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Goed Gevoel!

“Ik heb een hypotheek gekregen,
die perfect bij me past.”
Stefanie de Ridder, Mijdrecht

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4, 5

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Tarief van begraven urn
wordt verlaagd
De Ronde Venen - Het college van
gemeente De Ronde Venen is voornemens het tarief voor het begraven
van een urn te verlagen. Als de gemeenteraad hiermee instemt, ver-

andert dit jaar nog het tarief voor
het begraven van een urn in E374,-.
Momenteel zijn de tarieven voor het
begraven van een urn gelijk aan
het begraven van een kist, te we-

ten E733,-. Aangezien voor het graven van een urn minder werk verricht hoeft te worden dan voor het
graven van een kist, heeft het college het voornemen deze tarieven

aan te passen. Als de gemeenteraad instemt, verandert dit jaar het
tarief nog. In het kader van rechtsgelijkheid zal dan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2005 het lagere tarief worden toegepast. De inwoners die het hogere tarief betaald
hebben, krijgen het verschil terug.
Dat zou neerkomen op een totaalbedrag van E3572,-. Naast de rekening voor het graven, ontvangen
inwoners ook een rekening voor de
huur van een plek in de urnenzuil of
de huur van de grond. Deze tarieven blijven ongewijzigd. Aanleiding
voor de aanpassing van de tarieven
vormt de klacht van een inwoner
die het niet eens was met de tarieven voor het begraven van een urn.
De gemeente is in gesprek geweest
met deze inwoner.
De inwoners die een bedrag terugkrijgen, zullen hierover schriftelijk
geïnformeerd worden.

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

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

NIEUW ADVOCATENKANTOOR
IN MIJDRECHT

HENDRIKX & THOMAS
ADVOCATEN

0297 - 23 18 08
KOSTELOOS INTAKEGESPREK

de velden van HVM als beste uit de
bus. Het bestemmingsplan staat de
aanleg van een fietscrossbaan daar
toe. Omdat er geen woningen in de
buurt staan, zal (eventuele) overlast
slechts gering zijn. Voorafgaand aan
het besluit van B en W is overlegd
met sportvereniging Argon en Hockey Vereniging Mijdrecht (HVM). Zij
staan positief tegenover het initiatief. Wel is afgesproken dat in 2011
een evaluatie plaatsvindt op het gebied van beheer, overlast, veiligheid
en bezetting. In deze evaluatie zal
tevens de accommodatiebehoefte
van HVM een prominente plaats innemen. De resultaten van deze evaluatie kunnen leiden tot een herinrichting van het terrein.

College wil fietscrossbaan
op sportpark Mijdrecht
Mijdrecht - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen
een fietscrossbaan aan te leggen op
het braakliggende terrein naast de
velden van HVM op het Mijdrechtse sportpark. Het idee voor aanleg

van zo’n baan is in het voorjaar door
leerlingen van groep 8 van basisschool De Eendracht bij de gemeente ingediend. Tijdens een speciale
vergadering heeft de gemeenteraad
in mei besloten te onderzoeken of
aanleg van een fietscrossbaan op zo

kort mogelijke termijn gerealiseerd
kan worden. Daarbij is onder andere als uitgangspunt gehanteerd dat
het om een eenvoudige, maar veilige baan moet gaan die op korte
termijn kan worden aangelegd. De
baan is bedoeld voor kinderen van
ongeveer 8 tot en met 12 jaar. Aanleg en ontwerp zijn dusdanig dat
overlast voor de omgeving tot een
minimum beperkt blijft en oneigenlijk gebruik, zoals met brommers,
wordt tegengegaan. Uit onderzoek
naar een geschikte plaats kwam
het terrein op het sportpark naast

Hek
Om oneigenlijk gebruik van de baan
door brommers en scooters tegen te
gaan, worden er toeganghekjes geplaatst. Ook komt er een hoog hek
tussen de baan en de velden van
HVM. De bedoeling is op het terrein zand aan te brengen voor reliëf
en in de bochten komen autobanden voor de veiligheid. Er worden
geen bouwwerken neergezet en er
komen geen tunnels of springplanken. Ook komt er geen verlichting
op het terrein. De gemeenteraad zal
het voorstel waarschijnlijk tijdens de
vergadering van december behandelen. Als de raad akkoord gaat met
de aanleg en het benodigde budget
van 83 duizend euro ter beschikking stelt, wordt er onder verschillende aannemers een prijsvraag uitgeschreven om een zo fraai mogelijke baan te ontwerpen voor het beschikbare budget. Bij de uiteindelijke bepaling aan welke aannemer
het werk wordt gegund, worden de
kinderen die het idee hebben ingediend nauw betrokken. De planning
is er op gericht de baan in het voorjaar te openen.
Voor dit project is een aanvraag ingediend bij het Rabofonds ‘Dividend
voor de Samenleving’. Het bestuur
van het fonds heeft inmiddels laten
weten in principe positief aan te kijken tegen het leveren van een substantiële financiële bijdrage.

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

GEEN KRANT? 0297-58198

Dorpsstraat 6 3641 EC Mijdrecht

Donderdagavond 27 november 2008
18.00 tot 21.00 uur

* 19% korting op onze gehele collectie goud en zilver,
horloges en Swarovski Crystal (o.a. Pandora, Esprit, DKNY,
Fossil, DJIDJI, Nomination etc.)
* Korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen, bestelde artikelen,
Swarovski jaarstukken, cadeaubonnen en andere acties

Big L. Maak je keuze
G-Star Wrangler Garcia Pall Mall Only
Nudie Jeans Cars Esprit Vila

magazijnverkoop!
vrijdag 28, zaterdag 29 november

Korver Makelaars O.G. B.V.

Kom naar The Phone House MIJDRECHT
De Passage 5 - 0297-712350

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

0QFOJOHTUJKEFO
Maandag
Dinsdag t/m donderdag
Vrijdag
Zaterdag

12.30 - 18.00 uur
10 .00 - 18.00 uur
10.00 - 21.00 uur
10 .00 - 17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer,
Tel 0297-321177 t*OUFSOFUXXXCJHMOM

troy! 3.9467

geldt voor een gedeelte
van de collectie
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn

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

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

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

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Redactie

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

Sportgala

Eerste Burgernetactie
succesvol verlopen
Deelnemers van Burgernet in De Ronde Venen
zijn woensdagavond 19 november voor het
eerst ingeschakeld voor een actie. Zij werden
verzocht uit te kijken naar een specifiek
omschreven auto waarin mannen zaten die
worden verdacht van een gewapende overval
op een winkel in Wilnis. De mannen zijn later
die avond in Utrecht aangehouden.
Bij de overval op de winkel aan de Molmlaan werden
verschillende personeelsleden bedreigd en maakten
de overvallers een geldbedrag buit. Na de overval
vluchtten zij in eerste instantie ter voet, maar een
getuige zag hen instappen in een auto en gaf het
kenteken en de rijrichting door aan de politie. De politie
heeft vervolgens een groot aantal eenheden ingezet om
onder andere uit te kijken naar de vluchtwagen. Ook
is toen de Burgernetactie opgestart. Aangezien werd
vermoed dat de auto richting Utrecht zou rijden, zijn
ook Burgernetacties gestart in Breukelen en Maarssen.
In totaal kregen 3945 deelnemers het bericht om uit te
kijken naar de vluchtauto en werden 3745 deelnemers
daadwerkelijk bereikt. Gedurende de actie namen vijf
deelnemers namen via het speciale telefoonnummer
contact op met de meldkamer om informatie door te
geven over de mogelijke rijrichting van de vluchtauto.
Toen korte tijd later een agent in burger de auto in
Utrecht zag rijden, werd de auto gevolgd en konden
de inzittenden, mannen van 25, 27, 28 en 33 jaar en
afkomstig uit Utrecht, Mijdrecht, Almelo en Amsterdam,
worden aangehouden. In de auto lag onder andere
een vuurwapen en geld. Door de aanhouding van de
overvallers werd de Burgernetactie, die ongeveer een
half uur liep, afgesloten.
Burgernet is sinds 7 november actief in De Ronde
Venen. Inmiddels hebben zich ruim 1500 mensen
aangemeld als deelnemer. Zij worden in specifieke
gevallen benaderd door de politie om bijvoorbeeld uit
te kijken naar nader omschreven personen of auto’s.

Door de samenwerking kan de politie gerichter te werk
gaan. Geïnteresseerden die meer willen weten over
de samenwerking tussen gemeente en politie, kunnen
daarvoor terecht op de website www.burgernet.nl.
Ook kunnen belangstellenden zich daar aanmelden als
deelnemer. Voor overige vragen kunnen deelnemers
contact opnemen met de relatiebeheerder Burgernet
van de gemeente via burgernet@derondevenen.nl of
via het telefoonnummer (0297) 29 16 96.

Horen

Help mee aan de veiligheid in uw wijk
en doe mee met Burgernet in De Ronde Venen.

Wie komt in aanmerking?

www.burgernet.nl

Momenteel kunt u via de website van gemeente De Ronde Venen
laten weten hoe u over de inzameling van plastic afval denkt. Wij
willen graag uw voorkeur weten voor een inzamelmethode. Vanaf
1 januari 2009 gaan namelijk alle gemeenten in Nederland het
kunststof afval gescheiden inzamelen. Iedere gemeente bepaalt zelf
welke methode van inzameling straks gebruikt wordt. Om een keuze
te maken willen wij graag uw mening weten. Mede op basis van uw
antwoorden nemen wij straks
een beslissing. Het definitieve
besluit voor een inzamelmethode
hangt ook af van de kosten
van de methode en de beste
inzamelresultaten. Tot 1
december kunt u uw mening
geven. De vragen vindt u onder
de button Inwoners Aanzet op
www.derondevenen.nl.

Na het succes van begin dit jaar organiseert de gemeente
De Ronde Venen ook in 2009 het Sportgala. Tijdens het Sportgala
wordt bekendgemaakt wie zich in De Ronde Venen Sportman,
Sportvrouw, Sporttalent en Sportploeg van het jaar 2008 mag
noemen. Het Sportgala is hét sportevenement van de gemeente
De Ronde Venen. Sporters en sportverenigingen, maar ook inwoners
en vertegenwoordigers van bedrijven beleven een gezellige avond,
waarbij de sport(beleving) centraal staat. Het Sportgala vindt plaats
op 23 januari 2009 in Party- en congrescentrum “De Meijert” in
Mijdrecht.
U als inwoner kunt sporters of teams aandragen voor de titel van
Sportvrouw, Sportman, Sportploeg en Sporttalent van het jaar.
Welke sporter verdient volgens u de titel? Welk team heeft in 2008
de meest opmerkelijke prestatie op sportgebied geleverd? Welk
Rondeveens sporttalent heeft zich het afgelopen jaar het meest
gemanifesteerd? Wellicht kent u in uw buurt een sportieveling die u
eens in het zonnetje wilt zetten. Een buurman of buurvrouw, neefje
of nichtje, dat uitblinkt in de sport? Draag hem of haar eens voor.
Misschien wordt deze persoon (of deze ploeg) wel genomineerd!
Alle genomineerden worden uitgenodigd voor het Sportgala, waar de
winnaar bekend zal worden gemaakt.
U kunt uw suggesties op onderstaande bon invullen en sturen naar
de gemeente De Ronde Venen, t.a.v. Bas Bokkes, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht, of emailen naar b.bokkes@derondevenen.nl.
U kunt uw nominatie tot uiterlijk 7 december 2008 kenbaar
maken. Voor informatie kunt u contact opnemen met Bas Bokkes,
tel. (0297) 29 16 51.
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Wie wordt Sportvrouw,
Sportman, of Sportploeg
van het jaar 2008?

Draag uw favoriete sporter(s) en sportploeg voor!

Zien
Zien

Uw mening over
inzameling plastic
afval

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.

17-04-2008 12:15:09

Voordelig verzekerd
via de gemeente
De gemeente De Ronde Venen
biedt in samenwerking met Zorg
en Zekerheid een collectieve
ziektekostenverzekering. Het is een
basisverzekering plus aanvullende
ziektekostenverzekering. De premie
is laag omdat de gemeente een
bijdrage voor de klant betaald.
U kunt van deze ziektekostenregeling gebruik maken als u een
minimuminkomen heeft
(110% bijstandsinkomen) en
niet teveel eigen vermogen.
Overstappen van verzekering kan
alleen per 1 januari. Het is daarom
belangrijk om in november aan te
geven dat u wilt overstappen. Voor
meer informatie kunt u terecht bij de
balie Werk, Inkomen en Zorg van
de gemeente De Ronde Venen of
bij een van de Servicepunten.

Om in aanmerking te komen voor de titel Sportman, Sportvrouw
of Sportploeg van het Jaar, moet worden voldaan aan een van de
volgende criteria:
- Een kampioenschap op minimaal regionaal niveau
hebben behaald, of
- Een kampioenschap op minimaal regionaal niveau hebben
behaald met een team/ ploeg bij een in de gemeente
De Ronde Venen gevestigde vereniging, of
- De sporter heeft een topprestatie geleverd, of
- De sporter is een voorbeeld voor andere sporters.
Hierbij wordt rekening gehouden met aantal trainingsuren,
doorzettingsvermogen, trainingsintensiteit en/of sociaal
maatschappelijke factoren.
Voor het sporttalent van het jaar moet worden voldaan aan de
volgende criteria:
- Jonger dan 18 jaar op het moment van de prestatie
- Een unieke of opmerkelijke prestatie voor de leeftijd
van het talent, of
- Een kampioenschap op minimaal regionaal niveau hebben
behaald met een team/ ploeg bij een in de gemeente
De Ronde Venen gevestigde vereniging.
Bij het behalen van minimaal een nationaal kampioenschap van
jeugdleden wordt uitgegaan van een bepaalde leeftijdklasse,
gehanteerd door de desbetreffende sportbond.
Daarnaast moet de sportkampioen woonachtig zijn in de
gemeente De Ronde Venen of om reden van studie en/of
trainingsmogelijkheden buiten De Ronde Venen woonachtig zijn
maar betrokkenheid hebben met de sport c.q. sportvereniging in de
gemeente De Ronde Venen.

Beoordelingscommissie

Veiligheid in De Ronde Venen

Controle op fietsverlichting
Jaarlijks komen in Nederland in het verkeer
200 fietsers om het leven en raken er
7.000 fietsers dusdanig gewond dat een
ziekenhuis opname noodzakelijk is. Een
van de oorzaken is het niet of onvoldoende
voeren van fietsverlichting. Om het aantal
verkeersslachtoffers terug te dringen,
controleert de politie de komende donkere
maanden regelmatig op het voeren van de
wettelijk verplichte fietsverlichting.
Losse lampjes mogen ook!

Het is verplicht om bij nacht of bij dag, wanneer het zicht
slecht is, een brandend voor- (wit) en achterlicht (rood)
te voeren. Het boetebedrag voor het niet voeren van
deze verlichting is 20 euro. Vanaf 1 november 2008 zijn
ook losse fietslampjes toegestaan. Voorwaarde is dat de
losse lampjes op het bovenlichaam worden gedragen
en duidelijk en voortdurend zichtbaar zijn voor andere
weggebruikers. Deze regelwijziging staat centraal in de
fietsverlichtingscampagne ‘Losse lampjes mogen ook’
die het ministerie van Verkeer en Waterstaat maandag
20 oktober is gestart.
In de bestaande regelgeving moet verlichting aan de
fiets vast zitten. Dit terwijl steeds meer fietsers gebruik
maken van losse lampjes. Minister Eurlings heeft laten
onderzoeken of deze losse lampjes onder bepaalde
voorwaarden kan worden toegestaan. Uit dit onderzoek
blijkt dat fietsers met losse lampjes even goed opvallen
als fietsers met vaste verlichting. De verwachting is
dat door het gebruiksgemak van losse lampjes meer
mensen met fietsverlichting gaan rijden. Dat vergroot de
verkeersveiligheid en voorkomt ergernissen bij andere
weggebruikers.

Voorwaarden

Het gebruik van losse lampjes is wel aan enkele

voorwaarden gebonden:
• De losse lampjes mogen bevestigd zijn op de fiets óf
op het bovenlichaam van de fietser, maar niet op de
armen, benen of het hoofd.
• Op de borst moet wit of geel licht gedragen worden
en rood licht op de rug
• De losse lampjes mogen worden bevestigd op de
kleding, op een tas of iets vergelijkbaars.
• Zit er iemand achterop, dan mag die het achterlicht
op zijn rug dragen.
• Andere weggebruikers moeten de verlichting
voortdurend en zonder onderbreking kunnen zien.
De lampjes mogen dus niet knipperen of deels
bedekt zijn.
Er worden geen eisen gesteld aan de lichtsterkte van
de lampen zolang deze de andere weggebruikers niet
verblinden.

Verlichtingcampagne

De fietsverlichtingscampagne is gericht op fietsers
in het algemeen en maakt gebruik van tv- en
radiocommercials, folders, posters en de website
www.losselampjesmogenook.nl.
Extra aandacht is er voor jonge fietsers (13 tot 25
jaar). Uit onderzoek blijkt dat deze groep, voor wat het
fietslichtgebruik, achterblijft bij oudere fietsers.
Sinds 2003 wordt er een jaarlijkse fietsverlichtingscampagne gehouden in combinatie met controles
door de politie. Uit de jaarlijkse meting van het
verlichtingsgebruik blijkt dat de combinatie voorlichting
en handhaving effect sorteert. Terwijl begin 2003 49%
van de fietsers met brandend voor- én achterlicht reed,
was dat begin 2008 gestegen naar 66%. Er blijft een
duidelijk verschil tussen de leeftijdsgroep tot 25 jaar en
fietsers van 25 jaar en ouder. Van de jongeren voerde
begin 2008 iets meer dan de helft licht, terwijl dat vanaf
25 jaar 75% en meer is.

Wanneer alle voordrachten zijn verzameld, worden de kandidaten
en teams in de verschillende categorieën met elkaar vergeleken
en wordt een top drie samengesteld; de genomineerden. Deze
selectie gebeurt door de Beoordelingscommissie. Begin januari 2009
worden van elke categorie de drie namen van de sporters/ teams
bekendgemaakt die zijn genomineerd voor de titels.

Adresgegevens genomineerde sporter of sportteam

Naam/Team:
.............................................................................................................
Adres:
.............................................................................................................
Postcode/woonplaats:
.............................................................................................................
Telefoon:
.............................................................................................................
Sportvereniging:
.............................................................................................................

Uw gegevens

Naam:
.............................................................................................................
Telefoon:
.............................................................................................................
E-mail:
.............................................................................................................

Omschrijving sportprestatie
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
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Meningvormende raadsvergadering
27 november 2008
Informatie over vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 november 2008.

Agenda

0. Opening.
1.	Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling verslagen RTG van 13 november 2008.
4. Vergadermodel:
- motie ingediend door de fractie ChristenUnie/SGP
- motie ingediend door CDA J. Rouwenhorst, CDA J.C.K. van Loo en
de fractieRonde Venen Belang
5. Memo definitief rapport Centrum Mijdrecht - ‘‘de toekomst in beeld’
6. Verbindingsmiddelen brandweer
Voor de vervanging van de objectportofoons met randapparatuur voor de
brandweer wordt verzocht opnieuw een investeringsbudget van € 65.000
beschikbaar te stellen.
7. Herziening Algemeen Delegatiebesluit
Herziening Algemeen delegatiebesluit gemeente De Ronde Venen.
8. Jaarrekening 2007 St. Openbaar Primair Onderwijs
Voordat het schoolbestuur van het openbaar onderwijs de jaarrekening
definitief vaststelt moet de gemeenteraad hier mee instemmen. Daarom
wordt thans voorgesteld de jaarrekening 2007 van AURO goed te keuren.
9.	Speelvoorzieningen
In april 2003 werd de Notitie Speelruimtebeleid door de raad vastgesteld. Nu
blijkt dat er voor de uitvoering van dat beleid een structurele budgetverhoging
van € 88.928 naar € 141.847 per jaar nodig is.

Besluitnemende raadsvergadering
27 november 2008
Informatie over vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 21 november 2008.

Agenda
0.
1.
2.
3.
4.

Opening.
Vaststellen agenda.
Vaststellen verslag van de openbare raadsvergaderingen d.d. 2008.
Akkoordstukken.
Onderwijshuisvestingsprogramma 2009
Schoolbesturen dienen eens per jaar aanvragen in voor een
voorziening in de huisvesting. Op basis hiervan heeft het college het
huisvestingsprogramma 2009 vastgesteld. De raad wordt gevraagd de
nodige middelen beschikbaar te stellen.
5.	Samengaan GGD MN en GGD Eemnes
In dit voorstel wordt ingegaan in de wijziging van de gemeenschappelijke
regeling GGD Midden Nederland en de toetreding van de 7 Eemland
gemeenten tot deze gemeenschappelijke regeling.
6. Herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen
De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen is laatstelijk
vastgesteld in 2005 en aan herziening toe.
7. Gemeentelijk Rioleringsplan GRP3 (Raadsvoorstel nr. 0077/08)
Het gemeentelijke rioleringsplan omvat de gemeentelijke rioleringszorg,
waarin alle wettelijke taken die voortkomen uit de wet verankering en
bekostiging van gemeentelijke watertaken worden uiteengezet. In dit
plan worden de gemeentelijke beleidslijnen uitgezet van de huidige
(verbrede) rioleringszorg. Dit plan omvat tevens een kostendekkende
middelenparagraaf, waarin rioolrechtberekeningen voor zowel de
planperiode 2008-2012 als voor de lange termijn (minimaal tot 2016) zijn
uitgevoerd.
8. 	Sluiting

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen op
donderdag 4 december 2008
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Van 19.30 tot 20.30 uur
Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Structuurvisie Wilnis Dorp.
(Raadsvoorstel nr. 0096/08)
De structuurvisie geeft een beeld
van de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van Wilnis Dorp
in de komende vijftien jaar.
Centraal in de visie staat hoe
het dorpse en rustige karakter
van Wilnis Dorp behouden kan
blijven, zonder dat voorzieningen
verdwijnen of dat verpaupering
optreedt. Nu de inspraak op de
Concept Structuurvisie in de
structuurvisie is verwerkt, wordt
voorgesteld om de visie vast te
stellen.

Locatie Kamer 3
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Inzameling oud papier.
(Raadsvoorstel nr. 0089/08)
De raad wordt voorgesteld om
een nieuwe inzamelvergunning
en verordening regelende de
stimulering van de inzameling
van oud papier en karton door
scholen, verenigingen en
kerkgenootschappen vast te
stellen. Hierbij hebben zowel de
gemeente als de verenigingen,
scholen en kerken financieel
voordeel.

Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Beleidsregels mantelzorg
woningen.
(Raadsvoorstel nr. 0094/08)
Vaststellen beleidsregels
mantelzorg “woningen” om
(bouw)aanvragen ten behoeve
van mantelzorg(voorzienin
gen) te kunnen toetsen aan
deze beleidsregels totdat
planologische inbedding
van deze beleidsregels is
geformaliseerd.

Locatie Kamer 3
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Vierde kwartaalrapportage.
(Raadsvoorstel nr. 0100/08)
Voorgesteld wordt in te
stemmen met het bijstellen van
diverse budgetten, die
In deze vierde financiële
kwartaalrapportage 2008 zijn
opgenomen. Het resultaat
van deze rapportage
dient als uitgangspunt
bij het opstellen van de
programmarekening 2008
en de toets op de financiële
rechtmatigheid door de
accountant.

Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Verzoek om ontheffing
van het bestemmingsplan.
(Raadsvoorstel nr. 0099/08)
Aan de Herenweg 40a te
Vinkeveen zal een
naschoolse opvang
gerealiseerd worden.
Om ten behoeve van de
naschoolse opvang
gebruik te kunnen maken van
de buitenruimte,
dient een ontheffing van het
bestemmingsplan te worden
verleend.

Atelier Philippo
exposeert
Vanaf 1 december 2008 tot en met 31 januari 2009 exposeert kunstenares
Yvonne Philippo met werken van haar leerlingen in de “oude” hal van het
Gemeentehuis in De Ronde Venen. De expositie is overdag te bezichtigen
tijdens kantooruren. De medewerkers van de informatiebalie bij de
publieksingang geven u graag toegang. Ook ’s avonds is de expositie te
bezichtigen tijdens bijeenkomsten van de gemeenteraad.

Agenda raadscommissie Herindeling
op 2 december 2008
Vergadering: de raadscommissie Herindeling
Aanvang: Let op aanvang :18.00 uur
Plaats: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)

Agenda

1. Opening
2.	Spreekrecht voor burgers.
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.
3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4. Vaststellen notulen vergadering raadscie Herindeling van 30
oktober 2008.
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.
6.	Update vanuit de stuurgroep.
Vanuit de stuurgroep zijn na de vergadering van de raadscommissie
Herindeling aangeboden de verslagen van 14 oktober, 4 november en
18 november 2008, alsmede de 2e nieuwsbrief van 7 november 2008.
7. Werkwijze raadscommissie Herindeling en vergaderplanning.
De commissie Herindeling heeft de conform de verordening de
volgende taken:
a. het fungeren als adviesorgaan voor de stuurgroep herindeling en de
klankbordgroep vanuit de raden;
b. het zorgdragen voor een actieve informatievoorziening over de
herindeling naar de fracties en achterban;
c. het uitbrengen van advies aan de raad over een voorstel of onderwerp dat betrekking heeft op de (voorbereiding van de) herindeling;
d. voeren van overleg met het college of de burgemeester over in ieder
geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen
en het gevoerde bestuur ten aanzien van de (voorbereiding van de)
herindeling.
Aan de hand van de aangegeven taken wordt besproken op welke wijze
hieraan invulling zal worden gegeven. Tevens kunnen afspraken worden
gemaakt over de vergaderfrequentie.
8. Overige stukken herindeling.
De volgende stukken die een relatie hebben met de herindeling zijn, na
de vorige vergadering verschenen:
• Informatie ministerie van Binnenlandse Zaken van 6 en 18 november
over de herindelingprocedure / behandeling in ministerraad;
• Brieven gericht aan ministerraad gemeente Breukelen van
3 november 2008 en gemeente Loenen van 13 november 2008;
• Vonnis Rechtbank Utrecht in kort geding van 17 oktober 2008
gemeente Loenen;
• Motie gemeenteraad Loenen van 28 oktober 2008 en motie gemeenteraad Breukelen van 4 november 2008 over informatieplicht.
• Brief gemeenteraad Abcoude aan de ministerraad.
9. Rondvraag.
10.	Sluiting.

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van
de raad van de gemeente De Ronde Venen
op donderdag 11 december 2008
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Van 19.30 tot 20.30 uur

pauze
Van 21.00 tot 22.00 uur
Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer R. Blans
RTG-griffier:
de heer M. de Graaf
Estafetteproject.
(Raadsvoorstel nr. 00101/08)
Door de gemeente is samen
met de combinatie Rabobank
Veenstromen / Bouwfonds
Property Development
(BPD) onderzoek gedaan
naar de haalbaarheid van
het Estafetteproject. Uit dit
onderzoek blijkt dat sprake
is van een haalbaar plan.
Voorgesteld wordt het
project te vervolgen en een
samenwerkingsovereenkomst
aan te gaan

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.

Locatie Kamer 3
Voorzitter:
de heer C.H.W. Versteegh
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Stichting Servicepunten.
(Raadsvoorstel nr. 0056/08)
Het college vraagt toestemming
aan de Raad voor het oprichten
van de
Stichting Servicepunten. Dit is
een heldere structuur om de
samenwerking vorm te geven
tussen de drie financiers,
Gemeente De Ronde Venen,
Rabobank Veenstromen en
Westhoek Wonen

Yvonne vertelt enthousiast over de voorbereidingen op deze alweer
derde expositie in het gemeentehuis: “Ik heb mijn leerlingen dit keer
maximaal betrokken bij de voorbereidingen.Dit jaar moesten ze namelijk
zelf een ontwerp verzinnen voor een poster om bekendheid te geven
aan de expositie. Ik ben verschrikkelijk trots op ze, zij hebben zich enorm
ontwikkeld en kunnen werk laten zien, waar je eigenlijk niet van denkt dat
zij dat zelf geschilderd hebben. Er zijn echt veel verschillende technieken te
zien.” De expositie bestaat uit werken van zowel volwassenen als kinderen
die les hebben bij atelier Philippo. Zij willen graag laten zien wat ze het
afgelopen jaar gemaakt hebben. Het is een afwisselende expositie met
originele werken variërend van werken die zijn nageschilderd (kinderen)
als vrije werken (kinderen en volwassenen.) Kunstenares Yvonne Philippo
werd in 1946 geboren in Heemstede. Vijftien jaar geleden begon zij
haar artistieke talenten te ontplooien. Hoogtepunt in haar opleidingen is
de vierjarige opleiding tot teken- en schilderlerares die zij in 2008 heeft
afgerond.In haar eigen “Atelier Philippo” aan de Patrijs 24 in Mijdrecht
(0297 28 40 47) geeft zij schilderlessen aan volwassenen en kinderen in de
leeftijd 11 t/m 16 jaar. (www.atelierphilippo.nl)
Daarnaast verzorgt zij workshops voor de “Stichting De Klimboom” in de
De Ronde Venen en daarbuiten. Daar begeleidt zij creatieve activiteiten
voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Op aanvraag verzorgt “Atelier
Philippo” ook workshops voor kinderpartijtjes en groepen volwassenen
(bijvoorbeeld vrijgezellenfeestje).

Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer J.C.K. van Loo
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Locatievoorstel en
budget Fietscrossbaan.
(Raadsvoorstel nr. 00102/08)
Voorgesteld wordt om in te
stemmen met

1) De locatiekeuze voor
de ontwikkeling van
een crossbaan op het
braakliggend veld op het
sportpark te Mijdrecht
naast de Hockeyvereniging
(voorkeurslocatie)
2) Het geschatte budget á
83.000 Euro (exclusief BTW)
ten laste van de eenmalige
ruimte van 2009.

Locatie Raadzaal
Voorzitter:
de heer J.C.K. van Loo
RTG-griffier:
mevrouw E. Appel
Watersportplaza.
(Raadsvoorstel nr. 0088/08)
Voorgesteld wordt in te stemmen
met de startnotitie voor het
opstellen van een inrichtingsplan
voor de Watersportplaza Baambrugse Zuwe in Vinkeveen.
Deze startnotitie is bedoeld om
te bepalen of het opstellen van
zo’n inrichtingsplan haalbaar is
in relatie tot de beschikbare tijd
en het geld. Na een positief besluit stelt het college de projectopdracht vast, waarna daadwerkelijk kan worden gestart met het
opstellen van het inrichtingsplan.

HET HOOFD KOEL HOUDEN
ALS JE KOELKAST HET BEGEEFT ?
GRATIS KOELKAST!
Voor inwoners van De Ronde Venen
en Abcoude die al langer dan vijf jaar
moeten rondkomen van een
minimuminkomen.

gemeente abcoude
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Nieuwe Meerbode - 26 november 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Restafval is afval dat niet gescheiden weggegooid kan worden. Hiervoor
heeft ieder huishouden een restafvalcontainer (grijze container met grijs
deksel), die om de week wordt geleegd. Restafval kan niet hergebruikt
worden en wordt daarom verbrandt. De hoeveelheid restafval per inwoner
bedroeg vorig jaar 220 kg per inwoner. Om de afvalberg de komende jaren
te verkleinen, is afvalscheiding heel belangrijk. Uit sorteeranalyses van
het restafval blijkt, dat hierin nog veel papier, glas en gft aanwezig is. Dit
betekent dat we nog een goed resultaat kunnen behalen, door het papier,
glas en gft nog beter te scheiden. Een goede afvalscheiding spaart niet
alleen het milieu, maar ook de portemonnee: het is goedkoper dan de
verwerking van restafval.

Doe meer voor minder restafval

Let op wat u weggooit. Gooi geen afval bij het
restafval, dat ook apart wordt ingezameld. Op veel
producten staat een afvalsymbooltje: een dubbele
pijl met daarin een plaatje. Hieraan kunt u zien of
iets apart wordt ingezameld.

28 november 2008
Flamenco muziek en dans

Deze vrijdagavond organiseert Cultura een Flamenco-avond met
La Primavera in Dorpshuis De Boei. Locatie:Dorpshuis De Boei in
Vinkeveen. Aanvang: 20:00 uur. Informatie: info@cultura-drv.nl
Kaarten in de voorverkoop zijn o.m. verkrijgbaar bij Drogisterij de
Bree, Herenweg 12, in Vinkeveen.

Wij hebben de volgende vacature:
• een databeheerder.

Aanbieden restafval

Zet uw container op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare
weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan kan het
voorkomen, bijvoorbeeld door inzet van extra auto`s, dat de inzamelauto
om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment geen containers
worden aangeboden, komt de inzamelauto op een later tijdstip niet terug
om uw container alsnog te legen. Het komt steeds vaker voor dat inwoners
een restafvalcontainer aanbieden, die zo vol is dat het deksel niet meer
normaal sluit. Deze containers kunnen niet geleegd worden. Dit geldt ook
voor containers die zwaarder zijn dan 70 kg. Zorg er bovendien voor dat
het afval los in de container ligt. Haal de container zo snel mogelijk terug
als deze geleegd is. Zo voorkomt u overlast door “zwervende” containers.
Wanneer uw afval niet meer in de restafvalcontainer past, kunt u het
restafval ook naar het afvalbrengstation brengen.

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.

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!

Restafval

29 november 2008
Zaag mee in De Ronde Venen, Knotwerkgroep

Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via
tel. (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Gevonden en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 is de registratie en opslag
van gevonden en verloren voorwerpen overgegaan
van de politie naar de gemeente. U kunt ook kijken bij
www.verlorenofgevonden.nl. Onderstaande voorwerpen
zijn bij de gemeente als verloren of gevonden opgegeven:
Verloren voorwerpen
week: 44,45 en 46

Gevonden voorwerpen
week: 44,45 en 46
-

Canon fotocamera.
Kinderfiets.
Kinderhorloge.
Geel schakelarmbandje.
Diverse sleutels.

-

Kentekenplaat VG-PB-71
Jaarabonnement bus
Mijdrecht/Utrecht.
Chauffeursdiploma.
Herenfiets Gazelle Orange

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.

Natuurwerk met de Knotwerkgroep De Ronde Venen. Locatie:
boerderij Tweede Zijweg 4 Mijdrecht. Aanvang: 09.00-14.00 uur.
Informatie: (0297) 56 74 37.

-

(stadsfiets) T7 Galaxyblauw/
White Grey H57 framenummer
SN: GZ 421853, sleutelnummer
S/N: 13060, slot NR: 9999 ART.
GSM Nokia zilver/zwart
6021.
GSM Samsung type 600 zwart.
Met een foto van een vrouw op
de achterkant.
GSM Sony Ericsson paars
uitschuifmodel.
GSM Ericsson 770I grijs.
GSM Samsung zilverkleurig met
een klepje.
Portemonnee zwart/blauw met
daarin diverse pasjes en geld.
Portemonnee bruin met ritsje.
Portemonnee rood, licht blauw,
roze van het merk Oilily.
(gebloemd motief)
Portemonnee zwart met daarin
diverse pasjes.
Gouden schakelring met kleine
schakeltjes.
Zilveren oorbel vierkant/rond.

-

-

-

Bi-color gouden ring met
kruisbanden op de bovenste
rand met 12 diamantjes.
Gouden slavenarmband met
daarin een datum:
01-09-64 23-12-70.
Staalkleurig rond dameshorloge
van het merk Pequignet, met aan
de achterkant een datum:
24-06-1998.
Gouden armbandje met een
naamplaatje (Marwen) bij het
plaatje zit een hartje.
Gouden stevige schakelarmband
met twee bedeltjes.
Goudkleurig envelop tas met
een hengsel met daarin een
roodkleurige portefeuille met
rijbewijs, bankpas (Rabobank)
creditcard, OV studentenkaart en
huissleutels.
Cold Card in een gebroken
witte houder met diverse pasjes
daarin.
Diverse sleutels.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde
Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
Mijdrecht
Schattekerkerweg 1b
Vinkeveen
Achterbos 13, 15
Oudeland 58
Uitweg 11
Wilnis
Herenweg 23, 25

Veranderen van een woning met
bijgebouw (wijzigen kelder)

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0674

12-11-2008

Plaatsen van een dakopbouw op het
achtergeveldakvlak en 2 dakkapellen op
het voorgeveldakvlak
Vergroten van een woning met een
dakopbouw en een dakkapel
Vernieuwen van een toegangshek

Reguliere bouwvergunning

2008/0671

11-11-2008

Reguliere bouwvergunning

2007/0387

6-11-2008

Lichte bouwvergunning

2008/0659

6-11-2008

Veranderen van 2 woningen met
garage/berging

Reguliere bouwvergunning
fase 1

2008/0652

3-11-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand).
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Grutto 20
Haitsmapark
Schattekerkerweg 1b
Vinkeveen
Herenweg 200

Verzenddat.
vergunning

Veranderen van de voorgevel
Bouwvergunning
Vernieuwen van 3 stuks loop/fietsbruggen Bouwvergunning
Veranderen van een woning met bijgebouw Bouwvergunning
(wijzigen kelder) nabij Westerlandweg

2008/0647
2008/0626
2008/0674

17-11-2008
14-11-2008
18-11-2008

Veranderen van woonhuis, kantoor
en werkplaats

2008/0614

18-11-2008

Bouwvergunning fase 1

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

Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 12 november 2008 kapvergunning verleend voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
Gemeentelijke bomen:			
Amstelhoek			
Engellaan t.o. van Dijklaan nr. 22
1 berk
ernstige mechanische belasting
Engellaan naast nr. 26
1 berk
ernstige kroonsterfte
Burg. Fernhoutlaan naast nr.14
1 berk
zware mechanische beschadiging en ernstige inrotting
Mijdrecht			
Buitenkruier t.o. nrs. 43 en 45
3 sierkersen
ernstige kroonsterfte en zware mechanische beschadiging
Buitenkruier op speelplaats t.o. nr. 72
1 kers
ernstige inrotting/ holte
Cornelis Beerninckstraat voor nr. 3
1 meidoorn
ernstige kroonsterfte
Sportpark Hoofdweg
3 elzen
ernstige kroonsterfte
Industrieweg schuin tegenover nr.50
1 esdoorn
ernstige mechanische belasting
Kievit naast nr. 30
1 iep
ernstige kroonsterfte
Maansteen naast nr.15
1 els
ernstige kroonsterfte/ aantasting wilgenhoutrups
Roerdomp tussen nrs. 1 en 54
1 iep
ernstige kroonsterfte
Roerdomp voor nr. 85
1 iep
ernstige kroonsterfte
Verfmolen (speelplaats) t.o. nrs. 71 en 73
1 sierkers
ernstige mechanische belasting
Windmolen schuin naast nr. 2
2 kastanjes
kastanjebloedings ziekte
Zwaan naast nr. 1
1 els
ernstige kroonsterfte / zware mechanische belasting
Vinkeveen
Demmerik schuin t.o. nr. 65
Gemeeneland ( bij speelplaats)
t.o. Groenland nr. 43 en 45
Heulweg tussen nr. 4 en 27
Loopveldweg t.o. Conicksmeer nr. 1
Meerkoetlaan t.o. nr. 107
Muijeveld naast nr. 67
Sportcomplex Molmhoek bij voetbalveld nr. 1
(trainingsveld)
Sportcomplex Molmhoek t.o. scoutinggebouw
Waverbancken schuin t.o. nr. 3 t.h.v. glasbak
Zwanenpark bij EHBO vereniging Lucas
Zwanenpark
achter nieuwbouw Pijlstaartlaan langs sloot

1 knotwilg

zware mechanische beschadiging

1 sierkers
1 treurwilg
1 es
1 berk
1 wilg

ernstige mechanische belasting en kroonsterfte
ernstige mechanische belasting en ernstige inrotting
ernstige inrotting + aantasting tonderzwam
ernstige kroonsterfte
ernstige mechanische belasting en ernstige inrotting

1 berk
1 es
1 es
1 iep

ernstige inrotting/ holte
ernstige kroonsterfte
zware mechanische beschadiging/ essenbastkanker
honingzwamaantasting wortels

1 els

ernstige mechanische belasting door scheefstand

Wilnis			
Beemdgras naast nr. 2
1 sierkers
ernstige kroonsterfte en inrotting/ holte
Bovendijk t.h.v. nr. 38a
1 iep
ernstige inrotting/ holte
Burg. Padmosweg achter nr. 7
1 kastanje
kastanjebloedingsziekte
Burg. Van Trichtlaan naast nr. 80
1 sierkers
ernstige inrotting en schimmelaantasting
Dr. J. Severijnplantsoen
t.o. nrs. 1 t/m 11 en 13 t/m 19.
4 esdoorns
ernstige kroonsterfte
Kamgras schuin t.o. nr. 3
1 els
zware mechanische beschadiging
Kamgras t.o. nrs. 13 t/m 15
1 linde
ernstige kroonsterfte
Koninging Julianastraat/Stationsweg
(bij ingang school)
1 linde
ernstige kroonsterfte
Pastoor Kannelaan achter nr. 42
1 els
ernstige inrotting/ holte en aantasting wilgenhoutrups
Rietvoorn naast nr.1
1 es
zware mechanische beschadiging
Speelwoud bij gebouw brandweer
1 wilg
slechte conditie
Wagenmaker t.o. woontoren nrs. 101 t/m 131
3 eiken
tak/stamscheuring en aantasting harslakzwam
Wagenmaker t.o. woontoren nrs.133 t/m 163
4 eiken
tak/stamscheuring en aantasting harslakzwam
Weth. Van Damlaan naast nr. 20
2 essen
enstige inrotting/holte en aantasting wilgenhoutrups
Weth. Van Damlaan schuin naast nr. 47
1 es
ernstige inrotting/ holte en aantasting wilgenhoutrups
Zwenkgras schuin voor nr. 33
1 berk
zware mechanische beschadiging
De verleende kapvergunningen liggen van 26 november 2008 tot 7 januari 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis.
Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt
u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 29 17 86.

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

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
Kapvergunningaanvragen

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam
Soort boom
Reden
Gemeentelijke bomen
			
Mijdrecht			
Maarschalkstraat nr. 2 t/m 34
16 esdoorns
te groot voor standplaats, slechte conditie
De aanvragen liggen van 26 november tot 10 december 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze
termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen
voor permanente bewoning van recreatiewoningen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de
nagevolgde percelen een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht: Molenland 14R-102, 174, 226, 150, 35,
16, 152a, 162, 167, 193. Vinkeveen: Achterbos 42-R1, 52a-R1, 48a, 36-R211, 52-R5, 28ac, Winkeldijk 25g, 25 e, 25d, 19a-R134,
19a-R141, 19a-R99. Verzenddatum: 17, 18 en 19 november 2008.
Deze besluiten liggen zes weken tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder
die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden
is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,3640 AG Mijdrecht. Het indienen van
een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
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Gevraagd:
Bierdoppen voor verzameling.
We komen ze graag ophalen.
Tel. 0297-241708
Gevraagd:
Wie heeft nog dierenplaatjes
van Boni over? Tel. 0297-540382
Te koop:
Aquarium compleet, lichtfilter,
verwarming, 120 ltr. 40b. 90h.
merk Juwel 100 euro.
Tel. 0297-287205

Te koop:
Broodplank met ingebouwde
lade met 5 nw. keukenmessen
10 euro. Blender/sappers 10
euro. DE koffiezetapp. 10 euro.
Koelbox + inhoud 10 euro.
Tel. 0297-241360
* Aangeboden:
Stucadoor nodig?
Bel M. van Lienden.
Tel. 06-40811296
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Te koop:
Gordijnen kinderkamer blauw
met witte ster en wolk incl. blauwe roede/haken br. 3 mtr. 75 euro. Lengte 2.30 m. 10 euro.
Tel. 0297-289060
Te koop:
Glazen salontafel lijkt op hangend tafelkleed van dik glas
rvs voeten zijn verstelbaar
125x65x40 70 euro.
Tel. 0297-273435

Te koop:
5x jongens herenfietsen met
verlichting, slot, 28 inch, Batavus, Raleigh, enz. opgeknapt,
nagezien 45/50 euro p.st.
Tel. 0297-282980
Te koop:
Autostoel 9-18 kg i.z.g.st. 25 euro. Nijntje klok 7,50 euro. Nijntje kapstok 7,50 euro. Nijntje op
maan van hout 6 euro.
Tel. 0297-563392

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Rozenobel 15
Scholekster 33
Vinkeveen
Rietveld 24

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning
Vergroten van een woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0557
2008/0552

18-11-2008
18-11-2008

Vergroten van een woning
met een dakopbouw

Bouwvergunning

2008/0447

14-11-2008

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

Heeft u een afvalcontainer nodig.
Wilt u zelf uw afval komen brengen.
Of een opslagcontainer huren.
Heeft u een sloop- of opruimklus.

Bel dan 0297-241613
Voor onze scherpe tarieven.
Ook kopen wij materialen in.
Zoals ijzer-metalen-plastic-papier-oude accu-elektronica en kabelafval.
Bel dan: De Dukdalf Transport B.V.
Achter de Kringloop winkel
Te koop:
Wit Auping bed met verstlb. spiraal en matras 90/200 75 euro.
Wit houten bed met spiraal en
matras 90/200 50 euro.
Tel. 0297-283367
Gevraagd:
Wie heeft er nog dierenstickers
van Boni? Ik ben nog dubbel.
Tel. 0297-262312

Te koop:
2 dozen boeken 10 euro. Borduur- en haakpatronen 10 euro.
Tel. 0297-264221
Te koop:
Dekbed 160x200 gewassen en
gestreken + 2 dekbedovertrekken + kussenslopen 10 euro. 6
sierbloempotten 10 euro. Fotocamera 5 euro. Tel. 0297-241360

Constructieweg 22, 3641 SB Mijdrecht
Te koop:
Bobike fietszitje voor met
scherm 13 euro. Bobike Junior achterzitje v.a. 4 jaar 25 euro. Bauer hockeyschaatsen 20
euro.
Tel. 0297-274251
Te koop:
Kerstverlichting voor buiten
3x 15 euro. Tel. 06-20564650

Te koop:
Superkoop: in 1x kerstklaar: incl. boom, ballen, verlichting,
lichtslang, surprisepakket een
koop 100 euro.
Tel. 0297-241638
Te koop:
Grenen commodekast Ikea 40
euro.
Tel. 0297-582138

ZAKENWIJZER

Body Stress Release, nu ook in Uithoorn!

hebben er zin in.
Ingezonden mededeling:

Betreft: Overval C1000 Wilnis
Wesselings Hoveniersbedrijf toont nieuw pand

Op 11 november jl. opende Kees Varkevisser
zijn praktijk voor Body Stress Release (BSR).
Toen hij zelf werd behandeld met BSR en hoorde over de verbluffende resultaten besloot hij
in 2003 de opleiding tot Body Stress Release
praktitioner te volgen in Zuid Afrika. Inmiddels
is hij vijf jaar werkzaam als praktitioner in zijn
praktijk in Zwolle en nu ook in Uithoorn aan de
Prinses Margrietlaan 86c.
BSR is een gezondheidstechniek die er op is gericht om in het lichaam vastzittende spierspanning (body stress) los te maken. Body stress ontstaat door overbelasting, mentaal of fysiek.
Overbelasting kan het gevolg zijn van bijvoorbeeld een verkeersongeluk, een val, zwaar werk,
een langdurige verkeerde houding of een traumatische ervaring.
Als het lichaam de overbelasting niet goed kan
verwerken zet het deze vast in de spieren. Dit is
een automatische beschermingsreactie van het
lichaam. Als de opgebouwde vastzittende spierspanning echter te groot wordt kan het lichaam
problemen gaan ervaren als pijn en stijfheid in rug
en nek, hernia, whiplashklachten, schouderproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, pijn
of tintelingen in heupen en benen.
De BSR techniek is zacht en vriendelijk. Terwijl de

cliënt op de behandelbank ligt wordt door middel
van lichte druktests op verschillende plaatsen op
het lichaam nauwkeurig de juiste plaats en richting van vastzittende spierspanning bepaald. Het
lichaam verstrekt hierbij dus zelf de benodigde
informatie. Als de spierspanning is gelokaliseerd,
wordt het lichaam gestimuleerd de vastgezette
spierspanning los te laten. Dit gebeurt door het
geven van lichte, doch besliste, handmatige drukimpulsen op de juiste plaats en in de juiste richting. Tijdens de behandeling blijft de cliënt volledig gekleed.
Body Stress Release is voor iedereen, van jong
tot oud, gezond of ziek. Zelfs baby’s kunnen al
body stress hebben als gevolg van hun geboorte
en kunnen dan bijvoorbeeld zonder aanwijsbare
reden voortdurend huilen.
De kwaliteit van het leven van iedereen kan worden vergroot door zich van tijd tot tijd te laten
vrijmaken van opgebouwde vastzittende spierspanning, want: een lichaam vrij van body stress
is energiek en functioneert optimaal!
Voor meer informatie kunt u terecht op de
landelijke website: www.bodystressrelease.
nl of telefonisch contact opnemen via telnr
038-4230344 en 06-12545113.

Woensdagavond heeft er vlak voor sluitingstijd een gewapende overval
plaatsgevonden op onze supermarkt. Twee overvallers hebben daarbij het
aanwezige personeel bedreigd, vernielingen aangericht en een geldbedrag
ontvreemd. Er is gelukkig niemand gewond geraakt maar de impact van een
gewapende overval laat ongetwijfeld zijn sporen na, ook bij medewerkers
welke op dat moment niet aanwezig zijn geweest.
Onze medewerkers zijn er regelmatig attent op gemaakt dat het risico van
een overval altijd aanwezig is, zeker het afgelopen jaar waarin een golf van
overvallen heeft plaatsgevonden, met name in onze regio. Tevens hebben wij
onze maatregelen genomen, een van deze maatregelen was het invoeren van
2 kassa’s, waar uitsluitend met Pin betaald kon worden. De aanwezigheid van
contant geld blijft nu eenmaal een aantrekkingskracht hebben op overvallers.
Vooral op de avonden zullen wij proberen het aantal Pin betalingen op te voeren, zodat er zo min mogelijk contant geld aanwezig is. Er blijft echter altijd
de mogelijkheid om contant te betalen.
Alle betalingen, groot of klein, kunnen met de Pin betaald worden en we hopen dat onze klanten hieraan mee willen werken, al hebben we er zeker begrip voor indien klanten, om wat voor reden dan ook, liever contant betalen.
De daders van deze overval zijn dezelfde avond aangehouden, dit dankzij een
goede beschrijving van onze medewerkers en getuigen buiten onze supermarkt. Deze getuigen hebben zeer alert gereageerd en aldus een belangrijke
rol gespeeld bij de aanhouding van deze personen.
Verder hadden wij helaas de primeur bij de eerste Burgernetactie in onze regio, het systeem blijkt zeer goed te werken.
Via deze mededeling wil ik in eerste instantie de getuigen bedanken voor hun
zéér goede actie, verder ook de politie die uiterst snel heeft gereageerd en verder alle Burgernet-deelnemers die uit hebben gekeken naar de vluchtauto.
We hopen dat er met deze aanhouding een kentering komt in het aantal overvallen op supermarkten en andere detaillisten.
E Suyten
Supermarktondernemer te Wilnis
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor 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 huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

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

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

STICHTING ONTWIKKELINGS

Kletsmajoor

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 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 mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
tel. 0346-581487. Voor ouders van
kinderen van 0-12 jr.
centrum indicatiestelling
Zorg (ciZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, 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 verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open:
ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Goeroes
Goede communicatie is het toverwoord in ambtenarenland als het
gaat om contacten met burger en
pers. Deze twee die vaak worden
behandeld als onwetende moeten
via goede communicatie rustig
gehouden worden. En als deze
onwetenden dan toch ondanks
de uitstekende voorlichting kritiek beginnen te spuien worden zij
nogmaals voorzien van de goede
communicatie. Hiervoor is er een
afdeling communicatie op het
gemeentehuis. Deze experts op
communicatie gebied moeten er
voor zorgen dat de burger het
idee heeft dat zij goed wordt voorgelicht door zijn gemeente. Tevens
moeten zij er voor zorg dragen dat
het imago van burgemeester en
wethouders goed blijft en waar
nodig niet nog verder afbrokkelt.
Wekelijks kunt u in deze krant
via de gemeentelijke informatiepagina het werk van deze communicatie goeroes lezen. Er gaat
geen week voorbij zonder dat u
vanaf deze pagina’s vrolijk wordt
toegelachen door burgemeester
en/of wethouders. Altijd voorzien
van een artikel over al het goede
werk dat zij weer voor u hebben
verricht. En zoals het een goede
burger betaamt lezen wij dit allemaal en het vertrouwen in ons

bestuur word andermaal versterkt.
Het is dan ook niet zo vreemd
dat de communicatie goeroes
die deze gemeente voorzien van
communicatie tussen politiek en
de boze buitenwereld als vanzelf
hun vleugels uit slaan en de wijde
commerciële wereld in vliegen.
Deze communicatie bureaus met
de beste communicatie goeroes
zullen natuurlijk meteen met open
armen ontvangen worden in het
bedrijfsleven. Helaas is de werkelijkheid anders, deze communicatie goeroes werken namelijk
gewoon door voor hun voormalige
opdrachtgever. Op projectbasis
mogen zij voor deze gemeente
doorwerken. Bedragen uit het verleden zijn geen garantie voor het
heden maar doen wel het vermoeden rijzen dat deze voormalige
ambtenaren met een fiks hogere
vergoeding nog steeds hetzelfde
werk doen. U en mij als onwetende voorzien van informatie. Waarom de communicatie goeroes van
de afdeling communicatie dit zelf
niet kunnen dat zal onderling wel
gecommuniceerd zijn maar voor
ongetekende als onwetende niet
helemaal duidelijk. Maar wellicht
dat zij dit kunnen communiceren
De Kletsmajoor

Expositie in de Willisstee
Wilnis – Vanaf 1 december a.s. tot
1 maart 2009 zal Maurice Delmonte,
ex slangenmens en schilder, exposeren in het Wilnisse dorpshuis de
Willisstee, in café Stee-Inn.
De expositie wordt 1 december geopend. Zijn collectie bestaat uit allerlei dieren die in het nieuws zijn
geweest, o.a. een prachtig doek van
Paarden die ternauwernood gered
werden. Na de opening van de ex-

positie om 14.30 uur, komt er een
aantal clubs van Spel en Sport 55
+, waaronder de zit volleyballers en
de lijndansers. Hier geeft veelzijdig
kunstenaar Maurice Delmonte een
show met zijn buikspreekpop Jacky. Maurice Delmonte schildert nog
iedere dag en heeft nog veel meer
geheimen in petto. Die zullen bij de
volgende expositie ter inzage komen.

Scootercontrole
Amstelhoek/Mijdrecht - De politie heeft op woensdag 19 november op de Mijdrechtse Zuwe in Amstelhoek en de Anselmusstraat in
Mijdrecht een scootercontrole gehouden.
Bij de controle werden in totaal 44

brom- en snorfietsen gecontroleerd.
Daarbij werden achttien bekeuringen uitgeschreven: teveel vermogen (6), niet tonen papieren (4), versleten band (1), geen spiegels (3),
lekke uitlaat (1), niet verzekerd (1),
geen kenteken (1) en rijden zonder
rijbewijs (1).

Flamencogroep La
Primavera in De Boei
Vinkeveen – Komende vrijdagavond 28 november treedt flamencogroep La Primavera op in de grote
zaal van De Boei in Vinkeveen. Het
optreden begint om 20.00 uur
La Primavera is een van Nederlands
bekendste flamencogroepen en zal
op 28 november bestaan uit 4 mannen en 2 vrouwen. La Primavera
steekt flamenco in een modern jasje
en laat in het programma “Alameda”
de geschiedenis zien van de elegante dans met de krachtige gitaarmuziek en de authentieke zang.
Kaarten zijn te reserveren op
www.cultura-drv.nl en in voorverkoop verkrijgbaar bij boekhandel
Mondria, Winkelcentrum Lindeboom te Mijdrecht en drogisterij De
Bree aan de Herenweg 12 in Vinkeveen. Aan de zaal worden de kaarten vanaf een half uur voor de voorstelling verkocht (vanaf 19.30 uur).
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10 euro, 65plussers en
houders CJP betalen 7,50 euro. Voor
jongeren tot 16 jaar kost een kaart
5 euro. .

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Hoger onderwijs (2)

Het uitgangspunt van de partners in Forli was dat de kadervorming –het hoger onderwijs- moet zijn gericht op de werkelijke behoeften (de needs) van
de bevolking en dat dat onderwijs die elementen moet bevatten die echte
verbeteringen van de leefomstandigheden zullen brengen.
Grofweg berust dit plan op drie pijlers, die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, te weten: vrede, gezondheid en economische ontwikkeling. De drie
punten van een driehoek.
Het aardige was, dat de vredesbeweging uit Kenia (uiteraard) het accent
op het vredesonderwijs wil leggen en dat het Comitato graag de nagedachtenis aan Annalena wil vormgeven met de oprichting van een “Annalena
instituut voor onderwijs voor gezondheidszorg”.
Onze stichting onderschrijft het belang van deze twee elementen, maar ziet
vooral een uitdaging in de ontwikkeling van de economie, de alternatieve
middelen van bestaan en de ecologie.
Dat kan een prachtige samenwerking worden….!
Natuurlijk doemt direct een aantal problemen op zoals: hoe vertaal je de
behoeften van de nomaden in een nieuw onderwijsprogramma en hoe regel je dat zo’n nieuw onderwijsprogramma een rechtsgeldig diploma gaat
krijgen?
Minister Mohamed is creatief: hij kwam met de mogelijkheid om van een
bestaande universiteit uit het zuiden een dependance te laten vestigen in
Wajir. U begrijpt: zover is het allemaal nog niet, maar je moet altijd beginnen
met een idee en dat idee is er!
Ad Groeneveld

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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Ledenvergadering van
Buurtbus De Hoef

Deelnemers gezocht voor
tweede Hoefse Hobbydag
De Hoef - Vorig jaar is met groot
succes de eerste Hoefse hobbydag
gehouden in gebouw De Springbok.
25 Deelnemers hebben toen aan de
talrijke bezoekers laten zien welke
hobby ze bedrijven. Van het begin af
aan is het de bedoeling geweest om
dit evenement om het jaar te laten
plaatsvinden.
Op 9 mei 2009 is het weer zover, dan
kunnen de hobbyisten weer hun
marktkraam betrekken om te laten
zien waar ze zoal mee bezig zijn. Inmiddels heeft zich al weer een twintigtal deelnemers gemeld met een
diversiteit aan hobby’s van glasblazen, quilts en kaarten maken, kerstgroepen tot schilderen, houtdraaien,

SAMENWERKING DE RONDE VENEN

snijpunten jagen en rietdekken. En
dit is slechts een greep uit het geheel.
Door een nieuwe opstelling is er
meer ruimte beschikbaar voor deelnemers. Eenieder met een hobby en
woonachtig in De Ronde Venen kan
meedoen. Deelname is geheel gratis en voor iedereen is er een marktkraam beschikbaar op die dag. Aanmelden kan per mail bij de organisatoren Boudewijn de Jong, BJD.
deJong@hetnet.nl of Bram Keizer,
bramkeizer@planet.nl
Uiteraard kan ook eerst om meer informatie worden gevraagd.
De Hoefse Hobbydag is een activiteit van het Dorpscomité De Hoef.

De Hoef - Morgen, donderdag 27
november, wordt er in een zaal van
De Strooppot in De Hoef een ledenvergadering gehouden met de 45
chauffeur-vrijwilligers van de Buurtbus De Hoef.
Op deze avond worden de jaarverslagen gepresenteerd. Ook de
aantallen passagiers worden elke
maand groter, nu de Buurtbus de
route heeft naar Breukelen-Markt.
Daarnaast wordt er op die avond
verder toegelicht hoe de wijzigingen
zullen zijn per medio december, als
de Buurtbus onder de nieuwe vlag
van Connexxion zal gaan rijden. De-

ze avond zal in het teken staan van
afscheid van de BBA, en het weer
teruggaan - na 7 jaar - naar Connexxion.
Belangstellenden, die als chauffeur
of chauffeuse willen rijden op de
Buurtbus, dienen minimaal rijbewijs
B of B-E te hebben.
Zij kunnen met de Coördinator
Dienstrooster, Wim Bos, contact opnemen voor nadere inlichtingen.
Telefoonnummer 0297-283727 of
e-mail: wim_bos@planet.nl
(tussen wim en bos een z.g. Underscore).

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 28 november a.s. organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de
kaarten kosten 0,50 euro per stuk.

Uiteraard weer vele mooie prijzen
waaronder een kofferset bestaande
uit een grote dikke koffer, een beautycase en een reistrolley.
Natuurlijk is het eerste kopje koffie/
thee gratis!
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Structuurvisie Wilnis Dorp naar raad

College kiest voor een
rustig dorpskarakter

Thijs Snoek uit Wilnis in
The Sound of Music

De Ronde Venen - Het college
van B en W heeft in zijn vergadering van dinsdag 17 november besloten de Structuurvise Wilnis Dorp
ter vaststelling aan te bieden aan
de gemeenteraad. Centraal in het
document staat hoe het rustige en
dorpse karakter van Wilnis kan worden behouden zonder dat voorzieningen verdwijnen en verpaupering
optreedt.
In de Structuurvisie wordt de gewenste toekomstige ontwikkeling
van Wilnis Dorp voor de komende vijftien jaar geschetst. De visie
geeft onder andere aan wat behouden moet blijven en wat ontwikkeld
moet worden op het gebied van woningvoorraad, parkeren, behoud van
de huidige voorzieningen, het dorpse en historische karakter van Wilnis
Dorp en het tegengaan van leegstand. Daarmee is de structuurvisie
een toetsingskader voor ruimtelijke
plannen in Wilnis Dorp, die niet in
het bestemmingsplan passen.

De structuurvisie is het resultaat van
een uitgebreid proces. In september en oktober 2008 lag de concept
structuurvisie ter inzage. Toen zijn
enkele reacties ontvangen die geleid hebben tot aanvullingen en nuanceringen in het uiteindelijke document. De inspraakreacties worden beantwoord met een Reactienota.

Blij
Wethouder Bram Rosendaal is blij
met de structuurvisie zoals die nu
naar de gemeenteraad wordt gezonden. ”Bij de inspraak is opnieuw
gebleken dat de bewoners en ondernemers het op bijna alle punten
eens zijn over het toekomstbeeld
van Wilnis Dorp. Ondernemers willen zich voor het behoud van de
voorzieningen en de uitstraling van
het gebied inzetten, net als de gemeente. Daar ben ik blij om. Het
gaat soms om lastige vraagstukken, bijvoorbeeld: hoe ga je om met

leegstaande panden? Ik denk dat
we gezamenlijk tot een goede oplossing zijn gekomen.”
De structuurvisie schetst niet alleen
de kaders voor de toekomst, maar
bevat ook concrete activiteiten. Een
daarvan is de herinrichting van de
Dorpsstraat en het Raadhuisplein.
Hiervoor wordt eerst een ontwerp
gemaakt dat vervolgens met inwoners en winkeliers wordt besproken.
De planning is om in juni en juli 2009
een inspraakronde te houden. Over
ongeveer een jaar kan worden gestart met de daadwerkelijke werkzaamheden in de Dorpsstraat en aan
het Raadhuisplein. Ook gaat de gemeente met de provincie overleggen
om het openbaar vervoer naar en
vanuit het gebied te verbeteren.
Het college heeft de gemeenteraad
gevraagd de Structuurvisie vast te
stellen. De behandeling van dit onderwerp zal waarschijnlijk op 18 december plaatsvinden.

Wilnis - In maart 2008 is het allemaal begonnen. Auditie doen in de
Efteling voor de musical The Sound
of Music. 2000 kinderen hadden
zich aangemeld; spanning, emotie,
tranen en blijdschap. Thijs Snoek uit
Wilnis doorliep alle rondes glansrijk.
Uiteindelijk bleven er 54 kinderen
over die met toerbeurt de kinderen
Von Trapp mogen spelen. Uit die 54
kinderen werden er nog 6 uitgekozen om mee te doen aan de Show of
Music op de televisie, een programma met allemaal liedjes over The
Sound of Music.

Ook hier werd Thijs uitgekozen als 1
van 6, en kreeg hij de rol van Kurt,
de 10-jarige zoon van kapitein Von
Trapp. Als klap op de vuurpijl mochten deze zes kinderen met de volwassen acteurs naar Oostenrijk en
beleefden daar een waar sprookje.
alle plekken van The Sound of Music
werden bezocht. Er werd geslapen in
een hotel en gegeten in restaurants.
Toen eindelijk in september de repetities begonnen voor de musical
werd het allemaal wel erg professioneel. Contracten en schoolverklaringen moesten worden getekend.
Kinderen mogen maar 24 keer per
jaar optreden van de arbeidsinspectie, vandaar al die regels. Het werd
een drukke tijd voor Thijs, maar hij
genoot van iedere minuut.

Pers
De band tussen de kinderen van
zijn groepje is gelukkig erg goed. Er
wordt zelfs gelogeerd bij elkaar. Ook
het wennen aan de pers en camera’s
is geen probleem voor de kinderen.
Alsof ze het al jaren doen. En toen
was het zover. 8 november 2008,
hun première. Fans stonden buiten
te wachten en er werden de nodige
handtekeningen uitgedeeld. In een
uitverkocht Efteling theater, zowel ’s
middags als ’s avonds mochten ze
optreden. Het werd een prachtige
voorstelling. De klik met de oude-

re acteurs was er meteen. Ze hadden echter maar één keer met elkaar geoefend. Iedereen genoot,
vooral voor oudere mensen was het
een feest van herkenning. Maar ook
voor de jongere generatie is het de
moeite waard om de musical te bekijken. Een staande ovatie was hun
beloning. De reactie van Thijs was:
dat ik dit allemaal mag meemaken.
Wilt u ook een voorstelling van de
Sound of Music meemaken, waarin
Thijs speelt, kijk dan op www.thijssnoek.nl onder het kopje agenda.
Daarin staan zijn speeldata.

Storm en sneeuw: beide
kunnen overlast geven
De Ronde Venen – Het was me het
weekendje wel wat het weer betrof.
Stormachtige wind, eerst harde regenbuien, daarna fikse sneeuwbuien, vorst en daarbij gladheid. Alle ingrediënten waren aanwezig om
voor de nodige overlast en ellende
te zorgen.
In De Hoef ontwortelde de storm
een aardig boompje, dat op een
overkapping terechtkwam waaronder een auto geparkeerd stond.
Hoewel een deel van het dak het
gewicht van de boom niet kon dragen, werd de auto, zonder ook maar
een schrammetje, onder de rommel
vandaan gehaald.
In Mijdrecht ging er zaterdagochtend onder vreemde omstandigheden een geparkeerdstaande auto
vandoor. Zonder chauffeur ging hij
aan de haal en eindigde in de voortuin van de Midrethstraat 1.
Er gaan verschillende verhalen over
hoe het gebeurd is. De een denkt
dat de chauffeur geparkeerd heeft
op een hellend vlak zonder de handrem aangetrokken te hebben. Een

De Schakel in actie voor
zieke kinderen
Vinkeveen - Vanaf deze week komen leerlingen van de basisschool
De Schakel in actie voor de Doe
Een Wens Stichting Nederland, een
stichting die de liefste wensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. Basisschool
De Schakel doet, samen met basisscholen door heel Nederland, mee
aan een ludieke actie van de stichting: Actie StrooiGoed! Vervul een
wens! Met de opbrengst van de actie helpen de leerlingen wensen te
vervullen van leeftijdgenootjes die

ernstig ziek zijn.
Actie StrooiGoed. Vervul een wens!
is simpel, leuk en heel doeltreffend.
De kinderen verkopen in week 48 en
week 49 voor 1,50 euro zakjes Doe
Een Wens pepernoten aan familie,
vrienden, kennissen en buren. Met
de opbrengst van de actie helpen de
leerlingen van basisschool De Schakel wensen te vervullen van kinderen met een levensbedreigende
ziekte. In totaal doen ruim honderd
basisscholen mee aan deze landelijke actie van Vervul een Wens. Samen

gaan zij proberen om 50.000 zakjes
pepernoten te verkopen!
Op zondag 23 november is Actie
StrooiGoed op een feestelijk manier
afgetrapt tijdens een bijzonder Sinterklaasfeest voor ernstig zieke kinderen. Tijdens het feest, georganiseerd voor de stichting door SintHaarlem Events, hebben drie leerlingen van basisschool de Boemerang
uit Utrecht aan de enige echte Sinterklaas de grootste Doe Een Wens
pepernotenzak van Nederland aangeboden.

29 november:

Zingen bij het Batz-orgel

ander denkt dat het gladde wegdek
(want glad was het) zorgde voor deze glijpartij en weer een ander vertelde dat onbekenden deze auto een

zetje hebben gegeven.
De waarheid zal wel nooit worden
achterhaald. Veel schade is er niet,
dus het was geen ramp.

Mijdrecht - Aan de vooravond
van Advent is er weer een zangavond waarin Adventsliederen
centraal staan. Dit jaar werkt
het bekende in 1924 opgerichte
Mijdrechtse koor ‘Kunst na Arbeid’ mee. Onder de bezielende
leiding van hun dirigent, Henk
van Zonneveld, is men bezig een
nieuw repertoire op te bouwen

en u zult bij het luisteren verrast
zijn… heel mooi!
Ook het Bätz-orgel staat centraal. Ex-Mijdrechtenaar Henny
Heikens zal het koor begeleiden
en ook de samenzang. Tevens zal
hij twee soli ten gehore brengen.
Ds. Harry Tacken van de Janskerk zal de verbindende teksten
uitspreken.

Zeker een avond om naar toe te
gaan.
Zaterdagavond 29 november,
20.00 uur, in de Janskerk aan de
Kerkstraat in Mijdrecht. U bent
van harte welkom om met elkaar te genieten van het zingen
van mooie liederen en te luisteren naar mooie muziek.

Marc Benjamin in discotheek
La Paix aan de Rondweg
Mijdrecht - Zaterdag 6 december a.s. zal discotheek La Paix aan
de Rondweg in Mijdrecht op zijn
grondvesten schudden wanneer
het inmiddels bekende housefeest
Little Industri voor de tweede maal
op deze locatie zal worden gehouden. Na de zeer succesvolle voorgaande editie met Steven Quarré en
Jamie Westland zullen dit keer de
dj’s Marc Benjamin, Robinho, Maximiliano en Eroz de lekkerste beats
van dit moment uit de speakers laten knallen. Zij zullen hierbij worden ondersteund door MC-Ryo. De
avond duurt van 22.30 tot 04.00 uur.
Entreekaarten kosten 7 euro per
persoon.
Bekend
Marc Benjamin is door het hele land
bekend geworden door de ‘Nope is-

Dope’ feesten en mag met recht het
grootste dj-talent van ons land genoemd worden. Hij is een van de
grootste namen in de house scene
en bewijst dit door wekelijks in de
grote clubs van het land te staan.
Afgelopen zomer heeft hij zijn kunsten vertoond op de stranden van
Scheveningen, Bloemendaal, Lloret
de Mar, Salou, Kreta en Turkije.
Robinho is een Mijdrechtse dj die
momenteel bezig is met een stormachtige ontwikkeling. Hij draait regelmatig in de Escape in Amsterdam en kende afgelopen jaar de release van zijn eigen mixtape ‘Standaardprocedure’. Robinho is lid van
de Dzjarum Crew en daarnaast volop bezig met het produceren van
zijn eigen nummers.
Maximiliano en Eroz zijn twee talentvolle dj’s die eerder hebben be-

wezen een goed feestje te kunnen
bouwen. Maximiliano deed dit al
een aantal keer eerder tijdens Little Industri, Eroz is opgevallen tijdens de Conyo Party. Deze jonge talentvolle dj’s komen eraan en hebben beloofd de tent op zijn kop te
gaan zetten.
De dj’s zullen ondersteund worden door de klanken van MC-Ryo,
beter bekend als Ryordon. Hij is in
Mijdrecht en omstreken natuurlijk bij iedereen bekend. Met zijn hit
‘Alan zet die beat’ in samenwerking
met de Ding Dong Crew schopte hij
het zelfs tot TMF. Daarnaast scoorde
hij enkele bekende hits als ‘Mooie
meisjes poepen niet’ en ‘Soeverein’.
Sinds een tijdje heeft Ryordon zich
naast het rappen toegelegd op het
MC’en en zal zaterdag 6 december
gaan zorgen dat het dak0 eraf gaat!
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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.

Ja! Ja! Potverteren
We gaan potverteren.
Het
Rondeveense
carnaval gaat beginnen.
B&W
gaan
potverteren. Ze gaan smijten met geld voordat
het niet meer kan. Lekker potverteren. Allemaal
kunstgrasvelden. Lekker naar Oeganda.
Lekker een Watersportplaza met een eigen
rioolwaterzuivering bouwen, want het zal wel
niet de bedoeling zijn dat al die Amsterdamse
watersporters in onze Vinkeveense plassen
gaan sassen. Ja! Ja! Je blijft lachen wat onze
bestuurders in hun verveling weer gaan
bedenken waar ze onze centen naartoe gaan
smijten. Je gelooft je ogen toch niet. Potverteren.
Wat hebben wij als Rondeveners daar nu aan.
Ja! Ja! Even tussendoor. Ja! Ja! Hoe vind je dat
idee van zo’n watersportplaza? Wat zou dat
kosten? Een mooi verkeersaantrekkend project.
Daar zitten de bewoners van de Baambrugse
Zuwe en wij Rondeveners op te wachten. Wij
hebben daar al een parkeerterrein voor 1,3
miljoen en dan is het nog niet klaar, want het
is nu nog alleen maar ruigte. Daar komt nog
wel een paar ton bij. Zouden er 50 auto’s op
kunnen? 1.500.000,00/50 euro is 30.000,00
euro per plekje. Dat is niet niks. Onderhoud per
jaar 1% 15.000 per jaar. (Jongens en meisjes,
het spijt ons, maar de OZB moet omhoog want
daar hebben wij niet op gerekend.) Ja! Ja!
Zouden er ook parkeerplaatsen komen voor
gehandicapten of moeten die met hun auto op
de Zuwe staan. Zou er al een exploitant zijn
of zouden ze het hele plan op de bonnefooi
aanleggen en uiteindelijk in beheer geven
aan een pachter die het later dan voor een
habbekrats kan overnemen net zoals dat
gebeurd is met de dorpshuizen, De Meijert in
Mijdrecht en de Willisstee in Wilnis. Ja! Ja! Je
zou zeggen: “Kijk net zoals bij de disco of er
geïnteresseerden zijn en laat die er maar op
inschrijven, dan heb je kans dat we ons 1,3

miljoen nog terugkrijgen.” Dan stappen wij
natuurlijk wel gewoon over de verkeersoverlast
heen en welk precedent er weer geschapen
wordt, zodat ook anderen weer aanspraak
kunnen maken op ontwikkelingen aan onze
plas en uiteraard ook over de vraag “Wat wordt
de natuur er beter van?” Is daar wel naar
gekeken? Ik denk dat ze voor zo’n ingrijpend
plan niet alleen een beeldkwaliteitplan (wat
klinkt dat goed hè. Beeldkwaliteitplan. Ja!
Ja!, met zo’n beeldkwaliteitplan kan prachtig
gemanipuleerd worden, je ziet niet meer wat
je had moeten zien), zouden moeten maken
maar ook een Milieueffect Rapportage. Zou
je hier nu ook te maken kunnen krijgen met
planschade? Ja! Ja!
Wat zou zo’n plan nu eigenlijk alleen al aan
voorbereiding kosten. Want een adviesbureau
leeft ook niet van de lucht. Die laten de
champagnekurken wel weer knallen. Ja! Ja!
Zou onze wethouder nog tijd overhouden
om voor woningen voor starters, ouderen en
gehandicapten te kunnen zorgen? Twee jaar
geleden heeft hij daar van de Raad al 1,5
miljoen voor gekregen. Hij wacht, geloof ik, zo
lang dat die 1,5 miljoen ook is verdampt. Nou
jah, zo kan het wel weer. Ja! Ja!
Kunnen wij onze overheid vertrouwen? Ik bedoel,
kunnen wij burgers onze gekozen raadsleden,
onze vertegenwoordigers, vertrouwen in dit
soort zaken? Ze moeten in onze gemeente nog
leren hoe te communiceren met de inwoners.
Dat is de kwaliteit die ze naar Oeganda gaan
brengen. Toch?
Op die verkeerssituatie bij Adelhof in Mijdrecht
wordt zo gekankerd door iedereen. Dat wil je niet
weten. Maar ze hebben toegezegd dat wanneer
het niet bevalt dan gaan we het weer anders
doen. Ja! Ja! Dat wordt gezegd. Wij hebben geld
genoeg in kas om nog even aan te knoeien.
                                                               
                              John B. Grootegoed

Planschade voor ons allemaal
Wat hadden er toch veel meer inwoners van de gemeente De Ronde Venen achter het Estafetteproject kunnen
staan. Denk hierbij aan de destijds aangedragen alternatieven om de sportvelden ergens anders te plaatsen
dan in de Driehoek. Ook een van de sportverenigingen
was het hier absoluut mee eens.
Wat had het Estafetteproject qua haalbaarheid dan een
veel grotere kans van slagen kunnen hebben.
Als bewoner (lees: omwonende van de Driehoek) word
je gewoon platgewalst. Er wordt geen rekening gehouden met je bijdrage in een overleggroep die de gemeente De Ronde Venen had ingesteld om mee te denken
hoe de Driehoek in te vullen. Gemeente, gemiste kans
in dezen. Jammer, maar dat zal nu allemaal wel een gepasseerd station zijn als ik zie hoe onze gemeente tot nu
toe met dit project omgaat. Mogelijk een zaak voor de
nationale ombudsman. Dan maar naar de volgende fase, want we zijn er nog lang niet.
Wat te doen mocht het estafetteproject onverhoopt toch
doorgaan en het bestemmingsplan t.a.v. de Driehoek daarvoor moet worden gewijzigd? Het eerste waar
je dan aan denkt is planschade. Niet echt een gezellig
onderwerp, maar blijkbaar gaan we daar dan naar toe.
Lichtoverlast, geluidsoverlast, verandering in de verkeerssituatie rond de Driehoek. Allemaal negatieve zaken
als het gaat om je woonplezier en je privacy.

Goed, de zon wordt niet uit je tuin gehaald door de
voetbalvelden, sterker nog, de dag wordt verlengd door
het licht van de enorme lichtmasten die in de Driehoek worden geplaatst. Er wordt beweerd dat dat er wel
meer dan 40 zullen worden. Verder met de planschade.
Onlangs las ik in een lokale krant (en ik zal niet de enige geweest zijn) dat door de gemeente De Ronde Venen een hoge planschade (van maar liefst 36.000 euro!!)
is toegekend aan een wel heel bekende inwoner van
onze gemeente wegens waardedaling van zijn woning.
Reden: de bewoner heeft angst voor waardedaling van
zijn woning door schaduwwerking, verdichting van de
bebouwing en aantasting van de privacy als gevolg van
bouwplannen voor een aangrenzend terrein. Dan denk
ik dat wel heel veel omwonenden van de Driehoek (en
dat zijn er echt heel veel) aan het rekenen zijn geslagen, danwel hun rechtsbijstandsverzekering zijn gaan
informeren. Reken maar uit. Neem de planschadevergoeding van die genoemde bekende inwoner, tel het aantal woningen rond de Driehoek die op enigerlei wijze in
aanmerking kunnen komen voor planschade en relateer
dat aan de door de gemeente De Ronde Venen toegewezen planschadevergoeding. Dan krijg je een bedrag
dat de Staatsloterij graag in de jackpot wil hebben.
L. Verhaar

Planschade voor wethouder
Deze week zag ik in de krant staan dat wethouder Roosendaal maar liefst 36.000 euro planschade heeft ontvangen wegens verlies van privacy en woongenot ivm met nieuwbouw.
Goed om te weten dat ik daar straks, als er een flat

van 7 lagen achter mijn woning gebouwd wordt (op
het CSW parkeerterrein), aanspraak op kan maken,
want mijn woongenot en privacy zullen dan ook
drastisch worden aangetast.
R.A. Prange, Wilnis

Gemeente houdt woord,
de loopbrug ligt er!!
Vinkeveen - Na mijn vorige ingezonden stukken eind 2007
en 2008 in De Nieuwe Meerbode is eindelijk iets gebeurd.
Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over het
plan om een loopbrug te creëren, hoek Baambrugse Zuwe/Herenweg in Vinkeveen. Ere wie ere toekomt,
de Gemeente (in de persoon van Wethouder Dekker)
heeft woord gehouden. Afgelopen vrijdag 14 november werd ik door een bewoonster uit Vinkeveen gebeld
met de mededeling dat er aan “de loopbrug” wordt gewerkt. Inderdaad werd de loopbrug gerealiseerd, een
bedrijf was hard aan het werk deze brug te plaatsen.
De Gemeente heeft zowaar mijn plan overgenomen

om deze loopbrug naast de bestaande brug neer te laten leggen. Het gaat hier waarschijnlijk om een tijdelijke brug, aldus de uitvoerder, maar hij ligt er. Ook de
aandacht die de Nieuwe Meerbode aan deze loopbrug heeft besteed, heeft hier zeker toe bijgedragen.
Ik denk dat ik namens vele voetgangers, bejaarden,
mensen met rollators, ouders met kinderwagens en
meer spreek dat we allemaal nu veilig de Baambrugse Zuwe op en af kunnen zonder dat het gemotoriseerd verkeer hinder van ons, voetgangers, ondervindt.
Cor van Zwieten, Baambrugse Zuwe, Vinkeveen

Dierenambulance op het
verkeerde pad
Donderdagmorgen 11.30 uur. Goedemorgen, met de
dierenambulance. Bent u de eigenaar van een schildpadkleurige kat? Eh, nou, niet precies. Mijn moeder was eigenaar van de kat en sinds mijn moeder is
overleden en het huis leegstaat, verzorg ik hem iedere dag door eten te geven. Dan bent u wettelijke eigenaar. De kat is overreden door een auto en de buurvrouw heeft ons uw telefoonnummer gegeven. We
kunnen de kat voor u meenemen. Nou nee, legt u de
kat maar in de schuur neer. Ikzelf ben in Alphen a/d
Rijn en kan nu niet meteen naar u toerijden. Wat zijn
de kosten? De kosten zijn 20 euro, maar we willen wel
meteen afrekenen. Nou, weet u wat, gaat u maar naar
de overkant, naar de overburen. Die zijn altijd thuis.
Zij schieten de 20 euro wel voor. Bedankt in ieder geval voor uw telefoontje. Tring. Goedemorgen, wij zijn
van de dierenambulance en hebben de kat van de
overkant geborgen en willen met u afrekenen, 30 euro alstublieft. Alstublieft, hier heeft u 30 euro, maar
mag ik hier wel een kwitantie van, want dan kan ik
dit aan de verzorger van de kat geven. Alstublieft, bedankt en tot ziens. ‘s Middags 17.00 uur. Hoi Mario. Je
hebt het wel gehoord hè van de dierenambulance en
de kat. Triest toch voor de kat om zo aan zijn einde te
komen. Ik heb de 30 euro voor je voorgeschoten.
30 Euro? 20 Euro was het toch? Nee, ik moest 30 euro

betalen, maar ik heb wel een kwitantie gevraagd.
Wat een stelletje boeven! Ring. Goedemiddag, met de
dierenambulance. Met Dirk. Goedemiddag, met Mario. Spreek ik met degene die vanochtend de overreden kat van mijn moeder geborgen heeft in de
schuur? Ja, daar spreekt u mee. Waarom vraagt u mij
20 euro, terwijl u 30 euro afrekent met de overbuurvrouw? U kunt dat tientje wel terugkrijgen als u wilt,
hoor. Nee, het gaat mij niet om dat tientje, maar om
uw flessentrekkerij. Wat zijn dit voor praktijken? Ja,
ziet u, we moesten omrijden om de kat te kunnen bergen. (Afstand ongeval kat-schuurtje 70 meter). Mag
ik uw achternaam? Die heeft u toch? Nee, u zei alleen
Dirk en geen achternaam. Waarom wilt u dit weten?
Omdat dit een verhaal is dat in de Nieuwe Meerbode thuishoort. U moest uw ogen uit uw kop schamen
met dit soort praktijken. Trouwens, dit gesprek wordt
nu opgenomen (voicerecorder) en u kunt dit volgende week teruglezen in de krant. Gegroet, en succes
met uw tientje.
Ronduit schandalig dat zo’n goede instantie,
welke grotendeels van schenkingen afhankelijk
is, met dit soort mensen werkt.
Mario v.d. Schaft, Mijdrecht

Hondenpoep bij Proostdijschool
Ja! Hondenpoep is natuurlijk een heel oud verhaal.
Soms is het goed om hier toch weer een beetje
aandacht aan te besteden want nog steeds lukt
het een (waarschijnlijk klein) aantal mensen niet
om hun hond niet op de stoep te laten poepen.
Vanmorgen liep ik vanuit de St. v Rumelaerstraat
naar de Proostdijschool en struikelde en hinkelde ik met de kinderen in de hand tussen een partij stront. Supervers, mooi door kinderschoentjes uiteengereten en over een lengte van 8 meter over de gehele stoep verdeeld. Geen mak-

kelijke opgave om er dan niet in te staan.
Gevolg, kinderen en ouders die niet snel genoeg
reageren of het helemaal niet zien, lopen er doorheen, lekker de klas of je huis weer in en dan…
Dit gebeurt met zeer hoge frequentie op het stuk
voor school. De stoep naast het hek van de school
waar de ouders dienen te wachten tot ze hun kind
kunnen ophalen, staat gemiddeld 3x per week een
nieuwe HOOP.
Dennis van der Baan, Mijdrecht

Sinterklaasje
Bonne Bonne Bonne
We gingen gezellig naar de sinterklaasintocht in Vinkeveen. Voor Roy van 3 is het nu heel spannend. Hij
begint het nu leuk te vinden. Aan het einde zei Sinterklaas dat alle kinderen een zakje lekkers mochten halen. Dus ik met Roy in de rij staan. Uiteindelijk was hij
aan de beurt, 1 zakje voor Roy en 1 voor zijn jongere
zusje. Maar Piet wilde een waardebon. Tja, die heb ik
niet. Dan geen zakje. Ach Piet, dat meent u niet.
Ja, regels zijn regels, en misschien als u wacht tot de
rij met kinderen weg is, dan blijft er misschien iets
over. Ik was echt verbaasd en boos.
Hoe kan je als zwarte piet nu weigeren een kind iets
te geven. Het is toch een kinderfeest en alsof een kind

van drie jaar twee keer in de rij gaat staan. Roy moest
hard huilen en zei dat hij ook lief is en een snoepje wil. Nee, zwarte piet was niet netjes. Er zijn toch
meer mensen met kinderen zonder bonnetje? Opa’s
en oma’s met kleinkinderen uit een ander dorp? Gelukkig was er aan het einde iets over en kregen mijn
kinderen ook een zakje en werden ze weer lief gevonden door zwarte piet.
Maar dit moet anders. Misschien uitdelen door gewone mensen en niet door pieten? Of een rij voor kinderen zonder bon? Het kan niet anders, denk ik.
Een lief kindje van 3 jaar en zijn moeder

Bezorgd over oversteek busbaan
Doormiddel van dit schrijven wil ik mijn zorg uitspreken
over de plannen met betrekking tot de oversteek van de
busbaan (Zuidtangent) ter hoogte van het Burgemeester Kootpark en de Weegbree.
Op 12 november 2008 is er een informatieavond geweest waarin deze plannen door vertegenwoordigers
van provincie en gemeente uiteen zijn gezet. Hr. Nienhuis is hiervan de projectleider. Tijdens deze avond is
er door alle bewoners van zowel het Kootpark als de
Weegbree grote zorg geuit over de slagboom met geluidssignaal. Deze situatie leidt onherroepelijk tot ongelukken. Per dag vinden er 2000 passages plaats. Het
grootste deel betreft kinderen. Er zijn thans geen kruisingen die uitsluitend langzaam verkeer afwerken. Uitsluitend overzichtelijke kruisingen met stoplicht beïnvloeding voor de sneltram. Van spoorbomen en akoestische signalen is geen sprake. Het zou de veiligheid alleen maar compliceren. In hoeverre kunnen wij dit toestaan? We hebben geleerd van de trambaan in Buitenveldert waarbij vele door zinloos verlies geknakte gezinnen zijn ontstaan en nu de conclusie wordt getrokken doordat er het gehele traject hoge hekken zijn geplaatst. Indien u een dag zal posten bij het busstation
Uithoorn zult u merken dat buschauffeurs van Conexxion meerdere keren per dag door een rood stoplicht rijden. Wilt u op uw geweten hebben dat kinderen overlijden omdat er geen veilige oversteekplaats is? U weet
toch ook dat kinderen in hun spel soms onbezonnen

zijn, ondanks vele waarschuwingen van ouders?
Tijdens de bijeenkomst is er een aantal mogelijke alternatieven genoemd die het gevaar mogelijk verminderen.
1. Rolhek: sluit minder snel, maar vormt voor kinderen
een goede barrière.
2. Verticaal schuifhek. Is een stuk sneller.
3. Viaduct.
4. De bus laten stoppen voor de oversteek met gebruikmaking van een draai- of scharnierhek dat dwars
over de busbaan of dwars over de langzaam verkeersweg opent.
De bijeenkomst werd afgesloten met de belofte dat de
ambtenaren nader onderzoek gaan doen naar de verschillende opties hoewel de onverschillige en onkundige houding van de 5 ambtenaren het tegendeel doet
vermoeden. Op de meest voor de hand liggende vragen
waren de ambtenaren niet goed voorbereid.
Daarbij is het vertrouwen na 4 bijeenkomsten over de
busbaan bij de bewoners sterk afgenomen.
Het ingediende protest van de bewoners heeft tot niets
heeft geleid. Toch ben ik van mening dat de gemeente
op dit punt zijn verantwoordelijkheden direct op moet
pakken om het niet op een later tijdstip na veel schade
en schande alsnog te moeten doen.
D. R. Streefkerk, Uithoorn

Nieuw situatie Mijdrecht-Utrecht
De politiek heeft het wederom gewonnen ten opzichte van de klachten van vele mensen die reizen vanuit Mijdrecht naar Utrecht met buslijn 140.
Zoals al eerder in jullie krant gemeld wordt deze lijn
met ingang van 15 dec 2008 veranderd... we reizen naar
Breukelen, stappen op de trein, en reizen dan vervolgens in Utrecht weer met de stadbus... vele mensen hebben hier tegen geprotesteerd, helaas zonder resultaat.
In een van jullie edities werd nog keurig gemeld dat er
sprake zou zijn van een overgangsmaatregel... er zou dan
voor een bepaalde termijn een korting gaan gelden op de
tarieven... uit mijn hoofd zouden de abonnnementskosten
dan hooguit kunnen stijgen tot 120,00 euro per maand
dat is al een verhoging van 40 euro per maand ten opzichte van de huidige situatie..
Echter... wat blijkt?
Zojuist contact gehad met het landelijke nummer
0900-9292 voor een reisadvies.... ik vroeg aan betrok-

kenen dat ik vanuit Mijdrecht wil reizen naar Utrechtveemarkt. De kosten worden daadwerkelijk gewoon
vanaf de eerste dag traject abonnement NS 73,60 euro
1 zonekaart Utrecht 28,00 euro
2 sterren abonnement voor de bus van Mijdrecht naar
Breukelen 41,75 euro.
Totale kosten vanaf 15 december 2008 143,35 euro.
Met andere woorden... inwoners afkomstig uit Mijdrecht
en reizen per openbaar vervoer worden geconfronteerd
met een maandelijkse kostenverhoging van ruim 60,00
euro per maand..
Een toch alleszins vriendelijke compensatie...
ik denk dat vele mensen die reizen naar Utrecht zullen
schrikken van deze regeling, die eenieder min of meer
door de strot wordt gedrukt...
G.J. Konincks, Mijdrecht
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V.I.O.S. ‘With or without you’
Mijdrecht. In april 2009 is de première van deze fantastische show
op muziek van de legendarisch Ierse popformatie U2.

Mijdrecht - Ben je een ervaren muzikant of majorette? Vind je het leuk
en uitdagend om straat- en taptoeshows te lopen? Meld je dan nu
aan! Want als je nu ”instapt”, loop je
in april 2009 mee in de nieuwe taptoeshow “With or without you” van
Show- & Marchingband V.I.O.S. uit

In de jaren tachtig maakte V.I.O.S.
naast haar straatrepertoire furore met verschillende taptoeshows.
Misschien herinnert u zich nog
haar Zuid Amerikaans- en Gildeshow met de daarbijbehorende thema uniformen. Door omstandigheden is V.I.O.S een aantal jaren van
het “taptoetoneel” verdwenen, maar
“they are back” en hoe! De Show& Marchingband V.I.O.S.-Mijdrecht
heeft weer een groep die tot het uiterste gemotiveerd is om een fantastische show neer te zetten. En
ook nu met hun nieuwe show op
muziek van de popgroep U2 levert
zij geen half werk!
Verantwoordelijk
Verantwoordelijk voor de choreografie en de instructie van de show
is René Ranzijn. René heeft zijn sporen in de show- en marchingwereld
ruimschoots verdiend. Zo tekende

hij recentelijk nog voor de shows
van Wilhelmina Sleeuwijk en de Van
Limburg Stirum band.
De muziek van U2 is op maat gearrangeerd door Anton Burger en
ingestudeerd door dirigent en jazz
trompettist Diederik Ruisch.
De U2-show zal door de majorettes/
colorguards, slagwerkers en blazers
onder leiding van tambour-maître
Juan Rodriguez worden opgevoerd
in het Verweij-uniform. Een in eigen
beheer ontworpen en ontwikkeld eigentijds showuniform. Met de naam
Verweij eert V.I.O.S. haar oprichter
en diens kleinzoon, beschermheer
Joh. Verweij.
Voor meer informatie over V.I.O.S.
kun je terecht op
www.vios-midreth.nl. En natuurlijk
doen ze het graag “With” en niet
“without you”…, dus meld je nu
aan! Bel met voorzitter Marcel van
Scheppingen en bespreek je mogelijkheden. Je kunt hem bereiken op
telefoonnummer (06) 20 70 72 80 en
e-mail: voorzitter@vios-midreth.nl.

Nieuw wandelpad langs
de Amstel geopend

Hollandse avond met lekkere
meestampers in Oude Dorp

Uithoorn - Eens in de zoveel maanden organiseert de horeca Oude
Dorp een gezellige avond. Dat loopt
uiteen van Goud van oud tot jazz en
blues. Maar omdat niet iedereen
van jazz en blues houdt is twee jaar
geleden het idee geopperd om eens
een Hollandse avond met echt Hollandse liedjes te organiseren. Goed
idee vond iedereen en de cafés in
het Oude Dorp gingen meteen aan
de slag om een zanger of een band
te charteren. Bij Drinken & Zo waren het de Bokkies. Ferry, de spreekbuis van de band, vertelt dat de
naam ontstaan is omdat twee leden
van de band Bokhorst heten, vandaar de naam dus. Een jaar of zes
geleden zijn Koos en Arie begonnen
en Ferry en Barry zijn er naderhand

bij gekomen. Ferry is de basgitarist,
Arie doet keyboard, Koos is slaggitarist (geeft het ritme aan) en Barry
op drums. De band komt uit Nieuw
Vennep en speelt en zingt 60-er jaren muziek van ‘Het kleine café aan
de haven’ tot Peggy Sue. Maar zij
zongen ook twee eigen nummers,
ook smartlappen vertelt Ferry, die
geschreven zijn door Koos, zijn zwager, namelijk ‘Eenzaam’ en ‘Vanavond heb ik gedanst’. Arie is eigenlijk de enige die echt muziekles heeft gehad. Voor de anderen is
het echt een hobby. Wat het des te
opmerkelijker maakt is het feit dat
Arie visueel gehandicapt is en maar
20% zicht heeft. Han van Drinken &
Zo vertelt dat hij erover denkt om
voortaan iedere woensdag een spe-

ciale avond te organiseren met eten.
Geen haute cuisine maar gewoon
lekker zoals stamppot of nasi.
Grappi! Dit omdat de maand november met vier dineravonden met
een menu en wijn uit Zuideuropese
landen succesvol zijn gebleken.
Evie van het café ernaast vertelt dat
zij verleden jaar Ben Valkenburg geëngageerd hadden maar dat deze
helaas ziek was en Carlo kwam in
zijn plaats. Wat het rookverbod betreft vertelt Evie dat zij echt wel het
verschil merken. “De vrijdag gaat
redelijk, maar op zaterdag gaat het
echt moeizaam.” River Side Café had
wel een zanger gevraagd maar dat
ging helaas niet door. Bij het Fluitje
was het ook heel gezellig en lekker
vol en in het Spoorhuis kwam Daan
Kruithof, compleet met zwart/witte
schoenen zoals de oude jazz gitaristen in New Orléans dragen. Het publiek vindt het leuk. “Hij is ook grappig. Als er iemand binnenkomt of
weggaat, springt hij daar op in en
maakt een grapje. Dit is echt zingen
en spelen met humor en dat zonder
microfoon. Vooral het bekende nummer ‘Vriendschap, liefde, broederschap’ van ’t Schaep met de vijf poten was een lekkere meezinger. Wat
opviel was dat het liedje ‘Daar bij de
waterkant’ een geliefd liedje blijkt te
zijn want je hoorde het in meerdere cafés zingen. Leuke avond “Hoeven we niet naar Amsterdam, kunnen we hier gezellig in Uithoorn blijven”, aldus een toehoorster.

Uithoorn - Het komt voort uit een
behoefte van de bewoners en het
wandelplatform om een wandelpad
langs de Amstel te realiseren. Het
idee kwam bij de gemeente terecht
en toevallig was de provincie tegelijkertijd bezig met een wandelroute langs de Stelling van Amsterdam.
Het zogeheten fortenpad. De bedoeling is dat er meer recreatieve wandelingen komen waarbij ook cultuur en diverse bezienswaardigheden een rol spelen. Maar ook dat er
op kaarten wordt aangegeven waar
je een hapje kunt eten of wat drinken en eventueel overnachtingsmogelijkheden. De gedeputeerde
Rintske Kruisinga van de provincie
Noord-Holland vertelt dat er inmiddels weer 10 miljoen ter beschikking is gesteld om te investeren in
de Stelling van Amsterdam. Volgens
de gedeputeerde is het de bedoeling dat de Stelling van Amsterdam
meer gepromoot wordt bij het publiek. Dat gebeurt dan op een aantal manieren zoals meerdere functies in de forten, bezoekerscentra bij
Pampus en Lekkerkerk, fietsroutes
en dus een fortenpad. Ook moeten
er ondernemers gevonden worden
die willen investeren in de forten. Er
is natuurlijk een aantal bekende forten zoals het fort bij Pampus en hier
in de regio het Fort aan de Drecht,
het fort bij Uithoorn en Fort de Kwakel. De bedoeling van het fortenpad
is ook dat mensen vanaf het station
naar een fort kunnen wandelen. Dat
zullen dan ook themapaden worden en dat gaat dan samen met de
Nieuwe Hollandse Waterlinie.

delroute werd geopend door een
kanon dat afgevuurd werd. Met de
boot Dame van Amstel werd langs
het nieuwe wandelpad gevaren dat
overigens bestaat uit Dolomietensteentjes en ook echt afkomstig zijn
uit de Dolomieten.
Ongeveer een jaar geleden kwam
men dus op het idee en er werd
nog even teruggeblikt naar het verleden, het rampjaar 1672. Voor Nederland in ieder geval een rampjaar
toen Nederland zich moest verdedigen tegen verschillende indringers. Maar ook de herinnering aan
de bekende schilder Rembrandt van
Rijn die vaak langs de Amstel wandelde en ook vele doeken daarvan
heeft geschilderd. Er staat nog een
bekend beeld van Rembrandt uitkijkend over de Amstel met het pen-

seel in de hand vlak bij de molen.
Door de provincie werd aangegeven
dat tot ongeveer 15 jaar geleden het
niet echt leuk was om in Nederland
te wandelen omdat veel plekken onbegaanbaar waren en dat daar dus
de laatste jaren veel verandering in
is gekomen.
Zo zijn er ook LAW (Lange Afstands wandelingen) maar ook kleinere wandelingen. Deze LAW wandeling begint bij de Rode Paal, dus
bij de grens van Uithoorn en loopt
tot de bebouwde kom van de Nes
en maakt dus onderdeel uit van het
fortenpad. De bedoeling is eigenlijk
wel dat het pad verder door wordt
getrokken in Uithoorn, zodat je door
kunt lopen. Dus een oproep aan de
gemeente om dat eens te gaan bekijken.

Wandelroute
In totaal zal het 135 km lang zijn en
volgend jaar september is het de
bedoeling dat het fortenpad gereed
zal zijn en zal ook de gids uitkomen.
Het zal ook onderdeel uitmaken van
de ANWB routes. De nieuwe wan-

Fietsexcursie door
natuurgebied de Rondehoep
bij Ouderkerk a/d Amstel
Regio - De Rondehoep ligt onder
de rook van Amsterdam-Zuidoost.
De weilanden zijn doorsneden met
slootjes in een spinnenwebbenpatroon en de kronkelige dijk voert u
langs bijzondere plekjes.
In deze tijd van het jaar strijken er
zwermen goudplevieren, wulpen en
kolganzen neer. Er worden regelmatig grote zilverreigers gezien. De natuur is niet ver, maar heel dichtbij!
Onze gids vertelt u graag alle leuke weetjes en hoopt u daar te treffen. Misschien een idee om met uw
fietsclub op pad te gaan of om met
de hele familie deel te nemen.
De fietsexcursie is op zaterdag 6 december van 10.00 tot ca. 11.30 uur.
Wat heeft u nodig: een fiets, warme kleding en stevig schoeisel. Wellicht wordt er nog een korte wandeling gemaakt. Verzamelen op de
parkeerplaats aan de Kerkstraat,
schuin tegenover de karakteristieke
Hervormde Kerk in het centrum van
Ouderkerk aan de Amstel.
Aanmelden is noodzakelijk en kan
bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 088- 006
44 55. De kosten bedragen 3,50 euro, Beschermers van Landschap
Noord-Holland betalen 2,50 euro
en kinderen tot 12 jaar betalen 1,50

euro. Meer informatie op www.landschapnoordholland.nl. Alle buiten-

activiteiten in Noord-Holland staan
op www.natuurwegwijzer.nl
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Wil jij werken aan
de toekomst van de zorg?
Kom dan werken bij Zuwe Maria-Oord in Vinkeveen.
We zoeken Woonbegeleiders A en B, Verzorgenden IG en Verpleegkundigen.
Zuwe Maria-Oord is het meest vernieuwende woon-zorgcentrum
in de regio. Met onder meer prachtige units voor kleinschalig
wonen en een gloednieuwe, moderne revalidatiekliniek. We
ontwikkelen innovatieve zorg, werken doelgroepgericht en
klantvriendelijk. We investeren veel in begeleiding van nieuwe

medewerkers, in scholing en in opleiding. Zuwe is in beweging
en geeft klanten de moderne zorg en aandacht waar ze recht op
hebben. Wil jij daar aan meewerken? Stuur dan je sollicitatiebrief
met cv naar personeelwerving@zuwe.nl, of kijk op www.zuwe.nl
voor meer informatie.

www.zuwe.nl

Werken met plezier
Zuwe Zorg biedt verpleeg- en verzorgingshuiszorg, thuiszorg, jeugdgezondheidszorg, maatschappelijk werk, dieetadvisering, cursussen en welzijnsdiensten. Dat doen we in heel West-Utrecht (het gebied tussen Utrecht,
Amsterdam en Gouda). Onze verzorgings- en verpleeghuizen staan in Vinkeveen (Zuwe Maria-Oord), Maarssen (Zuwe Snavelenburg) en Woerden (Zuwe Zorgcentrum). Bij Zuwe Zorg werken ruim 2.200 betrokken collega’s.

Koninklijke onderscheidingen
voor echtpaar Van der Plas

Groep 8 van de Willespoortschool terug in de tijd
Wilnis – Onze groep 8 van de Willespoortschool ging maandag 10
november een rechtszaak naspelen uit 1807. Het ging over Doortje
Spaan, die ervan verdacht werd haar
buurvrouw Lena Vuursteen aangevallen te hebben. De rollen werden

verdeeld onder de leerlingen. Je kon
kiezen uit: verdachte, getuigen, getuigen-deskundigen, advocaten en
aanklagers. Er was een acteur die
de rechter speelde. De rechtszaak
duurde heel lang, maar uiteindelijk
is eruit gekomen dat ze anderhalf

jaar in het tuchthuis onder streng
regime kreeg.
De hele rechtszaak speelde zich
af in de toren van de Johannes de
Doperkerk in Wilnis.
Marloes & Dylan

W.I.K. verblijft
weekend in
natuurvriendenhuis
op de Veluwe!
Mijdrecht - Afgelopen weekend was het weer zover, WIK
had de jaarlijkse najaarsuitvoeringen.
Zowel vrijdag als zaterdag
was het Oude Parochiehuis
zeer goed gevuld!
Het publiek heeft weer genoten en gelachen om het fantastische spel van de spelers
en het prachtige natuurdecor.
Het begon al met de opkomst van Jan en Henny Verhulst, zeer goed vertolkt door
twee ‘oude rotten’ binnen de
W.I.K., Joop Kentrop en Hennie Breewel, beiden beheerders van het natuurvriendenhuis.
Daarna kwamen de gasten
op, Josephien van Zeben,
een rol op het lijf geschreven
voor Dorine Ros, die liever op
haar kamer was, maar... eigenlijk overal bovenop wilde
zitten en alles wilde weten.
Ook kwam er een motorrijdster op, Anneke van Dijk,
een zeer goede vertolking
van Ginneke van Diemen en
zij heeft laten zien dat op elk

‘potje’ een dekseltje past.
Dat het stuk zich in de natuur
afspeelde werd duidelijk toen
Margriet Nieuwland binnenkwam, een prima vertolking
van Sharon Bos, die liever
met wormen bezig was dan
dat ze aan corvee deed.
Ook het hoge noorden was
van de partij: ene Klazien Jacobs uit Emmercompascuum,
een zeer goede vertolking
van Tonny Kruys, kwam binnen en wist overal wel raad
op en anders wist haar moeder of oom het wel.
Hierna kwam er leven in de
brouwerij door de opkomst
van Gerda en Mandy Roggeveen, dit moeder en dochterduo werd zeer goed neergezet door Yvonne Valentijn en
Linda Bos, beiden wisten hoe
het leven in elkaar zat. Moeder stond liever op de markt
en dochter ‘speelde’ liever
met de tuinman.
Ook kwam Bart Arends op de
proppen, heeft weinig kunnen cq. mogen zeggen, maar
ging wel met de hoofdprijs,
een mooie vriendin, naar
huis: een zeer knappe vertol-

De Ronde Venen - Bij Speciale Gelegenheid 2008 is in gemeente De
Ronde Venen een Koninklijke Onderscheiding toegekend aan twee
inwoners. Vorige week woensdagavond werden de versierselen behorende bij deze onderscheidingen
opgespeld door loco-burgemeester
J.M. van Breukelen tijdens de medewerkersavond van de Wereldwinkel.
Deze twee inwoners zijn gedecoreerd als Lid in de Orde van OranjeNassau. Mevrouw C. van der PlasPosdijk heeft vanaf 1975 activiteiten
ontplooid op het gebied van sport,
gemeentepolitiek, wonen en ontwikkelingssamenwerking die ten goede komen aan de (lokale) samenleving. Van 1975 tot heden was zij vrijwilliger bij de korfbalvereniging Atlantis. Decoranda draait bardiensten en verricht schoonmaakwerkzaamheden in de kantine en is nu
nog steeds op afroep beschikbaar.
Van 1977 tot 1981 was zij lid van de
steunfracties van de Progressieve
Drie (PvdA, D66 en PPR). Van 1985
tot 1989 voor de Progressieve Combinatie (PvdA en PPR) en was zij betrokken bij de oprichting van de PPR
in de gemeente Mijdrecht. Mevrouw
Van der Plas stond de steunfracties
met raad en daad bij en bezocht alle vergaderingen van de commissie
Financiële en Economische Zaken
en bracht hierover verslag uit. Thans
is zij als lid van GroenLinks betrokken bij het politieke gebeuren. Van
1983 tot 1993 was zij lid van het Algemeen Bestuur van de toenmalige woningbouwvereniging Beter
Wonen en behartigde de belangen
van de bewoners en woningzoekenden. Daarnaast gaf zij praktische
tips bij renovatie. Ze was betrokken
bij de oprichting van een gezamenlijke werkorganisatie van 3 plaatselijke corporaties in de gemeente De
Ronde Venen, gevolgd door een fusie met de woningcorporatie De
Angstelstroom uit Abcoude/Baambrugge tot de woningbouwvereniging Veengemeenten met ruim 2300
verhuureenheden.

Wereldwinkel
Van 1989 tot heden was en is ze medeoprichter, bestuurslid, penningmeester van en vrijwilliger bij de
Stichting Wereldwinkel in De Ronde Venen. De zolder van Decoranda en haar echtgenoot fungeerde in
het begin als magazijn. Daarnaast
beheerden zij gedurende lange tijd
de financiën. Decoranda was actief
met alle voorkomende werkzaamheden (inkoop, verkoop, financiële
administratie, schoonmaken, etc.).
Zij heeft bjigedragen aan een nieuwe huisvesting van de Wereldwinkel
in De Ronde Venen. Daarnaast heeft
zij een waarderingssubsidie van de
gemeente geregeld. Decoranda zette zich in voor de verbetering van de
rechten van de vrouw en de strijd

samenwerking, die ten goede komen aan de (lokale) samenleving.
Met uitzondering van de periode
1979-1985 was hij secretaris (tot
1961), voorzitter (1961 tot 1964), tijdelijk dirigent (1970 tot 1971) en lid
van de muziekcommissie (de laatste
jaren) van het Christelijk Gemengd
Koor Kunst Na Arbeid. Van tijd tot
tijd verricht hij mede de kascontrole.
In het Johanneshospitium zingt betrokkene in een projectkoor.
Van 1963 tot mei 1979 was hij ouderling, sinds 1992 tot heden is hij
wijkmedewerker en helper bij erediensten, gasheer en gespreksleider bij huisbezoeken, lid van de versier- en liturgiecommissie en lid van
de cantorij van de Janskerk binnen
de Nederlands Hervomde Gemeen-

tegen de opmars van de kernwapens in haar functies binnen het bestuur van de vrouwenvereniging en
de lokale afdeling van de PPR. Ook
haar activiteiten voor het Interkerkelijk Vredesberaad laten deze betrokkenheid zien.

te Mijdrecht. Van 1985 tot heden
is hij schrijver voor Amnesty International. Van 1989 tot heden is hij
voorzitter (tot 2000) van en vrijwilliger bij de Stichting Wereldwinkel De
Ronde Venen. Samen met zijn vrouw
heeft hij de winkelvoorraad beheerd
en gedurende lange tijd de financiën. Als voorzitter wierf hij vrijwilligers (thans 45 vrijwilligers). Daarnaast heeft hij bijgedragen aan een
nieuw onderkomen van de Wereldwinkel.

Mensenrechten
De heer M. A. van der Plas heeft
vanaf 1957 activiteiten ontplooid op
het gebied van het kerkelijk leven,
mensenrechten en ontwikkelings-

king van Theo Groeneveld.
Als laatste kwam de grote
charmeur, alleskunner, Frits
Verpoort, op. Deze vertolking werd zeer knap op de
planken gebracht door Hans
Schijff, maar of de ‘Verpoortmethode’ helemaal gelukt
is... ?!
Met dit bonte gezelschap is
het WIK weer gelukt om een
goed stuk op de planken te
brengen. Het geheel stond
onder leiding van Hans Schijff
en Irene Borsboom. Laatstgenoemde heeft het grootste
gedeelte zeer goed begeleid
en had dit bonte gezelschap
goed in de hand.
Ook de souffleur, Herman
Kraan, heeft alle zeilen goed
bijgezet, zodat hij de volledige controle had over het stuk.
Het grime- en kapwerk was
weer van hoge kwaliteit en in
vertrouwde handen van Theo
Linssen.
Bent u nieuwsgierig geworden, kom dan in het voorjaar
langs in het ‘Oude Parochiehuis’.

Zuiderhof in beweging
Vinkeveen - Het verzorgingshuis
Zuiderhof in Vinkeveen stond vorige
week in het teken van beweging. Dit
thema is gekozen om het aantal valincidenten terug te brengen onder
de ouderen. Samen met fysiotherapeut Birgit werd er voor de hele
week een programma opgesteld.
Voor bewoners en vrijwilligers werd
er op maandag een uitleg gegeven.
Dinsdagmorgen kwamen de peu-

ters van de peuterzaal naar Zuiderhof om samen te bewegen in de
vorm van spelletjes, puzzels, enz.
De vijfkamp die voor donderdag
stond gepland werd een groot succes. Er was een heel parcours uitgezet waarbij de bewoners onder leiding van vrijwilligsters, fysiotherapeut en de activiteitenbegeleidster
hun uithoudingsvermogen konden
testen.

Slalom door de kegels, fietsen op de
hometrainer, rekken met een elastiek, balanceren op een mat, enz.
Maar ook de gezelligheid en het
ontmoeten van elkaar speelden een
rol.
Iedereen hoopt dat Zuiderhof in beweging zal blijven en dat er door deze mogelijkheden van sport de valincidenten minder zullen worden.
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Wat gaat er nu gebeuren
aan de Iepenlaan?
De Kwakel - Er zijn allerlei plannen
voor de toekomst van de Iepenlaan
en één daarvan is om Amstelgroen
aan te leggen aan de zuidkant van
de Iepenlaan. Maar de bewoners
van de Iepenlaan zijn daar niet blij
mee. Volgens Leo Verbruggen zijn er
zeker drie kwekers aan de zuidkant
die nog door willen gaan en die zouden dan moeten verplaatsen naar
de noordkant. Maar de inspreker
vroeg zich af of dat wel haalbaar is
gezien de toenemende energiekosten en het feit dat in de regio veel
grotere glastuinbouwgebieden zijn
zoals in Nieuwkoop. Verbruggen zet
kanttekeningen bij het huidige plan.
Door Stivas, een organisatie die oude bedrijven herstructureert, is aangegeven dat er een strook van 65
meter breed aan de noordkant bij
zou kunnen komen als dat gewenst
is maar volgens Verbruggen is dat
niet wenselijk meer. In 2009 zou er
een plan moeten komen dat financieel haalbaar zou moeten zijn maar
er is aan niemand iets over de financiële kant gevraagd. Hoe staat het
nu met de kwekerijen aan de noord-

kant. Die staan allemaal te koop of
te huur en zijn gestopt. Volgens wethouder Verheijen gaat het om twee
gebieden bij de Iepenlaan, namelijk
het noordelijke en het zuidelijk gedeelte. De bedoeling is dus dat het
zuidelijk gedeelte groen gaat worden. Het probleem daar is dus het
aantal kwekers dat nog steeds actief is. Het noordelijk gedeelte zou
uitgebreid kunnen worden tot aan
de N201.
Bedrijswoningen
Een ander probleem daar is het feit
dat er een tiental bedrijfswoningen
staan + twee burgerwoningen en of
de provincie akkoord gaat met Amstelgroen. Er is een kweker die wil
uitbreiden en een vijftal kwekers wil
nog doorgaan. De rest van de kwekers wil stoppen. In het nieuwe gebied zouden dus kwekers komen
van buitenaf en de vraag is of die er
wel zijn. De gemeente Nieuwkoop
heeft ook plannen voor uitbreiding
van het huidige glastuinbouwgebied. De Iepenlaan noord zou ook
gesaneerd moeten worden. Volgens

Leo Verbruggen is een optie een
groot natuurgebied met af en toe
een landelijke woning. De raad wilde weten hoe groot de noodzaak is
van uitbreiding omdat ook veel binnenlandse bloemen verdwijnen. Volgens wethouder Jeroen Verheijen is
door de provincie ingestemd met
een bepaald areaal Amstelgroen,
dus meer perspectief voor Amstelgroen plus uitbreiding van de glastuinbouw. In oktober volgend jaar
komt er een uitgewerkt plan waarin
alle facetten worden behandeld zoals wie er gaat stoppen en wie wil
doorgaan, etc. “Wij handhaven de
glastuinbouw”, aldus de wethouder.
65 meter is eigenlijk te weinig en
dat zou doorgetrokken moeten worden tot aan de N201. Ook de bereikbaarheid ten opzichte van Greenport Aalsmeer is belangrijk en daar
komt voor de zomer duidelijkheid in.
Wel is het zo dat de productie meer
verplaatst naar het buitenland, maar
er is nog steeds ruimte voor veredeling wat ook een belangrijke tak is
geworden de laatste jaren aldus de
wethouder.

Gewapende overval in Wilnis
Wilnis – Vorige week woensdagavond werd een gewapende overval op een winkel in Wilnis gepleegd. De verdachten werden later
in Utrecht aangehouden.
Rond 20.55 uur drongen enkele gewapende mannen een winkel aan de
Molmlaan binnen. Meerdere personeelsleden werden bedreigd, waarna de verdachten er met een geldbedrag vandoor gingen. De politie
werd gewaarschuwd en ging direct
met vier politie-eenheden ter plaatse, later volgden nog meer politieeenheden.

Een getuige meldde te hebben gezien dat de verdachten er in een auto vandoor gingen. Door alle politieeenheden, waaronder een politiehelikopter, werd naar de auto en de
verdachten uitgekeken.
Burger
Een agent in burger zag de auto op
Hooggelegen in Utrecht rijden. Hij
volgde de auto in de richting van
het 24 Oktoberplein en gaf dit aan
de politiemeldkamer door. Meerdere eenheden werden die kant opgestuurd. De auto met daarin vier
verdachten werd uiteindelijk op de

Vrijwillig(st)er gezocht
voor een Bingo-ochtend
Uithoorn - Vita welzijn en advies is
voor de locatie Wijksteunpunt Bilderdijkhof op zoek naar een enthousiaste vrijwillig(st)er voor de

bingo. Deze activiteit vindt eenmaal
per drie weken plaats op de donderdagochtend.
Samen met een andere vrijwillig(st)er

Fruitstraat aan de kant gezet. Eén
verdachte ging er te voet vandoor en
werd op de Hubert Pootstraat aangehouden. De andere drie verdachten werden middels de uitpraatprocedure uit de auto gepraat en aangehouden. De verdachten, mannen
van 25, 27, 28 en 33 jaar en afkomstig uit Utrecht, Mijdrecht, Almelo en Amsterdam, werden naar het
politiebureau overgebracht en voor
nader onderzoek ingesloten. De auto werd in beslag genomen. Daarin
werd onder andere een vuurwapen
en de kennelijke buit aangetroffen.
De politie zet het onderzoek voort.
verzorgt u de prijzen en bezorgt u de
deelnemers een gezellige ochtend.
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Judith Smeenk, Sociaal
cultureel werker Vita welzijn en advies, Wijksteunpunt Bilderdijkhof,
Bilderdijkhof 1, 1422 DT Uithoorn,
tel. 0297 532 327/ 0297 567 209, email:
j.smeenk@vitawelzijnenadvies.nl

Proclamatie
Mijdrecht - Een woord met een bijna
vergeten betekenis! Het kondigt iets
aan, het maakt iets duidelijk! Het vertelt aan ieder, die het “Mannenkoor
Immanuël“ een warm hart toedraagt
dat er alwéér iets staat te gebeuren.
Ongetwijfeld hebt u het wel en wee
gevolgd van ons koor richting het lustrumconcert en de daar opgenomen
CD. Welnu, de verwachtingen van
de leden waren al hoog gespannen,
maar ik overdrijf zeker niet, als ik nu
met gepaste trots vermeld (eigenlijk
hoort hier te staan proclameer),dat
de nieuwe CD een keur van prachtige opnames bevat. De mooiste
nummers van ons “Mannenkoor Immanuël“, aangevuld met het zoetge-

vooisde stemgeluid van sopraan Evelyne Overtoom, het prachtige orgelspel van Theo Griekspoor, het virtuoze pianogeluid van Peter Bontje en
alle ingehuurde topartiesten, staan
hierop. Het brengt u in deze tijd voor
kerst de rust, die in de natuur al begonnen is. Winter is een tijd om met
elkaar energie op te doen voor het
nieuwe jaar en deze CD helpt u daarbij! Daarom heeft ons koor zijn uiterste best gedaan om voor de feestdagen de CD klaar te hebben en lijkt erop, dat het nog gaat lukken ook. Als
alles verloopt, zoals we hopen, dan
presenteren wij deze jubileum CD op
16 december 2008, tijdens een gratis Adventszangdienst om 20.00 uur

in De Rank aan de Bernhardlaan in
Mijdrecht. Tot deze datum kunt u via
alle koorleden voor de speciale voorintekenprijs van slechts 10,00 euro!!
Deze CD bestellen. Daarna gaat deze CD echt meer kosten, al blijft het
bijna een lachertje, dat deze CD dan
nog steeds maar 12,50 euro gaat kosten. Echter ons doel is en blijft: bekendheid te geven aan- en te vergroten van ons koor in deze regio.
Noteert u deze datum vooral in uw
agenda!! Het zou toch vreselijk jammer zijn, als u een gratis sfeerfeest
in deze dagen zou missen? Graag tot
ziens op 16 december in de Rank aan
de Bernhardlaan in Mijdrecht.
Een trots koorlid

Legmeervogels: “We willen
echt een kunstgrasveld”
Uithoorn - De Legmeervogels laten
het er niet bij zitten. Dat bleek wel
weer bij de raadsvergadering toen
Paul Legez weer insprak over de
dringende behoefte van ‘zijn’ club
De Legmeervogels aan twee kunstgrasvelden.
“Er is een gebrek aan veldcapaciteit.
In april is het rapport van de KNVB
gekomen waarin staat dat de velden
drie en vier overbelast zijn en dat
het gewenst is dat er op zeer korte termijn twee kunstgrasvelden komen. Er is geen ruimte op de andere
velden om te spelen. De Legmeervogels bestaat nu tien jaar in Rand-

hoorn en zijn begonnen met 430 leden en dat zijn er nu al 754 leden
waarvan 611 jeugdleden in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Er wordt altijd gezegd dat sporten zo belangrijk voor iedereen is en zeker voor
de jeugd en dat dit hen weerhoudt
om de straat op te gaan, dus dan
kan het niet zo zijn dat de jeugd niet
kan spelen omdat er geen velden
beschikbaar zijn”, aldus Paul Legez. “Misschien is het mogelijk om
ook een derde kunstgrasveld in de
sportnota op te nemen. Het is bekend dat De Scheg niet meer adequaat is voor de beoefening van

sport. De eigenaar van De Scheg wil
eventueel verkopen en dan kan het
gebouw afgebroken worden en op
die plaats appartementen gebouwd
worden en dan in Randhoorn een
sporthal die dan multifunctioneel
kan zijn.” Paul Legez voegde er nog
aan toe dat de jeugdafdeling van De
Legmeervogels drie keer zo groot
is als KDO en dat Legmeervogels
ook graag zou willen beginnen met
meisjesvoetbal. Dus de noodkreet is
duidelijk. Er moet gauw iets gebeuren anders wordt het wel heel moeilijk voor de jeugdafdeling van Legmeervogels.

Winterse snertrit van
LR&PC Willis in de sneeuw
Regio - Op zondag 23 november werd de jaarlijkse LR&PC Willis
Snertrit gereden. In een lange stoet
reden de aanspanningen een mooie
route die vanaf Wilnis, via De Hoef

naar de Woerdense Verlaat leidde. De koetsiers en passagiers, die
inmiddels behoorlijk koud geworden waren van het winterse weer,
werden gastvrij onthaald bij Gerda

Een ‘eerste’ derde prijs voor
Horangi op Tapia Open
Mijdrecht - Taekwondoka’s Cindy de Jong, Sabina van de Ruit en
Wim Schoenmaker hebben op zondag 23 november voor het eerst namens taekwondoschool Horangi
meegedaan aan een wedstrijd. En
met succes! De aftrap op wedstrijdgebied was het open stijltoernooi in
Oss bij sportschool Tapia.
“Stijl” wil zeggen dat de deelnemers
een vast patroon van arm- en beentechnieken laten zien. De deelnemer
die de vorm zo beheerst en krachtig mogelijk kan uitvoeren wint. De
jury kijkt streng naar de vooraf bepaalde technische eisen, die naast
lichaamshouding te maken hebben
met balans, snelheid en coördinatie.
Spits afbijten
Cindy de Jong (12) mocht het spits
afbijten in de Categorie A, voor zwar-

te band en hoger. Na een prima eerste ronde wist zij door te dringen tot
de finale. In de finale strandde Cindy jammer genoeg als vijfde. In haar
groep was het voor veel meiden een
thuiswedstrijd en dat werkte niet in
het voordeel van Cindy.

se was komen opdagen. Deze werd
verassend genoeg geen eerste,
maar tweede. En dat met slechts
een paar tiende punt voorsprong op
Wim, die dus met zijn derde plek de
eerste beker voor Horangi Taekwondo binnen haalde.

Daarna was het aan Sabina van de
Ruit (15) om haar kunnen te tonen.
De jury was tevreden want ook zij
kreeg punten genoeg voor een plek
in de finale. Helaas kreeg ook zij het
niet voor elkaar om tot het podium
door te dringen en werd zij ook vijfde.
In de middag was het Wim Schoenmaker (19) die voor Horangi uitkwam. Zeer beheerst wist hij zich
een weg te banen naar de finale.
En dat was erg spannend, ook de
Nederlands kampioen in zijn klas-

Drukbezet
Coach Bas Bokkes is tevreden. “Dit
was een wedstrijd om te kijken op
wat voor niveau we nu zitten. Nu
weten we precies waar we aan kunnen werken in de nieuwe sportschool. De meiden hebben zich prima staande gehouden in een druk
bezet veld. Ze zijn nog jong, dus
ik verwacht veel in de toekomst.
En prachtig natuurlijk dat Wim nu
al een prijs weet te pakken op een
toernooi als deze. Al met al een goede impuls en een leerzame dag!”.

van der Horn en Charles Visser. De
paarden konden, met wagen en al,
lekker binnen staan, terwijl de menners zich tegoed deden aan de lekkere soep en de andere versnaperingen die verzorgd waren door Bob
van der Spruit. Er was zelfs een geïmproviseerde kachel om de handen
aan te warmen.
Nadat iedereen weer lekker op temperatuur gekomen was, werd de rit
vervolgd. Via de Meije voerde de
route weer terug naar Wilnis. Om
het plaatje compleet te maken werd
het laatst gedeelte van de rit in de
sneeuw volbracht. Gelukkig was
ook deze keer de vaste verkeersbegeleider Henk weer telkens op de
juiste plaats om iedereen veilig over
alle kruisingen te loodsen. Koud,
maar voldaan kwam iedereen weer
aan bij het clubhuis. Na het verzorgen van de paarden en het opruimen van tuigage en wagens was er
nog gelegenheid om op temperatuur te komen en na te praten in het
clubhuis.
Zondag 30 november organiseert
Willis de jaarlijkse Sinterklaaspakjesrace bij Manege Mariahoeve aan
de Hoofdweg in Mijdrecht. Tientallen deelnemers zullen te paard strijden om de titel “hulppakjespiet” van
2008. De race begint om 13.00 uur
en de toegang is gratis

Nieuwjaarsbridgedrive
Uithoorn – Lions Club, afdeling Uithoorn, nodigt u uit voor
deelname aan de Lions Nieuwjaarsbridgedrive die voor de 24
ste keer wordt gehouden onder auspiciën van de Activiteiten Commissie van de Uithoornse Lions Club.
De drive vindt plaats op vrijdag 11 januari 2009 en wordt
gehouden bij Restaurant Leen-

ders aan de Drechtdijk 9 in De
Kwakel. De aanvang is 20.00
uur. Zaal open om 19.30 uur.
Deelnameprijs: 20 euro per
paar, te voldoen bij aankomst.
Op deze avond zal ook een loterij worden georganiseerd.
De opbrengst van deze bridgeavond is zoals gebruikelijk weer
bestemd voor een goed doel.
Dit jaar is gekozen voor Stich-

ting Jeugdfonds Uithoorn-De
Kwakel.
U kunt zich opgeven door uw
naam en adres door te mailen naar: lionsbridge@tiscali.nl
of per post: Lions Nieuwjaars
Bridge Drive, Willem Klooslaan
40, 1422 JZ Uithoorn
De uiterste datum om in te
schrijven is 31 december 2008!
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De Vinken presteert ver
onder de maat

Volleybal dames Veenland
pakken volle winst

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
22 november was de tweede competitiewedstrijd van De Vinken in
de zaal. Na de pech van een gelijkspel vorige week in de slotfase van
de wedstrijd ging het vlaggenschip
met opgestoken hoofd naar Haarlem. Hier speelde het eerste tegen
Rapid 1. Vanaf het begin zat de Fortisformatie niet lekker in de wedstrijd. Na een 7-6 ruststand kwam
De Vinken ook in de tweede helft
niet aan korfballen toe. Een teleurstellende eindstand van 17-13 was
het resultaat. Helaas kon Charita
Hazeleger vanwege ziekte niet meespelen, haar vervangster was Elisa Rozendaal. Diana van Dasler kon
op de valreep mee als reserve en zo
vertrok de formatie naar Haarlem.
Rapid 1, de tegenstander, heeft ook
enkele jaren onder leiding van Vinken’s coach gekorfbald. Veel spelers waren dus oude bekenden
van Siemko Sok en op basis hiervan werd het eerste ook geïnstrueerd. In de aanval begonnen Elisa
Rozendaal, Joyce Kroon, aanvoerder
Pascal Kroon en Ruud Oussoren.
Aan de andere kant startten in de
verdediging Mariska Meulstee, Melanie Kroon, Peter Kooijman en Peter Koeleman.
Met een fraai afstandsschot kwam
Rapid op voorsprong. Beide ploegen
waren afwachtend in het begin van
de wedstrijd. Door een schot van
Ruud Oussoren kwam De Vinken op
gelijke hoogte. Het initiatief kwam
van geen van beide ploegen, waardoor er weinig smaak was aan de
eerste helft. De Vinken kwam op de
kleinste voorsprong door een strafworp, de eerste van een grote reeks.
Mariska Meulstee benutte deze
kans. Na 3-2 scoorde Ruud Oussoren vanuit een onderschepping
van Pascal Kroon. Jammer genoeg
speelde De Vinken niet in teamverband. Er was aanvallend weinig duidelijkheid over het invullen van de
functies en er werd op de verkeerde momenten geschoten. Verdedigend kwam De Vinken scherpte en
gretigheid te kort. De scores van De
Vinken tot de rust kwamen tweemaal van Pascal Kroon en één van
Mariska Meulstee.

Wilnis - In de Willisstee speelden
de Veenland volleybalster thuis tegen Roda’23 uit Amstelveen.
Het was de tweede keer dit seizoen dat de nummers 7 en 8 op
de ranglijst elkaar troffen. Uit in de
Bankrashal won Veenland met 1 -3.
Thuis probeerde het team van trainer coach Kees Ruiter dit eindresultaat te overtreffen en gingen de dames voor de volle 5 punten.
De eerste set was een gelijkopgaande strijd, met een wisselende lichte
voorsprong voor dan weer Veenland
en dan weer Roda, maar in de eindfase toonde Veenland zich de betere
ploeg en won het team met 25- 20.

Mogelijkheden
Al met al had de Fortisformatie nog
dertig minuten om echt te gaan
korfballen. Mariska Meulstee scoorde al snel in de tweede helft een
keurig schot door de gele mand.
Maar in plaats van dit echte korfbal
trok het eerste de lijn van de zwakke eerste helft door naar de tweede speelperiode. De wil was er om
te winnen, maar aanvallend kwam
het niet uit de verf. Af en toe waren er nog wel een aantal lichtpuntjes. Een goed opgezette aanval werd
met een doelpunt beloond waardoor
De Vinken dicht bij Rapid bleef. Rapid bleef echter de gehele tweede
helft scoren, soms verrassend vanuit de paalzone. De thuisploeg onderschepte vele malen de bal, waardoor De Vinken vaak tot eenschotsaanvallen beperkt bleef.
Na de 9-7 scoorde Ruud Oussoren
nog wel een strafworp. Tot aan 1210 bleef De Vinken een kwartier in
de tweede helft bij. De twee doelpunten aan Vinkenzijde waren een
schot van Mariska Meulstee en een
fraaie doorloopbal van Elisa Rozendaal met een aangeef ver voor
de korf. De duels werden naarmate de wedstrijd vorderde harder, wat
ook meerdere spelonderbrekingen
opleverde vanwege blessures.
Twintig minuten voor tijd nam Rapid het heft in handen en bouwde
de voorsprong uit met vier doelpunten verschil. Peter Koeleman en de
goed verdedigende Peter Kooijman
scoorden het tiende en elfde doelpunt namens De Vinken. Net voor
het einde van de wedstrijd was de
stand 16-12.
Elisa Rozendaal scoorde na een
goed opgezette aanval het laatste
Vinkendoelpunt. De eindstand werd
echter bepaald door Rapid, dat zo
de volle winst pakte.
Volgende week speelt De Vinken
thuis tegen Fiducia 1. De wedstrijd
zal beginnen om 18.35 uur in de
sporthal van Dorpshuis de Boei. Het
is te hopen dat De Vinken dan wel
de eerste winst van het seizoen gaat
behalen. De steun van het publiek is
daarbij hard nodig.

Atlantis 2 knokt voor
de winst

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Fortis gesponsorde
Atlantis 2 zijn eerste thuiswedstrijd
in de zaal. De tegenstander was Velocitas 2. Nadat de eerste zaalwedstrijd werd verloren, was Atlantis er
op gebrand punten te behalen. In
de aanval begonnen Mark Goverse,
Alex van Senten, Wilma Kranenburg
en Sandra Gortenmulder. De verdediging bestond uit: Berry de Jong,
Jimmy de Koning, Kim Stolk en Tamara Gortenmulder. Peter van de
Wel (nog geblesseerd), Melissa van
der Stap en Kristian Geerdinck vulden de bank.
Atlantis opende met een mooi afstandschot van Wilma Kranenburg.
Daarna ging het gelijk op. Er werd
door beide partijen goed verdedigd
en er werden weinig doelpunten
gemaakt. Zo ging Atlantis met een
stand van 2-3 de rust in.
De tweede helft was ontzettend
spannend en werd er meer gescoord. Het was echter Velocitas
dat scherp de rust uit kwam en door
middel van 2 doelpunten uitliep
naar 2-5. Het 2e team van Atlantis
gaf niet op en knokte door. Na een
aantal doelpunten van zowel Atlantis als Velocitas scoorde Alex van
Senten de langverwachte gelijkma-

ker: 6-6. Vanaf dit moment ging het
wederom gelijk op. Doelpunten van
Atlantis en Velocitas wisselden elkaar in snel tempo af. Beide teams
gingen voor de winst waardoor het
er op momenten hard aan toeging.
Alex van Senten had last van een
blessure en Kristian Geerdinck vulde zijn plek op.
Atlantis kwam meerdere malen achter te staan. Gesteund door het publiek, door geconcentreerd verdedigen en doelpunten van alle spelers wist Atlantis keer op keer terug te komen. Bij een stand van 1111 kreeg Atlantis een vrije bal mee.
Jimmy de Koning had geen last
van spanning en scoorde koelbloedig een belangrijk doelpunt. Daarmee zorgde hij voor een kleine voorsprong: 12-11. Daarna werd hij gewisseld voor Pim de Munter. In de
laatste minuten van de wedstrijd
scoorde Berry de Jong het verlossende doelpunt. Daarmee stond er
een mooie 13-11 op het scorebord
bij het eindsignaal.
Reserves, invallers en publiek bedankt!! De volgende thuiswedstrijd is op 6 december om 16.30
uur tegen Triaz 3, in De Phoenix in
Mijdrecht.

Aanval door Simone van Bolhuis

De Vinken D2 verliest nipt

Hennie Hoffmans sterke
driebandenkampioen
A-poule 2008
Regio - Dit weekend was Café de
Vrijheid in de Amstelhoek de gastheer voor de finale driebanden poule A van De Ronde Venen.
Terwijl buiten de winter zijn intrede
deed was het binnen goed toeven.
De biljarters zorgden op zijn tijd
dat er mooie caramboles te bewonderen waren. Ook jammerlijke missers waren er te zien, meestal veroorzaakt door een niet ingecalculeerde “klos”. Enkele spelers waren
al vervroegd aan het kerstdiner bezig, gezien het aantal “konijnen”. Dit
alles hoort bij het schitterende driebandenspel.
De speler die dit weekend het beste driebanden liet zien was Hennie
Hoffmans. Hij won al zijn partijen,
had samen met Henk Doornekamp
en Kees de Zwart de hoogste serie,
zette de kortste partij van alle biljarters neer en behaalde liefst 127 %
van zijn moyenne.
Hennie is een speler die moeilijk te
verslaan is door zijn enorme vechtlust. Zijn lijfspreuk: “de partij is niet
eerder gewonnen of de laatste carambole moet gemaakt zijn”. Het
siert Hennie dat hij tijdens de prijsuitreiking een dankwoordje over
had voor de schrijvers Aria en Lucia
en voor de tellers Bert Loogman en
Bart Dirks. Ook stelde hij voor om in
de toekomst een finale met 8 man
te spelen, omdat je dan eerder een
“missertje” weg kan poetsen. Hij betreurde het dat een paar van de beste driebanders vanaf de zijlijn moesten toekijken.

Verliezen
Zaterdag zag alles er nog goed uit
voor Henk Doornekamp die samen
met Hennie 2 partijen had gewonnen. Maar vaak is de tweede dag
geen succesvol vervolg van de eerste. Dat ondervond Henk door zondag zijn beide partijen te verliezen.
Kees de Zwart deed het tegenovergestelde door zaterdag beide partijen te verliezen en zondag te winnen.
Theo Valentijn was dit weekend de
schlemiel en verloor alle partijen.
Theo had een probleem dat hij de
meeste caramboles van alle spelers
moest maken.
Ben Fransen speelde onder zijn kunnen, maar won wel zaterdag en zondag een partij.
Zondagmiddag om vijf uur kregen
de biljartballen rust en reikte voorzitter Cor van de Kraats van de federatie de prijzen en bloemen uit. De
organisatie was bij BC/Café De Vrijheid in goede handen.
Uitslag na 4 finale wedstrijden:
1. Hennie Hoffmans
8 punten
gem. 0,576 moy.% 127%
2. Henk Doornekamp
4 punten
gem. 0,438 moy.% 101%
3. Kees de Zwart
4 punten
gem. 0,579 moy.% 99%
4. Ben Fransen
4 punten
gem. 0,343 moy.% 85%
5. Theo Valentijn
0 punten
gem. 0,455 moy.% 71%

In de tweede set kwam Corine Nagel op de plaats van aanvalster
Brenda van Dijk. Aanvankelijk liep
het gesmeerd bij Veenland en de
ploeg had een forse voorsprong van
15-5, toen het tij keerde. De pass
en set-ups lagen niet goed, waardoor de aanvalsters het niet af konden maken. Roda kwam steeds
dichterbij en Kees Ruiter had beide time-outs nodig om zijn dames
aan te sporen. Het werd nog spannend, maar opnieuw won Veenland, zij het maar met 25 – 23. De
derde set kwam Brenda van Dijk
weer terug in de ploeg en nam Si-

mone van Bolhuis even plaats op de
bank. Deze set was redelijk snel gepiept, na 5 punten op rij uit een servicebeurt van Nel Compier, liep de
voorsprong snel op. Roda kreeg het
helemaal moeilijk toen Brenda van
Dijk aan serve kwam. Diverse malen scoorde zij met een ace en de
3e set was daardoor snel beslist met
25-9. Om de volle 5 punten te bemachtigen moest ook de 4e set gewonnen worden. Met wederom een
wissel van aanvalster Simone van
Bolhuis, voor Liane Jansen, startte Veenland de 4e set voortvarend.
Maar opeens zakte de concentratie terug en kwam de pass bij Veenland niet goed aan. Gelukkig hervonden de dames zich en met een
paar mooie smashes van o.a. Dorathé Verburg en Corine Nagel kwam
de overwinning in zicht. Zelfs spelverdeelster Ans Vianen wist in de
laatste fase van de set te scoren,
ditmaal niet door een kort prikballetje, maar met een smash van achter
de 3 meterlijn. Het werd 25–16 en
Veenland loopt verder uit op Roda
in de competitie. Het Wilnisse team
steeg een plaatsje en staat nu 6e in
de 3e klasse H. A.s. vrijdag om 20.30
uur in de Willisstee wacht Veenland
een zware wedstrijd tegen de nummer 2 uit de competitie VHZ.

Atlantis B1 wint met
ruime cijfers
Mijdrecht - Afgelopen week werden door de sponsor Roebeson
nieuwe KiKa inschiet-shirts uitgereikt voor Atlantis B1. De shirts werden hartelijk in ontvangst genomen
en direct trots gedragen tijdens de
voorbereidingen van de wedstrijd.
Na een lastige zware eerste zaalwedstrijd, stond nu de eerste thuiswedstrijd op het programma tegen
AWDTV. Er was hard getraind afgelopen week om de 2de wedstrijd
met vertrouwen tegemoet te zien.
De wedstrijd moest door Atlantis B1
vol scherpte en felheid gestart worden. Dat het team gebrand was op
een overwinning bleek al snel toen
het eerste fluitsignaal klonk. Er werd
goed gestart en de eerste kans
werd direct benut. De verdediging
van Atlantis B1 was fel en verloor
bijna geen duels. Doordat de aanvallen goed georganiseerd werden
neergezet en de kansen op de juiste
momenten werden gepakt had het
door Roebeson gesponsorde team
binnen 12 minuten al een ruime 60 voorsprong.
De voorsprong werd alleen nog
maar groter en het gretige Atlantis
was niet van plan om de tegenstander ook maar enig moment in de

wedstrijd te laten komen. Ieder duel werd vol vertrouwen aangegaan
zonder dat er veel fouten werden
gemaakt. Toen het rustsignaal klonk
stond er een 11-3 voorsprong op het
scorebord.
De 2de helft werd net zo goed gestart als de eerste helft. Toen ook
het publiek achter het team ging
staan werd het team alleen nog
maar feller. De voorsprong werd alsmaar groter en groter. Iedere aanval
werd goed uitgespeeld en de juiste
kansen en vrije mensen werden gezocht. Toen 8 minuten voor tijd zelfs
de 20-4 door de korf viel was de
wedstrijd helemaal geslaagd. Na het
eindsignaal stond er een 22-4 stand
op het scorenbord. Atlantis B1 kan
terugkijken op een goeie wedstrijd
waarin het scorende vermogen van
de ploeg goed tot zijn recht is gekomen.
Atlantis B 1 wil de sponsor Roebeson bedanken voor de nieuwe shirts
en het publiek voor de steun dat het
gegeven heeft om deze mooie overwinnen neer te kunnen zetten. Vol
vertrouwen wordt er uitgekeken
naar de volgende wedstrijd tegen
De Vinken.

Veenland H1
pakt overwinning
op VHZ H2
Wilnis - Dinsdagavond 18 november speelde Veenland Kringkoop H1
in Nieuw Vennep tegen VHZ H2. De
ploeg uit Wilnis volleybalde al eerder tegen VHZ H3 en pakte dit team
al twee keer in. Van VHZ H2 werd
echter meer tegenstand verwacht.
In de eerste set werd meteen duidelijk dat dit een zware strijd zou worden. Ondanks dat Veenland kort na

de start een achterstand opliep, wisten de heren toch nog bij te komen.
De eerste set eindigde in 25-20 voor
de Vennepers. De tweede set bouwde Veenland een kleine voorsprong
op en wist die vast te houden. Met
een nipt verschil won Veenland deze
set met 25-23. De twee laatste sets
eindigden beide in het voordeel van
Veenland met 25-21.

Vinkeveen - Zaterdag 22 november
speelde de door Super de Boer gesponsorde D2 van De Vinken tegen
Thor D1. De hele wedstrijd ging de
stand redelijk gelijk op, maar uiteindelijk verloor de D2 met één doelpunt verschil, 8-9 werd de eindstand.
De wedstrijd begon met een aantal plaatsfouten van beide teams.
Thor wist daarna als eerste te scoren. Rhona Torensma trok de stand
gelijk met een doorloopbal vanachter de korf. Thor kwam weer op een
voorsprong via een afstandschot,
waarna een lange tijd zonder doelpunten aanbrak. In de laatste minuut scoorde zowel Thor als De Vinken nog één keer, via een afstandschot van Thor en een doorloopbal van Vinkenspeelster Kirsten de
Haan.
In de eerste 5 minuten na de rust
viel meteen een aantal doelpunten:
Thor bracht de score op 2-4, maar
door scores van Mirjam Oussoren
en Gideon Leeflang wist De Vinken

D2 weer op een gelijke hoogte te
komen. Even later maakte Thor zijn
5de doelpunt van de wedstrijd. Motilayo Williams miste helaas een strafworp, maar de D2 wist gelukkig in
de wedstrijd te blijven. Het werd 55, 5-6 en 6-6. Britt Augustin scoorde 7-6 met een prachtige doorloopbal, waardoor de D2 voor het eerst
in de wedstrijd op een voorsprong
stond. Met nog een paar minuten op
de klok gaven de spelers alles wat
ze nog in zich hadden. Helaas trok
De Vinken D2 in deze strijd aan het
kortste eind. Thor kwam gelijk en
nam direct daarna de voorsprong
over. Deze voorsprong gaf Thor
niet meer uit handen en uiteindelijk
wonnen zij de wedstrijd met 8-9.
Helaas voor de D2 nog geen winstpartij in het zaalseizoen. Het team
staat nu op een gedeeld laatste
plaats met SDO D2. Op 6 december, om 13.00 uur, heeft de D2 haar
eerstvolgende wedstrijd, tegen SDO
D2. Hopelijk weet de D2 die wedstrijd wel met winst af te sluiten.

Winst en verlies voor
Denk en Zet
De Ronde Venen - Na een reis met
hindernissen en ter plekke de gebruikelijke parkeerproblemen, was
‘Zeist 4’ de te nemen horde. Dit
achttal is vorig jaar gepromoveerd
en behaalde in de eerste ronde een
verdienstelijk resultaat door met 44 gelijk te spelen tegen ‘Rivierenland 3’ uit Buren. Dit was voor hun
optimistische teamleider aanleiding
om te hopen op opnieuw een gelijkspel of misschien zelfs wel een
kleine overwinning. Hij kwam echter bedrogen uit. Na twee uur spelen was de stand 0,5-2,5 in het voordeel van ‘Denk en Zet–Advisor’, door
een vlotte remise van Jan de Boer
op bord 2 en snelle overwinningen
van Jeroen Vrolijk en Thierry Siecker
op respectievelijk bord 4 en 5. Een
goed half uur later was het 1-3 door
remise op bord 6 van Bert Drost. En
Harris Kemp die op het laatste bord
inviel voor Bram Broere bracht met
zijn winstpartij de stand op 1-4, wat
alvast 1 punt veilig stelde. Met nog
drie partijen die gaande waren kon
het bijna niet meer misgaan. Het zou
echter tot tegen middennacht duren voordat de beslissing viel. Maar
toen ging het ook snel, bekwaam
zette de regerend clubkampioen
Henk Kroon op het eerste bord een
klein positioneel voordeel om in het
volle punt. Vlak daarna moest Cees
Verburg op bord 7 genoegen nemen met remise. De hele partij had
hij een betere stelling, maar hij miste ergens de winnende voortzetting.
Als laatste wist de 3e bord speler
Gert-Jan Smit in een moeilijk toreneindspel met een pion minder, zei
het met een beetje hulp van de tegenstander, ook een half puntje veilig te stellen. Eindstand kwam aldus

op 2-6 in het voordeel van ‘Denk en
Zet – Advisor’.
Was de reis van het eerste achttal
al niet zonder problemen, het tweede moest door hagel en sneeuwbuien op weg naar Amersfoort, alwaar
het moest aantreden tegen het zesde team van het lokale schaakgenootschap daar. Door file`s, verdwalen, parkeerproblemen en bovengenoemde weersomstandigheden
bleek de geplande reistijd van vijf
kwartier bij lange na niet voldoende.
Gelukkig bleek de tegenstander zo
sportief om niet stipt op tijd de tijdklokken in te drukken.
Nog vol goede moed nam het tweede van Denk en Zet–Advisor plaats
achter de borden. Immers tegen ’sGraveland 1 werd een keurig gelijkspel behaald en ach, wat kon zo`n
zesde team nu voorstellen? Dat laatste bleek een misvatting, men noemt
Amersfoort blijkbaar niet voor niks
keienstad. Als eerste ging teamleider Engel Schreurs van het bord.
Even later gevolgd door het jeugdig talent Gerben Roos, die als invaller mee was. Het ging van kwaad
tot erger en als laatste man ging na
een mooi gevecht Piet Harrewijnen
ten onder. Met een kwaliteit minder,
maar zoals altijd brutaal schakend,
joeg hij zijn tegenstander nog aardig de stuipen op het lijf. Helaas het
mocht niet baten, al met al was ook
hier de eindstand 6-2. Maar dan
wel in het nadeel van ‘Denk en Zet–
Advisor’. Eén punt werd gezamenlijk gescoord door Jan Smit en Bert
Vrinzen, die beiden remise speelden.
Het andere punt kwam op conto van
Harris Kemp, die als enige zijn partij
wist te winnen.
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Tiener- en

4 november: Vrijwilligersdag 2008

Nieuwsbrief PlusBus
Jongerenwerk
De PlusBus biedt speciaal vervoer
Vanaf 15.00
uur (deuren open vanaf 14.00 uur) in de Meijert voor
17.00 uur inverschijnt
Allround.erOpgeven
kan via PlusBus
een Nieuwsbrief
‘t pRuttelpOtJe is weer terug vanafMaandelijks
alle
vrijwilligers
uit De Ronde Venen.
JC Allround
tel. 06
48285422
(wordt
alleen afgeluisterd
op
voor
ouderen
en
mindervaliden
met
onder
andere
informatie
over
data
en
tijdstippen
in AllROuND
Inhoud: workshops, entertainment, optredens, buffet en avondde eetcafédagen)
of via email:
hetpruttelpotje@
van het boodschappen
doen
en de geplande uitjes.

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht:
Hoofdweg 1
Vinkeveen:
Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in De Hoef,
Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, de Gemeente
de Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken en vinden
van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele
andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten
Steunpunt
Vrijwilligerswerk
voor vrijwilligers
en organisaties
die met vrijwilligers werken.
Er is onder andere een digitale vacaturebank waar vrijwilligers
Het
Steunpunt
verschillende
diensten
die werk
zoeken Vrijwilligerswerk
en organisaties diebiedt
vrijwilligers
zoeken elkaar
voor
vrijwilligers
en organisaties
dievoor
met maatschappelijke
vrijwilligers werken.
vinden.
Ook bemiddelt
het Steunpunt
stageplekken,
biedt een
zij deskundigheidsbevordering
en biedt
zij
Er
is onder andere
digitale vacaturebank waar
vrijwilligers
ondersteuning
enen
informatie
aan vrijwilligers
en organisaties.
die
werk zoeken
organisaties
die vrijwilligers
zoeken elkaar
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maatschappelijke
Een greep uit debiedt
actuele
stageplekken,
zijvacatures:
deskundigheidsbevordering en biedt zij
ANBO, afdelingen
Deinformatie
Ronde Venen
ondersteuning
aan vrijwilligers en organisaties.
zoekt bestuursleden
(doelgr.
55+), tijdsinvestering
2–8 uur p/mnd
En
greepsenioren,
uit de actuele
vrijwilligerswerkvacatures
:
Stichting Dorpscentrum
Gezelschapsdame,
heerWilnis
(sector gehandicapten)
Commissaris
gebouw
inZoekt
Mijdrecht
Molenhoek
Gevraagd: organisatietalent
Vrijwilliger
op peutergroep (sector welzijn) in Mijdrecht
Tijdsinvestering
2-8 uur p/mnd www.willistee.nl
Stichting
Peuterspeelzaalwerk
De Ronde Venen
Johannes Hospitium
De Anbode
Ronde Venen
Redacteur
maandblad
(sector senioren 55+)
Zoekt
betrokken
gastvrouw/
gastheer,
uren in overleg
in Mijdrecht ANBO afd. De Ronde Venen
Doelgroep: mensen in
de laatste
fase van hun leven
Regiocoördinator
(sector
gehandicapten)
inwww.johanneshospitium.nl
Mijdrecht, Vinkeveen of Wilnis Handjehelpen regio Utrecht
Knutselclub
zoekt assistentie
Diverse
vrijwilligers
rondom en in het Hospitium
Doelgroep:
kinderen
tot Johannes
12 jaar Hospitium De Ronde Venen
(sector zorg)
in Wilnis,
Aantal
uren
in
overleg
Commissaris gebouw (sector cultuur en recreatie) in Wilnis
www.kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Stichting
Dorpscentrum Wilnis
Stichting paraplu
secretaris
Voorzitter
(sectorZoekt
sport)
in Wilnis/ p.r. functie
in
bestuur,
uren inVeenland
overleg, www.stichtingparaplu.nl
Sportvereniging
Stichting De
Baat zoekt
Kookmedewerker
Kookpunt
Consulent
(sector
welzijn)
in De Ronde Venen
Doelgroep: ouderen, Tijdsinvestering: 2-8 p/mnd
Stichting
de Baat/ Steunpunt vrijwilligerswerk
www.stichtingdebaat.nl
Rijder en of begeleider (sector welzijn)
inDeze
Mijdrecht,
Vinkeveen,
Wilnis
vacatures
zijn volledig
te zien op
Stichting
De Baat / Plusbus
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Coördinator activiteiten (sector cultuur en recreatie)
in
Wilnis
VRIJWIllIgeRSWeRK:
BIJZONDeRe ACtIVIteIteN
Stichting Paraplu
31 oktober: tANX
Foute
feestavond
voor vrijwilligers
(vanaf 14 jaar)
Kijk
voor
meer informatie
op www.steunpuntvrijwilligerswerk.
Van of
21.30
in naar
de Meijert.
Opgeven
via de
vrijwilinfo
bel tot
(di, 1.30
do) /uur
mail
Dyanne
van Tessel
0297
230 280
ligerswerkorganisatie
bij het Steunpunt Vrijwilligerswerk
of
d.vantessel@stichtingdebaat.nl
(d.vantessel@stichtingdebaat.nl)

Rondweg
1a, Mijdrecht
programma.
Opgeven
kan helaas niet meer.
De
PlusBus in december
Jongerencentrum
Allround beschikt sinds sep- gmail.com
Als u deze nieuwsbrief wilt ontvangen dan kunt u
Tel: 0297 272829
December
heet
de
maand
van
de
feestdagen
te
zijn.
tember over een goed uitgeruste keuken. De
terecht bij: PlusBus, Rembrandtlaan 2, 3443 EG Woer4 november:
uitreiking Vrijwilligersprijs 2008
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
De eerstvolgende
eetcafédagen
zijn: 3 nov.
/
Voor
velen
deze
maand
drukke Erenwordt
gezellige
keuken
is erisniet
alleen
vooreen
jongeren.
den, tussen 09.00-12.00
telefonisch:
0348-416888,
Genomineerd
voor het Vrijwilligersinitiatief van het jaar 2008:
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
17 nov.
/ 1PlusBus@swo-woerden.nl
dec. (sinterklaasviering) / 15 dec.
periode
veel groepen
contacten
met familie
en vrienden.
ook doormet
andere
gebruik
van gemaakt.
email:
- AJOC festival (festival van jongerenvereniging AJOC)
Maar
dat is niet
voorwe,
iedereen
vanzelfsprekend.
Op 6 oktober
j.l. zijn
na een even
toch wel
zeer tur- (kerstviering).
- het Pruttelpotje PROGRAMMA
(eetcafé voor verstandelijk
gehandicapten)
TIENEREN
Ouderen,
alleenstaanden
enAllround.
minder En,
validen
bulent jaar,oudere
weer van
start gegaan in
Genomineerd voor Vrijwilliger van het jaar 2008:
JONGERENWERK
ALLROUND
beschikken
lang heel
niet altijd
over voldoende
sociale
het voelde weer
vertrouwd,
het was weer
- mevr. Paulien van der Veen (knutselclub ‘kinderen helpen
contacten.
toeErgaan”
is soms al
als vanouds,“Even
maarergens
dan veelnaar
beter.
is een mooie
kinderen’)
Filmavond: Iedere zondag filmavond in Allround. Van
teveel
gevraagd,
bijvoorbeeld
omdat
men er tegen Het Kookpunt
en praktische
keuken
en gezellige
eetruimte.
- mevr.
G. detot
VriesBurggraaff
Rode Kruis
enop
Maria-Oord)
19:30
23:00
uur. De(o.a.
nieuwste
films
groot scherm
op
ziet omblij,
ergens
alleen naar
toe te moeten
Iedereen
vrijwilligers
en deelnemers,
en gaan
al- of Het Kookpunt, een eetgroep voor oude- mevr.
Marie-José
vangeluid!
Hussen (Handje Helpen)
met
uitstekend
lemaal het
hebben
we weer
zin om er gezellige
eetomdat
vanwege
een lichamelijke
handicap
teveel ren, is ook weer van start gegaan. Om de
Ook aanwezig
zijn? Mail
h.zaal@stichtingdebaat.nl
Meidenclub:
Om naar
de twee
weken op donderdag meidenavondenkost.
van te
maken.
moeite
Juist
voor deze groep kan de Plusbus twee weken (iedere 1e en 3e vrijdag van de
club in Allround. Van 16:30 tot 20:00. Er wordt uiteraard
uitkomst bieden. Door gebruik te maken van de Plus- maand) wordt er een maaltijd verzorgd in
gegeten.
Leeftijd 10 tm 15 jaar.
tIeNeReN JONgeReNWeRK
bus wordt het gemakkelijker om boodschappen te Allround aan de Rondweg. Het kookteam
Tienercafé:
Iedere
4e vrijdag
maand Tienercafe in
JC
Allround,
Rondweg
1a, Mijdrecht,
Tel:van
0297de272829
doen of deel te nemen aan uitstapjes of activiteiten.is Vrijwilliger
worden
bij de
PlusBus?
uitgebreid met
nieuwe
mensen
die veel
Allround. Van 19:30 tot 22:30. Leeftijd 10 tm 15 jaar.
E-mail:
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
Een pluspunt is dat het goed is voor het sociale con- zinDehebben
recepten
klaar te en begeleiPlusBusom
kanlekkere
nog rijders
(chauffeurs)
YoungOnes: Iedere 2e vrijdag van de maand YoungOnes
w.dewaal@stichtingdebaat.nl
tact met anderen. Want de Plusbus biedt ruimte aan maken.
ders (helpers bij in- en uitstappen e.d.) gebruiken.
in jaar
Allround.
Tienerdisco
van 19:30 tot 23:00.
10 t/m 14
: Youngone’s
Tienerdisco
5 personen. Er wordt wel een bijdrage in de kosten Daarnaast heeft de organisatie van de PlusBus bee Leeftijd 10 t/m 14 jaar.
Elke
2
vrijdag
van
de
maand
van
19.30-23.00 uur
Vanaf
17:00
zijn
deelnemers
welkom
voor
gevraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk vanwaar hoefte aan iemand die PR-werkzaamheden verricht.
een
drankje
en hapje.
Tegen
19:30 wordt
de de mogenaar toe wordt gegaan.
Van
hem/haar
wordt
verwacht
dat hij/zij
Youngone’s
tienercafe
BIJZONDERE ACTIVITEITEN
avond
afgerond.
Deelname
7 euro.
Maxi- onder Elke
lijkheden
van het
gebruikisvan
de PlusBus
de 4e vrijdag van de maand van 19.30-22.30 uur. Vanaf 14 jaar
Boodschappen doen met de PlusBus
maal
12
deelnemers.
Inloop: Dinsdag
vrijdag‘Nuchter
15.00-18.00
uur
Kick Offt/m
project
verstand’
In december biedt de PlusBus de mogelijkheid om aandacht brengt van potentiële gebruikers, o.a. door
Filmavond:
zondag 19.30-23.00 uur vanuit de gemeente om
informatie
voorlichting
te geven op locaties waar
EenElke
voorlichtingscampagne
kanenvia
het Servicepunt,
boodschappen te doen op 4, 11, 18 en 23 december.Opgeven
doelgroep zich bevindt of samenkomt. Denk aan
jeugd en jongeren voor te lichten over alcohol en drugsIedere keer wordt een andere bestemming met ten- tel.de0297-587600.
Zie voorgebruik
meer info
over
activiteiten:
www.jcallround.nl
verzorgingstehuizen
e.d..
Het
zou
natuurlijk
prachtig
gaat
van
start op 12
december tijdens de tienerminste één supermarkt, gekozen. Boodschappen doen eerstvolgende keer dat er gekookt wordt
zijn
als
deze
functie
gecombineerd
kan
worden
met
disco
in
Allround.
(Op
zaterdag
13 december zal hier ook
is één, maar gezelligheid staat voorop. Na het bood- is vrijdag 7 november.
AlZHeIMeR
CAFé
De
RONDe
VeNeN
die van rijder of begeleider maar het is geen vereiste.
aandacht
voorwoensdag
zijn tijdens
dedediscotheek
LaPaix en evenschappen doen wordt gezamenlijk koffie gedronken.Volgende
Wanneer?
Elke
tweede
van
maand
behalve in
kookpuntdagen zijn:
eens
een
thema
zijn
tijdens
het
VIP
feest
in
de Immitsj).
De kosten bedragen 3,- exclusief consumptie(s). In- 21Belangstelling?
juli en augustus.
contact
nov., 19 dec., 2Neem
jan., 16
jan. op met Nicole Wolf,
formatie over waar wordt gewinkeld, aanvangstijd en plusbus@swo-woerden.nl of met Stichting De
VIP Party:
thema’s:
ophaaltijd kunt u verkrijgen bij de Servicepunten (zie Baat, tel. 0297-230 280.
Vindt plaats
dede
Immitsj
aan de Windmolen nr 75 te
12
november:
De Rolinvan
huisarts
elders op deze pagina).
Mijdrecht.
Tijden:
21:00
tot
02:00
uur. Entree 5,-. Leeftijd
10 december: Hoe ga je om met gedragsveranderingen
14 t/m 18 jaar. DJ’s Benjamin.r / JaMSquad / Kenneth G
Dienst
thuisadministratie
Uitstapjes met de PlusBus
Campagne
van start tegen alcohol(van Nope is Dope).
Hoe laat?
Woensdag 3 december naar Amsterdam in Sint- en
blijen
met
hulp Rabobank
drugsgebruik
onder jongerenDe zaal is open vanaf 19.30 uur. Het programma begint om
Kerstsfeer. Om 09:30 wordt een rit gemaakt met de
20.00 uur en eindigt om 21.30 uur. De toegang is gratis, voor
Ouderen hebben steeds vaker vaak moeite met
tram van het Rode Kruis (Red Crosser), dus van alle
Op 12 december
gaat bij de en
tienerdisco
van jongeconsumpties wordt een bijdrage gevraagd.
van hun administratie
geldzaken.
gemakken
voorzien.
35,consumptie.
Maandag 20
oktoberPrijs:
vierden
weexclusief
een ‘klein
feest- het regelen
Somsrencentrum
zien ze er zoAllround
tegen ophet
datproject
ze hun“Nuchter
post nietVerstand”
Deelnemers
worden thuis
opgehaald
08 00 en
je’, met voor iedereen
gratis
eten met tussen
een lekker
van
start.
Het project
NuchterdeVerstand
richt zich Waar?
op Verzorgingshuis Zuiderhof,
open
maken.
Dan beginnen
problemen
08
uur.er bij. Mevr. Saskia Moorthaemer had nl. meerjongeren
glas30wijn
Futenlaan 50, 3645 ge Vinkeveen
in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. De doelstelpas
echt.
een prijs gewonnen en mocht afgelopen woensElke
eerstewinkelen
donderdag
vanvan
dede
maand,
dusvan
ook op lingen van Nuchter Verstand zijn het tegengaan van
Inlichtingen:
dag gratis
ter ere
opening
alcoholgebruik
onder
hetoptegengaan
van
Ouderen
kunnen voor
hulpde
bij16
hetjaar;
weer
orde
4dedecember,
naar
de wijk
film in
Zuwe Maria-Oord.
Prijs, inVoor meer informatie kunt u contact opnemen met
nieuwe AH
in de
Hofland.
Het moest wel
drugsgebruik
onder de 18een
jaar;
het bevorderen
van
krijgen
van hun administratie
beroep
doen
clusief
vervoer
consumptie
de pauze:
Anneke vanMantelzorgsalon
Breukelen.
voor mantelzorgers
voor een,
doorenhaar
gekozen,ingoed
doel 6,-.
zijn.Bij de
verantwoord
alcoholen
drugsgebruik
en
voorkoop de dienst Thuisadministratie van De Baat. De
Servicepunten
over
Steunpunt Mantelzorg: tel. 0297-230280,
Haar keuze vielkan
op ’tinformatie
Pruttelpotje’
. de film verkregen
men van schadelijk
en drugsgebruik.
richt zichalcoholin eerste
instantie op
In december vindt geen Mantelzorgsalon plaats.
worden.
e-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.
Samen met Greetje heeft ze de kar vol, nee over- ondersteuning
het ordenen van de administratie. Doel is dat
Vrijdag
12 december
wordtendenog
tentoonstelling
Steunpunt Mantelzorg, tel. 0297–230280
vol, geladen
met van alles
wat erin tot “EnDe
naam
van
het
project
benadrukt
dat
jongeren
langere termijn de zelfredzaamheid van
gelen
doorstofzuiger
het luchtruim
in het Catharijne
E-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.nl
aan een
toe. zwevend”
Onze voorraadkast
is op de
hun op
verstand
moeten
gebruiken bij gebied
het gebruik van
ouderen
financieel
en administratief
Convent
te Utrecht
bezocht.
Het Catharijne
Convent
goed gevuld!
Met dank
aan Saskia
dus.
Web site: www.stichtingdebaat.nl
genotmiddelen
en
vooral
‘nuchter’
moeten
blijven.
wordt.
is op zich zelf al de moeite waard om te bekijken. bevorderd
Aangezien
de
doelstellingen
een
cultuur
en
gedragsDinsdag
november
wordt het Deelnemers
‘VrijwilligersiniPrijs
27,-4 exclusief
consumptie.
worden verandering teweeg moeten brengen, is Nuchter VerVeenstromen heeft een tabbladenset
tiatief van
2008’
in 00
deuur
Meyert
bekend gemaakt. Rabobank
tussen
09 00
en 10
opgehaald.
ALZHEIMER CAFÉ DE RONDE VENEN
stand een
lange termijn
project
met een looptijd van
ontwikkeld
waarmee
het voor
de medewerkers
En hiervoor
zijn wij genomineerd.
Burgemeester
Vrijdag
19 december
naar Tuincentrum
Ter Aar. De
minimaal
tien
jaar.
Het
project
bestaat
onder
meer
uit
van
de
dienst
Thuisadministratie
eenvoudiger
Burgman
zal die te
avond
welke
Wanneer? Elke tweede woensdag van de maand behalve
kans
om inkopen
doenbekend
voor de maken
kerstboom
of stal. een campagne, voorlichtingsprogramma’s op schowordt om de financiële administratie van oudevan de
twee
genomineerde
initiatieven
het ‘Vrijin juli en augustus.
Prijs
11,exclusief
consumptie.
Deelnemers
worden
len,
een
cursus
vroegsignalering
en
handhaving
en
willigersinitiatief
wint. We wachten in ren te ordenen. De tabbladenset maakt het voor
Thema’s:
tussen
10 00 en 11van
002008’
uur opgehaald.
Mantelzorgsalon
voor
mantelzorgers
naleving
van de wetgeving
in de openbare
makkelijker
om op termijn
zelf weerruimte.
spanning
af wat
de uitslag wordt.
10
december: Hoe ga je
om met
gedragsveranderingen
Ook
vrijdag
19 december
gezellig eten met elkaar ouderen
in
de administratie ter hand te kunnen nemen. De
Hoe
laat?
Allround
tussen
17
00
en
20
00
uur.
Prijs
10,-.
Nuchter
Verstand
is
een
project
van
gemeente
De
Eetcafé ’t Pruttelpotje is een open eettafel voor tabbladenset bevordert het inzicht en overzicht
Iedere laatste vrijdag van de maand van 14.00 – 16.00 uur
zaal
is open
19.302008
uur. Het programma begint
Venen. Het project is tot stand gekomen met Data:De
mensen met een verstandelijke beperking die in deRonde
* 31
oktober
* 28vanaf
november
administratie.
om
20.00 uur Mijdrecht
en eindigtGezondheidscentrum
om 21.30 uur. De toegang is graAlgemene
deelname:
behulp van vertegenwoordigers van professionele in het
zelfstandiginformatie
wonen (of voor
nog bij
ouders) en alleen
Servicepunt
tis, voor
consumpties
Aanmelden
voor
deelname
PlusBus
minimaal
instellingen
als GGD
Midden
Nederland, Centrum
Ma- Hoofdweg
eten. Het doel
gezellig
samen
eten, een
praatje1 dag
1 te
Mijdrecht wordt een bijdrage gevraagd.
Het contact
tussen
Rabobank
Veenstromen
en
Waar?
Verzorgingshuis
Zuiderhof, Futenlaan 50, 3645 GE
van
te voren.
Aanmelden
kan
via degezellig
servicepunten
liebaan,
(sport)scholen,
jongeren(organisaties)
maken
en/of spelletje
doen.
Kortom:
sa- Stichting
U bent
van harte
welkom.
De politie,
Baat werd
gelegd op de
Beursvloer
Vinkeveen
(zie
elders op deze pagina).
engemeente
ouders. Deopactiviteiten
werkplan
menzijn.
van de
donderdagin29het
mei
2008. zijn voor
Inlichtingen:
bij Anneke van Breukelen
Het is mogelijk om rollators en maximaal 2 opgevou- de jaren 2008 t/m 2011 en zijn een eerste stap in dit Inlichtingen
Steunpunt
Mantelzorg,
telefoon
Voor meer
informatie
kunt0297–230280
u contact opnemen met
wen
rolstoelen
meezijn
te deelnemers
kunnen nemen.
Rolstoelgelangdurige
traject.
Het
is
belangrijk
dat
na
twee
jaar
Elke veertien
dagen
aan eetcafé
Meer informatie: Marianne White, Oude: mantelzorg@stichtingdebaat.nl
Anneke
van Breukelen,
bruikers
dienenvan
zelfstandig
in en uitop
de maandag
bus te kunnen
’t Pruttelpotje
harte welkom
de bekendheid
vanDehet
project
onder de jongeren E-mail
renadviseur,
Stichting
Baat,
0297-230280.
Website:
www.stichtingdebaat.nl
Steunpunt
Mantelzorg: tel. 0297-230280
komen.
wordt gemeten.
e-mail: mantelzorg@stichtingdebaat.nl

ACTIVITEITEN
VOOR SENIOREN
IN DECEMBER
2008
AcTiviTEiTEN
iN NOvEMbER
2008
VAST
PROGRAMMA
vAST PROGRAMMA
iedere
iedere
maandag
maandag

iedere
iedere
dinsdag
dinsdag

iedere
iedere
woensdag
woensdag

ACTIVITEITEN
AcTiviTEiTEN

VAN
vAN
DE
DE BAAT
bAAT

Morgens zingen
zingen
‘s Morgens
‘s Morgens
‘s Morgens
Komzaal
koor Komzaal
gymnastiek
Gymnastiek
Koersbal
14.00 Koersbal
Komzaal
(Koepelzaal)
(Koepelzaal)
wo. 5Komzaal
en 19 nov
middags
‘s middags
10.45-11.45
Biljarten Komzaal
Komzaal Rabobankbus
Biljarten

NIEUW
NiEUW
AVONDLICHT
AvONDLicHT

1ste dinsdag
dinsdag
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Indien iemand zich niet
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Eerste Aparts scholenvolleybaltoernooi een groot succes!
Vinkeveen – Afgelopen woensdag
organiseerde V.V. Atalante in samenwerking met Aparts Automaterialen het eerste scholenvolleybaltoernooi in een reeks van twee. Dit
keer was het de beurt aan de kinderen uit groep 3, 7 en 8. Mede dankzij de hulp van vele vrijwilligers van

de club was het eerste toernooi een
groot succes. De Pijlstaart was de
grote winnaar van het eerste toernooi met twee eerste plaatsen.
Atalante startte het scholenproject
2008 begin november door twee weken lang de gymlessen van de drie
Vinkeveense basisscholen te ver-

zorgen. Bijna 600 kinderen kregen
tweemaal training van Jason Loosemore en Menno Garrett, die door
de bond ingezet waren. Met hulp
van subsidiegeld van de gemeente
en PPG Industries uit Uithoorn kon
Atalante wederom dit project groots
opzetten. Dit initiatief werd beloond,

want voor de beide scholentoernooien schreven bijna 50% van alle kinderen zich in.
Afgelopen woensdag stond het eerste toernooi op de stapel. Het thema
voor dit jaar was ‘Hollandsche Glorie’. In groep 3 hadden de vijf teams
de namen van Nederlandse pretparken, de negen teams van groep
7 waren onderverdeeld in bekende
torens en lekkernijen. Hofleverancier was groep 8, met maar liefst 12
teams verdeeld over de poules, met
bekende schilders, musea en molens.
Startsein
Iets over een werd het startsein gegeven voor de eerste wedstrijd en
gelijk was duidelijk dat het een gezellige, rumoerige middag zou worden. Gelukkig kon Atalante beschikken over een groot aantal vrijwilligers, dat het toernooi in goede
banen zou leiden. Bij groep 3 ging
het er al fanatiek aan toe, maar bij
de groepen 7 en 8 was het zo mogelijk nog veel fanatieker. Af en toe
werd er een ware titanenstrijd uit-

Niet scherp genoeg
Na de rust kwamen Vivian Kuijpers
en Eva Hemelaar in de ploeg voor
Dorien en Annick. Het SMC De Bron
team moest proberen meteen OVVO aan te pakken en echt een gat te
slaan na de rust, maar het omgekeerde gebeurde. OVVO ging wat beter
spelen en het spel van de B1 miste wat scherpte, vooral in de plaatsing. Van 5-5 kwam OVVO op een
voorsprong van 5-7. Door een mooi
afstandschot van Vivian kwam De
Vinken nog even terug, maar daarna was het OVVO dat kon profiteren van de foutjes die in het spel van
Vinken B1 waren geslopen en konden ze uitlopen naar een 6-10 voorsprong. De Vinken bleef knokken,
maar had moeite met de bal naar de
aanval brengen. Toch kwam de “De
Bron-equipe” nog even terug naar 710 en was er weer een beetje hoop.
Mitchel van Schaik kwam er in voor
Thijmen in de hoop dat de wedstrijd
gekanteld kon worden. De B1 kreeg
nog wel een aantal kansen, maar de
bal ging niet meer door de korf. Helaas lukte het de tegenstander nog
wel om een aantal malen de korf te
vinden. Een 7-13 verlies was het gevolg. De volgende wedstrijd is op 29
november thuis tegen streekgenoot
Atlantis om 14:00 uur.

Onfortuinlijk De Vinken
verspeelt voorsprong
Vinkeveen - Het zag er allemaal zo
goed uit gedurende de eerste zaalwedstrijd van De Vinken 1. Met vasthoudendheid en inzet wist de Fortisploeg het bezoekende Viking de hele wedstrijd op achterstand te houden. De teleurstelling in het Vinkeveense kamp was daarom des te
groter, toen Viking in de laatste seconde langszij kwam en toch een
wedstrijdpunt mee terug kon nemen
naar Wijk bij Duurstede.
Scoren
Overigens was het qua doelpunten
wat magertjes afgelopen zaterdag.
Je kunt het de kracht van de defensies noemen, maar de onmacht van
het scoren was voor beide teams
wel een groot probleem.
De eerste verdediging van De Vinken met aanvoerster Charita Hazeleger, de debuterende Joyce Kroon,
de teruggekeerde Pascal Kroon en
de goed klevende Rudy Oussoren
wist de Vikingaanval uitstekend aan
banden te leggen. Gedurende de
gehele eerste helft wisten de bezoekers slechts één maal te scoren.
Maar ook De Vinken aanval had
moeite met scoren. Melanie Kroon
en Mariska Meulstee hadden samen met de beide Peters, Kooijman
en Koeleman, de nodige moeite om
een boomlange verdediger van Viking te omzeilen. Twee afstandstreffers van Mariska Meulstee maakten
dat de thuisploeg met een voor zaal-

korfbalbegrippen uiterst magere 2-1
voorsprong kon gaan rusten.
Even los
De eerste tien minuten na rust gaven een Vinkenploeg te zien, zoals
deze zaalcompetitie eigenlijk verwacht kon worden. Vrij uit spelend
en lustig scorend werd de stand na
een tegendoelpunt van Viking door
scores van Peter Kooijman, Peter
Koeleman, Rudy Oussoren, Charita Hazeleger en Mariska Meulstee
binnen tien minuten naar 7-2 getild.
Maar het echte doordrukken lukte net niet. In het volgende kwartier kropen de bezoekers langzaam
maar zeker weer dichterbij.
Vijf minuten voor tijd was de strijd
weer helemaal open: 7-6. Via een
doorloopbal leek Mariska Meulstee
de strijd te beslissen. Maar deze 8-6
werd enkele minuten later met eenzelfde tegentreffer beantwoord: 8-7.
Dit had de eindstand moeten zijn.
Maar het lot besliste anders. In een
laatste slotoffensief kregen de bezoekers het voordeel van de twijfel. Met een door het Vinkenkamp
duidelijk als verdedigd betitelde tegentreffer sleepte Viking een punt
uit de strijd. De desillusie aan De
Vinkenzijde was enorm.
Komende zaterdag mag De Vinken
in Haarlem op bezoek bij Rapid. Een
nieuwe uitdaging voor het nu wel
ernstig getergde vlaggenschip uit
Vinkeveen.

Schavot
Bij groep 3 ging het team Duinrell
van de Pijlstaart met de eerste prijs
(Delfts blauwe tegeltjes en klompjes) aan de haal, de tweede en derde plaats gingen allebei naar de Jozefschool voor resp. Walibi World en
Drievliet.
Bij groep 7 wist wederom de Pijlstaart het hoogste schavot te be-

halen. Het team Martinitoren wist
overtuigend te winnen van de Kroketten van de Jozefschool. Hier ging
ook de derde plaats naar de Jozefschool met het team Speculazen.
De oudste kinderen lieten zien al
een aantal jaren volleyballessen te
krijgen op scholen.
Na een mooi toernooi ging hier de
finale tussen twee teams van de Jozefschool. Een team met veel volleyballers, Johannes Vermeer streed
tegen een team zonder volleyballers: Jan Steen. In het begin ging de
finale gelijk op, maar daarna nam
Johannes Vermeer een niet meer
in te halen voorsprong. De eerste
plaats ging dus naar Johannes Vermeer, de tweede naar Jan Steen en
derde werd het team Windmolen
van de Pijlstaart.
Na een goed toernooi kijken alle
vrijwilligers al uit naar het volgende toernooi, vandaag, woensdag 26
november. Dan strijden de groep 4,
5 en 6 tegen elkaar. Voor de complete uitslag en foto’s van het afgelopen toernooi verwijzen wij u graag
door naar de website:
www.vv-atalante.nl.

Unitas heren 2 verliest
van de koploper

De Vinken B1 verliest thuis
Vinkeveen - Het door Sport Medisch Centrum De Bron gesponsorde eerste aspirantenteam van KV De
Vinken moest afgelopen zaterdag
thuis spelen tegen OVVO/De Kroon
B2. Na een goede start kwam OVVO terug in de wedstrijd en was het
in de eerste helft een gelijkopgaande strijd met een ruststand van 55. Na de rust was de B1 niet scherp
genoeg en kon OVVO de wedstrijd
naar zich toe trekken.
De “De Bron-equipe” kwam goed
uit de startblokken, met in de aanval Nicky Kroon, Dorien Verbruggen, Pascal Hoogenboom en Johan
Huizinga en in de verdediging Nelly
Huizinga, Annick Stokhof, Mark de
Haan en Thijmen van Veen. Al snel
kreeg Vinken B1 een strafworp mee
en deze werd goed benut door Nicky. Niet veel later was er een hele mooie bal van Pascal op Johan
waardoor Johan een fraaie doorloopbal vanuit de ruimte kon scoren. Een 2-0 voorsprong en het leek
er op alsof het De Bron-achttal alles onder controle had. Maar OVVO vocht zich terug. Het werd redelijk snel 2-2 en daarna ging de strijd
gelijk op. In de eerste helft werd het
gat steeds niet groter dan 1 punt en
kwamen de doelpunten aan Vinkens
kant van Nicky, Mark en Johan.

gevochten. Erg leuk om te zien waren de lange rally’s en ook het goede spel van alle kinderen. Ook de
ouders leefden enorm mee en dat
geeft de club een zeer goed gevoel.
Na alle poulewedstrijden was voor
groep 3 de uitslag al duidelijk, maar
de groepen 7 en 8 moesten middels
kruisfinales nog uitvechten wie er
bij hen met de prijzen aan de haal
gingen. Ook in deze wedstrijden
was de strijd mooi om te zien. Hoe
dichter er bij een eindsignaal werd
gekomen, hoe luider de kinderen
werden. De spanning droop van alle koppies af en om iets voor vieren
werd uiteindelijk het laatste fluitsignaal gegeven en waren alle winnaars bekend.

Mijdrechtse turners zijn
kampioen in Nationale
Team Cup
Mijdrecht - De eerste grote turnwedstrijd voor heren van het seizoen vond plaats in Vught in het
weekend van 15 en 16 november
jl. Zoals gewoonlijk begon de dag
met de jongste jongens. Misschien
heeft u al gelezen hoe goed onze jonge Rondeveense turners die
bij Toos Waddinxveen trainen hebben gepresteerd. Maar later op de
dag was het de beurt aan Thomas
Zonneveld (Mijdrecht) en zijn teamgenoten Niels van Tol, Mike Kastelein en Dennis Bolleboom van SV
PAX Haarlemmermeer. Zij verdedigde de titel van landskampioenen in
de eerste divisie categorie Junior/
Jeugd. Eigenlijk zouden ze een vijfde turner in het team hebben, maar
omdat een turner van het ere divisie
team geblesseerd raakte in zijn laatste training voor de wedstrijd, werd
Just Allebes overgeplaatst om dat
team, waarin ook Dylan Brugman
(Mijdrecht) turnde, bij te staan.
Het team van SV PAX begon op rek
en Thomas mocht als tweede turner. Dit was de eerste wedstrijd voor
Thomas met vrije oefenstof en was
des te spannender voor zijn supporters op de tribune. Zijn oefening
liep heel soepel, maar hij had niet
genoeg vaart voor zijn reuzenzwaai,
gelukkig kon hij zijn oefening hervatten en tot een goed einde brengen (9.35). Zijn teamgenoten turnden strakke oefeningen om na een
ronde goede scores neer te zetten. Het volgende toestel was vloer,
waar alle teamleden strakke oefeningen lieten zien, Thomas’ oefening eindigde met een strek-salto
en leverde waardevolle punten op
(12.15) voor zijn team. Vervolgens
gingen ze naar voltige, het lastigste toestel van heren turnen. En gelukkig voor PAX hadden de andere teams daar ook last van. Voor de
eerste keer in een wedstrijd moest
Thomas op het voltige paard turnen,
in de lagere niveaus wordt op een
methodisch paard en paddenstoel
geflankt, maar nu hoort Thomas bij
de jeugdturners en dus ook bij het
grote paard (5.25). Ook scoorden
de andere teams lager op voltige.
Met drie toestellen te gaan stond

het team van SV PAX op de vijfde
plaats, maar het verschil met het
eerste team was minder dan twee
punten. Op ringen liet Thomas zijn
kracht goed zien (10,55). Vervolgens
naar sprong (12,30) en dan naar de
laatste toestel, brug. Het verschil in
punten tussen de teams was nog
steeds minimaal. Hoofdtrainer Jos
van Klink maande de mannen aan
zo strak mogelijk te turnen, want dit
was echt het beslissende toestel.
Thomas liet een prima oefening zien
(10,75) en zijn teamgenoten ook.
Bij de prijsuitreiking was het dus
een verrassing dat het eerste divisie
team van SV PAX de eerste plaats
had veroverd met 201.850 punten,
slechts 0.450 meer dan de tweede
team - gefeliciteerd jongens!
Dylan Brugman (Mijdrecht) heeft op
zondag 16 november in Vught de 1e
plaats op de Nederlandse Team Cup
behaald. Dit jaar mocht Dylan voor
de eerste keer meedoen met het
team in de ere-divisie (jeugd/junior). Het team bestond naast Dylan
uit Just Allebes, Glenn Smink en Conor Lovdahl.
Het eerste toestel was gelijk Dylan’s
sterkste toestel: Sprong. Hij liet hier
een keurige, gestrekte tsukahara
zien, waar hij een 13.05 voor kreeg.
Een prachtig cijfer om mee te beginnen. Daarna volgden brug en
rek, waar hij respectievelijk 12.15
en 11.3 voor scoorde. Nog steeds
goede cijfers. Door vervolgens een
prachtige vloeroefening te draaien,
kwam daar nog een 12.80 bij. Daarna voltige, meestal het struikelblok
voor Dylan, maar ditmaal liet hij een
nette oefening zien zonder het toestel te verlaten. Groot was de verbazing toen hij er maar een 6.60 voor
bleek te krijgen. Na protest door de
trainer bij de jury, kreeg die te horen dat er 2 elementen niet geteld
waren, waar hij het totaal niet mee
eens was. Dit viel dus tegen, maar
daarna toch nog een fraaie ringoefening laten zien, die hem 11.20 opleverde. Doordat zijn teamgenoten
ook vrijwel geen fouten hadden gemaakt, mochten ze de eerste prijs in
ontvangst nemen. Een goede start
van het nieuwe seizoen!

De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag heeft het 2e team van Unitas, aangetreden tegen de koploper VHZ H1 uit Nieuw Vennep, gespeeld. Dit keer nog zonder de geblesseerde Bert Polman. In de spiksplinternieuwe sporthal in Nieuw
Vennep werd de wedstrijd na een
zeer korte warming-up begonnen.
Dit resulteerde gelijk in een fikse
achterstand aan de Mijdrechtse zijde. Hoofdpasser Ruud Stark kreeg
gelijk lastige services te verwerken.
De opgelopen achterstand had invloed op de gehele set. De passes
bleven de hele eerste set slecht bij
set-upper Derrick Brown aankomen. Na 2 time-outs van aanvoerder
John Pronk kwam er iets meer stabiliteit in het spel van de Mijdrechtenaren. Hoofdaanvaller Maarten
Meulemans maakte enkele belangrijke punten door snoeiharde aanvallen en lepe prikballen. Dit mocht
helaas niet baten en deze set werd
dan ook verloren.
De tweede set werd er beter begonnen. De midden-aanvallers Ruud
Stark en Hans Out werden “gelanceerd” en scoorden belangrijke
punten. Unitas nam gelijk de voorsprong. Halverwege de set kwam
Unitas echter in zwaar weer. Door
onderlinge onenigheid aan de
Mijdrechtse zijde werd er slechter
gepassed en aangevallen. Ook deze set ging dan ook (onnodig) verloren.
Streng
In de rust tussen de tweede en der-

de set werd iedereen streng toegesproken door John Pronk en gingen
de heren weer met goede moed het
veld in. De tegenstander had een
voor hen belangrijke speler ingewisseld. Dit resulteerde weer in een
voorsprong voor Unitas.
De heren liepen uit tot 18-12! Dit
werd de coach van VHZ te gortig en
wisselde zijn basisspeler weer terug.
Gelijk werd deze speler weer aangespeeld om aan te vallen. Enkele
goede passes en aanvallen aan de
Mijdrechte zijde mochten niet baten
en konden het tij niet meer keren.
VHZ maakte gelijk en Unitas had
hierop geen passend antwoord. Brian Cornelissen en Maarten Meulemans maakten nog wel enkele punten maar ook deze set werd verloren.
De laatste set ging van start. Hoofdpasser John Pronk werd deze hele set continu opgezocht in de service. Unitas kostte dit veel punten.
Coaching vanaf de bank door Derk
Groen (nog steeds licht geblesseerd
maar maakt op korte termijn zijn
rentree) mocht ook niet meer baten en de zwaarvermoeide Derrick
Brown kreeg de set-ups niet meer
op de juiste plaats. Ook deze set
ging verloren.
Setstanden:
1e set: 25-20
2e set: 25-17
3e set: 25-23
4e set: 25-19
Eindstand: 4-0
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Estafetteproject stap voor stap verder:

College stelt gemeenteraad
voor een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan

Gerardus Majella tachtig
jaar actief in de Zorg
Mijdrecht - Het was weliswaar geen
kroonjaar, maar toch werd afgelopen woensdag 19 november feestelijk herdacht dat tachtig jaar geleden, om precies te zijn op 8 september 1928, R.K. Huize Gerardus
Majella werd ingezegend en geopend. Het was destijds een Rooms
Katholiek Tehuis om in principe zieke en oudere daklozen van onderdak en verzorging te voorzien. In die
tijd nog een echt ‘armenhuis’ met
gemeenschappelijke woon-, eeten slaapzalen. Mannen en vrouwen
werden strikt gescheiden gehouden. Hoe anders is het tegenwoordige Zorgcentrum Gerardus Majella, dat op die plaats is gebouwd en verder uitgebouwd - waar vroeger drie (armen)huisjes stonden
naast het kerkgebouw. Vandaar de
naam Driehuis op de grens van de
gemeenten Wilnis en Mijdrecht. In
de loop van de achterliggende tachtig jaar hebben de bestuurders van
kerk, gemeente en zorg kans gezien Gerardus Majella zich te laten
ontwikkelen van armenhuis via gesticht, bejaardentehuis en verzorgingshuis tot het Zorgcentrum anno 2008. Het maakt deel uit van de
Stichting Zorgcentra De Ronde Venen, waartoe ook behoren Nieuw
Avondlicht in Mijdrecht en Zuiderhof in Vinkeveen. Een en ander is tot
stand gekomen door een bestuurlijke fusie in 2007. Daardoor hielden de tot dan zelfstandig functionerende drie zorgcentra op te houden te bestaan. Er is nu één alge-

meen directeur van de stichting, de
heer Herman Schuurman.
Gerardus Majella
Gerardus Majella voorziet duidelijk
in een behoefte als het gaat om ouderen op een volwaardige manier
verzorging en onderdak te bieden.
Het biedt woonruimte aan 40 vaste en vier tijdelijke bewoners. Daarnaast biedt men verzorging en alarmering aan bewoners van 84 seniorenwoningen en aanleunwoningen.
Verder verzorgt men aan ouderen
uit de omgeving op verzoek ook een
dagopvang.
Het Zorgcentrum dankt haar naam
aan Gerardus Majella, die als zoon
van een arme Zuid-Italiaanse kleermakersfamilie op 6 april 1726 werd
geboren in Muro. Hij werd later o.a.
ingezetene van het klooster van O.L.
Vrouw van Troost in de buurt van
Deliceto. Gerardus werd als een
heilige gezien gelet op de wonderen
die hij volgens de overleveringen
verrichtte. Dit alles uit liefde van de
Heer. Vanwege een ernstige ziekte
werd hij slechts 29 jaar oud.
Feestje
Toegegeven, geen jubileumjaar,
maar toch was de herdenking van
het tachtigjarige bestaan voor het
tegenwoordige Zorgcentrum aan
Bozenhoven aanleiding genoeg een
feestje te organiseren. Aldus werd
het zestiende lustrum temidden van
vele genodigden, bestuurders en

oud-bestuurders, R.K. kerkelijke afgevaardigden, bewoners en omwonenden, uitbundig maar passend
gevierd. Talrijke vrijwilligers hadden
zich beschikbaar gesteld om alles
in goede banen te leiden en koffie
met gebak te serveren aan de vele
aanwezigen in de overvolle recreatieruimte. Want één ding staat vast,
zonder vrijwilligers kan ook Zorgcentrum Gerardus Majella vandaag
de dag niet bestaan.
Deze mensen verdienen grote waardering voor het werk dat zij doen,
evenals de vaste bemanning natuurlijk die de ultieme zorg van de
senioren elke dag mogelijk maakt.
Nadat alle aanwezigen van koffie met gebak waren voorzien, zong
een aantal medewerkers en vrijwilligers het ‘Gerardus Majella-lied’ dat
al spoedig door velen werd meegezongen. Vervolgens kregen de aanwezigen in het kort de geschiedenis
van het zorgcentrum voorgeschoteld door de algemeen directeur
Herman Schuurman. Hij deed dat
enthousiast, ‘voor de vuist weg’ en
op een toegankelijke manier, compleet met lichtbeelden. In de middaguren trad voor de bewoners het
Cocktail Trio op die de stemming
erin bracht met een reeks van bekende liedjes en ‘meedeiners’. Voor
een aantal aanwezigen was dat een
danspasje en een polonaise waard.
Dit tot groot genoegen van de ouderen. Aldus werd met een glaasje en
een hapje het tachtigjarige bestaan
in stijl gevierd.

Tijdelijke wooneenheden
voor starters in Vinkeveen
Vinkeveen - De gemeente plaatst
begin volgend jaar tien tijdelijke
wooneenheden voor starters in Vinkeveen. De woningen worden door
Westhoek Wonen verhuurd en beheerd en zijn in eerste instantie bedoeld voor jongeren tot 23 jaar. De
tijdelijke wooneenheden komen op
de parkeerplaats bij het Kloosterplein. Naar verwachting kunnen begin 2009 de eerste starters ze gaan
bewonen.
De wooneenheden zijn het best te
vergelijken met units die bijvoorbeeld gebruikt worden voor tijdelijke schoolgebouwen en directieketen op bouwplaatsen. De oppervlakte van de woning is zo’n 21m2
en de bewoner beschikt over een ei-

gen keukentje, douche en toilet.
De woningen blijven voor vijf jaar
staan en worden daarna weer weggehaald. De planning is dat in 2012
de starterswoningen in Westerheul
zijn opgeleverd. Op dat moment
ontstaan er voor starters meer mogelijkheden om geschikte huisvesting te vinden.
De tijdelijke wooneenheden worden in eerste instantie aangeboden
aan jongeren tot 23 jaar. Voor deze
groep is het vaak lastig om een woning te vinden, omdat ze nog niet
lang genoeg staan ingeschreven bij
WoningNet. Bij verhuizing naar een
tijdelijke woning aan het Kloosterplein kunnen ze hun tot nu toe opgebouwde inschrijftijd gewoon be-

houden. Na een paar jaar hebben
ze dan voldoende inschrijftijd opgebouwd om in aanmerking te komen voor een andere woning. Voor
de toewijzing van de tijdelijke wooneenheden wordt gebruik gemaakt
van loting. Hierdoor hebben starters, ongeacht inschrijftijd, gelijke
kansen.
Starters die interesse hebben voor
deze tijdelijke wooneenheden, dienen zich in te schrijven bij WoningNet. De woningen worden in december aangeboden via WoningNet en via de gemeentepagina in de
Nieuwe Meerbode. De verwachting
is dat begin 2009 de eerste starters
de woningen kunnen gaan bewonen.

De Ronde Venen - Het college van
B en W gaat de gemeenteraad voorstellen een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan met Rabobank
Veenstromen en Bouwfonds Property Development (voorheen Rabo
vastgoed B.V) voor het Estafetteproject. Ook vragen B en W de raad in
te stemmen met de uitkomsten van
het haalbaarheidsonderzoek.
Nadat op 12 juli 2007 een intentieovereenkomst is gesloten, hebben
partijen gezamenlijk onderzoek gedaan naar de maatschappelijke en
financiële haalbaarheid van het project. De eerste stap in dit onderzoek
betrof het afronden van de discussie over de locatie van het nieuwe
sportpark. De gemeenteraad heeft
in december 2007 besloten dat de
locatie de Driehoek de locatie zou
zijn die tijdens de intentiefase verder zou worden onderzocht op haalbaarheid.
Hierna is in januari 2008 het haalbaarheidsonderzoek daadwerkelijk
gestart. Op basis van het uitgevoerde onderzoek stelt het college vast
dat er sprake is van een financieel
en maatschappelijk haalbaar project. Het college is verheugd met
deze uitkomst die, naar de mening
van het college, het mogelijk maakt
de hoofddoelstelling van het Estafetteproject te realiseren.
Vergrijzing
Het Estafetteproject is een ontwik-

kelingsscenario voor de kernen
Mijdrecht en Wilnis. Het project is
gestart omdat ook de gemeente De
Ronde Venen de komende jaren te
maken krijgt met de gevolgen van
de vergrijzing.
Het Estafetteproject biedt oplossingen voor deze problematiek en levert twee moderne levensloopbestendige woonwijken op met zorgzones en zorg- en welzijnsvoorzieningen in combinatie met de bouw
van 100 zogenaamde vier sterrenwoningen (rolstoel toe- en doorgankelijke woningen).
Door het project worden in totaal
541 woningen toegevoegd aan de
woningvoorraad van De Ronde Venen. Woningen bestemd voor senioren, doorstromers en starters.
Het woningbouwprogramma binnen het Estafetteproject gaat uit
van ruim 21% goedkope woningen in de huur- en koopsector en
biedt grondgebonden woningen en
appartementen. Als gevolg van dit
bouwprogramma zal de doorstroming binnen de bestaande woningvoorraad van de gemeente op gang
komen. Op die manier ontstaan voor
veel meer woningzoekenden kansen op nieuwe woonruimte.
Verbetering
Het Estafetteproject leidt daarnaast
tot een verbetering van de infra-

structuur en biedt een oplossing
voor de tekortschietende detailhandelstructuur van Wilnis door de
bouw van winkels op de CSW locatie.
Ook betekent het plan dat de voetbalverenigingen Argon en CSW op
een nieuw en modern sportcomplex
worden gehuisvest waar de verenigingen weer jaren op een verantwoorde wijze verder kunnen.
Het college constateert dat het
draagvlak van het project tijdens de
haalbaarheidsfase is toegenomen.
De medewerking van de sportverenigingen Argon en CSW en de inzet van de zorgorganisaties om te
komen tot zorgzones op de vrijkomende gebieden, geven daar blijk
van. Het college is blij met dit toegenomen draagvlak. Ook omwonenden en andere belanghebbenden zijn in het haalbaarheidsonderzoek betrokken en hebben ideeën
en aandachtspunten voor de verdere uitwerking van de plannen aangedragen.
Het Estafetteproject geeft de gemeente de mogelijkheid om via een
duidelijke kwaliteitsslag een grote stap voorwaarts te zetten en de
kernen Mijdrecht en Wilnis gereed
te maken voor de toekomst. Grote
ingrepen in bestaande wijken zelf
kunnen hiermee voorkomen worden.

Coöperatief leren op De Schakel
Vinkeveen - , De afgelopen weken hebben de groepen 6, 7 en 8
van PCB De Schakel uit Vinkeveen
gewerkt aan een project over Rembrandt. Aan dit project werd gewerkt
via een nieuwe didactische methode, namelijk; coöperatief leren. Deze onderwijsmethode is gericht op
het samenwerken van de leerlingen
in kleine gemengde groepjes. Hierbij is het de bedoeling dat de leerlingen van elkaar leren, elkaar helpen
en samen problemen oplossen. Het
positieve effect van het coöperatief
leren is dat door samenwerken de
leerprestaties verbeterd worden, het
zelfvertrouwen van de kinderen vergroot wordt en daarnaast is het ook
goed voor de sociale vaardigheden.
Handel en kunst stonden centraal
in de Gouden Eeuw. Deze thema’s
kwamen ook aan de orde bij het
Rembrandt project. In groepjes hebben de kinderen informatie opgezocht in boeken en op internet over
bijvoorbeeld de VOC (Verenigde
Oost-Indische Compagnie), de handelsroutes en het leven aan boord
van de schepen. De vergaarde informatie werd gebruikt voor spreekbeurten, boekenbeurten en PowerPoint presentaties. De leerlingen
hebben ook tijdlijnen gemaakt met

alle belangrijke gebeurtenissen in
de Gouden Eeuw. Ook aan de kunst
van Rembrandt werd aandacht besteed. De school is min of meer omgetoverd in een museum. In het lokaal van groep 8 is een niet van echt
te onderscheiden Nachtwacht op de
ramen geschilderd. En alle leerlingen hebben prachtige zelfportretten
in een gouden lijst gemaakt. Daarnaast heeft een groepje acteurs in
de dop door middel van een zelfbe-

dacht en gespeeld toneelstuk inzicht
gegeven in het leven aan boord van
een VOC-schip.
Het is een heel geslaagd project. Er
is door de leerkrachten en de leerlingen hard gewerkt. Maar er is ook
veel geleerd en goed samengewerkt.
Voor meer foto’s en informatie
kunt u kijken op de website van de
school:
www. schakelvinkeveen.nl .

Een nieuw bestuur voor
De Proosdijlanden
De Ronde Venen - Vorige week
woensdag 19 november is het bestuur van de historische vereniging
De Proosdijlanden weer op sterkte
gebracht. In de halfjaarlijkse ledenvergadering kon waarnemend voorzitter Ed Swaab een drietal voordrachten doen om het bestuur te
completeren. De aanwezige leden
in de vergadering hebben de voordrachten bij acclamatie bevestigd.
Tijdens de vergadering was er speciale aandacht voor de heren Fred
de Wit en Joop Frankenhuizen, die
zich al vele jaren belangeloos inzetten voor de Proosdijkoerier, het
kwartaalblad van de vereniging. Een
attentie en luid applaus viel hen ten
deel. Hetzelfde overkwam de overigens niet aanwezige webmaster van
de vereniging, de heer Johan Klijn.
De website is onlangs volledig vernieuwd en voor elke historisch geïnteresseerde Rondevener een aanradertje: www.deproosdijlanden.nl
Na het officiële gedeelte konden de
aanwezigen genieten van een rijkelijk met foto’s opgeluisterde voordracht van Wiesje Dijkxhoorn over

onze plaatselijke monumenten.
Nieuwe bestuursleden
In het bestuur zal John Driedonks
de belangen van de redactie van
het kwartaalblad de Proosdijkoerier behartigen. Driedonks is als docent journalistiek verbonden aan de
Hogeschool Utrecht en heeft in het
verleden leiding gegeven aan de redacties van onder meer Midpoint en
RTV Utrecht. Met zijn inbreng is het
voortbestaan van het visitekaartje van de vereniging mede gewaarborgd.
De al geruime tijd in het museum De Ronde Venen actieve Dick
Koeleman breidt zijn vrijwilligerswerk vanaf nu ook uit met het bestuurslidmaatschap van de historische vereniging. Koeleman is al vele jaren actief als suppoost en publicist voor het Rondeveense Museum.
Hij zal zijn kwaliteiten nu ook inzetten voor een nog breder historisch
geïnteresseerd publiek.
Terug van weggeweest is Jaap
Meulstee, die enkele jaren geleden
al de voorzittershamer van de histo-

rische vereniging heeft gehanteerd.
Meulstee is die bewuste woensdag
opnieuw aangesteld als preses.
Jubileum
Met deze versterking kan het bestuur van de historische vereniging
met een gerust hart aan de slag
voor het op handen zijnde jubileum.
Vicevoorzitter Ed Swaab is vooral
actief als PR-manager voor de vereniging. Secretaris Peter van Golen
is ook kartrekker voor de werkgroep
genealogie. Penningmeester Arjen Schuil zal zich tevens gaan bezig
houden met excursies en lezingen,
terwijl Wiesje Dijkxhoorn zich vooral
richt op de werkgebieden archeologie en monumenten.
In 2009 bestaat de historische vereniging vijfentwintig jaar. Met het
oog op dit jubileum staan er diverse activiteiten op het programma,
waarbij de Rondeveense bevolking
weer met veel plezier de historische
beleving kan meemaken.
De eerstvolgende activiteit is de
nieuwjaarsreceptie op 13 januari a.s.

Film in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Komende
vrijdag, 28 november, is er weer
Veenhartfilmavond..
De Veenhartfilmavond is voor
iedereen die dicht bij huis wil
genieten van de betere films en
er vrijblijvend over door wil praten, met openheid en respect
voor ieders opvatting.

zijn voor zichzelf, maar voor De
Ronde Venen. Deze kerk wil een
plek zijn waar ruimte is voor iedereen die bezig is met religie
of nadenkt over zingeving. Allle activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om op
een uitdagende manier met religie en zingeving bezig te zijn.

De Veenhartkerk is een kerk die
op een eigentijdse en creatieve manier kerk probeert te zijn.
Een kerk die er niet alleen wil

De Veenhartfilmavond is in het
gebouw van de Veenhartkerk
aan Grutto 2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de zaal open en

de film start om 20.30 uur, entrée vier euro.
De film wordt vertoond op een
groot scherm en na afloop is er
een drankje en gelegenheid om
na te praten.
Wil je weten welke film er draait
of wil je meer informatie over de
filmavonden? Kijk op de website: www.veenhartkerk.nl en geef
je op voor de Veenharfilmladder,
dan word je maandelijks op de
hoogte gehouden.
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Uitverkochte voorstellingen
van Da Capo’s Popkoor
Regio - Op zaterdag 15 en zondag
16 november gaf Da Capo’s Popkoor uit Uithoorn drie uitverkochte voorstellingen van haar nieuwste
show “Great!” in het Griffioentheater
in Amstelveen. Het koor dat met 65
zangers en zangeressen op het podium stond, bracht een mengeling
van nummers uit de Britse popmuziek vanaf de jaren 60 tot heden.
Het koor werd zoals vanouds begeleid door dirigent Floor van Erp, die
met zijn bevlogen gebaren het koor
tot een buitengewone prestatie wist
te krijgen. De arrangementen die
ten gehore werden gebracht, waren van pianist en bandleider Carwin Gijsing.
Het concert begon in zakelijk grijs
met op de achtergrond de London
Skies, meteen het openingsnummer
van de show. Via een medley van
nummers van The Beatles ging het
koor daarna verder met geweldige solo’s van Cleo Diesveld en Wilbert van Dishoeck die respectievelijk nummers van Elton John en Joe
Jackson ten gehore brachten. Het
mystiek gezongen Chasing Cars
van Snow Patrol bezorgde het publiek kippenvel maar gelukkig kon

men daarna heerlijk meeswingen
op Grace Kelly van Mika. Voordat de
mannen daarna imponeerden met
een medley van diverse Britse mannenbands en solo-artiesten was het
eerst de beurt aan Marieke Kok die
stilte afdwong met haar fantastisch
gezongen versie van Almost Lover van nieuwkomer A Fine Frenzy.
Na de a-capella uitvoering van Mad
World was het pauze, om daarna terug te komen in een sprookjesachtig English Forest decor.
Begenadigd
De 9 koppige band bracht na de
pauze twee instrumentale nummers.
De strijkers, onder leiding van voormalig concertmeester Erno Olah,
openden voor op het podium gezeten, met Wild Flower van John Murtaugh. Later in dit gedeelte brachten zij, ditmaal van de bandsteiger
die op 1 meter 60 hoogte op het podium was gebouwd, het nummer
Toss The Feathers van The Corrs. Dirigent Floor van Erp bewees hierbij
dat hij niet alleen een fantastische
dirigent is maar ook een begenadigd fluitist. Na het gevoelige Winter van Tori Amos, gaf Bas Klinkenberg als een getergd man een versie

van Radioheads “Creep” ten beste
om het koor daarna weer te versterken met de mooiste nummers van
Queen. Marlon Steenbrink vertolkte het schreeuwend onbegrip van
Skunk Anansie en zorgde wederom
voor een “ kippenvel-moment’, zo
zou het publiek later zeggen. Esther
Visser ontroerde het publiek tot tranen met het prachtige Old & Wise.
Daarna was het tijd voor wat luchtiger sferen en die werden moeiteloos neergezet door Joan Kamp als
Chrissie Hynde en Martin Hilgeman
als Franz Ferdinand. Na het vrolijke
Higher Love van Steve Winwood besloot het koor de voorstelling met
een medley van Electric Light Orchestra en stortte met het laatste
akkoord van Mr. Blue Sky een waar
vuurwerk over het publiek uit. Een
staande ovatie was het gevolg.
Voor echte fans en geïnteresseerden die een keer willen meezingen
met Da Capo’s Popkoor organiseert
het koor op 21 maart 2009, voor de
3e keer een Sing In in The Mix in
Uithoorn. De inschrijving is reeds
gestart en deelnemers kunnen zich
aanmelden op
www.popkoor.nl/singin.

Zo fout, dat je er trots op
kunt zijn!
Mijdrecht - Zaterdag 6 december
is het zover. Jongerenvereniging
AJOC organiseert weer een groot
feest: Proud To Be Fout! Een feest
vol herkenning en een hoop gekkigheid.
Zoals de naam al doet denken is
‘Proud To Be Fout’ niet zomaar een
feest, maar een fout feest. Dat betekent een avond lang de meest foute
muziek, zowel onlangs uitgebracht
als uit vervlogen tijden. Denk aan:
Vengaboys, 2 Unlimited, Abba, Party
Animals, Captain Jack, Spice Girls,
Luv, Linda Roos en Jessica, Gerard Joling, BZN, Take That, Village

People, Barry White. Noem maar op!
Speciale verzoekjes aan de DJ zijn
natuurlijk altijd welkom.
Om de hele avond op en top fout te
maken, worden bezoekers in style
verwacht. Haal je tijgerprints, gympen met kleurtjes en foute shirtjes maar uit de kast. Kortom: trek
je stoute schoenen aan, gecombineerd met de foute kleding en mis
dit feest niet!
Immitsj gaat open om 21.30 uur.
Toegang vanaf 16 jaar, de entree bedraagt 7,- (AJOC leden betalen 6,-).
Wil je meer informatie, kijk dan op
www.ajoc.nl

Jeugdgroep van
Genesius komt met
sinterklaasvoorstelling
Uithoorn - Het begon al meteen
goed bij de jeugdvoorstelling van
Genesius want zwarte piet kwam
tussen de gordijnen tevoorschijn en
begon een Sinterklaasliedje te zingen. Ja, dat nodigt natuurlijk uit,
dus meteen begonnen alle aanwezige kinderen mee te zingen. Daarna gingen de gordijnen open en zag
je het bed staan waar de Sint altijd
even een dutje op moet doen want
hij is natuurlijk al heel oud en in deze drukke tijd heeft hij wel behoefte
aan een slaapje tussendoor.
De zwarte pieten gaan even kijken of ze wel alles hebben want de
oma’s en opa’s in Nederland willen
wel graag allemaal een kopje koffie met slagroom en taart hebben.
“Even kijken of alles er is”: de kopjes: Ja, die zijn er. De koffie, die is er
ook. Alleen de slagroom ontbreekt,
oh jee. Maar dat was geen probleem
want de andere piet vertelt dat hij
uit de gele gids een bedrijf heeft
gebeld die een roommachine komt
brengen. “Dan hoeven wij tenminste
geen slagroom te kloppen.”
Maar heer piet is een beetje verdrietig en als de anderen vragen waarom vertelt de piet het “Hoe zouden
jullie het vinden als je op dezelfde
dag jarig bent als Sinterklaas”. Die
piet bedenkt een plannetje om toch
een beetje belangstelling te krijgen:
“Als ik nou voor 5 december overal pakjes bezorg, dan zijn we lekker klaar en is er meer tijd voor mijn
verjaardag. Dan komt Felix Fortuin
de roommachine brengen. Maar oh
jee, het is de verkeerde, het is een
droommachine. “Je kunt er van alles mee dromen”, legt Felix uit. “Als
je het ene knopje indrukt droom je
dat je midden in de bergen bent en

weer een ander knopje is een droom
over paardrijden, maar ook allerlei
avonturen en luchtkastelen.
Dromenland
Dan zingen de pieten en Felix Fortuin een liedje over dromenland. De
pieten vinden het eigenlijk wel een
goed idee want “de Sint slaapt tegenwoordig zo slecht en dan kunnen we hem misschien net voor zijn
verjaardag nog een leuke droom
bezorgen.” Maar waarschuwt Felix
“Niet aan het zwarte knopje komen
want als je dat indrukt dan komt er
een nachtmerrie. Dus denk eraan.”
Dan gaan ze met zijn allen een verjaardagsliedje zingen: ‘Sinterklaas is
jarig’ en dan komt Sinterklaas binnen. “Ik ben net met de andere pieten alle huizen langs geweest om
te kijken of er veel schoentjes waren gezet.” De Sint is echt heel moe
en de pieten helpen hem met uitkleden en hij kruipt onder de wol. Dan
wordt het donker en opeens hoor je
een stem ‘Daar is hij dan weer, Felix Fortuin met zijn razend populaire
spelshow. Iedereen moet een goed
antwoord geven als ik een vraag
stel’. En opeens komt de kerstvrouw
binnen en ook twee paashazen verschijnen. De eerste vraag is aan de
paashazen ‘houden jullie van voetbal’. ‘Nou’, zeggen de paashazen ‘als
het maar niet op Pasen valt’. Dat was
het juiste antwoord. ‘Wat is het Nederlandse woord voor un oeuf of an
egg’. De paashazen lopen heen en
weer en stoten hun hoofd aan elkaar en roepen dan ‘ai ai ai’. Weer
het juiste antwoord. Dan krijgt de
Sint een vraag ‘hoeveel korrels hagelslag gaan er op een boterham’.
Daar weet de Sint niet het antwoord
op en hij zegt dat niemand dat ooit

heeft geteld. Een fout antwoord
vindt Felix. ‘Dus uw staart moet eraf’.
‘Ik heb helemaal geen staart’ zegt de
Sint, ‘dan maar uw haar’ en iedereen
komt met grote scharen binnen.
Beschieten
Dan komen twee pieten met ‘pistolen’ binnen en gaan iedereen
beschieten. (Gelukkig is het water!). Iedereen verdwijnt en de Sint
wordt wakker en zegt tegen de pieten die aan komen lopen ‘Ik heb
toch zo’n slechte droom gehad dat
alle cadeautjes weg waren.’ En ja,
dan blijkt dat ook nog zo te zijn en
vraagt aan de kinderen of zij de cadeautjes zien. ‘Jaa‘ roepen de kinderen, maar de cadeautjes zijn allemaal leeg. Dan moet heer piet bekennen dat hij alle lege cadeautjes
wilde bezorgen omdat er dan meer
tijd voor zijn verjaardag zou zijn. De
Sint belooft dan dat als zij terugkeren naar Spanje de verjaardag op
de boot wordt gevierd. Maar hoe
komt het nu dat de Sint zo’n nare
droom heeft gehad dat kwam omdat
een van de pieten per ongeluk een
glaasje water op het zwarte knopje heeft gezet. Dan valt de droommachine in een teil met water en eigenlijk is dat maar goed ook. Dan
kunnen ze een echte roommachine bestellen en kunnen alle opa’s
en oma’s toch nog lekker koffie met
slagroom krijgen.
Het eind is dat alle pieten en paashazen en de kerstvrouw door de
zaal polonaise dansen en de kinderen die het willen en durven, mogen
de sint een handje komen geven en
iedereen krijgt nog wat lekkers. Een
vrolijke voorstelling die helemaal in
deze sinterklaastijd past.

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.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.

Vermist:
- Sinds 8-11-2008 in Vinkeveen. Weggelopen een ruwharige teckel, kleurstelling bruin met grijs,
windkleur. Het is een reu, acht en een halfjaar oud, heeft een chip. Roepnaam is Stijn. Mocht iemand
weten waar hij is of heeft u hem thuis, bel dan direct de Dierenbescherming tel: 06-18762593.
Baasje heeft al veel gezocht en is erg verdrietig.
Gevonden:
- Uithoorn, omg. Merodelaan. Poes, E.K.H., zwart-wit, witte buik- snuit en sokjes. Asiel Amstelveen.
- Mijdrecht, omgeving Rendementsweg. Kat, grijs/wit cypers, rent door fabriek, had halsbandje, maar is
dit kwijt. Asiel Amstelveen.
Uithoorn, omgeving Industrieweg t.h.v. Werf Uithoorn. Konijn, wit met zwart
- Mijdrecht, omgeving Amselmusstraat t.h.v. Hertenkamp. Kat, overwegend zwart, met wit, beige
vlooienbandje, ongecastreerd (tel. 060-17515133).
- Vinkeveen, omgeving Achterbos t/o Rest. Veensteken. Kater, rood, cypers, vrij groot, niet gecastreerd.
(tel. 06-17515133)
- Wilnis, omg. Kannelaan. Kat, E.K.H., cypers, kleurstelling wit pootje links en rechterpootje een wit
teentje. 06-17515133
- Vinkeveen, omgeving Demmerik, Kat grijs-zwart, kleurstelling grijs met zwart en een witte nek.
- Mijdrecht, omgeving Maarschalkstraat, konijn, grijs. (tel. 06-17515133).

De Regenboog in actie
voor zieke kinderen

Uithoorn – Vanaf deze week komen leerlingen van de basisschool
De Regenboog in actie voor de Doe
Een Wens Stichting Nederland, een
stichting die de liefste wensen vervult van kinderen met een levensbedreigende ziekte. De Regenboog
doet, samen met andere basisscholen door heel Nederland, mee aan
een ludieke actie van de stichting
Actie StrooiGoed! Vervul een wens!
Met de opbrengst van de actie helpen de leerlingen wensen te vervullen van leeftijdgenootjes die ernstig ziek zijn. Actie StrooiGoed. Vervul een wens! is simpel, leuk en heel
doeltreffend. De kinderen verkopen
in week 48 voor 1,50 euro zakjes
Doe Een Wens pepernoten aan fa-

milie, vrienden, kennissen en buren.
Voor schooltijd staat er elke ochtend en middag een kraampje met
te verkopen pepernoten. Met de opbrengst van de actie helpen de leerlingen van De Regenboog wensen
te vervullen van kinderen met een
levensbedreigende ziekte. In totaal
doen ruim honderd basisscholen
mee aan deze landelijke actie van
Doe Een Wens. Samen gaan zij proberen om 50.000 zakjes pepernoten
te verkopen!
Op zondag 23 november is Actie
StrooiGoed op een feestelijk manier
afgetrapt tijdens een bijzonder Sinterklaasfeest voor ernstig zieke kinderen. Tijdens het feest, georganiseerd voor de stichting door Sint-

Haarlem Events, hebben drie leerlingen van basisschool de Boemerang uit Utrecht aan de enige echte Sinterklaas de grootste Doe Een
Wens pepernotenzak van Nederland
aangeboden.
Actie Strooigoed wordt mogelijk gemaakt door Wibra. Deze sponsor
biedt de speciaal ontworpen zakjes
met Doe Een Wens pepernoten gratis aan. De gehele opbrengst is dan
ook voor Doe Een Wens! De speciale pepernotenzakjes zijn alleen verkrijgbaar voor de scholen die zich
eerder deze maand hebben opgegeven voor de Actie StrooiGoed!
Vervul een wens!
De Regenboog hoopt op een grote
opbrengst voor dit goede doel!
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Argon verliest
van Ter Beek

Mijdrecht - Afgelopen vrijdag
speelde Argon/de Huifkar zijn achtste wedstrijd van het seizoen.
Dit keer uit in het mooie Bijlmer
Sportcentrum tegen Ter Beek. Argon miste nogal wat spelers, Maykel Krimp en Leroy Leijgraaff hadden andere verplichtingen en Remco von Lindheim en Albert Mens
waren geblesseerd. Voor al deze afwezigen had Argon 1 vervanger geregeld, Michael Levering van het
5de.

Argon begon aardig aan de wedstrijd. Bij vlagen werd er aardig gecombineerd, al kwamen er niet echt
kansen. Ter Beek had een paar zeer
behendige en snelle spelers die vrij
eenvoudig het verschil konden maken, dat werd dan ook na 5 minuten duidelijk.
Een individuele actie van een Ter
Beek-speler zorgde voor de 1-0. Ar-

gon was na de goal de weg helemaal kwijt, de meest eenvoudige
ballen gingen verkeerd en er werd
totaal niet meer gevoetbald. De
ruststand was dan ook 3-0 voor Ter
Beek.
In de tweede helft speelde Argon
beter. Er werd niet meer zoveel respect getoond voor de tegenstander
en met name René Dekker en Michel Kooiman gingen de duels flink
aan. Dit resulteerde dan ook na tien
minuten in de tweede helft voor de
3-1 van Michael Levering.
Veel verder kwam Argon echter niet.
Er werden nog wel wat kansen gecreëerd maar de goede keeper van
Ter Beek had daar geen moeite mee.
In de slotfase kon Ter Beek nog uitlopen naar 6-1. Maandag 1 december speelt Argon/de Huifkar uit tegen AROC Palestra in de Caland
Sporthal in Amsterdam.

Atalante JC2 verlies en
winst in 1 week
Vinkeveen - Vorige week vrijdag
thuis tegen Oradi/Omnia op papier
een mindere tegenstander. Maar ja,
dat zegt niet alles. Nu ze een beetje in een winning mood zijn en meedraaien boven in de competitie hoor
je al snel van die geluiden zoals ‘ohhh, ze staan onderaan’, dat heet onderschatten. De eerste set was dan
ook weer een beetje rommelig met
af en toe een aardige rally, maar
werd uiteindelijk toch verloren met
19-25. De 2e set zag er eigenlijk
niet anders uit, ballen net over het

Ondanks 2-3 verlies
toch winst voor A-Side
Atalante heren

net dus de punten ontglipte Atalante weer met als eindstand 22-25.
Dan maar gaan voor de 3e set, want
ja, verliezen met 0-3 thuis, dat kan
niet. Met veel ongeloof ging de 3e
set heel gemakkelijk naar Atalante
toe, met 25-19.
Woensdag moesten ze uit tegen
VCH MC6. Sterk en lachend begon dan ook de wedstrijd. Het eerste punt was snel binnen, de 2e set
ging nog makkelijker, 19-25, en de
derde set 21-25. Dus weer een 0-3
overwinning.

Atalante D2 verliest van
koploper
Vinkeveen - Vrijdag 21 november speelde de Oudenallen equipe tegen Sovoco uit Soest, de numero uno in de 1e klasse. De Vinkeveense dames staan nog steeds op
de laatste plaats maar vorige wedstrijd werd eindelijk weer eens gewonnen en de trainingsintensiteit is
mooi verbeterd. De weg terug is ingezet. Annemarieke Wijnands was
er niet, Petra de Bruin gelukkig weer
wel na een paar weken afwezig en
ook Tineke Vellekoop was weer hersteld van een griep. En Atalante had
deze keer een coach: Erik Verbruggen.
Het was meteen wel duidelijk waarom deze dames op de eerste plek
staan. Groot team, met een aantal
zeer goede aanvallers op het midden en op de buitenkant. Ook de 3
meters werden vaak aangespeeld.
Atalante kende de dames wel van
vorig seizoen maar er waren toch
wel een aantal sterke speelsters
bij gekomen. De pass was moeilijk onder controle te krijgen waardoor verdeler Annemarie Bakker alle vlaggen bij moest zetten om nog
iets moois op te gooien. De Vinkeveense dames bleven hard werken en gingen mee in de fanatieke
flow. Joke Ruizendaal scoorde een
paar mooie punten door het midden, Natalie van Scheppingen wisselde haar lekkere harde smashes
met mooie prikballen af en Marjan
Blenk kreeg steeds beter blokgrip
op de lastige aanvallers. De Oudenallen ploeg was alert en lange tijd
ging het gelijk op. Geen van beide
gaf toe, het was een mooie strijd.
Aan het eind zorgden eigen foutjes
in de service en pass dat de laatste
puntjes ineens snel naar Soest gingen, 20-25.
Fanatiek
Iedereen had een goed gevoel van
de eerste set, er was een mooi fanatiek eerste bedrijf neergezet.
Het zelfde zestal ging verder en de
strijd werd voortgezet. Jet Feddema
wist de dames aan de andere kant

echt meerdere malen heerlijk te dollen door slimme ballen met name in
de rechterhoek te spelen. Eigenlijk
heel verbazend hoeveel de Oudenallen equipe met bovenhandse slimme ballen konden scoren. Inge Bakker maakte een mooi slim punt door
via het blok uit te slaan, nog eentje
mooi op de rechtdoor gesmasht en
een aantal juist midden in het veld
gelobd. Maar de dames van Sovoco
bleven druk uitoefenen en de thuisploeg bleef niet meer zo goed bij als
in de eerste set. Erik nam een time
out en zette de verdediging nog eens
op scherp. De Sovoco’s kwamen
meer en meer op gang met geplaatste harde aanvallen op de rechtdoor,
directe punten via de middenaanval
en steady services, soms zelfs met
sprong. Bij de eigen service werden
iets te veel fouten gemaakt en in de
service pass werd het de Vinkeveense dames erg lastig gemaakt. Hoewel het voor het gevoel weer gelijk
op ging, werd het verschil groter en
ging ook de tweede set verloren met
16-25.
In het derde bedrijf kwamen Petra de
Bruin en Tineke Vellekoop in het veld
en vol goede moed werden de mouwen weer opgestroopt.
Maar de gastspelers waren erg goed
op dreef gekomen en helemaal in
hun element. Er waren wel mooie momenten maar veel te weinig ten opzichte van de vele succesvolle smashes en serveerbeurten van Soest.
Coach Erik benutte alle mogelijkheden met wissels en time outs maar
het ging te hard aan de Vinkeveense neus voorbij. Met 10-25 werd de
set verloren. Ook in het vierde bedrijf
werd er nog geknokt voor misschien
een laatste puntje maar zo lekker als
het de eerste twee sets had gedraaid
werd het niet meer. Met 16-25 werd
ook de laatste set verloren, helaas
dus een dikke 4-0 aan den groenen
broecken. Pas op 12 december is de
volgende wedstrijd, dinsdag wordt
eens goed geoefend met de makkers
van 1. Lekker sparren op de harde
smashes en services.

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde het door A-Side gesponsorde eerste herenteam van Atalante een thuiswedstrijd tegen Haarlem
H4. Dit team dat 2 plaatsen onder
Atalante stond was aan een goede reeks bezig met verrassende uitslagen. Haarlem wist van de ploegen boven hun menig puntje af te
snoepen, Atalante was dus gewaarschuwd. Atalante acteerde de wedstrijd met vele persoonlijke foutjes. De vechtlust was er, maar de
scherpte ontbrak. In de wedstrijd
bleek Haarlem net iets sterker, 23 winst maar uiteindelijk was Atalante de morele winnaar. Zij stijgen
een plaats op de ranglijst, ze staan
nu gedeeld 6de en houden Haarlem onder zich.
Met een compleet team van maar
liefst 6 spelers begonnen de A-Side
mannen aan de wedstrijd. Coach de
Vries moest zich verontschuldigen
maar interim coach Erik Verbruggen nam hem waar. Nadat hij eerst
D2 had gecoacht was het de beurt
aan zijn ploeggenoten. Met Frans
Roos in de spelverdeling, Bas vd
Lubbe en Robert Hardeman op het
midden, Duncan van Senten, Leonard de Jong en Rick de Groot op
de buiten aanval begonnen de ASide heren toch wat rommelig aan
de wedstrijd. Helaas bleef dit rommelige de hele wedstrijd aanwezig
waardoor er geen constante pass
terecht kwam bij Frans. Ook wisten de Vinkeveners geen raad met
de tactische ballen van Haarlem. In
elke time-out werd op deze ballen
gewezen en ondanks het beloven
voor de bal te gaan, desnoods met 3
man tegelijk wisten de Haarlemmers
toch elke set weer een aantal punten te scoren. Atalante wist uiteindelijk wel de 1ste set makkelijk naar
zich toe te trekken met 25-17.
Afgeladen
In de 2de set zagen de volle tribunes hetzelfde speelbeeld. Een met
afgeladen vechtlust bepakt Atalante en een slim Haarlem. De aanvallen smoorde steeds vaker in het
Haarlemse blok en coach Verbruggen had beide time-outs dan ook
hard nodig om zijn ploegmakkers
weer op het juiste spoor te brengen.
Haarlem rook hun kans en pakte
deze kans ook, zij met het kleinst
mogelijke verschil. Zij wonnen de
set met 25-27.
In de rust van de 2de naar de 3de
set bleef coach Verbruggen hame-

ren op de wisselende aanval en op
de passing. Deze moest beter. Als
de pass goed was waren 9 van de
10 aanvallen ook goed van Atalante kant. Het was niet dat Haarlem zo
veel beter was, sterker nog de A-Side mannen waren beter maar door
foutjes van Atalante kon Haarlem
simpel bij blijven. De peptalk bleek
te werken. Harde aanvallen werden
afgewisseld met tactische ballen
en Atalante scoorde punt na punt.
Haarlem leek klaar voor de nekslag
en de 3de set ging dan ook terecht
naar Atalante met 25-23.
Gemotiveerd
De 4de set wilde de A-Side mannen
natuurlijk ook winnen. Super gemotiveerd gingen de mannen het veld
in. Zij kwamen bedrogen uit. Na een
kleine voorsprong te hebben genomen nam Haarlem langzaam de regie van de wedstrijd over. Zij speelde vanavond uiterst slim en wisten
de zwakke plekken van Atalante
feilloos te vinden. Genadeloos straften zij dit af. Heel langzaam begon
Atalante aan een inhaalrace echter
bleek deze te laat te zijn ingezet. De
4de set ging dan ook naar de Haarlemmers met 17-25.
Dan maar de 5de set pakken was de
instelling maar het begin was dramatisch. Haarlem nog in de “flow”
van de 4de set pakte een 1-5 voorsprong. Atalante kon weinig druk
zetten op de spelers van Haarlem.
De A-Side mannen pakte een paar
puntjes maar met een 4-8 stand
werd en van velddeel gewisseld. Dit
bracht helaas weinig verbetering.
Atalante maakte de foutjes, Haarlem nam ze gretig in ontvangst. De
Haarlemmers wisten de beslissende
5de set dan ook te winnen met 1215. Door deze uitslag kan Atalante 2
punten toevoegen aan hun totaal en
Haarlem 3. De stand op de ranglijst
laat na deze wedstrijd zien dat Atalante ondanks het verlies toch een
plaats is gestegen met twee wedstrijden minder gespeeld dan de
teams die boven hun staan. Mochten deze wedstrijden beide winnend
afgesloten worden staan de Vinkeveners op een keurige 4de plaats.
Vanavond spelen de A-Side mannen tegen VCH 3 te Hoofddorp.
Door een fout bij de kledingleverancier van de nieuw bedrukte shirts
staan de heren van Atalante nog in
hun oude teamkleding op de foto.
De nieuwe sponsor is natuurlijk ASide uit Mijdrecht.

Atlantis A1 blij met winst
Mijdrecht - Het door Van Dam bedrijfsdiensten gesponsorde team
Atlantis A1 speelde op 22 november
tegen Thor (H) A1. Atlantis begon
de wedstrijd met de volgende opstelling; aanval: Jeroen Korver, Kristian Geerdinck, Natasja Korver, Cynthia Sassen, verdediging: Erik Kragting, Steven Gortenmulder, Janneke
van Ginkel, Wendy Kentrop.

Atlantis 1 wint van Waterland uit Landsmeer

Atlantis 1 boekt een
moeizame zege
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft Atlantis 1/Pimentel Fasteners
de eerste zege van dit zaalseizoen
geboekt. In de thuiswedstrijd tegen
Waterland werd het na een moeizame wedstrijd 14-10.
Atlantis had in het begin veel moeite met de onbekende tegenstander. Vooral de snelheid en beweeglijkheid van de heren van Waterland bracht de verdediging van Atlantis in de problemen. Hoewel het
aanvallende spel van Atlantis redelijk verzorgd was, was te merken
dat de ploeg nog moet wennen aan
de gewijzigde vakopstelling. Waterland wist via 2 strafworpen dan ook
het initiatief naar zich toe te trekken. Hierna kreeg Atlantis meer grip
op de wedstrijd. Lange tijd ging de
wedstrijd gelijk op, waarbij Waterland wel de voorsprong wist te behouden. Voor rust wist Atlantis met
enkele fraaie doelpunten dan toch
een kleine voorsprong te nemen.
Halverwege was de stand 6-5.

Waterland begon de tweede helft
scherper dan Atlantis en wist weer
een kleine voorsprong te nemen:
7-8. Atlantis herpakte zich hierna
goed. Aanvallend begonnen beide
vakken beter te draaien. Met een
strafworp en drie afstandschoten op
rij wist Atlantis definitief een gat te
slaan. In het restant van de tweede
helft kwam de voorsprong niet meer
in gevaar.
Verdedigend zal Atlantis scherper moeten worden. Deze wedstrijd werden er door Atlantis teveel strafworpen veroorzaakt. Positief is dat het grootste gedeelte van
de Mijdrechtse doelpunten van afstand is gemaakt. Atlantis is aanvallend duidelijk de goede weg ingeslagen. Dit geeft vertrouwen voor
het vervolg van de competitie.
Komende zaterdag speelt Atlantis
tegen Oosterkwartier in Haarlem.
De volgende thuiswedstrijd is op 6
december tegen Stormvogels, de
vorige club van coach Paul Plaatsman.

Na een goede start van Atlantis
kwam de A1 met 2-0 voor. Door 3
zuivere schoten kwam Thor helaas al
snel terug tot 2-3. Na aanmoedigingen van het publiek en de coaches
begon de A1 echt te korfballen wat
resulteerde in een 7-3 voorsprong.
Na nog 2 doelpunten van Thor ging
men de rust in met een stand van
7-5. In de rust kreeg het Van Dam
team te horen dat ze scherper onder
de korf moesten zijn en meer moesten gaan scoren. Met frisse moed
werd aan de tweede helft begonnen. Helaas kwam Thor al snel terug tot 7-6 en begon het toch span-

nend te worden. Eenmaal in de aanval kreeg Natasja Korver een strafworp mee die Jeroen Korver afmaakte. Helaas kreeg Atlantis in de
verdediging ook een strafworp tegen die ook werd benut. Vanaf dat
moment begon Atlantis echt te scoren en kwam men voor met 13-7.
In deze fase van de wedstrijd werd
gescoord door onder andere Erik
Kragting, Kristian Geerdinck en Jeroen Korver. Ondertussen scoorde Thor nog de 13-9 door een korte kans en een schot. In de slotfase werd Cynthia Sassen gewisseld
voor Lisanne Reurings. Cynthia ging
door haar enkel en was niet meer
in staat om verder te spelen. In de
laatste paar minuten maakte Atlantis het nog af met 3 extra doelpunten. Het eindresultaat werd dan ook
16-9 voor Atlantis A1.
De doelpunten zijn gemaakt door:
Jeroen Korver (5), Kristian Geerdinck (4), Erik Kragting (4), Steven
Gortenmulder (2), Wendy Kentrop
(1).

Atalante H2 speelt
uitzonderlijk volleybal
Vinkeveen - De Rabobank ploeg
speelde vrijdag 21 november één
van de weinige uitwedstrijden van
dit seizoen in Nieuw Vennep. Het
was wat vroeg in de avond, maar er
was nog geen spitsalarm afgegeven. Deze keer moesten ze wederom tegen de koploper van de competitie. Atalante heren 2, staat nog
altijd onderaan in de competitie.
De mannen van 2 hadden zich als
opdracht gesteld om nu eens verrassend te beginnen door de eerste set te winnen. Tot op heden was
dat hen nog niet gelukt. En ook deze wedstrijd lukte dit niet. 15-25.
Na deze les was het voor de heren van 2 gelopen, de motivatie was
op zeldzame momenten aanwezig.
Het juichen bleef uit, het aansporen van een ieder bleef uit. Kortom,
deze wedstrijd was moeizaam. Dit
was wel ernstig vreemd, omdat de
hal echt héél mooi is in het Nieuw
Vennepse. Heel veel ruimte om het
veld, prachtige vloer, vriendelijke
scheidsrechter, en een leuke, maar
goede tegenstander.
Het is misschien zo dat heren 2 niet
bestand is tegen zo een goodwill offensief, en dat het team teveel gefêteerd was om te vechten voor de
winst. De sets werden met een auto-

matisme afgewerkt, die niet gewoon
is voor heren 2. Set 2, werd 18-25 en
de derde set werd 19-25. Met deze sets waren ook geen nieuwsfeiten te melden, het was een automatische wedstrijd op de automatische
piloot, zonder hoogte- en dieptepunten. Heren 2 speelde dus uitzonderlijk volleybal, voor hun doen.
Wat nog restte na deze wedstrijd,
was de teamspirit, iedereen is het
team, en niemand staat erbuiten. Iedereen verliest, en/of iedereen wint.
Heren 2 sluit zich aan bij Argentinië dat verloren heeft in de Daviscup, en bij Juventus. Heren 2 is niet
terneergeslagen, of uit het veldgeslagen, Heren 2 is wel zoekende
naar oplossingen. Zoals veelvuldig
wordt verteld in teambuilding sessies: ”there is no I in the team”, maar
houd wel in de gaten dat er een “little me” aanwezig is in het team als
je goed zoekt. Dus met een bewuste kijk naar de personen, zullen ze,
en willen ze, het tweede heren team
van de onderste plaats tillen.

GEEN KRANT

BEL: 0297-581698
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Bridgevereniging
Hartenvrouw
Uithoorn - Op dinsdag 18 november werd de laatste zitting van de
tweede competitie gespeeld.
In de A-lijn, met vijftien paren, werden eerste An van Schaick en Lea
Wit met 60.21%, tweede werd het
paar Tini Geling en Paula Kniep met
59.75%. Derde deze keer Renske
Visser en Ria van Geelkerken met
58.33%. Niet onverdienstelijk dames maar Greet en Guus gaan met
de eerste (competitie)plaats naar
huus!.
In de B-lijn, met dertien paren, werden eerste Wil Blansert en Anneke Rood met 56.25% Tweede Jany
van der Ent en Tilly van Dijk (dames
toch!) met 55.00%. Gedeelde derde
werden de paren Ans Pickers/Loes
Wijland en Trudy Fernhout/Wil Voss
met 54.58%.
Voor de uiteindelijke uitslag, na zes
zittingen, betekent een en ander dat
voor de navolgende A-speelsters

KDO A1 zet door in
lastige competitie
De Kwakel - De meiden van
KDO A1 hebben dit handbalseizoen een zware competitie in
de 1e klasse. Afgelopen zondag
volgde wederom een nederlaag
in de uitwedstrijd tegen Zeeburg. Gelukkig was het wel een
sportieve en leerzame wedstrijd
en konden de meiden door het
vertoonde spel met opgeheven
hoofd terug naar De Kwakel.
In de wedstrijd tegen Zeeburg
A1 werkte KDO hard in de verdediging om het snelle spel van
Zeeburg op te vangen. In een
aantal gevallen gebeurde dit
niet op de juiste manier zodat
er strafworpen werden gefloten voor Zeeburg, wegens onder andere cirkelverdedigen.
Deze fouten moesten weer worden goedgemaakt in de aanval.
Gelukkig deed KDO dit ook en
zorgden vele doelpunten vanaf
de tweede lijn ervoor dat KDO
wel verloor, maar niet met zeer
grote cijfers (27-16).

het licht op groen staat voor de “B”:
Garry van Outersterp/Irma Kloosterman, Inger Janssen/Yvonne Koestal,
Ploon Roelofsma/Marja Slinger en
Nel Bakker en An van der Poel. Zij
degraderen helaas met medeleven
van St. Nicolaas.
In de B-lijn zijn het de paren Tilly
van Dijk/Jany van der Ent (toch wel
eerste!), Ans Pickers/Loes Wijland,
Gertrude Doodkorte/Floor Janssen
en Mieneke Jongsma/Hilly Cammelot die promoveren. Mogelijk wil een
van hen volgende keer de “B” weer
met hun aanwezigheid vereren?
Voormalige dames A van harte welkom in de B. Wij, achterblijvers, gaan
met u in zee.
Volgende week start Hartenvrouw
met de laddercompetitie, onderbroken door de Kerstdrive, gedurende
acht weken. Ook spelen bij Hartenvrouw.

Bert Dijkshoorn grote
man bij sterk dio 1
De Kwakel - Speelweek 13 was zeker geen ongeluksweek voor Dio 1.
Het team verkeert in grootse vorm
en loopt steeds verder uit. Een 9-0
overwinning doet de achtervolgers
naar adem happen.
Bert Dijkshoorn (zie foto) had de
kortste partij van de week in 12 beurten en teamgenoot Paul Schuurman
knalde er een serie van 49 caramboles uit = 29% van zijn te maken
170 caramboles.
Kromme Mijdrecht 1 won overtuigend van Bob’s Bar 1. John Oldersma, Kees Westkamp en Leo
Persoon wonnen hun partijen met
duidelijk verschil.
Bob’s Bar 2 won met 7-2 van De
Kromme Mijdrecht 2.
De Kuiper/van Wijk was met 72 de baas over De Merel/Metaal
Mijdrecht 1. Kees de Zwart, Nico
Koster en Jos Lugtigheid zorgden
dat de meeste punten in De Willisstee bleven.
De Merel/Metaal Mijdrecht 3 bond
met 7-2 De Paddestoel 1 aan de zegekar. Hans van Rijn, Caty Jansen

en Cor van Wijk waren veel te sterk
voor hun tegenstanders.
De Paddestoel 2 kreeg met 2-7 klop
van De Merel/Metaal Mijdrecht 4.
Heel sterk speelde Ben Fransen
door in 18 beurten Jim van Zwieten
te kloppen.
Dio 1 denderde met 9-0 over De
Paddestoel 3 heen. Eric Brandsteder had maar 15 beurten nodig om
een sterke Michel Bak te verslaan.
Herman Turkenburg maakte de triomf compleet.
Cens 1 verloor nipt met 4-5 van De
Vrijheid/De Biljartmakers. Bart Dirks
had maar 13 beurten nodig om van
Evert Driehuis te winnen. Dave Meijer was in 18 beurten veel te sterk
voor Vincent Roeleveld.
Dio 2 verloor verrassend met 4-5
van De Schans.
Stand na 13 speelweken:
1. Dio 1
84 punten in 13 wedstrijden
2. De Vrijheid/Biljartmakers
75 punten in 12 wedstrijden
3. Merel/Metaal Mijdrecht 4
70 punten in 13 wedstrijden

Scorebriefjes brengen Clijn in problemen bij BVU
De Kwakel - Als voorbeeld waarom, voor het nationale noodpakket
te gebruiken wanneer de Noordzee
Nederland weer terugpakt en alle nutsvoorzieningen uitvallen, kan
de C- lijn in de derde zitting paren
competitie dienen.
Jaren lang verwend en gemakzuchtig geworden door de bridge computer die alles snel en feilloos uitrekent bleek het handmatig moeten invullen, nodig door het uitvallen van het systeem, voor de C- lijn
te hoog gegrepen!
Uitslagen liepen door elkaar op de
op een of andere manier verwisselde briefjes, zodat er voor de administratie geen touw meer aan vast te
knopen was.
Ergo, het pakket uitbreiden met score briefjes plus handleiding.
De paren van de A en B- lijn, deden dit veel beter, waarbij wel opgemerkt moet worden dat die veelal nog uit de “hand bridge eeuw”
stammen en het voor hen dus eigenlijk een déja vu was!
Vandaar nu alleen de resultaten van
de A en B.
In de A- lijn blijven Bep & John de
Voijs het uitstekend doen met nu
weer een score van 65,83%. en met
een totaal van 60,07% vast op de
eerste plaats.
Ook Stenny & Herman Limburg blijven goed “prijshoudend” met 52,08%
en totaal 2e met 54,62%. Meest opvallend waren Ben ten Brink & Gijs
de Ruiter die met 62,50% de vorige
mindere zittingen in een klap com-

Zware competitie
De meiden van KDO A1 hebben
het deze zaalcompetitie niet gemakkelijk in de 1e klasse AA. Ze
hebben nog geen punten weten te behalen uit de in totaal
vijf gespeelde wedstrijden. Te-

Geen slecht resultaat dus afgelopen zondag, gezien de competitiestand (Zeeburg staat op
een tweede plaats). Aanstaand
weekend komt Zeeburg bij KDO
op bezoek en gaan de meiden
de prestatie van afgelopen zondag proberen te verbeteren.
Mini’s gezocht
KDO handbal heeft meisjesteams in alle leeftijden, vanaf 5 jaar ben je welkom. Vooral de Mini’s van KDO (5 t/m 7
jaar) zouden het erg leuk vinden
als er nog meer kinderen van
hun leeftijd komen handballen.
Je mag vier keer gratis meetrainen. Daarna hoef je pas te beslissen of je op handbal komt.
Voor meer informatie kun je bellen met Carla Kas, 0297-568869
of kijk op www.kdo.nl.

Bridgevereniging
‘De Legmeer’
Iris Tabeling werd eerste in de regio

Iris en Robin Tabeling
badmintonkampioen
van Noord Holland
Uithoorn - Afgelopen weekend
werden in Sporthal De Bloemhof
te Aalsmeer de Regionale jeugden senioren kampioenschappen
badminton van Noord Holland gespeeld. Er deden maar liefst 257
spelers mee aan dit toernooi.
De 14 jarig Robin Tabeling uit Uithoorn, spelend voor badminton vereniging van Zijderveld uit Amstelveen, behaalde een prachtig succes
in de U15 groep door in de finale te
winnen van de 14 jarige en kopgrotere Jayme van Elten uit Purmerend.
Robin won de finale met 21-15 en
22-20. Hierdoor mag hij zich kampioen van Noord Holland noemen.
Het is Robin zijn vierde titel. In 2002
won hij het kampioenschap U9 , in
2004 in de U11 groep, in 2006 de
U13 en nu dan de U15 titel.
In het herendubbelspel haalde
Robin zelfs zijn 6e titel binnen in 6
jaar. In 2003 won hij het herendubbelspel in de U11 groep, in 2004
en 2005 won hij de titel U13 en in
2006 al in de U15, in 2007 en dit jaar
de titel in de U17 groep. Een super resultaat voor een jongen van
14 jaar! In de finale werd in 3 sets
21/11, 21/8 gewonnen samen met
zijn partner Leroy Brom van Fatih
Bogaards en Ruin Jongkind uit Amsterdam. In het mixdubbel behaalde
Robin samen met zijn partner Elsia
Piek wederom in de U17 groep ook
nog een mooie zilveren medaille!

penseerden door nu 3e te staan,
met een totaal van 53,47%.
Voorop
Ineke Hilliard & Huib van Geffen
blijven goed in de buurt van de top
met nu 50,83% en een vierde plek in
de totaal stand met 52,05%.
In de B- lijn lopen Ans Breggeman
& Anne Tolsma ver voor de muziek
uit met een totaal van 61,46%. Verrassend is het optreden van Nel de
Ruiter & May Verhoef, die het nu eigenlijk helemaal niet zo best deden
met 48,96% maar toch 2e staan, wel
is waar op eerbiedige afstand, met
53,26%.
Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg deden een stapje terug en staan nu derde met 53,13%.
De grote verliezers waren hier Leo
Leenen & Henk van der Schinkel
die door hun povere resultaat van
40.63% van de vierde naar de zevende plaats duikelden.
Gertrude Doodkorte & Trudy van
den Assem namen , niet spelend!,
hun plaats over.
To van der Meer & Tineke van der
Slijs blijven goed mee doen met nu
51,04% en totaal vijfde.
Bridge Vereniging Uithoorn speelt
elke maandag avond van af 19.45
uur in de barzaal van sporthal De
Scheg. Wilt u ook eens sfeer proeven, schroom hoeft u echt niet te
hebben gezien het C gebeuren, belt
u dan even met de secretaris: Marineke Lang tel: (0297) 569432.

gen een aantal teams hebben
zij helemaal niets in te brengen.
Gelukkig zijn er ook al een paar
spannende wedstrijden bij geweest, onder andere tegen Lotus (10-16) en Zaanstreek (1718). De meestal zware wedstrijden zijn niet altijd even leuk,
maar het zorgt er ook wel weer
voor dat de meiden veel leren
van de tegenstander.

Robin Tabeling won de finale

Te zwaar
Iris Tabeling ook afkomstig uit Uithoorn en eveneens spelend voor
bovengenoemde
Amstelveense
club haalde 2 finales in het senioren kampioenschap. Op het niveau
waar Iris speelt is het niet verstandig om in 3 categorieën uit te komen (te zwaar)
Iris speelde dus het hoogste senioren niveau in de Regio en versloeg in de halve finale Yvonne Hoogland,een dame van het 1e
team van Almere die uitkomt in de
eredivisie. Iris die zelf ook in de eredivisie speelt, had weinig moeite
met haar en won overtuigend 2110 en 21-12. In de finale moest ze
het opnemen tegen Monique van
der Wouden van badminton vereniging Duinwijck. Na een spannende eerste set die Iris nipt won 2220 maakte ze het in de 2e set mooi
af 21-15. Senioren kampioen van de
regio dus!
De andere finale was de vrouwendubbel. In de finale stond Iris samen
met haar dubbelpartner Josephine
Wentholt tegen de Almeerse dames
Hoogland en Putters. Na wederom
een spannende 1e set die Iris en Josephine wonnen met 22-20 was het
vuurtje bij de andere dames op in
de 2e set 21-8. Twee titel dus voor
Iris. Mooie resultaten dus voor deze
Uithoornaars!

Uithoorn - Woensdagavond 19 november jl. speelde de bridgevereniging “De Legmeer “zijn derde ronde
van de viertallen competitie 08/09.
In de “A” lijn behaalden twee teams
de maximale scores van 25 WP. Het
team Schavemaker – Kaandorp /
Overwater – Pielage versloegen het
team van Praag met 25 tegen 0 WP
en verstevigen hiermede hun eerste
plaats in de competitie met een totaal van 65 WP. Ook het team van
Belderink – Janssen / Krug – Schavemaker behaalden 25 WP tegen het
team van Kamp dat op 5 WP bleef
steken. Met dit resultaat zakte het
team van Kamp van de tweede naar
de vijfde plaats en steeg het team
van Belderink naar de tweede plaats
met een totaal van 59 WP. Het team
van Visser – Visser / v. schaick – v.
Schaick staan nu alleen op de derde
plaats met 54 WP. In de “B” lijn ging
de hoogste score naar het team van
de Meer – Hamer / Wevers + Invaller zij versloegen het team van Geling met 24 tegen 6 WP. en staan
nu derde met een totaal van 50 WP.

Het team van de Vroom – Bruine de
Bruin / Maarseveen – van den Akker behaalden 19 - 6 WP. tegen het
team van Geling en blijven stevig op
de eerst plaats staan met een totaal
van 69 WP. Het team Tromp – Kraaij
/ Belderink – van Geelkerken blijven
tweede met 51 WP. maar zij moesten in deze zitting het team van de
Weerdt met een betere score van 18
tegen 12 WP. naar huis laten gaan
In de extra competitie drive naast
het viertallen speelden 12 paren. De
hoogste score was voor het echtpaar Adriaan en Nel Koeleman, zij
behaalden 61.25%. Rita Vromen en
Henny Westendorp werden tweede
met 56,67%. De derde plaats ging
naar Lous Bakker en Debora van
Zantwijk met 55.83%. Hetty Houtman en Gijs de Ruiter werden vierde met 54.58%
Bent u geïnteresseerd in bridge,
speel een keer ter kennismaking
mee. Neem dan telefonisch contact
op met Mieke van de Akker 0297346027 of met Gerda Schavemaker
0297-567458

KDO Volleybal
ook blij met
nieuwbouw
De Kwakel - De afdeling volleybal is momenteel de kleinste afdeling van de sportvereniging KDO.
Met nog slechts één dames en
één herenteam, die deelnemen
in de competitie, is het behoorlijk uitgedund.
Het is wel een landelijke kwaal,
dat de teamsporten over de hele lijn leden verliezen en de individuele sporten hoogtij vieren,
maar de kwakelse volleybalafdeling heeft de laatste jaren wel
erg moeten inleveren.
Het levert ook problemen op bij
de te spelen wedstrijden in de
eigen KDO-sporthal.
Doordat de teams in één blok,
van 19.00 tm 21.00 uur de thuiswedstrijden spelen, is het vinden van scheidsrechters een
zware klus.
Daarom zijn de leden van deze afdeling ook zeer blij met de
nieuwbouw.
In het plan is namelijk een grote gymzaal opgenomen, die voldoende ruimte biedt voor het
spelen van de volleybalwedstrijden en volgens de normen van
de NOC/NSF volleybal-waardig is.
In beginsel een prima locatie om
de trainingen en de wedstrijden
af te gaan werken.
Doordat de teams dan achter
elkaar gaan trainen en spelen,
verdeeld over de hele avond,
wordt het invullen van trainers
en scheidsrechters niet zo’n
groot probleem meer.
Nieuwe leden
Buiten deze voordelen, is de
nieuwe accommodatie wellicht
een stimulans en heeft een aantrekkingskracht voor potentiële

nieuwe leden.
Sinds vorig jaar is er wel een
mini-volleybal training begonnen, waar op de woensdagmiddag, tien tot twaalf jeugdleden het volleybal op een speelse manier onder de knie proberen te krijgen.
Deze groep proberen we uit te
breiden met een aanwas uit het
op 24 januari 2009 te houden
scholen-volleybaltoernooi.
De teams die er nog zijn draaien goed mee in de competitie.
De dames staan op een derde
plaats in hun poule en de heren strijden mee voor de eerste
plaats.
Voor de heren komt er deze
week een confrontatie met mede koploper SAS.
Op donderdagavond 27 november as. wordt deze streekderby
gespeeld in sporthal De Scheg
in Uithoorn.
Misschien een mooie gelegenheid om kennis te maken met
deze edele sport.
Zoals U begrijpt kunnen we bij
KDO nog dames- en herenleden gebruiken.
We zijn blij met de kleinere zaal
in de nieuwbouw, maar we hopen toch zeker weer voldoende aanwas van leden te krijgen,
in de komende jaren en ruimte
hoeft daarbij geen probleem te
zijn, want de grote sporthal blijft
gewoon staan en daar kunnen
we voldoende leden laten trainen en spelen.
Heeft U, met vrienden of vriendinnen, interesse om te komen
volleyballen bij KDO, dan kunt U
contact op nemen met het secretariaat volleybal@kdo.nl of
info@poldersport.com of met
Ron Ferwerda tel; 0297-561384,
mob. 06-15621581

