de Westzijde van de 
Kromme Mijdrecht ligt een aantal 
boerderijen. Op nummer 22 vindt u 
de veehouderij van de familie Burg-
graaff. 
Langs de weg en op het erf staat 
een fl ink aantal knotwilgen en es-
sen die  weer eens duchtig moeten 
worden bijgewerkt.
Als u zin hebt daaraan mee te doen 
dan bent u op zaterdag 17 novem-
ber van harte welkom, al was het 
maar om in de schuur bij de koeien 
even te rusten en koffi e te drinken! 
Maar het is ook een prima omgeving 

tussen de Kromme Mijdrecht en het 
polderland. Knotgroep Uithoorn 
start vanuit Veehouderij Burggraaff, 
Westzijde 22, De Hoef.  Het bordje 
“Knotgroep Uithoorn” staat langs 
de weg. Er wordt gewerkt VAN ’s 
morgens 9 uur tot ongeveer 1 uur 
‘s middags.
De Knotgroep zorgt voor gereed-
schap, handschoenen, koffi e en 
soep. Zelf neemt u een beker en een 
lepel mee. Trekt u vooral laarzen aan 
want wegbermen zijn nat en glad!
Voor meer informatie belt u Peter 
Huizinga, telefoon 020-6432585.

Winternatuurwandeling
Regio - Elke derde zaterdag van 
de maanden t/m maart (17 nov. en 
15 dec. 2007, 19 jan. 16 febr. en 15 
mrt. 2008) organiseert de IVN-afde-
ling De Ronde Venen & Uithoorn de 
winternatuurwandelingen.
Verzamelen om 10.00 uur op de par-
keerplaats bij de begraafplaats in 
Wilnis.
De lengte van de wandeling is zo’n 
7 tot 10 km. Van tevoren aanmelden 
is niet nodig en de wandeling gaat 
(bijna) altijd door. Alleen bij extreme 
gladheid wordt niet gelopen. Kom af 
en toe met de auto want soms moet 

een klein stukje gereden worden 
naar het startpunt. Aan het begin 
van de wandeling zal verteld wor-
den waar de tocht heengaat en wat 
het aandachtspunt van die ochtend 
is. Op deze winternatuurwandelin-
gen van het IVN gaat het om het 
buiten zijn, om de frisse winterlucht, 
de wolken en de vergezichten in de 
polder. Trek daarom stevige wandel-
schoenen aan en neem een rugzak-
je met (warm)drinken, regenkleding 
e.d. mee. Voor IVN-leden en –dona-
teurs is de wandeling gratis, ande-
ren betalen 1,50 euro.

Klaas Roodenburg
exposeert
Uithoorn - Vanaf 24 november t/
m 20 december zal het werk van 
de Uithoornse kunstschilder Klaas 
Roodenburg te bewonderen zijn in 
wijkcentrum Bilderdijkhof te Uit-
hoorn. Zaterdag 24 november wordt 
de expositie geopend om 16.00 uur. 
Onder het genot van een hapje en 
een drankje en begeleid door de 
Amstelveense pianist Kees Berg-
man, kunt u kennismaken met een 
aantal nieuwe schilderijen die Klaas 
Roodenburg de afgelopen tijd ge-
schilderd heeft. 
Ook zijn oudere werk zal in de Bil-
derdijkhof te zien zijn. 
De expositie zal bestaan uit een 
grote variatie van stukken van land-
schappen uit de omgeving, stille-
vens en enkele modernere werken. 
Klaas laat zich graag inspireren door 
natuurlijke elementen. Opgegroeid 
op een boerderij aan de Hoofdweg 
leerde hij genieten van het land en 
de natuur.
Dit komt tot uiting in de schilderijen 
die Klaas Roodenburg maakt in zijn 
atelier in de Potgieterhof. Het is een 

expositie met een feestelijk tintje. 
Klaas is 35 jaar bezig met zijn grote 
hobby, kunstschilderen. 
Na vele jaren les te hebben gehad 
van bekende schilders als Toon de 
Haas, Dirk Breed, Coen van Os en 
Dirk Annokkee is Roodenburg nog 
niet uitgeleerd. Klaas ziet schilderen 
als een ontwikkeling die nooit stopt. 
“Je blijft leren, iedere keer weer als 
je de penseel ter hand neemt.” Klaas 
Roodenburg heeft zin in de exposi-
tie. “Ik ben al een tijdje met de voor-
bereidingen bezig, het moet een bij-
zondere expositie worden!” Klaas 
Roodenburg maakt al jaren deel uit 
van het Thamen Collectief. Een bij-
zondere groep mensen met dezelf-
de hobby, schilderen. 
Vanaf 24 november 16.00 uur is ie-
dereen van harte welkom in:
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan de
Bilderdijkhof 1 te Uithoorn, schuin 
tegenover kerk de Burght in Uit-
hoorn. Openingstijden zijn van 
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 
uur en op zondag van 13.30 tot 
16.00 uur. 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

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

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

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

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

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

Wie afgelopen donderdag on-
danks de regen en straffe wind 
door Mijdrecht dorp liep kon 
zomaar het idee krijgen dat hij 
verdwaald was. Hij of zij zou 
kunnen denken dat hij zich op 
het Sint Pietersplein in Vati-
caanstad bevond en stond te 
kijken naar de witte rook die 
na een conclaaf uit de schoor-
steen werd geblazen. 

Witte rook,  ze zijn eruit, even ki-
jken wie er allemaal uit de Sixti-
jnsekapel komen. Helemaal nie-
mand, maar wakker geschud door 
een harde windvlaag staat men 
weer gewoon op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht voor de schuif-
deuren van het oude gedeelte van 
het gemeentehuis. Geen mooi Sint 
Pietersplein met zijn zuilen en al 
helemaal geen Sixtijnse Kapel met 
de beroemde fresco’s van de grote 
meesters met als hoogte punt die 
van Michelangelo. Nee alleen die 
twee glazen schuifdeuren en een 
boel rook. De enige overeenkomst 
tussen de fantasie en de werkeli-
jkheid was dat men inderdaad in 
conclaaf was en wel in de begrot-
ingsraad voor 2008. En de oplet-
tende lezer zou nu misschien denk-
en een begrotingsraad in conclaaf, 
dat zou betekenen dat de deuren 
gesloten zijn en niet toegankelijk 
zouden zijn voor die ene burger 
die voor die glazendeuren staat 
en binnen eens wil kijken waar 
die witte rook toch vandaan komt. 
Dit is dan ook niet helemaal waar. 
De deuren van het gemeente huis 
gaan wel open en je kan ook naar 
binnen. Maar er zijn toch altijd 
raadsleden, wethouders en soms 
zelfs onze burgermoeder die hun 
uiterste best doen om alles wat er 
in de raadszaal gebeurt met een 

boel rook te verhullen. Bewapend 
met grote sigaren en bij gebrek 
aan dit zware geschut voldoet de 
ordinaire sigaret ook prima. Strat-
egisch opgesteld staan deze mini 
rookmachines bij de enige in of 
uitgang tot de raadsvergadering. 
Zodat men het gemeentehuis niet 
in of uit kan zonder deze hindernis 
te nemen. Wie zich in dit rook-
hol waagt en goed door de dikke 
wolken heen kijkt ziet een grote 
asbak staan. Maar bij een tweede 
blik ziet men een bordje met de 
tekst: IN DIT GEBOUW WORDT 
NIET GEROOKT. Dit is dan ook 
de verklaring voor de asbak in het 
halletje deze is bedoeld om de si-
garen en sigaretten uit te maken 
voor men het gemeentehuis bin-
nen gaat. Na de campagne over 
het niet roken in openbare ge-
bouwen zou men verwachten dat 
iedereen daar van op de hoogte 
zou zijn. Maar zo niet de beleids-
makers van onze gemeente, deze 
roken stug door. Als men de ro-
kers aanspreekt krijgt men te ho-
ren dat men zelf buiten kan staan 
of dat het halletje geen onderdeel 
is van het gemeentehuis en er 
gewoon gerookt mag worden. 
Dat er een rookruimte in het ge-
meentehuis is ingericht deert ook 
niks men bepaalt zelf wel of ze 
daar gebruik van maken. Of er al 
boetes uitgedeeld zijn binnen de 
gemeente voor het rookgedrag is 
bij ondergetekende niet bekend. 
Maar dat het tijd is voor handhav-
ing binnen het gemeentehuis is 
duidelijk. Dit zal de binnenkomst 
of het vertrek bij raadsverga-
deringen een stuk transparanter 
maken. Een van de hoofddoelstel-
lingen van dit college.

De Kletsmajoor

Kletsmajoor

Witte Rook

Open dag in Vrouwenakker!
Vrouwenakker - Aanstaande zon-
dag 18 november is er bij drie be-
drijven in de Vrouwenakker open 
dag. Bij Parkotech Living, Vrou-
wenakker 4, kunt u informatie krij-
gen over alle soorten parketvloeren, 
meubels en woonaccessoires. Al-
leen op deze dag krijgt u 15% kor-
ting op meubelen en woonacces-
soires uit voorraad. Bij H.J. van Rijn 
en Zn., Vrouwenakker 7a, kunt u te-
recht voor een advies op maat voor 
uw fi ets of fi etskleding. Op zondag 
krijgt u bij H.J. van Rijn en Zn. 15 % 
korting op alle fi etsen, fi etskleding 
en accessoires uit voorraad.
Bij Christa Snoek Bloemsierkunst 

V.O.F. Vrouwenakker 10a, is het za-
terdag 17 en zondag 18 november 
open dag vanwege het 20-jarig be-
staan! U krijgt beide dagen 20% 
korting op alle artikelen.

U kunt de voorbeelden bekijken 
voor de kerst workshops .
Er is een demonstratie bloemen-
schikken, en pinda´s rijgen voor de 
kinderen.
Tevens verkoop vazen, potten, man-
den en accessoires.
Bij alle drie de bedrijven staat de 
koffi e klaar.
De openingstijden zijn van 10.00  tot  
17.00 uur.

Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22
- do. 15 nov. bijeenkomst van de 

Christenvrouw. aanvang 20.00 u.

VINKEVEEN

Dorphuis de Boei, 
tuinderslaantje 32
- do. 15 nov. 20.00-22.30 u. presenta-

tie van de nieuwste hardware op vi-
deogebied door Jaap Koren bij vi-
deoclub De Ronde Venen

Openbare Bibliotheek, 
Tuinderslaantje
- Tot half dec. 2007 tentoonstelling 

over molens in De Ronde Venen de 
Korenmolen in Wilnis

- Nov. en dec. schilderij expositie van 
Roeki

DE KWAKEL

Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16 
- Wie is de killer? Genesius spelt 

‘Sterfgenamen’ Kom kijken op 16-23 
en 24 nov. a.s. Ben jij de detective?

UITHOORN 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1
- In feb. is er nog plaats bij de foto-

bewerkings cursus voor beginners 
Hiervoor kunt u zich opgeven da-
gelijks tussen 19.00 en 21,30 uur bij: 
0297-250317

De Schutse, Merodelaan 1
- do. 16 nov. dia presentatie van 

NVVH vrouwennetwerk, over Lap-
land en Noorwegen, verzorgd door 
de heer G brouwer. Aanvang 10.00 
u. Entrée 1 euro 15 p.p. Leden gratis

MIJDRECHT

Gemeentehuis, Croonstadtlaan
- wo. 21 nov. van 9.30–11.30 u.; hand-

werkverkoop van het Rode Kruis
Medisch trainingscentrum, 
Stadhouderlaan 4a
-  t/m 31 dec: expositie schilderijen van 

cursisten van Marijke Zwart; open: 
alle werkdagen van 8.00 - 18.00 u.

Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22Chr Gerf Kerk, Kon. Julianalaan 22
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden: 
- Wilnis, omgeving Veenweg, kater, zwart met wit, witte neus en

bef en wittig op buik, witte puntjes op tenen, Asiel Amstelveen.
- Mijdrecht, omgeving N201 ter hoogte Shell tankstation, kat,

zwart met witte voetjes en witte bef. (06-20451806).
- Wilnis, omgeving Pastoorkannelaan bij bushalte, kat, E.K.H.,

kleurstelling grijs met zwart wit en bruin. (06-20451806).
- Mijdrecht, omgeving 2e Bedijking, kat, E.K.H., kleurstelling

zwart met wit, witte nek, witte neus, witte sokjes. (06-20451806).
- Uithoorn, omgeving Boterdijk tegenover Poldersport nr.100,

poes, E.K.H., kleurstelling zwart.
- Uithoorn, omgeving Anth. Fokkerweg, kitten Cypers,

kleurstelling wit. Ongeveer 6 weken. (Asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Eidereend, poes, zwart met paar witte

streepjes onder kin, stevig maar niet groot, goed doorvoed,
mag niet op haar rug geaaid worden, miauwt veel.

- Uithoorn, omgeving Wederik, kat, E.K.H., kleurstelling zwart
met wit. (06-20451806).

- Amstelhoek, omgeving Mijdrechtse Zuwe, kat, E.K.H.,
kleurstelling, zwart met wit en witte sokjes. (06-20451806).
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Wilnis - Waar de horeca in De Ron-
de Venen het momenteel uitstekend 
doet, sluit ook het puur Italiaanse 
restaurant ‘Una cena a Venezia’ in 
de Dorpsstraat te Wilnis hier goed 
op aan. Een horecaonderneming 
opstarten is één, het volhouden en 
daarnaast ook nog eens culinair aan 
de weg timmeren is twee. Ristoran-
te Venezia, geëxploiteerd door Ha-
ny Khafagy, verdient wat dat betreft 
een compliment. Het nog jonge Ita-
liaanse restaurant viert deze maand 
haar tweejarig bestaan. En het gaat 
goed met Venezia. Eigenaar en te-
vens kok Hany heeft kans gezien in 
korte tijd een vast bestand aan gas-
ten aan zich te binden. En daar mag 
hij terecht trots op zijn. Volgens uit-
spraken van bezoekers kan men bij 
Venezia heel lekker Italiaans eten. 
Sterker nog, sommigen zeggen dat 
pastagerechten hier zelfs lekkerder 
zijn dan in Italië zelf! Het restaurant 
is sfeervol ingericht en de tafels zijn 
gedekt met tafellinnen. De menu-
kaart die voor elk wat wils biedt, is 
professioneel samengesteld en de 
gerechten behoren tot de betere 
klasse. Voor de liefhebber van Itali-
aans eten is er keuze uit een kleine 
vijftig gerechten, onderverdeeld in 
voorgerechten, hoofdgerechten en 
desserts. Veel ingrediënten worden 
per dag in eigen beheer vers ge-
maakt. De kaart biedt voor typische 
lekkerbekken tal van mogelijkheden 
uit diverse voorgerechten, soepen, 
pasta’s, pizza’s, vlees- en visspecia-
liteiten, ovenspecialiteiten (zoals la-
sagne) en ijsgerechten. Daaronder 
zijn er die uit een bijzondere samen-
stelling van ingrediënten bestaan. Er 
zijn sublieme ijsgerechten als des-
sert, maar als u een andere verras-
sing wenst kan dat natuurlijk ook…
Vanzelfsprekend kan men eveneens 
genieten van goede Italiaanse wij-
nen, aperitieven en digestieven en 
vanzelfsprekend koffie (van het we-
reldberoemde merk Illy), thee en 
frisdranken. Bovendien zijn de prij-
zen voor de verschillende gerech-
ten en dranken heel acceptabel. Er 
is voor liefhebbers ook een pizzadag 

in het leven geroepen. Ristorante 
Venezia biedt eveneens de moge-
lijkheid om pizza’s en gerechten te 
bestellen en af te halen om die thuis 
te consumeren. Er wordt echter niet 
aan huis bezorgd!

Enige échte Italiaan
“In de weekenden zitten we vaak 
behoorlijk vol, terwijl we met het oog 
op de komende feestmaand decem-
ber al aan onze gasten gaan vragen 
of zij willen reserveren. Anders moet 
ik ze straks misschien teleurstellen 
want ik krijg steeds meer toeloop 
en verzoeken van mensen die hier 
gezellig met elkaar willen eten. Het 
restaurant telt veertig zitplaatsen en 
die zijn snel bezet, vooral als men 
met bijvoorbeeld veel familieleden 
komt. Maar ook krijg ik steeds meer 
verzoeken vanuit het bedrijfsleven 
wanneer men kan komen eten. Dus 
ik wil iedereen die plannen heeft om 
eens lekker Italiaans te gaan eten 
toch vooral vragen van te voren te 
reserveren. Dat voorkomt teleurstel-
lingen.” Aldus Hany die heel blij is 
met de steeds groter wordende be-
kendheid van zijn restaurant in Wil-
nis. En passant memoreert hij dat 
hij niet alleen verantwoordelijk is 
voor dit succes. Zij medewerksters, 
Bernice, Anna en Monique zijn hier 
ook debet aan. Langs deze weg wil 

hij hen ook bedanken voor hun in-
breng. Ook zijn gasten bedankt hij 
voor het vertrouwen dat zij inmid-
dels twee jaar in hem hebben ge-
toond getuige hun terugkerende 
bezoek om regelmatig Italiaans bij 
hem te gaan eten. Dat wil hij graag 
met hen vieren. Om die reden krij-
gen zijn gasten van dinsdag 20 tot 
en met zondag 25 november 10 pro-
cent korting op de prijs van alle vis- 
en vleesgerechten. En er wordt na-
tuurlijk een heildronk uitgebracht 
op een langer voortbestaan van het 
restaurant. Maar dat staat buiten 
kijf. Overigens is Ristorante Vene-
zia nu nog het enige échte Italiaan-
se restaurant in De Ronde Venen nu 
Villa Borghese in Vinkeveen haar 
deuren heeft gesloten. Ristorante 
Venezia is niet alleen een restaurant 
waar individuele bezoekers lekker 
Italiaans kunnen eten. Er kan ook 
een (familie)feestje worden gevierd 
zoals een verjaardag, een jubileum, 
maar eveneens een etentje op za-
kelijk niveau. Er gelden dan tevens 
speciale aanbiedingen. Belangstel-
lenden zijn van harte welkom voor 
een vrijblijvende kennismaking.
Ristorante Venezia is geopend dins-
dag tot en met zondag vanaf 17.00 
uur; keuken open tot 22.00 uur. 
Dorpsstraat 32, 3648 AH Wilnis. Tel. 
0297-254080.

Kunst Centraalmiddag slaat goed aan

Een kind moet zijn angsten 
zelf overwinnen
De Ronde Venen - Voor de ruim 
800 kinderen die donderdag jl. kon-
den kijken naar de muzikale voor-
stelling ‘Schoap’ in de Meijert was 
het best spannend hoe de voorstel-
ling zou verlopen. Maar de geluiden 
waren heel suggestief en de schrik-
reacties van de speler waren vol-
doende om de kinderen mee te sle-
pen in een geweldige fantasiewe-
reld. Waar draaide de voorstelling 
om: In het kort gezegd kwam het er-
op neer dat een jongetje,  Molsk ge-
naamd, heel graag een jarig scho-
ap (schaap) een cadeautje wilde 
geven. Het schoap echter staat wat 
ver van de weg en Molsk durft niet.. 
Steeds als hij het wer wil, kruipt hij 
toch weer terug in zijn huisje.

Met verschillende geluidseffecten 
zoals boksende mensen, een trein 
die aan komt stormen, een helikop-
ter en angstaanjagende geweer-
schoten reageert Molsk op komi-
sche wijze. Bij de boksgeluiden 
wankelt hij alsof hij een slag heeft 
gekregen en bij de schoten valt hij 
neer. Op allerlei manieren probeert 
hij het ‘shoap’ toch zijn cadeautje te 
geven.

Hij probeert het zelfs met een lan-
ge hengel vanuit zijn veilige huis-
je maar ook dat mislukt. Begeleid 
door de blatende geluiden van het 
schaap, die Molsk  nabootst en met 
liedjes in een zelf bedachte taal pro-
beert Molsk over zijn angst heen te 
komen.

Eigen taal
Etienne Borgers, die Molsk speelt 
vertelt: “Dat eigen taaltje gebruikte 
ik al samen met mijn broertje”. Maar 
hoe kwam hij op het idee van het 
schaap in de wei. “Wel ik heb een 
huisje in Frankrijk en als ik daar 
naar toe ga zie ik de schapen in de 
wei staan. Zo relaxed zonder zich 
ergens druk over te maken. Zij dra-
gen die rust op mij over. Ik zou graag 
zo’n schaap mee willen nemen naar 
Nederland om dat beeld niet kwijt 
te raken. Wat de angst betreft, dat 
heeft ook te maken met een incident 
dat ik nooit vergeten ben. Ik stond 
als jongetje in de deur van de huis-
kamer. Mijn vader en moeder zaten 
samen met een oom aan tafel en ik 
durfde niet binnen te komen. 
Als kind heb je angsten die voor ou-
deren onbegrijpelijk zijn maar die je 
zelf moet overwinnen. Ouders kun-
nen wel zeggen ”je hoeft niet bang 

te zijn maar je moet het zelf doen. 
Je wordt geleefd en daarom is het 
belangrijk om kinderen al op jonge 
leeftijd mee te geven dat er ook an-
dere dingen bestaan. In de voorstel-
ling gebruik ik dan ook allerlei in-
strumenten om schijnbaar angsti-
ge dingen te bestrijden zoals een 
zwaard, maar er is helemaal geen 
vijand. Bijen die ik wil verjagen, maar 
die bijen zijn er niet”. aldus Etienne 
die in het conservatorium in Rotter-
dam lichte muziek heeft bestudeerd 
en daarna terecht is gekomen bij de 
a-capellagroep Intermezzo die hem 
enthousiast gemaakt heeft voor to-
neel. “Vooral in kindertheater kan ik 
mezelf kwijt”, vindt Etienne.

Vragen
Na afloop konden de kinderen vra-
gen aan Etienne. Hij vertelde dat 
vooral één opmerking van een meis-
je hem was bijgebleven deze mid-
dag Dat was van een meisje  die zei 
dat zij eerst verdrietig was geworden 
door de muziek (die de kinderen van 
te voren op school hadden gehoord) 
omdat die haar deed denken aan de 
dood van haar oma. Maar tegelijk 
was zij ook blij. 
Andere vragen getuigden van de 
natuurlijke nieuwsgierigheid van 
kinderen ”Is die hengel echt” en een 

ander ‘Ik heb zelf ook zo’n molentje 
en ‘Waarom durfde u niet naar bui-
ten’ en ‘Waarom had u dat zwaard’. 
Op de vraag van de kinderen hoe 
hij aan die kast was gekomen meldt 
Etienne dat het de kast van zijn oma 
was geweest waarin altijd dure spul-
letjes stonden.

Op school vertelden de kinderen dat 
ze vooral de elektronische geluiden 
grappig hadden gevonden. Al met al 
een leerzame middag voor de jeugd. 
Kunst Centraal is in het leven geroe-
pen om kinderen al op jonge leef-
tijd kennis te laten maken met ver-
schillende vormen van kunst. Kunst 
Centraal is een onderdeel van het 
Steunpunt Kunsteducatie Provincie 
Utrecht en bestaat al meer dan 15 
jaar. De bedoeling is dat dit project 
uitgedragen wordt door de scholen. 
In De Ronde Venen doen inmiddels 
16 basisscholen mee. Per kind be-
taalt de school per jaar 9½ euro en 
de rest wordt betaald uit een pro-
vinciale subsidie. Het kunstproject is 
bedoeld voor de groepen één tot en 
met acht. 
Er kan gekozen worden uit acht ver-
schillende kunstvormen zoals dans, 
muziek, toneel, beeldend (schilderij-
en/of driedimensionaal), audiovisu-
eel (films) en literatuur.

Rondeveners straks
verstoken van bus-
verbinding naar Utrecht
De Ronde Venen – Als we de pers-
berichten van de provincie Utrecht 
moeten geloven, en waarom zou-
den we dat niet doen, kunnen de in-
woners van de gemeente De Ronde 
Venen vanaf eind volgend jaar niet 
meer met de bus naar Utrecht rei-
zen. Het ziet er naar uit dat ze met 
de bus naar het treinstation in Breu-
kelen worden gebracht en daar 
moeten overstappen op de trein. 
In het persbericht staat: “ Breuke-
len wordt eind 2008 een belangrijk 
openbaar vervoerknooppunt in het 
noordwesten van Utrecht. De pro-
vincie Utrecht introduceert met dit 
doel voor ogen een gecombineerd 
pakket met maatregelen, waarbij 
zowel bussen als treinen worden in-
gezet. Deze brede aanpak van het 
openbaar vervoer levert dagelijks 
ruim 300 extra reizigers op”, aldus 
de provincie in haar persbericht.

Provincie Utrecht
De provincie Utrecht haakt met deze 
operatie in op de komst van Rand-
stadspoor, het nieuwe netwerk voor 
treinvervoer in de regio Utrecht. Als 
gevolg van het besluit om een aan-
tal buslijnen aan te laten sluiten op 
station Breukelen en de uitbreidin-
gen van het aantal spoorlijnen gaat 
de trein tussen Utrecht en Breuke-
len vanaf eind volgend jaar vier keer 
per uur rijden.
Het streekvervoer per bus sluit vanaf 
station Breukelen dan aan op deze 
treinen van Randstadspoor, waar-
door het gehele openbare vervoer-
net meer reizigers kan bedienen. 
Fileknelpunten op de rijksweg A2 
worden op deze manier vermeden, 
waardoor vooral in de spits sprake 
zal zijn van forse tijdwinst. Een voor-
beeld is buslijn 140 tussen De Ron-
de Venen en Utrecht Centraal stati-
on. Door over te stappen in Breuke-
len op de treinen zullen reizigers op 
deze lijn in de spits, naar verwach-
ting 15 minuten sneller in Utrecht 
zijn.

Nieuw station
Om het nieuwe openbaar vervoer-
knooppunt Breukelen mogelijk 
te maken, investeert de provincie 
Utrecht in een modern busstation. 
Voor een snelle en comfortabele 
overstap tussen bus en trein wor-
den overdekte ruimtes gerealiseerd. 
De nieuwe bushaltes worden spe-
ciaal geschikt gemaakt voor oude-
ren en gebruikers van rolstoel en/of 
rollators. Hiervoor worden verhoog-
de perrons aangelegd. Op deze per-
rons komen dan haltes voor vier 
buslijnen. Nieuw is ook dat actue-

Ristorante Venezia in
Wilnis heeft iets te vieren

le reisinformatie beschikbaar komt 
over aankomst – en vertrektijden 
van bus en trein.
De provincie gaat bovendien met 
NS afspraken maken om bus en 
trein op elkaar te laten wachten.

Korter
Het aansluiten van de bus op de 
trein betekent dat buslijn 120, Am-
sterdam-Bijlmer naar Utrecht CS 
wordt ingekort tot station Breuke-
len. Buslijn 143 blijft gehandhaafd, 
in elk geval tussen Maarssen en 
Breukelen/Kockengen. Op deze lijn 
gaan de bussen tussen Maarssen 
en Breukelen eveneens vaker rijden 
van een naar twee keer per uur. Dit 
levert praktische voordelen op voor 
studenten aan de Universiteit Nyen-
rode, die vaker vanaf station Breu-
kelen of Maarssen de trein naar de 
Universiteit kunnen nemen.

Nadelen
Voor sommige reizigers levert de 
overstap van bus op trein ook na-
delen op. Een voorbeeld is buslijn 

124, die nu nog een rechtstreekse 
verbinding verzorgt tussen Breuke-
len en Utrecht GS. Omdat hiervoor 
de trein een volwaardig alternatief 
wordt en de meeste reizigers van-
uit Breukelen momenteel al op een 
eindbestemming Utrecht CS reizen, 
wordt op deze lijn vanaf december 
2008 een ‘knip’ gemaakt.
Er komen dan twee busverbin-
dingen: een vanaf Breukelen over 
de Straatweg naar het NS station 
Maarssen en een vanaf het NS sta-
tion Maarssen richting Utrecht CS. 
Wie over het gehele traject de bus 
wil blijven gebruiken, moet van-
wegen de overstap rekening hou-
den met langere reistijden. De reis 
zal met een overstap op de trein in 
Breukelen dan sneller zijn.

Afspraak
Het plan om bus en trein gecombi-
neerd in te zetten, is het resultaat 
van een overeenkomst die al in april 
2006 is afgesloten tussen NS reizi-
gers, provincie Utrecht, gemeente 
Utrecht en Bestuur Regio Utrecht.
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O.B.S. De Trekvogel op TV
Mijdrecht - Op 6 november was 
Kim-Lian van der Meij op OBS De 
Trekvogel om opnames te maken 
voor het programma Nationale Kids 
TV van Jetix. ’s Morgens vroeg was 
de opnameploeg al op school aan-
wezig om alles klaar te zetten. Het 
was een leuke en leerzame dag, 
want je maakt niet iedere dag een 
tv-opname mee. 
Hoe komt zo’n televisieprogramma 
tot stand? Wordt alles in de goede 
volgorde opgenomen? Moet er veel 
overgedaan worden? Moet je veel 
wachten? Op deze vragen kunnen 
de kinderen van OBS De Trekvogel 
nu antwoord geven. 

De kinderen zijn begonnen in de 
sporthal voor ronde 3. Ze moesten 
vlaggen verzamelen in een parcours. 
Het duurde lang voordat ze konden 
beginnen, maar de kinderen waren 
heel enthousiast.

Afvalrace
Op school werd daarna ronde 1 op-
genomen. De vijf kinderen die voor 
deze ronde waren uitkozen, moes-
ten op een spelcomputer een op-
dracht doen. Bij een bepaalde score 
konden ze dan vlaggen verdienen. 
Ronde 3 was buiten een afvalrace. 
De leerlingen moesten 3 multiple 
choice vragen beantwoorden.
Er werden dan vlaggen verkregen 
zoveel als dat er kinderen over wa-
ren.
’s Middags was de hele school aan 
de beurt. De aankomst en het ver-
trek van Kim-Lian werd gefilmd. De 
hele school was aan het dansen, 
zingen en springen. Het was een 
vrolijk gebeuren, maar dit moest wel 
een paar keer over. Er werd vanuit 
verschillende posities gefilmd.

Meesters
Het laatste onderdeel werd in de 

klas opgenomen. Er werd een Di-
giXrapport opgesteld over hoe goed 
de meester met computers kan om-
gaan. Vervolgens was er nog een 
opdracht om een vraag beantwoord 
te krijgen met behulp van Kennis-
net. De dag ervoor waren er al twee 
kinderen naar het Burgers Zoo ge-
weest en kwamen met een vraag te-
rug naar school. 

De bekendmaking van de score 
werd buiten opgenomen. Daar werd 
verteld hoeveel vlaggen ze hadden 
gescoord. 
Voor een kleine vooruitblik, kunnen 
de foto’s bekeken worden op de 
website van de school: www.obs-
trekvogel.nl. Op 5 december rond 
een uur of 1 op Jetix wordt het pro-
gramma uitgezonden. Heel OBS De 
Trekvogel zal voor de televisie zitten 
om te zien hoe het programma ge-
worden is.

De Poldertrots zegt ‘nee’ 
tegen drugs
Waverveen - Al 3 weken lang komt 
een mevrouw van de GGD langs in 
groep 7/8 van BS de Poldertrots in 
Waverveen. Kinderen zijn natuur-
lijk zeer kwetsbaar op deze leeftijd 
voor alles wat nieuw is en uitgaande 
hiervan wordt er voorlichting gege-
ven in zeer duidelijke taal. De laatste 

ronde had te maken had met drugs. 
Ze kregen uitleg over welke soorten 
er zijn, wat het met je kan doen.

Soms was het wel verwarrend want 
wat is nou opwekkend of halluci-
nerend. Welke drug doet wat met 
je, wordt je nou hyper of juist heel 

sloom. Iedereen luisterde zeer aan-
dachtig en er werden best wel goe-
de vragen gesteld en antwoorden 
gegeven.
Dus wat moet je doen als iemand je 
wat aanbiedt en je weet niet wat het 
is of wat het met je doet, ZEG DUI-
DELIJK NEE.

Praktijkgericht nascholen 
in de Technotheek
Wilnis – Vorige week woensdag 
vond in het kader van nascho-
ling voor basisschoolleerkrach-
ten de tweede techniek-avond van 
dit schooljaar plaats in de Techno-
theek, die gevestigd is in de OBS 
Willespoort in Wilnis. 
Vijfenveertig leerkrachten gaven 
gehoor aan de uitnodiging. Dit keer 
was het thema: “Techniek in de ver-
schillende vakgebieden”. Centrale 
vraag daarbij is: Op welke wijze kun 
je techniek goed tot zijn recht laten 
komen in de dagelijkse onderwijs-
praktijk? Een workshop over “Tech-
niek en Wereldoriëntatie” werd ver-
zorgd door sterrenkundige Karin 
Heesakkers. In de workshop “Tech-
niek en Creativiteit” gingen de deel-
nemers onder leiding van Suzan-
ne ’t Hart aan het werk met beeld-
houwtechnieken in speksteen. 
Tevens maakte Paul Roekel, do-
cent van het Thamen College in Uit-
hoorn, de 45 geïnteresseerde leer-
krachten uit het basisonderwijs al 
warm voor een bijzondere techniek-
excursie naar Thamen voor de leer-
lingen van groep 7 en 8. Op 16 en 
17 september 2008 vindt er op deze 
school een groot spektakel plaats 

over “Luchtvaart- en ruimtetech-
nieken”. Hiermee krijgt ook de sa-
menwerking tussen het voortgezet 
onderwijs en het basisonderwijs op 
het gebied van techniekonderwijs, 
waarvoor de Technotheek subsidie 
heeft aangevraagd, verder vorm. 
De Technotheek ontving onlangs 

een nominatie voor de “Leren On-
dernemen Prijs” met het project 
“Techniek en ondernemerschap”. 
Half december wordt door het mi-
nisterie van Economische Zaken 
bekendgemaakt wie van de geno-
mineerden deze prijs in de wacht 
sleept.

Veiligheidsadviseurs weer 
op pad voor de Stichting 
Welzijn Ouderen
De Ronde Venen - In een maat-
schappij waar sprake is van een 
toenemend gevoel van onveiligheid 
is het de hoogste tijd voor de Stich-
ting Welzijn Ouderen De Ronde Ve-
nen aandacht te besteden aan de 
consequenties hiervan voor seni-
oren. Immers, juist deze doelgroep 
geeft vaak aan zich buiten niet meer 
veilig te voelen terwijl uit statistie-

ken blijkt dat senioren daar juist het 
minste risico lopen om slachtoffer te 
worden. Daarentegen is het valrisico 
vaak vele malen groter dan de ou-
dere zich bewust is.

Op dit moment worden personen 
die geboren zijn in 1937 aange-
schreven door De Stichting Welzijn 
Ouderen. De veiligheidsadviseurs 

zullen samen met de bewoner(s) 
de woningomgeving inspecteren en 
advies uitbrengen t.a.v. brand-, in-
braak-, en valveiligheid. Dit bezoek 
is geheel gratis. Hoort u niet tot de-
ze leeftijdscategorie en stelt u een 
bezoek van de veiligheidsadviseurs 
op prijs dat kunt u contact opne-
men met Nel Verhoek, coördinator 
Dienstverlening. tel. 0297-230288.

Politiekeurmerk Veilig
Wonen voor Wickelhof II
De Ronde Venen - Aan Brunel in 
Mijdrecht heeft burgemeester Ma-
rianne Burgman woensdagmiddag 
een bord onthuld dat aangeeft dat 
Wickelhof II voldoet aan het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW). 
Wickelhof II is de eerste wijk in De 
Ronde Venen die dit keurmerk heeft 
ontvangen. Het keurmerk houdt in 
dat zowel woningen als de openba-
re ruimte in de wijk voldoen aan een 
pakket van eisen waarmee de buurt 
zo veilig mogelijk is gemaakt.
Het keurmerk is een paar jaar gele-
den in het leven geroepen met als 
doel woninginbraken flink terug te 
dringen. In wijken waarin volgens 
het keurmerk is gebouwd blijkt dat 
ook te lukken. De kans op een ge-
slaagde inbraak in een wijk met het 
keurmerk is 95 procent lager dan 
in andere wijken. Als gevolg daar-

van verstrekken veel verzekerings-
maatschappijen een korting op de 
premie. Het keurmerk is onder an-
dere verkregen door bij het ontwerp 
van de wijk uit te gaan van afgeslo-
ten achterpaden waardoor er geen 
vluchtwegen meer zijn. Ook grenst 
de achterzijde van een aantal wo-
ningen aan water waardoor de ach-
terkant moeilijk bereikbaar is. Vanuit 
de voorkant van woningen en ap-
partementen is er goed uitzicht op 
de openbare ruimte en omgekeerd 
is er van de openbare ruimte goed 
zicht op voordeuren en –tuinen. 
Daarnaast zijn alle huizen voorzien 
van goed hang- en sluitwerk.
Het politiekeurmerk kan alleen wor-
den verkregen als bii de ontwikke-
ling van de nieuwbouwwijk met de 
adviezen rekening wordt gehouden. 
Bewoners van een bestaand huis 

kunnen wel in aanmerking komen 
voor het Certificaat Veilige Woning. 
Hiervoor moeten de entree, balkon-
deur, tuindeur en ramen beveiligd 
worden en moeten berging, schuur 
en garage van waaruit toegang mo-
gelijk is naar de woning aan bepaal-
de eisen voldoen. Een van de eisen 
is dat alle deuren die toegang tot 
het huis geven voldoende inbraak-
werend moeten zijn. Dit kan worden 
bereikt door gebruik te maken van 
goedgekeurde producten, door de-
ze producten juist te monteren én 
door ze ook juist te gebruiken. Een 
ander voorbeeld: voor het verkrijgen 
van het certificaat Veilige Woning is 
het verplicht een rookmelder aan te 
brengen. 
Meer informatie is te vinden op 
www.derondevenen.nl via het Vei-
ligheidsloket.

Uitnodiging kramenmarkt/ 
nieuwjaarsreceptie 2008
De Ronde Venen - Ieder jaar wordt 
een kramenmarkt voor verenigin-
gen georganiseerd tezamen met de 
nieuwjaarsreceptie van het college 
van burgemeester en wethouders 
van de gemeente De Ronde Venen. 
Een informele kramenmarkt én de 
officiële nieuwjaarsreceptie van het 
college: een unieke, succesvolle 
combinatie blijkt uit ervaring.
De nieuwjaarsbijeenkomst is de ge-
legenheid voor inwoners van de ge-
meente De Ronde Venen om nieuw-

jaarswensen met elkaar uit te wisse-
len. Maar dat niet alleen: De nieuw-
jaarsbijeenkomst geeft u als vereni-
ging de uitgelezen kans om aan een 
groot publiek uw activiteiten ken-
baar te maken. Vorige week zijn de 
uitnodigingen om deel te nemen 
aan de kramenmarkt naar alle bij de 
organisatie bekende verenigingen 
en instellingen verzonden.
Nu is het heel goed denkbaar dat 
niet alle instellingen uit de Ron-
de Venen de uitnodigingen hebben 

ontvangen door bijvoorbeeld adres-
wijzigingen of dat er nieuwe vereni-
gingen of instellingen zijn opgericht. 
Hierbij nodigen wij u dan ook van 
harte uit om deel te nemen aan de 
kramenmarkt op: Donderdag 3 ja-
nuari 2008 van 19.00 uur tot 22.00 
uur in de Willisstee te Wilnis.
Vraag alsnog een uitnodiging en 
een aanmeldingsformulier aan bij 
de organisatie: Floor Groenen-
dijk, telefoon: 281823 of e-mail:
f.groenendijk@casema.nl.
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Schanskerk
oftewel

‘Moederkerk’
TOEN........
VAN VROEGER    NAAR NU    
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Uithoorn - Het katholieke geloof en de kerk hebben altijd 
een grote rol gespeeld in Uithoorn. In de achttiende 
eeuw had Uithoorn nog geen eigen kerk en gingen de 
parochianen naar de kerkschuur die langs de Kromme 
Mijdrecht in De Hoef lag. Na jaren van tegenwerking 
kreeg pastoor Matthias Herfkens eindelijk toestemming 
om een kerkje te bouwen in de Schans dat op 21 december 
1782 werd ingewijd.

Van dat eerste kerkje is weinig bekend, er zijn geen tekeningen 
van bewaard gebleven. Er was geen kerkhof omdat daar geen 
plaats voor was en waarschijnlijk is er ook nooit iemand in die 
kerk begraven. De doden werden begraven in Kudelstaart. 

Bouwvallig
In 1853 werden de staties (voorlopers van de parochies) 
omgezet in parochiekerken en de statie in de Schans die 
toen H. Johannes Onthoofding heette werd toen gewijzigd 
in St. Jan de Doper. Maar het kerkje werd bouwvallig, er werd 
een stukje grond naast de kerk aangekocht en men kreeg 
toestemming om een nieuwe kerk te bouwen. In april 1867 
was de fundering gereed en kon de eerste steen gelegd 
worden.
Kerkmeester H. Janmaat had gepleit voor de bouw van een 
kerkje in De Hoef.  Maar de aartsbisschop die zijn goedkeuring 
aan dit voorstel moest geven ging niet akkoord omdat deze 
bang was dat de bouw negatieve gevolgen (lees: minder 
kerkgangers, dus minder inkomsten) zou hebben voor de 
bouw van de nieuwe kerk in de Schans. Na de eeuwwisseling 
werd de kerk in Uithoorn toch te klein omdat het aantal 
inwoners groeide en daarmee het aantal kerkgangers. 

Plaats kopen
Het kerkbestuur wilde toen een kerk aan de Kromme 
Mijdrecht maar zou dit wel geaccepteerd worden door de 
burgers en de boeren. Maar er moest wel wat gebeuren 
want de arbeiders en kinderen stonden achterin de kerk 
en de ‘devotie leed ernstig hieronder’. Het was toentertijd 
gebruikelijk dat de notabelen en de middenstand en de 
burgers een eigen plaats in de kerk hadden. Die plaats moest 
gekocht worden. De andere banken werden verhuurd en 
achter in de kerk zaten de armen. Maar je wilde natuurlijk 
niet weten dat je arm was dus als je achter in de kerk stond 
schaamde men zich voor dat feit omdat iedereen dan kon 
zien dat je arm was. De arbeiders waren wel verplicht om 
naar de kerk te gaan omdat zij van het armenbestuur van 
de kerk geld kregen voor kolen en eten en als je niet naar 
de kerk ging kreeg je dat dus niet. Nog heel lang moest er 
plaatsengeld betaald worden. 
Toen de kerk in de Schans gereed was moesten de 
Hoefenezen dus met de kerkschuit naar Uithoorn komen. 
De Hoefenezen kregen daar echter gauw genoeg van en 
probeerden op allerlei manieren om een eigen kerk te krijgen 
en hoe gebeurde dat? 

Geld
Heel simpel. Het was gebruikelijk dat de pastoor in Uithoorn 
schapen kocht en die liet weiden bij de boeren in Uithoorn 
en De Hoef. Maar wat deden de Hoefse boeren, die gingen 
zelf schapen kopen en weiden in De Hoef en wilden met de 
opbrengst daarvan een eerste aanzet geven voor de bouw 
van een kerk. De aartsbisschop kreeg het verzoek om zijn 
invloed aan te wenden en schreef naar de pastoor om een 
grote som geld te schenken voor de nieuwbouw van de kerk 
in De Hoef. Door geldproblemen duurde het nog een lange 
tijd maar uiteindelijk werd in 1921 de nieuwe kerk in De Hoef 
ingewijd. Nog steeds groeide het aantal inwoners in Uithoorn 
en werd de kerk te klein, soms waren er vijf missen op één 
zondag, daarom werd de Burchtkerk gebouwd. 
De invloed van de kerk was altijd heel groot. Ans van Muijen,  
van Stichting BAUD vertelt:  “Als je achttien jaar was en je wilde 
gaan dansen moest je een kaartje halen bij de pastoor en die 
zette daar dan een parochiestempel op en kon je dansen in 
het parochiehuis. Later, toen de invloed van de kerk minder 
werd, kwamen er andere gelegenheden zoals bij De Rijk. 
Maar ik mocht van mijn moeder niet naar De Rijk want daar 
kwamen ongelovigen’.  De kerk moest gerestaureerd worden 
en dat gebeurde in 1964 door architect De Groot.
Er werd een modern stuk aan gebouwd en daardoor staat 
de kerk niet meer op de rijksmonumentenlijst omdat deze 
niet meer origineel is. Er kwamen nieuwe kerkbanken, 
preekstoelen, (een is nog wel in ere hersteld) en een nieuwe 
Maria en Jozef altaar.  En nu is de kerk weer aan onderhoud 
toe. Er is een funderingsonderzoek gedaan en daaruit bleek 
dat er werking is tussen het oude en nieuwe gedeelte. 
Maar nu komt het grote probleem dat de bisschop geen 
toestemming aan het voormalige parochiebestuur wilde 
geven om de kerk te laten restaureren. 

Enquête
Er is toen een nieuw parochiebestuur gekomen, de Emmäus 
parochie bestaande uit de Schans en de Burchtparochie, 
en het bestuur heeft toen aan de parochianen het voorstel 
gedaan om de twee kerken af te stoten en een nieuwe 
kleinere kerk te bouwen. De Stichting BOUD heeft zich toen 
ingezet om het voortbestaan van de kerk te verzekeren.
Er is een huis-aan-huis enquête geweest en daaruit bleek 
dat meer dan 90% van de Uithoornaars wil dat de kerk 
blijft bestaan omdat deze beeldbepalend is. Dit resultaat is 
aangeboden aan B &W maar deze wil nog geen oordeel geven 
en de politieke partijen wachten eerst het beeldkwaliteitplan 
af wat weer te maken heeft met de omlegging van de N201.
De Stichting BOUD heeft de indruk gekregen dat de 
gemeente niet meewerkt aan de sloop van de kerk.
Er is nu een sponsor gevonden die een onderzoek gaat 
doen voor een passende herbestemming, maar daar is de 
toestemming van de bisschop voor nodig.

Door de Bond Heemschut is de kerk bekeken en hun 
conclusie was dat de kerk waardevol is en het behouden 
waard. Ook het orgel, gemaakt door Maarschalkerweerd, 
,is natuurlijk al heel bijzonder. Dus alle partijen wachten 
nu eigenlijk af. Wat gaat er gebeuren met deze kerk die 
toch in de ogen van zovele Uithoornaars niet meer weg 
te denken is in het beeld van het oude dorp? 

* bron; boekje 200 jaar parochie Sint Jan Uithoorn.

•  Een van de laatste
    huwelijkssluitingen in
    de kerk vóór de verbouwing.

• De Rooms Katholieken kerk
aan de Schans

• Het kerkorgel in de R. K. kerk aan de Schans

 •  De R. K. kerk aan de Schans

•  De acolieten rond 1950;
   v.l.n.r.  Wiebe Kindermans, Piet Bunschoten, Gerard Koeleman,
   Kapelaan Ten Have, Gerard Egberts, Henk van Dierendonck,
   Hans Rohling en Ernst de Beus

 •  Het interieur van de kerk



Atalante heren laten 
punten liggen
Vinkeveen - Vrijdag 9 november 
speelde het 2e heren team van Vol-
leybalvereniging Atalante tegen 
Huizen 3. Na een goede seizoens-
start volgden twee mindere wed-
strijden waarin de door A-side ge-
sponsorde heren geen punt pakten. 
Tegen het gelijk geklasseerde Hui-
zen moesten mogelijkheden zijn.
 
Gesteund door de geblesseerde 
Mark Kentrop begonnen de heren 
aanvallend sterk aan de wedstrijd. 
Gelijkopgaand tot de tien punten 
werd verzorgd gespeeld. Ondanks 
goede middenaanvallen werd de set 

toch verloren met een nipte 25-23. 
Voor de 2e set werd met een licht 
gewijzigde opstelling getracht in te 
spelen op de ruimte in de hoeken 
van de tegenstander. Teleurstellend 
verdedigingswerk liet goed aanval-
lend werk niet toe. Eenvoudig trok 
Huizen de set met 25-21 naar zich 
toe. 

Voor de beslissende derde set werd 
ongewijzigd ingezet, aanvallend 
bleek het spel te kort te komen te-
gen Huizen die punt op punt blokke-
rend pakten. Hoogtepunt van de set 
was een aanval van Bas Bouwknegt 

die via het hoofd van blokkeerder in 
de basket achter het veld verdween. 
Al met al geen set om over naar huis 
te schrijven (25-19)

Verslagen begonnen de heren aan 
de 4e set waarin lang uitzicht was 
op setwinst, slordig verdedigings-
spel van Huizen liet ruimte voor de 
aanvallers om op een lichte voor-
sprong te komen. 

Aan het einde van de set bleken de 
heren toch te kort te komen om de 
set te pakken die met 26-24 naar 
Huizen ging.

Mastwijk Taekwondo 
verzorgde zelfverdediging 
vrijwilligersdag
De Ronde Venen - Tijdens de Ver-
kiezingen van de Vrijwilliger van het 
Jaar in De Meijert te Mijdrecht heeft 
Mastwijk Taekwondo een tweetal 
korte introductie zelfverdediging-
workshops verzorgd.

Een groot aantal deelnemers wer-
den met tips en zelfverdedigingoe-
feningen behoorlijk bezig gehouden 
en naast het oefenen was er natuur-
lijk ook ruimte voor gezelligheid.
De eerste workshop begon rond drie 
uur en dit was een behoorlijk grote 
groep deelnemers, na een klein uur 
was er een korte pauze en werd er 
gestart met een tweede groep deel-
nemers, ook zij kregen veel handi-
ge tips en zelfverdediging technie-
ken aangeboden. Dat zelfverdedi-
ging niet alleen maar voor jonge-
ren is bleek ook nu weer door vra-
gen en opmerkingen, al snel bleek 
dat iedereen overtuigd was dat ie-
dereen er leerplezier mee kan be-
leven en nog belangrijker veiligheid 
voor zichzelf mee kon creëren. Dat 
het ook erg leerzaam is en dat men 
soms simpele dingen kan onderne-

men om de veiligheid te optimali-
seren bleek uit de reacties van de 
deelnemers toen Cor Mastwijk wat 
dingen uitlegde en toelichtte. 
Ook is dit het geval met Taekwon-
do waarvan men denkt dat dit al-
leen maar voor jongeren is wegge-
legd maar de sinds kort opgerich-
te groep 40 plus deelnemers bewij-
zen wel anders en deze groep groeit 
zeer snel! Deze deelnemers zullen al 
in december aan het eerste examen 
voor deze Taekwondogroep gaan 
deelnemen en dat is boven ver-
wachting! 

Verharde maatschappij
Zelfverdediging is in deze verhar-
de maatschappij bijna een nood-
zaak en vooral oudere mensen on-
derschatten soms het toenemende 
gevaar op straat maar ook rond het 
huis. Vreemde mensen die proberen 
de deur te forceren, inbrekers, op-
lichters en steeds meer hoort men 
verhalen met geweldadige acties in 
en buiten de gemeente. Tijdens zelf-
verdediging wordt er naast de di-
verse belangrijke tips ook gewerkt 

aan uitstraling, balans en adem en 
het omgaan met gewelddadig op-
treden van buitenaf. De oefeningen 
zijn snel aan te leren onder profes-
sionele begeleiding en daarnaast 
wordt er rekening gehouden met 
eventuele lichamelijke beperkingen. 
Cor Mastwijk beoefend al meer dan 
dertig jaar verschillende vechtspor-
ten en is zeer ervaren.
Daarnaast is hij tevens gespeciali-
seerd in het verzorgen van zelfver-
dediging in het binnen en buiten-
land aan diverse groeperingen. Ver-
schillende groepen zoals docenten 
op scholen, werknemers van bedrij-
ven, dames/meisjesgroepen en ou-
deren hebben trainingen gevolgd 
bij Mastwijk die ook nu weer een 
korte introductie verzorgde waarbij 
in een korte tijd veel leerstof werd 
behandeld en natuurlijk was er ook 
tijd voor enige ontspanning voor de 
deelnemers. De twee groepen deel-
nemers van de zelfverdediging-
workshop gingen met een tevreden 
gevoel en vooral met veel informatie 
weer verder met het vervolgen van 
de feestelijke dag.

Mijdrechtse turners 
presteren goed
Mijdrecht/Woerden -- Zaterdag 
3 november hebben de turners van 
VEP goed gepresteerd op de Team 
Cup. Beide teams wisten een bron-
zen medaille te veroveren.In de eer-
ste ronde moesten de jongens in 
de categorie derde divisie 7 tot en 
met 11 jaar hun kunnen laten zien. 
In dit team deden Casper de Visser, 
Benjamin Lakerveld, Thomas Vliem, 
Kees van den Brand en Luc Verwijs 
mee. 
De eerste vier toestellen verliepen 
vlekkeloos, waardoor ze hoge sco-
res ontvingen van de jury. Thomas 
scoorde een 17, 55 op vloer, Casper 
een 17,80 op voltige en Kees een 
16,65 op sprong. Deze cijfers leken 
een podiumplek veilig te stellen, 
maar op het toestel brug ging het 
minder goed. Na drie minder ge-
slaagde oefeningen, scoorde Ben-
jamin met een goede en moeilijke 
oefening een 15,65 waardoor alle 
kansen nog open lagen. 

Spanning
Op het laatste toestel sloeg de 
spanning toe, waardoor de eerste 
drie turners geen goede afsprong 
lieten zien. Door een sterk optreden 
van de 7 jarige, debuterende, Luc 
aan de rekstok, had het VEP team 
voldoende punten bij elkaar ge-
turnd om in een groot deelnemers-
veld een knappe derde plaats te be-
halen.In de middagronde moesten 
de oudere VEP jongens turnen. In 
de categorie 12 tot en met 16 jaar, 
vierde divisie, deden  Koen de Ko-
ning, Sander van der Zwet, Timo 
de Rijter, Daniel Dijkhuizen en Nick 
Reijmerink mee. Sander, Daniel en 
Nick turnen al een aantal jaren bij 
VEP en konden hier laten zien dat 

zij over wedstrijdervaring beschik-
ten. Alle drie turnden zij een goede 
meerkamp. Nick blonk uit op vloer 
met moeilijke schroeven, Sander 
turnde een knappe brugoefening en 
Daniel turnde een goede, vloeien-
de rekoefening. Koen en Timo turn-
den dit jaar voor het eerst voor VEP. 
Koen, afkomstig uit Mijdrecht, liet 
een goede vloeroefening zien en Ti-
mo, afkomstig uit Bodegraven, blonk 
uit op zowel vloer als sprong. Op 

vloer noteerde Timo zelfs de hoog-
ste score (12,25). Deze goede re-
sultaten resulteerden uiteindelijk in 
een knappe derde plaats. 1 decem-
ber moeten alle turners individueel 
laten zien wat zij in huis hebben. 
Dan beginnen de regionale plaat-
singswedstrijden, waarvan de eerste 
in Amersfoort zal plaatsvinden. Als 
de VEP turners hier goed presteren 
zullen zij op 26 januari gaan strijden 
om de regionale titel. 

Winst voor Unitas H1 
op koploper
De Ronde Venen - De heren van 
Unitas/Schadenet hebben hun uit-
wedstrijd tegen de huidige koploper 
HVS H2 winnend weten af te sluiten. 
In het verleden was het Haarlemse 
HVS altijd een geduchte tegenstan-
der. Dat ze momenteel koploper zijn 
gaf aan dat ze dat nog steeds zijn. 
De koploper begon ongeconcen-
treerd aan de wedstrijd en dat kos-
te de Haarlemmers dure punten in 
hun race naar het kampioenschap. 
Kortom, een prima prestatie van de 
Mijdrechtse middenmoters. Unitas/
Schadenet opende de wedstrijd met 
de opslag. Hoewel de eerste pun-
ten voor HVS waren werd dit door 
Unitas/Schadenet even snel weer 
rechtgezet en bleven de Mijdrechtse 
volleyballers de opgebouwde voor-
sprong vasthouden. Bij de stand 4-
8 kreeg Unitas/Schadenet hadden 
de Mijdrechtse volleyballers wel een 
zwak moment. HVS kwam door een 
goede serie opslagbeurten terug 
tot 9-9. Tijdens de servicebeurt van 
Ruud Stark liepen de Mijdrechtena-
ren weer uit door onder andere uit-
stekend aanvalswerk van Maarten 
Meuleman. Verder waren de passes, 
de set-up en aanvallen goed op el-
kaar afgestemd. HVS werd bij 9-13 
gedwongen tot het nemen van een 
time-out. Na de time-out ging het 
qua score weer gelijk op, maar de 
4 punten verschil bleven intact. Tij-
dens de servicebeurt van Maarten 
Meuleman moest HVS zijn tweede 
time-out nemen. Dit had geen ver-
dere impact meer op het spel van 
de Mijdrechtenaren. De set eindig-
de met 18-25 in het voordeel van 
Unitas/Schadenet.

Scoren
De tweede set werd met dezelfde 

spelers begonnen. Jeroen Kraak-
man als spelverdeler en Robert van 
der Meer op de ‘diagonaal’; Ruud 
Stark en Johan Samson als midden-
aanvallers; Maarten Meuleman en 
Bert Polman als buitenaanvallers. 
Het grootste gedeelte van de twee-
de set deden beide teams niet veel 
voor elkaar onder. De eerste punten 
waren voor Unitas/Schadenet. Ver-
volgens komt HVS weer terug tot 8-
8. Daarna blijven beide teams om-
en-om punten scoren tot een stand 
van 13-13. Hierna wist Unitas/Scha-
denet uit de klauwen van HVS te 
blijven. HVS moest weer vluchten in 
een time-out nemen. In de slotfase 
werd Robert van der Meer gewis-
seld voor de meer aanvallend inge-
stelde Ricardo Angulo Vélez. Even 
later werd Ruud Stark ook nog ge-
wisseld voor de lange middenaan-
valler Joost Woerden.

De opgebouwde voorsprong werd 
niet meer uit handen gegeven en 
bekwaam bracht Unitas/Schadenet 
de tweede set tot een 18-25 over-
winning. De derde set begon dra-
matisch voor de Mijdrechtenaren. 
Door een verraderlijk sterke service 
van één van de HVS-spelers komen 
ze in een korte tijd met 7-0 achter. 

Daarna krijgt Unitas/Schadenet nog 
wel de kans om terug te komen, 
maar de opgelopen achterstand in 
het begin van de set is veel te groot. 
Maarten Meuleman en Joost Woer-
den konden met hun aanvallen nog 
enigszins iets goedmaken. Zelfs een 
time-out bij 15-8 mocht niet meer 
baten. HVS kreeg de kans om maar 
liefst 9 negen punten op rij te ma-
ken. Ook de nog frisse John van 
Scheppingen -  die inviel voor Bert 

Polman - kon de aaneenschakeling 
van fouten aan de zijde van Unitas/
Schadenet niet stoppen. De derde 
set ging dan ook terecht naar HVS 
met de ontluisterende setstand van 
25-12.

Vierde set
De vierde set was er een met vele 
gezichten. Unitas/Schadenet kwam 
met 3-1 achter te staan. Gevolgd 
door tactisch spel en uitgespeelde 
ralley’s werd de achterstand tot een 
4-6 voorsprong omgebogen. Vier 
punten later moest Unitas/Schade-
net een time-out nemen, maar bei-
de teams hielden elkaar in even-
wicht. Even was er verwarring door 
een opstellingsfout aan de zijde van 
de Mijdrechtenaren. Na lichte irrita-
tie maakten beide teams nog steeds 
de nodige punten en Unitas/Scha-
denet kwam zowaar op een lich-
te voorsprong van 16-18. Na een 
tweede time-out bij 20-20 voor wat 
tactische aanwijzingen kon Unitas/
Schadenet niet voorkomen dat HVS 
de vierde set won. Maar nu met de 
draaglijker cijfers 25-22.
Een vijfde set was nodig voor een 
eventuele overwinning. Unitas/
Schadenet begon met de service. 
Alles op alles werd gezet om HVS 
slim af te zijn. Het spelniveau was 
weer terug zoals in de eerste twee 
sets te zien was. 

De Haarlemmers moesten bij stand 
3-7 een time-out nemen. Dit had 
geen effect op het spel van Unitas/
Schadenet. De 4 punten voorsprong 
werd tot het einde van de set ge-
handhaafd. Unitas/Schadenet won 
de laatste set met 11-15 en daar-
mee uiteindelijk ook de lange en 
vermoeiende wedstrijd met 2-3.

Atalante dames 1 verliest
Vinkeveen- Vrijdag 9 november 
moesten de dames van Atalante  
thuis aantreden tegen Gemini uit 
Hilversum. Deze dames staan net 
als de Atalante dames in de mid-
denmoot van de competitie. 

Door afwezigheid van coach Sjaak 
werden de meiden deze wedstrijd 
gecoacht door oud-speelster Mar-
leen Sondermeijer en zij werd weer 
bijgestaan door oud-coach Johan 
van Westendorp. Irma Schouten 
was deze wedstrijd afwezig, waar-
door er weer wat geschoven moest 
worden met de opstelling. De eerste 
set werd vol goede moed begonnen 
en er werd gevochten voor elke bal.
Gemini begon echter ook meteen 
lekker en wist in de eerste set met 
een goede serve een aantal punten 
op rij te pakken. 
Goed verdedigend werk van Lotte 
Schreurs en libero Marlieke Moen 
hield de stand nog een beetje gelijk. 
Na een goede servicebeurt van Mir-
jam van der Strate kwamen de mei-
den terug tot een stand van 23-23.
Helaas was Gemini net wat sterker 
en won de set met 25-23.

Rake klappen
De tweede set werd goed begonnen 
door Atalante. Er vielen rake klap-
pen aan het net door middenaanval-
sters Inge Versteeg en Suzan Heijne 
waardoor de beide teams weer aar-
dig aan elkaar gewaagd waren. Hal-
verwege de tweede set blokte Nan-
cy Schockman een bal aan het net 
waarna zij terecht kwam op de voet 
van haar tegenstander. 

Ze kon niet meer lopen van de pijn 
en werd door haar medespeelsters 
het veld uitgedragen. Dit was wel 
even een tegenvaller voor het team 
en iedereen was een beetje van 
slag, maar er moest weer verder ge-
speeld worden. Laura Kuijl werd in 
het veld gebracht en het spel werd 
hervat.Helaas was het spel van de 
Vinkeveense dames te rommelig 
waardoor zij niet lekker in de wed-
strijd kwamen en werd de set verlo-
ren met 25-17.

Tegenvaller
Na deze tweede tegenvaller vonden 
de dames dat het tijd werd om zich 
bij elkaar te rapen en te gaan vech-

ten voor de derde en vierde set. Er 
werd van alles geprobeerd om de 
dames van Gemini uit het spel te 
halen en punten te scoren. Met een 
paar mooie 3 meter aanvallen van 
Janine Könemann en goede aanval-
len aan het net van Carin van Tellin-
gen haalden de Atalante dames al-
les uit de kast om punten te pakken 
maar Gemini was en bleef sterker 
en scoorde punt na punt. 

Ook de derde set werd hierdoor 
verloren door Atalante.Coach Mar-
leen probeerde voor de laatste set 
de meiden nog op te peppen om er 
nog even vol voor te gaan om toch 
nog een puntje te pakken in de-
ze wedstrijd. En de wil was er ook 
wel maar het spel bleef rommelig 
en de dames keken al snel weer te-
gen een achterstand aan. Even was 
er nog een opleving halverwege de 
laatste set en Atalante scoorde nog 
een paar mooie punten. 

Maar helaas was dit te weinig om 
de set nog te kunnen winnen. Ge-
mini liep heel snel uit en won ook de 
laatste set met 25-13.
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De Hoef - Of het nu kwam omdat 
het stuk in het voorjaar goed ont-
vangen was, of omdat de faam het 
huidige stuk al vooruitgegaan was, 
in ieder geval waren beide voorstel-
lingen van de toneelvereniging “De 
Opregte Amateur” al in de voorver-
koop helemaal uitverkocht en dat 
hadden ze nog niet eerder meege-
maakt! Hoewel helaas enige men-
sen teleurgesteld moesten worden 
omdat ze geen kaarten gereser-
veerd hadden, gaf het het gezel-
schap een kick tweemaal voor een 
bomvolle zaal te spelen. Als nieuw 
element in de voorstelling werden 
tijdens het spel een aantal filmpjes 
vertoond om het verhaal op een 
speciale manier levendig te maken. 
Het stuk ging over een familie, waar-
in werken een onbekend fenomeen 
was en die, om aan geld te komen, 
meedeed aan het televisieprogram-
ma ‘Kom van de bank af’ met als 
hoofdprijs een miljoen euro.
Zowel moeder Arie (Bep Kandelaar) 
als haar vijf kinderen (van vijf ver-
schillende vaders…) kregen van de 
televisiepresentatoren (Anneke Ho-
genboom en Monica Boone) te ho-
ren, dat ze binnen veertien dagen 
aan het werk moesten komen om 
voor het geld in aanmerking te ko-
men. Dus dat werd vacatures zoe-
ken en solliciteren. 

Banen zoeken
Het aardige was dat de banen ge-
zocht en gevonden werden bij aller-
lei bedrijven en winkels in De Hoef, 
Mijdrecht en Amstelhoek, wat de 
herkenbaarheid en de betrokken-
heid van het publiek enorm ver-
hoogde. Daar werden ook de film-
pjes ingezet: als een van de spelers 

de huiskamer op het toneel verliet 
om naar zo’n bedrijf of winkel te 
gaan nam het filmpje het over door 
het buitengebeuren op locatie te la-
ten zien; en als op het witte doek de 
werkzoeker weer terug kwam, ging 
het licht weer aan en stapte hij of 
zij de huiskamer weer in.  Zo sloten 
spel en film naadloos op elkaar aan. 
Hilariteit alom toen Karel (Ronald 
Wieman) in de film in een sloot be-
landde en daarna druipend op het 
toneel kwam. 

Filmpje
De filmpjes waren al ruim een 
maand geleden opgenomen en dat 
was bij sommigen niet onopgemerkt 
gebleven; mogelijk heeft dat de ex-
tra reclame gemaakt om de zalen 
vol te krijgen.
Bovendien hadden de winkels en 
bedrijven enthousiast meegewerkt 
en zo maakten bakker Geurt en ju-
welier Swaab hun filmdebuut! Zoon 

Twan (Dennis Sassen) wordt ‘hoofd 
Alumillimumum’ bij Pothuizen Re-
cycling in Amstelhoek, de dochters 
Charlene (Belinda Wahlen) en Evy 
(Bianca Kempers) komen aan de 
bak bij resp. Johnson Wax en de bi-
bliotheek. 
Overigens slaagde de familie er niet 
in om op tijd aan het werk te komen 
en zag het miljoen aan zich voorbij 
gaan. Maar zoonlief Bart (Remco 
Hoogervorst) herinnert zich de les-
sen van zijn criminele vader (Harry 
Bakker) en via chantage van Char-
lene’s vader (Winfried Achterberg) 
halen zij toch de buit binnen, zelfs 
de buren (Annet van der Meer en 
Toni – hik – van Bemmelen) pik-
ken een graantje mee. Na afloop 
bleek uit de hartverwarmende re-
acties uit de zaal, dat De Opregte 
Amateur wederom vol in de roos 
had geschoten met deze opvoering 
van “Lui Zweet” dat geschreven was 
door Vincent van Rijsewijk.
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Begeleiding nieuwbouw 
zwembad door Drijver & 
Partners/BBN
De Ronde Venen - Het college 
heeft besloten opdracht te geven 
aan adviesbureau Drijver & Part-
ners/BBN voor de begeleiding van 
de ontwerp- en realisatiefase van 
het nieuw te bouwen zwembad. In 
maart 2006 is er door de gemeen-
te aan 7 bureaus gevraagd een of-
ferte uit te brengen voor de begelei-
ding aanbesteding ontwikkeling en 
exploitatie van het nieuwe zwem-
bad en het vervolgtraject. Op basis 
van de uitgebrachte offertes werd 
de opdracht verstrekt aan Drijver en 

Partners/BBN. De voorgaande fase, 
de trajecten rondom de begeleiding 
aanbesteding, ontwikkeling en ex-
ploitatie van het nieuwe zwembad, 
zijn afgerond. De laatste fase die nu 
in gaat is de ontwerp- en realisatie-
fase. Uiteindelijk zal het proces lei-
den tot bestekken en tekeningen die 
de basis vormen voor de realisatie.
De belangrijkste zorg van de ge-
meente betreft de kwaliteit van het 
plan in relatie tot het beschikbare 
budget en de beoogde planning. 
Deze kwaliteit is in de voorgaande 

fasen beschreven en kan steeds ge-
detailleerder worden vastgelegd. De 
taak van de gemeente is vooral ge-
richt op de bewaking van de over-
eengekomen kwaliteit. De gemeen-
te wordt ook voor deze periode tot 
aan de start bouw en de realisatie 
van het nieuwe zwembad begeleid 
door de externe deskundige. De ex-
tern deskundige ondersteunt de ge-
meente bij het proces van het ont-
werp en de realisatie van het zwem-
bad. Het streven is om het zwembad 
eind 2009 op te leveren.

Ondanks harde storm op zee is de Sint op koers

Sinterklaas komt met de 
boot om 10.00 uur aan
Uithoorn – Een beetje bibberend 
en met een wat ziek klinkend stem-
metje vertelde gisteren de hoofdpiet 
van Sinterklaas, dat het schip van 
Sinterklaas de enorme storm van de 
afgelopen week, goed heeft door-
staan.
Ze denken zelfs dat ze, als ze de ko-
mende dagen wat harder doorvaren, 
toch nog keurig netjes op tijd, zater-
dagochtend om tien uur, in Uithoorn 
aan kunnen meren aan de Wilhel-
minakade.
Piet vertelde wel dat er toch ook 
wel een boel pieten een beetje zee-
ziek waren geworden en dat Sin-
terklaas het ook niet echt fijn vond. 

Maar gelukkig is het een heel sterk 
schip en is alles heel gebleven, Dus 
geen angst, kom zaterdagochtend 
a.s. allemaal met je papa, mama, 
opa, oma, vriendjes en vriendinne-
tjes naar Uithoorn om de Sint en zijn 
Pieten welkom te heten.
Zorg dat je op tijd bent, want het is 
altijd erg druk en als je een beetje 
op tijd komt heb je een goed plaats-
je en als de Sint er nog niet is... het 
is al heel gezellig met muziekpieten, 
die gezellige sinterklaasliedjes zin-
gen.

Burgemeester
Als Sinterklaas dan aangekomen is 

wordt hij verwelkomd door de bur-
gemeester en daarna gaat hij rich-
ting winkelcentrum Amstelplein, 
waar hij zo ongeveer om 11.00 uur 
verwacht wordt en... daar delen de 
pieten  alvast wat cadeautjes uit aan 
de kindjes.

Hierna gaat Sinterklaas even wat 
eten en uitrusten en brengt hij om 
13.00 uur ook nog een bezoek aan 
winkelcentrum Zijdelwaard.
En zet vast in de agenda... Op don-
derdag 6 december kunnen jullie 
Sinterklaas en zijn Pieten uitzwaai-
en.. Hoe dat gaat, dat lees je nog la-
ter in deze krant.

Ronald Arkesteijn heeft 
‘Dorst’
Mijdrecht - Ronald Arkesteijn, 39 
jaar oud en afkomstig uit Den Haag, 
is sinds 7 november de nieuwe vas-
te muzikaal leider van Dweilorkest 
DORST. Tot voorheen werden de 
repetities geleid door DORSTleider 
Martin de Jong. Martin speelt zelf 
in het orkest trombone. Trombone 
spelen en tegelijk dirigeren, gaan 
niet altijd even lekker samen. Van-
daar dat op zoek is gegaan naar een 
vaste instructeur.
Via via kwamen de mannen en 
vrouwen van DORST bij Ronald te-
recht en werd hij gevraagd voor een 
proefdirectie. Van meet af aan klik-
te het tussen Ronald en de groep. 
Al snel werd besloten dat Ronald 
‘DORST moest krijgen’. En niet on-
belangrijk, ook Ronald ziet het he-
lemaal zitten. Hij heeft de nodige 
plannen en ideeën en popelt om ze 
in praktijk te brengen. 
Martin blijft als ‘MISTER DORST’ 
overigens ‘gewoon’ de DORSTleider 
en manager (tel.: 06-22791517). 

Ronald Arkesteijn…
Ronald speelt sinds 1982 trompet 
en is begonnen bij Marchingband 
St. Jacob. Ook heeft hij bij de Haag-
se Shell Harmonie, Bigband en het 
Dixielandorkest gezeten. Daarnaast 
heeft hij nog een half jaar meege-
speeld met de Avant Courirs uit 
Amersfoort.
In 1991 heeft hij auditie gedaan in 
Carré voor Les Misérables. Ondanks 
goede complimenten van de Jury is 
hij helaas net niet door de selectie 
gekomen.
Momenteel speelt Ronald bij the Re-
sidence Bigband en bij dweilorkest 
Kap nah uit Den Haag. Van laatstge-

noemde was hij 10 jaar muzikaal lei-
der. Kap nah behoort tot de betere 
dweilorkesten van Nederland. 

Muziek is zijn passie…
Ronald is geen beroepstrompet-
tist, maar heeft wel semiprofessio-
nele plannen. Hij arrangeert al vanaf 
zijn 17e en heeft inmiddels heel wat 
nummers op zijn naam staan. Mu-
ziek is zijn passie. Zo valt hij regel-
matig in bij popbands, bigbands en 
andere orkesten. Zijn grootste uit-
daging is momenteel de band ‘Funk 
u Bine’. Dit is een Soul Funkband die 
muziek speelt van de Amerikaan-
se popgroep Tower of Power. Hier 
speelt hij met voornamelijk profes-
sionals. 

Op hoger plan…
Zijn DORST naar meer, zo liet hij 
ons weten, zal in het begin liggen 
bij het op een hoger plan brengen 

van het samenspel. Muziek maken 
is per slot van rekening meer dan al-
leen je partijtje spelen. En niet min-
der belangrijk, hij gaat met de groep 
werken aan dynamiek, techniek en 
zaken als luisteren naar elkaar en 
balans brengen binnen het orkest.
DORST wil uitgroeien naar een mid-
delgroot en kwalitatief goed dweil-
orkest. Gezien de kwaliteiten van 
Ronald gaat dit zeker lukken.

Wil je eens een repetitie meemaken? 
Kom dan gerust eens kijken in het 
clubgebouw van V.I.O.S. De mannen 
en vrouwen van DORST oefenen 
daar om de week op de woensdag-
avond. Op de site www.dweilorkest-
dorst.nl kun je op je gemak bekijken 
wanneer de repetities en optredens 
zijn. Als je van tevoren even contact 
opneemt met DORSTleider Martin 
de Jong, 06-22791517, dan zullen ze 
je met open armen ontvangen.

ACAP, van ramen wassen tot gevelreiniging

Gino - nog een échte
glazenwasser
Mijdrecht -  Drie jaar geleden 
startte Gino van t’ Land in Mijdrecht 
met zijn eigen glazenwassersbedrijf. 
De kwaliteit van zijn werk was der-
mate goed dat hij in korte tijd een 
groot klantenbestand in de regio 
heeft opgebouwd. En wat meer is, 
Gino hanteert het credo ‘afspraak is 
afspraak’ en stelt aan zichzelf hoge 
eisen waar het uitvoeren en de kwa-
liteit van het werk betreft. Steeds 
vaker werd hem door opdrachtge-
vers gevraagd naast het werk als 
ramen lappen nog meer reinigings-
werkzaamheden te verrichten. Zoals 
het schoonmaken van houtwerk en 
kunststof puien, dakkapellen, gevels 
reinigen (grafitti!), klimop van muren 
te verwijderen en rondom het pand 
of op het terras onkruid weg te ha-
len. Intussen vormt dit geheel een 
totaalpakket aan werk dat Gino voor 
zowel particuliere als zakelijke op-
drachtgevers als project of in apar-
te onderdelen uitvoert. Een en ander 
verenigd in ACAP, dat staat voor ‘As 
Clean As Possible’ (window clea-
ning & house caring). Een Engelse 
benaming omdat naast autochtone 
ook buitenlandse opdrachtgevers, 
onder meer in Amsterdam, van zijn 
diensten gebruik maken. De werk-
zaamheden zijn toegesneden op 
het schoonmaken van panden of 
onderdelen daarvan in de breedste 
zin van het woord, zowel bij parti-
culieren als bedrijven. Niet te verge-
ten ook in situaties na oplevering bij 
nieuwbouw.

Grondig schoon
‘Schoonmaken’ behoort dus tot de 
kernactiviteiten van ACAP. Opval-
lend is dat dit voornamelijk op am-
bachtelijke wijze wordt uitgevoerd 
waar zoiets kan en ook zo moet ge-
beuren. “Je kunt niet overal zonder 
meer ergens een hogedrukspuit op 
zetten, Het object wordt dan welis-

waar snel schoon, maar in sommi-
ge gevallen beschadig je daarmee 
het materiaaloppervlak waardoor 
het steeds sneller vuiler wordt om-
dat je de structuur aantast. Om die 
reden zoeken we per project eerst 
uit welke schoonmaakmiddelen en 
-methoden het meest geschikt zijn 
om te worden gebruikt,” legt Gino 
uit die bij al zijn werkzaamheden en 
planning wordt gesteund door zijn 
zaken- én levenspartner Sadija Khe-
doe. Zij zorgt voor de juiste planning 
van werkzaamheden, de communi-
catie met opdrachtgevers en de re-
clame. Bij de wat grotere projecten 
gaat zij mee op locatie. 
Sadija schroomt daarbij niet om de 
handen uit de mouwen te steken om 
op 14 meter hoogte bijvoorbeeld ra-
men te wassen of aangroei van een 
gevel te verwijderen. “Wij verzorgen 
op afspraak het complete onder-
houd van het pand, binnen en bui-
ten. De opdrachtgever heeft er geen 
omkijken naar. Wij gaan net zolang 
door totdat alles grondig schoon is. 
Zoals Gino al zei leggen we de lat 

daarbij voor onszelf behoorlijk hoog. 
En als het moet werk ik mee op lo-
catie als het om een grote klus gaat. 
En bij het ramenwassen maken we 
altijd het houtwerk of de kunst-
stof kozijnen en vensterbanken óók 
schoon. All-in dus. 

Wij doen alles op afspraak en heb-
ben geen ‘wijk’, zoals veel glazen-
wassers die er bijvoorbeeld op na 
houden. Je bent dan veel vrijer in je 
doen en laten en het voorkomt pro-
blemen doordat je nooit in de wijk 
van een collega zit. Op die manier 
hebben we een vast klantenbestand 
van particulieren en bedrijven op-
gebouwd.” Aldus Sadija die samen 
met Gino kantoor aan huis heeft in 
Mijdrecht.
Belangstellenden kunnen ACAP 
bellen voor nadere informatie en/of 
een vrijblijvende prijsopgave vragen 
voor bepaalde werkzaamheden. Tel. 
0297-288558 of 06-18585648/ 06-
42272695. E-mail: acap@casema.nl. 
Of bezoek eerst de website:
www.acap-cleaning.nl.

Uitverkocht huis in De Hoef

Toneelvereniging De Opregte 
Amateur speelt ‘Lui zweet’



R.O.M. koor verrast weer 
met prachtige Maske in Blau!
De Ronde Venen - Op 2 en 3 no-
vember gaf het Regionaal Operette- 
en Musical koor in Partycentrum De 
Meijert een uitvoering van de ope-
rette Maske in Blau.
Het publiek, dat in ruime mate was 
gekomen, kon genieten van een 
prachtig kijk- en luisterspel.
Het is bekend dat het toneel van 
De Meijert niet veel mogelijkheden 
biedt voor dergelijke producties. 
Wat echter met veel inventiviteit 
hier gepresteerd werd verdient een 
groot compliment! Spelen op 2 po-
dia, zodat decorwisselingen op het 
donkere gedeelte konden plaatsvin-
den, was een vondst.
De decors zelf zagen er prachtig 
uit, was heel veel zorg aan besteed, 
maar ook de kleding moet zeker ge-
noemd worden. Als leden dit alles 
in eigen beheer maken is de liefde 
voor de vereniging heel groot. Com-
pliment!

Gezongen
De kunstschilder Armando in dit 
stuk werd gezongen door de tenor 
Edwin van Gelder (een gastrol), die 
samen met zijn Evelyne, gezongen 

door de sopraan Charlotte Tielrooij, 
een heerlijk liefdespaar vormde. De 
scène in het atelier, waar Arman-
do achter de identiteit van Evelyne 
komt, was van grote vocale klasse.
Sylvia Verwey zette een pittige Ju-
liska neer met een flinke dosis pa-
prika, daarbij geholpen door Frank 
Verkerk als Seppel en Sander Koster 
als Kilian, een komisch duo dat voor 
veel gelach zorgde. Zang en spel 
vloeiden moeiteloos in elkaar over.
De Major Domus van Evelyne, Gon-
zala, werd zeer geloofwaardig ver-
tolkt door Jacqueline Vergeest die 
met haar argwaan al heel snel de 
kwade genius in dit stuk, Pedro dal 
Vegas, doorhad. Jan Tielrooij die 
voor deze gemene taak stond kweet 
zich hier uitstekend van. Toch maar 
goed dat zijn louche plannen de 
mist ingingen.

Wervelwind
Als wervelwind fungeerde Peter 
Ranzijn, die als Markies Cavalotti 
een geweldig feest gaf, gearmd met 
steeds nieuwe schoonheden, de da-
mes van het ballet.
Een leuk idee om deze balletmeis-

jes van Jazzballetschool Nicole niet 
alleen in te zetten als ballet, dat ze 
met veel flair dansten, maar ook 
kleine rolletjes te laten invullen.
Als Argentijnse waardin vertolk-
te Ellen Raadschelders Mama Lo-
la. Heerlijk zoals ze tekeer ging in 
Spaanse bewoordingen.

Martijn Ranzijn als krantenjongen 
wist zijn nieuws goed te verkopen, 
al gaf hij het gratis weg, Nellie Bos 
was een ingetogen non, Rob Woer-
deman een Postbode die zich het 
telegram van het brood liet eten en 
Marion van Nieuwkerk een perfecte 
hotelreceptioniste.

We zagen niet eerder het koor zo-
veel bewegen en dansen en ze be-
wezen niet alleen de zangkunst 
goed te beheersen maar ook andere 
kwaliteiten te hebben.
De regie was in handen van Toine 
Paauwe die zeer vindingrijk met de 
mogelijkheden is omgegaan. Rutger 
van Leyden dirigeerde het verdien-
stelijk spelende orkest, het Ensem-
ble Con Brio dat uit 32 musici be-
stond.

Kwik-Fit Autoservice nu 
ook dicht bij huis
Uithoorn - Sinds 25 oktober jl. heeft 
Kwik-Fit Autoservice haar 184ste fi-
liaal geopend in Uithoorn. De nieu-
we vestiging is gesitueerd in een 
voor dat doel door Kwik-Fit geheel 
verbouwde hal naast Doe het Zelf 
bouwcentrum Boss aan de Wie-
gerbruinlaan tegenover autobedrijf 
Maas. Vijf vakkundig opgeleide per-
soneelsleden zorgen voor de uitvoe-
ring van een breed aanbod aan mo-
gelijkheden voor auto-onderhoud 
van nagenoeg alle merken. Daaron-
der bandenservice, vervangen van 
uitlaatsystemen, olie verversen, rem-
revisies, onderhoud van airconditio-
ningsystemen, accucontrole en nog 
veel meer. Een en ander separaat 
uitgevoerd of in combinatie met een 
kleine of grote onderhoudsbeurt te-
gen vaste lage prijzen. In de meeste 
gevallen op basis van ‘klaar terwijl 
u wacht.’ Automobilisten kunnen in 
principe dus zonder voorafgaande 
afspraak bij Kwik-Fit terecht, al hoe-
wel het in de praktijk toch handig 
is bij een grote beurt inclusief APK 
een afspraak te maken. Dat scheelt 
wachttijd ter plaatse. Kwit-Fit is het 
grootste RDW-erkende APK-keu-
ringsstation van het land voor al-
le merken auto’s. Een APK-beurt 
is gratis bij een grote onderhouds-
beurt. Hierbij wordt de auto op meer 
dan negentig punten gecontroleerd. 
Bij een kleine beurt zijn dat er ruim 
twintig. Bij Kwik-Fit kan men ook te-
recht voor montage van winterban-
den. De zomerbanden kunnen door 

Kwik-Fit op verzoek worden opge-
slagen totdat de nieuwe zomerperi-
ode weer aanbreekt. Wie daar prijs 
op stelt kan van te voren bij Kwik-Fit 
offerte opvragen voor een set win-
terbanden, bandenwissel en op-
slagmogelijkheden.

Concurrerend
“Wij onderhouden hier alle soorten 
personenauto’s en lichte bestelau-
to’s. Onze tarieven zijn zeer concur-
rerend waardoor men bij ons vaak 
een stuk goedkoper uit is dan el-
ders. Iedereen kan ons vrijblijvend 
bellen voor een kostenindicatie 
voor bepaalde werkzaamheden en 
dat dan zelf controleren en verge-
lijken. Prettig is ook dat autobezit-
ters hier in de regio nu niet meer 
helemaal naar de Legmeer in Am-
stelveen hoeven rijden om naar een 
Kwik-Fit onderhoudspunt te gaan,” 
deelt vestigingsmanager Ron Koek 
ons desgevraagd mee. “Wij zijn bij 
wijze van spreken nu om de hoek 
bereikbaar, ook voor inwoners van 
De Ronde Venen. Veel automobilis-
ten weten het misschien niet, maar 
wat wij eveneens doen is voorruitre-
paratie als de voorruit is beschadigd 
door steenslag. Het sterretje wordt 
vakkundig door onze specialisten 
gerepareerd en wij geven daarop 
levenslange garantie. Voor wie niet 
in de gelegenheid is met de auto bij 
ons te komen is dat geen probleem. 
Zonder meerprijs repareren wij ook 
op de aangegeven locatie bij de op-

drachtgever thuis of op het werk. 
Reparatie is meestal kosteloos om-
dat het bij de autoverzekering is in-
begrepen. Ook administratief rege-
len wij dat helemaal. Indien nodig 
vervangen wij de kapotte ruit. Men 
kan gratis bellen 0800-7007.”

Kwik-Fit komt dikwijls in de aan-
dachtsfeer vanwege interessante 
aanbiedingen. Bijvoorbeeld met een 
bandenaanbieding waarbij men bij 
vier gemonteerde nieuwe banden er 
slechts drie hoeft te betalen. Kwik-
Fit heeft overigens nagenoeg alle 
typen en merken banden op voor-
raad. Daaronder zal ongetwijfeld ie-
ders favoriete merk te vinden zijn. 
Verder kunnen zij die dat wensen 
hun banden laten oppompen met 
stikstof. De banden blijven daardoor 
bij temperatuurwisselingen beter op 
spanning.
Wie meer wil weten over het aanbod 
en de mogelijkheden van Kwik-Fit 
vindt hierover meer informatie op de 
uitgebreide website: www.kwik-fit.
nl en voor winterbanden www.win-
terbandenservice.nl.
Maar men kan ook vrijblijvend bij de 
Kwik-Fit vestiging aanlopen op de 
Wiegerbruinlaan 79 in Uithoorn om 
zich te oriënteren met behulp van 
gratis foldermateriaal.
Openingstijden: ma t/m vrij van 8.00 
tot 17.30 uur; za van 8.00 tot 17.00 
uur. Voor het eventueel maken van 
een afspraak of nadere inlichtingen 
belt u 0297-525707.

Horeca Uithoorn presenteert twee gezellige avonden:

Beaujolais primeuravond 
en een Hollandse avond
Uithoorn – De komende weken is 
het weer volop genieten bij diverse 
Uithoornse horeca ondernemers. 
Donderdag 15 november a.s kunt 
u vanaf 17.00 uur terecht bij café ’t 
Fluitje, café de Gevel en Het Oude 
Spoorhuis voor de Beaujolais Pri-
meur avond.
Op zaterdag 24 november is het he-
lemaal feest in Uithoorn. Dan pre-
senteert de Uithoornse horeca voor 
het eerst een Hollandse avond met 
veel gezellige smartlappen. Live op-
treden van band en zangers en zan-

geressen. Dit mag u niet missen. 
Het start om 21.00 uur en de toe-
gang is gratis. Waar en wat kunt u 
verwachten: In café de Gevel treden 
deze avond Ben Valkenburg en Em-
mie Brouwer op. Zij zingen hoofd-
zakelijk Nederlandstalig met een re-
pertoire van ruim 500 liedjes.
Bij café Drinken en Zo treedt op 
Dick Huis en er is nog een gast op-
treden. Onder de Amsterdammers 
is Dick zeker geen onbekende. Hij 
heeft 29 jaar bij ’t Hof van Holland 
gespeeld.

Bekende
Bij café ’t Fluitje kunt u gaan genie-
ten van Danny en Michel. Voor de 
Uithoornaars in de tussentijd twee 
bekende jongens. In café de Her-
bergh treedt Martin op, ook zeker 
geen onbekende in Uithoorn.

Zo was hij al meerdere malen te ho-
ren tijdens de Tropical Night. In het 
Oude Spoorhuis tenslotte wordt een 
Karaoke avond gehouden met een 
happy sound. Hier begint het niet 
om 21.00 uur, maar om 22.00 uur.

Winnaar Mylo & Friends 
actie Van Hilten bekend
Uithoorn - De afgelopen weken 
kreeg je bij van Hilten Kantoorin-
stallaties bij aankoop van Mylo-arti-
kelen een formulier. Hiermee maak-
te je kans om de reuze Mylo-knuf-
fels te winnen, en er werden dan 
ook heel wat formulieren ingevuld. 
De elfjarige Britt van Scheppingen 
uit Mijdrecht is de gelukkige winna-

res. Zij mag voor Mylo en zijn vrien-
den Bo en Zippy een mooi plekje 
zoeken bij haar thuis! Naast de gro-
te knuffels werden nog twee troost-
prijzen verloot.
De driejarige Juliette van Duiven-
booden en de zesjarige Amber Bos 
(beiden uit Uithoorn) mochten alle-
bei een kleine Mylo-knuffel in ont-

vangst nemen. De uitslag van de 
tekenwedstrijd die tijdens de kin-
derboekenweek gehouden werd is 
ook bekend: winnaars zijn Sybine 
den Hartog (8 jaar) en Tom Groen (5 
jaar). Zij hebben inmiddels bericht 
gehad en hun winnende tekeningen 
hangen deze week in de etalage bij 
van Hilten.

Op de foto de gelukkige winnaars: van links naar rechts: Britt met haar nieuwe Mylo vrienden, Amber en Juliette
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In Uithoorn (vr.), Aalsmeer (ma.) en Amstelveen (di.):

GRATIS* ruit repareren
Regio - *Gratis Voorruit Repareren 
en Ruit Inspecteren vanaf WA+
Een sterretje zit er zo in. Vroeger 
knalden de ruiten er in zijn ge-
heel uit. De huidige gelaagde rui-
ten doen dat weliswaar niet, maar 
scheuren veelal in een later stadium 
alsnog door, ook nog na één of twee 
jaar! Dat betekent uiteindelijk toch 
weer een tijdrovende ruitvervanging 
en het betalen door verzekerde van 
een eigen risico van normaal 136,- 
euro. Echter, bij een WA-Plus, Casco 
of All-Risk verzekering is harsrepa-
ratie van de ster vrijwel altijd zon-
der kosten. Sterreparatie is daarom 
veel aantrekkelijker dan vervanging! 
Verzekeraars hebben dan ook voor-
keur voor harsreparatie boven ver-
vanging. 

Doorscheurkans sterretjes min-
stens 50%: ook in de herfst!
Op gelijmde voorruiten staan enor-
me spanningen, mede door harde 
wind, zware regen- en hagelbuien 
en vooral de eerste nachtvorst ver-
oorzaakt. De stijfheid en daarmee 
de sterkte van de carrosserie wordt 
voor 40% bepaald door een goe-
de, verlijmde voorruit. Een zwakke-
re voorruit betekent dus een zwak-
kere auto. Breuken in het glas ver-
zwakken de voorruit. Door tempe-
ratuurswisselingen (afkoeling door 
plotselinge regen- en hagelbuien 
en nachtvorst enerzijds en het op-
warmen van de voorruit door de 
autoverwarming anderzijds) ont-
staan er extra spanningen in het 
glas. Ook het dichtgooien van een 
deur (luchtdruk) veroorzaakt extra 
spanning. Door al die spanningen is 
de kans op doorscheuren van een 
barstje of ster ruim 50%, zo blijkt 
uit technisch onderzoek! Tijdige re-
paratie van een ster is daarom zeer 
aan te raden. Bent u voor ruitschade 
verzekerd en wordt u doorverwezen 
naar een ruitschadespecialist, dan 
kunt u bij Automark terecht. Auto-
mark werkt voor iedereen die voor 
ruitschade verzekerd is en stuurt de 
rekening rechtstreeks naar de ver-
zekeraar. Voor de klant zijn er geen 
kosten of moeite verbonden aan 
ruitreparatie. Als Automark uw ruit 
repareert, heeft u geen eigen risico 

en geen no-claimverlies. Automark 
gebruikt voor reparatie de meest 
moderne harsinjectie-methode en 
geeft op alle reparaties levenslange 
garantie! Bij ruitreparatie moet de 
geldige groene kaart worden mee-
gebracht voor de juiste verzeke-
ringsgegevens.

Goedkoop Kenteken Graveren
Graveren van het kenteken met NL 
in alle ruiten kost tegenwoordig 
slechts 15,- euro per auto, inclusief 
twee waarschuwingsstickers. Voor 
5,- euro extra wordt een speciale 
reflectielaag over de gravures aan-
gebracht, waardoor de gravures bij 
regen en ‘s avonds goed zichtbaar 
blijven. Graveren helpt tegen dief-
stal: wil een dief een gestolen au-
to verkopen, dan moet hij alle ruiten 
met het oorspronkelijke kenteken-
nummer vervangen! 

Gratis Voorruitinspectie in
Uithoorn (vr.), Aalsmeer (ma.) 
en Amstelveen (di.)
Deze week komt de Mobiele Service 
van Automark in Uithoorn op vrijdag, 
in Aalsmeer op maandag, en in Am-
stelveen op dinsdag voor een actie 
Ruit Repareren/Kenteken Graveren. 

Op verzoek van de klant wordt de 
voorruit ter plekke gratis geïnspec-
teerd en krijgt men een deskundig 
en vrijblijvend advies m.b.t. eventu-
ële beschadigingen. Men hoeft niet 
van te voren een afspraak te maken: 
voor Voorruitinspectie of Ruitrepa-
ratie meldt men zich direct bij de re-
parateur. Reparatie van de voorruit 
is voor WA-Plus, Casco en All-Risk 
verzekerden geheel zonder kosten. 
Voor de juiste verzekeringsgege-
vens moet bij reparatie wel de geldi-
ge groene kaart worden meegeno-
men. Klaar terwijl u wacht/winkelt! 
U kunt terecht van 09.00 tot 16.30 
uur in:
Uithoorn:
vrijdag 16 november op de parkeer-
plaats van het Potgieterplein aan de 
Potgieterlaan 
Aalsmeer:
maandag 19 november op de par-
keerplaats van het Raadhuisplein 
Amstelveen:
dinsdag 20 november op de par-
keerplaats van sporthal ‘de Meer-
kamp’, hoek van der Hooplaan/
Sportlaan
Bij regen kunt u rustig in de auto 
blijven zitten. Let op de gele tent en 
gele bus van Automark.



Leerlingen s.g. Thamen verrast 
met gratis werkkleding
Uithoorn - De leerlingen van de 
vakgerichte opleidingen bouwtech-
niek en elektrotechniek zijn door 
Bouwbedrijf UBA en Elektrotech-
nisch bedrijf Mega B.V. in nieuwe 
werkkleding gestoken. Met deze 
gaven toonden deze bedrijven hun 
bijzondere interesse in het VMBO-
onderwijs, iets waar de directeur 
van de scholengemeenschap Tha-
men, de heer Jägers, bij het in ont-
vangst nemen van de kleding zijn 
grote waardering voor uitsprak.
Elk jaar studeren op de scholenge-
meenschap Thamen zo’n 75 aan-
komende vaklieden, zowel jon-
gens als meisjes, af in vier techni-
sche vakrichtingen: mechanische 
(metaal)techniek, bouwtechniek, 

elektrotechniek en voertuigentech-
niek. Oud-leerlingen van Thamen 
stromen steeds meer door naar be-
langrijke en noodzakelijke functies 
in bedrijven in Uithoorn en omge-
ving. Er is veel vraag naar gemoti-
veerd en goed opgeleid personeel. 
Als vakman of vakvrouw kan je in 
diverse praktische beroepen een 
goedbelegde boterham verdienen. 
De meisjes op de foto hebben ge-
kozen voor de opleiding bouwtech-
niek en zij zullen zich na hun eind-
examen verder gaan bekwamen op 
de Meubelmakersvakschool te Am-
sterdam.

Samenwerking 
De directeur van Bouwbedrijf UBA, 

de heer Huik, die vergezeld werd 
door het hoofd Personeelszaken, 
de heer De Veld, en de bedrijfslei-
der van Mega B.V., de heer Zeeman, 
onderstreepten het belang voor hun 
bedrijven van een goede samen-
werking met het VMBO-onderwijs 
en de scholengemeenschap Tha-
men in het bijzonder.
Door de opleiding op Thamen te 
steunen kunnen zij later profiteren 
van de vakkennis van de oud-leer-
lingen van de school.

De leerlingen waren zichtbaar blij 
met hun nieuwe outfit en dat zal ook 
gelden voor hun ouders, die de kos-
ten voor noodzakelijke werkkleding 
nu niet zelf hoeven te maken.
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De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

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

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

Een van de oudste monumenten in de gemeente De Ronde Venen
Demmerik 7-9 te Vinkeveen. Een monumentale dwarshuisboerderij met drie sterren. Rechts er naast een gro-
tendeels houten zomerhuis. De boerderij dateert van 1875 en is gebouwd in opdracht van Bernard Koeleman 
veehouder te Vinkeveen ter vervanging van een oudere boerderij. De eerste steen werd gelegd door de toen 11-
jarige J.B. Koeleman op 14 juli 1875.  Het achterhuis is waarschijnlijk in 1913 herbouwd, het zomerhuis is nog 
veel  ouder en moet ergens in 1800 zijn neergezet. Foto: Nico van Eijk. 

Vierde C’ Captain Piet’
nu in de handel
Uithoorn - Met z’n drieën hebben 
ze het weer voor elkaar gebokst: 
een cd met Sinterklaasliedjes op 
bestaande nummers met dit jaar 
zelfs twee eigen nummers van Le-
on. Want die drie zijn het namelijk: 
Cees Disseldorp, Leon Pothuizen en 
Sharon Henneken. Hoe is het alle-
maal begonnen. “We hebben eigen-
lijk voor de grap een aantal jaren 
geleden, om precies te zijn in 1996 
een tekst gemaakt op het liedje Ma-
carena. 
We zijn toen de studio ingedoken en 
hebben vijftig cd’s gemaakt en die 
uitgedeeld aan de vrijwilligers van 
de Stichting Sinterklaasactie. Want 
wij zijn allemaal vrijwilliger bij die 
stichting” vertelt Cees Disseldorp 
die een eigen opnamestudio heeft 
en samen met Leon schrijft hij wel 
eens wat voor groepen. 
“Het succes van de Macarena was 
zo groot en mensen vroegen ons of 
we nog meer liedjes wilden maken. 
Maar ja we moesten wel een naam 
hebben en zo werd ‘Captain Piet’ge-
boren”. 

Opbrengsten
Vanaf het begin waren de opbrengs-
ten voor het goede doel. Ook natuur-
lijk omdat al de opbrengsten van de 
Stichting Sinterklaasactie eveneens 
voor een goed doel zijn. Martin Ver-
meij van de Stichting Sinterklaasac-
tie vertelt dat zij destijds in 1961 be-

gonnen zijn met inzamelen van geld 
voor de nieuwe Burchtkerk. 
De opbrengst was een luttel bedrag  
820 toen nog guldens waarvan 150 
gulden  naar de kerk ging en de rest 
werd besteed aan kleding en attri-
buten. “In 1962 zijn we toen officieel 
begonnen met een bestuur. 
We zijn begonnen met zes mensen 
en inmiddels is dat aantal uitge-
groeid tot 160 vrijwilligers die alle-
maal in groepen zijn onderverdeeld 
die ieder hun eigen taak hebben. De 
Stichting verzorgt niet alleen de in-
tochten van Sinterklaas in Uithoorn 
en de Kwakel maar ook in Amstel-
hoek en Vinkeveen”. 

Cadeautje
Verder brengt de Stichting in sa-
menwerking met de gemeente pro-
deo bezoeken en brengen een ca-
deautje met Sinterklaas bij diegenen 
die een steuntje wel kunnen gebrui-
ken. Cees Disseldorp vervolgt: “We 
hebben in totaal drie cd’s gemaakt. 
De opbrengst van de eerste cd was 
voor het ziekenhuis Amstelveen en 
wel de kinderafdeling. 
Wij hebben toen een videorecorder 
geschonken met videobanden met 
tekenfilms, een lego-tafel en een 
nat/droog tafel waarbij je in zand 
water kunt laten lopen zodat de kin-
deren lekker kunnen rommelen. Een 
andere keer was de opbrengst voor 
de inrichting van de Biezenwaard, 

de Johan Cruyff Foundation en voor 
Villa Joep (een organisatie voor de 
bestrijding van kinderen met kan-
ker). “Eigenlijk is de opbrengst altijd 
voor een goed doel wat met kinde-
ren te maken heeft”aldus Cees Dis-
seldorp. De namen van de cd’s heb-
ben we zelf verzonnen. Zo heette de 
eerste cd ‘Hé, Ho, Sinterklaas’. 

Bekend
De tweede cd ‘Volg de Pieten’, de 
derde ‘Wie gaat het dak op’en deze 
cd heeft de titel ‘Paarden, peperno-
ten & Pietenpraat’meegekregen. Het 
goede doel voor deze cd is nog niet 
bekend. “Meestal beginnen we al in 
april/mei met de voorbereidingen 
maar dit keer ging het wat sneller 
en zijn we pas in augustus begon-
nen. Op de vierde cd staan negen 
nummers waarvan het eerste num-
mer een bekend Sinterklaasliedje is 
maar dan in jump style ‘Jump maar 
binnen’, nummer twee is: ‘Maak me 
gek’van Gerard Joling, drie “Die-
rentuin’een eigen nummer. Vier: 
‘Alle noten zijn op’ van Olivia New-
ton John met John  Travolta van het 
nummer You’re the one that I want, 
nummer vijf: Jantje Smit ‘Als de bo-
ten weer gaan stomen’’ , zes is weer 
een eigen nummer ‘Maar op zater-
dag’, zeven een persiflage op ge-
broeders Co, acht is Superklaas op 
een nummer van Abba ‘Dancing 
queen’, negen is een nummer uit het 

après ski gebeuren ‘Klungelpiet’en 
tien tenslotte is instrumentaal en 
werd destijds bij het voetballen uit-
gebracht en is ook in jump style met 
de naam ‘Tatuta’. Er zijn in totaal 
3000 stuks en hij is nu al populair” 
constateert Cees. 
“We hebben al bestellingen gekre-
gen van de Helder tot Maastricht. 
De nieuwe cd werd op 4 novem-
ber aan wethouder Monique Ouds-
hoorn uitgereikt door Leon die ver-
telde dat helaas Sinterklaas en zijn 
pieten niet aanwezig konden zijn 
want die moesten de boot schoon-
maken. “Het is niet allemaal even 
voorspoedig gegaan.
 
Een zangeres die haar stembanden 
kwijt was, een zanger die niet te be-
reiken was, een drukker die pagina’s 
kwijt was maar het is toch gelukt”. 
De wethouder had goede herinne-
ringen aan de vorige cd’s en sprak 
van een Uithoorns cadeautje.
Cees Disseldorp meldt nog dat zij 
een eigen website hebben www.
captainpiet.nl met een biografie en 
een discografie en uiteraard is er 
een webwinkel waar je vanaf ze-
ven november de nieuwe cd on-line 
kunt bestellen.
Verder ligt de cd ook in verschil-
lende winkels zoals Krijtenberg in 
het Oude Dorp, bij slager Stronk-
horst op het Amstelplein, eveneens 
bij Krijtenberg in Zijdelwaard en bij 
CSU (een computershop).
In De Kwakel bij slagerij van Eijk en 
verder in Aalsmeer, Mijdrecht, Wil-
nis en Vinkeveen. De prijs van de cd 
is 7,- euro. “Eigenlijk heel goedkoop 
voor een dergelijke cd’vindt Cees 
“Zeker als je bedenkt dat de op-
brengst voor een goed doel is”.

Helena Basilova en Irina 
Parfenova geven concert
Mijdrecht - Op vrijdagavond 23 no-
vember geven de bekende concert-
pianiste Irina Parfenova en haar niet 
minder bekende dochter Helena Ba-
silova  een concert op twee vleugels 
in de Janskerk te Mijdrecht. Op het 
programma staan composities van 
J.S. Bach, W.A. Mozart, D. Milhaud 
en S. Rachmaninov. Helena zal so-
lo van S. Prokofjev het ballet Asse-
poester spelen. Het concert begint 
om 20.30 uur

Moeder en dochter
Irina Parfenova begon haar mu-
zikale carrière in haar geboorte-
stad Moskou. Zij rondde haar stu-
die in 1987 met succes af aan het 
befaamde Guesin’s Muziek-Peda-
gogisch Instituut. Voordat zij zich 
in 1990 in Nederland vestigde, gaf 

zij vele concerten in de voormali-
ge Sovjet Unie en maakte ze opna-
mes voor de Russische radio. Aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag behaalde zij in 1994 haar 
tweede pianodiploma. De afgelopen 
jaren heeft zij vele concerten in bin-
nen- en buitenland gegeven en trad 
zij een aantal keren op in het Con-
certgebouw. Naast concertpianiste 
is zij begeleidster van diverse zan-
gers en medeoprichtster en pianis-
te van het muziektheatergezelschap 
Troupe A’dour. Dit jaar is de familie-
voorstelling “Katsjanka”als eerste 
productie in Nederland en België 
te zien. Helena Basilova, geboren in 
Moskou, is met zeven jaar naar Ne-
derland gekomen. Tot 2005 was zij 
studente van David Kuyken, bij wie 
ze afstudeerde aan het Amsterdam-
se Conservatorium. Voor haar mas-
terstudie volgde zij lessen bij Hakon 
Austbo, Charles Rosen, Igor Roma ,  
Peter Feuchtwanger en ontving zij 
een beurs van de Suonarte master-
class in het Italiaanse Rubiera. Sinds 
2005 vormt ze een duo met violiste 
Lisa Jacobs met wie ze in binnen- 
en buitenland optreedt. Naast solo-
spel houdt Helena zich intensief be-
zig met kamermuziek. Zo speelt ze  
in “Trio Lurra”, dat zich richt op het 
hedendaagse repertoire en Neder-

landse composities. 
Door haar afkomst voelt Helena een 
grote band met Russische compo-
nisten uit de 20e eeuw, zoals Pro-
kofjev en Skrabin. Zij werd geroemd 
om de excellente opbouw van So-
nate nr.9 (bijnaam Zwarte Mis) van 
Alexander Skrabin. Helena heeft 
voor de komende periode een over-
volle agenda met o.a. concerten met 
Lisa Jacobs en een soloconcert in 
het Concertgebouw op 12 maart 
2008. Vorig weekend was zij in het 
tv-programma ”Vrije Geluiden”te 
zien. De pers schreef over Helena 
Basilova: “Zij is hard op weg een van 
Nederlands interessantere pianistes 
te worden!” 
 
Kaartverkoop
Een unieke kans om grote namen uit 
de concertwereld in De Ronde Ve-
nen te bewonderen! De toegangs-
prijs bedraagt  voor volwassenen  
10,-, voor 65+ en houders CJP 7,50 
en jeugdigen tot 16 jaar 5,- Kaarten 
zijn te reserveren via www.cultura-
drv.nl , in voorverkoop verkrijgbaar 
bij drogisterij De Bree te Vinkeveen, 
boekhandel Mondria te Mijdrecht 
en aan de ingang een half uur voor 
het concert. Informatie is tevens te 
vinden op www.cultura-drv.nl en 
www.helenabasilova.com
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons 
betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Waar zal ik mee beginnen, met het goede bericht of 
met het slechte? Eerst maar het goede. Zuwe, de over-
koepelende organisatie van onze zorginstellingen stelt 
doctoren beschikbaar die ook in de avonduren bezocht 
kunnen worden. In het zorgcentrum aan de Hoofdweg 
in Mijdrecht. Dat is mooi. Dat is heel mooi! Vorige week 
was er een mededeling dat de KNO arts dinsdagavond 
tussen 19.00 en 21.00 uur aanwezig zou zijn. Prima ge-
regeld, toch? Nu het slechte bericht. Hij was er niet.
Hij of zij was er niet om 19 uur 30,  niet om 20.00 uur 
en niet om 20.15 uur. Toen is de bejaarde klant  in het 
duister, steunend op zijn rollator, teleurgesteld naar 
huis gewandeld.  Bij wie zou deze klant nu een klacht 
in kunnen dienen? Bij Zuwe Maria-Oord of bij Zuwe 
Hofpoort of  Zuwe gemeente De Ronde Venen of bij 
de wethouder SOCIALE ZAKEN? Ja! Ja!  Dat zou nog 
geregeld moeten worden.  Bij de ombudsman. Mag ook 
een vrouw zijn. Het moet in ieder geval een neutraal 
iemand zijn. Daar heeft de raad in het verleden wel eens 
over gesproken maar dat doen ze een keer en dan is 
de kous weer af. Ja! Ja! Nu even iets heel anders: het is 
weer bijna het eind van het jaar en daar komen ze weer.  
Massa  folders en dikke kranten glijden in de brieven-
bussen. Wat een bende. 

Het lijkt wel of het elk jaar vroeger begint. Het is weer de 
tijd van de reclame voor Sinterklaas, de  Kerst en voor 
de uitverkoop. Elke winkelier voelt zich genoodzaakt om 
mee te doen met het verspreiden van tonnen papier. Ik 
vind het trouwens jammer dat er zo weinig feestelijkheid 
rond Sinterklaas is, nog wel ons eigen kinderfeest. Het 
blijft vaak bij een kartonnetje in de etalage en daar is de 
kous wel mee af. En het kan zo leuk zijn omdat het enige 
originaliteit van ons vraagt. Hebben wij dat nog? Ja! Ja! 
Gek eigenlijk dat je  niemand hoort over al die tonnen 
papier en die energieverspilling en opwarming van de 
aarde die daar mee gepaard gaan. Ja! Ja! Het wordt 
gerecycled denkt men en daar is dan de kous mee af 
lijkt het wel. Maar bedenk nu eens wat een energie dat 
kost. Het begint al bij het verkrijgen van grondstoffen. 
Moet je bedenken dat er in Canada en overal ter wereld 
oerbossen worden gekapt om aan de vraag naar papier 
te voldoen en de wegenaanleg die daarmee gepaard 
gaat. Wat een energie, dat kost en wat een vervuiling 
dat oplevert. Ongelooflijk. Gek hè.
Niemand hoor je daar meer over. Geen Milieudefensie. 
Geen Natuur en Milieu. Geen Ministerie (RIVM), geen 
Europese gemeenschap. Niemand. Want dat is nu eco-

nomie. Niet over praten. Maar dat is nog maar het be-
gin. Dan het transport van het hout met zijn vervuiling. 
Dan het transport per schip en de vervuiling die dat mee 
brengt. Dan het transport weer naar de papierfabrieken. 
Dan de productie van het papier en de verwerking van 
het afval dat wordt geproduceerd (o.a. het zuiveren en 
koelen van het water.) Dan het transport naar de druk-
kerijen en het verwijderen van het nieuwe afval. Dan de 
transport  van het drukwerk naar de verspreiders. Dan 
weer het verspreiden naar de brievenbussen. Dan het 
ophalen van het papier voor het hergebruik (voorzover 
het wordt gescheiden) maar ook voor de verbranding 
ervan. Ooit over nagedacht? 20 Jaar geleden heb ik het 
gratis papier dat in mijn brievenbus kwam over een jaar 
opgespaard en dat leverde 50 kg op. Van het toen af-
geleverde papier konden we van de benodigde boom-
stammen een rij maken van hier tot Hilversum.  
Hoeveel zou het nu zijn? Tien jaar geleden was het al 
het dubbele. Afgelopen zaterdag vond ik van één week 
2 kg papier in mijn brievenbus omdat ik als bedrijf aan-
gesloten ben bij verschillende organisaties. Dat was 
nog allemaal adresgericht papier en dan heb ik nog een 
sticker met “néé néé” op mijn brievenbus. Wat zou het  
geweest zijn zonder die sticker. Daarbij komt dat wij  
voortdurend gestimuleerd worden zaken te kopen die 
wij  niet echt nodig hebben. Het meeste papier wordt 
dan ook ongelezen binnen één minuut bij het oud 
papier gedonderd. (als het goed is). Wat kost dat een 
energie. Enorm! Eigenlijk onvoorstelbaar. Ja! Ja! Soms 
staat er toch iets in de folders dat veel voordelen biedt. 
Ook in het kader van de energiebesparing. Daar kom ik 
nog op terug. Ja! Ja! Het is gelukkig niet allemaal narig-
heid wat mij ter ore komt. Maar ergernissen zijn men-
sen nu eenmaal eerder bereid te vertellen dan dingen 
die goed zijn gegaan. Toch? Het is nu eenmaal zo. Wat 
goed gaat is normaal. Ja! Ja! Dit verhaaltje gaat over de 
politie. Zaterdag komt er een stel uit een eetgelegen-
heid hier in het dorp. Ze zien een jongen over hun auto 
lopen. Er lopen nog wat jongens in de buurt. Hij gaat er 
niet op af, maar belt 112. Binnen een paar minuten was 
de politie er. Die verzocht meteen om versterking. Ze 
hebben de jongen opgepakt en de anderen afgeschrikt. 
Dat was adequaat optreden en dat verdient een pluim. 
Ja! Ja! Toch nog een leuk slot. 
   
  John 

B. GrooteGoed.

Ja! Ja! 
  

Chique is het wederom niet dat wij via de media op 
de hoogte worden gehouden over de detailhandel-
structuurvisie De Ronde Venen van MKB Reva. Wij 
bedoelen hiermee het persbericht dat te lezen was 
op Midpoint afgelopen weekend. De ondernemers 
zijn voor het laatst ingelicht door de gemeente op 
15 januari bij de toelichting over het rapport van 
MKB Reva. Wij zouden  op de hoogte worden ge-
houden over de vervolgstappen, maar sindsdien 
speelt alles zich weer af in achterkamertjes. Een 
rapport dat bestaat uit een consumentenenquête 
en een ondernemersenquête waar slechts 30% 
van de ondernemers op heeft gereageerd, omdat 
ervaring uit het verleden leert dat het eindoordeel 
al vast staat. En niemand bij de gemeente en MKB 
Reva vraagt zich af waarom dit getal zo laag ligt.  Er 
is sindsdien veel gebeurd in Wilnis Dorp, ondanks 
de berichten over een nieuw winkelcentrum en dat 
er door de gemeente al 15 jaar geen guldens en 
euro’s zijn uitgetrokken voor de Dorpsstraat, zijn 
er toch ondernemers die zich in ons dorp willen 
vestigen.

Tijdens de bijeenkomst op 15 januari heb ik mijn 
vraagtekens gezet bij de onafhankelijkheid van 
MKB Reva. Als je op de site van dit onderzoeks-
bureau kijkt staat deze vol met plannen en on-
derzoeken die er op gericht zijn zoveel mogelijk 
m2 winkeloppervlak te realiseren. Een bedrijf met 

zoveel ervaring die nog steeds geen m2 prijs weet 
van eventueel nieuw te bouwen winkels? Verge-
lijkingsmateriaal genoeg zou ik zo zeggen. MKB 
Reva blijkt nu ook nog sinds 2006 eigendom te zijn 
van .......RABO Vastgoed!?! Met wie onze gemeente 
een intentie verklaring heeft ondertekend voor het 
estafette project De Driehoek. 

Ik ben mij er van bewust dat Wilnis Dorp geen vol-
ledig winkelaanbod heeft en dat er een hoop valt 
te verbeteren, maar het heeft een functie die door 
velen wordt onderschat. De winkels in Wilnis Dorp 
hebben elkaar nodig en hoeven niet te worden op-
geofferd en hoeven er financieel niet voor op te 
draaien omdat er op de CSW locatie naar horen 
en zeggen circa 550 woningen moeten komen. Er 
worden alternatieven onderzocht en daarbij wor-
den veel partijen gehoord, en terecht, omwonen-
den van De Driehoek, Argon en CSW. Wij zijn ech-
ter nog niet gehoord en hebben misschien ook wel 
ideeën. Niet onbelangrijk als u zich realiseert dat u 
aan onze boterham komt.

Nant Hartel
Wilnis

P.S. Zaterdag bezoekt de Sint ons dorp en zijn bur-
gemeester en wethouders ook weer van de partij. 
Hopelijk niet voor het laatst.  

Winkels in Wilnis Dorp
gesaneerd? 

Vinkeveen - De laatste maanden loop ik gemid-
deld vijf keer in de week door ons mooie dorp 
Vinkeveen. En merk ik dat er op het ogenblik twee 
dingen zijn die me mateloos ergeren. 

Ten eerste: Aan het Demmerik bij nummer 15 is 
een boerderij ongeveer twee jaar geleden heel 
mooi gerestaureerd, maar omdat mogelijk te ma-
ken hebben ze een brug  neergelegd. Alleen zijn 
ze deze weer vergeten weg te halen, want zoals u 
kunt zien op bijgaande foto gaat de brug nergens 
heen en staat er een foeilelijk hek op. 

Ik denk dat ze van de gemeente een tijdelijke ver-
gunning voor de brug hebben gehad. Maar er is 
blijkbaar niemand van de gemeente, die daarna 

kijkt of de brug weer weg is. Ten tweede:  We heb-
ben een hele mooie nieuwe wijk gekregen achter 
het MariaOord. Het probleem hier is, als je van 
Achterveld  naar Kerkenlanden of de Heulweg wilt, 
je een heel stuk om de flat moet heen lopen om 
zonder modder aan je voeten, of met een rolstoel,
daar te kunnen komen. 

Zoals u op de foto kunt zien zijn er ongeveer 20 
tegels nodig om een betegeld padje te hebben, 
scheelt voor iedereen een hoop lopen. 

Dus gemeente hierbij de oproep doe er wat aan.

Wim van Wijk, 
een inwoner van Vinkeveen

Ergernis

Gemeentewerf verhuisd?
Uithoorn - Dat lijkt het wel als je zo kijkt. Het begon 
met een kast, toen een bank en toen een vijver....?!???
Wie had er op z’n balkon een vijver, of komt ie van ie-
mand hier uit de buurt misschien???? 
En dat staat er inmimddels al enige dagen hoor, en er 

komt steeds meer bij. Te triest voor woorden wat mij 
betreft. Bij troep hebben we het al gauw over : “wat een 
beestenboel”, ik schaam me soms dat ik tot het “men-
selijk ras” behoor!

Marianne Huisman

CSW E2 in het nieuw 
dankzij Ton Leek Transport
Aalsmeer - CSW E2 heeft zich dit 
seizoen in het nieuw laten steken 
door een sponsor uit Schiphol: 
Ton Leek Transport. Speciaal voor 

deze gelegenheid was Ton Leek 
naar Wilnis gekomen. 
CSW voorzitter André Straathof 
nam symbolisch het eerste shirt 

in ontvangst. Helaas waren de 
voetbalwedstrijden afgelast zodat 
de shirts nog niet uitgeprobeerd 
konden worden.
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Intocht Sinterklaas in
De Ronde Venen weer een 
groots gebeuren
De Ronde Venen - Sint Nicolaas is 
kennelijk erg gesteld op De Ronde 
Venen want er staat hier een uitge-
breid bezoek van hem op het pro-
gramma. Hoewel het vanouds een 
kinderfeest is, blijken ook de oude-
ren elk jaar weer in de ban te raken 
van deze Bisschop van Myra die met 
zijn schip vol cadeautjes onze regio 
aandoet. Dat gebeurt aanstaande 
zaterdag al. De Goede Sint zegt des-
gevraagd via zijn 06 – ook hij pro-
fiteert op zijn hoge leeftijd van de 
moderne communicatietechnieken  
altijd met veel plezier de woonker-
nen te bezoeken. En dit keer gaat 
dat gepaard met veel ludieke acti-
viteiten. Zaterdag 17 november aan-
staande komt Sint Nicolaas via de 
Ringvaart per boot ’s middags om 
13.00 uur aan in Vinkeveen, komen-
de vanuit de richting van de Heul-
brug. In zijn gevolg vaart een groot 
aantal schepen mee. De boot van de 
Sint meert af aan de zijkant van het 
terras bij Dorpshuis De Boei. 
Jong en oud worden verwacht in 
groten getale bij zijn intocht aan-
wezig te zijn. Van te voren kunnen 
er volop Sint Nicolaasliedjes wor-
den gezongen en een entertainer 
zorgt er alvast voor dat iedereen 
in de juiste sfeer komt. Normaliter 
wordt Sint Nicolaas ontvangen door 
burgemeester Marianne Burgman, 
maar er kunnen zich omstandighe-
den voordoen dat zij zich laat ver-
tegenwoordigen door loco-burge-
meester Jan van Breukelen of een 
van de wethouders. 
De muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door het Muziek- en Show-

korps Triviant dat het laatste stuk 
over de Ringvaart met de Sint mee-
vaart. Aan de voorkant van De Boei 
zal Sint Nicolaas deelnemen aan 
de prijsuitreiking van de traditione-
le kindertekenwedstrijd. Vervolgens 
vertrekt Sint Nicolaas met een spec-
taculair vervoermiddel naar winkel-
centrum Zuiderwaard waar hij een 
rondgang zal maken en Triviant een 
muzikale show op het voorplein zal 
opvoeren. Omdat Sint behalve een 
kindervriend ook de senioren een 
warm hart toedraagt bezoekt hij la-
ter die middag ook nog Zuwe Zorg-
centra Maria-Oord, waar hij via het 
Tuiderslaantje en het Achterveld 
naar het hoofdgebouw gaat. Daar 
begeeft Sint met zijn Zwarte Pieten 
en het muziekkorps zich naar de re-
creatiezaal om de verzamelde seni-
oren een plezierige middag aan te 
bieden.

Mijdrecht
Rond 14.00 uur is Mijdrecht aan de 
beurt voor een bezoek van Sint Ni-
colaas en zijn Pieterbazen. Hoe dat 
zal gebeuren was tijdens deze be-
richtgeving nog geheim… Wél we-
ten wij uit betrouwbare bron dat hij 
met het openbaar vervoer komt en 
het vanaf half twee al voorpret ge-
blazen is, onder meer met de Mu-
ziekpieten Band. Omdat de Sint, 
gelet op zijn leeftijd, zijn krachten 
een beetje moet sparen op deze 
dag, gaat hij niet aan de wandel. Hij 
wordt ontvangen bij het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein, waar 
hij na de ontvangst door de burge-
meester, alle tijd zal nemen om de 

kindertjes te woord te staan en/of 
een handje te geven. 

Wilnis
Om 16.00 uur komt Sint Nicolaas 
aan in Wilnis. De Sint en zijn Pie-
ten worden ontvangen bij het voor-
malige Raadhuis in de Raadhuis-
straat, hoek Dorpsstraat. Daar zijn 
alle ouders met hun kinderen uit 
Wilnis en omgeving van harte wel-
kom. De intocht gebeurt hier op een 
verrassende manier. Dit keer zullen 
de Zwarte Pieten in het middelpunt 
van de belangstelling staan en komt 
de Sint als een BN-er, of beter een 
BS-er (Bekende Spanjaard) voor het 
voetlicht. 

De Zwarte Pieten zullen exclusief 
als ‘sterren’ worden ‘ingereden’ met 
dure auto’s als ware het een ‘Pre-
mière aankomst’ bij een nieuwe film 
en worden via een rode loper naar 
het podium geleid. ‘Paparazzi’ flitsen 
met hun camera’s, er wordt passen-
de muziek ten gehore gebracht. De 
Pieten staan dit keer dus in de spot-
lights. Kinderen kunnen meedoen 
door samen met hen op de rode lo-
per over de catwalk te paraderen 
als ware het mannequins die hun 
mooiste kleren tonen. En dat laat-
ste is dus ook de bedoeling. Wie het 
mooist feestelijk verkleed is komt op 
de catwalk en mag zich voor het pu-
bliek tonen à la ‘Next Topmodel’ of 
‘So you wanna be a popstar!’... Dus 
ouders… En hoe komt de Sint dan 
aan? Tja, dat is nog een verrassing. 
Dat zal zaterdag dus wat worden in 
Wilnis!

Indrukwekkende prestatie 
van Amicitia
Regio - “Wat na de pauze komt, is 
echt een heel moeilijk stuk, om als 
koor te zingen” hoorde je van vele 
kanten. Zelfs uit de monden van de 
solozangers. Op vrijdag 6 november 
kwam de christelijke Oratoriumver-
eniging Amicitia met een zwaar pro-
gramma maar daarom des te indruk-
wekkender. Voor de pauze kwam de 
cantate 56 van Bach. Volgens diri-
gent Toon de Graaf wordt deze in 
de ‘volksmond’ de Kreuzstabcanta-
te genoemd. Zoals meerdere stuk-
ken van Bach zijn passages uit de 
bijbel hierin verwerkt. Zoals gezegd 
is de ‘Kreuzstab’ de basis van deze 
compositie. 
De titel is dan ook ‘Ich will den 
Kreuzstab gerne tragen’. In het eer-
ste couplet wordt aangegeven dat 
men de kruisstaf graag wil dragen. 
Overheersend in eigenlijk alle cou-
pletten is de versmachting naar de 
dood en daarmee het eind van alle 
plagen en verdriet tot soms heel in-
tens “Betrübnis, Kreuz und Not sind 
Wellen welch mich bedecken und 
auf den Tod mich täglich schrecken. 
Maar in de laatste aria en in het re-
citatief komt dan eindelijk de lang-
verwachte rust en dat hoor je dan 
ook aan de jubelende solo van bari-
ton Kees van Hees. ‘Da hab ich Ad-
lers Eigenschaft’ en kan niet wach-
ten tot het zover is: ‘O gescheh es 
heute noch’. In de koraal prachtig 
en overtuigend gezongen door het 
uit 88 leden bestaande koor wordt 
het verlangen naar de dood weer 
tot uitdrukking gebracht ondanks 
dat menigeen juist de dood mijdt 
kan men niet wachten tot ‘komm ich 
hinein zu dem schönsten Jesulein’. 
Kees van Hees vindt dat een zan-
ger bevoorrecht is als hij Bach kan 
zingen. “Het is geen rechttoe recht-
aan stuk. 

Ingetogen
Sommige delen moeten heel inge-
togen worden gezongen en dan op-
eens weer forte”. Als tweede stuk 
‘Höre Israel’ een sopraansolo van 
Mendelssohn Bartholdy. Sopraan 
Marjorie Ginczinger zingt dit stuk 
met volle overtuiging. Het is alvast 
een voorstuk naar het zware stuk 
dat na de pauze kwam. Door Men-
delssohn Bartholdy is de oratori-
umtraditie weer nieuw leven inge-
blazen in de 19e eeuw. “Meteen als 
Elias begint is dit heel ingetogen en 
heel lyrisch. Maar dan in het tweede 

deel kun je alle registers opengooi-
en” aldus Marjorie. De aria roept het 
volk Israël op om niet te verzwak-
ken en te vluchten want de troost is 
nabij, “Ich bin eurer Tröster. Weiche 
nicht denn ich bin dein Gott ich stä-
rke dich”. En dan volgt het langver-
wachte moment met de compositie 
van Brahms: ‘Ein deutsches Requi-
em’ in ieder geval voor het koor, di-
rigent en zelfs solisten. “Want”, zegt 
Marjorie “Het moeilijke aan dit stuk 
is niet alleen de muziek maar voor 
mij als solo sopraan het feit dat je 
lang moet wachten voor je kunt zin-
gen. 

In het stuk staan twee zaken cen-
traal: Brahms gebruikte niet de 
Rooms Katholieke Latijnse tekst en 
niet de dood maar juist het leven 
daarna. Het beginstuk is donker en 
de aanloop tot de rest van het re-
quiem. Het koor zingt over de nabe-
staanden die getroost zullen wor-
den “die mit Tränen säen werden mit 
Freuden ernten’. 

Jubelen
In het tweede deel is duidelijk spra-
ke van de dood maar toch ook 
vreugde en de onvergankelijkheid 
van het woord van God. ‘Das Gras 
ist verdorret und die Blume Abgefal-
len. Aber des Herrn Wort bleibet in 
Ewigkeit”. In het derde stuk zingt het 
koor samen met de bariton waarin 
wordt gezongen over de verganke-
lijkheid en dat het leven maar een 
ademtocht is en geen ongeluk zal 

de rechtvaardigen treffen “Der Ge-
rechten Seelen sind in Gottes Hand 
und keine Qual rühret sie an’. Het 
koor zingt dan weer jubelend over 
de lieflijkheid in de woningen van 
de Heer’Wohl denen die in deinem 
Hause wohnen die loben dich im-
merdar’. In de sopraansolo wordt 
van de overtuiging van de troost van 
God gezongen. ‘Ich will euch trösten 
wie einen seine Mutter tröstet’. In 
het zesde stuk komt met kracht het 
bazuingeschal en via de bariton die 
de woorden van de profeet verkon-
digt en de vraag waar de kracht van 
de dood eigenlijk is gebleven: “Tod 
wo ist dein Stachel Hölle wo ist dein 
Sieg? Het laatste deel is ingetogen. 
De rust volgt: “Dass sie ruhen von 
ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen 
ihnen nach’. 
Henk van Dijkhuizen voorzitter ver-
telt over het programma “Bach is 
een stukje romantiek, Mendels-
sohn is de overgang naar Brahms” 
en meldt dat het programma wordt 
opgesteld door dirigent en muziek-
commissie. Het koor Amicitia be-
staat dit jaar 51 jaar en heeft ver-
leden jaar de Koninklijke Erepen-
ning ontvangen. Op 4 januari 1956 
is het koor opgericht na een oproep 
in ‘Ons Weekblad’ waarbij leden van 
het Uithoorns Christelijk Vrouwen-
koor en één man, Teun van Geest, 
zich meldden. Besloten werd om 
een christelijke gemengde zang-
vereniging op te richten zonder bin-
ding aan een bepaalde kerk. Diri-
gente werd Jeanne Broers–van de 
Rovaart. Het ‘Panis angelicus’ was 
het eerste stuk dat ingestudeerd 
werd. In de Morgenster werd geoe-
fend. Het eerste openbare optreden 
was met Pasen in de Thamerkerk. In 
1957 werd ook een kinderkoor op-
gericht. 

Niet altijd stonden zware stukken op 
het programma, ook liederen als “An 
der schönen blauen Donau” werden 
ten gehore gebracht. Het repertoire 
werd aangepast aan de vorderingen 
van het koor. Verschillende eerste 
prijzen werden behaald in de loop 
der jaren en een wisseling van di-
verse dirigenten. Al meer dan twin-
tig jaar is de huidige dirigent Toon 
de Graaf bij het koor en elk jaar 
kunnen in de regel toehoorders wel 
genieten van een uitvoering. 

Steeds meer orkesten bij 
streekfestival
Wilnis - Alweer de twaalfde keer 
dat orkesten van diverse pluimage 
meededen aan het streekfestival dat 
dit jaar in de Willisstee gehouden 
werd. Dit jaar deden er drie slag-
werkgroepen, vier harmonieorkes-
ten, zeven fanafares en een brass-
band mee. En zoals elk jaar was er 
ook een deskundige jury bestaande 
uit componist-arrangeur Jan bos-
veld en de Limburgse dirigent Frenk 
Rouschop. In eerste instantie was 
het de bedoeling dat alleen orkes-
ten uit Het Groene Hart hun kunnen 
zouden tonen maar in de loop van 
de jaren is dit steeds verder uitge-
breid. Die zaterdag op 10 november 
werd begonnen met de Malletband 
Eendracht maakt macht uit Capel-
le aan den IJssel. Stukken die ge-
speeld werden waren Chinese girl 

dat door één van de leden zelf ge-
schreven is, maar jaren op de plank 
heeft gelegen met als bijzonder in-
strument een grote marimba.Daar-
na volgde het alombekende num-
mer ‘Rood’ van Marco Borsato in 
een bewerking van de instructeur 
van de band met diverse muziekstij-
len en een jonge drummer. 

Harmonie
Capelle aan den IJssel heeft ech-
ter ook een harmonieorkest met de-
zelfde naam als de Malletband dat 
van de partij was. Het eerste num-
mer was een klassiek bekend stuk, 
namelijk de Peer Gynt Suite van Ed-
vard Grieg. Daarna volgde een Frans 
chanson ‘Les Feuilles Mortes en 
destijds door Yves Montand in zijn 
film ‘Les Portes de la Nuit’ gezon-

gen.  Als derde orkest kwam weer 
een harmoniekapel, ditmaal uit Lei-
den met nummers als ‘Dakota’ over 
een Amerikaanse Indianenstam en 
‘The Exodus Song’ uit de gelijknami-
ge film en oorspronkelijk gezongen 
door Pat Boone. Nummer vier was 
de muziekvereniging Wilhelmina uit 
Zwammerdam met als dirigent Pa-
trick de Heus die eveneens dirigent 
is van Caecilia uit Gouda. Patrick de 
Heus vertelt over het nummer “De 
zwaanriddersage’ oftewel Lohen-
grin, Helias en Elius, een composi-
tie van Jan Bosveld. “Het is een heel 
gevoelig stuk en voor iedereen die 
fanfare speelt is het gewoon een ge-
weldig stuk om te spelen met solo’s 
voor bariton en euphonium (grote-
re bariton of tuba)”. Ook door de ju-
ry werd de prestatie van dit orkest 

positief beoordeeld en kreeg de di-
rigent als beoordeling dat het leu-
ke contrasterende stukken zijn. De 
Melody Percussion Band Concordia 
uit Bergschenhoek kwam met een 
bewerking van het bekende num-
mer ‘Celebration’ van Kool and the 
Gang en daarna het nummer ‘Tar-
zan’ uit de musical waarvan de mu-
ziek is geschreven door Phil Collins. 
Als derde nummer weer een bekend 
lied namelijk ‘Grease’ uit de gelijk-
namige film en als laatste nummer 
‘Listen to the Music’ van de Doobie 
Brothers. 

Herkenbaar
Nummers die voor iedereen her-
kenbaar zijn. Het volgende fanfa-
reorkest, eveneens uit Bergschen-
hoek speelde minderbekende num-
mers zoals Trimbeka (de historische 
naam Trimbeets van Gorredijk met 
onheilspellende klanken die ver-
wijzen naar het moerasgebied en 
het langzame gedeelte dat een ode 
aan de natuur inhoudt. De Stedelij-
ke Harmonie Caecilia uit Gouda met 
als dirigent zoals al vermeld Patrick 
de Heus speelde drie nummers. Pa-
trick de Heus zegt over deze num-
mers “Het eerste stuk “Canterbury 
Chorale’ is zoals de titel al aangeeft 
muziek die te maken heeft met de 
beroemde kathedraal van Canter-
bury en in dit stuk zijn verschillende 
passages waarbij je de klanken van 
een orgel hoort. In het tweede num-
mer Condacum worden door gong-
slagen op de tam tam de suggestie 
van een leger gewekt”.  Van de ju-
ry had hij als suggestie meegekre-
gen om de bezetting van het orkest 
indien mogelijk te optimaliseren. Er 
ontbreken wat klarinetten. 
’s Avonds was er een voortzetting 
van het programma door de harmo-
nie Excelsior uit Boskoop met als in-
speelwerk Montana Fanfare waarbij 
de inspiratie voor deze fanfare is op-
gedaan tijdens een bergwandeling. 

Daarna volgde het eerste te beoor-
delen werk, namelijk Çonvergents’  
van Franco Cesarini, een ritmische 
compositie en als tweede stuk wat 
door de jury beoordeeld moest wor-
den, een compositie genaamd Tin-
tin, de muziek die behoorde bij de 
musical Kuifje en de Zonnetempel. 
Het was een thuiswedstrijd voor Vi-
ribus Unitis die de nummers ‘de 
Helde van Velde’ en Ávalon’ speel-
de waar zij natuurlijk al eerder mee 
opgetreden zijn. De Helde van Velde 
is van Leon Vliex over een dorp in 
Limburg met de verschillende we-
derwaardigheden van de bevolking 
en dan de uiteindelijke overwinning 
op de Maas. Maar ook Avalon van 
Jan van der Roost over het doden-
rijk Avalon met de tovenaar Merlijn 
is gesneden koek voor Viribus. Als 
laatste trad op Amsterdam Brass. 
Deze muziekvereniging staat echt 
aan de top van de kampioensdivi-
sie van Nederland. Zij hebben twee 
cd’s uitgebracht. Twee stukken die 
gejureerd werden hadden zij op het 
programma staan, namelijk ‘Mu-
sic for Battle Creek van Philip Spar-
ke en Beim Schlafengehen van Ri-

chard Strauss in een arrangement 
van de dirigent Frank van Koten. 
“Het Streekfestival is destijds ont-
staan uit een samengaan van Arti 
Alphen, Crescendo uit Nieuwveen 
en DSS uit Aarlanderveen” vertelt 
Lucienne de Valk voorzitter. 
“Het leuke van een dergelijk festival 
is dat je niet meteen ingedeeld bent 
in een bepaalde categorie zoals 
dat bij een concours wel het geval 
is. Dan moet je altijd een minimaal 
puntenaantal halen om in die afde-
ling/divisie te blijven. Hier geeft een 
deskundige jury wel punten maar 
het is meer een toetsing.

Elk orkest krijgt ongeveer 25 minu-
ten om een aantal stukken te spelen 
en daar zitten dan twee te beoorde-
len stukken bij. Dit jaar krijgt de di-
rigent meteen na het optreden een 
mondeling verslag van de twee jury-
leden die beoordelen op klank, zui-
verheid en programmakeuze”. En dat 
een dergelijk streekfestival gewaar-
deerd wordt blijkt wel uit het feit dat 
het festival steeds groter wordt en 
er meer orkesten aan meedoen, ook 
buiten de regio.
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De Ronde Venen - Op dinsdag 6 
november zijn tijdens de Vrijwilli-
gersdag door de gemeente de prij-
zen voor Vrijwilliger van het jaar en 
het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 
2007 uitgereikt. Vrijwilliger van het 
jaar is geworden mevrouw L. van 
Oudenaarden-Ruppert uit Wilnis. 
De prijs voor het Vrijwilligersiniti-
atief van het jaar 2007 werd uitge-
reikt aan IVN De Ronde Venen voor 
het onderdeel ‘’Jeugdwerkgroep De 
Veenmollen’’.
Jaarlijks wordt in de gemeente de 
Vrijwilligersdag georganiseerd. De 
gemeente wil hiermee blijk geven 
van haar waardering voor al het 
werk dat vrijwilligers doen. Alle in 
De Ronde Venen actieve vrijwilligers 
worden uitgenodigd om deze dag 
bij te wonen. Inwoners en organi-
saties in de gemeente wordt tevens 
gevraagd personen en/of organisa-
ties te nomineren voor de prijzen die 
op deze dag worden uitgereikt.
Het college van burgemeester en 
wethouders besluit op voordracht 
van het comité van aanbeveling aan 
wie de prijzen worden toegekend.

Vrijwilliger van het jaar
Mevrouw L. van Oudenaarden- Rup-
pert uit Wilnis is gekozen als Vrijwil-
liger van het jaar 2007. Zij ontvangt 
haar prijs voor haar inzet op vele 
terreinen. Al meer dan 20 jaar zet zij 
zich in voor het Nederlands Bijbel-
genootschap. Hiervoor verspreidt zij 
materialen en stelt pakketjes samen 
voor verschillende gelegenheden. 
Ook Vluchtelingenhulp wordt al 
meer dan 20 jaar door haar onder-
steund. Aan vluchtelingen geeft zij 
concrete hulp bij het inrichten van 
de woningen en ondersteunt zij bij 
de taalles. Door haar persoonlijke 
aanpak is ze in staat moeilijk bena-
derbare gezinnen te bereiken en te 
helpen. Ze organiseert het verstrek-
ken van voedselpakketten, geld en 
kleding waar dat nodig is. Ook de 
Elisabethbode wordt door haar ver-
spreid. Daarnaast geeft ze concre-

te hulp voor mensen in ontwikke-
lingslanden in de vorm van mate-
rialen en het maken van dekentjes 
enz. Bij mensen die niet in staat zijn 
zelfstandig hun huishouden te ver-
zorgen verricht ze pro Deo schoon-
maakwerkzaamheden.
Mevrouw van Oudenaarden toont 
in al haar vrijwillige werkzaamhe-
den bewogenheid, inzet en doorzet-
tingsvermogen. Ze voelt zich heel 
betrokken en heeft veel aandacht 
voor iedereen die in nood zit of ge-
woon een beetje extra hulp en be-
moediging nodig heeft.
Mevrouw van Oudenaarden ontving 
uit handen van wethouder J. van 
Breukelen het bronzen beeld “Hel-
pende Handen’’. Het beeld is speci-
aal ontworpen voor de gemeente De 
Ronde Venen en vervaardigd door 
kunstenaar Edwin Merks, een gebo-
ren en getogen Mijdrechtenaar. Het 
ontwerp van het beeldje “Helpende 
Handen” bestaat uit een bronzen 
opengewerkte ronde schijf op een 
lichtgekleurde steen. In de ronde 
schijf zijn vele helpende handen te 
zien die alle naar het centrum wij-
zen, zij symboliseren de hulp die de 
vrijwilliger geeft. 

Vrijwilligersinitiatief 
Het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 
2007 is uitgereikt aan IVN De Ron-
de Venen voor het onderdeel Jeugd-
werkgroep De Veenmollen, zij ont-
vingen uit handen van wethouder 
J. van Breukelen een cheque van 
2.500,- euro voor de organisatie. De 
Veenmollen, voor jongeren van 8 – 
12 jaar, bestaat als club sinds 2004 
en is dus bezig aan haar 4e seizoen. 
Maandelijks worden (meestal bui-
ten in de natuur) clubbijeenkomsten 
georganiseerd. Vertrekpunt is het 
NME-Centrum in Wilnis. De inzet 
van ervaren natuurgidsen en andere 
begeleiders maakt veel bijzondere 
activiteiten mogelijk. De opzet van 
de club, met een eigen logo, T-shirt, 
paspoort en website appelleert aan 
het club-gevoel van de kinderen. Na 

iedere activiteit worden foto’s op de 
website geplaatst wat het voor de 
ouders mogelijk maakt om mee te 
genieten. Het gemiddeld aantal le-
den per schooljaar is 25. In de huidi-
ge tijd, waarin veel kinderen nauwe-
lijks meer buitenspelen maar achter 
een PC of TV zitten, is het van het 
grootste belang om leuke en leer-
zame activiteiten aan te bieden op 
natuurgebied. De Veenmollen-club 
dient ook als een soort kweekvijver 
voor toekomstige natuurbescher-
mers. Kinderen ouder dan 12 jaar 
kunnen jeugdbegeleider worden bij 
de club, vijf jongeren zijn jeugdbe-
geleider.
De uitreiking van de prijzen was de 
afsluiting van een zeer geslaagde 
Vrijwilligersdag die door ongeveer 
300 vrijwilligers werd bezocht. Het 
programma bestond uit verschillen-
de workshops van bloemschikken 
tot zelfverdediging en van mande-
latekenen tot smartlappenkoor. Na 
het middagprogramma werd een 
door De Meijert vervaardigd buffet 
geserveerd waarbij collegeleden van 
de gemeente aanwezig waren. Het 
avondprogramma begon met een 
optreden van het Showballet Nicole. 
Na het optreden werd de avond af-
gesloten met de prijsuitreiking.

De Ronde Venen - Op dinsdag 6 
november was tv ster Kim Liam met 
camerateam bij OBS de Trekvogel 
op bezoek om opnames te maken 
voor het programma Nationale Kids 
TV. 
De opnames zijn gemaakt met de 
groepen 7 en 8 van OBS de Trek-
vogel en die duurden de hele dag. 
Het programma wordt op 5 decem-
ber uitgezonden.

De kinderen hebben genoten van 
deze dag, het is natuurlijk heel bij-
zonder om zoiets van dichtbij mee te 
maken. Wat een leuke school is OBS 
de Trekvogel uit Mijdrecht toch die 
dit mogelijk heeft gemaakt!

BONI artiesten Nick &
Simon ontvangen TMF Award
Mijdrecht - De artiesten Nick & Si-
mon die op donderdagavond 29 no-
vember in de IJsselhallen zullen op-
treden ter gelegenheid van het Boni 
Familie Feest ontvingen afgelopen 
zaterdag tijdens de TMF Awards de 
Marco Borsato TMF Award. Deze 
Award is door Marco Borsato speci-
aal in het leven geroepen voor jong 
talent dat het afgelopen jaar hele-
maal is doorgebroken. In de catego-
rie waren verder o.a. Van Velzen en 
Stevie Ann genomineerd. Nick & Si-
mon zijn nu definitief uit de scha-
duw van hun vriend Jan Smit ge-
komen, aldus de naamgever van de 
Award, Marco Borsato. Nick & Si-
mon zullen op het Boni Familie Fes-
tival een live optreden geven, samen 
met hun begeleidingsband Tilt. 

Muziefeest
Tijdens het muziekfeest zijn deze 
avond nog veel meer artiesten te 
bewonderen. Zo zal het programma 
op het podium met Nick & Simon 
verder worden ingevuld met o.a. Jan 
Keizer, de voormalige frontman van 
de BZN. Keizer geeft deze week zijn 
solo album uit waarbij alle liedjes 
zijn geschreven door bekende Ne-
derlandse artiesten zoals o.a. Guus 
Meeuwis. Ook de feestzanger Star-
koo zal op het podium, waar Nick & 
Simon hun spetterend optreden zul-
len verzorgen, eerder op de avond 
een optreden verzorgen.
In een andere hal van het evene-
mentencomplex in Zwolle staan de-
ze avond de artiesten van het zoge-
naamde Hollandse lied. De Koningin 
van de Hollandse muziek, Marianne 
Weber, is deze avond van de partij 
evenals zanger Arne Jansen. Jansen 

is inmiddels al bijna 25 jaar actief in 
het artiestenvak en een gevestig-
de naam in ieder feestprogramma. 
Het optreden op het zogenaamde 
Hollandse podium wordt afgeslo-
ten met een spectaculair live con-
cert van Wolter Kroes met zijn ei-
gen begeleidingsband P.P.M. Met 
deze band stond Wolter in 2006 nog 
in een uitverkocht Sportpaleis Ahoy’. 
Dit jaar wilde Wolter geen groot live 
concert in Ahoy maar voelde meer 
voor een prachtig intiem optreden 
in Zwolle. 

Sintfeest
Vanwege het 35-jarig jubileum van 
BONI Supermakten is er op woens-

dag 28 november een groot Sinter-
klaasfeest. Daar treden artiesten als 
Top Stars, CHIPZZ en Bo & Moni-
ca op. De presentatie van het BONI 
Sint feest is in handen van de be-
kende televisiepresentator Jochem 
van Gelder. Speciaal vanwege de 
enorme belangstelling voor dit eve-
nement zijn er twee voorstellingen 
gepland deze middag.
Eén aan het begin van de middag 
rond de klok van 12.45 uur en één 
welke rond de klok van 16.15 uur zal 
aanvangen.
Kaarten voor het evenement zijn 
middels een spaaractie t/m 24 no-
vember in alle BONI supermarkten 
te verkrijgen.

Altijd iets bijzonders op 
OBS de Trekvogel

Prijzen Vrijwilliger en het 
Vrijwilligersinitiatief van 
het jaar 2007 uitgereikt

Rapport over nieuw
winkelcentrum in Wilnis
Wilnis - De conclusies uit het rap-
port “Inventarisatie ondernemers 
t.b.v. een nieuw winkelcentrum te 
Wilnis” zijn door het college in hun 
vergadering van 6 november jl. vast-
gesteld als richtinggevend voor de 
structuurvisie Wilnis Dorp en het Es-
tafetteproject.
In het rapport zijn de wensen en 
plannen van de ondernemers ten 
aanzien van de toekomst geïnven-
tariseerd, zodat er meer duidelijk-
heid ontstaat over de mogelijkhe-
den voor het nieuwe winkelcentrum. 
Daarnaast wil de gemeente onder-
nemers zo veel mogelijk betrekken 
bij het proces rondom het nieuwe 

winkelcentrum.
In het rapport, dat in opdracht van 
de gemeente is opgesteld, wordt 
bevestigd dat twee winkelgebie-
den voor dagelijkse boodschappen 
in Wilnis niet wenselijk zijn. Het on-
derzoekbureau raadt het af om de 
Dorpsstraat als tweede winkelge-
bied te behouden omdat het effect 
van het nieuwe winkelcentrum dan 
teniet wordt gedaan. Als de winkels 
uit de Dorpsstraat verdwijnen, dan 
dienen er nieuwe functies te wor-
den gezocht voor de winkelpanden 
in de Dorpsstraat. Winkels die zich 
niet richten op dagelijkse bood-
schappen en passen in het oude 

dorp (bijvoorbeeld antiek- en curi-
osawinkels) blijven wel mogelijk. 
Een belangrijk aspect dat een beter 
functioneren van de detailhandel in 
Wilnis in de weg staat, is de ruimte-
lijke structuur van de detailhandel. 
Er is geen sprake van een compact 
winkelgebied en de supermarkt, als 
trekker van het winkelgebied, ligt op 
een solitaire locatie buiten het win-
kelgebied. Daarom is voor Wilnis 
aanbevolen de mogelijkheden voor 
een nieuw winkelcentrum op een 
nieuwe centrale locatie te onder-
zoeken. De aanbevolen eerste stap 
was om de huidige ondernemers als 
eerste in dit proces te betrekken.

Gaat dit winkelgebiedje in Wilnis verdwijnen?

Twistvliedschool bakt 
broodjes...
Mijdrecht - Vorige week dinsdag 
is groep 3B van de Twistvliedschool 
op bezoek geweest bij Bakker Elen-
baas in Mijdrecht.
Hier kregen zij uitleg over hoe de 
bakker nu zijn brood bakt. Dit wordt 
gemaakt in hele grote machines, 
hier mochten de kinderen ook bij 

kijken.
Nadat het deeg klaar was, moch-
ten de kinderen hun eigen broodjes 
kneden. Van muisjes tot vlechtjes 
en gewone bolletjes, alle varianten 
kwamen voorbij.
Toen alle deeg op was, kregen de 
kinderen nog een beker limonade en 

natuurlijk zoals het hoort een lekker 
broodje. De broodjes die de kinde-
ren zelf gemaakt hadden, moesten 
nog in de oven, maar mochten later 
mee naar huis, waar zij heerlijk van 
de broodjes hebben gegeten.
Bakker Elenbaas, bedankt voor de 
leuke, lekkere, leerzame ochtend.
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Veenland Volleyballers in 
de schoolbanken
De Ronde Venen - De volleyballers 
van Veenland hebben twee avonden 
voorlichting gekregen van een cur-
susleider van de volleybalbond Ne-
VoBo. De avonden stonden in het 
teken van een cursus voor begin-
nende scheidsrechters. De volley-
balspelregels werden uitvoerig be-
handelt aan de hand van een stu-

diehandleiding en elke avond werd 
afgesloten met een onderlinge 
wedstrijd, waarbij de cursisten als 
scheidsrechter konden optreden en 
het geleerde in de praktijk konden 
uitoefenen. Deze twee avonden wa-
ren een voorbereiding om liefheb-
bers verder op te leiden tot officiële 
scheidsrechter.

Ton Bocxe scoort 
moyenne van 13,33
De Ronde Venen - Driebanden-
kampioen Ton Bocxe is in super-
vorm. In biljartweek 12 was hij met 
een kortste partij van dit seizoen, 
in de spelsoort libre, geweldig op 
dreef. Ton had maar 9 beurten no-
dig om zijn 120 caramboles op het 
groene laken te toveren. Erik Brand-
steder zorgde met een serie van 
20 caramboles voor de procentu-
eel hoogste serie van de week met 
45,45%. Dio 1 loopt steeds verder 
weg van de andere teams. De strijd 
om de tweede plaats is in alle he-
vigheid losgebarsten. Cens 1, De 
Schans, Paddestoel 2 en De Kuiper/
van Wijk 2 zijn in een sportieve strijd 
gewikkeld. De Schans had met 5-4 
grote moeite met Bob’s Bar 1. Theo 
Valentijn met winst in 18 beurten 
en Dirk van Yperen in 16 beurten 
zorgden voor vuurwerk en het ex-
tra punt. Kromme Mijdrecht 2 was 
met 7-2 beter dan De Merel/Metaal 
Mijdrecht 2. Door het grote aantal 
beurten in alle partijen zijn de lage 
plaatsen van deze teams in het klas-
sement te verklaren.

Te sterk
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 was 
met 4-5 niet opgewassen tegen De 
Kuiper/van Wijk 1. Evenals de supe-
rieure Ton Bocxe was Pieter Coenen 
in 17 beurten veel te sterk voor Ca-
ty Jansen. Bob’s Bar 3 was met 6-3 
een maatje te groot voor De Padde-
stoel 1. De spannendste partij tus-
sen Tobias Hagenbeek en Patrick 
Gillet eindigde in remise. Ook Cens 
2 moest met 1-8 de kracht van Dio 

1 ondervinden. Paul Schuurman lijkt 
weer helemaal terug  gezien zijn 
overwinning in 13 beurten op Zwe-
der van Dalen. De Paddestoel 3 had 
met 2-7 geen schijn van kans tegen 
De Vrijheid. Michel Bak redde de 
eer voor De Paddestoel 3. Kromme 
Mijdrecht 1 won nipt met 5-4 van De 
Merel/Metaal Mijdrecht 1. Hennie 
Versluis en Gerrie Hözken zorgden 
met hun overwinningen voor het ex-
tra punt van Kromme Mijdrecht 1. 
Dio 2 was met 2-7 kansloos tegen 
De Paddestoel 2. Pim de Jager, Sjoe-
rd van Agteren en Jim van Zwieten 
hadden alle drie maar 21 beurten 
nodig om hun tegenstander te ver-
slaan.
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 kwam 
met 4-5 net iets tekort tegen Cens 1. 
Desmond Driehuis en Joris van Put-
ten zorgden voor de zwaar bevoch-
ten overwinning van Cens 1. Wim 
Roest had in 17 beurten de kortste 
partij in deze wedstrijd.
Bob’s Bar 2 werd steeds stiller na de 
0-9 nederlaag tegen De Kuiper/van 
Wijk 2. Vader Gerrie en zoons Mark 
en Arjan Ruimschoot kregen biljart-
les van het team uit Wilnis. Een fan-
tasieopstelling van Kees de Zwart, 
Jos Lugtigheid, Martien Heijman en 
Rob ten Den bleek een ijzersterke 
greep.
 
Stand na 12 wedstrijden:
1. Dio  84 punten
2. Cens 1  71 punten  
3. De.Schans  70 punten
4. Paddestoel 2 68 punten
5. De Kuiper/van Wijk 2

Denk en Zet tiende ronde
Dramatisch verlies voor 
Cees Verburg
De Ronde Venen - Dat Caïssa 
een schaker niet altijd even gunstig 
gezind hoeft te zijn, maar ook wel 
eens heel wreed kan toeslaan on-
dervond Cees Verburg in zijn partij 
tegen Henk Kroon. De hele avond 
had hij hard gezwoegd om de hui-
dige clubkampioen te verschalken 
en net toen het moment daar was 
om te gaan oogsten, beging hij een 
van de afschuwelijkste blunders uit 
zijn lange schaakcarrière. Kroon 
had met zijn toren een zojuist ge-
promoveerde dame geslagen en 
wachtte op zijn ondergang.. De 
stelling was als volgt: wit- Ke6, Tf1 
en pion d7; zwart- Kg2, Tf8 en pion 
h7. Het was de laatst overgebleven 
partij en de uitgespeelde schakers 
waren samengedromd rondom het 
bord om de executie mee te maken. 
Verburg’s hand zweefde boven de 
stukken en tot ieders afgrijzen be-
woog deze richting toren en voor-
dat iemand het goed kon beseffen 
was het leed geschied. Hij speel-
de het verliezende Tf8xTf1 i.p.v. het 
winnende Kg2xTf1. Kroon veerde op 
en promoveerde simpel zijn pion tot 
dame. Verburg bleef als versteend  
zitten en realiseerde zich  wat voor 
een onheil hij over zichzelf had af-
geroepen. In het verdere verloop 
bood hij nauwelijks nog weerstand 
om het koningdame tegen koning-
toren eindspel aan te gaan. Een zeer 
aangrijpend verlies voor onze nes-
tor.

Koploper
Door deze onverwachte winst heeft 
Kroon zijn koppositie verder ver-
sterkt mede door het verlies van 
Bram Broere. Deze kwam met zwart 
in de Tschigorin-variant van het da-
megambiet tegen Gert-Jan Smit  
goed uit de opening. In het midden-
spel  beoordeelde hij een oprukken-
de centrumpion  verkeerd en i.p.v. 
de pion te winnen, verloor hij een 
stuk. Smit liet zich niet meer verras-
sen en maakte de partij bekwaam af 
met mat. Evert Kronemeijer opende 

Klaverjassen
Wilnis – Op 16 november a.s. Wordt  
is er in de kantine van de Wilnisse 
voetbalvereniging CSW weer prijs-

Lions wisselbeker naar bridgepaar De Jong en Homan

Bridgers actief voor het 
goede doel
Aalsmeer - Mijdrecht, Vrijdagavond 
9 november jl. heeft in De Meijert de 
jaarlijkse bridge-drive van de Lions-
club Mijdrecht-Wilnis plaatsgevon-
den. De jaarlijkse bridgedrive wordt 
al sinds 1984 georganiseerd om 
geld in te zamelen voor het goede 
doel. Voor het winnende paar is een 
wisselbeker en een superhoofd-
prijs beschikbaar, bestaande uit een 
weekend of midweekverblijf in een 
zes persoonsbungalow, beschik-
baar gesteld door Landal Green-

Parks. De familie Post stelde de gro-
te zaal van De Meijert belangeloos 
ter beschikking.
Dit jaar konden 50 bridgende paren 
worden verwelkomd, die onder de 
bekwame leiding van Erika Noord 
24 spellen top-integraal speelden. 
Aan het eind van de avond kon het 
bridgepaar mevrouw Rina de Jong 
en de heer Piet Homan zich win-
naar noemen met een score van 
65,46%. Zij namen de wisselbeker 
én het bungalowweekend mee naar 

huis. De tweede prijs ging naar het 
bridgepaar de heren Maarten Roel-
vink en Anton Berkelaar met 63,70%. 
De derde plaats was voor de heren 
Evert Wevers en Bob van Liemt met 
60,45%. 
De opbrengst van de avond, een be-
drag van 1000 euro, wordt ter be-
schikking gesteld aan de Stichting 
Thuis Sterven in Mijdrecht.  Namens 
deze stichting bedankte mevrouw 
Jannie van Kooten iedereen voor 
deze donatie. 

De Grote Zaal in De Meijert met deelnemende bridgers

Chris van der Wilt (rechts) van Lionsclub Mijdrecht-Wilnis feliciteert mevrouw De Jong en de heer Homan met de 
gewonnen wisselbeker en de bungalowvakantie. 

Veenlanden College winnaar 
Zilveren Turf Businessloop
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 4 november vond in Mijdrecht 
de 17e Zilveren Turfloop plaats met 
de start en finish bij Sporthal De 
Phoenix. Vast onderdeel van deze 
loop is de Businessloop voor bedrij-
ven en instellingen over 10 km. Dit 
jaar stonden maar liefst 22 teams 
van 12 bedrijven met in totaal 137 
lopers en loopsters aan de start. 
Nadat de tijden van de eerste vier 
finishers van elk team bij elkaar wa-
ren geteld kon het winnend team 
bekend worden gemaakt. Winnaar 
van de Zilveren Turf Businessloop 
2007 is het Veenlanden College uit 
Mijdrecht. Zij hebben de wisselbe-
ker in ontvangst genomen. Op de 
tweede plaats eindigde het Vinke-
veense PK Sport en Ons Tweede 
Thuis uit Aalsmeer werd derde. Als 
eerste individuele Businessloper fi-
nishte bij de heren Paul Hogers van 
het Veenlanden College en bij de 
dames Karin van Waveren van Pi-
mentel Fasteners. De tweede indi-
viduele Businessloper was Theo van 
Rossum  van HVR Bouw en Bouk-
je Kramer van Verwey Printing. De 
nummers drie waren Freek Koers-
velt van Bayer en Ria Ekelschot van 
de Gemeente de Rondevenen. De 

organisatie feliciteert alle lopers met 
het behaalde resultaat, 10 km uitlo-
pen is geen geringe prestatie. Er is 
vernomen dat alle teams weer in 
training gaan voor de 18e editie van 

de Zilveren Turf Businessloop.
Businessteam  Tijd
1 Veenlanden College  2:36:39
2 PK Sport 1  2:42:48
3 Ons Tweede Thuis 1  2:43:22

tegen Bert Drost met een Siciliaan 
en verloor al direct enkele belangrij-
ke tempi. Een rondspringend paard 
van Drost bezorgde de vijandelijke 
dame veel overlast: hij won een pi-
on en Kronemeijer was alleen nog 
in staat zich passief te verdedigen. 
Tenslotte werden de diverse dreigin-
gen hem  te veel, verloor een stuk en 
gaf direct op. Thierry Siecker speel-
de weer een interessante partij te-
gen Jan Smit. 
Beide spelers metselden de ko-
ningsvleugel hermetisch dicht en 
het spel verplaatste zich naar de da-
mevleugel, waar Siecker aanvanke-
lijk door de beheersing van de open 
c-lijn en een goed geposteerd paard 
de beste papieren had.

Na enkele onnauwkeurige zetten, 
nam Smit het initiatief over en op 
zijn beurt mistte hij in tijdnood een 
winnende actie van zijn vrije d-pion. 
Beide spelers berustten tenslotte 
in remise. Kees Kentrop en Jan de 
Boer gaven elkaar in een onregel-
matig damegambiet weinig toe.

Middenspel
Nadat de Boer in het late midden-
spel het probleem van een achter-
gebleven pion had opgelost, viel 
er voor beide spelers weinig meer 
te ondernemen en ook hier werd 
de vrede getekend. Jeroen Vrolijk 
kwam in een Spaanse opening te-
gen Bert Vrinzen van meet af aan 
overwegend te staan.
Hij won in het vroege middenspel 
een pion en had alle kansen om zijn 

voordeel uit te bouwen, maar be-
nutte die niet. Vrolijk zag eenvoudig 
stukwinst over het hoofd en toen de 
laatste zware stukken van het bord 
verdwenen, bleef hij in een slechte-
re stelling een pion achter. Vrinzen 
vond het welletjes en bood remise 
aan. Freddie Weinhandl kwam te-

gen Henk van der Plas rustig uit de 
startblokken en lange tijd bleef het 
bij wat schermutselingen. Van der 
Plas weigerde hardnekkig de bevrij-
dende pionzet uit te voeren en bleef 
in het defensief. Uiteindelijk betaal-
de hij daarvoor het gelag, want met 
een ijzersterke paardzet brak Wein-
handl de stelling open, won een pi-
on en hield het initiatief. Na nog een 
pion gewonnen te hebben, drong hij 
met zijn dame de vijandelijke stel-
ling binnen en besliste zo de partij.

Het eerste achttal heeft intussen 
zijn eerste externe competitiewed-
strijd gespeeld; uit in Ouderwater 
werd met 3-5  verloren tegen Kijk 
Uit I, vorig seizoen nog goed voor 
een tweede plaats.
Bij de stand van 3-4 ( Jan de Boer, 
Cees Verburg en Bram Broere won-
nen hun partij, terwijl Jeroen Vrolijk, 
Harris Kemp, Bert Drost en Engel 
Schreurs hun partij verloren) was 
Henk Kroon als laatste nog volop 
in de strijd om een gelijkspel weg 
te slepen. Helaas offerde hij een zet 
te laat een stuk, wat de overwinning 
en daarmee ook een half punt had 
kunnen opbrengen. 

Stand aan kop na tien ronden:
1. Henk Kroon  255.50
2. Bram Broere 219.98
3. Gert-Jan Smit 218.10
4. Cees Verburg 178.98
5. Bert Drost 173.17
6. Jan de Boer 170.48
7. Thierry Siecker 154.05
8. Piet Harrewijne  138.99

klaverjassen. U vindt deze kantine 
aan de Pieter Joostenlaan In Wilnis. 
Om 20.00 uur dienen de deelnemers 
aanwezig te zijn.
 
Er worden vier maal zestien giffies 
gespeeld. Iedereen is welkom.
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