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Ondanks protesten van omwonenden:

College wijst De Driehoek aan 
als locatie voor Argon en CSW
De Ronde Venen - Het college 
van Burgemeester en Wethouders 
van de gemeente De Ronde Venen, 
heeft vorige week woensdag beslo-
ten De Driehoek aan te wijzen als 
de locatie die tijdens de intentie-
fase van het Estafetteproject wordt 
uitgewerkt als de toekomstige lo-
catie voor de voetbalverenigingen 

De toekomstige locatie voor de sportvelden: de Driehoek

Organisatie aankomst Sint in Mijdrecht beter dan ooit

Sint nam alle tijd voor de 
kinderen en zo hoort het
Mijdrecht – Sinterklaas en zijn ve-
le Pieten hebben het afgelopen za-
terdag ontzettend druk gehad in ge-
meente De Ronde Venen. Om 1 uur 
kwam hij per boot aan in Vinkeveen 
(zie elders in deze krant een uitge-

breide fotoreportage hiervan). Om 
even over twee kwam hij per trein 
aan in Mijdrecht en om half vier 
bracht hij heel Wilnis in beroering 
met zijn komst (zie ook elders in de-
ze krant).

Voor de organisatie van de intocht 
in Mijdrecht hebben wij niets dan 
complimenten. Was het de afgelo-
pen jaren voor de kinderen – waar 
het feest toch uiteindelijk voor be-
doeld is – vaak bijna onmogelijk 
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Nooit gedacHt!
“Onze hypotheek sluit perfect aan  
  bij ons pensioen.”
 Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht
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Hét actuele woningaanbod op de ronde venen kabelkrant (18.00-23.00 uur)

om bij hun grote kindervriend in de 
buurt te komen, dit jaar was dat ge-
weldig geregeld. Maar ook het voor-
programma was klasse.
Drie pieten in de hoogwerker van de 
brandweer, zodat iedereen ze kon 
zien, vermaakten de vele honder-
den aanwezigen op het Raadhuis-
plein. En ze kregen iedereen, inclu-
sief burgemeester en wethouders, 
aan het zingen en swingen.
Toen de Sint uiteindelijk arriveerde 
met een heuse trein ging hij met de 
burgemeester en de hoofdpiet in 
die hoogwerker en zij spraken de 
kinderen en hun ouders toe.
Op deze manier kon echt iedereen  
dit goed volgen. En daarna geen 
drukke rondrit door het dorp, nee, 
de Sint had alle tijd om elk kind dat 
dat wilde een handje te geven en/of 
er een kort babbeltje mee te maken. 
Het was geweldig feest voor de kin-
deren en zo hoort het.

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

Argon en CSW. B en W zijn tot dit 
besluit gekomen na een zorgvul-
dig onderzoek waarbij de voor- en 
nadelen van twaalf alternatieve lo-
caties grondig tegen het licht zijn 
gehouden. Het besluit van het col-
lege wordt op 26 november a.s. be-
sproken in de commissie Ruimte. De 
hoofddoelstelling van het Estafette-

project is om de kernen Mijdrecht 
en Wilnis gereed te maken voor de 
toekomst. De gemeente wil dit re-
aliseren door op de velden van de 
voetbalverenigingen Argon en CSW 
een bouwprogramma te realiseren 
gericht op wonen, zorg en welzijn. 
Als gevolg hiervan moeten de bei-
de verenigingen verhuizen naar een 
nieuw sportcomplex.
 
Onderzoek
Het college wil onderzoeken of dit 
sportpark gerealiseerd kan worden 
in het gebied De Driehoek, het ge-
bied gelegen tussen het bedrijven-
terrein Mijdrecht, de Wilnisse Zij-
weg en de Ringvaart. Bij de behan-
deling van het voorstel tot het aan-
gaan van een intentieovereenkomst 
voor het Estafetteproject in de raad, 
in juni van dit jaar, is discussie ont-
staan over de locatie De Driehoek. 
Dit heeft tot de toezegging geleid 
van wethouder Rosendaal, dat on-
derzoek wordt gedaan naar alter-
natieve sportlocaties. De afgelopen 
periode zijn alle mogelijke alterna-

tieven voor huisvesting van Argon 
en CSW in beeld gebracht. Totaal 
zijn twaalf alternatieven onderzocht. 
Deze alternatieven zijn aangedragen 
door leden van de gemeenteraad, 
door de voetbalverenigingen Argon 
en CSW en door de Vereniging de-
3hoek (opgericht door omwonen-
den van De Driehoek). Het onder-
zoek is afgerond. Op basis van dit 
onderzoek heeft het college gecon-
cludeerd, dat alle onderzochte al-
ternatieve locaties minder haalbaar 
en wenselijk zijn dan de locatie De 
Driehoek en besloten vast te hou-
den aan de oorspronkelijke locatie 
in het gebied De Driehoek. Het col-
lege heeft hierbij het grote belang 
om het gehele project te realiseren 
vooropgesteld, ondanks de weer-
stand die er op dit moment bestaat 
bij Argon en de omwonenden van 
de Driehoek tegen de keuze voor de 
Driehoek. Het college heeft er ver-
trouwen in dat door het kiezen van 
goede oplossingen, de weerstand 
kan worden weggenomen waardoor 
het project voor hen wel aanvaard-
baar wordt. Hiervoor zal het college 
zich inzetten. Het onderzoek naar 
alternatieve locaties heeft tot vertra-
ging van het project geleid. Doordat 
de locatie nog niet bekend was kon 
niet worden gestart met het haal-
baarheidsonderzoek.
Besluitvorming over het aangaan 
van een samenwerkingsovereen-
komst met Rabobank Veenstromen 
/RABO Vastgoed zal plaatsvinden in 
juni 2008.

Hofland 19 Mijdrecht | 0297 - 28 3375 | info@ruijgrok.nl | www.ruijgrok.nl

Conincksmeer 29, Vinkeveen
S E M I   -   B U N G A L O W

TE KOOP

Speelse semi-bungalow, ge-
legen op wel 178 m² eigen 
grond.  Open keuken (2003), 
badkamer (2006) en moge-
lijkheid tot slaapkamer op de 
parterre en 2 slaapkamers 
op de 1e verdieping. Par-
keergelegenheid op eigen 
terrein! Zowel de voor- als 
achtertuin is in 2004 prach-
tig aangelegd. Een ideale 
woning voor starters of voor 
mensen die wat kleiner wil-
len gaan wonen en toch alle 
comfort wensen.
Vraagprijs:  234.000,- k.k.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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open dAg
op vrijdAg 30 november 

vAn 13.00 uur tot 21.00 uur

Wij laten u graag zien wat wij voor u doen in 
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 het gemeentehuis 
“in bedrijf”. U kunt deze dag dus tot 21.00 uur in 
het gemeentehuis terecht voor paspoorten, vergunningen, 
de servicelijn etcetera.

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

van de brandweer, een klimmuur, bladblaasvoetbal/
straatvoetbal en 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.

prAAt met de rAAd!

Wilt u graag eens een keer praten met een raadslid
over iets wat u na aan het hart ligt?  
Tijdens de Open Dag op vrijdag 30 november (van 13.00 
uur tot 21.00 uur) kunt u praten met de ge-meenteraad in 
de raadzaal van het gemeentehuis. 

lunchen met de burgemeeSter 
en WethouderS

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

grAtiS recreAtiezWemmen!

Tijdens de Week van de Dienstverlening is het de hele 
week gratis recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht in 
Mijdrecht en Het Veenbad in Vinkeveen.

Tijden Blijdrecht: 
Jeugd: woensdag 13.30-15.30 uur
Volwassenen: dinsdag en vrijdag 10.00-11.00 uur
 woensdag 09.00-10.00 uur

Tijden Het Veenbad:  
 dinsdag  15.30-16.45 uur 
 woensdag  14.00-15.30 uur
 donderdag  15.30-16.45 uur
 vrijdag   15.30-16.45 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 wij 
bieden aan onze inwoners en daarom organi-seren 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 is het recreatiezwemmen 
in zwembad Blijdrecht en Het Veenbad gratis en krijgt 
u bij aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, 
rijbewijs of volledig ingediende aanvraag voor een lichte 
bouwvergunning een cadeaubon van vijf euro. Hebt 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 af-
valbrengstation 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
• Is het gratis recreatiezwemmen in zwembad Blijdrecht 

en Het Veenbad (voor tijden zie “recreatie-zwemmen”)
• Bij aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs 

of complete aanvraag voor een lichte bouwvergunning 
krijgt u een cadeaubon van vijf euro.

• 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

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. 

cAdeAubon ter WAArde vAn vijf euro!

Tijdens de Week van de Dienstverlening krijgt u bij 
aanvraag van een paspoort, identiteitskaart, rijbe-
wijs of volledig ingediende aanvraag voor een lichte 
bouwvergunning een cadeaubon van vijf euro.

grAtiS Strooizout!

Tijdens de Open Dag (vrijdag 30 november van 
13.00 tot 21.00 uur) kunt u gratis strooizout ophalen.
Het strooizout kunt u met onderstaande bon ophalen 
op het Raadhuisplein.

tegoedbon 
voor 1 emmer 

Strooizout 
vAn 7,5 kilogrAm

Tijdens de Week van de Dienstverlening 
van de gemeente kunt u op de Open 
Dag op vrijdag 30 november 2007 van 
13.00 uur tot 21.00 uur een emmer 
strooizout afhalen bij de ingang van het 
gemeentehuis aan het Raadhuisplein. 
De emmer is uitsluitend met deze bon af 
te halen. Vergeet deze daarom niet uit te 
knippen en mee te nemen. 
Graag tot vrijdag 30 november!
   
zo lang de voorraad strekt.

gaat u ook mee op excursie door 
de gemeente de ronde venen?
de gemeente organiseert tijdens de open dag een gratis excursie langs onlangs gereali-
seerde gemeentelijke projecten. tijdens de excursie krijgt u inzicht hoe deze projecten tot 
stand zijn gekomen, welke toekomstplannen er zijn, en is er gelegenheid om vragen te 
stellen aan gemeentelijke deskundigen. u wordt per bus gehaald bij het gemeentehuis en 
gebracht naar het excursiedoel. ter plekke wordt ongeveer één uur rustig gewandeld. 

Wilt u ook meerijden, meldt u dan aan via 
info@derondevenen.nl, tel, (0297) 29 16 16, via de 
inschrijvingslijst in het gemeentehuis onder vermelding 
van `busexcursie”.  Als de bus vol is, krijgt u van 
tevoren bericht dat u niet kunt deelnemen aan de 
excursie. Indien mogelijk zal een extra excursie 
worden georganiseerd. Deelnemers wordt gevraagd 
zich op het aangegeven tijdstip te verzamelen in de 
hal van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. De 
excursie eindigt op dezelfde plaats.
 
busexcursie 1 voert u naar de nieuwe woonwijk 
Wickelhof 2 en een deel van het Wickelhofpark in 
Mijdrecht. De excursie staat onder leiding van 

Peter Bos, projectleider Wickelhof.
Aanvang 13.15 uur, terugkomst 14.45 uur.

busexcursie 2 voert u naar het nieuwe Wickelhofpark 
en het park de Meijert in Mijdrecht. De excursie 
staat onder leiding van Leo Hulst, projectleider 
Wickelhofpark. 
Aanvang 13.45 uur, terugkomst 15.45 uur.

busexcursie 3 voert u naar de vernieuwde oude 
kern van Vinkeveen, langs onder andere de projecten 
Kerkelanden en Mariaoord. De excursie staat onder 
leiding van Peter Bos, projectleider Kerkelanden. 
Aanvang 15.00 uur, terugkomst 17.00 uur. 

bent u ook benieuwd of u mogelijk in aanmerking komt voor 
één van de voorzieningen die het gemeentelijk minimabeleid 
biedt? bijvoorbeeld de pcregeling, collectieve verzekering, 
bijzondere bijstand, kwijtschelding of declaratiefonds.
tijdens de open dag op 30 november 2007 kunt u bij de 
afdeling Sociale zaken een draagkrachtberekening laten maken. 
Aan de hand van deze berekening kunt u dan vaststellen of u in 
aanmerking komt voor de voorzieningen of dat uw inkomen en/
of vermogen toch meer bedraagt dan de gestelde grenzen. 

u dient de volgende stukken mee te nemen:
*  specificatie maandinkomen van u en uw partner 
 (indien van toepassing).
*  beschikking voorlopige teruggave van 
 heffingskortingen van de Belastingdienst.
ook de hoogte van uw vermogen is van belang. 
tijdens de berekening zullen wij u inlichten over de hoogte van 
de vermogensgrens.

mogelijkheid om 
draagkracht te 
berekenen
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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.

Burgemeester en wethouders geven 
gastlessen tijdens Dag van Respect
Burgemeester Burgman en de wethouders Van Breukelen, Dekker, Lambregts en Rosendaal 
hebben donderdag 15 november op verschillende basisscholen in De Ronde Venen gastlessen 
gegeven in verband met de Dag van Respect. Zij spraken met leerlingen van groep 8 om hen 
bewust te maken van het belang van respect; voor elkaar, voor natuur en milieu en voor de 
samenleving.

Burgemeester Burgman spreekt met kinderen van De Trekvogel

Hondenuitlaatactie 
Hofland van start
In de wijk Hofland in Mijdrecht worden woensdag 21 november borden 
geplaatst in het kader van de hondenuitlaatactie. Met deze actie wil het 
wijkcomité de leefbaarheid in de wijk vergroten. Veel bewoners ergeren 
zich aan de hondenpoep op de openbare weg, in de plantsoenen en op 
de speelplaatsen. Vooral kinderen en voetgangers zijn er de dupe van. 
Daarom heeft het wijkcomité samen met de gemeente plannen gemaakt 
om de overlast van de hondenpoep te beperken. 

Zo zijn er drie gebieden in de wijk benoemd:
1. gebieden waar het verboden is voor honden. 
 Dit zijn de speelplaatsen en de intensief gebruikte grasvelden.
2. gebieden waar honden vrij mogen rondlopen. 
 Dat zijn de ruige dijksterreinen aan de buitenzijde van de wijk.
3. de overige gebieden in de wijk. In die gebieden moeten de honden 

aangelijnd zijn zoals ook in de Algemeen Plaatselijke Verordening is 
aangegeven. De hondenpoep dient dan door de eigenaar van de hond 
te worden opgeruimd.

De borden die deze week geplaatst worden geven de gebieden aan waar 
het verboden is voor honden (gebied 1) en de gebieden waar honden vrij 
mogen rondlopen (gebied 2). 
De actie tegen de overlast is vooral gericht op gedragsbeïnvloeding van de 
“baasjes” van de honden. Het wijkcomité streeft ernaar om door middel van 
deze inspanning, samen met de gemeente én de wijkbewoners de wijk nog 
plezieriger te maken. Samenwerking staat centraal en daar hoort bij elkaar 
aanspreken op niet gewenst gedrag. Gezamenlijk kan deze actie een 
succes worden en kan een prettig leefbare wijk worden gevormd. 

Noodkap populieren 
Industrieweg Mijdrecht
Aan de Industrieweg in Mijdrecht staan ter hoogte van 
de firma Blokker een rij Canadese populieren (Populus 
x canadensis) van zo’n 20 meter hoog. Uit onderzoek is 
gebleken dat enkele bomen niet stabiel genoeg meer stonden 
en daardoor een gevaar voor de omgeving opleverden. Bij 
instabiliteit is de kans dan groot dat de bomen omvallen 
bij windstoten die meerdere keren per jaar voorkomen. 
Vanwege de veiligheidsrisico’s heeft de gemeente het advies 
opgevolgd om de populieren te verwijderen conform de 
noodkapprocedure.

De gemeente is op 16 november geïnformeerd over deze 
onderzoeksresultaten. Behalve de resultaten heeft de gemeente ook 
het advies ontvangen om de populieren op korte termijn te verwijderen. 
Vanwege de veiligheidsrisico’s heeft de gemeente het advies opgevolgd 
om de noodkapprocedure toe te passen. De boomstammen zijn maandag 
19 november opgeruimd. In het voorjaar zal een nieuwe asfaltdeklaag 
worden aangebracht op de Industrieweg en Ondernemingsweg. Onlangs 
is in opdracht van de gemeente een nieuwe asfaltdeklaag aangebracht op 
de Industrieweg en Ondernemingsweg. Door een technisch mankement, 
voldoen de asfaltdeklagen op deze wegen niet aan de gestelde eisen van 
vlakheid.

Gevonden 
en verloren 
voorwerpen

Met ingang van 01 april 2007 is de 
registratie en opslag van gevonden en 
verloren voorwerpen overgegaan van 
de politie naar de gemeente. U kunt ook 
kijken bij www.verlorenofgevonden.nl 
Onderstaande voorwerpen zijn bij de 
gemeente als verloren of gevonden 
opgegeven:

Gevonden voorwerpen 
week 45 en 46
• Damesfiets Peugeot
• Mobiele telefoon Sony ericsson
• Geruite herenpet 
• Zwarte lederen herenhandschoen
• Blauw/grijze leesbril
• Gouden trouwring 
• Plastic tasje. Inhoud: boek hand-

schoenen en make-up tasje
• Zwart lederen toilet etui
• Boor en waterpas

Verloren voorwerpen 
week 45 en 46
• Licht groene fiets frame nr. 

00225205 slot axa sl7 45381
• Zilveren sparta herenfiets
• Donker blauwe dames (mama) fiets 

sparta
• Mobiele telefoon Nokia kleur zilver 
• Mobiele telefoon Samsung zwart/

grijs met fotocamera
• Babyschoentje zwart met elastiek 

maat 20
• Donker blauwe portemonnee
• Bruine nylon vierkante portemonnee
• Wit/geel Gouden trouwring met 

inscriptie Clasina 12-01-2007
• Gouden met zilveren oorbel met 

hangertje in de vorm van een muntje 
met pareltje en gouden randje.

• Gouden ring inscriptie trees 
 10-07-1960
• Gouden slaven armband
• Katoenen tas blauw met geel 

opschrift Logo beter uit
• Bruin lederen tas met daarin een 

afstandsbediening
• Bruin/beige sporttas van Blues 

Basic met sport spullen

Gladheidbestrijding, 
een taak van gemeente 
en inwoners
Het winterseizoen is weer begonnen! De zomer is voorbij, de 
dagen worden korter en de temperatuur daalt weer. Vorst en 
winterse buien kunnen voor gladheid zorgen. Vorige week is 
de gemeente voor de eerste keer dit seizoen weer uitgerukt 
om te strooien. In dit artikel kunt u lezen wat de gemeente 
doet om gladheid te bestrijden en wat u er zelf aan kunt doen.

De gemeente maakt gebruik van een gladheidmeldsysteem. 
Van 1 november tot en met 1 april krijgt de gemeente naast het 
weerbericht ook meldingen van ijzel of sneeuw. Aan de hand van de 
ingeschatte gladheid wordt de strooistrategie bepaald. Medewerkers 
van de buitendienst van de gemeente zijn aangewezen voor wacht- en 
waakdiensten voor gladheidbestrijding. Zij bekijken in de winterperiode alle 
wegen en geven door of er gestrooid moet worden.

Wegen, fietspaden en invalidenroutes
De gemeente heeft zes strooiwagens, drie voor de wegen en drie voor de 
fietspaden. Alle strooiwagens hebben een eigen route. Bij gladheid worden 
eerst de belangrijkste wegen gestrooid, zoals busroutes, ontsluitingswegen 
en wegen buiten de bebouwde kom. Vervolgens worden ontsluitingswegen 
binnen de bebouwde kom gestrooid. Tegelijkertijd zorgen de strooiwagens 
ervoor dat alle fietspaden, zowel binnen als buiten de bebouwde kom, 
gestrooid worden. Tevens worden invalidenroutes gestrooid.
Bij hevige sneeuwval worden de wegen eerst geschoven om deze 
begaanbaar te houden voor het verkeer. Daarna wordt er gestrooid. Dit 
geldt ook voor de invalidenroutes. De woonerven worden in eerste instantie 
niet gedaan in verband met de sneeuwpret voor kinderen. Bij langere 
vorstperiode en gladheid door sneeuw worden deze wegen ook gestrooid. 
De manier waarop de gemeente de gladheidbestrijding uitvoert wordt 
jaarlijks vastgelegd in het gladheidbestrijdingsplan. Ook de strooiroutes 
worden daarbij beschreven. Het plan en de routes kunt u vinden op de 
gemeentelijke internetsite www.derondevenen.nl. Heeft u geen beschikking 
over internet en bent u nieuwsgierig naar dit plan, dan kunt u contact 
opnemen met de gemeente via telefoonnumer (0297) 29 16 16.

Voetpaden
Gladheidbestrijding is niet alleen een taak van de gemeente. De voetpaden 
worden niet door de gemeente geveegd en gestrooid. Maak daarom bij 
gladheid zelf uw eigen straatje schoon. Mensen die slecht ter been zijn 
gaan niet graag de straat op als de trottoirs glad zijn. Let ook op of u uw 
buren kunt helpen bij het sneeuwvrij maken van het trottoir. Samen houden 
we de gemeente begaanbaar bij vorst, ijzel of sneeuw.

VLC Design presenteert 
haar opdrachten
Wethouder Jacques Dekker woonde vrijdag 16 november de 
presentatie bij van VLC Design in Mijdrecht. 

VLC Design is het ontwerp- en adviesbureau van het VeenLanden College, 
bestaande uit leerlingen van de derde klassen vmbo-t. In de week van 
12 t/m 16 november hebben ze in kleine groepjes gewerkt aan opdrachten 
van twaalf verschillende échte opdrachtgevers, zoals de gemeente, het 
NME-centrum, Rode Kruis, SV Argon en de Stichting Vakantiespeelweken 
De Ronde Venen. Zo is er nagedacht over een toekomstig 
evenemententerrein in Marickenland en verdiepten meerdere groepjes zich 
in lichthinder en wat je daartegen kunt doen. Ook werden er activiteiten 
bedacht, folders gemaakt en allerlei bevolkingsonderzoeken gedaan. 
De meeste opdrachtgevers gingen tevreden terug naar huis. 
Voor meer informatie over VLC Design kunt u terecht bij NME-centrum de 
Woudreus, tel. (0297) 27 36 92.

Grote praktijkoefening 
bij SC Johnson 
Europlant B.V.
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.

Derde nieuwsbrief 
Marickenland
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 huis-aan-huis 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 telefoonnummer 0297 – 291616 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 Dag van Respect werd dit jaar voor de tweede keer 
in Nederland gehouden. Op bijna duizend basisscholen 
werden gastlessen gegeven door Betrokken 
Nederlanders (BN’rs), waaronder de leden van het 
Rondeveense college van B en W. Zij gingen onder 
andere in op de vraag wat respect nu eigenlijk inhoudt 
en hoe belangrijk het is om de ander te laten zien wie 
hij/zij is en zelf ook de ruimte te mogen nemen.
Burgemeester Burgman bezocht de Mijdrechtse 
basisscholen Twistvlied en De Trekvogel en sprak met 
de leerlingen over wat respect voor haar betekent. 
Maar ook over het feit dat respect niet voor iedereen 

hetzelfde betekent en dat respect verandert. Wat vijftig 
jaar geleden respectloos was, hoeft dat nu niet meer te 
zijn.
Wethouder Jan van Breukelen bezocht de Mijdrechtse 
basisscholen Molenland en Driehuis en wethouder 
Jacques Dekker de Hoeksteen, Hofland en de 
Eendracht. Wethouder Ingrid Lambregts gaf gastlessen 
op de basisscholen Veenzijde en Willespoort in Wilnis 
en wethouder Bram Rosendaal op de basisscholen De 
Schakel en De Pijlstaart in Vinkveen. Op de websites 
van de scholen is veelal een verslag te lezen of zijn 
foto’s te zien van de bezoeken.



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

AAnVRAGen BouwVeRGunnInG

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Hofland 17, 19 Oprichten van een woning  Reguliere bouwvergunning  2007/0778 8-11-2007
 (achter nr. 17, 19) fase 1 
Tienboerenweg 15b Oprichten van een bedrijfsgebouw Reguliere bouwvergunning  2007/0789 12-11-2007
  fase 2
Windmolen 26 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2007/0793 13-11-2007
Wipmolen 22 Plaatsen van dakkapellen op het voor-  Lichte bouwvergunning 2007/0787 12-11-2007
 en achtergeveldakvlak van de woning

Vinkeveen
Baambrugse  Plaatsen van een woonhuis met kantoor Reguliere bouwverguning  2007/0745 25-10-2007
Zuwe 118  fase 1
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Activiteitenkalender 
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt 
gemaakt door Stichting Cultura in samenwerking met 
VVV De Ronde Venen, nMe-centrum De woudreus 
en gemeente De Ronde Venen. wekelijks wordt 
een aantal activiteiten vermeld die in de komende 
week zullen plaatsvinden. Voor informatie over de 
activiteitenkalender kunt u contact opnemen met 
VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31, email: 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. een uitgebreide 
activiteitenkalender is te lezen op de website van de 
gemeente: www.derondevenen.nl. 

21 noVeMBeR
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 onze docenten verzorgd. Locatie: Nieuw 
Avondlicht, Dorpsstraat 75 in Mijdrecht. Aanvang: 14.00 tot 16.30 
uur.

23 noVeMBeR 2007
Venen Literair
Venen Literair heeft Simone van der Vlugt uitgenodigd om 
een voordracht te komen geven. Simone is schrijfster van 
psychologische thrillers en zal een voordracht geven over eigen 
werk,signeren en vragen beantwoorden. Locatie: Dorpshuis De 
Boei, Kerklaan 32, in Vinkeveen. Toegang: € 7,50 p.p. De verkoop 
van kaarten zal uitsluitend in de voorverkoop geschieden.Start op 
9 november bij de Openbare bibliotheken in de Ronde Venen en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht en The Readshop in Vinkeveen. 
Zie ook: www.simonevandervlugt.nl
Sinterklaasintocht 2007 in Amstelhoek
Locatie: nog niet bekend. Aanvang: 19.00 uur
Pianoconcert met Helena Basilova en Irina Parfenova 
Loactie: St. Janskerk in Mijdrecht. Kaarten verkrijgbaar in de 
voorverkoop bij Boekhandel Mondria, De Lindeboom 11, in 
Mijdrecht, Drogisterij de Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen. 
Informatie: www.cultura-drv.nl.

24 noVeMBeR 2007
Zaag mee in De Ronde Venen e.o.
Landschapsonderhoud op een legakker langs de Ringvaart in Wilnis 
(parkeren achter De Willisstee) van 09.00-14.00 uur (o.a. elzen 
afzetten en overhangende bomen verwijderen). Afvaart per praam.
Voor materiaal, koffie en soep wordt gezorgd. Zelf zorgen voor een 
beker, laarzen en werkkleding. Informatie bij Ton ter Linden: 
tel. (0297) 56 74 37.

Betere tijden voor de bus!
Vanaf 9 december 2007 rijden de bussen van Connexxion in 
de regio De Ronde Venen volgens een nieuwe dienstregeling. 
naast aangepaste vertrektijden kunnen er meer ingrijpende 
veranderingen zijn, bijvoorbeeld in de route of frequentie 
van de buslijnen. Connexxion raadt haar reizigers aan om de 
nieuwe bustijden en routes na te gaan op www.connexxion.nl 
of om een lijnfolder te vragen bij de chauffeur. 

De reiziger krijgt met de nieuwe dienstregeling circa 60 procent meer 
busvervoer aangeboden dan volgens de huidige, aflopende dienstregeling. 
Dit extra vervoer wordt vooral ingezet op trajecten waar de bereikbaarheid 
onder druk staat. Op drukke woon-werkroutes wordt extra vervoer 
geboden. Connexxion zet nieuwe, volledig toegankelijke lagevloerbussen 
in welke allemaal zijn voorzien van camera’s. De reizigers worden in de bus 
geïnformeerd via automatische halte-afroep en displays. Om de stiptheid 
te verbeteren worden de bussen op de Zuidtangent en Schiphol Sternet 
voorzien van apparatuur die chauffeurs inzicht geeft in vertragingen. Door 
schonere motoren produceren de bussen minder uitstoot van stikstof en 
fijnstof. In de loop van 2008 wordt de OV-chipkaart in gebruik genomen en 
daarom zijn de bussen al uitgerust  met OV-chipkaart apparatuur. 
Om alle verbeteringen met de reiziger te vieren verkoopt Connexxion van 
9 december tot en met 31 december op de bus Meerrittenkaarten voor 1 
euro per rit. Zo kan het nieuwe busvervoer door reizigers voordelig worden 
uitgeprobeerd. 

Grootste wijzigingen in de regio De Ronde Venen:

Lijn 140: uithoorn - Haarlem
Lijn 140 gaat vaker rijden, op werkdagen overdag gaat lijn 140 zelfs 
elke 10 minuten rijden tussen Haarlem en Uithoorn. Alle ritten rijden 
de gehele route. In Hoofddorp is de route gewijzigd. De lijn rijdt in 
Hoofddorp, tussen het station en het Burgemeester van Stamplein, 
niet langer via bedrijventerrein Beukenhorst West maar via Graan 
voor Visch.
Lijn 142: wilnis - Amsterdam
Lijn 142 rijdt voortaan de hele dag, alle dagen, als Regioliner door 
naar Amsterdam. Lijn 142 stopt in Amstelveen en Amsterdam 
alleen op de belangrijkste haltes. De dienstregeling van lijn 142 is 
afgestemd met de dienstregeling van lijn 144. Samen rijden deze 
lijnen tenminste vier keer per uur maar vaak ook zes keer per uur 
tussen Uithoorn en Amsterdam.
Lijn 146: (wilnis) - uithoorn - Amsterdam Bijlmer Arena
Lijn 146 is de nieuwe en snelle lijn voor reizigers naar Amsterdam 
Zuidoost. Om deze reistijd zo kort mogelijk te houden, stopt lijn 146 
niet in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel. Lijn 146 rijdt op 
werkdagen overdag tussen Uithoorn en station Amsterdam Bijlmer 
Arena. In de ochtendspits starten een aantal ritten in Wilnis, in de 
middagspits eindigen een aantal ritten in Wilnis. 
Lijn n70: Amsterdam - Vinkeveen
Lijn N70 vervangt nachtlijn 270. Lijn N70 rijdt alleen in de nachten 
van donderdag op vrijdag, vrijdag op zaterdag en zaterdag op 
zondag. 

Kijk voor meer informatie op www.connexxion.nl. 

 

Servicelijn, uw 
helpende hand
De servicelijn bestaat al sinds 2003 en kan door 
iedereen worden gebruikt om meldingen, klachten 
en verzoeken over de openbare ruimte en veiligheid 
door te geven. Via een speciale campagne houden 
wij u graag op de hoogte van de mogelijkheden die 
de servicelijn u kunt bieden. er zijn tien categorieën, 
waarvan deze week de categorie “dieren” verder 
wordt toegelicht.

Dieren
U kunt bij de servicelijn terecht met allerlei vragen en 
meldingen over zaken die betrekking hebben op dieren. 
Hierbij kunt u denken aan vragen over overlast van dieren, 
ongediertebestrijding en vragen over vermissing en gevonden 
dieren. Niet alle zaken die betrekking hebben op dieren wordt 
door de gemeente afgehandeld. Het kan daarom ook voorkomen 
dat u verwezen wordt naar andere instanties of dat de melding/
klacht door ons wordt doorgegeven. Ongediertebestrijding, 
zoals de bestrijding van bijen, wespen en ratten, wordt 
bijvoorbeeld door particulieren bedrijven verricht. Een imker of 
ongediertebestrijdingbedrijf kan dan worden ingeschakeld. De 
kosten van het bestrijden van ongedierte op eigen terrein komen 
voor rekening van de betreffende eigenaar of gebruiker. 
De bestrijding van muskusratten is een taak van de provincie 
Utrecht. De provincie heeft daarvoor het Openbaar Lichaam 
Muskusrattenbestrijding opgericht. U kunt uw melding daarom 
ook rechtstreeks richten aan de meldlijn muskusratten in 
Breukelen of Utrecht, telefoonnummers 0346-264806 
respectievelijk (030) 25 83 769. U kunt ook een email sturen naar 
OLM@provincie-utrecht.nl. De bestrijding van muskusratten is 
vanaf 1 januari een taak van Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden. Tel. (030) 63 45 700,  
e-mail: muskusrattenbestrijding@hdsr.nl.
Bij overlast van zwerfdieren kan vaak de dierenambulance 
worden ingeschakeld. Bij vermissing ontvangt u contactadressen 
van een asiel waar u kunt informeren. De dierenambulance 
kunt u rechtstreeks benaderen via het nummer 06-53315557. 
Dode dieren op de openbare weg worden opgehaald door de 
gemeentelijke dienst.
Klachten over hondenpoep kunnen in principe ook via de 
servicelijn worden gemeld, maar de gemeente vindt dit vooral 
een mentaliteitskwestie waarop de eigenaar van honden kunnen 
worden aangesproken. Zo is het verboden om hondenpoep 
achter te laten op die delen van de weg die gebruikt worden 
door het (voetgangers)verkeer en op speelplaatsen. Gezien 
het lage veiligheidsrisico, geeft het huidige gemeentelijk 
handhavingsbeleid echter geen prioriteit aan overtredingen op dit 
gebied. Bij speelplaatsen worden wel regelmatig borden geplaatst 
die het verbod duidelijk maken. Daarnaast werkt de gemeente 
samen met wijkcomités, zoals met het wijkcomité Hofland, om 
gezamenlijk plannen te bedenken om de overlast te bestrijden.
Uw vragen worden, als dit 
mogelijk is, direct beantwoord. 
Bijna alle meldingen worden 
in het registratiesysteem 
genoteerd en zo snel mogelijk 
afgehandeld. Natuurlijk is 
het mogelijk dat uw verzoek 
niet uitgevoerd kan worden. 
Dan krijgt u hierover een 
duidelijk antwoord. De 
klachten en meldingen die 
niet betrekking hebben op 
gemeentelijke taken worden 
niet in het gemeentelijke 
registratiesysteem 
opgenomen.

De servicelijn is op twee manieren te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via www.derondevenen.nl. 
 U kunt het speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is telefonisch geopend op maandag 

tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 
8.30 tot 12.30 uur via telefoonnummer (0297) 29 18 00

Tentoonstelling 
‘Mezenlaan 7’  
in nMe-centrum 
De woudreus 
Tot 5 december kan iedereen nog de de tentoonstelling 
“Mezenlaan 7” in het nMecentrum De woudreus bezoeken.

Het doel van de tentoonstelling Mezenlaan 7 is dat kinderen betrokken 
raken bij het onderwerp klimaatverandering. En dat ze zich afvragen wat 
ze zelf kunnen doen. Drie thema’s staan centraal in de tentoonstelling: 
energie (gas en elektriciteit), water en afval. Zo komen er verschillende 
vragen aan de orde, waardoor kinderen ontdekken hoe ze zelf een steentje 
kunnen bijdragen in hun dagelijkse leven thuis. Waar kies je voor: ‘bad of 
douche’, ‘afwassen met de hand of met de machine’? Houd jij rekening met 
je energieverbruik? Of ga je vooral voor gemak? 
Mezenlaan 7 is het adres van een striphuis dat in NME-centrum De 
Woudreus staat. In het huis wonen twee kinderen, Femke en Noah met hun 
oma. Femke is een meisje dat zeer betrokken is bij de natuur. Noah, haar 
broer, heeft vooral oog voor zijn computer en oma denkt er het hare van. 
Aan de hand van een klein en zwak koolmeesje, vertellen zij een verhaal 
en ontdekken ze de invloed van de klimaatverandering op meesjes. 
De tentoonstelling is speciaal ontwikkeld voor groep 7 en 8 van het 
basisonderwijs, maar niet alleen geschikt voor kinderen. Ook voor 
volwassen is het een boeiende beleving met diverse eyeopeners. 
Het bezoekadres is Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis op woensdagmiddag 
van 13.30 uur tot 17.00 uur Tel. (0297) 27 36 92. De toegang is gratis.

Uitnodiging 
Kramenmarkt en 
nieuwjaarsreceptie ‘08
Ieder jaar wordt een kramenmarkt voor verenigingen 
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 
gelegenheid voor inwoners van de gemeente De Ronde Venen 
om nieuwjaarswensen met elkaar uit te wisselen. Maar dat 
niet alleen: De nieuwjaarsbijeenkomst geeft u als vereniging 
de uitgelezen kans om aan een groot publiek uw activiteiten 
kenbaar te maken.Vorige week zijn de uitnodigingen om deel 
te nemen aan de kramenmarkt naar alle bij de organisatie 
bekende verenigingen en instellingen verzonden. Het is 
heel goed denkbaar dat niet alle instellingen uit de Ronde 
Venen de uitnodigingen hebben ontvangen door bijvoorbeeld 
adreswijzigingen of omdat er nieuwe verenigingen of 
instellingen zijn opgericht. Hierbij wordt u dan ook van harte 
uitgenodigd om deel te nemen aan de kramenmarkt op: 
Donderdag 3 januari 2008 van 19.00 uur tot 22.00 uur in de 
willisstee in wilnis. Vraag alsnog een uitnodiging en een 
aanmeldingsformulier aan bij de organisatie: Floor Groenendijk, 
tel. (0297) 28 18 23 of mail naar, f.groenendijk@casema.nl.

oFFICIeLe BeKenDMAKInGen

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.

Groenlandsekade 103 Veranderen van de woning Reguliere bouwvergunning 2007/0762 2-11-2007
Herenweg 173 Vergroten van een woning Lichte bouwvergunning 2007/0792 13-11-2007
Rietveld 1 Veranderen van de zijgevel van de woning Lichte bouwvergunning 2007/0782 7-11-2007
Vinkenkade 69 Vernieuwen van een woning Reguliere bouwvergunning  2007/0781 8-11-2007
  fase 1
Winkeldijk 19a-R63a Vernieuwen van een chalet Reguliere bouwvergunning  2007/0771 5-11-2007
  fase 1
Winkeldijk 19a- 124C Oprichten van een recreatiewoning Reguliere bouwvergunning  2007/0777 6-11-2007
  fase 1

waverveen
Poelweg 2 Oprichten van een rundveestal op een  Reguliere bouwvergunning 2007/0785 12-11-2007
 bestaande mestkelder fase 2

wilnis
Amstelkade 68 Plaatsen van een vrijstaande hobbyloods Reguliere bouwvergunning  2007/0780 8-11-2007
  fase 1
Mijdrechtse  Oprichten van een woning Reguliere bouwvergunning 2007/0783 9-11-2007
Dwarsweg 21  fase 1
Waterlelie 3 Oprichten van een terras Lichte bouwvergunning 2007/0795 15-11-2007

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien.
 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend.(Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

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

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN

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

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

Mijdrecht
Industrieweg 67, 69 Oprichten van een bedrijfshal Bouwvergunning fase 1 2007/0448 7-11-2007
Tienboerenweg 20b Vergroten van een landbouwmachine 
 bedrijfsruimte Bouwvergunning 2007/0380 15-11-2007
Windmolen 26 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0793 15-11-2007

Vinkeveen
Achterveld Realiseren van een legakker door middel 
 van damwanden (nabij Heulweg) Bouwvergunning 2007/0148 8-11-2007
Baambrugse Zuwe 166 Vernieuwen van beschoeiingen Bouwvergunning 2007/0776 15-11-2007
Bloemhaven 49 Plaatsen van een berging en het 
 veranderen van de voorgevel/entree Bouwvergunning fase 2 2007/0733 7-11-2007
Groenlandsekade 99  Geheel vernieuwen van beschoeiing 
 en steiger (achter) Bouwvergunning 2007/0705 13-11-2007
Arkenpark 
De Plashoeve 11 Oprichten van een schuur Bouwvergunning 2006/0756 15-11-2007

Wilnis
Oudhuijzerweg 95 Oprichten van een woning en steiger Bouwvergunning fase 2 2007/0686 8-11-2007

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

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN

De gemeente heeft op 15 november 2007 kapvergunning verleend voor 

Straatnaam Soort boom Reden 
gemeentelijke bomen

Vinkeveen
Dodaarslaan (tegenover nr. 15) 1 linde renovatie riool
Meerkoetlaan/Waterhoenlaan (naast nr. 2) 1 sierkers aanleg ondergrondse afvalbak 
Meerkoetlaan (voor nr. 2 t/m 14) 4 esdoorns renovatie riool
Scholeksterlaan (naast nr. 6) 1 esdoorn renovatie riool
Scholeksterlaan (ter hoogte van nr. 63 t/m 71) 3 moerascipressen renovatie riool

De verleende kapvergunningen liggen van 21 november tot 2 januari 2007 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. 
Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend 
een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen 
van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een 
verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een 
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen 
voor deze kapvergunningen kunt u bellen met de afdeling Groen, tel. (0297) 291 786.

VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN “WESTERHEUL IV”

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto 
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 november 2007 het 
bestemmingsplan “Westerheul IV” gewijzigd heeft vastgesteld.
Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking heeft, ligt tussen de bestaande woonwijk Westerheul III en bedrijven-
terrein Voorbancken te Vinkeveen. Het bestemmingsplan voorziet in een nog uit te werken bestemming “woondoeleinden”, 
bestemd voor de bouw van circa 260 woningen (max. 270 woningen). Dit betekent dat deze bestemming in een latere fase 
nog gedetailleerd wordt uitgewerkt in één of meer zogeheten “uitwerkingsplannen”. De grote lijnen, waaronder de maximale 
bouwhoogte en de hoofd groenstructuur en -infrastructuur, zijn met dit bestemmingsplan vastgelegd.

Wijzigingen
Om eventuele effecten van het bouwrijpmaken van Westerheul IV op het gasdrukregel- en meetstation te elimineren, zal om 
het station een sloot gegraven worden. De sloot heeft in overleg met Gasunie en Waternet een gewijzigd profi el gekregen 
en is als zodanig aangepast op de plankaart. Het slootprofi el voldoet hiermee aan de minimale vrijwaringszone ten opzichte 
van de hogedruk aardgastransportleiding.Voorts is in de toelichting op het bestemmingsplan ingegaan op de waterhuis-
houdkundige effecten en overige effecten (rust, licht en voedsel) van de woonwijk op de ecologische hoofdstructuur (EHS) 
en de groene contour (paragraaf 4.5).

Terinzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 22 november 2007 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
bij de balie Bouw- en Woningtoezicht in de centrale hal van het gemeentehuis. 
Degene die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, alsmede een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig  artikel 23 afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuurs-
recht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage 
ligging bij Gedeputeerde Staten bedenkingen inbrengen tegen het bestemmingsplan. Schriftelijke bedenkingen kunnen 
worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Voor het mondeling inbrengen van 
bedenkingen kan gedurende werkdagen telefonisch (tel. 030 25 83 136) een afspraak worden gemaakt tot drie werkdagen 
vóór afl oop van de termijn van terinzageligging. Aangezien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft vast-
gesteld ten opzichte van het ontwerp, kan voorts een ieder gedurende de vermelde termijn van ter inzage legging tegen de 
door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht.

VERKEERSBESLUIT STADHOUDERLAAN IN MIJDRECHT

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit 
betreft de volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter 
hoogte van Stadhouderlaan 147, 3641 KH Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 21 november 2007 gedurende een 
termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.

LEIDRAAD DAKOPBOUWEN DE RONDE VENEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 november 2007 hebben besloten de Leidraad dakopbouwen De 
Ronde Venen vast te stellen. De leidraad voorziet in voorwaarden voor de beslissing om medewerking aan de voor een 
dakopbouw benodigde artikel 19 WRO procedure te verlenen. Dit besluit treedt daags na bekendmaking in werking.

Ter inzage legging
Genoemde regeling ligt vanaf heden ter inzage bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis. Op 
verzoek kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen. U kunt de leidraad ook down-
loaden via de website www.derondevenen.nl > bestuur en organisatie  > verordeningen.

VERORDENINGEN BAATBELASTING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 1 november 2007 heeft besloten 
de volgende Verordeningen baatbelasting vast te stellen:
-  Verordening baatbelasting cluster 33 Botsholsedijk.
-  Verordening baatbelasting cluster 43 De Hoef Westzijde (ged).
-  Verordening baatbelasting voor de samengestelde clusters 50, 52 en 53, betreffende Middenweg (ged), Mijdrechtse 

Zuwe (ged), Eerste Zijweg (ged) en Tweede Zijweg (ged).
-  Verordening baatbelasting cluster 55 Wilnisse Zuwe (ged).
-  Verordening baatbelasting cluster 55a park Veenvliet aan de Wilnisse Zuwe.
-  Verordening baatbelasting cluster 56 Veenkade.
-  Verordening baatbelasting cluster 58 Groenlandsekade.

-  Verordening baatbelasting cluster 59 Ringdijk (Oude Spoorbaan).
-  Verordening baatbelasting cluster 60 Oosterlandweg.
Deze verordeningen regelen de heffi ng van baatbelasting in de diverse gebieden. Baatbelasting wordt geheven om de voor 
rekening van de gemeente komende lasten die gepaard gaan met de aanleg van de riolering te verhalen op de genotheb-
bende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van de door de aanleg gebate onroerende zaken. De verordeningen 
treden in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De datum van ingang van de heffi ng is 1 januari 
2007.

Ter inzage legging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij de balie 10 en /of 11 zijnde Burgerservice in het gemeentehuis. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer 
(Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van 
bestuur zijn binnengekomen van:
- N. Smit container transport voor het van toepassing worden van het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer 

voor een inrichting ten behoeve van containeropslag op het perceel Waverveensepad 31 A, 3645 CL in Vinkeveen;
- A.A.G.C. de Lange voor het veranderen van een akkerbouwbedrijf met paarden waarop het Besluit landbouw milieube-

heer van toepassing is, op het perceel De Hoef Oostzijde 20A, 1426 AD te De Hoef;
- J.P.C. van Muijen voor het veranderen van een melkrundveehouderij en pensionstal waarop het Besluit landbouw mi-

lieubeheer van toepassing is, op het perceel Ringdijk 2e bedijking 25, 3641 PH te Mijdrecht.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar 
voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur 
dient u eerst een afspraak te maken bij: de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag 
van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.
 

COMMISSIEVERGADERINGEN 

Op 8, 9 en 10 oktober 2007 vergaderen de raadscommissies. De vergaderingen van de commissies beginnen om 19.30 uur 
en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis, ingang Raadhuisplein. De raadscommissies hebben de volgende 
punten op hun agenda staan:

MAANDAG 26 NOVEMBER: RAADSCOMMISSIE RUIMTE 
1. Vragenhalfuurtje voor burgers aan de raadsleden.
2. Vaststellen agenda raadscommissie Ruimte 
3. Vaststelling verslag van de raadscommissie Ruimte van 8 oktober 2007.
4. Mededelingen.
5. Punten t.b.v. de raad van 13 december 2007.  
a. Aanschaf mobiele kraan. (Raadsvoorstel nr 0067/07)
 De raad wordt voorgesteld een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een mobiele kraan op 

het afvalbrengstation. Deze kraan zorgt ervoor dat het voor inwoners en medewerkers op het afvalbrengstation eenvou-
diger wordt oa tuinafval in containers te storten.

6. Overige punten.
a.  Intergemeentelijke samenwerking.
b. Afdoeningslijst.
c. Bestuursrapportage 
d. LIS.
e. De vierde kwartaalrapportage.
f. Evaluatie verkeersveiligheidsplan (memo wordt nagezonden). Doorgeschoven stuk van de vergadering van oktober.
g. Beheersysteem wegen en rioleringen. Doorgeschoven stuk van de vergadering van oktober
h. Defi nitie starters. Memo aan commissie ter discussie defi nitie van “Starters”
i. Voorontwerpbestemmingsplan & Conceptbeeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen.
j. Estafetteproject: onderzoek alternatieve sportparklocaties.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

WOENSDAG 28 NOVEMBER: RAADSCOMMISSIE BESTUUR
1. Vragenhalfuurtje voor burgers aan de raadsleden.
2. Vaststellen agenda raadscommissie Bestuur. 
3. Vaststelling verslag van de raadscommissie Bestuur van 10 oktober 2007 en het verslag van de gezamenlijke 

commissie van 18 oktober 2007.
4. Mededelingen.
5. Punten t.b.v. de raad van 13 december 2007. 
a. De vierde kwartaalrapportage. (Raadsvoorstel nr. 0072/07)
 In een begrotingsjaar komt het voor dat budgetten bijgesteld moeten worden. In dit advies is een overzicht gegeven van 

de bij te stellen budgetten in het vierde kwartaal van 2007.
b. Treasurystatuut (Raadsvoorstel nr. 0066/07). 
 Voorgesteld wordt het Treasurystatuut - onder intrekking van het raadsbesluit van 23 september 2004 (raadsvoorstel-

nummer 112 van 2004) - vast te stellen.
c. Nota internationale samenwerking. (Raadsvoorstel nr.  0353/07) 
 Voorgesteld wordt in te stemmen met de (aangepaste) nota internationale samenwerking, waarin wordt voorgesteld om 

januari 2009 een defi nitieve beslissing te nemen over de stedenband met Kolin en De RondeVenen uit te roepen tot Mil-
lenniumgemeente en nadere voorstellen verder uit te werken.

d. Belastingverordeningen 2008 (Raadsvoorstel nr.  0071/07)
 De belastingverordeningen worden jaarlijks aangepast en aangeboden aan de raad. In de belastingverordeningen zijn  

de heffi ng en invorderding vastgelegd van de door de gemeente geïnde belastingen en leges
6. Vaststellen conceptagenda raad en lijst ingekomen stukken (worden voor de vergadering per mail toegezonden).
7. Overige punten.
a. Intergemeentelijke samenwerking. 
b.  Bestuursrapportage.
c. Vaststelling BIBOB-beleidslijn
d. Normenkader fi nanciële rechtmatigheid 2007.
e. Inwonergerichte beleidsvorming.
f. Staat van de gemeente.
8. Rondvraag.
9. Sluiting.

DONDERDAG 29 NOVEMBER: RAADSCOMMISSIE WELZIJN
1. Vragenhalfuurtje voor burgers aan de raadsleden.
2. Vaststellen agenda raadscommissie Welzijn 
3. Vaststelling verslag raadscommissie Welzijn van 9 oktober 2007.
4. Mededelingen:
5. Punten t.b.v. de raad van 13 december  2007. 
a. Verordening tegemoetkoming kosten sociale participatie voor minima huishoudens 2004. (Raadsvoorstel nr. 0075/07) 

Voorstel tot intrekking van de Verordening tegemoetkoming kosten sociale participatie voor minimahuishoudens 2004. 
De wijzigingen in het beleid van deze verordening zijn inmiddels opgenomen in de Nota Minimabeleid. De verordening 
is daardoor niet langer van toepassing.

b. Wetswijziging WSW. (Raadsvoorstel nr. 0064/07) De bedoeling is meer mensen met een WSW-indicatie aan het werk 
te helpen in een reguliere werkomgeving, buiten de beschutte werkomgeving van de SW-organisatie. En behoud van de 
WSW voor de doelgroep en meer rechten voor WSW-geïndiceerden.   

c. Onderzoek rekenkamercommissie verstrekking jeugdsportsubsidies. (Raadsvoorstel nr. 0073/07)
 De rekenkamercommissie geeft aanbevelingen om aspecten van het beleid jeugdsport- subsidie te verbeteren. Voorge-

steld wordt deze aanbevelingen mee te nemen bij de evaluatie van de deelverordening subsidie Jeugdsport. 
d. Kadernota Sport (Raadsvoorstel nr.0058 /07)
 In de Kadernota Sport wordt een visie, missie en speerpunten voor het gemeentelijke sportbeleid voor de periode 2008 

tot 2012 geformuleerd. Tevens wordt voorgesteld welke fi nanciële middelen nodig zijn voor de uitvoering van de speer-
punten uit deze Kadernota.

e. Onderwijshuisvestingsprogramma 2008
 Jaarlijks kunnen schoolbesturen een aanvraag bij de gemeente indienen voor toekenning van een voorziening in de 

huisvesting. Hiermee wordt voorgesteld het huisvestingsprogramma voor 2008 vast te stellen. 
6. Overige punten.
a. Intergemeentelijke samenwerking.
b. Afdoeningslijst.
c.  Bestuursrapportage.
d. De vierde kwartaalrapportage.
e. Voorbeelden inventarisatie prestatievelden WMO (stukken in uw bezit)
f. Invoering kwalifi catie in leerplicht wet (stukken in uw bezit)
g.  Rapport GGD onderzoek naar alcohol- en drugsgebruik onder jongeren (stukken in uw bezit)
h. Memo adviescommissie binnen programma Wonen, Welzijn en Zorg (memo reeds in uw bezit)
i. Format / vormgeving prestatie-afspraken.
7. Rondvraag.
8. Sluiting.

Vindt u de natuur dichtbij ook zo belangrijk? 
Help ons mee de natuur te beschermen en 
word Beschermer van Landschap Noord-
Holland: voor  20,- per jaar (meer mag ook) 
ontvangt u een lidmaatschapspas met gratis
toegang tot onze natuurgebieden, onze 
Natuurgids en 4x per jaar ons tijdschrift.
Bel nú 0251-362762

www.landschapnoordholland.nl
Natuur dichtbij !

Welkom in onze natuurgebieden! Ik wil het werk van Landschap Noord-Holland steunen
en geef mij hierbij op als lid. Ik machtig Landschap 

Noord-Holland, tot wederopzegging, jaarlijks een bedrag van ....... (min.  20,-)
van mijn bank- of girorekening af te schrijven. 

Ja, ik word lid!

Voorletter(s): m/v Achternaam:

Adres:

Postcode: Plaats:

Geboortedatum:   Tel:

E-mailadres:

Bank/girorekening:

Stuur deze bon in een envelop 
zonder postzegel naar: 
Landschap Noord-Holland,
Antwoordnummer 263, 
1900 VB Castricum

Handtekening:

9032
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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.
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In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, maak daar een foto van, een klein verhaaltje en 
stuur het op. Vorige week ontvingen we deze foto.....

   Goed geschoten...

Spaanse waarschuwing
Afgelopen week ontvingen wij van Cynthia van Nie bijgaande 
foto met de volgende tekst:  “Onlangs waren mijn vriend en ik 
een paar dagen in Barcelona en zagen wij in de lift van de ge-
denkzuil voor Columbus een waarschuwing. Deze waarschu-
wing was niet voor niets, de lift was namelijk zo piepklein dat 
een menselijke uitlaatgas wel eens fataal zal kunnen zijn!

Sint en pieten op de Kastelein
Wilnis – Sinterklaas is in het land en al de jeugd van Nederland 
is er weer vol van.  Zo ook de kinderen  in Wilnis. Die hebben  er 
zin in, dat is duidelijk. Vorige week kwamen wij al de miniaturen 
van de Goede Sint en zijn Pieten tegen op de Kastelein in Wilnis, 
zo schrijft ons een bewoonster uit Wilnis. Dit was natuurlijk een 
snel kiekje waard. 
Volledig in pak maar zonder strooigoed en cadeaus liepen ze 
langs diverse deuren om zich alvast te tonen. Schattig toch?

Jongeren zetten zich in 
voor leeftijdgenoten

Uithoorn - Enkele jongeren van de 
Emmausparochie  namen het afge-
lopen jaar deel aan een project op 
het eiland Cebu op de Filippijnen. 
Zij gingen daar heen om met een 
groep leeftijdgenoten een school 
op te knappen en te helpen bij het 
bouwen van woningen voor de arme 
bevolking en vooral de kinderen ter 
plaatse te helpen.
In de viering van afgelopen zondag 
kwamen zij door middel van een 
korte filmrapportage aan de paro-
chie vertellen wat zij daar hadden 
meegemaakt.
Hun verslag en ervaringen van de 
reis waren ook goed te begrijpen 
voor de vele kinderen die thuis met 

hun ouders pakketten (schoenen-
dozen) hadden versierd en vol ge-
daan met nuttige schoolspullen of 
speelgoed.
De liederen van het kinderkoor Op-
maat waren helemaal aangepast 
aan de actie en dat liet nog eens 
zien dat er ook voor kinderen een 
eigen plaats is in de kerk. Het koor 
hoopt daarom dat deze goed ver-
zorgde viering veel kinderen uit-
daagt mee te komen zingen..
Op de foto de jongeren die uitleg 
geven over hun reis naar Cebu, ter-
wijl ook een deel zichtbaar is van de 
vele schoenendozen die zijn inge-
leverd en die via de jongeren naar 
Cebu zullen worden gestuurd.

Pianoconcert in Janskerk
Mijdrecht - Op vrijdagavond 23 no-
vember geven Irina Parfenova en 
haar dochter Helena Basilova een 
concert op twee vleugels in de Jans-
kerk te Mijdrecht. Het concert be-
gint om 20.30 uur. Op het program-
ma staan composities van J.S. Bach, 
W.A. Mozart, D. Milhaud en S. Rach-
maninov. Helena zal solo van S. Pro-
kofjev delen uit het ballet Assepoes-
ter spelen. 
Irina Parfenova vestigde zich in 
1990 in Nederland. Daarvoor had zij 
in haar geboortestad Moskou haar 
studie afgerond en gaf zij vele con-
certen in de voormalige Sovjet Unie. 
Aan het Koninklijk Conservatorium 
in Den Haag behaalde zij haar twee-
de pianodiploma, waarna vele op-
tredens volgden in binnen- en  bui-
tenland. Meerdere malen speelde zij 
in het Concertgebouw. Naast con-
certpianiste is zij begeleidster van 
diverse zangers en medeoprichtster 
en pianiste van het muziektheater-
gezelschap Troupe A’dour, De fami-
lievoorstelling “Katsjanka” werd in 
Nederland en België opgevoerd.  

Zeven jaar
Helena Basilova, in Moskou ge-

boren, kwam op zevenjarige leef-
tijd naar Nederland. Zij studeerde 
af bij David Kuyken aan het Am-
sterdamse Conservatorium in 2005. 
Na haar masterstudie vormt ze een 
duo met violiste Lisa Jacobs. Helena 
houdt  zich intensief bezig met ka-
mermuziek, ze speelt in “Trio Lurra”, 
dat zich richt op het hedendaagse 
repertoire en Nederlandse compo-
sities.  Zij voelt zich sterk aange-
trokken tot Russische componisten 
uit de 20e eeuw, zoals Prokofjev en 
Skrabin. De komende periode geeft 
Helena  concerten in het hele land 
en op 12 maart 2008 speelt zij in het 
Concertgebouw.

Kaarten voor volwassenen à 10,- 
euro, voor 65+ en houders CJP 7,50 
euro en jeugdigen tot 16 jaar 5,- eu-
ro zijn te reserveren via www.cultu-
ra-drv.nl
In voorverkoop zijn kaarten verkrijg-
baar bij drogisterij De Bree te Vin-
keveen, boekhandel Mondria te 
Mijdrecht en aan de ingang een half 
uur voor aanvang van het concert.
Informatie is tevens te vinden op  
www.cultura-drv.nl en www.helena-
basilova.com 

Henk Lam uit Uithoorn in zijn nopjes:

Bon voor foutparkeren 
met succes aangevochten
Uithoorn - De Uithoornse inwoner 
Henk Lam is in zijn nopjes en te-
recht. Hij vocht met succes een door 
de politie uitgeschreven parkeerbon 
voor zijn echtgenote aan en werd 
door de kantonrechter in het gelijk 
gesteld. De parkeerbon bleek onge-
grond en die kan hij nu verscheu-
ren. Overigens kan zijn gewonnen 
zaak voor veel bezoekers van het 
winkelcentrum Zijdelwaard die hun 
auto achter het winkelcentrum in de 
H. Heijermanslaan parkeren, (pretti-
ge) gevolgen hebben. Zolang echter 
de huidig aangegeven parkeerge-
boden en -verboden worden gecon-
tinueerd! De echtgenote van Henk 
kreeg op 15 maart van dit jaar in de 
H. Heijermanslaan een parkeerbon 
uitgedeeld omdat zij een parkeer-

overtreding had gemaakt. Zij had 
haar auto gezet aan de straatzijde 
waar ook het tankstation van BP is 
gevestigd. Daar zijn geen blauwe 
parkeervakken op de straat ingete-
kend. Toen de echtgenote van Henk 
had auto geparkeerd had en even 
later terugkwam van een boodschap 
zag zij een (aspirant)politieagent bij 
haar auto een bon uitschrijven. Op 
haar vraag waarvoor dit was ver-
telde hij haar dat zij bekeurd werd 
omdat zij daar niet mocht parkeren. 
Aangezien zij met Henk daar al va-
ker had gestaan en die het parkeer-
bord bij het BP-station eens nader 
had bestudeerd, antwoordde zij dat 
volgens haar man hier zonder pro-
bleem kon worden geparkeerd. “Dat 
maken wij wel uit,” werd haar ietwat 

onvriendelijk gezegd, waarna ver-
dere discussie zinloos bleek. Dus 
kreeg zij een bon waarop een boe-
te staat van 50,- euro. En zij niet al-
leen; meerdere geparkeerde auto’s 
kregen er eentje onder de voorruit 
geschoven.

Tegenstander
Nu wil het toeval dat Henk jarenlang 
als documentdeskundige werkzaam 
is geweest bij de Nationale Recher-
che Informatie Dienst. Hij heeft niet 
alleen een groot gevoel voor rechts-
orde, maar bovendien een behoor-
lijke kennis van de regelgeving. En 
daar heeft de Politie Amsterdam-
Amstelland, bureau Uithoorn, dus 
een aardige tegenstander aan. Henk 
stapte daarom het politiebureau 
binnen om uitleg te geven wat het 
parkeerbord en dat wat er apart on-
der is bevestigd, inhoudt. Iets wat hij 
ook aan onze redactie vertelde. “Het 
is een verkeersbord met een on-
derbord (‘alleen in de vakken’). Dat 
laatste geeft een nadere aanduiding 
of beperking aan van wat er bo-
ven staat. In dit geval Zone P, maxi-
maal een half uur parkeren. Daaruit 
lees je dus dat dit uitsluitend geldt 
voor de parkeervakken,” legt Henk 
uit. “Met andere woorden, het geldt 
NIET voor buiten de parkeervak-
ken en dus mag je gewoon aan de 
overkant parkeren. Dergelijke aan-
duidingen staan vermeld in het Re-
glement Verkeers Veiligheid (RVV). 
Maar als je daar als politieman nau-
welijks weet van hebt, ga je als over-
heidsfunctionaris zelf de fout in. Op 

het politiebureau hielden ze willens 
en wetens vol dat ik ongelijk had. Ik 
kreeg nul op het rekest, zelfs bij de 
mentor van de betreffende aspirant 
agent en ik heb ze verteld dat ik hier 
verder werk van zou maken.”
Aldus diende Henk langs de geëi-
gende weg een bezwaarschrift in bij 
de Officier van Justitie en de kan-
tonrechter, een en ander voorzien 
van situatietekeningen en foto’s. Hij 
werd uiteindelijk op alle punten in 
het gelijk gesteld. Dat blijkt uit een 
beschikking die Henk afgelopen 
week kreeg toegestuurd, waarbij hij 
ook het geld van de boete – die je 
als borg eerst moet betalen – terug-
gestort krijgt.

In de krant
“Ik heb tegen de politie op het bu-
reau gezegd dat ik dit breeduit in 
de pers ga brengen,” vervolgt Henk 
zijn relaas. “Het gaat mij niet zozeer 
om die vijftig euro, maar wel om het 
feit dat men de huidige regelgeving 
kennelijk niet goed kent en zelfs 
weigert om mijn uitleg daaraan te 
toetsen. Daar kan ik niet tegen. Wat 
meer is, andere onwetende burgers 
worden hier nodeloos het slachtof-
fer van. De verkeershandhaver be-
hoort helderheid te verschaffen in 
de regelgeving en niet dat dit voor 
meerdere uitleg vatbaar is. Hier kan 
de gemeente op aangesproken wor-
den. Wie weet hoeveel mensen daar 
onterecht met hun zogenaamd ‘fout 
geparkeerde auto’ bekeurd zijn. Wie 
dus een prent krijgt of zojuist heeft 
gehad, kan dit met succes aanvech-
ten. Men dient zich er echter eerst 
van te overtuigen of de borden aan 
de lantaarnpaal bij het BP-station 
nog wel hetzelfde weergeven. An-
ders ga je toch nog de mist in. Niet 
geremd door enige kennis van za-
ken blijkt een diender gewoon bon-
netjes uit te schrijven voor een ver-
meende overtreding. Naar mijn idee 
is dat tegenwoordig een belangrij-
ker deel van de opleiding dan de 
wet te leren kennen.”



Winkelcentrum De Lindeboom maakt er een feestmaand van:

Sinterklaas deelt cadeautjes uit, en 
De Lindeboom droomreizen
Mijdrecht – De winkeliers van 
winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht weten precies hoe zij hun 
klanten in de decembermaand  ex-
tra kunnen verwennen. En dan be-
doelen we niet alleen met geweldi-
ge aanbiedingen, maar ook met de 
acties die zij op poten zetten.
Die het winkelcentrum de afgelo-
pen week bezocht heeft, heeft al 
kunnen genieten van de sfeervolle 
aankleding en als je echt goed ge-
keken hebt zie je in deze aankleding 
al een deel van de decemberacties. 
Je ziet beelden uit diverse landen en 
deze landen hebben alles te maken 
met de prijzen die u als klant, deze 
maand kan winnen.

Sinterklaas
Het begint al volgende week woens-
dagmiddag. Dan is het feest in win-
kelcentrum De Lindeboom en wel 
voor de kindertjes van 0 tot en met 
8 jaar. Van half twee tot half vijf zal 
Sinterklaas en enkele van zijn Pieten 
in het winkelcentrum aanwezig zijn 
en ieder kindje dat bij Sinterklaas 
komt krijgt een cadeautje.
Even om vergissingen te voorkomen, 
alleen de kinderen van 9 tot en met 
8 jaar, die zelf aanwezig zijn, krijgen 

een cadeautje, dus je kan geen ca-
deautje voor een broertje, of zusje, 
neefje, of nichtje die er niet zelf is, 
een cadeautje krijgen bij de Sint.

Prijzen winnen
Zaterdag 24 december a.s. start bij 
De Lindeboom de december  reizen-
festival maand, waaraan alle winke-
liers in De Lindeboom meedoen. De 
actie loopt tot 20 december. Bij elke 
tien euro die u besteedt bij een van 
de winkeliers, ontvangt u een lot. 
Die vult u in met uw naam, adres en 
telefoonnummer en levert deze dan 
weer in. U kunt dus heel veel lotjes 
inleveren tot 20 december a.s.
De prijzen die u hiermee kunt win-
nen zijn niet mis: de hoofdprijs is 
een vijfdaagse reis naar New York 
ter waarde van maar liefst 1500 eu-
ro. Ook zijn er reizen  te winnen naar 
Praag, Rome en Istanbul.

Op zaterdagmiddag 22 december  
komt de Kerstman die voor de kin-
deren, samen met twee hulpen, lek-
kers uitdelen en later op de middag 
(de juiste tijd wordt later nog in de-
ze krant bekendgemaakt) maakt de 
Kerstman bekend wie een van de 
prachtige reizen heeft gewonnen.

home.wanadoo.nl/ivnrvu

Natuur 
dichtbij
huis

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

Smienten of 
fluiteenden

Ineens zijn ze er, die mooie 
net-nep-eenden, en dobbe-
ren ze weer in de sloten of 
liggen in het weiland. ’t Zal 
ergens in oktober zijn dat ze 
vanuit Siberië arriveren om 
hier de winter door te komen.  
Ze laten zich door het water 
wiegen. En met hun korte sna-
vel en bruine kop met rozig 
vlekje lijken ze voor de sier, 
een beetje namaak. Soms lo-
pen ze grasetend rond in het 
weiland en roepen af en toe 
fluitend ‘wieuw…uwieuw’. 
Dan snap je waarom ze de 
bijnaam ‘fluiteend’ hebben. 
Maar kom je te dichtbij, dan 
vliegen ze met z’n allen weg.
Meestal slapen ze overdag 
en poetsen hun veren een 
beetje op. Het fourageren 
gebeurt namelijk vooral ’s 
nachts. Ze eten gras, gras 
en nog eens gras en moe-
ten voor de spijsvertering veel 
water drinken. Vandaar dat 
het veenweidegebied zo’n 
prettige verblijfplaats voor ze 
is. Naast gras en bereikbaar 
water hebben ze voor de af-
wisseling wat muggen nodig. 
Vooral vrouwtjes eten mug-
gen om in het broedseizoen in 

een goede conditie te zijn.
In N.W. Europa overwinteren in 
totaal zo’n  750.000 smienten. 
Bij ons in de weilanden zitten 
ze in groepen van 60 tot 100 bij 
elkaar. En dan blijven ze on-
geveer tot maart. In april zijn 
er nog slechts enkele tiental-
len over. Zo onverwachts als 
ze gekomen zijn, vertrekken 
ze ook weer. Slechts enkele 
smientenpaartjes blijven in de 
zomer en broeden hier. Dan 
zijn het  overzomeraars.

Of de boeren erg blij met 
smienten zijn, is de vraag. 
Sommige boeren misschien, 
omdat ze in het kader van 
de SAN (subsidieregeling 
agrarisch natuurbeheer) een 
vergoeding krijgen voor op-
vang ganzen en smienten. 
Hun weilanden en natuurge-
bieden zijn veilige gebieden 
voor de vogels. Elders mogen 
vooral ganzen vanwege de 
overlast bejaagd worden. 
Smienten zijn met minder en 
veel kleiner. Laten we daarom 
hopen dat zij hier welkom blij-
ven als wintergasten.

ria Waal

Donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag

Nu ook ’s avonds heerlijk eten in 
het Theehuis op het Amstelplein
Uithoorn – Bijna iedereen weet nu 
wel, dat lunchroom, pannenkoeken-
restaurant gewoon restaurant Het 
Theehuis in winkelcentrum Amstel-
plein in Mijdrecht geheel vernieuwd 
is. Iedereen weet dat het een vlaai-
erie is, een koffie/theehuis en een 
lunchroom. Maar dat je er ook over-
heerlijk kan dineren en overheerlijke 
pannenkoeken kunt eten, dat weet 
nog niet iedereen.
Wat ook geheel nieuw is, dat je er 
nu ook vier avonden per week kunt 
eten en wel op donderdag, vrijdag, 
zaterdag en zondag. Die dagen zijn 
ze namelijk tot 21.00 uur geopend. 
Op donderdag, vrijdag en zaterdag 
kun je natuurlijk via het winkelcen-
trum naar binnen, maar zondags is 
het winkelcentrum gesloten, dus 
zult u gebruik moeten maken van 
de ingang aan de buitenzijde.
Ook kunt u op zondag (nog) niet 
parkeren in de parkeergarage, aan-
gezien het winkelcentrum dicht is, 
dus je niet vanuit de garage het cen-
trum in kan. Maar aan de zijkant van 
het plein is ook altijd parkeerruim-
te en zo niet, rij je een klein stukje 
door en heb je – net voorbij de in-
gang van de parkeergarage – ook 
nog een ruime parkeerplaats.

Heerlijk
Dus als u eens zin hebt in een heer-
lijk gezellig etentje, ga eens naar het 

Theehuis. Ook voor de kinderen is 
het er heerlijk vertoeven. Een kin-
derverjaardag? Lekker pannenkoe-
ken eten? Bel ze en het kan wor-
den geregeld. Maar ook voor een 

lunch kunt u er prima terecht. Of 
wat te denken voor gewoon even 
een kopje koffie of thee. Alles kan 
bij Het Theehuis. Ze zijn geopend op 
maandag van 11.00 tot 17.30 uur, op 

dinsdag en woensdag van 09.00 tot 
17,30 uur en donderdag, vrijdag, za-
terdags van 9.00 tot 21.00 uur en op 
zondag van 15.00 tot 21.00 uur.

Voor wie van
zingen houdt

Regio - Na het zeer succesvol-
le concert van 9 november j.l. is 
Amicitia gestart met de werken 
voor 2008. De Johannes Passion 
van J.S. Bach, uitvoering 14 maart 
in Wilnis en King Arthur van H. 
Purcell, 14 november in Uithoorn.
Wij ervaren de wekelijkse repe-
tities onder leiding van Toon de 
Graaf met begeleiding van Eric 

Jan Joosse altijd als een feest. 
Wie mee wil zingen is welkom op 
de repetitie-avond in Scholenge-
meenschap Thamen in Uithoorn, 
iedere maandagavond van 20.00 
tot 22.15 uur.

Voor inlichtingen: mevr. Bijlsma, 
tel. 0297-567257 of de heer H. van 
Dijkhuizen, tel. 0297-567758. 

Open dag Haarlemse Akademie op zondag 25 november

Hét opleidingsinstituut 
voor uiterlijke verzorging
Uitgeest – 100% geslaagd; dat is 
eerder regel dan uitzondering bij 
de Haarlemse Akademie, het oplei-
dingsinstituut voor schoonheidsspe-
cialisten, pedicuren, visagisten en 
nailstylisten.Op zondag 25 novem-
ber wordt een open dag gehouden 
van 13.00 tot 16.00 uur op de Wes-
terwerf 9c in Uitgeest waar iedereen 
kennis kan maken met de kwaliteit 
van het onderwijs dat dit opleidings-
instituut voor uiterlijke verzorging 
biedt. Initiatiefnemers zijn Janine 
Pieterse en Annemiek van Wilgen. 
Zij werken samen met een team 
docenten dat zich gespecialiseerd 
heeft in een specifiek vakgebied. 
Janine: “Wij bieden parttime oplei-
dingen op het gebied van schoon-
heidsverzorging en schoonheids-
specialiste, voetverzorging en pedi-
cure, visagie en make-up, nailstyling 
en talrijke gespecialiseerde vervolg-
opleidingen. Het zijn opleidingen op 
mbo en mbo+ niveau.” De Haarlem-

se Akademie staat bekend om op-
leidingen van zeer goede kwaliteit, 
hoge cijfers en een hoog slagings-
percentage. “Al onze studenten zijn 
na afronding van hun opleiding echt 
klaar voor het werk”, vervolgt Anne-
miek.

“Het streven is om alle leerlingen zo 
goed voor te bereiden op de prak-
tijk dat zij allemaal slagen voor het 
examen en dit jaar is ons dat weer 
gelukt.” Wie niet goed weet welke 
opleiding het meest geschikt is, kan 
zich oriënteren tijdens de open dag 
of een persoonlijk gesprek aanvra-
gen voor een gedegen advies. De 
circa 120 leerlingen van de school 
zijn afkomstig uit geheel Noord-
Holland en variëren in leeftijd. “De 
Haarlemse Akademie is het oudste 
opleidingsinstituut van Nederland 
op het gebied van schoonheidsver-
zorging”, vervolgt Janine. “En als eni-
ge school in Noord-Holland boven 

het IJ zijn wij erkend door het Minis-
terie van Onderwijs en de Algemene 
Nederlandse Branche Organisatie 
Schoonheidsverzorging.” De school 

Kerstsamenzang Immanuël 
en Kunst Na Arbeid
Regio - De gezelligste dagen van 
het jaar komen er weer aan. Buiten 
giert de wind en slaat de regen met 
felle uitschieters tegen de ruiten, 
maar binnen zijn de kaarsen ontsto-
ken en (indien aanwezig) brandt de 
kachel of openhaard alweer steeds 
vaker. De wijn flonkert in de glazen. 
De sfeer begint steeds vastere vor-
men aan te nemen. In deze sfeer 
past ook het plan van twee in de re-
gio meer dan bekende koren om de 
handen ineen te slaan en een wer-
kelijk schitterende avond te verzor-
gen en u te laten genieten van wat 
KNA en Immanuël gezamenlijk te 
bieden hebben. Deze kans mag u 
niet missen, want zij beloven u: Het 
wordt GROOTS!!

Engels
Het programma is bijna klaar en 
heeft beroemde werken van o.a. 
Händel, Risselada en Bach. Dit zijn 
slechts een paar namen uit het re-
pertoire. Uiteraard worden er stuk-
ken in het Duits en het  Engels ge-
zongen, maar u krijgt ook de ge-
legenheid zelf deel te nemen door 
in samenzang met de koren waar-
schijnlijk (hopelijk) tot de ontdek-
king te komen, dat zingen zo on-
gelofelijk mooi kan zijn. Wist u dat 
in de negentiende eeuw de eer-
ste mannenzangverenigingen wer-
den opgericht? Dit gebeurde o.a. 

in Delft, Dordrecht en Haarlem met 
liederen, die door de leden zelf ge-
componeerd en geschreven wer-
den. Zo werd in 1830 in Haarlem 
het “zangminnend gezelschap Zang 
en Vriendschap” opgericht door J.E. 
Schmitz, …. een hoefsmid jawel!  Hij 
was ook organist en gaf muziekles 
op de kweekschool. De gemengde 
koren bestonden toen al.
 
Tipje
Nog een klein tipje van de sluier op-
lichtend: u kunt behalve van zang 
ook genieten van plaatselijke talen-
ten op het gebied van dwarsfluit en 
panfluit. Het orgel en de piano laten 
zich evenmin onbetuigd. Kortom het 
gaat een spetterende avond wor-
den!! Dit wordt een avond waarop: 
“het gevoel van vroeger” herleeft. 
Want laten we nu eerlijk zijn: vroe-
ger leefde je toch helemaal naar die 
heerlijke dagen van kaarslicht en 
samenzijn toe? En mocht het nu zo 
zijn, dat u na afloop van deze sa-
menzang denkt: waarom probeer ik 
niet eens een keertje of een man-
nenkoor of een gemengd koor iets 
voor mij zou zijn? In dat geval wordt 
u met blijde gezichten en open ar-
men verwelkomd! Het verplicht 
nooit tot iets! De koren zien u graag 
op dinsdagavond 18 december 2007 
om 20 00 uur in de Rank aan de 
Bernhardlaan te Mijdrecht.

heeft de beschikking over diverse 
theorie- en praktijklokalen met mo-
derne apparatuur. Daarnaast zijn er 
gezellige verblijfsruimten. “Wij horen 
vaak dat ons instituut qua uiterlijk in 
niets op een school lijkt”, lacht An-
nemiek. “En dat is ook onze bedoe-
ling. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen in een stijlvolle en 
gezellige omgeving worden ontvan-
gen en op een professionele manier 
les krijgen met veel ruimte voor per-
soonlijke aandacht.” Kijk voor meer 
informatie op: haarlemseakademie.
nl, bezoek de open dag of bel tel.: 
0251-317322.

Alcoholcontrole
De Ronde Venen - Op de Ir. En-
schedeweg (Wilnis), de Provinciale 
weg N201 (Mijdrecht), de Groen-
landsekade en de Baambrugse Zu-
we (Vinkeveen) heeft de politie van 
vrijdagavond tot zaterdag 17 novem-
ber een alcoholcontrole gehouden. 
Bij de begraafplaats in Wilnis wer-
den van 19.00 uur tot 23.00 uur 998 
blaastesten afgenomen. Drie per-
sonen hadden teveel gedronken en 

werden aangehouden. 
In Vinkeveen moesten van 00.15 uur 
tot 01.30 uur 49 bestuurders blazen. 
Hier werden ook drie personen aan-
gehouden. In Mijdrecht werden tus-
sen 01.40 uur en 02.30 uur vijf be-
stuurders aangehouden. Hier kon-
den 42 nuchtere bestuurders hun 
weg vervolgen.
De bestuurder met de meeste alco-
hol in zijn lijf blies 570 ug/l.
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EEN STORMLOOP OP LAATSTE BOEK VAN  

Mijdrecht – Als er ook maar iets te vieren is, 
of er is een actie, een jubileum, de kinder-
boekenweek, een project op een school, 
het team van boekhandel Mondria uit 
Mijdrecht staat klaar om er een waar feest, 
zeg maar spektakel, van te maken.

Ook nu weer met de verkoop van het laatste 
boek van Harry Potter. Vrijdagavond om 00.00 
uur precies mocht het boek verkocht gaan 
worden in Nederland. En natuurlijk, zoals we 
van boekhandel Mondria gewend zijn, doet zij 
haar zaak om 00.00 uur open. Maar natuurlijk 
niet zomaar. Het hele boekhandel Mondria 
team, vrienden en familieleden, waren plotse-
ling het hele team van Harry Potter.
Het winkelcentrum was omgetoverd tot een 
spookkasteel. Er waren spinnen, muizen, er 
stonden stoeltjes en tafeltjes om even te re-
laxen en het was er sfeervol donker.
Om klokslag 12 uur ging de deur van winkel-
centrum de Lindeboom open en zover als je 
kon kijken stonden er fans van Harry Potter. 
Met honderden stuntende in de rij.

Georganiseerd
Maar denk nu maar niet dat het een rennen, 
duwen of sjorren werd. Nee, ook dat was per-
fect georganiseerd door Nelie. Midden in de 
gang zat de dikke dame voor een toegangs-
poortje en stonden er twee vrienden van 
Harry Potter als poortwachters opgesteld. Ie-
dereen moest stoppen voor de poort van de 
dikke dame en eerst het wachtwoord noemen 
om erdoor heen te mogen.
Op deze manier werd de zaak keurig gedo-
seerd doorgelaten en konden de boeken 
rustig verkocht worden, zonder duw- en trek-
werk. Het liep dan ook gesmeerd en iedereen 
had netjes voor enen zijn boek. Er waren er 
zelfs die direct op een van de stoeltjes plaats-
namen en gingen lezen....

Team van boekhandel Mondria
maakte er een geweldig feest van



Mijdrecht - Het college heeft beslo-
ten opdracht te geven aan advies-
bureau Drijver & Partners/BBN voor 
de begeleiding van de ontwerp- en 
realisatiefase van het nieuw te bou-
wen zwembad. In maart 2006 is er 
door de gemeente aan 7 bureaus 
gevraagd een offerte uit te brengen 
voor de begeleiding aanbesteding 
ontwikkeling en exploitatie van het 
nieuwe zwembad en het vervolgtra-
ject Op basis van de uitgebrachte 
offertes werd de opdracht verstrekt 
aan Drijver en Partners/BBN.

De voorgaande fase, de trajecten 
rondom de begeleiding aanbeste-
ding ontwikkeling en exploitatie van 
het nieuwe zwembad, zijn afgerond.
 De laatste fase die nu in gaat is de 
ontwerp- en realisatiefase. Uitein-
delijk zal het proces leiden tot be-
stekken 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. 

Expositie in
gemeentehuis

Mijdrecht - In november exposeert Lenie Oudshoorn in het gemeentehuis van Mijdrecht. De tekeningen 
en schilderijen van Lenie (Vinkeveen, 1969) kenmerken zich door het gebruik van veel heldere kleuren.
Landschappen en stillevens zijn favoriet. Lenie Oudshoorn schildert voor haar plezier en dat is aan de 
schilderijen te zien.

Grote praktijkoefening bij 
SC Johnson Europlant B.V.
Mijdrecht - Zaterdag 24 november 
organiseren de gemeente De Ronde 
Venen, de Veiligheidsregio Utrecht 
(VRU), het bedrijf SC Johnson Eu-
roplant B.V., politie, brandweer en 
de geneeskundige diensten een ge-
zamenlijke 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 sa-
menwerking in praktijksituaties te 
verbeteren en de communicatie tus-

sen de hulpdiensten te oefenen. De 
oefening vindt plaats tussen 10.00 
uur en 14.00 uur.
In het kader van de oefening vin-
den allerlei activiteiten plaats op en 
rond het terrein van SC Johnson Eu-
roplant BV. Er zijn diverse vertegen-
woordigers van hulpdiensten aan-
wezig en er wordt veel materieel in-
gezet. Ook kunt u onverwachtse ge-
luiden horen en rookontwikkeling 
waarnemen. U hoeft daar niet van te 
schrikken, het gebeurt in het kader 
van de oefening. Gedurende de oe-
fening zijn de toegangswegen rond 

de locatie van de oefening vrij toe-
gankelijk.
De organisatoren proberen de over-
last voor omwonenden en gebrui-
kers van omliggende panden zoveel 
mogelijk te beperken. Mocht u vra-
gen hebben over de oefening dan 
kunt u contact opnemen met Rob-
bert Wortel, afdeling Communicatie, 
gemeente De Ronde Venen, (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 nummer van de 
gemeente, (0297) 29 16 16.

College bedrijft balletje-balletje democratie

Vereniging 3hoek vindt
onderzoeksrapport een farce
De Ronde Venen - Diep teleurge-
steld zijn de leden van vereniging 
de3hoek over de opstelling van het 
College. De visie van Argon en de 
vereniging de3hoek worden in het 
verdere verloop  van het proces let-
terlijk terzijde geschoven door de 
keuze van het College om de Drie-
hoek als locatie voor de sportvelden 
aan te wijzen. Twee van de drie te-
gen en dan gaat het gaat toch door. 
Een soort balletje-

Balletje-democratie
Wethouder Roosendaal heeft een 
rapport laten opstellen door zijn 
ambtenaren wat aan alle kanten 
rammelt. Het rapport is zeer sum-
mier en bevat slechts teksten die 
gecopy-pasted lijken vanuit het 
streekplan 2005-2015. De Wethou-
der verschuilt zich achter de provin-
cie. Er mag niks, jammert hij. Waar 
een wil is, is een weg is het stand-
punt van de vereniging. 
De commentaren op het rapport 
zijn er aan vast geniet. Een oordeel 
over de commentaren van Argon, 
CSW en vereniging de3hoek geeft 
het rapport niet. Sterker nog, de 
provincie kent deze commentaren 
waarschijnlijk niet eens. Het rapport 
hoort een conclusie te bevatten. Dit 

rapport bestaat uit afzonderlijke no-
tities die zijn samengevoegd. Een 
definitieve conclusie ontbreekt. 

Zorgen
Vereniging de3hoek maakt zich ern-
stig zorgen over het Estafette pro-
ject. Hoeveel huizen gaat de wet-
houder dan bouwen voor de jonge-
ren werd tijdens de algemene be-
schouwingen gevraagd. Daar kon 
hij geen antwoord op geven. Hoe-
veel woningen voor senioren wor-
den er gerealiseerd?: 50 per sport-
complex! En dan te bedenken dat 
de hoofddoelstelling voor het Esta-
fette project bouwen voor de ver-
grijzing is.
 
Het is de vereniging wel duidelijk 
geworden in de afgelopen periode. 
Maakt niet uit hoe, de sportvelden 
moeten leeg en wat er daarna ge-
beurt dat zien we dan wel. Juist door 
het ontbreken van goede plannen 
een verontrustend vooruitzicht. Ze-
ker ook met het oog op de gemeen-
telijke herindeling. Straks zijn de 
sportvelden verplaatst naar de Drie-
hoek en beslist de nieuwe gemeen-
teraad dat de sportvelden alsnog op 
een andere manier moet worden in-
gevuld.

Onrechtvaardig
De gevolgde gang van zaken is, in 
onze ogen, geen rechtvaardige be-
handeling van ons als burger. Te 
summier, te oppervlakkig, te veel 
een wedren tegen de op handen zij-
nde bestuurlijke wijzigingen en wis-
selingen (herindeling). Dat terwijl 
het Estafette-project een giganti-
sche impact zal hebben op de leef-
omgeving van álle Rondeveners. 
Huiswerk maken is altijd lastig en 
vraagt veel doorzettingsvermogen. 
Maar je moet het doen om een goed 
cijfer te kunnen halen. Vereniging 
de3hoek beoordeelt het alternatie-
ven rapport met een dikke onvol-
doende.

De vereniging gaat echter niet bij de 
pakken neerzitten. Op 26 november 
a.s. zal het voorstel van het College 
aan de orde komen in de commis-
sie Ruimte. Wij zullen daar opnieuw 
onze mening uiten en proberen de 
commissieleden te overtuigen van 
de kansen die er liggen. De claim 
waar de politiek zich in verkiezings-
tijden altijd tot vervelens toe mee 
bedient om ‘dicht tot’ en ‘samen 
met’ de burger tot breed gedragen 
besluiten te willen komen zal daar 
dan moeten blijken.

Begeleiding nieuwbouw 
zwembad door Drijver & 
Partners/BBN

Voorontwerpbestemmingsplan “Bedrijventerreinen 
Mijdrecht en Vinkeveen”

Nieuwbouw van
burgerwoningen niet meer 
toegestaan
De Ronde Venen - Burgemeester 
en wethouders hebben 14 novem-
ber 2007 besloten in te stemmen 
met het voorontwerpbestemmings-
plan Bedrijventerreinen Mijdrecht 
en Vinkeveen en het conceptbeeld-
kwaliteitsplan Bedrijventerrein 
Mijdrecht en Vinkeveen. Nadat de 
commissie Ruimte op 26 november 
a.s. hierover is ingelicht, worden bei-
de in het vooroverleg en de inspraak 
gebracht. Het plangebied omvat 
twee deelgebieden: het bedrijven-
terrein Mijdrecht en het kleine be-
drijventerrein Voorbancken in Vin-
keveen. In de loop der jaren is met 
name het bedrijventerrein Mijdrecht 
verouderd, waardoor het niet meer 
voldoet aan de eisen van onderne-
mers. Het terrein moet voldoende 
aantrekkelijk zijn voor nieuw te ves-
tigen bedrijven.

Knelpunten
Er heeft inmiddels een onderzoek 
plaatsgevonden naar de knelpun-
ten en mogelijkheden op het be-
drijventerrein. Dit heeft geresul-
teerd in een rapport “Bedrijventer-
rein Mijdrecht en / in de toekomst”, 
dat in 2007 door de gemeenteraad 
is vastgesteld. Naast de wens tot 
revitalisering is ook een benodigde 
actualisering van de vigerende be-
stemmingsplannen aanleiding tot 
dit nieuwe bestemmingsplan. De 
bestemmingen in dit bestemmings-
plan worden in zijn algemeenheid 
behouden en daarnaast wordt de 
revitalisering mogelijk gemaakt. Het 

bestemmingsplan is dan ook ener-
zijds conserverend en anderzijds 
ontwikkelingsgericht van aard.
Om er voor te zorgen dat gevestigde 
bedrijven geen overlast voor de om-
geving veroorzaken, is er voor ge-
kozen een milieuzonering voor het 
gebied op te stellen. Zowel op het 
bedrijventerrein Mijdrecht als op 
Voorbancken zijn bedrijfswoningen 
gevestigd. In principe zijn alle wo-
ningen, ongeacht of dit bedrijfs- of 
burgerwoningen zijn, aan te merken 
als gevoelig. Indien op dat moment 
de milieuzonering volledig wordt 
toegepast, heeft dit als consequen-
tie dat zeer veel bedrijven in beide 
plangebieden worden beperkt in de 
bedrijfsvoering. Een dergelijke be-
perking is ongewenst, zeker nu het 
gaat om een bestaande, historisch 
gegroeide situatie.

Bedrijfswoningen
Om die reden is de keuze gemaakt 
om onderscheid aan te brengen in 
bedrijfswoningen en burgerwonin-
gen. Rond burgerwoningen zal de 
milieuzonering worden toegepast, 
rond bedrijfswoningen zal dit niet 
het geval zijn. Bewoners van be-
drijfswoningen hebben zich bewust 
gevestigd op het bedrijventerrein, 
wetende dat hierbij hinder kan op-
treden door bedrijven. Het zou on-
rechtvaardig zijn om bedrijven te 
beperken in de bedrijfsvoering van-
wege een bedrijfswoning die op 
eerder of later moment op het be-
drijventerrein is of wordt gevestigd 

en waarop het betrokken bedrijf 
geen invloed kan of kon uitoefenen. 
Vooral doordat in het kader van de 
milieuvergunningverlening (dus los 
van de milieuzonering op basis van 
dit bestemmingsplan) een woning 
beperkingen kan opleveren voor de 
bedrijfsvoering van een naastgele-
gen bedrijf.
Nieuwe bedrijfswoningen zijn in 
principe dan ook ongewenst. De be-
staande bedrijfswoningen worden 
gehandhaafd en zijn nader aange-
geven op de plankaart.
Op het bedrijventerrein Mijdrecht 
is ook een aantal burgerwoningen 
aanwezig. Het gaat hierbij om wo-
ningen die al aanwezig waren voor-
dat het bedrijventerrein tot stand 
kwam. Dit zijn onder meer de wo-
ningen langs de Nutslaan en langs 
de Industrieweg (o.a. de monumen-
tale boerderij met arbeiderswonin-
gen). De toegestane bebouwings-
contour (bouwvlak) zijn rond de 
burgerwoningen op de plankaart 
aangegeven. Uitbreiding van het 
hoofdgebouw is dan ook niet moge-
lijk. Evenals de bedrijfswoningen zijn 
ook burgerwoningen (met uitzonde-
ring van die langs de Nutslaan) niet 
langer gewenst op het bedrijven-
terrein. Dit houdt in dat ook nieuw-
bouw van burgerwoningen niet lan-
ger wordt toegestaan. Daarnaast 
heeft het college ook besloten de 
mogelijkheden te onderzoeken, in 
lijn met het rijksbeleid, om de wer-
king van het plan uit te breiden tot 
onder het maaiveld.

Reeds bestaande ‘burgerwoningen’ aan de Nutslaan

Gemeente De Ronde
Venen organiseert Week 
van de Dienstverlening
De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen organiseert van 26 
tot en met 30 november de Week 
van de Dienstverlening. Tijdens de 
week wordt een reeks aan activi-
teiten georganiseerd waarbij de 
dienstverlening aan inwoners cen-
traal staat. De week wordt afge-
sloten met een Open Dag waarbij 
inwoners tot 21.00 uur van de ge-
meentelijke diensten gebruik kun-
nen maken en in het gemeentehuis 
een kijkje achter de schermen kun-
nen nemen.
De afgelopen jaren heeft de ge-
meente De Ronde Venen veel ge-
daan om de dienstverlening aan 
haar inwoners te verbeteren. Zo 
zijn er bijvoorbeeld harde afspra-
ken gemaakt om brieven op tijd te 

beantwoorden en is het aantal za-
ken waarvoor een vergunning nodig 
is verminderd of vereenvoudigd. De 
gemeente is trots op de resultaten 
en wil die graag met haar inwoners 
delen.

Bijzonder
Tijdens de week wordt de dienstver-
lening aan de inwoners van de ge-
meente De Ronde Venen op festi-
valachtige wijze in het zonnetje ge-
zet en wordt elke dag een bijzondere 
activiteit georganiseerd. Daarnaast 
is tijdens de Week van de Dienst-
verlening voor inwoners het recrea-
tiezwemmen in zwembad Blijdrecht 
gratis en krijgen inwoners bij aan-
vraag van een paspoort, identiteits-
kaart, rijbewijs of volledig ingedien-

de aanvraag voor een lichte bouw-
vergunning een irischeque van vijf 
euro cadeau. Ook kunnen inwoners 
in de Week van de Dienstverlening 
elke dag (behalve dinsdag) lunchen 
met het college van Burgemeester 
en Wethouders.
De week sluit af met een spette-
rende Open Dag van de gemeen-
te. Tijdens de Open Dag zullen ver-
schillende activiteiten plaatsvinden 
op het Raadhuisplein en in het ge-
meentehuis. Zo wordt er tijdens de 
Open Dag bladblaasvoetbal geor-
ganiseerd, staat er een klimmuur 
op het Raadhuisplein, kunnen inwo-
ners op informele wijze praten met 
raadsleden en wordt er een speur-
tocht door het gemeentehuis ge-
houden.
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Projectweek onderbouwklassen

Voor alle leerlingen van het Veenlanden College was afgelopen week 
een heel bijzondere week. Voor de leerlingen van de examenklassen 
was het hard ploeteren. Zij hebben schoolexamens gedaan, waarmee 
een belangrijke basis voor het examenresultaat is gelegd.

Voor de leerlingen van de onderbouw was er een hele week lang geen 
lesrooster met de gebruikelijke lestijden en vakken. Alle leerjaren hebben 
gewerkt aan verschillende thema´s , waarbij vaardigheden zoals informatie 
verzamelen en verwerken, presenteren en samenwerken een belangrijke rol 
speelden. In de brugklassen betekende dat een cultuurdag (met een dans-
project en kunstroute), een project wonen (in Mijdrecht maar ook in Wajir, 
Kenia), een vitaliteitsdag (georganiseerd door de Rotary Abcoude) en een 
serie lessen over pestgedrag (verzorgd door de Stichting Vogelvrij).
De tweede klassen gingen aan de slag met het thema spanning. Spanning 
in de kunst, techniek, politiek en tussen mensen. Excursies naar NEMO. Por-
tugese synagoge en Hollandse schouwburg waren onderdeel van het pro-
gramma. Het eindproduct, een zelf gemaakte krant, wordt getoond op de 
open avond en ouderavonden.
Voor de derde klassen stond een excursie naar Brussel op het programma. 
Daarnaast was er o.a. een beroepen oriëntatiedag, maatschappelijke stage, 
een project “Zorg voor jezelf ” (over voeding, bewegen, alcohol en drugs), 
een project over “Water”, een Cultuurdag en hebben de leerlingen in het ka-
der van VLC-design gewerkt aan opdrachten die ze gekregen hebben van 
diverse maatschappelijke instanties in het kader van de Grote Praktische 
Opdracht, een onderdeel van hun examendossier.

De leerlingen uit Havo 4 en Atheneum 4 waren op reis naar Madrid, Lon-
den, Parijs of Berlijn. Daar hadden zij de kans om naast het bezoeken van 
de belangrijkste culturele plekken ook hun taalvaardigheid in de praktijk te 
brengen .  Al met al een spannende, leerzame en zeer afwisselende week.
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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

Hangjongeren 
op Ebroveld

Uithoorn - Enige maanden geleden is het Ebro-
veld door de gemeente helemaal opgeknapt. 
Nieuwe doelen, kunstgras, pingpong-tafel, schom-
mel. Helaas wordt het veld sinds enige tijd in de 
avonduren bevolkt door een groep hangjongeren. 
Zeer luidruchtig, intimiderend gedrag vertonend, 
zodat wandelaars er niet graag meer langslopen 
en buurtbewoners te angstig zijn om er iets van te 
zeggen. En er vervolgens een vuilnisbelt van ma-
ken ondanks de 2 vuilnisbakken die op het veld 
zijn geplaatst (zie bijgaande foto). 

Misschien  dat de veroorzaker of liever nog diens 
ouders zich hierin herkent? En er iets aan doet?

F.G. van der Laan
Uithoorn

Kostenbesparend
Uithoorn - Op 14 november 2007 stond er op pagina 
24 van de Nieuwe Meerbode een foto geplaatst door 
Marianne Huisman met de vraag of de Gemeentewerf 
was verhuisd.

Als medebewoner van dit pand nam ik aanstoot aan 
de indruk die hiermee naar buiten toe kan ontstaan 
bij lezers die niet op de hoogte zijn van de gang van 
zaken met betrekking tot de leefbaarheid die hoog in 
het vaandel staat van de betreffende woningbouwver-
eniging.
Diverse bewoners waren ook niet te spreken over de 
actie van Marianne Huisman en daarom heb ik ge-

meend in samen spraak met hen hierop te reageren. 
Het betreffende gebouw beschikt over een huismees-
ter die streng toezicht houdt op de leefbaarheid in en 
buiten het gebouw!
Waarschijnlijk begreep Marianne Huisman niet dat 
de Gemeentewerf niet elke dag kan uitrukken voor 
het ophalen van een paar stoelen of een bankstel op 
een(1) adres, maar dat het uit logistiek en kostenbe-
sparend oogpunt beter is dat te doen als er meer huis-
raad gelijktijdig aangeboden wordt!
 

Fam. Hierde-Weisz
Uithoorn

Fiets- of voetpad?
Wilnis - Een aantal jaar geleden ben ik, samen met 
mijn gezin, in Wilnis komen wonen. Mijn man is  ge-
boren en getogen in Wilnis, maar ik ben zogenoemd 
“import”. Dat neemt niet weg dat ik met veel plezier in 
Wilnis woon, daar het nog een heerlijk rustig dorp is. 
Heerlijk rustig en heerlijk om te wandelen. Althans, het 
had heerlijk wandelen kunnen zijn.
Wat begon als een kleine irritatie, begint langzamer-
hand te ontwikkelen tot een zeer grote ergernis. Re-
gelmatig wordt er commentaar gegeven op automobi-
listen jegens hun gedrag naar fietsers, maar ik wil nu 
eens als voetganger commentaar geven op fietsers. 
Regelmatig, als ik ga wandelen met mijn zoontje van 
3 aan de hand en mijn dochtertje in de kinderwagen, 
word ik belaagd door fietsverkeer op…de stoep. Mijn 
zoontje gaat al angstig aan de kant. Vreemd, want het 
lijkt mij fatsoenlijk om als fietser af te stappen. Menig-
maal heb ik aanvaringen met fietsers, omdat men tot 
overmaat van ramp ook nog eens luid de fietsbel ge-
bruikt, wanneer ik met een kinderwagen loop en naast 
mij, aan de hand, mijn zoontje. Laatst zei iemand: “laat 
ik dan maar even stoppen”, tja moet ik dan het gras 
induiken met mijn kinderen? Ook vorig jaar vond een 
dame het nodig om toch maar even de fietsbel te ge-
bruiken, omdat mijn zoontje in het midden op de stoep 
liep! Het is toch te gek voor woorden dat ik aan de 
kant moet gaan om een fietser te laten passeren op de 

stoep? Om alle misverstanden te voorkomen: ik heb 
het niet over fietsers met de fiets aan de hand. Want 
dan is het logisch om elkaar te laten passeren. 
Zelfs bij ons voor de deur fietst men met een stevig 
tempo op de stoep. Wat betekent als ik de deur uitga, 
met de kinderen, dan moet ik dus zorgen dat ik als 
eerste naar buiten loop. Want  mijn zoontje rent lekker 
enthousiast naar buiten in de veronderstelling dat de 
stoep nog “veilig” is, maar als ik dus niet als eerste 
daar sta, wordt hij geschept op nota bene de STOEP! 
Of is het misschien de bedoeling dat ik hem voor wan-
delen op de stoep al verkeersles moet geven? Eerst 
kijken of er geen fiets aan komt, dan pas mag je.

Op deze manier wil ik omwille van onder andere mijn 
kinderen, dit onderwerp toch dringend onder de aan-
dacht brengen bij het fiets verkeer(d), met het verzoek 
om, wanneer men toch zo nodig over de stoep moet 
fietsen, of op de aangegeven VOETpaden, dat men 
toch even tracht af te stappen, want mijn zoontje is in-
middels echt te bang om op de stoep te lopen. Ik neem 
aan dat dit niet helemaal de bedoeling is. De ernst van 
de zaak vind ik namelijk dat het niet eens kinderen 
betreft, maar allerlei leeftijdsgroepen.

Alvast hartelijk dank voor de “kleine” moeite. 
Bianca Gelaudie

Stage lopen bij de
Kringloopwinkel

Wij, Frank Bergkamp, Simon Langelaar en Stijn Collé 
van het VLC in Mijdrecht, hebben een maatschappe-
lijke stage gelopen bij Kringkoop.
We hadden de opdracht verzonnen om het personeel 
en de klanten te enquêteren. Na heel veel mensen te 
hebben ondervraagd zijn we erachter gekomen dat 
Kringkoop nog beter is dan wij dachten.. 
Niet alleen is Kringkoop goed voor het milieu omdat 
het gebruikte artikelen verkoopt, ook biedt het een 
werkplek voor mensen van pauw bedrijven, dat is een 
sociale werkvoorziening en dat zijn bedrijven die min-
der verstandelijke of mensen met een lichamelijke be-

perking aan het werk helpen. Na het enquêteren van 
het personeel blijkt  iedereen van de ondervraagde 
personeelsleden ook zelf spullen te kopen bij Kring-
koop en levert 65% ook zelf spullen in.
Na het enquêteren van de klanten zijn we tot de con-
clusie gekomen dat  80% van de ondervraagden ook 
zelf spullen inlevert. Kringkoop blijkt dus een hele 
goede winkel te zijn.
Ze zetten mensen aan ’t werk en ze hergebruiken spul-
len. Daarom kreeg  Kringkoop van de ondervraagden 
als cijfer ook een 8,3. Wij hebben de stage heel leuk 
gevonden en hebben veel geleerd over Kringkoop.

Met de buurtbus
In uw blad van 14 november heeft u een stukje ge-
plaatst over het openbaarvervoer in de Provincie 
Utrecht en met name voor Breukelen en De Ronde 
Venen..
Wij willen u hierbij er op attent maken dat niet alleen 
de lijn 143 zal blijven bestaan maar dat tevens de lijn 
226 van Uithoorn via Amstelhoek-De Hoef-Mijdrecht-
Vinkeveen-Nieuwer ter Aa-Breukelen Station en Breu-
kelen Markt zal blijven bestaan en dat deze lijndienst 
gereden wordt met een 8-persoonsbus.

Door deze lijn kunnen de inwoners en bezoekers van 
genoemde plaatsen ieder uur vanuit Breukelen en of 
Uithoorn visa versa vervoerd worden, tevens sluit deze 

bus al aan op de tijden van de treinen op station Breu-
kelen.
Tevens kunnen hiermee passagiers vanuit Breukelen 
dorp meegaan naar Breukelen Station.
Hopende u hiermee van dienst te zijn geweest om uw 
artikel te completeren.

Met vriendelijke groeten,
Voorzitter buurtbus vereniging De Hoef.

P. Slingerland

PS.: Hierbij kan ik u ook nog mededelen dat deze lijn 
het afgelopen jaar  meer dan 10.000 passagiers ver-
voerd heeft.

Verbouwing Amstelplein:
Stichting Rabobank Pensioenfonds 

en Interpolis Vastgoed moeten 
zich doodschamen

In september 2001 neemt Stichting Rabobank 
Pensioenfonds het winkelcentrum en de bovenlig-
gende appartementen aan het Amstelplein te Uit-
hoorn over van Blok Mode.
Stichting Rabobank Pensioenfonds laat het beheer 
over aan Interpolis Vastgoed die het dagelijks be-
heer weer overdraagt aan DYNAMIS ABC Vast-
goedmanagers, die hierna de naam weer hebben 
gewijzigd in Actys Wonen b.v. voor de appartemen-
ten en Actys Retail B.V. voor het winkelcentrum.

Hierna begint alle ellende voor de bewoners van 
de appartementen: schoonmaak van de galerijen 
wordt niet meer uitgevoerd, de toplaag (om uitglij-
den te voorkomen) is op vele delen van de galerij-
en stuk en wordt niet gerepareerd, de boxgangen 
zijn vuil en gaten in de plafonds blijven gewoon 
open.

Nu is men aan een verbouwing van het winkel-
centrum begonnen om er een uitgeklede Hema te 
kunnen vestigen.
De verbouwing wordt uitgevoerd door Actys Re-
tail B.V. die Thesis Bouw Nieuwegein B.V. het uit-
voerende werk laat verrichten. Dit gebeurt niet 
echt doordacht. De glazenoverkapping wordt er 
in eerste instantie opgezet maar blijkt plusminus 
30 centimeter te kort en moet dus weer veranderd 

worden. Elektrische leidingen worden in stukken 
getrokken, een nieuw dak op de nieuwe aanbouw 
lekt direct al en een aantal bewoners heeft geen 
uitzicht meer vanuit hun duur betaalde apparte-
menten.
Tot overmaat van ramp komt de bouwer er achter 
dat er twee steunmuren onder 10 appartementen 
weggebroken moeten worden. Het is te hopen dat 
er niet de zelfde toestanden zich voor gaan doen 
als in Amsterdam.

Op 14 november 2007 loop ik in het centrum over 
een oude, opnieuw gelegde vloer waarvan de te-
gels ongelijk en los liggen. Op hetzelfde moment 
komen er twee heren van de uitvoerder aangelo-
pen die ik heb gevraagd waarom er geen nieuwe 
tegelvloer in het centrum is gelegd.
Als antwoord werd gegeven: “dat gaat niet, dan 
worden de winkeliers weer boos dat ze meer huur 
moeten gaan betalen”.
De reclame van Interpolis “glas helder” moet eens 
worden waargemaakt, zowel voor de winkels als 
de bewoners op het Amstelplein.

Th.H. Peters
Oud-voorzitter bewonerscommissie

Amstelplein-Uithoorn

Wanneer wordt de Baambrugse 
Zuwe eens verbeterd?

Vinkeveen - Graag zou ik u het volgende onder de 
aandacht willen brengen, als ingezonden stukje.
Ik ben nu al een paar jaar bezig om een verbetering te 
krijgen op de hoek van de Baambrugse Zuwe/Heren-
weg. Doordat genoemde wegen alsmaar wegzakken, 
wordt het, voor ons ouderen, steeds moeilijker om op 
en af de brug op de hoek  Baambrugse Zuwe/Heren-
weg te komen. Met name mensen in rolstoelen, rol-
lator en kinderwagen zijn noodgedwongen verplicht 
om de openbare weg op de Baambrugse Zuwe te ne-
men, met alle gevaar van dien. Firma Scheenaart uit 
Mijdrecht moet van tijd tot tijd het bestaande “wandel-
pad” op de brug herstellen, doordat vrachtauto’s met 
aanhangers de bocht tekort nemen en dus ons voet-
pad aan diggelen rijden. De firma is er spijtig genoeg 
(maar wel netjes) als de kippen bij om het weer op te 
knappen. Het wordt eens tijd dat onze bestuurders uit 
het Mijdrechtse, die over verkeer gaan, eens weten 
wat voor gevaar wij lopen. Volgens omwonenden is 
er laatst een kind uit een wandelwagentje gevallen. 
Misschien dat de verantwoordelijke wethouder eens 
zijn beleidsambtenaar Adriaan Brinksma raadpleegt 
die van de zomer is wezen komen kijken. Er moet 
schijnbaar eerst een ernstig ongeluk gebeuren, willen 
onze bestuurders hier ECHT EENS WERK VAN GAAN 
MAKEN, i.p.v. met smoesjes te komen dat er plannen 
zijn om de Baambrugse Zuwe op te knappen. 
Echter in welk jaar kunnen (of willen) ze niet zeggen. 
Het wijkcomité van deze omgeving heeft inmiddels 
ondergetekende aangehoord en is zeer enthousiast 
en staat volledig achter (mijn) het plan.
Zelf ben ik eens uitgegleden toen het net gevroren 
had en na een paar weken liep ik pas weer zonder 
pijn deze gevaarlijke bult over. Iedereen weet zo lang-
zamerhand dat het verkeer behoorlijk intensief is, 
vooral in de spitsuren. De buschauffeurs van Lijn 126 
en het ander rijdend verkeer krijgen meer ruimte als 

zij de volle breedte van de weg (gedeelte Baambrugse 
Zuwe) krijgen als het voetpad is “verlegd”. Verkeer 
kan hierdoor een betere draai maken. 
Met name de buschauffeurs, ook de vrouwelijke van 
Lijn 126, die buiten hun schuld opstoppingen veroor-
zaken zouden mij om mijn nek vliegen als het in orde 
zou komen en dat op mijn leeftijd..............
Het mes snijdt in het voorstel dus aan twee kanten,  
zowel voor de voetgangers (al dan niet met rolstoel, 
rollator en kinderwagen) als het rijdend verkeer. Beide 
zijn hiermee gediend en het wordt daardoor voor alle 
partijen een heel stuk veiliger. 
Het is in mijn optiek heel simpel te realiseren. Ko-
mend vanaf de Baambrugse Zuwe, ter hoogte van de 
glasbak, een verbindig (lees voetgangersbrug) maken 
naar de Herenweg (dus naast bestaande brug), daar 
waar het zebrapad al klaar ligt te wachten. Hierdoor 
wordt de veiligheid verhoogd en zijn de voetgangers, 
rolstoelers, rollatorbezitters en mensen achter de kin-
derwagen) tevens ook die vervelende en gevaarlijke 
(smalle) BULT kwijt. Een voorbeeld is verderop de 
Baambrugse Zuwe bij de hogere brug, alwaar al een 
voetpad naast de bestaande brug is neergelegd.
Na een jaar van “vechten met onze Mijdrechtse amb-
tenaren” komt dit voorstel nu eindelijke eens bij een 
hoofdambtenaar terecht en gaat de zin, die ik een jaar 
lang heb aan moeten horen: “U HOORT NOG VAN 
ONS” nu eens op korte termijn werkelijkheid wor-
den??
Namens de mindervaliden in rolstoel, rollators, 
wandelaars op leeftijd (met of zonder stok), de 
kinderwagen“bezitters”, en de bezoekers van de Ne-
derlands Hervormde kerk die er parkeren, alvast be-
dankt.
 

Beleefd groetend, de bijna 80-jarige
Cor van Zwieten uit Vinkeveen

Kun je dan niemand meer 
vertrouwen???

Mijn verhaal: Door een ziekte een paar jaar gele-
den loop ik thuis en ben op zoek naar werk. Via 
een heel goede vriend kreeg ik de tip om eens te 
informeren bij een koeriersbedrijf. Dus ik belde 
en mocht langskomen. Er werd mij daar van alles 
beloofd en daarna hoorde ik niets meer. Op een 
vrijdagmiddag werd ik gebeld door een panieke-
rige man. Of ik op staande voet naar dat bedrijf 
kon komen omdat ze een koerier nodig hadden en 
ze op dat moment niemand beschikbaar hadden. 
Met vliegende vaart ga ik naar ze toe en wordt 
onmiddellijk op weg gestuurd. Ik moet naar de 
Kamer van Koophandel in Utrecht om papieren te 
laten tekenen. Dan wordt het maandag. Volgens 
afspraak sta ik om 07.00 uur (!) bij ze op de stoep. 
Ik moet in een bestelbusje naar België en ik krijg 
een vaag adres in de handen gedrukt. Na heel 
lang zoeken kom ik op de plaats van bestemming, 
een heel ander adres dan mij gegeven was. Daar 
wordt een pallet in mijn busje geschoven, banden 
om de boel naar behoren vast te sjorren ontbre-
ken, dus heel behoedzaam rijd ik naar het bedrijf 
terug. Daar aangekomen is de baas boos dat er 
door het schuiven van de pallet toch wat schade is 
ontstaan in het busje. Toen hij mij op weg stuurde 
wist hij dat ik een pallet op ging halen. Waarom 
had hij dan geen deugdelijk bevestigingsmateri-
aal meegegeven? Wiens fout is dit nu eigenlijk? 
Toch werd ik na aankomst meteen weer op pad 
gestuurd naar Vinkeveen. Daar moest ik iets op-

halen en naar Amsterdam brengen. Ook daar blijkt 
het adres niet helemaal te kloppen, dus ik keer 
onverrichter zake terug naar het koeriersbedrijf. 
Weer wordt er kwaad gereageerd. Hoe kun je nu 
een bedrijf vinden als het adres niet klopt? Lekker 
adressenbestand hebben ze daar! Ook is hij boos 
dat ik mij nooit gemeld heb, zoals het bij koeriers 
gebruikelijk is. Je moet je melden als je bij de klant 
aankomt en ook als je weer vertrekt. Hoe moet ik 
dat nu weten? Ik ben nog nooit koerier geweest 
en dat heb ik hem verteld, dus ligt het verzuim aan 
zijn kant. Hij had mij over die procedures in moe-
ten lichten. Ondertussen wordt de afspraak van 
een contract niet nagekomen en krijg ik het gevoel 
gebruikt te worden, dus zet ik er een punt achter. 
Ook de afspraak van tien euro per uur wordt niet 
nagekomen. Ik hoor niets meer van ze en zodra ik 
hierover bel word ik afgewimpeld. Ze zijn duidelijk 
niet van plan die afspraak na te komen.

Zijn er mensen die dit herkennen? Stuur dan 
een briefje met uw verhaal naar deze krant. Ik wil 
het graag weten, omdat ik echt het gevoel heb niet 
de eerste te zijn. Het ging allemaal zo geraffineerd, 
zo doordacht. Dat sprak van ervaring in liegen en 
bedriegen. Hij was het duidelijk al gewend om 
mensen met mooie beloften aan het lijntje te hou-
den en gratis voor hem te laten werken.

Mevrouw Eisenga uit Mijdrecht

‘Prachtige bomen gezocht’ 
Hoe verklaart de gemeente dat er bij de Rome- en 
Schumanflat 26 bomen en bij de Brussel- en Bri-
andflat 21 prachtige bomen worden gekapt? Voor 
zover ik weet moeten wij zuinig op onze natuur 
zijn. Bij navraag kreeg ik te horen dat er vernieu-
wing aan het riool moet plaatsvinden. 
Wel, het lijkt mij sterk dat er in het verleden niet 
goed is nagedacht. Helaas kunnen wij dat nog 
steeds niet. Denk alleen maar aan de prachtige 
tuin op de Noorddammerlaan bij Qui Vive die door 

de heer Bruine de Bruin is aangelegd om zwerfvuil 
tegen te gaan en door de gemeente grotendeels 
is vernield omdat er een stukje te veel gemeen-
tegrond was meegenomen waar alleen maar vuil 
lag en niemand iets mee deed. Waar zijn wij mee 
bezig? Uithoorn is aan het vervuilen, laat de ge-
meente daar eens aandacht aan besteden.

U.E. Pol
Romeflat 120, Uithoorn 
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Uithoorn - Na vorig jaar haar titel 
“Fellow” te hebben behaald bij de 
Dutch Instituut of Proffesional Pho-
tography werd fotograaf Inge van 
Heteren dit jaar zelf gevraagd om 
een presentatie te geven over haar 
manier van werken!
Na van de zomer 30 Duitse collega 
fotografen in haar studio te hebben 
mogen ontvangen, was het nu aan 
haar om tijdens het jaarlijkse week-
end van de DIPP zo’n 60 collega-fo-
tografen toe te spreken en te boeien 
met haar fotowerk!
Door middel van een beamer heeft 
ze haar beelden groot gepresen-
teerd, voorzien met bijpassende 
muziek! Onderverdeeld in alle cate-
gorieen waarin zij fotografeert: trou-
wen, baby, kinder, portret, groepen, 
glamour, artiesten, modellen, be-
drijf enz. kwamen de beelden voor-
bij. Tussen elke categorie kon ze 
kort toelichten hoe de beelden tot 
stand komen, en waar vooral reke-
ning mee te houden! Je fotografeert 
natuurlijk heel anders bij een baby-
tje voor een geboortekaartje dan bij 
bv. een artiest die het voor promotie 
gaat gebruiken.
Ook filmpjes waarop te zien is hoe 
Ingrid fotografeert gaven een goed 
beeld hoe ze werkt en hoe belang-
rijk goed contact met de klant is 
voor het maken van mooie foto’s. 
Op deze manier kon ze ook een in-
troductie geven van hoe de fotostu-
dio eruit ziet. 

Fotowerk
Tijdens dit seminar kon ze ook haar 
fotowerk laten zien, alleen dan echt 
afgedrukt op diverse speciale (3-7 
mm) materialen, zoals bijv op alumi-
nium, metalix of frost polycarbonaat, 
en foto gegoten in epoxy. 
Deze soort bijeenkomsten die drie 
keer per jaar wordt georganiseerd 
door de DIPP is vooral bedoeld om 
elkaar te inspireren en nieuwe ont-
wikkelingen uit te wisselen.
Op gebied van fotograferen en na-
tuurlijk op het gebied van beeldbe-
werking.
Vooral dat laatste gaat steeds be-
langrijker worden, een foto valt of 
staat uiteindelijk toch met de uitein-
delijke kwaliteit van de afdruk!
Nadat Ingrid de creatieve uitsne-
des van de beelden heeft gemaakt, 

neemt haar man Walter het digita-
le traject over en zorgt dat de beel-
den perfect bewerkt naar het vaklab 
gaan! Hij is altijd bezig met bijscho-
ling om van de nieuwste ontwikke-
lingen van beeldbewerking op de 
hoogte te blijven. Tijdens de presen-
tatie heeft hij dan ook menig foto-
graaf wat “Tips&Trucs” kunnen bij-
leren!

Geslaagd
Kortom, het was een zeer geslaagde 
presentatie en een hele eer om, in 
plaats van zoals andere jaren in de 
zaal te zitten, nu zelf je collega’s te 
kunnen boeien met je foto’s en de 
verhalen erachter!
Het doel van Ingrid is om hopen-
lijk volgend jaar op te gaan voor 
een Europese kwalificatie. Daarvoor 
moet ze weer een mooie serie ma-
ken die goed op elkaar afgestemd is 
en een eigen stijl weergeeft.
Dit keer wil ze daar een thema aan 
geven onder de naam ”Special 
People”. Ze is op zoek naar baby’s, 

kinderen of volwassenen met het 
Down Syndroom, die een speciale 
band met iemand hebben. Dat kan 
zijn met zijn/haar opa, zusje, vader, 
nichtje of misschien zelf met een 
huisdier. Een foto met verhaal, daar 
is ze naar op zoek!
Denk jij dat je daar voor in aanmer-
king komt of ken jij iemand waar-
van je vindt dat ze samen een heel 
bijzondere band hebben, stuur dan 
je verhaal en eventueel een fotootje 
naar: ingrid.enjoy@xs4all.nl
Diegene die Ingrid straks het meest 
raakt of aanspreekt krijgt een gra-
tis fotoshoot aangeboden, en daar 
wordt een mooie foto uitgezocht die 
ze kan gebruiken voor haar ‘vrije-
werk’. Uiteraard zit er voor de mo-
dellen een mooie vergroting bij!
In het begin van het nieuwe jaar zal 
Ingrid aan deze nieuwe uitdaging 
beginnen.

Nieuwsgierig geworden naar haar 
fotowerk, kijk dan op haar vernieuw-
de website  www.fotostudioEnjoy.nl
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Vrijwilligers NPV maken 
uitstapje naar Utrecht
De Ronde Venen - Op vrijdag 16 
november vertrok er een bus met 21 
vrijwilligers van de NPV Thuiszorg 
naar Utrecht.  Na een rondvaart 
door de grachten en een heerlijke 
pannenkoekenlunch werden ze ver-
wacht bij een afdeling van de stich-
ting Bartimeus. Deze stichting houdt 
zich o.a. bezig met hulpmiddelen 
voor blinden en slechtzienden. De 

vrijwilligeers kregen een videopre-
sentatie te zien over wat er met ie-
mand gebeurt als men slechter gaat 
zien.  Een paar vrijwilligers kregen 
ook een bril op waardoor ze slecht-
ziend werden en konden zo ervaren 
wat het werkelijk is om slechtziend 
te zijn. Er zijn veel hulpmiddelen die 
slechtzienden kunnen helpen bij de 
dagelijkse bezigheden.  Ook wor-

den er trainingen gegeven om blin-
den en slechtzienden te helpen en 
hun leren om te gaan met hun han-
dicap. Het was een zeer interessan-
te middag waar ze veel van hebben 
geleerd. NPV Thuiszorg bedankt de 
gemeente voor het geven van een 
eenmalige subsidie waardoor het 
mogelijk was om met de vrijwilligers 
dit uitstapje te maken. 

Fotograaf Ingrid van
Heteren geeft Workshop 
aan 60 collega-fotografen!

Borrel voor jarige Camillus
Regio - EHBO-vereniging St. Cam-
illus werd in oktober 60 jaar! Daar-
om kreeg de lesavond van 29 okto-
ber een feestelijk tintje. Het bestuur 
zorgde voor zelfgebakken taart om 
alvast in de stemming te komen. Na 
een les beademen en reanimeren 
was er een gezellige borrel. Het Be-
stuur deed haar zegje en de nieuwe 
voorzitter stelde zich voor. Er wa-
ren enkele extra genodigden waar-
onder de vaste LOTUS-slachtof-
fers van LOTUS-kring Uithoorn. Zij 

beeldden tijdens de lessen slacht-
offers met levensechte verwondin-
gen uit waar de EHBO’s lustig op 
kunnen oefenen. Van deze gasten 
mocht Camillus een aardige geste 
in ontvangst nemen: een waarde-
bon goed voor 5x  een gratis slacht-
offer!  Er staan in het kader van dit 
jubileumseizoen enkele kleine fees-
telijke gebeurtenissen op de plan-
ning. Bewust is ervoor gekozen om 
het op deze wijze te vieren. Camillus 
is een kleine vereniging en is blij dat 

haar leden wekelijks met enthousi-
asme de (herhalings)lessen bijwo-
nen. Ook de beginnersgroep borrel-
de gezellig mee. 
Zij vertelden in de eerste 3 les-
sen van deze cursus al veel opge-
stoken te hebben. De één doet het 
voor haar werk, de ander voor thuis, 
maar allemaal met het doel om uit-
eindelijk in geval van nood wat ze-
kerder in de schoenen te staan.  En 
laat het bij Camillus nu ook nog ge-
woon altijd erg gezellig zijn!

Gemeentebelangen gaat 
wijkgericht werken
Uithoorn - De fractie van Gemeen-
tebelangen wil nog dichter bij de in-
woners staan in haar contacten ten 
behoeve van Buurtbeheer. De frac-
tieleden nemen daarom elk één 
van de vijf wijken voor hun reke-
ning, in lijn met de huidige indeling 
van Buurtbeheer in Uithoorn en De 
Kwakel.     

Naast incidentele contacten zullen 
de fractieleden in het vervolg ook 
aanwezig zijn bij door Buurtbeheer 
georganiseerde bijeenkomsten. Op 
deze wijze krijgt de fractie ook via 
deze weg inzicht in beleving van de 
inwoners en gevoel bij de wijkont-
wikkeling. 
Buurt: Persoonlijk aanspreekpunt:

De Kwakel Sjaak Verhaar
Legmeer Robert Timmers
Meerwijk Klaas Bijlsma
Zijdelwaard Jules Bosma
Thamerdal en Schans Jaap Baak
De contactadressen van de fractie-
leden zijn te vinden in de Gemeen-
tegids en via www.gemeentebelan-
gen-uithoorn.nl.

Startactiviteit van Groep 6
‘on the move’
Uithoorn - Op woensdag 28 no-
vember a.s. wordt het startschot ge-
geven voor het derde jaar van het 
project ‘Groep 6 on the move’ in Uit-
hoorn. In sporthal De Scheg is die 
ochtend voor meer dan 300 leerlin-
gen een sportief programma.
Groep 6 on the move is in Uithoorn 
een gezamenlijk project, uitgevoerd 
door de GGD Amstelland de Meer-
landen en het Amstelveens Sportbe-
drijf, ter preventie van overgewicht 
bij kinderen uit groep 6 van het ba-
sisonderwijs. De nadruk bij dit pro-
ject ligt op bewustwording van het 
leuke van bewegen en het lekkere 
van gezond eten bij kinderen en hun 
ouders. De deelnemende scholen in 
Uithoorn zijn: De Dolfijn, De Kajuit, 
De Kwikstaart, De Regenboog, De 
Tweemaster, Toermalijn, ’t Startnest.
Vanaf 09.00 uur verzamelen alle 
kinderen zich in de sporthal, waar-
na zij in actie komen - de activiteit 
blijft voor hun nog even een verras-
sing - en uiteindelijk werken zij met 

Black Knight bij jubileum 
The Mix-Uithoorn

Uithoorn - Afgelopen zaterdag was 
het 25-jarig jubileumfeest van Black 
Knight in The Mix. 
Het is een zeer geslaagd evenement 
geworden. De zaal was uitverkocht 
en de 250 aanwezigen genoten van 
de muziek van alle oud-bandleden 
van weleer.
De uitgestalde cross & rallye-au-
to’s die buiten voor de deur stonden 

gaven al een tipje van de sluier. De 
zaal was omgetoverd tot een waar 
Black Knight-hol.
Op een gigantisch video-scherm 
werden beelden van de live-regi-
stratie getoond en met de prachtige 
licht- en geluidshow was alles com-
pleet. Het werd even menens toen 
twee echte zwaardvechtkampioe-
nen Lopes & Kenneth op het toneel 

kwamen en elkaar bijna afmaakten. 
Als klap op de vuurpijl presenteerde 
Black Knight de nieuwe cd The Be-
ast Inside, een gloednieuwe cd met 
8 nieuwe nummers!
De muziekliefhebbers bleven allen 
tot sluitingstijd! Dat zegt genoeg 
over deze geslaagde party! Black 
Knight kan zeker nog 25 jaar door.

Woensdagmiddag 28 december bij AH Amstelplein

    Speculaaspoppen
versieren

Uithoorn - Volgende week woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur kun-
nen de kinderen tot en met tien jaar, gratis speculaaspoppen komen versie-
ren bij Albert Heijn Jos van der Berg, in winkelcentrum Amstelplein.
Zwarte Piet is ook in de winkel aanwezig en als je dat wilt, mag je met hem 
op de foto. Als je hieraan mee wilt doen, geef je dan vanaf heden even op 
bij de balie van Albert Heijn.

Verkeersongeval
Mijdrecht -  Op de Industrieweg is 
vrijdag een automobilist in botsing 
gekomen met een bromfiets waar-
op twee meisjes zaten. Omstreeks 
17.40 uur kreeg de politie een mel-
ding van het ongeval. Een 18-jarige 
automobilist uit Mijdrecht kwam uit 
een uitrit en wilde de Industrieweg 
oprijden. Hij zag de meisjes over 
het hoofd en kon een aanrijding 
niet meer voorkomen. Beide meis-
jes, 16 en 18 jaar oud en afkomstig 
uit Mijdrecht, vielen en hadden pijn. 
Ambulancepersoneel heeft ze on-
derzocht, maar ze hoefden niet mee 
naar het ziekenhuis.

Mijdrecht - Zaterdag 17 novem-
ber heeft de politie tussen 18.00 en 
20.00 uur op diverse plaatsen fiet-
sen op verlichting gecontroleerd. In 
totaal werden negen boetes uitge-
schreven.

Fietsverlichtings-
controle

z’n allen naar een gezamenlijk Uit-
hoorns Record. Wethouder mevr. M. 
Oudshoorn is aanwezig om het pro-
ject voor dit jaar officieel te starten. 
Bovendien maakt zij de winnaar van 
de aan de startactiviteit gekoppelde 
prijsvraag bekend.

Het programma wordt om 11.15 
uur afgesloten, waarna alle kinde-
ren een drankje krijgen, gesponsord 
door Albert Heijn.
Ouders en belangstellenden zijn van 
harte welkom om de leerlingen van-
af de tribune aan te moedigen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698



Gedicht van de week
Meer - Meer- Niets Meer

Vanaf de oorlog tot op heden.
Is aan deze maatschappij gewerkt.

De wederopbouw was de reden.
En plichtsbesef heeft ons gesterkt.
Er werd niet aan zichzelf gedacht.
Want Nederland moest herrijzen.
Wij vochten voor het nageslacht.

Graag wil ik daarop wijzen.
Het levenspeil dat steeg in waarde.
Het kind en kleinkind heeft ‘t goed.
Helaas gaat het met moeder aarde.

Niet de richting zoals ‘t moet.
Dat er fouten zijn en worden gemaakt.

Valt niet meer te ontkennen.
Onze planeet wordt in haar ziel geraakt.

Daar zal zij nooit aan wennen.
Onder andere uitstoot van CO twee.

Die de temperatuur doet stijgen.
Brengt zeer grote gevolgen mee.

Die de mensheid zullen bedreigen.
Raadgevingen worden opzij gezet.

Daar zit men niet om verlegen.
Maar ons nageslacht is niet ver van ons bed.

Dat moeten wij zwaar laten wegen.
Doch leven in weelde heeft vorm gekregen.

Wee-er-gebeente die dat verstoort.
Men wil zelfs dat veel wordt verzwegen

Versoberen vindt men een smerig woord.
Onze mee-eters..... de aandeelhouders.

Willen een steeds hoger rendement.
Zij beslissen over directie schouders.

Met een idiote beloning, of weg met die vent.
Wij leven reeds met overproductie.

Maar er is geen tevredenheid.
Door meer en meer, in plaats van reductie.

Raakt de aarde straks haar bewoners nog kwijt.

                                                                          Piet van Breukelen
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld 
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal 
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken: 
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met 
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in GUATEMALA.

Guatemala
Vanaf deze week treft u berichten over de stand van zaken in Guatemala. Leo van 
Es (bestuurslid van de Stichting Mayaschool Guatemala) en zijn vrouw Marina 
(geboren en getogen in Antigua, Guatemala) hebben dit jaar “onze” middelbare 
school bezocht in Solola, een provincie in de berggebieden van Guatemala waar 
de school is die dankzij de hulp van velen van u is gefinancierd. Er zijn 430 leer-
lingen (60% meisjes) die een opleiding volgen. Er is middelbaar basisonderwijs, 
technisch onderwijs, voorbereidend wetenschappelijk onderwijs en een oplei-
ding tot onderwijzer. 
Leo en Marina werden hartelijk ontvangen door de leraren, de leerlingen en de 
ouders. Die lieten zien hoe belangrijk de school is, ook voor de hele omgeving en 
voor de toekomst van de bevolking.
Door de overheid wordt weinig aandacht besteed aan het behoud van de Maya 
cultuur en de Maya talen. 
Al vele eeuwen, sinds de bezetting door de Spanjaarden, is Spaans de taal van 
de overheid. Sinds die tijd wordt de Maya bevolking onderdrukt en uitgebuit. 
Eeuwenlang was er helemaal geen middelbaar onderwijs voor de Maya kinderen 
in dit gebied. Er waren alleen lagere schooltjes, maar op die overheidsschooltjes 
wordt uitsluitend Spaans gesproken, een taal die de Mayakinderen niet verstaan. 
De Mayabevolking in Solola spreekt het Cak’chiquel, een van de indianentalen. 
Daardoor is zelfs het lager onderwijs nauwelijks mogelijk en ontoereikend voor 
de Maya kinderen. Ook worden de Maya kinderen er gediscrimineerd en mogen 
ze hun eigen kleding niet dragen. 
Op “onze” school in Solola wordt les gegeven in het Spaans en in het Cak’chiquel, 
het lokale Maya dialect. De belangrijkste opleiding voor de nabije toekomst is de 
opleiding tot onderwijzer. Er moeten lagere scholen komen met onderwijzers die 
de kinderen verstaan en begrijpen. Die de kinderen niet discrimineren maar juist 
trots zijn op hun eigen culturele achtergrond. 
De leerlingen komen pas ‘s middags naar de school omdat ze ‘s morgens moe-
ten werken. Sommigen moeten uren lopen over bergpaadjes om op school te 
kunnen komen. Veel leerlingen komen uit grote gezinnen, vaak maar met een 
ouder. 
De 30-jarige burgeroorlog heeft grote littekens achtergelaten. 
Maar het is mooi om te zien dat de leerlingen, ondanks alle problemen, altijd een 
glimlach hebben. Dat ze er zelf zoveel voor over hebben.
Deze leerlingen zijn gelukkig, voelen zich uitverkoren. 
Er zijn nog zoveel jongeren die helemaal niet naar school kunnen, zelfs niet 
naar de lagere school. Er zijn nog heel veel onderwijzers nodig die de kinderen 
verstaan.

Volgende week: wat als het lesgeld niet meer betaald kan worden?

voor meer informatie: www.mayaschool.nl

Madelon van der Stap

De “padres de familias”, de trotse eigenaren van ‘onze’ school, met achter hen 2 
net afgestudeerde Maya-onderwijzers

ners: start 3e week in jan. 2008. in-
fo en aanmeldingen dagelijks tussen 
19.00-21.30 u. op 0297-564765

- In febr. is er nog plaats bij de foto-
bewerkings cursus voor beginners 
Hiervoor kunt u zich opgeven dage-
lijks tussen 19.00-21.30 u. bij: 0297-
250317

The Mix, Jan van Sewumerenlaan 1
- wo. 28 nov, 5, 12 en 19 dec.: fi lm 

v/a 20.00 u.. leeftijd v/a 16 jr. Toe-
gang gratis

- wo. 28 nov. komt sinterklaas. Aan-
vang 13.00 u.:  toegang gratis

- za. 24 nov: Terroreyes: aanvang 22.30 
sluiting 4.00 u.. entrée 8 euro. Toe-
gang vanaf 16 jr

- za. 1 dec. Frisfeest met DJ Willie 
Wartaal. Aanvang 20.00 u. entree 6 
euro leeftijd 12-18 jr. legitimatie ver-
plicht. geen drank en drugs en niet 
roken

- za. 8 december: cd presentatie ev-
erlasting dreams. aanvang 21.00 u.. 
leeftijd v/a 14 jr.

- vr. 14 dec.; Kids Themix. Aanvang 
19.00 u.. leeftijd 8-12 jr.

VINKEVEEN

Dorphuis de Boei, tuinderslaantje 32
- do. 29 nov.: videoclub de Ronde 

Venen: fi lmren onder moeilijke om-
standigheden. aanvang 20.00 u.

Openbare Bibliotheek, 
Tuinderslaantje
- Tot half dec. dit jaar tentoonstelling 

over de enigste molens in De Ronde 
Venen de Korenmolen in Wilnis. Nov. 
en dec. schilderij expositie van Roe-
ki

DE KWAKEL

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

Sterfgenamen” Kom kijken op 23 en 
24 nov. a.s. Ben jij de detective?

- Di.ochtend van 9.25-10.40 u. en van 
10.45–12.00 u. yogalessen

- wo. 28 nov. organiseert een inloop 
avond. toegang 3,50 p.p.

Inner-Art, Vuurlijn 36
- wo. 28 dec. lazing over Kerstgebeur-

en. aanvang 20.00 u. entrée 5 euro

MIJDRECHT

Medisch trainingscentrum, 
Stadhouderlaan 4a
-  t/m 31 dec. expositie schilderijen van 

cursisten van Marijke Zwart; open: 
alle werkdagen van 8.00-18.00 u.; 
info over schilderslessen: Marijke 
Zwart, tel. 0297-285119

UITHOORN 

Wijksteunpunt Bilderdijkhof, 
Bilderdijkhof 1
- iedere ma.ochtend tussen 10.00-

12.00 u.: internetten onder begelei-
ding

- iedere di. tussen 10.30-11.30 u.: Ge-
heugenfi tness

- info en aanmelden, ook als u mensen 
wilt begeleiden: Bernadette Verhaar, 
tel. 0297-567209

- Geheugenspreekuur: elke 3e di. van 
de maand

- Computercursussen voor begin-

ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-ners: start 3e week in jan. 2008. in-

Sinterklaas in De Meijert bij
Magic Dinner Party
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was weer de eerste van de reeks 
magic dinner party’s in Partycen-
trum De Meijert. Een wervelende 
en magische show aan individuele 
gasten maar ook voor bedrijfsfees-
ten en evenementen.

Het diner gaat gepaard met optre-
den van illusionisten en  magicians 
als Dion, Huub Cooymans en Ro-
nald Moray. Het is Magic en Music 
ineen. De muzikale omlijsting wordt 
verzorgd door Frank Wilson, een be-
kend artiest die menigmaal heeft 
opgetreden voor de Koninklijke fa-
milie. Ook kan men genieten van de 
legendarische Lucie de Lange die 
jarenlang samenwerkte met wijlen 
Jos Brink.
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Is uw huisdier 
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden 
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is 
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 
uur bereikbaar onder 0297-587095.

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

Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Gevonden:
- Uithoorn, omgeving 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).
- Uithoorn, omgeving Amsteldijk, kat, E.K.H., kleurstelling

rood/zwart, overwegend zwart, klein van stuk ongeveer een
halfjaar oud. (06-20451806).

- De Hoef, omgeving oude Spoorbaan, kat, E.K.H., kleurstelling
rood met wit.(06-2045186).

- De Kwakel, omgeving Drechtdijk, katje, rood gestreept
bruine ogen. Leeftijd plusminus 5 maanden, is erg aanhalig
(0297-587095).

Net aangekomen in Nederland 
spoedde Sint zich naar De Meijert 
om met eigen ogen de nieuwe show 
en vernieuwde zaal te bekijken en 
had de avond van z´n leven. Sint was 
zo enthousiast geworden dat hij op 
5 december enkele mensen een ca-

deaubon geeft om één van de ko-
mende shows te bekijken.

Wilt u ook iemand verrassen met 
een cadeaubon voor de magic din-
ner party neem dan contact op met 
Partycentrum De Meijert. 

Oefening bij
Cindu
Uithoorn - Woensdag 28 november 
aanstaande vindt in het kader van 
de rampenbestrijding op het Cindu 
terrein in Uithoorn een grote oefe-
ning plaats. 
De oefening begint om ongeveer 
20.00 uur en zal tot ca. 22.30 uur 
duren. 
Deelnemers aan deze oefening zijn 
het brandweerkorps van de ge-
meente Uithoorn, de politie van 
de gemeente Uithoorn, en de be-
drijfsbrandweer van Cindu. Tijdens 
de oefening kan er mogelijk enige 
overlast zijn voor de buurtbewoners. 

Getracht zal worden deze overlast 
tot een minimum te beperken. 

Vinkeveen - Op de Groenlandseka-
de heeft de politie vrijdagmorgen 57 
bestuurders bekeurd voor het nege-
ren van de geslotenverklaring.

Eén kreeg een bekeuring omdat hij 
met zijn auto over het fietspad reed.

Gesloten-
verklaring

Wethouder woont les bij 
over respect
Mijdrecht - Op 15 november is er 
op Molenland op “de dag voor res-
pect”, door groep 8 weer eens extra 
stilgestaan bij het onderwerp res-
pect. Wethouder Van Breukelen fi-
losofeerde samen met de leerlingen 
over “wat is nu eigenlijk respect en 
hoe ga je daar dan mee om?” Het 
staat duidelijk in de visie en mis-
sie van de school: “Een zelfstandige 
school maak je samen. open en res-
pectvol”. De leerlingen van OBS Mo-
lenland praten over deze onderwer-
pen al vanaf groep 1 tijdens de Leef-
stijllessen, maar ook gewoon tijdens 
andere lessen komt dit onderwerp 
regelmatig ter sprake. De leerlingen 
vormen, door het openbare karakter 
van de school, een afspiegeling van 
de samenleving. Hierdoor maken ze 
vanzelf kennis met andere culturen 
en gewoontes en leren hiervoor res-
pect op te brengen. De wethouder 
kwam om 9 uur in de klas. Alle leer-
lingen zaten er klaar voor: ze von-
den het leuk om met de wethou-
der hun ideeën over respect te de-

len. De leerlingen hadden met be-
hulp van het digitale schoolbord een 
lesprogramma voor de wethouder 
opgesteld. Ze begonnen met een 
voorstelrondje waarna de wethou-
der zichzelf voorstelde. Daarna ont-
stond een zeer geanimeerde discus-
sie over onder andere respect voor 
elkaar, ook als je dat andere kind 
niet zo aardig vindt en je zit toch 
bij elkaar in de klas, hoe ga je dan 
met elkaar om? Dat kan straks in 
het voortgezet onderwijs en later op 
je werk toch ook voorkomen? Hoe 
gaan we om met mensen met een 
ander geloof, huidskleur of afkom-
stig uit een ander land met andere 
gewoontes. Wat is discriminatie en 
merk je daar wel eens wat van in je 
omgeving?

Als afsluiting heeft ieder kind een 
zelf gemaakte stelling voorgele-
zen die ze gemaakt hadden voor de 
“respectmuur” De wethouder was 
erg onder de indruk van hetgeen de 
kinderen hem hebben verteld. 
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Diamanten bruiloft voor 
Jan en Alie van der Klauw
Mijdrecht - Al eerder hebben we in 
deze krant opgemerkt dat het ‘goed 
en gezond leven’ is in De Ronde Ve-
nen. Gouden en diamanten bruilof-
ten wisselen elkaar met de regel-
maat van de klok af. Op maandag 12 
november jl. was het de beurt aan 
Jan en Alie van der Klauw-Gijsen 
om dit heugelijke feit te kunnen vie-
ren. Zestig jaar getrouwd! Dat is een 
heel eind in een mensenleven en je 
mag dankbaar zijn dat je dit in volle 
gezondheid en met een helder ver-
stand samen in de huiselijke kring 
mag beleven. Daar hebben Jan en 
Alie geen probleem mee. Ondanks 
hun hoge leeftijd, beiden hebben de 
respectabele leeftijd van 83 jaar be-
reikt, zijn ze nog ‘piep’ en goed ter 
been. “Wij trekken er nog regelma-
tig met de caravan op uit, zij het dan 
alleen nog maar in Nederland. Als 
we dat doen gaan we ook altijd even 
langs onze kinderen. Die wonen 
verspreid in het land. Toen we nog 
wat jonger waren gingen we overal 
in Europa naartoe met de caravan. 
Wij zijn altijd enthousiaste caravan-
ners geweest,” aldus Jan die daarin 
bijval krijgt van zijn echtgenote Alie. 
Jan is niet alleen een fervente cara-
vanner, hij klust ook graag en doet 
dat eigenlijk zijn hele leven al. Hij 
heeft ook een prachtig assortiment 
gereedschap waar hij heel zuinig op 
is en deskundig mee omgaat.
Jan werd in 1924 geboren in Leiden, 
Alie zag omstreeks dezelfde tijd het 
levenslicht in Nieuwer Amstel, nu 
Amstelveen. Het verschil in verjaar-
dagen is maar 18 dagen. In de oor-
logsjaren moest Jan een poosje on-

derduiken maar kwam intussen in 
contact met Alie. Ze werden verliefd, 
kregen ‘verkering’ en trouwden op 
12 november 1947 in het gemeen-
tehuis van Aalsmeer. De gemeente-
grens hiervan liep toen tot aan Bo-
venkerk, waar het gezin Gijsen offi-
cieel woonde. Maar omdat het nieu-
we huis in Bovenkerk toen nog niet 
voor bewoning geschikt was, had 
men tijdelijk woonruimte gekregen 
in het Urbanuspark dat in Nieuwer 
Amstel lag. Daar werd Alie ‘toeval-
lig’ geboren.
Jan zat in de oorlog bij de Binnen-
landse Strijdkrachten (BS) en kreeg 
toen de kans over te stappen naar 
de gemeentepolitie in Amstelveen, 
waar hij het uiteindelijk tot adjudant 
heeft gebracht. Veertig jaar lang 
heeft hij bij de politie gediend en 
ging in 1984 met pensioen. Daar ge-
niet hij samen met zijn Alie nu dus al 
23 jaar van. Houen zo!

Naar Mijdrecht
Uit het huwelijk werden vijf kinderen 
geboren, drie jongens en twee meis-
jes. Naast de vreugde die de kinde-
ren hen schenken, genieten Alie en 
Jan inmiddels ook van tien kleinkin-
deren en drie achterkleinkinderen. 
Na zijn pensionering wilden de bei-
de echtelieden in een rustiger om-
geving gaan wonen, al hoewel zij het 
in Amstelveen uitstekend naar hun 
zin hebben gehad. Het toeval wil-
de dat hun oudste dochter en haar 
man een woning hadden betrokken 
in de Mijdrechtse wijk Twistvlied. De 
omgeving van Mijdrecht sprak hen 
wel aan en uiteindelijk kochten zij er 

ook een huis. Inmiddels wonen de 
Van der Klauwtjes er al weer twin-
tig jaar naar hun zin. Dat kan ook 
niet anders als je ziet hoe de hele 
buurt meeleeft met dit diamanten 
echtpaar. Bij alle woningen om hen 
heen hing op hun trouwdag de vlag 
uit. Het is trouwens toch een buurt 
waar iedereen met elkaar meeleeft 
in vreugde en tijdens zorgelijke om-
standigheden. De meeste buurtbe-
woners gaven dan ook acte de pré-
sence tijdens de receptie met aan-
sluitend een feest op 11 november 
in De Meijert, waar natuurlijk ook 
alle kinderen en kleinkinderen aan-
wezig waren. “Het was een gewel-
dig feest waarvan we heel erg heb-
ben genoten,” geeft een dankbaar 
en vrolijk ogende Alie te kennen. 
Zij houdt wel van een feestje op zijn 
tijd. Een gezond standpunt!

Loco-burgemeester Jan van Breuke-
len maakte zijn opwachting met een 
bloemenhulde namens de gemeen-
te. Hij overhandigde het diamanten 
bruidspaar tevens het onlangs ver-
schenen en rijk geïllustreerde boek 
‘De Ronde Venen in Kaart’. Het boek 
viel buitengewoon in de smaak om-
dat Jan en Alie bij mooi weer nog-
al eens door het weidse landschap 
van de regio fietsen. Met het boek 
kunnen zij hun indrukken die zij on-
derweg opdoen toetsen aan al het 
moois dat De Ronde Venen ook hen 
te bieden heeft. Namens de Nieuwe 
Meerbode van harte gelukgewenst 
met deze toch wel unieke mijlpaal 
van het diamanten huwelijk. Als het 
even kan óp naar platina, toch?

Vida Makelaars - Altijd al je 
eigen dorp willen ontwerpen?
Mijdrecht - Ter gelegenheid van het 
vijfjarig bestaan van Vida makelaars 
is in samenwerking met diverse ba-
sisscholen en kinderdagverblijven in 
de gemeente De Ronde Venen een 
projectwedstrijd van start gegaan 
op 21 september 2007. 
Kinderen in de leeftijd van vijf tot en 
met twaalf jaar hebben namens Vi-
da makelaars og een lespakket aan-
geboden gekregen met het thema: 
“plan je eigen dorp.”   

Plan je eigen dorp 
Het theoretische gedeelte van het 
lespakket behandelt de onderwer-
pen kaarten en stadsplattegronden, 
de weg vinden, landmeten en ruim-
telijke inrichting. Het zijn onderwer-
pen die behoren tot de kerndoelen 
van het basisonderwijs. 
Maar het is vooral de bedoeling 
dat de kinderen zelf heel wat gaan 
doen! 
Hoe is een dorp ingericht? Waar-
om is een dorp zo ingericht? Hoe 
maak je een plattegrond van je ei-
gen school? Hoe kun je de weg vin-
den? Wat zou je doen als je zelf een 
dorp mocht inrichten? Dit zijn enke-
le vragen die aan de orde komen in 
de leerlingenwerkbladen. 

Kinderen 
Kinderen komen in aanraking met 
diverse stadsplattegronden, de-
ze zijn natuurlijk vooral erg handig 
als je de weg wilt vinden. Maar hoe 
kun je op een makkelijke manier de 
kaart aflezen? Op kaarten (en stads-
plattegronden) worden vaak symbo-
len en kleuren gebruikt. Als je niet 
weet wat die symbolen betekenen, 
leer je aan de hand van een legenda 
de weg te vinden! Vida makelaars 
og heeft juist voor dit project geko-
zen omdat het goed aansluit met de 
werkzaamheden die een makelaar 
dagelijks uitvoert. Ook is Vida erg 
benieuwd naar hoe jonge kinderen 
huisvesting zien. Er is in Nederland 
steeds minder grond beschikbaar 
om huizen op te bouwen. Kinderen 
hebben vaak vernieuwende en fan-
tasierijke ideeën, die voor in de toe-
komst nog wel eens heel waardevol 
kunnen zijn. 
Kortom… hoe ziet het dorp van de 
toekomst eruit? Naast theorie be-
vat het lesboekje ook veel “doe-op-
drachten” die de fantasie van het 
kind prikkelen. In een grote prakti-
sche eindopdracht gaan de kinde-

ren hun eigen dorp inrichten. Het 
doel van deze opdracht is dat leer-
lingen leren overleggen, tot beslui-
ten komen, besluiten uit te voeren 
maar ook te laten nadenken over 
ruimtelijke inrichting. 

Denken
Voordat de kinderen hier aan begin-
nen moesten ze eerst over een aan-
tal dingen serieus na gaan denken. 
Ze moeten natuurlijk rekening hou-
den met het belang van de burgers, 
dat zijn de mensen die in hun dorp 
komen te wonen. Een bejaardente-
huis aan de bosrand is misschien 
leuk voor bejaarden die goed ter 
been zijn maar lastig voor mensen 
die niet meer zo goed kunnen lopen 
en die toch graag hun boodschap-
pen zelf willen doen. Een sportveld 
midden in het dorp? Is dat handig? 
Het politiebureau in een uithoek? Er 
komt heel wat meer bij kijken dan 
de meeste kinderen gedacht had-
den. Daarnaast kwamen ook de 
ideeën naar voren om een brug over 
de rivier te bouwen. En een spoor-
lijn. Moest deze dwars door het dorp 
of juist niet? 

Zonder huizen 
Maar waar moeten de duurste hui-
zen dan komen? Vanuit de theorie-
opdrachten weten de kinderen dat 
ze rekening moeten houden met de 
ligging van de huizen. Bijvoorbeeld 
of de tuin op het Zuiden ligt en mis-
schien wel aan het water. Daarnaast 
moesten ze natuurlijk ook goed kij-
ken hoe het met de afmetingen zit. 
Een voetbalveld is natuurlijk gro-
ter dan de meeste achtertuinen. 
Een tuin aan de buitenrand van een 
dorp is weer meestal groter dan het 
huis zelf. Zoals je ziet komt er heel 
wat bij kijken om een dorp goed en 
functioneel in te richten. Naast de 
plattegrond hebben de leerlingen 
ook diverse bouwplaten aangebo-
den gekregen. Hiermee kun je op 
een simpele manier diverse 3d ge-
bouwen maken. Denk aan: het ge-
meentehuis, huizen, winkels, kanto-
ren. Maar ook een voetvalveld en/
of basketbalveld. Kinderen hebben 
een rijke fantasie. Denk hier bij aan 
schapen met behulp van stukjes 
wol, rook uit een schoorsteen met 
watten, of een zwembad van glim-
mend papier. Je kan het eigenlijk zo 
gek niet verzinnen!  Ook op inter-
net zijn er duidenden bouwplaten te 

vinden. Vida is er van overtuigd dat 
kinderen op een geheel eigen wijze 
huisvesting zien. 

Benieuwd? 
De door de kinderen gemaakte ma-
quettes staan in de week van 1 t/
m 8 december tentoongesteld in De 
Passage 30-32 te Mijdrecht. 
De kinderen doen niet voor niets 
mee aan de wedstrijd. Op vrijdag-
middag 30 november zullen alle 
kinderen die meegedaan hebben 
uitgenodigd worden in De Passage 
30-32. Hier zullen de wethouder van 
onderwijs, dhr. Van Breukelen sa-
men met de eigenaar van Vida ma-
kelaars og, Martine Duchhart-van 
Acker, bekend maken welke klas de 
mooiste maquette gemaakt heeft. 
Iedere school die heeft meegedaan 
aan de wedstrijd zal in ieder ge-
val een ondernemerschapspel uit-
gereikt krijgen. Het ondernemer-
schapspel geeft een stimulans aan 
ondernemerschap in het onderwijs. 
Met het kaartspel gaan managers, 
leraren en leerlingen op een inspi-
rerende manier met elkaar in ge-
sprek over wat, hoe en waar er nog 
meer ‘te ondernemen valt’. In het 
spel komen de ondernemerschap-
kwaliteiten van de kinderen naar 
voren. Voorbeelden van deze kwali-
teiten zijn: vertrouwen uitstralen, lef 
tonen en samenwerken. Maar… de 
klas die het mooiste en meest ori-
ginele dorp in elkaar gezet hebben 
wint de hoofdprijs. Deze prijs houdt 
een schoolreisje voor de hele klas 
in naar het Nemo in Amsterdam. 
Nemo is een wetenschapsmuseum 
speciaal voor kinderen. Nemo heeft 
vijf verdiepingen vol spannende, 
leuke doe- en ontdekdingen, waar 
kinderen zich de hele dag kunnen 
vermaken. 

Meedoen?
Op dit moment heeft Vida makelaars 
nog een aantal pakketten van “plan 
je eigen dorp” beschikbaar. Kom 
snel bij Vida makelaars langs voor 
een GRATIS pakket van “plan je ei-
gen dorp” met plattegrond en bouw-
platen. De sluiting van het project is 
29 november 2007. Wie weet maak jij 
ook kans op een mooie prijs! 
Vida makelaars og is gevestigd in 
het centrum van Mijdrecht aan de 
Dorpsstraat 14. Wij zijn te bereiken 
via www.vidamakelaars.nl of onder 
telefoonnummer 0297-212987.

ACAP, van ramen wassen tot gevelreiniging

Gino - nog een échte
glazenwasser
Mijdrecht - Drie jaar geleden start-
te Gino van t’ Land in Mijdrecht met 
zijn eigen glazenwassersbedrijf. De 
kwaliteit van zijn werk was dermate 
goed dat hij in korte tijd een groot 
klantenbestand in de regio heeft 
opgebouwd. En wat meer is, Gino 
hanteert het credo ‘afspraak is af-
spraak’ 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.

Afsluiting kookcursus voor 
tieners
Mijdrecht – Vorige week . is er in 
Jongerencentrum Allround door 10 
leden van de Junior Kitchen Briga-
de gekookt voor 22 volwassen en 3 
kinderen. Dit diner was het sluitstuk 
van een geweldige kookcursus voor 
tieners gegeven door de topkok Da-
vid Hague.
Tijdens de cursus hebben de tieners 
kennis gemaakt met veel verschil-
lende ingrediënten en manieren 
van het bereiden van eten. Tevens 

zijn ze op excursie gegaan naar een 
groothandel voor horeca producten 
waarbij de nadruk lag op alle ver-
schillende ingrediënten die er te 
verkrijgen waren. Ook is er na een 
rondleiding op locatie gekookt bij 
een zuivelboerderij. 

Al met al hebben de tieners tijdens 
de eerste 5 lessen genoeg kennis 
vergaard om de laatste les tot een 
succesvol diner voor hun ouders 

te maken. De ouders hebben een 
overheerlijk 3 gangenmenu voorge-
schoteld gekregen, gemaakt door 
de kinderen. 
Het jongerenwerk van stichting leef-
baarheid hoopt in de toekomst veel 
samen te mogen werken met de 
Vinkeveense kok David Hague. 
Er zijn inmiddels alweer genoeg in-
schrijvingen binnen zodat hoogst 
waarschijnlijk nog 2 kookcursussen 
zullen worden gepland.



Rotaryclub Vinkeveen-Abcoude 
organiseert vitaliteitsdag op 

Veenlandencollege

Op woensdag 14 november heeft 
Rotaryclub Vinkeveen/Abcoude in 
samenwerking met het Veenlanden 
College Vinkeveen en PK-sport 
een vitaliteitsdag georganiseerd 
voor de brugklassers met als doel 
de leerlingen bewust te maken van 
het belang van gezonde voeding 
en bewegen. 

Rond negen uur in de ochtend 
was het één en al bedrijvigheid 
in de aula van de school. Voor 
de informatiemarkt richtten zes 
sportverenigingen hun kraampjes 
in. Om half tien luidde de bel voor 
de eerste ronde en verdrongen 
ruim vijftig brugklasleerlingen zich 
rond de kraampjes. Het was goed 
opletten geblazen, want na afloop 
van de markt wachtte de leerlingen 
een pittige quiz. De sportclubs 
hadden vragen  bedacht, zoals: 
“Wat is het verschil tussen een 
zeekano en een vlakwaterkano?” 
(kanovereniging de Ronde Venen) 
“Over hoeveel ronden gaat een 
klassieke marathonwedstrijd 
op kunstijs voor de heren?” 
(ijsclubs Abcoude, Baambrugge 
en Vinkeveen). Wat is de snelheid 
van een badmintonshuttle, 
geslagen door een topspeler?” 
(badmintonvereniging Kwinkslag) 
‘Wat is een tumblingbaan?” 
(sportvereniging Veenland) en 
“Wat is het belangrijkste doel van 
gymnastiekvereniging Atalanta?”
Dan was er ook nog een kraam, 
waarin informatie werd gegeven 
over gezonde voeding. Wie goed 
luisterde, kon antwoord geven op 
de daarover gestelde vragen. 
Intussen was de andere helft 
van de leerlingen actief in het 
computerlokaal, waar aan voeding 
gerelateerde spelletjes konden 
worden gespeeld en informatie 
kon worden gezocht op diverse 
websites. Na een uur wisselden 
de groepen.   

In de keuken werden intussen 
door een groep Rotarians 
voorbereidingen getroffen voor 
een gezonde, smakelijke lunch. 
De lunch werd gesponsord 
door diverse winkeliers. In 
Vinkeveen zorgde Super de Boer 
voor  broodjes, de Vinkeveense 
Groentehal voor fruit en groente 
en poelier De Haan voor heerlijke 
kipvleeswaren. Een vijfde van de 
brugklassers komt uit Abcoude 
en daarom leverde Albert 
Heijn Abcoude  lekkere kaas 
en keurslager Pouw heerlijke 
vleeswaren. Voor een gezonde 
dorstlesser zorgde Campina. Niet 
alleen de brugklassers, maar de 
hele school werd getrakteerd op 
een gezond drankje. Zo werd de 
lunch een kleurrijk succes, ook al 
miste een enkeling de mayonaise!

Deze dag hoefden de docenten 
niet te corrigeren. De quiz werd 
nagekeken door vier mensen van 
de Rotary. Na een nek-aan-nek-
race waren er cadeaubonnen 
voor de winnaars. 

Na de lunch begon het 
middagprogramma en dat 
betekende actie. De Rotarians 
waren erg blij met de deelname 
aan deze dag van PK-sport en 
Mastwijk tae-kwon-do.
In de gymzaal kregen de 
brugklassers een clinic tae-kwon-
do, onder de bezielende leiding 
van Cor Mastwijk. Vervolgens 
moest er bij PK-sport ook nog een 
uurtje hard worden gewerkt aan 
de conditie. 

Dankzij de medewerking en 
inzet van velen kan Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude  terugkijken 
op een zeer geslaagde dag. 
Zij hopen van harte dat de 
brugklassers zich deze dag nog 
lang zullen herinneren.
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Sint Nicolaas ‘op wielen’ Wilnis binnengehaald
Wilnis - De weergoden waren Sint Nicolaas afgelopen zaterdag 
gunstig gezind bij zijn intocht in De Ronde Venen. Na zijn bezoe-
ken aan Vinkeveen en Mijdrecht werd de Sint rond vier uur in 
de middag bij het voormalige raadhuis in Wilnis verwacht. Hon-
derden ouders met hun kinderen en verdere belangstellenden 
bevolkten het plein in het centrum van het dorp bij een heldere 
lucht en een ondergaande zon.

De vroeg opgekomen maansikkel scheen al door de bomen. Een 
mooiere ambiance is niet denkbaar. Een aantal ouders had gehoor 
gegeven aan de organisatie om hun kinderen fleurig gekleed en 
geschminkt Sint Nicolaas en zijn Pieten op te wachten. Dat duurde 
even en intussen werden de kinderen door Claudia Prange bezig ge-
houden met het zingen van sinterklaasliedjes. Ook het muziekkorps 
Triviant gaf blijk van haar aanwezigheid met gezellige muziek. Toen 
het eenmaal zover was kwamen eerst de Zwarte Pieten aan. Die wer-
den op de tonen van ‘Première muziekgeschal’ even in het zonnetje 
gezet. Immers, zij staan altijd in de schaduw van Sint Nicolaas. Maar 
dit keer was het duidelijk andersom. Vanzelfsprekend met de goed-
keuring van hun baas. Met dure auto’s werden zij als artiesten die een 
filmpremière bijwonen voor het podium en tussen de toegestroom-
de menigte op de rode loper ontvangen.
Op het podium was niet alleen een stoel geplaatst voor Sint Nicolaas, 
maar het was tevens verlengd voor de ‘catwalk’ waar Pieten met leuk 
geklede kinderen aan de hand later een kleine show zouden opvoer-
den. Dit onder het motto: ‘even aan de sint en het publiek laten zien 
hoe mooi je eruit ziet’. Sint Nicolaas kwam in een open auto aan en 
steeg waardig uit. “Op wielen binnenkomen is weer eens wat anders 
dan op vier benen van mijn paard,” aldus de Sint die zijn schimmel 
even in een naburige stal had geparkeerd omdat het dier moe was 
van de lange reis uit Spanje….
 
Zoete kinderen
De Goedheiligman werd in het bijzijn van de wethouders Jan van 
Breukelen, Jacques Dekker en Ingrid Lambregts door burgemeester 
Marianne Burgman ook hartelijk ontvangen in Wilnis en wenste hem 
een aangename tijd toe tussen zoveel zoete kinderen. Sint op zijn 
beurt was verheugd over de grote opkomst en voelde zich zoals elk 
jaar helemaal op zijn gemak in Wilnis. “Ik kom graag naar dit mooie 
dorp met zoveel fijne mensen”, zo zei hij. Hij ging zitten waarna de 
‘mannequins in de dop’ door de Zwarte Pieten aan hem werden voor-
gesteld. Vervolgens maakten deze even een rondgang op de catwalk 
hetgeen af en toe leidde tot spontaan applaus. Later onderhield Sint 
Nicolaas zich nog even met kinderen die nogal wat op hun verlang-
lijstje hadden staan… Of Sint al hun wensen zal inwilligen valt te be-
zien, want het is de vraag of hij dat allemaal in zijn scheepsmagazijn 
heeft meegenomen. Bovendien moet hij samen met zijn pieten de 
rondgang door het dorp in de nachtelijke uren nog maken om overal 
cadeautjes uit te delen! Dat doet hij tot en met zijn verjaardag op 5 
december. Daarna lost zijn collega, de Kerstman, hem af en vertrekt 
de Sint met zijn gevolg weer naar het warme Spanje. Maar voorlopig 
waart de Goedheiligman met zijn Zwarte Pieten in Wilnis rond…

De foto’s op deze pagina kunt vanaf donderdagmiddag ook in 
kleur zien op de website van deze krant: www.meerbode.nl.



De Ronde Venen - Wat proef je als 
je met je ogen dicht eet? Wat ervaar 
je als je met je hand in een doos 
gaat waarvan je niet kunt zien dat er 
een dennenappel in ligt?
Wat is stilte? En hoe leuk is het niet 
om met een sopje te spelen?

De kinderen van Ministek zijn daar 
een week mee bezig geweest: de 
pedagogisch medewerksters had-
den met elkaar een themaweek be-
dacht waarin de zintuigen centraal 
stonden. Op alle groepen waren de 
hele week activiteiten waarin horen, 
voelen, ruiken, zien en proeven een 
rol speelden. Zowel voor de hele 
kleintjes als voor de oudste peuters 
was er van alles te beleven. 

Voor de kinderen was de week een 
geweldige ervaring. Vooral de “snoe-
zelruimte”, een ruimte ingericht met 
zachte kussens en knuffels waar je  
naar een rustig muziekje kon luiste-
ren en lichteffecten op je in kon la-
ten werken, was erg geliefd.
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Noodkap populieren
Industrieweg Mijdrecht
Mijdrecht - Aan de Industrieweg in 
Mijdrecht staan ter hoogte van de 
firma Blokker een rij Canadese po-
pulieren (Populus x canadensis) van 
zo’n 20 meter hoog. Uit onderzoek 
blijkt dat deze bomen niet stabiel 
genoeg meer staan en daardoor een 
gevaar voor de omgeving opleveren. 
De kans is groot dat de bomen om-
vallen bij windstoten die meerde-
re keren per jaar voorkomen. Van-
wege de veiligheidsrisico’s volgt de 
gemeente het advies op om de po-
pulieren te verwijderen conform de 
noodkap procedure.

In opdracht van de gemeente is 
door een gespecialiseerd boomad-
viesbedrijf onderzoek verricht naar 
de stabiliteit van de bomen aan de 

Industrieweg. Aanleiding voor het 
onderzoek vormen vermoedens van 
wortelschade bij enkele populieren 
als gevolg van recente graafwerk-
zaamheden. Daarom zijn op vier wil-
lekeurige bomen in deze rij metin-
gen verricht.
Door middel van de zogenaam-
de trekproef, waarbij spanning op 
de boom wordt gezet, kan worden 
bepaald hoe de boom zal reageren 
op windstoten e.d. Uit deze metin-
gen blijkt dat meer dan 35% van de 
wortels dusdanig beschadigd is, dat 
de nog functionele wortels geen bij-
drage meer leveren aan de veran-
kering van de boom. Concreet wil 
dit zeggen dat de bomen al kun-
nen omvallen bij windstoten die een 
aantal malen per jaar voor kunnen 

komen. Aangezien alle populieren 
in deze rij aan dezelfde werkzaam-
heden hebben blootgestaan, zul-
len deze ook verwijderd worden. 
De noodkap procedure wordt toe-
gepast, omdat de aanvraag van een 
normale kapvergunning meer tijd 
vraagt en dit wordt, gezien de mee-
tresultaten, niet als verantwoord be-
schouwd. De gemeente is op 16 no-
vember geïnformeerd over deze on-
derzoeksresultaten. Behalve de re-
sultaten heeft de gemeente ook het 
advies ontvangen om de populie-
ren op korte termijn te verwijderen. 
Vanwege de veiligheidsrisico’s volgt 
de gemeente het advies op om de 
noodkap procedure toe te passen. 
Bij het verschijnen van deze krant 
zijn ze reeds verwijderd.  

Studenten uit België
bezoeken cursus
Sociale Weerbaarheid
De Ronde Venen - Afgelopen week 
kwamen studenten van de opleiding 
Pedagogiek uit België op bezoek bij 
Mirelle Valentijn. Zij verzorgt in sa-
menwerking met Stichting Leefbaar-
heid de cursus Sociale Weerbaar-
heid – Omgaan met Pesten. De stu-
denten liepen een buitenlandse sta-
ge in het kader van onderzoek naar 
methoden die inzetbaar zijn om kin-
deren weerbaar te maken en pesten 
te verminderen en of te stoppen. Zij 
woonden een ouderavond en twee 
cursusbijeenkomsten bij en hielden 
een interview met de deelnemers 
van de cursus en Mirelle Valentijn 
als trainer. Tijdens het interview liet 
Mirelle hen in een rollenspel kennis 
maken met de kracht van lichaams-
taal. Een van de hoofdpijlers van de 
methodiek waarmee zij werkt. 
De studenten waren onder de in-
druk van alle initiatieven die op dit 
gebied in Nederland worden onder-
nomen, vanuit onder andere Stich-
ting Omgaan met Pesten. Binnen 
deze stichting geven trainers zelf-
standig of in samenwerking met an-
dere organisaties begeleiding aan 
kinderen, ouders, scholen en cen-
tra voor kinderopvang. In België is 
op dit gebied nog weinig mogelijk. 
Vanuit alle informatie die zij hebben 
verzameld gaan zij voor hun eind-
werkstuk nu een spel ontwikkelen, 
waarmee zij in België kinderen gaan 
ondersteunen in het weerbaar wor-
den. 
In januari start er weer een cursus 
“Sociale Weerbaarheid – Omgaan 
met Pesten” die bedoeld is voor tie-
ners vanaf 10 tot en met 12 jaar en 
jongeren vanaf 13 tot en met 17 jaar 
die te maken hebben met het pest-
probleem, die niet sociaal weerbaar 
zijn en/of niet sociaal vaardig zijn, 
onzeker en of faalangstig zijn.

Weerbaarheid
De deelnemers leren anders om-
gaan met weerbaarheid, opkomen 
voor zichzelf door middel van direct 
toepasbare handvatten. De deelne-
mers leren omgaan met onaange-
name situaties: non-verbaal, ver-
baal en digitaal pesten, buitenslui-

ten, negeren, chanteren, roddelen. 
Zij bouwen hun zelfvertrouwen en 
eigenwaarde opnieuw op en andere 
klachten nemen af. 

Het is voor Mirelle Valentijn, trainer 
van deze cursus, een uitdaging om 
mensen hun eigen innerlijke kracht 
te laten ontdekken en inzetten!
De methodiek die gebruikt wordt 
bestaat uit: kringgesprek, drama, 
rollenspelen en simulatiespelen, 
spelvormen, werken met spelkaar-
ten, ontspanning en ademhaling, 
werken met leerpunten, huiswerk-
opdrachten, niet de omgeving ver-
anderen wel jezelf = sterker wor-
den.

De cursus bestaat uit 10 bijeenkom-
sten van 1,5 uur. Bij de cursus ho-
ren ook een intakegesprek en twee 
ouderbijeenkomsten. De volgen-
de cursus begint in januari 2008 op 
dinsdag in de namiddag van 16.15 
tot 17.45 en op dinsdagavond van 
19.00 tot 20.30 in het jongerencen-
trum Allround in Mijdrecht. 
Voor meer informatie over de cur-
sus ‘sociale weerbaarheid - omgaan 
met pesten’ of voor aanmelden kunt 
u contact opnemen met: 
- Dyanne van Tessel van Stichting 
Leefbaarheid: 0297–230 287
(d.van.tessel@st-leefbaarheid.nl)
- Mirelle Valentijn, trainer van de 
cursus: 0297–27 46 05.

OBS De Trekvogel krijgt 
gastles van burgemeester
Mijdrecht - Donderdag 15 novem-
ber was burgemeester mevrouw 
Burgman te gast op OBS De Trek-
vogel om een les te geven over res-
pect. In het hele land waren er be-
kende Nederlanders te gast op 
scholen in het kader van de Dag van 
het respect. Een paar weken eerder 
was er al lesmateriaal naar school 
gestuurd. Het was een boekje met 

buttons. In het boekje werd gewerkt 
en er werd over respect gesproken. 
Wat is respect, waar kan je respect 
voor hebben? Maar nog veel be-
langrijker, wat kun je zelf doen om 
respect te krijgen en te geven?
Die donderdag kwam de burge-
meester praten met groep 7 en 8 
over respect. Het was een leuk en 
leerzaam gesprek. Spreek je je ou-

ders aan met “u” of niet? Hoe los je 
ruzie met een vriendje of vriendin-
netje op? Respect voor het milieu. 
Voor wie hebben ze zelf respect?
Vervolgens hebben de leerlingen in 
de klas nog moppen voorgelezen. 
Welke moppen zijn niet respectvol 
en kunnen niet en welke juist weer 
wel? Het was een leuk en leerzaam 
bezoek! Burgemeester bedankt!

Horen, zien en zwijgen 
op Ministek

Zaterdag 24 november: Nissans landelijke inspectiedag!

Gratis Winter-klaar inspectie 
bij Auto Bersan B.V.

Mijdrecht - Nissan-dealer Auto 
Bersan B.V. staat op zaterdag 24 
november klaar voor alle autobezit-
ters. Tijdens de landelijke Winter-
Klaar Inspectie-dag kan iedereen bij 
deze dealer terecht voor een gratis 
Winter-Klaar Insepctie van de auto. 
Normaal gesproken kost deze gron-
dige inspectie 24.50 euro.
Kortom, een goed begin voor veilig 
autorijden in de winterse periode en 
een speciale aanbieding voor u als 
klant om kennis te maken met ons 
en ons nieuwe pand aan de Genie-

weg 50. U ziet ons al op de Indu-
strieweg.
Tijdens de inspectie wordt de auto 
gecontroleerd op alle vitale punten 
die van belang zijn om veilig de win-
ter door te komen.

Zo neemt de dealer onder meer ac-
cu, banden, verlichting, schokdem-
pers, olie, koppeling V-snaar en 
voorruit onder de loep. En natuurlijk 
het koelsysteem, dat goed beveiligd 
moet zijn tegen vorst. Is de auto in 
orde, dan ontvangt de klant gratis 

een Winter-Service-Card waarmee 
hij tot 1 maart 2008 is verzekerd van 
hulp bij pech onderweg.
Maar Nissan-dealer Auto Bersan 
B.V. houdt meer acties in de win-
ter. Zij hebben de komende maan-
den tal van winterse aanbiedingen, 
waarmee u uw voordeel kunt doen.
Om maar te noemen 35% korting 
op ruitenwisserbladen en een Nis-
san Winterset tegen alle winterse 
ongemakken van 12,75 euro voor 
9.99 euro. En niet te vergeten: APK 
for life.
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En het carnavalsseizoen is 
geopend!
De Ronde Venen - Voor carnavals-
vereniging de Huts Geklutste Kliek 
is het nieuwe seizoen al weer be-
gonnen! Er is stijl afscheid geno-
men van Prins Doppie I. Zijn prinses 
Sneeuwwitje was niet in het land en 
zal op een andere datum afgevoerd 
gaan worden. 
En toen moest er ook nog een nieu-
we prins opgevoerd worden. De 
vraag was nu echter wie de nieu-
we prins zou worden. De discotheek 
draaide er lustig op los, en ook 
dweilorkest De Deurdouwers gaf 
acte de présence. In de loop van de-
ze gezellige avond, waarbij ook onze 
vrienden van de Hoefstampers na-
tuurlijk niet konden ontbreken, werd 

om elf over elf (alaaf, alaaf, alaaf) 
dan toch de nieuwe prins ten tone-
le gevoerd. Een warm welkom voor 
Prins Hummus I.
Hierna werd ook zijn prinses verwel-
komd. Prinses Katinka zal dit jaar 
samen met Prins Hummus I de car-
navalsscepter zwaaien.  
Met een nieuwe prins, een nieuw 
lid in de Raad van Elf en een nieu-
we aanwinst voor de showgirls is de 
Huts Geklutste Kliek als carnavals-
vereniging op volle sterkte, volop 
actief en staat als jonge club zeker 
garant voor gezelligheid, In februa-
ri barst het feest pas echt los, dus 
houd de kranten in de gaten: zorg 
dat je er dan zeker bij bent!

W.i.K. Speelt ‘Ouwe
jongens krentenbrood’
De Ronde Venen – Toneelvereni-
ging W.I.K. zal op vrijdag 23 en za-
terdag 24 november een opvoering 
geven van de komedie ‘Ouwe jon-
gens krentenbrood’, geschreven 
door Carl Slotboom: 
‘Twee inbrekers, Gerrit en John, zet-
ten een kraak in de villa van dok-
tor Fred Linnenkamp, die op dat mo-
ment met vakantie is. Wanneer ze 
proberen de kluis te kraken gaat de 
deur open en komt een oude studie-
vriend van doktor Linnenkamp,een 
zekere Jan-Hein van Buitenstijn, 
de kamer binnen. Jan-Hein die 
zijn oude studievriend Fred vijfen-
twintig jaar geleden voor het laatst 
heeft gezien, weet niet beter of de 
man die hij aantreft is Fred Linnen-
kamp. Gerrit is zo beduusd dat hij 
uit angst dat Jan-Hein naar de po-

litie zal gaan en een persoonsbe-
schrijving zal doorgeven, het spel-
letje meespeelt. Vanaf dat moment 
is Gerrit de heer des huizes:doktor 
Fred Linnenkamp’.
De spelers van W.I.K. hebben al veel 
lol gehad tijdens de repetities van 
dit stuk. De regie is in handen van 
Irene Borsboom en Hans Schijf en 
de grime wordt verzorgd door Theo 
Linssen. De uitvoeringen begin-
nen om 20.15 uur in het Oude Pa-
rochiehuis aan Bozenhoven 152 te 
Mijdrecht. De toegangskaarten à 
7,50 euro kan men bestellen bij Hen-
ny Breewel, tel. (0297)283979.
 
Vanaf 10 euro per persoon per jaar 
is men al donateur van W.I.K. en 
daarvoor krijgt men de kaarten voor 
de voorstellingen in maart en no-

Concert van Con Amore
De Ronde Venen - Zaterdag 24 
november a.s. is het weer zover.
Accordeonvereniging “Con Amore” 
geeft haar jaarlijks concert in dorps-
centrum De Boei, Kerklaan 32 te 
Vinkeveen. Aanvang 20.00 uur. De 
zaal is open vanaf 19.30 uur. Toe-
gang 5,- euro. Het A en B orkest 
en het amusementensemble zijn dit 
jaar dankzij het Schipholfonds en 
Prins Bernhard Cultuurfonds in een 
nieuw tenue gestoken.
Zij brengen een zeer gevarieerd 
programma onder leiding van diri-
gent Arnaud Rosdorff.

Voor iedereen die van muziek houdt 
en vooral accordeonmuziek is dit 
optreden aan te bevelen. Ook is dit 
voor iedereen die van plan is om 
met deze vereniging kennis te ma-
ken een prima gelegenheid. Beide 
orkesten repeteren elke dinsdag-
avond in basisschool “De Schakel”,  
Pijlstaartlaan 1 te Vinkeveen van 
19.00 – 22.30 uur.
Kom gerust eens langs. Er bestaat 
ook de mogelijkheid om lessen te 
volgen en is de aanschaf van een 
accordeon een probleem? Huren 
kan bij Con Amore ook.

Venen Literair
De Ronde Venen - Vrijdag 23 no-
vember komt Simone van der Vlugt, 
schrijfster van psychologische thril-
lers en historische jeugdboeken, op 
uitnodiging van Venen Literair naar 
Vinkeveen.
In De Boei, Kerklaan 32 zal zij een 
voordracht geven over eigen werk, 
signeren en vragen beantwoorden. 
De avond begint om 20.00 uur.
Toegangskaarten zijn uitsluitend 

in voorverkoop verkrijgbaar bij de 
Openbare bibliotheken in De Ronde 
Venen en bij The Readshop in Vin-
keveen en bij boekhandel Mondria 
in Mijdrecht en kosten 7,50 euro.

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Anneke van Gessel, tel. 0297-
261382 of met Erwin Horwitz, tel. 
0297-263195. Zie ook de website: 
www.simonevandervlugt.nl

Website Wijk Hofland 
maakt uitstekende start
Mijdrecht - Sinds 1 september 2007 
is de website www.wijkhofland.nl 
van Wijkcomité Hofland in de lucht. 
Met deze website wil het wijkcomité 
de contacten met de bewoners van 
Hofland intensiveren. Via de website 
worden bewoners bij voorbeeld op 
de hoogte gehouden van de voort-
gang van de renovatiewerkzaamhe-
den in de wijk.

Inmiddels hebben vele tientallen 
Hoflanders hun e-mailadres op de 
site achtergelaten. Daardoor ont-
vangen zij digitale nieuwsbrieven en 
kunnen zij deelnemen aan enquêtes 
onder bewoners. De eerste enquête 

over invulling van groen in de wijk 
blijkt meteen een groot succes en is 
een mooi voorbeeld van wijkpartici-
patie. Het wijkcomité roept nog niet 
deelnemende bewoners van Hof-
land graag op zich met hun e-mail-
adres aan te melden.  
Het onderdeel ‘vragen van bewo-
ners’ op de website blijkt ook po-
pulair. Daar wordt gretig gebruik 
van gemaakt en Wijkcomité Hofland 
heeft in samenwerking met de ge-
meente De Ronde Venen al behoor-
lijk veel vragen kunnen beantwoor-
den. In de komende maanden zal de 
functionaliteit van de website nog 
verder uitgebreid worden.

Gemeente voert VROM-
taken op goede wijze uit
De Ronde Venen - De VROM-in-
spectie is tevreden over de wijze 
waarop de gemeente haar taken 
op het gebied van ruimtelijke or-
dening en milieu uitvoert. Dat con-
stateert de inspectie na analyse van 
de manier waarop bouw- en milieu-
vergunningen worden afgegeven, 
controles op brandveiligheid wor-
den uitgevoerd, bestemmingsplan-
nen actueel worden gehouden en 
het handhavingsbeleid wordt uitge-
voerd.

De inspectiedienst van het minis-
terie van Volkshuisvesting, Ruim-
telijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) voert regelmatig controles 
uit bij Nederlandse gemeenten naar 
de manier waarop wordt omgegaan 
met de VROM-regels. Dat onder-
zoek heeft in mei en juni 2007 in De 
Ronde Venen plaatsgevonden. Naar 
aanleiding daarvan constateert de 
VROM-inspectie dat de uitvoering 
van taken door gemeente, brand-

weer en milieudienst de afgelopen 
jaren aanmerkelijk is verbeterd.
De inspectie concludeert dat na een 
eerder onderzoek in 2005 een groot 
aantal verbeteringen is doorgevoerd 
en dat enkele langslepende kwes-
ties voortvarend zijn aangepakt. 
‘Een goede ontwikkeling is dat het 
college extra capaciteit en midde-
len heeft vrijgemaakt voor de actu-
alisering van de bestemmingsplan-
nen en de aanpak van meer toezicht 
en handhaving’, schrijft de inspectie. 
Daarnaast formuleert de inspectie-
dienst ook enkele aandachtspunten 
voor de gemeente, zoals het orga-
niseren van toezicht op sloopplaat-
sen.

Het college van B en W is blij met 
de conclusie van de VROM-inspec-
tie dat de kwaliteit van de gemeen-
telijke dienstverlening goed is. De 
gemeente streeft naar een optima-
le dienstverlening voor inwoners en 
bedrijven. 

In memoriam:
Peter, de Mijdrechtse

glazenwasser

Amsterdam/Mijdrecht – Hij is 
niet meer... Peter de glazenwas-
ser. In Mijdrecht al tientallen ja-
ren een bekende verschijning. 
Zo eens per maand kwam hij in 
‘zijn’ wijk de ramen lappen. Op 
de meest ongeregelde tijden, 
maar hij kwam. weer of geen 
weer, Peter klom op zijn ladder-
tje en lapte.

Wie kent hem niet. Als hij niet 
lapte zag je hem even uitrus-
ten, steevast met een blikje of 
een flesje bier en een sigaretje. 
“Zonder mijn vrouw, dochters, 
kleindochters, mijn biertje en nu 
en dan een stickie, kan ik niet 
leven”, zei hij dan. Bij diverse 
klanten stond er altijd wel een 
biertje klaar. Peter was niet van 
‘een kopje koffie glazenwas-
ser’. Nee, Peter maakte je alleen 
maar blij met een pilsje. 
’s Avonds kwam hij langs met 
zijn piepkleine opschrijfblokje 
om af te rekenen. We hebben 
wat met hem gelachen en ge-
discussieerd, want dat kon hij. 
Hele diepgaande filosofische 

gesprekken kon je met hem 
voeren, maar ook kon hij zich 
hevig opwinden over voetbal.
Begon niet over politiek, want 
daar had hij zijn geheel eigen 
mening over. Tegen de zomer 
kwam hij langs en zei dan:
‘dit is voorlopig weer de laatste 
keer. Ik ga twee maandjes weg. 
Je ziet me weer zo in septem-
ber”.
Het laatste jaar ging het minder 
met Peter. Veel ziek. Vaak vertel-
de hij dat het zijn rug was, maar 
niemand verwachtte dit. Nog 
geen maand geleden kreeg hij 
de boodschap dat hij ongenees-
lijk ziek was. Kanker en door zijn 
hele lijf uitgezaaid. Hij was nog 
niet zover.
Had nog veel willen doen, maar 
hij vond er toch snel vrede mee, 
het zij zo. Twee weken geleden 
overleed hij en vorige week is 
hij, zoals hij gewild had, om-
ringd door familie en vrienden, 
gecremeerd. Peter is niet meer. 
Dat hij moge rusten in vrede.

Redactie Nieuwe Meerbode

Ambachtelijk product 
wint prijs
Mijdrecht - Tijdens de jaarlijk-
se vleesvakkeuringen op de VAS-
beurs in Amsterdam is Poelier- trai-
teur van Egmond met alle vier zijn 

inzendingen in de prijzen gevallen.  
Met goud werd bekroond: de grill-
worst en de kippeling en met zilver 
werd bekroond de konijn in jacht-

saus en de gourmetschotel “poe-
lier“. De producten werden gekeurd 
door een jury waarin naast deskun-
digen uit het slagersvakonderwijs 

De Ronde Venen - Het organisa-
tie comité van de Zonnebloem re-
gio Rondom de Venen presenteert  
in samenwerking met de locale af-
delingen Abcoude/Baambrug-
ge, Vinkeveen, Wilnis/De Hoef en 
Mijdrecht de matineevoorstelling ‘In 
the Mood’. Sjoukje Smit, Jacqueline 
Aronson en Gemma van Eck krui-
pen in de huid van de zussen La-

Verne, Maxene en Patty, oftewel de 
legendarische Andrews Sisters.

De voorstelling, die plaats vindt op 
zaterdag 24 november in Partycen-
trum de Meijert in Mijdrecht, zal 
worden bijgewoond door 250 gas-
ten van de locale Zonnebloem af-
delingen. Deze middag wordt mede 
mogelijk gemaakt door de inzet van 

50 vrijwilligers uit de locale afdelin-
gen. De voorstelling ‘in the Mood’ 
belooft de theaterbezoekers van de 
Zonnebloem een hartverwarmende 
muzikale ode aan drie olijke dames 
in vaak donkere tijden.

Gasten mogen niet alleen sfeervol-
le muziek van de Andrews Sisters 
verwachten, maar ook een muzika-

le knipoog naar andere vrouwelijke 
iconen uit die tijd: Vera Lynn, Marle-
ne Dietrich, Zarah Leander en Mari-
lyn Monroe.
Sjoukje, Jacqueline en Gemma wor-
den in dit programma met Neder-
lands- en Engelstalige liedjes bijge-
staan door Wim Rijken. Hij geeft in 
deze show gestalte aan een aantal 
verschillende mannenrollen.

Zonnebloem regio Rondom de
Venen presenteert: ‘In the Mood’

ook consumenten zitting hadden. 
De producten werden beoordeeld 
op: vorm, smaak, kleur, samenstel-
ling en vaktechniek. 

Bij Poelier- traiteur van Egmond 
zijn ze terecht trots op deze goe-
de beoordelingen die het resultaat 
zijn van eigen receptuur, constan-
te kwaliteit en ambachtelijke berei-
dingswijze.

Zo wordt al vele jaren het assorti-
ment zoveel mogelijk zelf gemaakt 
met gebruik van natuurlijke grond-
stoffen en naar de smaak van de 
klant gekruid. Men kan van de pro-
ducten precies vertellen hoe en 
waarvan ze zijn gemaakt. Omdat de 
poelier werkt met natuurlijke grond-
stoffen en de producten ambachte-
lijk produceert is het mogelijk dat 
vorm of afmeting iets varieert, het 
maken van ambachtelijke produc-
ten is en blijft tenslotte handwerk.
Men is terecht trots op het behaal-
de succes en om u met deze over-
heerlijke specialiteiten kennis te la-
ten maken zijn deze in de komende 
periode in de aanbieding en valt er 
volop te proeven in de winkel aan de 
Passage 16 te Mijdrecht.  

Scooter overvallen
Vinkeveen - In de nacht van zater-
dag op zondag 18 november vond 
op de Provinciale weg N201 een be-
roving van een scooterrijder plaats.
Omstreeks 03.30 uur reden twee 
jongens op een scooter over het 
fietspad langs de N201 toen een 
blauwe auto, type Renault Megane 
Coupé, de weg blokkeerde. Vervol-
gens kwamen twee mannen op de 
jongens afgelopen. Zij werden door 
de onbekende mannen geschopt en 

bedreigd en gedwongen de scoo-
ter af te staan. Een van de mannen 
stapte op de scooter, de ander stap-
te in de auto waar een derde man 
zat te wachten.

Allen reden weg in de richting van 
Mijdrecht. De politie onderzoekt de 
zaak en verzoekt eventuele getuigen 
contact op te nemen met het poli-
tiedistrict Rijn & Venen via telefoon-
nummer 0900 - 8844.

Openbare ordeverstoring
Wilnis - In de nacht van zaterdag 
op zondag 18 november vond op 
de Dorpsstraat een ordeverstoring 
plaats. Een man werd aangehouden 
in verband met het niet voldoen aan 
een bevel.
Omstreeks 02.00 uur werd een 
groep van circa 40 personen de toe-
gang tot een horecagelegenheid 
geweigerd aangezien zij allen dron-

ken leken te zijn. De politie werd in-
geschakeld om de orde te bewaken. 
Omdat de groep zich vervelend ging 
gedragen, werd een kleine linie op-
gesteld en dreef de politie de groep 
in de richting van de Herenweg 
waarna de rust herstelde. Een 21-ja-
rige man uit Wilnis werd aangehou-
den, omdat hij meerdere keren niet 
aan het bevel voldeed.

Mijdrecht - Op de kruising Prin-
ses Margrietlaan – Zuster den Her-
toglaan is diezelfde dag om 18.00 
uur een 16-jarige bromfietsbestuur-
ster uit Wilnis ten val gekomen, toen 
ze afremde voor een naderende au-
to. Het meisje is met beenletsel voor 
onderzoek per ambulance naar het 
Hofpoortziekenhuis vervoerd.

Bromfietster 
gewond
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De Poldertrots schittert op 
scholenvolleybaltoernooi
Waverveen – Vorige week  speel-
den de jongens en meisjes van 
groep 7 en 8 van de BS de Polder-
trots uit Waverveen een geweldig 
toernooi met veel inzet en sportivi-
teit. Vorig jaar waren ze al een beet-
je bekend geraakt met het spel en 
na twee extra sportlessen van een 
echte trainer van de volleybalbond 
zie je duidelijk hoe goed de jon-
gens en meisjes zijn geworden. Om 
13.00 uur begon groep 8, in het be-
gin moest er even gewend worden 
hoe de regels waren maar na twee 
wedstrijden ging het goed en wer-
den de volgende twee wedstrijden 
goed gespeeld. 

Hierna kwam groep 7 aan de beurt, 
hun eerste wedstrijd was om 14.36 
uur gepland en voor deze wedstrijd 
werd hard gewerkt en zelfs de laat-
ste wedstrijd was super spannend 
en ze kwamen in de kwart finale. Na 
een bloedstollende wedstrijd werd 
hij helaas met 1 punt verschil ver-
loren. 
Alle kinderen die mee hebben ge-
daan willen we op deze manier in 
het zonnetje zetten en bedanken 
voor hun inzet tijdens de wedstrij-
den.

Ondanks herstel geen 
winst voor Argon
Mijdrecht - In de wedstrijd tegen 
ADO’20 uit Heemskerk heeft Argon 
zich voor een groot deel weten te 
herstellen van de zeer matige wed-
strijd van de voorgaande week te-
gen Haaglandia, maar toch bleef de 
thuisploeg met slechts één punt in 
handen staan na afloop.
In de eerste helft ging de strijd voor-
al gelijk op en werden beide doel-
mannen slechts zelden getest, pas 
na een kleine 20 minuten was er de 
eerste opwinding: doelman Bosma 
was ver buiten het strafschopgebied 
terecht gekomen en besloot Patrick 
Lokken ten koste van een gele kaart 
aan de zijlijn af te stoppen. Voor het 
overige vielen een kopbal van Glu-
mac en van Joeri Onderwater te no-
teren, maar beiden zagen hun inzet 
naast de paal verdwijnen. In blessu-
retijd leek er toch een opening ge-
forceerd te worden, toen Frank Ver-
laan met een dieptepass Anton Za-
miatine bereikte en uit diens voorzet 
kopte Patrick Lokken de bal richting 
doel, waar verdediger Doodeman in 

botsing kwam met zijn eigen keeper 
en daarbij de bal op de arm kreeg. 
Strafschop, zei de scheidsrechter, 
maar doelman Bosma las de inzet 
van Patrick Lokken en haalde de in-
zet uit de voor hem linkerbeneden-
hoek, waardoor de rust toch met 
dubbelblanke stand werd bereikt.

Sterker
Na rust een sterker Argon, dat meer 
en meer druk ging uitoefenen op 
de defensie van de gasten. Kansen 
kwamen er ook, zoals na 57 minu-
ten toen Patrick Lokken na een ver-
re uittrap van doelman Eelco Zein-
stra voor doelman van ADO’20 ver-
scheen en deze met een lob wist 
te passeren. Maar net voor de bal 
over de lijn zou gaan, wist verdedi-
ger Beemer met een noodsliding het 
leer nog uit de doelmond te trap-
pen. Ook pogingen van de opgeko-
men verdedigers Rory van Gulik en 
Sergio de Windt misten net de juiste 
richting, terwijl een wel doeltreffen-
de actie van Jasper de Haer werd af-

gefloten, omdat hij de bal in buiten-
spelpositie van Patrick Lokken toe-
gespeeld had gekregen. Doelman 
Bosma haalde de bal na een kopbal 
van Anton Zamiatine uit de boven-
hoek en had even later alle geluk, 
dat de ingevallen Sven van Vuuren 
de bal uit een voorzet van Patrick 
Lokken vanaf 8 meter toch nog over 
de dwarsligger schoot. 
Nog meer geluk kende de sluitpost, 
toen Patrick Lokken na 82 minu-
ten de bal uit een voorzet van Jas-
per de Haer van richting verander-
de en de bal tegen het lichaam van 
de verraste doelman kaatste en dus 
niet in het doel verdween. Omdat de 
overigens correct leidende scheids-
rechter een duidelijke handsbal niet 
waarnam en de bal na een laatste 
uitbraak van Patrick Lokken voor het 
doel langs ging zonder door een me-
despeler geraakt te kunnen worden, 
bleef het scorebord dubbel blank na 
een wedstrijd, die in ieder geval in 
de tweede helft bepaald niet verve-
lend was om te zien. 

Toernooidag 1 Aparts 
Basisscholentoernooi
De Ronde Venen - Op woensdag-
middag 14 november was de eerste 
dag van hét Aparts  Basisscholen-
toernooi. Groepen 3, 7 en 8 gingen 
een sportieve strijd aan in de Boei in 
Vinkeveen. De allerkleinsten 
van groep 3 speelden een fanatiek 
potje circulatievolleybal met gooien 
en vangen. Draaien, draaien, draai-
en.. dat hoorde je veel bij de partij-
tjes van groep 3. Nadat de bal over 
het net werd gegooid draaien ze ge-
lijk door. Iedere keer weer. En dat 
vergeten ze soms als ze nog even 
aan het nakijken zijn hoe goed hun 
bal wel niet was. Leuke partijtjes! Ze 
waren allemaal fanatiek en hupsten 
en sprongen door het veld en wa-
ren dolblij met ieder punt. Leuk!! Je 
kon duidelijk zien dat de kinderen 
goed geoefend hadden. Alle kinde-
ren van groep 3 t/m 8 hebben 2 keer 
les gehad van topvolleyballer Rick 
Wiggers. De kinderen van groep 7/8 
spelen alles in drieën. Op een speci-
ale manier. Er wordt geserveerd en 
de eerste bal wordt opgespeeld naar 
een teammaat die de bal vangt. Die 
gooit ‘m op en de derde speelt de 
bal over het net. Een mooie speel-

Verlies Atalante dames 1
De Ronde Venen - Zaterdag 17 
november moesten de dames ge-
sponsord door Krijn Verbruggen 
Schoeiing- Grond en Baggerwer-
ken en Haaxman Lichtreclame spe-
len tegen Spaarnestad d2 in de Bey-
neshal in Haarlem. 

Het team van Sjaak Immerzeel be-
gon met wederom een nieuwe op-
stelling. Laura Kuijl en Janine Köne-
man starten met de spelverdeling, 
Suzan Heijne en Inge Versteeg op 
het midden en Mirjam van der Stra-
te en Irma Schouten op de buiten-
kant. Marlieke Moen stond op het 
wedstrijdformulier als libero. Spaar-
nestad begon gelijk met een goe-
de servicereeks. Hierdoor kwamen 
de meiden van Atalante moeizaam 
in het spel. Onzuiverheid in pass en 
aanval zorgde er voor dat Spaar-
nestad op gelijke hoogte bleef met 
Atalante. Het ging dan ook een he-
le tijd gelijk op. Ondanks de 3 set-
points van Spaarnestadzijde trok 

Atalante uiteindelijk aan het langste 
eind. Ze wonnen deze set uiteinde-
lijk met 29-31.

Tweede set
De tweede set werd gedreven be-
gonnen door Atalante. In het be-
gin van de set kwam Atalante op 
een voorsprong van 5-0. Het was 
Spaarnestad die steeds terugkwam. 
Totdat Atalante met goede aanval-
len kwam en Spaarnestad aftroefde 
en op voorsprong kwam van 14-9. 
Door de goede service aan Atalan-
tezijde kwam Spaarnestad passend 
in de problemen en de aanvallen die 
doorkwamen konden goed verde-
digd worden. De spelverdelers wis-
ten het spel goed te verdelen zodat 
alle aanvalsters de nodige punten bij 
elkaar scoorden. Eindstand 15-25.

Derde set
De derde set ging gelijk op. Wisse-
lend spel, goede aanvallen gecom-
bineerd met slechte services zorg-

den ervoor dat Atalante niet op een 
voorsprong kon komen. Bij een ach-
terstand zorgde de inmiddels in het 
veld gekomen Carin van Tellingen 
voor de nodige aanvalskracht. He-
laas was de achterstand te groot 
om nog in te halen. Deze set won 
Spaarnestad verdiend met 25-14.
De vierde set was een copie van de 
derde set. Atalante speelde erg on-
rustig. Er was nog maar weinig ser-
vicedruk en Spaarnestad kon heer-
lijk vrijuit spelen. Deze set ging ver-
loren met 25-17.

Na het winnen van de tos, begon 
Atalante weer als vanouds. De laat-
ste vijfde set zou moeten uitwijzen 
wie dan toch de uiteindelijke win-
naar zou worden. Beide teams wa-
ren aan elkaar gewaagd met dat 
verschil dat Atalante constant een 
inhaalslag moest leveren om de 
achterstand niet al te groot te laten 
worden. Spaarnestad won uiteinde-
lijk de vijfde set met 15-11. 

vorm om de jeugdigen bezig te laten 
zijn met samenspelen. Het ging echt 
supergoed en er waren lange span-
nende rally’s met mooie reddingen. 
Pieter Koeleman van APARTS Au-
tomaterialen uit Mijdrecht, al ja-
ren sponsor van dit toernooi, kwam 

langs om de knappe staaltjes van de 
kinderen te zien. Na een spannen-
de middag met vreugdevolle hoog-
tepunten of droevige tegenslagen 
volgde de prijsuitreiking. 
Van de 8 teams van groep 3 werd 
team Kwik van de Pijlstaart derde, 
Dagobert 
Duck van de Jozefschool tweede en 
winnaar was Kwak, ook van de Jo-
zefschool. Van groep 7 hadden 10 
teams zich ingeschreven, nummer 
3 werd Cleopatra, tweede Kostun-
rix en de nummer 1 was Walhalla, 
allemaal teams van de Jozefschool. 
Maar liefst 11 teams hadden zich 
opgegeven van groep 8, een nieuw 
record. Lucky Luke van De Schakel 
werd derde, de Hulk van de Jozef-
school 2de en de roze panter van De 
Pijlstaart pakte de eerste prijs. Ge-
feliciteerd allemaal!! Maar eigenlijk 
hebben álle kinderen goed hun best 
gedaan, het zijn allemaal toppers!! 
Deze woensdag 21 november volgt 
toernooidag 2 en spelen groepen 4, 
5 en 6 vanaf 13:00 uur in de Boei. 
Dat zal weer net zo’n spektakel wor-
den als de eerste toernooidag. Kom 
gerust kijken, geweldig om te zien. 

Hertha herwint aansluiting 
na thriller tegen Laren
Vinkeveen - In de tot nu toe be-
langrijkste wedstrijd van het seizoen 
heeft SV Hertha in de uitwedstrijd 
tegen directe concurrent Laren. Na 
een bloedstollende wedstrijd met 
echt degradatievoetbal werd uitein-
delijk een 3-4 overwinning uit het 
vuur gesleept.
Zonder de geschorste Rick Aars-
man begon Hertha aan de wedstrijd 
en met een vrij offensieve speelstijl 
probeerden de Vinkeveners hun te-
genstanders onder druk te zetten. 
Dit lukte gedeeltelijk, doordat de 
gastheren op het slechte veld moei-
zaam balbezit konden houden. Het-
zelfde gold eigenlijk voor Hertha, 
maar die zij probeerden nog enigs-
zins te voetballen. 

De beste kans in de eerste helft was 
echter voor Laren, maar doelman 
Priem kon knap redden.

Na ruim twintig minuten spelen 
werd Peter Post aangespeeld door 
Maijer en met een straffe uithaal 
met links vloog de bal in de win-
kelhaak van de linkerkruising. De-
ze schitterende goal betekende de 
0-1 voorsprong voor Hertha. In het 
restant van de eerste helft gebeur-
de niet noemenswaardig veel meer, 
maar dit kwam vooral doordat de 
eindpass niet zuiver was aan Hert-
ha-kant. Vlak voor het rustsignaal 
kreeg Hertha de deksel op de neus 
toen rechts voorin balverlies werd 
geleden en de bal vooruit werd uit-
verdedigd door Laren. De zwerven-
de spits pikte de bal op, omspeelde 
de uitgelopen Priem en schoof de 1-
1 binnen.

Domper
Deze domper moesten de bezoekers 
in de rust zien te verwerken en gek 
genoeg werd binnen een minuut na 

rust weer een voorsprong genomen 
door de ploeg van Hans Bergsma. 
Met de ingevallen Armand Sedney 
voor Lars Overzee aan de rechter-
kant werd Maijer op rechts weg-
gestuurd en zijn voorzet leek bij de 
keeper van Laren te belanden, maar 
miscommunicatie achterin deed de 
bal belanden bij Bart v/d Meijs, die 
simpel binnen kon werken: 1-2.

Eindelijk een hernieuwde voor-
sprong voor Hertha, maar opnieuw 
werd deze dom weggegeven, want 
uit een vrije trap op de rand van de 
zestien-meter maakte Laren kort 
hierna weer gelijk. De dubieus snel 
genomen bal, de scheidsrechter gaf 
een indirecte vrije schop aan, viel 
heel lullig binnen achter Priem: 2-2.
Weer kon Hertha opnieuw begin-
nen op zoek naar de broodnodige 
doelpunten om te winnen. Daar-
entegen viel de goal aan de ande-
re kant, toen een verre ingooi van 
Laren niet goed werd verwerkt bij 
Hertha achterin en het doorkoppen 
van de spits precies genoeg was om 
zijn teamgenoot in staat te stellen 
de 3-2 binnen te werken.
Met nog 20 minuten te spelen ke-
ken de Vinkeveners dus zelfs tegen 
een achterstand aan en met Mollers 
voor Erik Post in de spits en Land-
waart dieper in de punt ging Hert-
ha opportunistisch op zoek naar de 
gelijkmaker. Wegdraaien op de rand 
van de zestien door Landwaart le-
verde een penalty op, doordat hij net 
binnen het vijandelijk gebied werd 
neergelegd. Maijer benutte dit bui-
tenkansje en bracht de teams weer 
op gelijke hoogte: 3-3.

Hierna ging Hertha met man en 
macht op zoek naar de voorsprong. 
Via de flanken en voorzetten en 
schoten kwam men dichtbij, maar 

de goal leek niet te willen vallen. Pe-
ter Post raakte zelfs nog de paal bij 
een afstandsschot en v/d Meijs had 
geen geluk in de rebound, maar 10 
minuten voor het eindsignaal schoot 
een verdediger van Laren te hulp 
aan Hertha. Een schot van v/d Meijs 
werd uit de doelmond gehaald met 
de arm en de arbiter wees opnieuw 
naar de stip. Weer was het Maijer 
die binnenschoot: 3-4. 

Strafschop
De zege mocht nu dus eigenlijk niet 
meer uit handen worden gegeven. 
Toch leek dit opnieuw te gaan ge-
beuren, doordat de scheidsrech-
ter aan de andere kant een penalty 
gaf na duwen in de Hertha-verde-
diging. De strafschop werd echter 
dramatisch ingeschoten en Hertha 
behield haar voorsprong. Zelf had-
den de Vinkeveners nog een der-
de strafschop verdiend toen Land-
waart overduidelijk werd neerge-
haald, maar dit wuifde de scheids-
rechter weg.

Na enkele minuten blessuretijd 
werd de langverwachte overwinning 
dan behaald door Hertha.
Door de overwinning in deze
 zogenaamde ‘6-punten wedstrijd’ 
komt Hertha gelijk met Laren en 
staat het niet meer alleen onder-
aan. Door het verlies van SVF tegen 
OSM komt ook deze ploeg weer in 
het vizier. Aanstaande zondag wacht 
Vreeswijk 

in de inhaalwedstrijd van twee we-
ken geleden. Met deze thuiswed-
strijd en de uitwedstrijd tegen SVF 
de week erna in het vooruitzicht kan 
Hertha de aansluiting met de rest 
van de concurrentie weer enigszins 
herstellen. Zondag wordt om 14.00 
uur afgetrapt in Vinkeveen.



Mijdrecht - Het team bestaande uit 
Aäron, Akeo, Alex, Anouar, Lennart, 
Louis, Jens, Niels, Tim, Rasid en Yo-
ran  versloeg in de voorronde de 
schoolteams van de Jozef-, Twist-
vliet- en Eendracht en speelde ge-
lijk tegen de Proosdij. De finale van 
dit 1e Cruyff Court toernooi moest 
gespeeld worden tegen de jongens 
van de Schakel, een geduchte te-
genstander want zij hadden tot dan 
toe alles gewonnen. Technisch sterk 
en schotvaardig stond het binnen 
10 minuten 3-0 voor onze jongens. 
Door goed verdedigen en fantas-
tisch keepen lukte het de Schakel 
niet om meer dan 1 goal te scoren, 
waardoor de eindstand 3-1 werd. 
Een fantastische prestatie, die in het 
voorjaar tijdens de landelijke fina-
le in Amsterdam hopelijk herhaald 
wordt. We houden u op de hoogte!

De Ronde Venen - Diving 4 Fun 
Vinkeveen bestaat 2 jaar en heeft 
dat gevierd met duikvakanties naar 
Indonesië en Malta. Veel leden heb-
ben aan deze speciale activiteit 
deelgenomen. Inmiddels heeft de 
vereniging 35 leden, die allen ge-
brevetteerd zijn van openwaterdui-
ker tot divemaster of instructeur.

De vereniging duikt ieder weekein-
de met de eigen boot op de Vinke-
veense plassen en is volledig self-
supporting.
De vereniging is in het bezit van een 
eigen compressor om de flessen 
te vullen en een zelf omgebouw-
de clubbus waar we iedere vrijdag-
avond gezellig bij elkaar komen om 
wat te drinken. 

Ervaren
Beginnende, gevorderden en erva-
ren duikers kunnen bij ons lid wor-
den. Natuurlijk kan je ook eens ko-
men proefduiken om te zien of het 
je bevalt en of het wat voor je is om 
geregeld op de plassen te duiken. 
De voordelen zijn onbeperkt duiken, 
gratis flessen vullen en meegaan op 
de jaarlijkse clubvakanties over de 
hele wereld.
De vereniging organiseert daar-
naast nog veel duiken door heel Ne-
derland en de Noordzee. Spreekt dit 
je aan kijk dan eens op onze websi-
te en spreek af om mee te gaan. Wij 
duiken het hele jaar door!!
Nieuwe leden zijn welkom bij onze 
vereniging. Bel met 06-42041590 of 
zoek contact via de website
www.diving4funvinkeveen.nl
De vereniging hoopt nog vele veilige 
en vooral plezierige duikvaarten te 
maken. Wij heten tenslotte niet voor 
niets Diving 4 Fun.

ERA Makelaardij Van der 
Helm steekt CSW B1 in 
het nieuw
Wilnis - Zaterdag was het zover dat 
CSW B1 hun nieuwe wedstrijdkle-
ding van ERA Makelaardij Van der 
Helm in ontvangst mocht nemen. De 
kleding werd hoogst persoonlijk uit-
gereikt door de heer Van der Helm 
zelf. Om het geheel compleet te ma-
ken kwamen daar ook nog tassen 
bij. Een en ander helemaal in lijn 
met de nieuwe kledinglijn van CSW. 
CSW B1 ziet er weer keurig uit en 
kan met vertrouwen verder bouwen 
aan de toekomst. 
Sportief gezien verloopt het nieuwe 
seizoen nog niet zo succesvol voor 
de B1. Na het kampioenschap in de 
2e klas is de B1 dit seizoen gepro-
moveerd naar de 1e klas. In de 1e 
klas ligt het niveau beduidend hoger 
dan in de 2e klas. Het is voor de B1, 
welke uitkomt tegen gerenommeer-

de clubs, nog even wennen. De laat-
ste wedstrijden is er een opgaande 
lijn waar te nemen, doch ontbreekt 
het ons nog wat aan geluk en moet 
de B1 vaak in de 2e helft het onder-
spit delven. Zo ook vorige week za-
terdag waarbij we tegen Voorland B1 
uit Amsterdam in de eerste helft op 
voorsprong kwamen en zelf kansen 
hadden de voorsprong verder uit te 
bouwen. Doch het ontbrak ons ook 
nu weer aan geluk en de bal wilde 
naar niet in het doel belanden. Naar 
verloop van tijd treedt dan de oude 
voetbalwet weer in werking en weet 
de tegenstander via counters wel te 
scoren. In de 2e helft verliezen we 
de grip op de wedstrijd en kan de 
tegenstander de score verder op-
voeren. Uiteindelijk staat er bij het 
laatste fluitsignaal een 1 – 7 stand 

op het scorebord, enigszins geflat-
teerd gezien de nodige kansen wel-
ke we nog gehad hebben.

Bij deze wil CSW Makelaardij Van 
der Helm heel hartelijk danken voor 
de prachtige wedstrijdkleding en de 
fraaie tassen. De B1 van CSW ziet er 
zo weer verfrissend uit en kan zich 
qua uitstraling weer meten met de 
tegenstanders.
   
ERA Makelaardij Van der Helm is 
een jong en dynamisch makelaars-
kantoor gelegen in Wilnis. Make-
laardij Van der Helm staat borg voor 
kwaliteit en zoekt voortdurend naar 
noviteiten om hun portefeuille onder 
de aandacht te brengen. Resultaat 
en aandacht staan voorop in hun 
werkwijze. 

Minirettes V.I.O.S. kat-
achtig goed
Mijdrecht - Goed nieuws vanuit de 
majoretteafdeling van V.I.O.S. In het 
Zeeuwse  Heinkenszand behaalden 
de minirettes een eerste prijs. Een 
mooie afsluiting van het wedstrijd-
seizoen.

Het was zaterdag 10 november 
vroeg uit de veren. Al om half zeven 
verzamelde zich een grote groep 
minirettes en 4 majorettes in club-
gebouw De Notenkraker. Om 7 uur 
vertrok de groep met supporters 
richting Heinkenszand om daar voor 
de laatste keer dit seizoen de show 
Cats de wedstrijdvloer op te gaan. 
De laatste paar weken was er hard 
gewerkt om iedereen de show te le-
ren, want drie meisjes gingen van-
daag voor het eerst de vloer op; Ilse, 
Mariëlle en Dayla. 
In Heinkenszand aangekomen werd 
er snel omgekleed en geschminkt 
en mochten de dames om half elf de 
vloer betreden. Zelfverzekerd liepen 
ze de vloer op en zetten een mooie 
show neer.
De vloer werd goed gebruikt. Dat 
is toch best lastig, omdat de oefen-
ruimte in het clubgebouw te klein is 
om je net zoals op de wedstrijdvloer 
te kunnen verplaatsen. Met een te-
vreden gevoel kwamen de meiden 
de vloer af en kon er gekeken gaan 
worden naar de shows van de con-
currentie. 

Jeugd
Om één uur was het opstellen voor 
de prijsuitreiking. In totaal waren er 
6 groepen in de Jeugd 2 Basis. De 
meiden behaalden met 80,33 pun-
ten een EERSTE prijs en werden 
daarmee 2de in hun klasse.

Super gedaan! De trainsters, Petra 
Faas en Chantal de Groot, glommen 
van trots.
Het wedstrijdseizoen is nu helemaal 
afgelopen en de majorettes van 

V.I.O.S. hebben het goed gedaan. 
Zowel de majorettes als de miniret-
tes haalden dit seizoen een eerste 
prijs. En trainster Chantal en haar 
duo-partner Bastiënne Steeman 
moeten nog even stevig aan de bak 
voor het N.K.

Dat wordt op 15 december in de 
Veluwehal in Barneveld gehouden. 
Chantal doet daar zowel solo als met 
haar wedstrijdpartner een gooi naar 
het Nederlands Kampioenschap. 

Trekvogel kampioen 
Cruyff Court toernooi

Themabijeenkomst 
“Scheidsrechters winnen!!” 
zeer geslaagd
De Ronde Venen – De afgelopen 
week  heeft de scheidsrechterscom-
missie een themabijeenkomst geor-
ganiseerd. Raymond van Meenen 
van de KNVB kwam een videopre-
sentatie houden. Ook had hij twee 
andere betaaldvoetbalscheidsrech-
ters meegenomen om wat te vertel-
len over het scheidsrechtersvak. Dat 
waren FIFA-scheidsrechters Pieter 
Vink en Kevin Blom. 

Na eerst een stukje over het fluiten 
in het algemeen te hebben verteld 
werden er aan de hand van enkele 
videobeelden wat voorbeelden ge-
geven over de directe en indirec-
te vrije schop. Na een korte onder-
breking is er nog een spel met gele 
en rode kaarten gespeeld. Iedereen 
kreeg een rode en een gele kaart en 
moest na het zien van een video-
fragment beslissen wat voor straf 

er toegepast moest worden. Na dit 
alles was er nog tijd om vragen te 
stellen aan de heren scheidsrech-
ters.
De meest originele vragen kwamen 
aan bod. Van vragen over hoe men 
is begonnen met fluiten tot de spon-
soring van scheidsrechters.
Het was een zeer geslaagde avond 
waar zowel jong als oud ontzettend 
veel van heeft geleerd.

V.l.n.r.: Toon Blok, Pieter Vink, Michiel Kraan, Raymond van Meenen en Kevin Blom

Duikvereniging Diving 4 Fun 
Vinkeveen bestaat 2 jaar!
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Verlies voor Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag jl. speelde Ata-
lante D2 tegen Keistad uit Amers-
foort. De gele equipe had voor-
gaande 2 wedstrijden teleurstel-
lend verloren, de laatste wedstrijd 
was zelfs tegen de nummer laatst. 
De dames hebben zelf gekozen voor 
het Amersfoortse district met ster-
kere tegenstanders maar inmiddels 
staan ze op een 9de plaats en pun-
ten zijn welkom om uit de degrada-
tie zone weg te blijven. Ze zijn pas 6 
van de 22 wedstrijden op weg, maar 
beter vroeg in actie dan te laat.
De fouten moesten eruit, het moest 
allemaal secuurder. Aan de andere 
kant ook niet de lol in het spelletje 
verliezen want daar gaat het toch 
om. Er werd goed gewerkt, er wa-
ren mooie combinaties en het over-
weldigende publiek werd kostelijk 
vermaakt. Verdeler Annemarie Bak-
ker ging als een trein en lumineu-
ze oplossingen en durfals werden 
opgegooid. De meiden van Keistad 
waren keisterk. Zo werd regelma-
tig een hoofdaanvalster in stelling 
gebracht zowel voor bij het net als 
achterin via de 3m aanval. Aanvan-
kelijk werden de Atalanters keer op 

keer verrast, de verdediging stond 
niet alert en te ver naar voren. De 
eerste set ging weg met 19-25 naar 
Amersfoort. Set 2. Vinkeveen kwam 
op dreef. Spannende rally’s over en 
weer, soms ook erg lang. De teams 
waren aan elkaar gewaagd, het was 
een mooie strijd. Van coach Fedde-
ma kwam de opdracht verder ach-
terin te verdedigen en niet te ver 
naar voren te trekken. En dat bracht 
resultaat. Steeds beter wist de 
thuisploeg de harde smashes van 
Keistad te weren en de eigen aan-
val was dan misschien niet zo kei-
hard, de verdediging was pittig en 
de punten op het telbord draaiden 
net zo goed voor sommige slimme 
tikjes. De tweede set werd met 25-
22 

binnen gehaald. In derde set was 
een gelijk beeld als de voorgaan-
de set. Er was voortdurend een ge-
lijkopgaande strijd. Het bleef leuk 
en spannend, maar net de kleine 
details lukten bij Amersfoort beter 
dan bij de thuisploeg, 19-25 tegen. 
In de vierde set werd vers bloed in-
gezet. Jet Feddema en Natalie Jan-

sen zetten het duel op gelijk voet 
voort, het niveau was top met ster-
ke kunstjes. Zoals bijvoorbeeld van 
Marjan Blenk. Deze nieuwkomer 
scoort iedere wedstrijd beter, ach-
terin wordt ze alerter en ook aan 
het net vinden haar smashen steeds 
vaker direct de vloer bij de tegen-
stander. Ook Loes Kuijper verleert 
haar kunsten nooit, slimme tikjes 
over het net of een lekkere aanval 
door het midden of via de rechts-
back scoren regelmatig. De andere 
nieuwkomer Tineke van Oudenallen 
groeide ook in de wedstrijd, aanval-
lend wordt ze steeds meer een so-
lide aanspeelpunt. De laatste leuke 
set ging helaas met 22-25 naar Kei-
stad. Het scheelde niet veel. De da-
mes kunnen terugkijken op een lek-
kere wedstrijd en zijn terug op ritme. 
De tegenstanders waren achteraf 
blij dat er geen vijfde set kwam. Ze 
roemden de pittige, stugge Vinke-
veense verdediging. 

Nu alleen de punten nog. Vrijdag 
spelen de Vinkeveensen uit tegen 
dames 4 van Keistad. Zie meer via 
www.vv-atalante.nl

Atlantis heren stelt aanvallend 
teleur in eerste zaalwedstrijd
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag is de zaalcompetitie voor At-
lantis weer begonnen. Het door For-
tis gesponsorde team van Atlantis 1 
mocht uit beginnen tegen DOS uit 
Westbroek. Atlantis startte in de-
ze eerste zaalwedstrijd met scherp 
verdedigend spel. Zij probeerden 
optimaal gebruik te maken van de 
kleinere ruimte waar je in de zaal 
weer mee te maken hebt. In de aan-
val was het zoeken naar goede kan-
sen. 
Dit ging moeizaam en met de gecre-
eerde kansen werd slordig omge-
gaan. Het eerste doelpunt was voor 
DOS, maar Atlantis volgde met een 
doorloopbal van Lisanne van Door-
nik. Met een mooi schot van Eline 
Laaper is Atlantis één keer op voor-
sprong gekomen. Echter werd er in 
de eerste helft door zowel DOS als 
Atlantis weinig gescoord. Dit resul-
teerde in een ruststand van 4-3. Na 
een bemoedigende toespraak van 
coach Paul Plaatsman begon het 
eerste team van Atlantis enthousi-
ast aan de twee helft. Helaas be-
gon DOS beter en zij scoorde bin-
nen korte tijd 3 doelpunten waar-
door Atlantis ineens tegen een ach-
terstand aankeek van 7-3. Atlantis 

Elfde ronde Denk en Zet
De Ronde Venen - Met belangstel-
ling werd er in de 11e speelronde 
uitgekeken naar hoe de heren Broe-
re en Verburg hun verlies in de vo-
rige ronde hadden verwerkt. Beiden 
hadden in de vorige ronde prima 
schaak laten zien doch gingen met 
lege handen naar huis. Waarbij m.n. 
het verlies van Cees Verburg wel 
heel dramatisch en onterecht was.
Verburg speelde nu tegen Gert Jan 
Smit.Beide heren hadden er zin in 
maar geleidelijk aan kwam Smit iets 
sterker te staan. De 2 wat opgeslo-
ten lopers op  A7 en B7 werden na 
de opmars van pion C5, ineens heel 
sterk.Toen pion D5 zich ook nog in 
de strijd mengde ontstond er een 
onoverwinnelijk centrum. Wederom 
verlies voor Verburg, doch gezien 
het spel van de wit speler zou het 
niet verbazen als hij in de eerst ko-
mende wedstrijd a.s.dinsdag tegen 
Utrecht weer de volle winst binnen-
haalt.

Zwart
Bram Broere overspeelde in de ope-
ning Jan de Boer, en dit nog wel met 
zwart.Met het paard op G4 en een 
loper op C5 ontstond het klassieke 
aanvalletje op pion F2. De Boer be-
sloot door L3  de E-pion te geven 
waarna hij door snelle ontwikke-
ling wat initiatief naar zich toe kon 
trekken.Broere pareerde echter al-
les eenvoudig en toen een eindspel 
ontstond met een pluspion leek de 
strijd gestreden. Jan de Boer toon-
de zich, zoals zo vaak, echter een 
sluw verdediger en toen hij de pion 
had teruggewonnen bleek de stel-
ling van Broere kwetsbaar. De wit-
speler was duidelijk even de draad 

kwijt en geheel tegen het partij ver-
loop in ging de Boer met de volle 
winst naar huis en verloor dus ook 
Broere voor de tweede achtereen-
volgende maal.
Piet Harrewijne die dit hele seizoen 
al in blakende vorm verkeert speel-
de nu met wit tegen Drost ook een 
solide partij, na een door Drost ver-
zonnen complexe ruil in het mid-
den kreeg Harrewijne wel een dub-
belpion op de B-lijn maar dit werd 
ruimschoots gecompenseerd door 
zijn pionnen stelling op de konings-
vleugel. Er werd tot remise besloten. 
Bij nadere analyse bleek dat er zelf 
nog meer voor wit had ingezeten. 
Een torenruil kon geforceerd wor-
den afgedwongen en de verste pion 
had dan zelfs de volle winst kunnen 
brengen.

Kennis
Renee Appelman bespeelde met wit 
Evert Kronemeijer. Zoals Renee op-
merkte; Ik studeer niet op schaak, ik 
speel op intuïtie, zo verliep de partij 
ook. Het gebrek aan openingsken-
nis gaf Kronemeijer een veel betere 
stelling, toen hij echter in het verre 
middenspel een forse fout maakte 
was er voor Appelman zelfs weinig 
intuïtie nodig om tot de volle winst 
te komen.

Ook een verrassende winst leek er-
in te zitten voor Cees Kentrop tegen 
thierry Siecker. Zoals wel vaker of-
ferde de laatst genoemde te opti-
mistisch een stuk Hierna was ech-
ter het hek van de dam, bij toerbeurt 
gaven de spelers stukken weg dat 
het een lust was. Toen de kruitdam-
pen waren opgetrokken werd be-

sloten tot het roken van de vredes-
pijp. Bij nadere analyse bleek deze 
pijp door Kentrop te snel aangebo-
den, bij wat secuur-maar dit leek 
wat veel voor de heren deze avond- 
doorspelen had Siecker volledig ge-
scalpeerd kunnen worden.

De partijen  H.v.d Plas- J.Vrolijk; 
J.Smit- F.Weinhandl; en G.Trof-
B.Vrinzen eindigde allen zoals ver-
wacht mocht worden; respectieve-
lijk winst voor Vrolijk, Smit en Vrin-
zen. In de praktijk was v.d.Plas ze-
ker gelijkwaardig aan Vrolijk en was 
het slechts aan het over het hoofd 
zien van een vorkje dat Vrolijk aan 
het langste eind trok. Smit maakte 
het nog bonter, hij stond glad ver-
loren, toen uw reporter even naar 
een andere partij aan het kijken was 
bleek Weinhandl echter te hebben 
opgegeven. Hieraan moeten forse 
black-outs ten grondslag hebben 
gelegen.

De partij tussen Trof en Vrinzen 
was een van de weinige evenwich-
tige partijen van de avond,Trof leek 
wat ruimer en aanvallender te staan 
maar na 18. f5 waren alle problemen 
voor Vrinzen opgelost en kwam zijn 
stelling volledig tot zijn recht. E.e.a 
werd soepeltjes naar winst afgewik-
keld.

C.Verburg-G.J.Smit 0 - 1              
J de Boer- A.Broere 0 - 1              
P.Harrewijne-A.Drost ½ - ½           
R.Appelman-E.Kronemeijer  1 - 0
C.Kentrop-Th.Siecker ½ - ½           
H.v.d.Plas-J.Vrolijk  0 – 1               
J.Smit- F.J. Weinhandl 1 - 0            
G.Trof- B.Vrinzen 0 – 1          

Biljarten

Cens 1 en 2 maximale scores
De Ronde venen - De teams van 
biljart -en dartscafé Cens waren 
de afgelopen week goed op dreef. 
Cens 1 verstevigde door de mon-
steroverwinning haar tweede plaats. 
Heel verrassend was de thuisneder-
laag van Dio 1 tegen het laag ge-
klasseerde De Kromme Mijdrecht 1.
Deze week zorgde de mindere “bil-
jartgoden” voor de kortste partij en 
de hoogste serie.Gerrie Lampo had 
maar 15 beurten nodig in zijn partij 
en Teus Dam zorgde met een serie 
van 10 caramboles voor 32,26% van 
zijn te maken punten voor de pro-
centueel hoogste serie. De Vrijheid 
moest met 4-5 de eer laten aan De 
Schans. Theo Valentijn had maar 22 
beurten nodig tegen Nico van Soe-
ren. Rob ten Brink ondervond dat 
spelen in de Ronde Venen-competi-
tie heel wat anders is als spelen voor 
de bond. Bert Loogman maakte hem 
dat in 26 beurten duidelijk.

Nippertje
Bob’s Bar 1 verloor met 4-5 op het 

nippertje van De Kuiper/van Wijk 2. 
Sponsor Michael de Kuiper van De 
Kuiper/van Wijk was in 22 beurten 
veel te sterk voor Daniel de Bruin. 
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 was 
ondanks 4-5 kansloos tegen De Kui-
per/van Wijk 1. Jan  van der Meer en 
Aria Dolmans zorgden dat de pun-
ten naar Wilnis gingen. De Merel/
Metaal Mijdrecht 1 drukte met 9-
0 De Kromme Mijdrecht 2 weer op 
de laatste plaats. John Vrielink won 
in een prachtige partij in 18 beur-
ten van Ab Augustin. Cens 1 deed 
met 9-0 winst op de Merel/Metaal 
Mijdrecht 3 goede zaken. Evert Drie-
huis, Cor van der Kraats, Ab Siegrits 
en Vincent Roeleveld zorgden voor 
de maximale score. De Paddestoel 2 
verloor nipt met 4-5 van Bob’s Bar 3. 
Beide teams bestaan uit jonge spe-
lers en dit zorgt voor de nodige ri-
valiteit. Een paar opmerkingen op 
het wedstrijdformulier tekende een 
beetje de sfeer van deze derby. Ger-
rie Lampoo was het beste tegen de 
spanning bestand door een prachti-

ge kortste partij van de week tegen 
Theo Hubenet. 

Strijd
De strijd tussen Pim de Jager en To-
bias Hagenbeek werd na 24 beur-
ten in het voordeel van Tobias be-
slecht. Cens 2 was als gastheer met 
9-0 veel sterker dan De Merel/Me-
taal Mijdrecht 4. Dio 2 won met 5-4 
van De Paddestoel 3. Er werd goed 
gespeeld want alle partijen waren 
binnen de 30 beurten uit. Hennie 
van ’t Hul (foto) had maar 22 beur-
ten nodig. Dio 1 werd in eigen huis 
met 4-5 verslagen door De Kromme 
Mijdrecht 1. 

Alle biljarters kijken vol verwach-
ting uit of dit een eenmalige misser 
van Dio 1 is of het begin van een in-
zinking. Bob’s Bar 2 verloor met 4-5 
van De Paddestoel 1. Patrick Gillet 
was in 26 beurten Hans Bras duide-
lijk de baas. Door deze uitslagen is 
er deze week geen wijziging in de 
competitiestand.  

wist daarna nog terug te komen tot 
7-5 door twee doelpunten van Jel-
mer Steen. Voor de laatste vijf minu-
ten werd Auke van der Zijden inge-
zet op de plek van Jacco van Koe-
verden Brouwer in de hoop nog een 
aantal doelpunten te forceren. 
Helaas mocht dit niet meer baten 

en werd het eindsignaal gefloten bij 
een stand van 8-5 in het voordeel 
van DOS. Een lage score voor een 
zaalwedstrijd waar 8 tegendoelpun-
ten een goede prestatie is, maar 5 
keer scoren veel en veel te weinig 
is. Hier is duidelijk ruimte voor ver-
betering. 

Zaterdagvoetbal

Dikke winst voor Argon
Mijdrecht - Argon heeft de wed-
strijd tegen hekkensluiter EDO uit 
Haarlem ruim gewonnen, na een 4-
1 ruststand werd het uiteindelijk 6-1 
voor de thuisploeg. Daarmee kwam 
EDO eigenlijk goed weg, want de 
gehele wedstrijd kwamen er vol-
doende mogelijkheden om de sco-
re naar de dubbele cijfers te tillen. 
Maar doelman Boy de Vet namens 
EDO en Niels Verhaar van Argon 
waren met fraaie reddingen, in ver-
dedigend opzicht, de smaakmakers 
van deze wedstrijd.

In de eerste tien minuten legde Ar-
gon de basis van deze overwinning, 
met een bliksemstart overdonderde 
Argon de EDO defensie, nadat Pa-
trick Berkelaar en Mark Flapper eer-
ste nog stuitte op doelman Boy de 
Vet was het na drie minuten Ruben 
Kraan die zijn schot in eerste instan-
tie nog zag gestopt maar vervolgens 
in de rebound raak schoot 1-0. Even 
later verdubbelde Patrick Berkelaar 
de voorsprong door met een harde 
schuiver in de verre hoek voor de 2-
0 te tekenen. EDO begon nu tegen-
gas te geven, na een kopbal in han-
den van de keeper was er een goe-
de mogelijkheid voor Damin Damja-
nic, maar hij schoot voorlangs. 

Treffer
Na twintig minuten kwam dan de 
aansluitingstreffer,  Arno Kensen 
ontving de bal op links, nam de bal 
ineens op z’n schoen en schoot di-
agonaal onhoudbaar in 2-1. Ar-
gon schrok niet en ging door met 
de aanvallende acties, na een pass 
van Alan Doorzon scoorde Berke-
laar bekeken met een laag schot via 
binnenkant paal 3-1. Vlak voor rust 
waren er twee mogelijkheden voor 
Youri van Adrichem, de eerste mo-
gelijkheid een vrije trap vanaf rand 
zestien meter werd slim binnenge-
schoten 4-1, de tweede poging even 
daarna schoof Van Adrichem naast 
de doelpaal.

EDO kwam de tweede helft feller uit 
de kleedkamer en kreeg het eerste 
kwartier een paar goede mogelijk-
heden. 

Damjanic ging alleen op de keeper 
af maar kon Verhaar niet verrassen 
en ook Kensen zag zijn inzet ge-
keerd door de Argon sluitpost. Na-
dat op aangeven van Mark Flapper 
de doelpoging van Van Adrichem 
naast ging was het even later Pa-
trick Berkelaar die na aangeven van 
Garry Fokker voor de 5-1 zorgde. 

Wissel
Met nog een klein half uur op de 
klok wisselde coach Frank den Oud-
sten Alan Doorson, Ruben Kraan 
en Albert Mens in voor Jimmy van 
Veen, Ian Zevenhoven en Lars Sloot-
haak. Na deze wissels kreeg Argon 
nog veel mogelijkheden om de wed-
strijd naar dubbele cijfers te tillen. 
Eerst was er Jimmy van Veen die al-
leen op de keeper afging maar De 
Vet stopte de bal. Vervolgens was 
er inzet van Ian Zevenhoven maar 
de verdediging van EDO kon de bal 
van de doellijn halen. Ook Alexan-
der Bos haalde van dichtbij uit maar 
De Vet keerde de bal met een fraaie 
reactie. Aan de andere kant van het 
veld moest doelman Niels Verhaar 
een inzet van Kensen over de lat tik-
ken. In blessuretijd waren er twee 
mogelijkheden voor Argon, na een 
pass van Lars Sloothaak mikte Ber-
kelaar over de lat maar Ian Zeven-
hoven schoot wel raak na een fraai 
actie van Jimmy van Veen.
Na deze overwinning nestelde Ar-
gon zich steviger in de middenmoot 
en veroverde het de koppositie in de 
tweede periode. Zaterdag is er een 
inhaal- en bekerprogramma, Argon 
is vrij. Op 1 december ontvangt Ar-
gon thuis Zandvoort.                 
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ERA Makelaardij Van der Helm 
steekt CSW B1 in nieuw
Wilnis - Afgelopen zaterdag was het 
zover dat CSW B1 hun nieuwe wed-
strijdkleding van ERA Makelaardij 
Van der Helm in ontvangst mocht 
nemen. De kleding werd hoogst 
persoonlijk uitgereikt door Dhr Van 
der Helm zelf. Om het geheel com-
pleet te maken kwamen daar ook 
nog tassen bij. Een en ander hele-
maal in lijn met de nieuwe kleding-
lijn van CSW. CSW B1 ziet er weer 
keurig uit en kan met vertrouwen 
verder bouwen aan de toekomst. 

Sportief gezien verloopt het nieuwe 
seizoen nog niet zo succesvol voor 
de B1. Na het kampioenschap in de 
2e klas is de B1 dit seizoen gepro-
moveerd naar de 1e klas. In de 1e 
klas ligt het niveau beduidend hoger 
dan in de 2e klas en is het voor de 
B1, welke uitkomt tegen gerenom-
meerde clubs, nog even wennen. 

De laatste wedstrijden is er een op-
gaande lijn waar te nemen, doch 
ontbreekt het ons nog wat aan ge-
luk en moet de B1 vaak in de 2e 
helft het onderspit delven. Daar-
naast hebben we ook nog te ma-
ken met het feit dat de tegenstan-
ders waarvan in de competitie heb-

ben gewonnen zich inmiddels terug 
hebben getrokken uit de competi-
tie.Afgelopen zaterdag een nieuwe 
wedstrijd nieuwe kansen. Er moest 
vandaag er gewonnen worden. 

Rode lantaarn
De tegenstander Wasmeer uit Hil-
versum droeg de rode lantaarn in de 
competitie en dat wilden we graag 
zo houden. We begonnen vol goe-
de moed aan de wedstrijd, de eerste 
kansen waren voor CSW maar we 
slaagden er niet in om deze kansen 
te benutten. 

Vlak voor de rust was het toch Was-
meer die op voorsprong kwam na 
onnodig balverlies aan de zijde van 
CSW. Na de rust was het CSW B1 
die de wedstrijd onder controle had, 
maar dit veldoverwicht niet kon 
verzilveren met een doelpunt. Een 
kwartier voor het einde lukte het 
ons om op gelijke hoogte te komen. 

De druk van CSW nam na dit doel-
punt alleen maar toe. We bleven 
voor het doel van Wasmeer han-
gen, doch lukte het ons maar niet 
om nog een doelpunt te maken. De 
wedstrijd werd vervolgens een stuk 

onvriendelijker en uiteindelijk werd 
de scheidsrechter ook nog eens be-
laagd door een aantal spelers van 
de tegenpartij. De Scheidsrechter 
besloot vervolgens de wedstrijd te 
staken. 

Wij van CSW en de begeleiding van 
de tegenpartij betreuren hetgeen 
voorgevallen is. Na afloop van de 
wedstrijd heeft de begeleiding van 
de tegenstander namens het gehele 
team de excuses overgebracht aan 
de scheidsrechter en aan CSW.   

Bij deze willen we Makelaardij Van 
der Helm heel hartelijk danken voor 
de prachtige wedstrijdkleding en de 
fraaie tassen. De B1 van CSW ziet er 
zo weer verfrissend uit en kan zich 
qua uitstraling weer meten met de 
tegenstanders.

ERA Makelaardij Van der Helm is 
een jong en dynamisch makelaars-
kantoor gelegen in Wilnis. Make-
laardij van der Helm staat borg voor 
kwaliteit en zoekt voortdurend naar 
noviteiten om hun portefeuille onder 
de aandacht te brengen. Resultaat 
en aandacht staan voorop in hun 
werkwijze. 

v.l.n.r. Dhr Van der Helm, Thomas Uytewaal, Martijn Germs, Jaap Germs (leider), Guus van Rijt, Marvin Vlak, Rens Jan-
sen, Jordy Vis, Mitchel de Zwart, Jeroen Voorneveld, Andy Yang, Ronald Plomp, Daniël Ekholm, Rene Stam (trainer), 
Stefan Voll en Jacob van Rijt (leider).

Op de foto ontbreken a.g.v. blessures Sven ten Hove, John v/d Helder en Lars van Egmond.

Mastwijk stijl taekwondo 
scoort in België!
De Ronde Venen - Tijdens de ‘Be-
ker van de Fruitstreek Bokaal’ een 
groot Stijl Taekwondo Kampioen-
schap te Sint Truiden, België hebben 
een aantal deelnemers van Mast-
wijk Taekwondo hele goede resul-
taten geboekt. Het kampioenschap 
in België is een goede voorbereiding 
voor de deelnemers voor de ko-
mende N.K. te Nijmegen op 25 no-
vember a.s. waar tevens een aantal 
deelnemers van Mastwijk zeker zul-
len gaan strijden voor ereplaatsen. 
Al heel vroeg vertrok coach Marcel 
Fiorenza en assistent coach Shanna 
van Mens met de deelnemers rich-
ting Sint Truiden waar met arriveer-
de tijdens een rommelige start van 
het Kampioenschap.
De deelnemers van Mastwijk Tae-
kwondo waren: Sabina van de Ruit, 
Sander Hendriks,Lotte Besseling, 
Kathelijne van der Woude, Christi-
na en Eveline Verbruggen, Jan Wie-
linga, zijn vader Carel Wielinga en 
Wendy Langeberg.
Allen hadden individueel ingeschre-
ven en Jan en Wendy namen ook 
deel aan de duo categorie.
Natuurlijk waren er ook ouders en 
fans meegereisd en ook voor hun 
zou het een lange spannende dag 
gaan worden.

Moeizame start
Na een moeizaam begin van het 
Kampioenschap waar toch e.e.a niet 
goed was georganiseerd wisten de 
deelnemers van Mastwijk Taekwon-
do het hoofd er goed bij te houden 
en zo waren het de allerjongsten die 
mochten starten.

Kathelijne van der Woude was erg 
nerveus en kon deze keer niet echt 
overtuigen en hetzelfde was het ge-
val met Christina Verbruggen.
Eveline Verbruggen vond het alle-
maal erg leuk maar ook zij kon niet 

in de buurt van het eremetaal ko-
men. Jan Wielinga die in de B-klas-
se 8 t/m10 jaar deelnam wist het 
een stuk beter te doen en zo wist hij 
zelfs een gouden plak te veroveren 
in deze klasse waarmee duidelijk 
werd dat er wel degelijk moet wor-
den gelet op dit zeer jonge talent.
Wendy Langeberg nam deel in de 
dames B-klasse 8 t/m 10 jaar en de-
ze jongedame wist ook een prach-
tige gouden plaats te bemachtigen 
en ook zij liet zien dat zij talent heeft 
en zeker meer van zich zal laten ho-
ren.
Ook traden beiden jeugdige talen-
ten samen aan in een hele zware 
poule 10 t/m 17 jaar!
Zij wisten enkele oudere deelne-
mers achter zich te laten wat al een 
prestatie op zich is maar zij wis-
ten daarnaast zelfs nog een derde 
plaats te bemachtigen wat een hele 
goede prestatie is van dit jonge ta-
lentvolle stel.

B-klasse
Hiermee werden de andere teamle-
den zeer gemotiveerd om tevens te 
proberen in de prijzen te vallen.
In de B-klasse dames was het Lot-
te Besseling die mocht aantreden 
maar zij maakte een paar foutjes in 
haar eerste vorm wat haar het ere-
metaal koste en zij werd vierde.
De vader van Jan, Carel Wielinga 
wist in de C-klasse 1 t/m/ 50 jaar 
een hele mooie tweede plaats op te 
eisen en voor vader en zoon kon de 
dag niet meer stuk! Carel is erg blij 
met de behaalde prijs en nog blij-
er en trots voor zijn zoontje die ei-
genlijk de reden is dat ook Carel met 
Taekwondo is gestart.

A-klasse
Daarna was het de beurt aan de A-
klasse (zwarte banders en hoger)
Sabina van de Ruit wist in deze A-

klasse in haar poule goed te scoren 
na enige scheidsrechterlijke dwalin-
gen waarbij Sabina behoorlijk werd 
gedupeerd wist zij toch nog een 
mooie derde plaats te bemachtigen, 
toch goed gedaan! Al was er wel een 
lichte teleurstelling door de foutieve 
beslissingen van de scheidsrech-
ters.  Sander Hendriks die enige tijd 
last heeft gehad van een blessure 
liet zien dat hij nog steeds goed in 
de race is en in de A-klasse 11 t/m 
13 jaar wist ook hij een mooie eer-
ste plaats te pakken en zo werd er 
afgesloten met nog een mooie over-
winning.

Masterklasse

Sander werd tevens uitgenodigd om 
deel te nemen aan de Masterklas-
se waarin alle eerste prijs winnaars 
van iedere poule in de A-klasse mo-
gen deelnemen. Dit is dus een hele 
zware klasse aangezien ook de ou-
dere meer ervaren Taekwondoka’s 
hieraan deelnemen, maar Sander 
wist hierin een fantastische tweede 
plaats af te dwingen wat een zeer 
goede prestatie is. Sander was op 
deze behaalde tweede plaats nog 
blijer dan zijn eerste plaats in zijn 
poule. Coach Marcel Fiorenza en 
assistent coach Shanna van Mens 
waren zeer tevreden alhoewel er 
wel wat was aan te merken op de 
leiding van het Kampioenschap dat 
toch enige deelnemers heeft bena-
deeld.
Ondanks dit hebben de deelnemers 
van Mastwijk Taekwondo laten zien 
dat zij zich niet uit het veld laten 
slaan en zij prima kunnen presteren 
ondanks enige onregelmatigheden 
bij de organisatie in België.
Het team heeft een zeer goede pres-
tatie neergezet en zal ook op het ko-
mende N.K. te Nijmegen zeker van 
zich laten horen en zien.

 Jeugdschaak Denk en Zet

Hoe huppelt het Paardje 
het bord heen en weer….
De Ronde Venen - Komende zater-
dag 24 november vindt de 3e editie 
van het snelschaaktoernooi plaats. 
Inschrijven kan tot en met vrijdag. 
Deze unieke kans op het winnen 
van een prachtige beker laat je toch 
niet glippen?

Het jaarlijkse toernooi voor de jeugd 
kenmerkt zich door prettige en ont-
spannen sfeer. Niet alleen de club-
schakers uit De Ronde Venen, Uit-
hoorn en Loenen betreden het strijd-
toneel, maar ook talloze school- en 
thuisschakers. Ken je de schaakre-
gels? Speel je wel eens een partij in 
de schoolklas of thuis? Dan maak je 
zondermeer kans om in de prijzen te 

vallen. Natuurlijk, schaken een se-
rieuze denksport – maar er wordt 
ook heel wat afgelachen. En voor 
de slimmeriken deze tip: een goede 
opening is het halve werk. Berucht 
zijn de Gekkenmat en de Herders-
mat.
 Laat je niet aftroeven door gediplo-
meerde clubschakers die geleerd 
kijken.Tijdens een partijtje oliebol-
lenschaak kun je echt scoren met 
een geniepige opening. Elke speler 
heeft maar tien minuten bedenktijd 
voor de hele partij. De meeste par-
tijen gaan verloren door het maken 
van fouten of zelfs blunders. Houd 
je zelf het koppie erbij, dan kan nie-
mand je wat maken. 

De inschrijftermijn is verlengd tot 
en met komende vrijdag. Surf naar  
HYPERLINK “http://www.svden-
kenzet.nl” www.svdenkenzet.nl en 
vanuit de openingspagina  ‘Nieuws’ 
kun je direct doorklikken naar het 
inschrijfformulier voor het toernooi. 
Ook kun je zien welke kinderen al 
zo slim zijn geweest om zich in te 
schrijven. Je hebt niks te verliezen, 
alleen een hartstikke leuke middag 
te winnen. 

Zaterdag 24 november start het 
toernooi om 12:30 in De Boei (Vin-
keveen). Zorg dat je op tijd aanwe-
zig bent, want bij het schaken telt 
elke minuut!

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 23 novem-
ber is er prijs-klaverjassen in café 
De Merel.
 Er zullen vier griffies worden ge-
speeld. De aanvang van het klaver-
jassen is 20.15 uur. 

De uitslag van de laatste keer:
1. Dies Bouterse 7384 punten
2. Antoon v. Breukelen 7071 punten

3. Frank v.d. Laan 6812 punten
4. William Maayenburg 6712 punten
5. Nathilda de Zwart 6673 punten
De poedelprijs was voor Loes Ver-
bruggen met 5526 punten.
De prijsklaverjas-avonden in café 
De Merel voor 2007 zijn 23 novem-
ber, 7 en 21 december.
Café De Merel, Arkenpark ‘MUR’ no 
43, tel 0297-263562 of 0297-264159.

Biljart-Dartclub ‘De Hoef’ 
in oprichting
De Hoef - Op initiatief van drie in-
woners uit De Hoef wordt er aan ge-
werkt om een Biljart en Dart club op 
te richten. De motor achter dit ini-
tiatief is de Kwakelse slager Hans 
van Eijk die na lange tijd van drukke 
werkzaamheden in zijn slagerij nu 
van een welverdiende pensioentijd 
aan het genieten is. 

Stil zitten kan hij niet en hij miste in 
zijn huidige woonomgeving iets wat 
hij al sinds jaar en dag in De Kwakel 
met volle overgave als hobby heeft 
uitgeoefend, namelijk biljarten. Als 
tijdverdrijf en in competitieverband. 
Na door de gemeentelijke amb-
tenaar doorgestuurd te zijn naar 

het bestuur van de Springbok zijn 
de mogelijkheden bekeken of hier 
ruimte voor beschikbaar is. Deze 
bleek aanwezig te zijn, dus de vol-
gende stap  kan nu worden gezet. 

Op donderdag 29 november aan-
staande wordt er voor een ieder 
die hier eventueel interesse in heeft 
een inloopavond in de Springbok in 
De Hoef georganiseerd. Iedereen is 
welkom, of je nu 16 of 86, man of 
vrouw bent, het gaat erom dat er in 
de toekomst op middagen en avon-
den gezellig gebiljart en gedart kan 
worden. Ook het scoregemiddelde is 
niet van belang. Of je nu in De Hoef, 
Uithoorn, Mijdrecht, Nieuwkoop of 

elders woont, het maakt niet uit, ie-
dereen kan zich hiervoor opgeven. 
Voor de 55plussers zijn er ook de 
mogelijkheden om deze hobby’s in 
de middag te kunnen gaan uitoefe-
nen. Het is de bedoeling om dit al-
les op deze inloopavond te bespre-
ken en te onderzoeken hoe groot de 
animo is. 
De organisatie wil graag weten hoe-
veel mensen zij kunnen verwachten 
op de inloopavond. Voor aanmelden 
voor de inloopavond of informatie 
kunt u contact opnemen met Hans 
van Eijk, tel. 0297-593395. 
Graag tot ziens op donderdag 29 
november om 20.00 uur in de Sprin-
bok, Oostzijde 61a in De Hoef.

Atalante Heren hervindt 
winnende vorm
Vinkeveen - Na drie verliespartijen 
traden de A-side heren op zaterdag 
17 november aan tegen het 4e he-
ren team van Huizen. In de knusse 
Huizermaat sportzaal werd een za-
terdagpartij tegen het 3 posities ho-
ger geplaatste team gespeeld.
Met Rick de Groot op de spelverde-
lerpositie werd sterk serverend be-
gonnen. De trage verdediging van 
de tegenstander bood het Atalan-
te aanvalsveld ruime mogelijkhe-
den. Snel werd uitgelopen naar een 
ruime voorsprong van 5 punten die 
tot het einde van de set werd vast-
gehouden: 25-18. Voor de twee-

de set werd een beroep gedaan op 
Rick van der Linden, hij kon goed 
het buitenspel van Reijn Kroon be-
dienen, mede door een ruime pas-
sing. Wederom kwam de Huizense 
verdediging tekort tegen het sterke 
spel van Atalante. Gesteund door 
een sterke service bleek ook deze 
set een makkelijke prooi en weder-
om was de set met 25-18 in Vinke-
veense handen.

Derde set
De derde set werd gericht op het 
pakken van de wedstrijd, maar de 
spanning liet zich gelden en de set 

ging gelange tijd gelijkop, coach 
Erik Raket was genoodzaakt om bij 
een lichte achterstand van 14-12 
een time-out aan te vragen waar er-
op gehamerd werd om taakgericht 
te spelen. 
Op tijd hervonden de heren hun ei-
gen spel en kwam er ruimte op de 
middenaanval om de beslissende 
punten te maken. Geholpen door 
een haperende service van Huizen 
pakten de heren de set met 25-20. 
Met de wedstrijd op zak werd ont-
spannen begonnen aan de vierde 
set. Bij de Huizense tegenstander 
was de pijp leeg en was de animo 
om een redelijke pass af te leveren 
volkomen zoek. 
En de pass die wel aankwam werd 
vakkundig afgeblokt of de tegen-
aanval van Atalante’s zijde was dus-
danig dat er bijna geen punt ge-
maakt kon worden. Al met al bleven 
er slechts negen punten aan Hui-
zense kant: 25-9.

Met 5 punten op zak na drie punt-
loze wedstrijden geeft dit weer per-
spectief voor een positie in de mid-
denmoot. Vrijdag speelt het team te-
gen het als 3e gepositioneerde Om-
niworld 4.
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Vinken verliest eerste 
zaalduel
Vinkeveen - De eerste zaalwed-
strijd voor Vinken 1 staat op het pro-
gramma. En het wordt geen makke-
lijk begin voor het team van trainer 
en coach Dirk van der Vliet. HKC uit 
Hardinxveld-Giessendam is op be-
zoek. Een onbekende tegenstander 
voor De Vinken, maar een team dat 
op het veld een klasse hoger speelt. 
En in die klasse doen ze het niet be-
paald slecht. Kortom, een potentiële 
kampioenskandidaat op bezoek. 

Vinken houdt zich toch goed staan-
de in de wedstrijd. Komt zelfs op 
voorsprong maar lukt het uiteinde-
lijk toch niet om de wedstrijd te win-
nen. Na een ruststand van 6 tegen 
9, eindigt de wedstrijd in 11-13. On-
danks het verlies, biedt het perspec-
tief voor de rest van het zaalseizoen. 
Vinken geeft zich niet zomaar ge-
wonnen. 

Nieuwe hoofdsponsor 
De Vinken speelt haar eerste wed-
strijd met een nieuwe hoofdspon-
sor, de Fortis Bank. Met een nieuw 
tenue betreedt Vinken de zaal voor 
haar eerste zaalwedstrijd. De aan-
voerder van Vinken, Arjan Kroon, 
scoort het eerste punt uit de wed-
strijd met een mooie doorloopbal, 
1-0. HKC verdient snel daarna een 
strafworp en de gelijkmaker is een 
feit, 1-1. 
Zo gaat de stand gedurende de eer-
ste helft gelijk op. Vinken krijgt vol-
doende ruimte om haar spel te spe-

len en de kansen worden goed be-
nut. Mariska Meulstee en Charita 
Hazeleger nemen de 2-1 en de 3-1 
voor hun rekening. HKC komt weer 
bij tot 3-3, maar Vinken neemt het 
heft weer in handen en loopt uit tot 
5-3. HKC herhaalt dan het kunstje 
en komt opnieuw terug tot 5-5 en 
later tot 6-6. Dan is het even over 
voor Vinken, HKC neemt het initia-
tief en trekt een eindsprint tot 6-9 bij 
het einde van de eerste helft. 

Evenals voorgaande jaren, wordt het 
vlaggenschip bij elke thuiswedstrijd 
gesteund door een jeugdteam. Dit 
keer is dat de D1.

Eindsprint
Vinken start niet goed in de twee-
de helft en geeft HKC de ruimte om 
verder uit te lopen. 
HKC komt zelfs op een voorsprong 
van zes doelpunten en dan is er nog 
maar 13 minuten te spelen. Vinken 
probeert de achterstand kleiner te 
maken, vergroot de druk op de te-
genstander en gooit het tempo om-
hoog. 

Ralf Zaal komt erin voor Peter Kooij-
man en alles op alles wordt gezet 
om de achterstand in te halen. HKC 
scoort in ieder geval niet meer in het 
laatste kwartier, maar Vinken komt 
net even wat tijd te kort om op ge-
lijke stand te komen. Met 11-13 ein-
digt ze de wedstrijd. 

IJsclub Nooitgedacht

Afscheid Bestuursleden 
IJsclub
De Ronde Venen - Op de jaarver-
gadering van IJsclub Nooitgedacht 
uit Wilnis, vond een bestuursover-
dracht plaats. 
Ton Elfferich en Gea Regelink leg-
den na jaren hun functies neer. 
Ton is penningmeester geweest van-
af 2001, Gea secretaris sinds 2004. 

Voorzitter Brouwer benadrukte hun 
constructieve inzet en bedank-
te mede namens de leden van de 
club voor hun positieve houding ge-

durende deze periode. De voorzit-
ter zette vervolgens beide oud-be-
stuursleden in de bloemetjes. Zij 
blijven vertegenwoordigd in de club: 
Kevin Regelink en Maaike Elfferich 
zijn de regerende clubkampioenen. 

Tevens werden op de vergadering 
hun opvolgers gekozen: Herman 
Versteeg tot penningmeester, Kees 
Houtman tot secretaris. Daarmee is 
het bestuur weer op sterkte om de 
club verder uit te bouwen!

Hertha A1 boekt 
overwinning
Vinkeveen - Hertha moest zater-
dag aantreden tegen Olympia 25 uit 
Hilversum, dit was de grote concur-
rent voor het kampioenschap van 
vorig jaar. 

Beide ploegen staan nu een klasse 
hoger spelend, laag op de ranglijst 
genoteerd. 

Hertha startte aanvallend en na on-
geveer 10 minuten spelen scoorde 
Mike van Veen de       0 – 1 uit een 
voorzet van Elton. Hertha speelde 
deze middag voor het eerst met een 
4 – 3 – 3 systeem en dat was even 
wennen voor de jongens, maar hier-
door kwam er meer druk naar voren 
en dat was ook de bedoeling. 

Hertha was de hele eerste helft ster-
ker en had de wedstrijd al voor de 
rust moeten beslissen, maar het 

ging rusten met slechts een 0 – 1 
voorsprong. Na de rust was het Jos-
hua van Andel die de hele verde-
diging van Olympia verraste en na 
een fraaie solo, 0 – 2 scoorde. Olym-
pia probeerde het nog wel, maar de 
verdediging met de sterk spelende  
Tim Bendermacher, gaf geen kan-
sen weg. 

Bij een aanval van Hertha na een 
prachtige pass van achteruit door 
Jeroen Mondeel, tikte Ricky Koot 
de bal naar Mike van Veen, die de 
bal om de keeper heen in het doel 
schoot, 0 – 3  en de wedstrijd was 
gespeeld. Vlak voor tijd was er nog 
een prachtige redding van keeper 
Martijn van der  Moolen, na een 
schot van de spits van Olympia en 
zo bleef de eindstand 0 – 3 en krijgt 
Hertha weer de aansluiting met de 
middenmoot.

HVM ME2 in het nieuw 
gestoken
Mijdrecht - De meiden van HVM 
ME2 zijn in het nieuw gestoken door 
Schadenet Kranenburg en BvCM. 

Met hun nieuwe outfit kunnen ze 
weer prima voor de dag komen!
Ter ere van de eerste wedstrijd in de 
nieuwe outfit kwamen de sponsors 
van de meiden kijken of de mooie 
kleding ook tot mooi hockey leidde. 
De meiden moesten thuis spelen te-
gen Castricum. 
Deze tegenstanders bleken grote 
meiden  en met de rust keken de 
HVM-meiden dan ook tegen een 0-
3 achterstand aan. De tweede helft 

gingen ze er echter fel tegenaan, 
waardoor ze al snel twee doelpunt-
jes konden maken en het nog span-
nend werd. Maar helaas, deze beter 
verteerbare score kon niet worden 
gehandhaafd. 

De meiden van Castricum gaven nog 
even gas, waardoor uiteindelijk een 
eindstand van 2–6 werd bereikt. 

Dat nam niet weg dat onze HVM-
meiden konden terugkijken op een 
lekkere pot hockey en trots met hun 
sponsors op de foto gingen met hun 
nieuwe outfit.

IJsclub Nooitgedacht

Kevin Regelink rijdt 
baanrecord in Amsterdam
De Ronde Venen - In de afgelo-
pen weken heeft schaatser Kevin 
Regelink van IJsclub Nooitgedacht 
uit Wilnis een paar uitstekende ra-
ces gereden. 
Het begon eigenlijk al in de herfst-
vakantie, toen Kevin in Inzell 39:56 
reed op de 500 meter, maar deze 
trainingswedstrijd telde niet mee 
voor de bepaling van records. 

Op 4 november realiseerde hij in 
Amsterdam toch een tijd onder de 
40 seconden: 39:93. 
In het tweede deel van die wedstrijd 
volgde er een tijd van 2.01:31 op de 
1500 meter en dat betekende een 
nieuw baanrecord voor B-junioren 
op de Jaap Eden ijsbaan.

In het weekend van 18 november 
was Kevin op de baan in Alkmaar 
voor het gewestelijk kampioen-
schap. Op zowel de 500 als de 1500 
meter vestigde hij een nieuw per-
soonlijk record: 39:79 op de 500, en 
met 2.00:36 komt op de 1500 meter 
de tweeminutengrens in zicht. 

Na deze twee afstanden bezette Ke-
vin de vierde plaats in het algemeen 
klassement, met een achterstand 
van minder dan een kwart seconde 
op de derde plaats. 

Op de afsluitende 3000 meter wist 
Kevin dit verschil te overbruggen 
met een tijd van 4.15:34. Een goed 
begin van het schaatsseizoen!

Atlantis 2 hard onderuit
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag speelde het 2e team van At-
lantis tegen OVVO 3 uit Maarssen. 

Beide ploegen gingen voortvarend 
van start. Echter na 15 minuten sloeg 
de ploeg uit Maarssen een onover-
brugbaar gat. Na een ruststand van 
8-3 ging Atlantis uiteindelijk kans-
loos met 22-7 onderuit.

Aanvankelijk konden de Mijdrech-
tenaren goed meekomen met de 
ploeg uit Maarssen. Tot 3-3 ging 
de score gelijk op. Daarna liep OV-
VO weg naar een ruststand van 8-
3. OVVO hield het spel ruim en ver-
zorgde de steunende posities goed, 
waardoor zij vele kansen konden 
creëren. 

Toch voelde Atlantis zich niet kans-
loos tegen deze ploeg. Als het gat 
langzaam aan gedicht zou kunnen 
worden, beloofde het nog een span-
nende pot te worden. 

Vol goede moed begon Atlantis 
aan de 2e helft. Maar waar de sco-
res aan Atlantiszijde hadden moe-

ten vallen, viel de bal aan de andere 
kant door het mandje. Het gat werd 
simpelweg te groot om nog kans 
te maken op een overwinning. OV-
VO zat in een overwinningsroes en 
voelde zich oppermachtig. 

Voor Atlantis was er geen houden 
meer aan. Dieptedoorloopballen 
werden goed afgerond en ook scho-
ten vanaf de middellijn vielen erin. 

Uiteindelijk eindigde de teller op 22-
7 in het voordeel van OVVO. Een te-
rechte overwinning voor de ploeg 
uit Maarssen. Toch kan het door Pi-
mentel Fasteners gesponsorde team 
trots zijn op zichzelf. 

Ondanks de gewijzigde opstelling 
en steeds verder oplopende ach-
terstand bleef de ploeg knokken en 
geven wat er op dat moment nog 
in zat. Het bleek een onbegonnen 
strijd. OVVO was in de afronding 
simpelweg de betere ploeg. 

Aankomende zaterdag 24 novem-
ber speelt Atlantis 2 om 15.30 uur 
thuis tegen Triaz 4.

Bingo bij Argon
Mijdrecht -  Vrijdag 23 novem-
ber a.s. organiseert de suporters-
verening van voetbalvereniging Ar-
gon weer de bekende maandelijkse 
bingo avond in de voetbalkantine 
aan de Hoofdweg in Mijdrecht. De 

hoofdprijs is deze avond een dub-
beldeurs koelkast en nog velen an-
dere prijzen. 

De aanvang is 20.00 uur en de kaart-
jes kosten 50 eurocent per stuk.

Geslaagde thuiswedstrijd 
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Afgelopen zondag werd 
de jaarlijkse DMN-wedstrijd om de 
Amstellandtrofee verdanst in Dans-
centrum Colijn in Uithoorn.

Met een deelname van zo’n 90 pa-
ren kan van een grote opkomst wor-
den gesproken. Maar liefst 3 kampi-
oensbekers bleven in Uithoorn!

Christiaan van Toor en Erina Bassa-
ly behaalden er eentje in de C-klas-
se Standaard, Dennis Veenhof en 
Angelica van Schuilenburg werden 
kampioen in de A-klasse Standaard, 
en Yvo v.d. Bosch en Sze Ar Wong 
wonnen deze thuiswedstrijd in de 
Hoofdklasse Standaard. 

Bij Selmar Smit en Charlotte Riet-
veld glimt een mooie beker met 6e 
prijs C-latin in huis terwijl Christiaan 
en Erina ook een goede 5e plaats 
behaalden in deze zelfde klasse.

Ramses v.d. Dussen en Mireille Piëst 
zijn inmiddels een verzameling be-
gonnen in prijzen en promoties. Drie 
weken geleden, op de NADB-wed-
strijd in Amstelveen (zie foto) pak-
ten zij het laatste punt in de Debu-
tanten 2 Latin voor promotie naar 
de Latin C-klasse, en daardoor zijn 
zij nu in de Standaardafdeling ge-
promoveerd naar de Nieuwelingen-
klasse ! 
Bij de DMN-wedstrijd afgelopen 
zondag promoveerden zij ook. In de 
B-klasse Standaard kregen ze de 
laatste benodigde punten voor pro-
motie naar de A-klasse. 

In de Latin hebben zij inmiddels de 
hoogste klasse, de Hoofdklasse, al 
bereikt en zij debuteerden op hun 
thuiswedstrijd in deze klasse met 
een verdienstelijke 5e plaats. Alle 
paren gefeliciteerd met hun pres-
taties!

Laatste sinterklaas 
kienavond in Ponderosa
Aalsmeer - Aanstaande zaterdag-
avond, 24 november, wordt in Buurt-
huis Ponderosa in Uithoorn de aller-
laatste Sinterklaas-Surprise-Kien-
avond gehouden. 

Na 37 jaar gaat er helaas een einde 
aan deze traditie komen.
Zwarte Piet heeft daarom nog één 
keer heel hard gewerkt om de prij-
zen toch weer feestelijk in te pak-
ken, zodat het tot na de kienronde 
een verrassing blijft wat u heeft ge-
wonnen.

Het kienen begint om 20.00 uur, 
maar vanaf 19.00 uur kunt u in Pon-

derosa terecht en staan de vrijwil-
ligers klaar om u te ontvangen met 
gratis warme chocolademelk met 
speculaas.

Er worden 10 kienrondes gespeeld; 
in elke ronde maakt u 10 keer een 
kans om een of meerdere prijzen 
te winnen. De kienblaadjes kosten 
per ronde 1 euro per stuk. Niemand 
gaat deze avond met lege handen 
naar huis!!

Buurthuis Ponderosa kunt u vinden 
aan de Plesmanlaan 27 in Uithoorn. 
U bent van harte welkom, maar komt 
u wel op tijd want: Vol is vol!

Sportwagen verdwijnt uit 
prijzenpakket bij KnA
Uithoorn - Vrijdagavond 23 novem-
ber wordt er weer geklaverjast in 
het KnA gebouw. Omdat de orga-
nisatoren het graag gezellig willen 
houden is er besloten om in het ver-
volg geen grote prijzen meer in het 
pakket op te nemen.
Dit besluit is genomen na ongere-
geldheden die hebben plaatsgevon-
den tijdens de marathon van okto-
ber. Tegen de personen die hier ver-
antwoordelijk voor waren zijn maat-
regelen genomen. Aan hen is de 
toegang tot het clubgebouw ont-
zegd.

Natuurlijk is verder iedereen weer 
van harte welkom om gezellig te ko-
men kaarten.
Nadrukkelijk willen we degene uit-
nodigen die in het verleden altijd 
kwamen, maar door omstandighe-

den de laatste tijd niet meer zijn ge-
komen.
Op deze avond zal er een enquête-
formulier worden uitgereikt, waar-
op u kunt aangeven waarom u niet 
meer gekomen bent en wat u ver-
anderd zou willen zien, om toch 
weer aan de kaartavonden deel te 
nemen. De deelname is deze avond 
geheel gratis.

Tevens ontvangen de deelnemers 2 
consumptiebonnen per persoon.
Dus kaart u graag voor uw plezier 
dan bent u voortaan bij KnA aan het 
goede adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in 
het KnA gebouw aan het Legmeer-
plein in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Hans Kas 06-17724798 of Peter 
Verhoef  06-40811999

Schaakvereniging De Kat 
zoekt nieuwe leden
Nes aan de Amstel – Schaakver-
eniging de Kat is een club van re-
creatieschakers, die in de winter-
maanden op maandagavond van 
20:00 tot 23:00 in het Dorpshuis bij 
elkaar komen om een interne com-
petitie te spelen.Bij afwezigheid van 
schakers door b.v. ziekte of vakantie, 
gaan ze  met elkaar sparren.

Als je komt, kun je dus altijd scha-
ken, en een kopje koffie of thee is 
ook voor een redelijke prijs ver-
krijgbaar. Iedereen, leeftijd is on-
belangrijk, die wil meedoen, is van 
harte welkom.Voor nadere informa-
tie kunt u bellen met: Ben Rewinkel 
(tel. 0297-566878) of Jan van der Le-
lie (tel 0297-582160).
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Qui Vive Heren 1 verliest 
van beter Hurley 
Uithoorn - Afgelopen zondag stond 
de wedstrijd voor de heren van Qui 
Vive tegen koploper Hurley op het 
programma. Vooraf beloofde dit een 
speciale wedstrijd te worden omdat 
er een aantal Qui Vive spelers in het 
verleden bij Hurley actief was.
Al snel was duidelijk dat Hurley de 
wedstrijd serieus nam, al na 7 mi-
nuten was het via een strafcorner 
raak (0-1). Een flinke domper voor 
de heren van Qui Vive die de moed 
echter niet in de schoenen lieten 
zakken en snel op jacht gingen 
naar de gelijkmaker. Qui Vive kreeg 
hierbij hulp van de heren van Hur-
ley, want na ongeveer een kwartier 
spelen was het de aanvoerder die 
er vanwege een fysieke overtreding 
met 10 minuten naar de kant mocht 
gaan. In deze tien minuten kreeg 
Qui Vive een aantal kleine kans-
jes, maar kwam het ook een paar 
keer goed weg omdat Hurley ook 
een paar goede kansen niet wist te 
benutten. Toch was het Hurley dat 
5 minuten voor de rust genadeloos 
toesloeg: een goed genomen vrije 
slag net buiten de cirkel werd fraai 
afgemaakt via een tip in (0-2). 

Aanval 
Na de rust probeerde Qui Vive snel 
de aansluitingstreffer te maken, 
maar dit lukte niet omdat de verde-
diging van Hurley keer op keer ant-
woord had op de aanvallen van Qui 
Vive. Na ongeveer 20 minuten in de 
2e helft was het uiteindelijk dan ook 
Hurley dat de wedstrijd definitief op 
slot gooide. Een mooie aanval over 
links werd goed afgerond door de 

Schaken

Matige resultaten van 
Amstelteams
Regio - In de 2e ronde van de SGA-
competitie hebben de Amstelteams 
zich enigszins gerevancheerd voor 
de slechte resultaten in de vorige 
ronde.Amstel 1 en Amstel 3 speel-
den gelijk, het 2e team verloor ech-
ter opnieuw. 
Amstel 1
Het eerste team speelde in een uit-
wedstrijd tegen MSK in Muiderberg 
met 2 invallers aan de borden 7 en 
8. Deze invallers Simon Veldhuijzen 
en Jan van Willigen konden helaas 
geen potten breken en gingen ta-
melijk kansloos ten onder. Simon 
speelde het verdachte Siciliaanse 
gambiet ( 1 e4 c5 2 b4 ), kreeg geen 
compensatie en verloor in het mid-
denspel veel materiaal en vrij snel 
de partij. Jan ging via de a-lijn ten 
onder, een vrijpion gesteund door 
torens en sterke loper waren teveel 
voor hem. Aan bord 6 neutraliseer-
de Cora van der Zanden een fel-
le aanval en behaalde een correc-
te remise. Bord 5 Ysbert van Hoorn 
hield steeds druk op de zwarte stel-
ling ,waardoor  de vijandelijke stuk-
ken zich niet goed konden ontwik-
kelen. Ysbert profiteerde optimaal 
en won fraai. Stand 2.5- 1.5 voor de 
thuisclub.

De Uithoornse topborden waren 
ondertussen in een hevige strijd ge-
wikkeld en naderende tijdnood en 
moeilijke stellingen beloofden een 
spannend slot . Dawood Asfar , aan 
bord 2, stond iets minder maar had 
veel meer tijd. Hij won door tijds-
overschrijding van de tegenstan-
der. 3e bordspeler Mirza Bro werd 
in een dichtgeschoven stelling op 
de koningsvleugel overlopen en gaf 
op toen mat niet te voorkomen was. 
Stand 3.5-2.5 in het nadeel van de 
Amstel. De resterende partijen van 
Henk Elserman (bord 4 ) en Piet 
Geertsema (bord 1 ) moesten de 
beslissing brengen. Henk had een 
gevaarlijke aanval van zijn tegen-
stander goed opgevangen, coun-
terde alert en won in de tijdnood-
fase een stuk en even later de partij. 
Aan bord 1 miste Piet in een hec-
tische uitvluggerfase de winst en 

moest in remise berusten. Het werd 
zodoende 4-4, een uitslag waarmee 
het verzwakte Uithoornse team niet 
ontevreden mocht zijn.
Amstel 2
In een uitwedstrijd tegen het ster-
ke Caïssa 5 in Amsterdam bleek het 
klasse verschil tussen beide teams 
wel erg groot. Het werd tenslotte 5-
3 voor de Amsterdammers , na een 
4-0 voorsprong.
Bord 1 Jeroen Smit, die de laat-
ste tijd erg weinig speelt, kwam er 
in een moeilijk eindspel niet aan te 
pas. 4e bordspeler Jan Röling kreeg 
het z.g. Koningsgambiet tegen zich 
en wist daarmee niet goed raad, in 
deze opening gaat het dan meest-
al snel mis. Zo ook hier. Aan het 3e 
bord overzag Simon Veldhuijzen het 
een en ander, hij verloor materiaal 
en de partij .Dat overkwam ook Mi-
chiel Spook, die een kwaliteit ver-
loor en daarvoor niets terug kreeg. 
Stand 4-0 voor Caïssa en een de-
bacle dreigde voor Amstel 2. De te-
genstander van Dies Bouterse wilde 
toen wel remise, de zege was daar-
mee binnen .In een gelijke stelling 
was er ook niet veel eer meer voor 
Dies te behalen  Het aanbod werd 
daarom geaccepteerd.

Hierna kwamen er tenslotte toch 
nog enkele positieve ontwikkelin-
gen voor Amstel 2. Eerst accepteer-
de Jan van Willigen aan bord 6 remi-
se in een zeer onduidelijke stelling, 
waarna alsnog 2 Uithoornse winst-
partijen genoteerd konden wor-
den. Martin Steunebrink ( bord 7 ) 
liet zijn h-pion promoveren en voor-
kwam dit bij de f-pion van zijn te-
genstander. Hij won daarna snel.
Toen Henk van Lonkhuijzen aan bord 
8 in een moeilijke stelling materiaal 
won en zijn tegenstander door de 
vlag zag gaan, werd de totaal uitslag 
nog enigszins dragelijk: 5-3.
Amstel 3
Dit duel tegen het tweede team van 
Isolani uit Amsterdam-Zuidoost had 
beslist gewonnen kunnen worden. 
Enkele Amstelspelers misten echter 
goede kansen op de winst.
Topbord Carel Kok vergiste zich in 

de opening, raakte een kwaliteit 
kwijt en verloor kansloos. Aan bord 
2 werd bij Jan van Ommeren in een 
ongeveer gelijke stelling remise ge-
geven. Derde bordspeler Henk van 
Lonkhuijzen miste in de slotfase een 
mat in 2, waarna het remise werd. 
Aan bord 4 speelde Joop Veldhuij-
zen een zeer goede partij, hij offer-
de verrassend zijn dame op h7 en 
gaf met een toren op h3 mat. Bra-
vo Joop!
Jan Röling ( bord 5 )miste de winst, 
hij kon met een dubbel torenoffer 
bijna onsterfelijk worden, zag het 
echter niet en verloor nog. Aan bord 
6 liet Mark Meijerink zich al kort na 
het begin aftroeven, een snelle ne-
derlaag was het resultaat. Stand 2-
4, maar de redding was nabij .Anton 
Lusthof aan bord 7 veroverde een 
belangrijke centrumpion, won later 
nog een stuk en incasseerde daar-
na snel het punt. Invalster Marijcke 
van der Wal liet zich door haar erg 
onrustige tegenstander niet afleiden 
en won gedecideerd. Eindstand 4-4.

Een kleine basisschoolschaakkam-
pioen bij de Amstel.
Leuk nieuws uit de jeugdafdeling, 
want tijdens het basisscholenkam-
pioenschap van de regio Amster-
dam ( de SGA ) werd in de F-groep 
Aryan Niknammaleki kampioen.
Er deden 5 Amstel jeugdspelers mee 
aan dit gigantische jeugdfestijn.

In de E-groep waren dat Jasper Pee-
ters en Koen van der Vlugt, in de F-
groep Aryan Niknammaleki en in de 
G-groep David van Boxtel en Tim 
Peeters. Jammer genoeg  haalde 
Koen de finale niet, maar de overi-
gen wel. David scoorde 4 uit 7, Tim 3 
uit 7, ze vielen helaas net buiten de 
prijzen. In de E-groep behaalde Jas-
per ook 3 punten.

Aryan scoorde 6 uit 7 en werd zo de 
terechte kampioen. Mooi werk, Ary-
an en van harte gefeliciteerd !!!
Alle uitslagen en verslagen vindt u 
op de Amstelsite   HYPERLINK “ht-
tp://www.amstelschaak.nl” www.
amstelschaak.nl 

Vuurdoop DWS gymnasten
De Kwakel -  Afgelopen zater-
dag hebben 8 meiden van gymnas-
tiek vereniging DWS uit De Kwakel 
meegedaan met de eerste selectie 
wedstrijd van dit seizoen georgani-
seerd door VDO. Andere aanwezige 
verenigingen waren Kwiek, Zeven-
sprong en ODI.
 DWS is maar een kleine vereniging 
vergeleken met de anderen en heeft 
geen apart selectiegroepje. Daar-
om was het heel stoer dat er nu 8 
meiden mee gingen doen met de-
ze wedstrijd. Met één uur gym in de 
week hadden ze toch geprobeerd 
om op het niveau te komen van de 
anderen. Dat lukte in niveau 13 (ge-
boren in 1998 en 1999) het best bij 
Maysa Broeren.
Zij haalde op balk het één na hoog-

ste cijfer; 8.0. Verder op sprong een 
7,2 en op brug een 8,2. En dat nadat 
zij in eerste instantie van de hoge 
legger afgleed en op haar rug land-
de. Ze ging door na van de schrik 
te zijn bekomen en dat had een 8e 
plaats in de einduitslag tot gevolg 
met een gemiddelde van 7,8.  

Prima
Ook Paula Meekel turnde een goe-
de wedstrijd. Bij haar ging vooral de 
brug ongelijk prima. Mooie hoge 
zwaaien en een strakke buikdraai 
hadden het derde cijfer op brug tot 
gevolg; zij haalde hier een 8,9. De 
hoeksprong en spreidhoeksprong 
met de trampoline leverden een 8.0 
op. Helaas ging de balk wat minder, 
zodat ze in totaal uitkwam op een 

7,67 gemiddeld en een 10e plaats.
  Ook de andere meiden hadden 
met de balk de meeste moeite. Dat 
blijft een toestel waar je je zenuwen 
goed onder controle moet houden 
om er niet af te vallen. Quinty Kas, 
Sam van Egmond, Sophie Meekel  
en Anke Bertoen eindigden met ge-
middeld  7,3 , 7,2 , 7,07 en 7,0.

 Verder deden in niveau 12 (gebo-
ren in 1997 en 1996) Kim van Doorn 
en Lisanne van Oosterhout mee. Zij 
scoorden op sprong hun hoogste 
cijfer 7,9 en 7,8. Zij eindigden met 
een gemiddeld cijfer van 7,4 en 7,1. 
Volgende wedstrijd op 26 januari 
zijn de toestellen balk, lange mat en 
sprong op plank-kast aan de beurt.  

Visser Trailer Service 
steunt Legmeervogels
Uithoorn - Wederom heeft de 
Sponsorcommissie van Legmeervo-
gels een Uithoorns bedrijf vastge-
legd voor de komende drie jaren. 
Dirco Visser van Visser Trailer Ser-
vice heeft besloten om het kampi-
oensteam, de C4, van vorig seizoen, 
de komende drie jaren te voorzien 
van nieuwe trainingspakken en in-
loopshirts. De resultaten bij de B-

junioren zijn wisselend. Op dit mo-
ment moet het team zijn draai nog 
vinden in de nieuwe competitie en 
draaien ze mee in de subtop. Maar 
in de nieuwe outfit van Visser Trai-
ler Service moet het gaan lukken. 
Visser Trailer Service is een echt 
Uithoorns familiebedrijf en bestaat 
inmiddels al 27 jaren, en beschikt 
over een fantastisch nieuw pand 

van ruim 1800 vierkante meter, al-
waar dagelijks onderhoud en ser-
vice wordt verleend op trailers en 
aanhangers. Met name de 24 uur-
service, 7 dagen per week worden 
door de klanten zeer gewaardeerd. 
En ook is er natuurlijk waardering 
van de jongens van de B-junioren 
en SV Legmeervogels voor dit fan-
tastische gebaar.

Op de foto de B4 van Legmeervogels. Helemaal links Dirco Visser van Visser Trailer Service.

Hurley spits en gaf keeper Harm 
Bruin het nakijken. Na deze 0-3 was 
het Qui Vive dat beter en agressie-
ver geen hockeyen, wat resulteerde 
in een aantal strafcorners en kan-
sen. Via een strafcorner was het 
dan ook Sven Galjaardt die de eind-
uitslag van 1-3 op het bord bracht 
want verder dan een goed schot dat 
net naast ging van de sterk spelen-
de Chris Thomas kwamen de heren 

van Qui Vive niet. In dit duel tegen 
de koploper heeft Qui Vive laten zien 
dat het mee kan met de grote teams 
uit deze klasse maar van ze winnen 
nog een heel ander verhaal is. 

Volgende week spelen de heren van 
Qui Vive uit tegen Push in Breda en 
dan zullen ze er weer alles aan doen 
om de 3 punten mee naar huis te 
nemen.

Zondagvoetbal

Legmeervogels geeft weer 
de punten weg
Uithoorn - Legmeervogels liet afge-
lopen zondag de vele toeschouwers 
met stomme verbazing achter. Bin-
nen 60 seconden stond de 1-0 op 
het scorebord. Mark Schut stuurde 
met een fraaie pas Robin Oussoren 
de diepte in. Oussoren speelde een 
aantal tegenstanders vakkundig uit, 
schoof de bal op maat naar de vrij-
staande Stefan van Pierre die deze 
actie van Oussoren fraai wist af te 
ronden en de 1-0 liet verschijnen op 
het scorebord.  Wat er na deze tref-
fer gebeurde is eigenlijk met geen 
pen te beschrijven. In een tijdsbe-
stek van 30 minuten werd de 1-0 
voorsprong op een kinderlijke ma-
nier uit handen gegeven en was de 
1-0 veranderd in 1-4 achterstand. 
De manier waarop Hillegom de ach-
terstand weten om te zetten in een 
grote voorsprong  is met geen pen 
te beschrijven. Bij de gelijkmaker de 
1-1, bij de 1-2 en de 1-3 werd Hil-
legom even bijgestaan door een to-
taal blunderende verdediging.

Dan loop je eigenlijk de rest van het 
duel achter de feiten aan en is er 
ook voor een trainer eigenlijk geen 
eer meer te halen. De 1-4 die nog 
voor de rust op het scorebord komt 
was er dan een die Hillegom op ei-
genkracht weet te produceren. Leg-

meervogels heeft dan alle geluk van 
de wereld dat het vlak voor het rust-
signaal  1-5 niet op het scorebord 
komt. Ook bij deze actie van Hille-
gom liet de verdediging van Leg-
meervogels weer een paar steken 
vallen. In dit geval eindigde de aan-
val  van Hillegom met een schot 
in het zijnet. Na dit debacle is het 
moeilijk om je weer op te laden voor 
de tweede 45 minuten die dan toch 
nog gespeeld dient te worden. Je 
ziet dan dat de angst er op een of 
andere manier in de ploeg is ge-
slopen en spelers gaan zich meer 
en meer verstoppen waardoor het 
steeds moeilijker wordt om een vrij-
staande speler te vinden. Spelers 
gaan dan op de solo toer die dan 
weer gedoemd is te mislukken.
In de tweede helft komen er geen 
wijzigingen in de score en verliest 
Legmeervogels van een op pa-
pier zwakkere tegenstander. Papier 
zegt dus eigenlijk niets. De tweede 
helft kende slecht een hoogte punt 
en dat was dat Sinterklaas in eigen 
persoon de verrichtingen  van Leg-
meervogels kwam aanschouwen.  
Wat Legmeervogels mist , maar dat 
is niet van vandaag of gisteren,, is 
een speler van het type Peter Bur-
gers , Marcel Koster die al het nodig 
is een elftal op sleeptouw kan ne-

men, zo nu en dan een stevige duw 
uitdelen en in het veld op een posi-
tieve manier overige spelers kan sti-
muleren  en de trainer in het veld 
kunnen ondersteunen.
Dit duel tegen Hillegom lijkt een 
beetje op het duel van een week 
eerder tegen VVA/Spartaan toen 
Legmeervogels/UBA ook op   voor-
sprong weet te komen en het na 
de rust binnen 2 minuten  de voor-
sprong ziet veranderen in een 2-1 
achterstand. Daar waar je de rust ei-
genlijk in zou moeten gaan met een 
2-5 voorsprong. Het was slechts 0-1. 
En als je dan ook op een hele sim-
pele wijze de voorsprong weggeeft 
is dit gewoon heel vervelend. Was 
dit een voorbode op het duel tegen 
Hillegom? Wij zullen het nooit we-
ten.

Aanstaande zondag is er een in-
haalprogramma vastgesteld en 
speelt Legmeervogels vriendschap-
pelijk uit tegen de koploper in de 
4e klasse F het Amstelveense NFC/
Brommer.   De eerste competitie-
wedstrijd is weer een thuiswedstrijd 
en weer tegen een ploeg uit Hille-
gom. Dat wordt dus oppassen. Op 
zondag 2 december komt Concordia 
naar sportpak Randhoorn. Om 14.00 
uur gaat dit duel beginnen.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 13 november 
was weer een gewone bridgedag in 
de “De Scheg”:  In de A-lijn werden 
eerste, met 60.42% Kokkie van de 
Kerkhoven  en Corrie Smit, als twee-
de volgden Tini Geling met partner 
Paula Kniep, met 56.85%. 
Derde in de A werden Nel Bakker 
en An van der Poel.
In het algemeen (A) klassement 
staan aan kop Elly van Nieuwkoop 
en Jessie Piekaar, met een gemid-

delde van 57.33%. Tweede zijn An 
van Scjaicken Lea Wit met gemid-
deld 56.32%. Derde zijn Kokkie van 
de Kerkhoven en Corrie Smit, hun 
gemiddelde: 56.36%

In de B-lijn werden eerste Wil Blan-
sert en Anneke Rood met 64.56%, 
tweede  waren Gerda Egbers en Bep 
Beekman met 60.18% Anke Wurt-
man en Ria Bulters volgden als der-
de met 59.15%.

Het algemeen klassement voor de 
“B”ziet er als volgt uit:
Alice Oostendorp en Ted Brand als 
eerste met een gemiddelde van 
58.98, tweede zijn Ans Pickers en 
Loes Wijland, gemiddeld 56.96. Der-
de zijn Mineke Jongsma en Hil Cam-
melot met gemiddeld 54.88%
Inlichtingen over het spelen bij 
“Hartenvrouw”bij de wedstrijdleing, 
Greet Bakker, telefoonnummer: 
02975-63195.
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Klinkende overwinning 
Unitas H1 tegen Martinus H6
De Ronde Venen - Het eerste he-
renteam van Unitas/Schadenet heeft 
maandagavond 12 november een 
klinkende overwinning behaald te-
gen het gerenommeerde 6e heren-
team van Martinus uit Amstelveen. 
Met een 0-4 overwinning werd het 
maximale aantal punten behaald. 
De wedstrijd werd gespeeld in de 
beroemde Bankrashal in Amstel-
veen. Voor Unitas was dit de zesde 
wedstrijd van het seizoen waarin al-
leen de wedstrijd tegen SAS uit Uit-
hoorn verloren werd.
De wedstrijd begon met een vol be-
zette reservebank met drie gretige 
reserve-spelers. Na een gelukkig 
puntje voor Martinus nam Unitas/
Schadenet van meet af aan met-
een stevig de touwtjes in handen. 
De pass werd goed afgeleverd aan 
spelverdeler Jeroen Kraakman. Die 
liet op zijn beurt de bal het werk 
doen en zo werden afwisselend de 
buitenflanken, het midden en de 
driemeter aanvallers in stelling ge-
bracht. Er werd een stevige voor-
sprong opgebouwd zodat Martinus 
gedwongen was een time out te ne-
men bij een stand van 8-15. Na de 
time-out liep de Mijdrechtse ploeg 
weliswaar niet meer zo snel uit maar 
het lukte Martinus ook niet er druk  
bij Unitas/Schadenet op te leggen. 
De eerste set werd dan ook vrij een-
voudig met 13-25 gewonnen.

Tweede set
De tweede set ging in het begin ge-
lijk op, maar vanaf een stand van 6-
7 begonnen de Mijdrechtenaren ge-

leidelijk uit te lopen. Met twee ser-
vicebeurten van Ricardo Angulo Ve-
lez - welke 4 punten opleverde - en 
aansluitend één van Bert Polman - 
welke vijf punten opleverde - werd 
een solide voorsprong opgebouwd 
die de rest van de set niet meer uit 
handen werd gegeven. Martinus 
bleef beter tegenstand bieden dan 
in de eerste set maar het kon niet 
verhinderen dat Unitas/Schadenet 
ook deze set wonnen. Ditmaal met 
een eindstand van 19-25.
Bij aanvang van de derde set wer-
den drie spelers gewisseld. Het sco-
reverloop van deze set was vrijwel 
gelijk aan de eerste set. Twee of drie 
puntjes voor Unitas/Schadenet en 
dan weer eentje voor Martinus. Zo 
werd een voorsprong opgebouwd 
van 6-13. Vanaf dat moment begon 
Martinus steeds sterker te worden. 
In deze fase van de set bleef Unitas/
Schadenet maar net op voorsprong. 
Op een gegeven moment was de 
stand zelfs 15-16. Toen stelde Uni-
tas orde op zaken. In één ruk en 
met 9 punten op rij maakte Maarten 
Meulemans met zijn servicebeurt de 
set uit. De set werd met 15-25 ge-
wonnen.

Moeizaam
Ook in de vierde set stonden weer 
drie nieuwe spelers in het veld. In 
vergelijking met de 1e set stond nu 
alleen nog Jeroen Kraakman op de-
zelfde plek opgesteld. Het gevolg 
was dat 5 spelers elkaar weer op-
nieuw moesten vinden. De com-
municatie verliep moeizamer en het 

spel werd minder gestroomlijnd. 
Martinus rook zijn kans om deze set 
te winnen en nam vrijwel onmiddel-
lijk een voorsprong. Vrijwel elke bal 
werd door Martinus opgevangen 
en geretourneerd zodat de achter-
stand niet ingelopen kon worden. 
Bij een achterstand van 13-8 werd 
de eerste time-out van Unitas aan-
gevraagd. Hierin werd gezegd dat 
de wisselspelers zich warm moes-
ten houden. Niet lang daarna werd 
middenaanvaller Joost Woerden in-
gewisseld om wat extra lengte in het 
veld te krijgen en zodoende meer 
tegenstand te bieden aan de Am-
stelveense aanvallen. Op de service-
beurt van Robert van der Meer werd 
een begin gemaakt aan de come-
back. Martinus werd zenuwach-
tig en gebruikte 2 time-outs op 18-
15 en op 22-21. Beide teams waren 
erg gebrand op de winst van deze 
set en de spanningen liepen vooral 
aan Amstelveense zijde hoog op. Zo 
erg dat de scheidsrechter een gele 
kaart aan Martinus gaf, met een gra-
tis punt voor Unitas tot gevolg. Een 
setpoint voor Martinus kon hierdoor 
worden omgezet in een matchpoint 
voor Unitas/Schadenet. De vierde 
set ging nipt naar Unitas met een 
eindstand van 25-27.
Hiermee was de eerste 4-0 over-
winning een feit. Unitas/Schade-
net schuift hierdoor op tot een 4e 
plaats in de competitie. De volgen-
de wedstrijd is op woensdag 21 no-
vember in sporthal De Phoenix in 
Mijdrecht tegen Oradi/Omnia H1 uit 
Aalsmeer/Kudelstaart.

Herfsttoernooi bij TV Wilnis
Wilnis - Bij Tennis Vereniging Wilnis 
organiseren ze elk jaar het Herfst-
toernooi. Dit is een dubbeltoernooi 
voor heren, dames en mix, voor le-
den/winterleden van TVW. De deel-
nemers worden ingedeeld in pou-
les van 6 koppels en zoveel moge-
lijk op sterkte ingedeeld. De wed-
strijden worden in de weekenden 
gespeeld vanaf midden september 
tot begin november. De belangrijk-
ste doelstelling van het toernooi is 
om de leden op een sportieve ma-
nier bij elkaar te krijgen op ons ten-
nispark, waarbij de deelnemers ook 
in kontakt komen met andere leden 
van de vereniging dan alleen dege-
ne met wie ze altijd tennissen. 
En hierin slagen we ook altijd, er 
wordt altijd nog lang nagepraat on-
der de deelnemers. Gedurende de-
ze weekenden is het zeer gezellig 
op het park. 

Op de zondag van  het laatste week-
end sluiten ze het toernooi traditio-
neel af met een soort mini mix toer-
nooi waarbij de deelnemers nog een 
paar keer met willekeurige partners 
tegen willekeurige tegenstanders 
spelen. Deze dag wordt afgesloten 
met de prijsuitreiking aan de win-
naars van het herfsttoernooi. Voor 
de 1e en 2de plaats van elke pou-

CSW dames doet zichzelf 
te kort
Wilnis - In de strijd om de derde 
plaats  op de ranglijst van de eer-
ste klasse A hebben de vrouwen van 
CSW bij Ter Leede 2 een steek la-
ten vallen. Ondanks een overwicht 
in met name de eerste helft en een 
surplus aan doelrijpe kansen liet het 
team van de door ziekte afwezige 
trainer Kors Pennin zich in een paar 
minuten vlak voor de rust aftroeven 
op effectief voetbal. In de wat min-
dere tweede helft kwam CSW tijd en 
scorend vermogen te kort om nog 
een punt mee naar huis te nemen. 
Zeker in de openingsfase was CSW 
beter dan de ploeg uit Sassenheim. 
Jessica Könst was de eerste die het 
probeerde, maar de hoek was te 
moeilijk. Bij een corner van Linda 
van Beek kopt Diana Koenen de bal 
net over. Na 10 minuten krijgt Ter 
Leede de eerste kans, maar ook Isa-
bella Koenen staat op haar post. Een 

paar minuten later stuurt Linda Los 
Nelleke Vrielink de diepte in en na 
het uitkappen van een tegenstander 
is zij het die de score opent (0-1). 
CSW blijft beter en had in deze fase 
eigenlijk ruim afstand kunnen ne-
men van de ploeg uit Sassenheim.

Schietkans
Linda van Beek krijgt een aardige 
schietkans en Jessica na een vrije 
trap van Saskia Vis. In beide geval-
len blijft de keepster van de thuis-
club met enige moeite overeind. 
Ook Diana Koenen en Nelleke Vrie-
link krijgen nog mogelijkheden, 
maar de voorsprong blijft tot 0-1 be-
perkt. Tot die tijd kon de achterhoe-
de van CSW zonder al te veel moeite 
overeind blijven, maar in de slotmi-
nuten van de eerste helft ging het 
dan toch mis. 
Eerst moest Isabella Koenen zich 

gewonnen geven bij een goed ge-
nomen vrije trap en enkele minu-
ten later bracht een snelle counter 
de thuisclub zelfs op een 2-1 voor-
sprong. Na de hervatting probeerde 
CSW met de moed der wanhoop de 
zaak nog recht te zetten, maar het 
spel was te vaak te gehaast om suc-
cesvol te kunnen zijn. Linda Los en 
Nelleke Vrielink kregen nog wel een 
mogelijkheid en vooral Diana Koe-
nen had met links CSW langszij 
kunnen brengen, maar het kwam er 
niet van. 
Het was zelfs Ter Leede, dat na slor-
dig uitverdedigen van dichtbij nog 
naar 3-1 kon uitlopen. Pas 5 minu-
ten voor tijd legde de scheidsrechter 
de bal op de stip na een duw binnen 
de 16. Saskia Vis kreeg zo de gele-
genheid om vanaf 11 meter voor 2-
3 te zorgen, maar de resterende tijd 
was te kort voor een puntendeling.

De Vinken 2 wint eerste 
zaalwedstrijd
Vinkeveen - Zaterdag  j.l.. moest 
het door De Veensteker gespon-
sorde 2e team van De Vinken aan-
treden tegen Fluks 2 uit Noordwijk. 
Het werd een spannende wedstrijd 
waarbij Vinken 2 uiteindelijk aan het 
langste eind trok en de eerste pun-
ten thuis kon houden door te win-
nen met 14-11.
De veensteker-equipe kwam niet zo 
sterk uit de startblokken. De Noord-
wijkers daarentegen wisten wel snel 
de korf te vinden en al snel was er 

een 0-3 achterstand. Daarna pakte 
Vinken 2 het op. De aanvallen wer-
den langer en daardoor kon er ook 
makkelijker gescoord worden. Bij 
Fluks was het even op waardoor 
Vinken 2 met een 7-6 de rust in kon 
gaan.

Na de rust volgde eenzelfde beeld 
als aan het begin van de wedstrijd. 
Fluks nam het initiatief en wist snel 
de 7-6 achterstand om te buigen 
naar een voorsprong van twee pun-

ten. Het was een moeilijke fase voor 
de Veensteker-acht. Fluks zette veel 
druk op de aanval van De Vinken 
en daardoor was er veel balverlies. 
Het was routinier Helene Kroon die 
op dat moment twee belangrijke af-
standschoten maakte en er voor 
zorgde dat De Vinken weer op een 
gelijke stand kwam. Daarna werd 
het veldspel van De Vinken beter. 
Er was weer vertrouwen en er werd 
weer makkelijker gescoord. Een 14-
11 overwinning als gevolg. 

’t Anker krijgt steuntje in de rug door spelers en staf

Argon-actie inloophuis 
een groot succes
De Ronde Venen - De in septem-
ber door spelers van de Zondag 1-
selectie, technische staf en begelei-
ders van Argon gestarte actie om 
Inloophuis ´ t Anker een steuntje in 
de rug te geven is een groot suc-
ces. 
Tot op heden hebben maar liefst 20 
bedrijven een selectiespeler of ie-
mand van de technische staf van 

Frank Verlaan ontvangt van Rob ten Hoopen onderricht m.b.t. de verkoop van keukens bij Intermat.

le hebben we een kleinigheid, het 
gaat uiteindelijk niet om de winst 
maar om nog even lekker te tennis-
sen in het najaar. Dit jaar hebben we 
het weer enorm getroffen met het 
weer. Het was misschien niet altijd 
even warm en zonnig, maar droog 
was het meestal wel. Ook hebben 
we maar weinig echt herfstweer ge-
had met wind en bladeren die in het 
rond dwarrelden. Ze hebben zeker 
in de begin weekenden een aantal 

keren nog lekker buiten op het ter-
ras kunnen zitten. Er doet altijd een 
groot aantal van onze leden mee, je 
ziet altijd deelnemers waarvan je ei-
genlijk geeneens wist dat ze lid wa-
ren. 
Dat is dan ook de kracht van het 
toernooi, het geeft een verenigings 
gevoel van een eigenlijk redelijk in-
dividuele sport. Volgend jaar gaat 
het weer gewoon gebeuren het 
Herfsttoernooi 2008.

Argon in hun bedrijf ´opgesteld´. Zij 
verrichtten diverse werkzaamheden, 
variërend van het verkopen van de 
bekende HEMA-worst, grond- en 
riool-werkzaamheden, PR-activitei-
ten, of het masseren van medewer-
kers tot en met het verkopen van 
keukens. De vergoeding voor hun 
werkzaamheden komt geheel ten 
goede aan Inloophuis ‘t Anker.

Inloophuis ´t Anker is een laag-
drempelige ontmoetingsplaats voor 
mensen met kanker en hun naas-
ten. In een beschutte omgeving 
krijgen gasten van ‘t Anker de gele-
genheid om door middel van lotge-
notencontact en diverse activiteiten 
weer even op adem te komen. 

Inloophuis ´t Anker is financieel vol-
ledig afhankelijk van sponsors, gif-
ten en donaties.
Chris Snijder, voorzitter van Stich-
ting Topsport Argon en initiatief-
nemer van de actie is bijzonder blij 
met het grote succes van de actie. 
De inzet en positieve houding van 
de spelers van de Zondag 1 selectie, 
technische staf en begeleiders met 
betrekking tot deze actie toont voor 
hem aan dat Argon meer is dan 
voetbal alléén…

Deelnemende bedrijven
Tot nu toe hebben de volgende be-
drijven deelgenomen aan de actie 
om het Inloophuis een steuntje in 
de rug te geven: 
Autobedrijf Vermeij, Bouwbedrijf 
Midreth, BvCM Tailor Made Credit 
Management, Den Ouden Binnen, 
Duo Sports, Eron Communicatie, 
Facta Non Verba, Fronik Infra, Ge-
meente De Ronde Venen, Gerrijn, 
Hema, Intermat, Invisible Organi-
zing, Lübke Schoonmaak & Glasbe-
wassing, Rabobank Veenstromen, 
Schadenet Kranenburg, Veenlan-
den College, Van Vuuren Schilder-
werken, Van Zuijlen en Zn.

Youri Onderwater traint namens Bouwbedrijf Midreth de jeugd van Argon.
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Sinterklaasfeest
“Niet alleen voor kinderen 

maar ook voor ouderen”, 
vindt Sinterklaas

Vinkeveen - “Het is altijd speciaal, 
de aankomst in Vinkeveen,” vindt Sint 
Nicolaas.  “Met een boot aankomen, 
dat gebeurt niet zo veel”. Het was druk 
bij de Boei. Boven op de weg, hangend 
over de reling, hingen honderden 
kinderen, ouders, oma’s en opa’s, die 
ook nog wel een pepernoot lustten. 
Beneden op het terras stond Robert 
Vermaas, met een mooie narrenmuts 
op, die de presentatie deed. Het begon 
natuurlijk met het zingen van allerlei 
Sinterklaasliedjes. Er waren ook heel 
wat nieuwe Sinterklaasliedjes: “Maar 
gelukkig zijn de oude liedjes er ook 
nog,” verzuchtte één van de Pieten. 

Voorzichtig
Het duurde even voordat de grote 
boot met het orkest van Triviant en 
een groep kinderen aanmeerde en in 
een kleinere boot volgde Sinterklaas 
met zijn hoofdpiet die het grote boek 
moest vasthouden en een paar van de 
andere pieten. Want Sinterklaas heeft 
natuurlijk heel wat pieten om zich 
heen die overal voor moeten zorgen. 
Op het terras waren inmiddels ook 
burgemeester Marian Burgman en 
drie wethouders aangekomen. Want 
ja, bij zo’n plechtige gebeurtenis 
hoort een burgemeester, zeg nou 
zelf. “Doet u voorzichtig Sinterklaas,” 
vroeg Robert bezorgd. Sinterklaas is 
tenslotte ook niet meer zo jong en hij 
moet natuurlijk niet in het water vallen. 
Maar alles ging gelukkig goed. De Sint 
werd uitbundig door de burgemeester 
begroet en toen was het natuurlijk tijd 
om nog wat speciaals voor Sinterklaas 
te doen. “We gaan nu even jumpen,” 
kondigde Robert aan. Dat hoort er nu 
eenmaal bij. En het werd zo’n vrolijke 
boel dat de pieten, de burgemeester, de 
wethouders en zelfs Sinterklaas himself 
meededen aan jumpen. Toen was het 
spannende moment aangebroken 
want de prijzen werden uitgereikt aan 
de kinderen die mee hadden gedaan 
aan de tekenwedstrijd. 
Daarna kregen alle kinderen een 
zakje snoep en moest de Sint zich 
samen met zijn pieten een weg banen 
door de menigte en ging het op naar 
Zuiderwaard. Maar ditmaal niet op 
de schimmel maar met trikes. Dat 
was natuurlijk een prachtig gezicht.  
“Hoofdpiet, let jij wel even op dat mijn 
mantel niet over de vloer veegt,” vroeg 
Sinterklaas. Dat zou zonde zijn van die 
mooie mantel. Met veel getoeter en 
gebel ging het richting Zuiderwaard 
en daar maakte Sinterklaas een rondje 
langs de winkels. 

Voorproeven
“Moet ik even een onsje rosbief voor u 
halen Sinterklaas,” vroeg de hoofdpiet. 
Ja, als je toch bij de slager bent. Toen 
hadden de pieten ook even tijd voor 
een praatje. “Wij zijn de Vinkeveen-
intochtpieten,” vertelde één van de 
pieten. “Verleden jaar waren we te 
laat, maar gelukkig zijn we nu op tijd 
gekomen”. De pieten vertelden ook 
nog van de afschuwelijke overtocht 

met de boot ”We hebben een heel 
zware storm gehad op zee. Een aantal 
pieten was echt ziek”. Maar gelukkig  
hadden de pieten ondanks de storm 
toch nog een behoorlijk ontbijt gehad. 
“We moeten altijd de pepernoten 
voorproeven,” vertellen de pieten. “En 
de verse schuimpjes en de gevulde 
speculaas. 
Na de misselijkheid is dat echt aan te 
raden,” vinden de pieten. Er is dit jaar 
ook een pio-piet bij. Dat zie je meteen 
aan zijn roze muts. Een pio-piet draagt 
een roze of een groene muts. Hij krijgt 
een heel speciale opleiding. Hij moet 
leren schoenen te vullen, hij moet naar 
de scholen gaan en heel belangrijk, hij 
moet de ouderwetse liedjes kennen 
want dat zijn de mooiste schoenliedjes 
,vindt Piet. En er is een poko-pietje. 
Wat is dat nou weer, vraag je je af. 
Dat is een heel klein pietje van negen 
jaar en die mag een keertje mee om 
te kijken hoe het allemaal gaat. “Elk 
jaar nemen we een ander poko-pietje 
mee en als de poko-piet groter wordt 
dan wordt hij pio-piet en dan een 
gewone piet”. Je hebt natuurlijk allerlei 
soorten pieten. Er zijn schoenpieten, 
een kokpiet, jumpstyle-pieten, die 
krijgen ook een echte training. Maar 
je kunt ook gedegradeerd worden tot 
inpakpiet. Dat is natuurlijk heel erg. 
De pieten vertellen verder.

Mariaoord
“Straks gaan we naar Maria-Oord 
en dan gaan we naar ons kasteel in 
Nederland waar we tot zes december 
blijven en dan gaan we lekker 
uitrusten. Want vanavond moeten 
we er weer op uit om alle schoenen 
van de kinderen te vullen”. Nadat 
Sinterklaas alle winkeliers even een 
handje had gegeven ging het richting 
Maria-Oord. “Want,” zegt de Sint 
“Het Sinterklaasfeest is niet alleen 
voor kinderen maar ook voor alle 
oudere mensen. “Maar ik moet nu 
even voorzichtig zijn want hier moet 
ik altijd even bukken”. Dat was nodig 
ook, want Sint kwam bij de uitgang 
van het winkelcentrum en met zo’n 
hoge mijter op moet je wel voorzichtig 
zijn. De pieten maakten er een lolletje 
van tijdens het ritje naar Maria-Oord 
en stopten onverwacht of gingen 
hard toeteren en bellen of net voor de 
trike van Sinterklaas rijden. Die stoute 
pieten toch.

Eindelijk was de stoet toch bij Maria-
Oord aangekomen en bij de ingang 
stapte de Sint uit en kreeg het mooie 
rode boek overhandigd van de 
hoofdpiet. Want dat vergeet de Sint 
niet. Binnen was het ook een drukte 
van belang, overal zaten de mensen 
te wachten aan de tafels op de komst 
van Sinterklaas en die ging overal even 
langs om een handje te geven en ook 
de pieten gingen even bij de mensen 
aan tafel zitten. 
Wilt u de foto’s in kleur bekijken? 
Vanaf donderdagmiddag zijn ze te 
bekijken op www.meerbode.nl
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