
2 december 2009Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

www.bms-travellers.nl

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

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

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

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Autobedrijf P. du Pau

Sinds
1928!!

www.pietdupau.nl

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt

GoedkooP onderhoud, 
reparatie en APK

HoofdweG 176
tel. 0297-325200 

Onze occasions op:

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

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Voor het 
officiële

gemeentenieuws
zie PAginA 2 + 3

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

36Nieuw
vanaf deze week:
3-gangen Wildmenu € 27,50

“Gewoon gezellig”
Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve

Iedere week
3-gangen keuze menu € 22,00
1 kind per volwassene gratis

www.plashoeve.com
0294-291 381

De Ronde Venen - Even, heel even 
leek het erop dat er vuurwerk zou 
ontstaan in de Rondeveense ge-
meenteraad en dat nog ruim een 
maand voordat het oudejaarsavond 
is. 
Maar evenals de vorige keren dat 
er een collegelid flink onder han-
den werd genomen door de raad 
en evenals de vorige keren dat een 
wethouder blijkens de kritiek toch 
bijna niet kan blijven zitten, gebeur-
de er weer niets anders dan bijna 
twee uur felle discussies, schorsin-
gen, boze uitvallen en dreigemen-
ten. Wethouder Roosendaal nam de 
kritiek niet en sprak over ‘met mod-
der gooien’ en weigerde pertinent 

om zich in het openbaar te verweren 
tegen deze toch niet mis te versta-
ne kritiek. Na wat dreigementen van 
het indienen van een motie tegen 
hem, bleef hij halsstarrig weigeren 
openheid van zaken te geven, maar 
zei wel: “Als u vindt dat ik teveel ge-
zegd heb, oké, dat modder gooien 
neem ik terug. Als ik nog meer le-
lijke  dingen gezegd heb, dan neem 
ik dat ook nog terug. Die zet ik dan 
wel in mijn memo.” 
De raad vond dat genoeg voorlopig 
en uiteindelijk loopt alles weer met 
een sisser af en kunnen we weer 
schrijven: ze dronken een glas, ze 
deden een plas en alles bleef weer 
zoals het was. 

Vuurwerk
Het aansteken van het vuurwerk be-
gon met het agendapunt dat de uit 
de raad samengestelde werkgroep 
hun rapport over ‘het bouwen voor 
starters’ aan de raad presenteerde. 
Iedereen die dit rapport heeft ge-
lezen proefde al dat het niet lekker 
zit tussen de leden van deze werk-
groep en wethouder Roosendaal.  
Een heel groot deel van de raad liet 
blijken dat wethouder Roosendaal 
hen niet series nam. Vond zelfs dat 
de wethouder maar deed wat hij zelf 
wilde,  en gewoon deed of er geen 
raadsleden en geen werkgroep be-
stond.
	 	 (vervolg	elders	in	deze	krant)

Wethouder Roosendaal flink onder vuur

”Het ligt niet aan de 
ambtenaren, niet aan de 
griffier, maar aan het college”

PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl

Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht

Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–

Bedrijfsunits op toplocatie!

De Ronde Venen - Gemeente De 
Ronde Venen en het bestuur van 
Stichting Het Veenbad hebben don-
derdag 26 november met elkaar ge-
sproken over de overgangsperiode 
naar het nieuwe zwembad. Aanlei-
ding hiervoor was de onzekerheid 
die was ontstaan over de periode na 
1 januari 2010. Volgens beide par-
tijen was er sprake van een goed en 
constructief overleg. De verwachting 

is dat medio december door college 
en stichting Het Veenbad besluit-
vorming kan plaatsvinden.
Aan de Veenweg verrijst momen-
teel het nieuwe zwembad dat medio 
volgend jaar de deuren zal openen. 
Opening van het nieuwe bad bete-
kent dat het Veenbad, en Blijdrecht, 
worden gesloten. Uitgangspunt 
daarbij is dat de huidige baden 
openblijven totdat er in het nieuwe 

zwembad kan worden gezwommen. 
Komende week zal de gemeente het 
Veenbad daarom een huurovereen-
komst aanbieden voor de huur van 
het bad tot het moment van openen 
van het nieuwe bad.
Gemeente en bestuur van Stichting 
Het Veenbad hebben donderdag 
26 november uitgebreid met elkaar 
gesproken, met name over de per-
sonele consequenties die gepaard 

De kou is weer een beetje uit de lucht

Veenbad blijft toch open 
tot het nieuwe bad klaar is

gaan met ingebruikname van het 
nieuwe zwembad. Daarbij hebben 
de twee partijen de oplossingen met 
elkaar verkend. De komende weken 
worden die nader uitgewerkt, zodat 
medio december door college van B 
en W en de stichting Het Veenbad 
besluitvorming kan plaatsvinden. 
Maandagavond jl. legde de voor-
zitter van het Veenbad, Anco Gold-
hoorn en wethouder Ingrid Lam-
bregts de leden van de commissie 
Bestuur uit dat ze na een goed ge-
sprek en vier bakken koffie, weer tot 
elkaar waren gekomen: “We komen 
er uit, daar zijn we van overtuigd. 
Het Veenbad blijft open tot het nieu-
we zwembad geopend is.”

Vinkeveen - De stremming van de 
Geuzensloot duurt langer dan voor-
zien. Dit wordt veroorzaakt doordat 
het nodig is het slopen van de fun-

dering van het kunstwerk ook vanaf 
een ponton uit te voeren. In verband 
met de verbreding en vernieuwing 
van de A2 is een nieuw viaduct ge-

Sloop viaduct Geuzensloot bij Vinkeveen duurt langer
bouwd en moet het oude gesloopt 
worden. De stremming die oor-
spronkelijk tot 29 november zou du-
ren, wordt nu verlengd tot en met 13 
december 2009. 
Van 14 tot en met 21 december is er 
nog sprake van oponthoud op deze 
vaarweg.

Kort samengevat:
- Verlenging stremming van 
 29 november tot 13 december;
- Van 14 tot en met 21 december 

is er sprake van hinder;
- Sloopwerkzaamheden vinden 

overdag plaats;

- Stremming onder oude viaduct 
Geuzensloot

Meer informatie
Tijdens de werkzaamheden doet 
Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten door-
stromen. Voor actuele informatie 
over werkzaamheden en de te ver-
wachten hinder kan het publiek te-
recht op de landelijke informatie-
lijn 0800-8002 (gratis) en op inter-
net www.rijkswaterstaat.nl en/of  
www.utrechtbereikbaar.nl.

Geen kRant? 0297-581698

www.kunstuitleen-timeless.nl

VERHUIZING UITVERKOOPKOOP

Zie ook
onze

advertentie
elders



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 dat te maken 
heeft met het leven van alledag.

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

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

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

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

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

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

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

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

Meldpunt Zorg & 
overlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

AdvieS en Steunpunt 
HuiSelijK geWeld 
StAd en regio utrecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl 
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

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

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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AgendA ronde tAfel geSpreKKen oMgeving, 
op WoenSdAg 2 deceMber 2009, 

AAnvAng 19.30 uur in Het geMeenteHuiS
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1. onderWerpen vAnuit Het college
A. Verzoek wijzigen bestemmingsplan 
 (raadsvoorstel nr. 0063/09) (30 minuten) 
 Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente 

bewoning is een schriftelijk verzoek gedaan. Dit verzoek is op 19 mei 2009 
geweigerd. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is 
voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert 
het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, het genomen besluit te 
herroepen en de aanvraag te beschouwen als een verzoek om wijziging van 
het bestemmingsplan

B. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36 te Mijdrecht 
(raadsvoorstel nr. 0064/09) (30 minuten). 

 Voorgesteld wordt voor het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-36 een 
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke 
ordening te nemen. 

C. Nota van uitgangspunten doorvaart De Heul 
 (raadsvoorstel nr. 0069/09) (60 minuten) 
 In te stemmen met de nota van uitgangspunten voor Doorvaart De Heul 
D. Voorlopig Business Plan Duurzaam Energiebedrijf 
 (raadsvoorstel nr. 0068/09) (45 minuten)
 De vastgestelde startnotitie voor het opzetten van een duurzaam 

energiebedrijf is verder uitgewerkt tot een voorlopig Business Plan. Ook 
is een voorlopig communicatieplan opgesteld. Voorgesteld wordt om met 
deze documenten overleggen te starten met mogelijke partners en hogere 
overheden en om de business case verder uit te werken. 

2. onderWerpen AAngedrAgen vAnuit de rAAd
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

AgendA ronde tAfel geSpreKKen beStuur 
& Middelen donderdAg 3 deceMber 2009, 
AAnvAng 19:30 uur in Het geMeenteHuiS 

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

1. onderWerpen vAnuit Het college
A. Aankoop Stationslocatie Mijdrecht 
 (raadsvoorstel nr. 0075/09) (45 minuten)
 Overleg heeft plaatsgevonden over de verwerving door de gemeente van 

de Stationslocatie Mijdrecht. Het overleg heeft geleid tot overeenstemming 
tussen gemeente en de eigenaar NS Vastgoed B.V. over de aankoop door 
de gemeente. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze aankoop. 

2. onderWerpen AAngedrAgen vAnuit de rAAd
A. IZA-gelden (45 minuten)
 Op verzoek van fractie De Combinatie3 wordt het item IZA-gelden en de 

daarover handelende brief van OR en GO geagendeerd. Bij de bespreking 
zullen (de vertegenwoordigers) de OR en het GO worden uitgenodigd.

B. Gemeentelijke informatiepagina (30 minuten)
 Op verzoek van de fractie GemeenteBelangen wordt de memo waarin het 

besluit wordt toegelicht om de gemeentelijke informatiepagina vanaf 
 1 januari 2010 voor een periode van één jaar in weekblad De Ronde Vener 

te plaatsen met het college besproken.

besluiten gemeenteraad
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft in zijn vergadering van 
donderdag 26 november 2009 onder andere de volgende besluiten 
genomen.

projectbesluit Herenweg 71/73 vinkeveen
De gemeenteraad heeft besloten een zogenaamd projectbesluit te nemen 
om de realisatie van een supermarkt aan de Herenweg 71/73 mogelijk te 
maken. Voor de realisatie van de supermarkt is een bouwplan ingediend 
dat in strijd is met het bestemmingsplan. Omdat de vestiging van de 
supermarkt aan de Herenweg niet strookt met de gewenste versterking 
van winkelcentrum Zuiderwaard, stelde het college de gemeenteraad voor 
geen projectbesluit te nemen. Tijdens de behandeling van dit onderwerp 
is door de fracties van CDA, VVD, VVW, D66 De Ronde Venen en 
GemeenteBelangen een amendement (wijzigingsvoorstel) ingediend om 
de vestiging wél mogelijk te maken. Dit voorstel is door de gemeenteraad 
aangenomen.

rapportage werkgroep bouwen voor Starters
In mei 2008 heeft de gemeenteraad besloten de werkgroep Bouwen voor 
Starters in te stellen. Taak van deze werkgroep was om met concrete 
voorstellen te komen om (meer) betaalbare woningen voor starters te 
realiseren en daarmee hun kansen te vergroten een woning in De Ronde 
Venen te vinden. De werkgroep heeft haar eindrapportage begin november 
gepresenteerd. Daarin wordt onder andere de aanbeveling gedaan om 
in nieuwbouwwijk Westerheul IV in Vinkeveen een fors aantal goedkope 
huur- en koopwoningen te realiseren. Ook wordt voorgesteld afspraken 
met Westhoek Wonen te maken over de verkoop van huurwoningen. Van 
deze woningen zou 10 procent specifiek aan jongeren moeten worden 
toegewezen. Door de verkoop wordt doorstroming op de woningmarkt 
bevorderd en de kans dat een starter een woning krijgt vergroot. De 
gemeenteraad heeft het college opgedragen de instrumenten en 
aanbevelingen verder uit te werken en vast te leggen in afspraken met 
woningbouwvereniging Westhoek Wonen. Over het resultaat hiervan wil de 
raad uiterlijk in maart worden geïnformeerd.

raadsvergadering te zien en te beluisteren
De gemeenteraadsvergadering worden live uitgezonden door de lokale 
omroep Midpoint tv en via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.  
Op de gemeentelijke website worden de vergaderingen ook bewaard en 
zijn daar op elk willekeurig moment, geheel of gedeeltelijk, te raadplegen. 
De eerste raadsvergadering die op tv en internet te zien was, was op 1 
oktober 2009. Van eerdere vergaderingen is op de gemeentelijke website 
alleen een audioverslag beschikbaar. Ook zijn via de gemeentelijke website 
alle raadsvoorstellen in te zien. 

Voor meer informatie over de gemeenteraad, raadsvergaderingen, 
Ronde Tafel Gesprekken en onderliggende stukken kunt u contact 
opnemen met de griffie van de gemeenteraad via (0297) 29 16 16 of 
griffier@derondevenen.nl.

In de Oegandese gemeente Kalangala is donderdag 
19 november voor het eerst het verzamelde huisvuil 
opgehaald en naar een afvalverwerkingsstation 
gebracht. Het ophalen en verwerken van afval is tot 
stand gekomen in samenwerking met de gemeente De 
Ronde Venen. De samenwerking met Kalangala is voor 
De Ronde Venen een van de manieren om een bijdrage 
te leveren aan het realiseren van de millenniumdoelen.
De regeringsleiders van bijna alle landen hebben 
in 2000, aan het begin van het nieuwe millennium, 
afgesproken om voor het jaar 2015 armoede, ziekten 
en honger in de wereld sterk terug te dringen. De 
wereldleiders hebben beloofd zich in te spannen 
voor een wereld met gelijke kansen, met een 
duurzaam leefmilieu en waar op eerlijke wijze wordt 
gehandeld. Deze afspraken zijn vastgelegd in acht 
millenniumdoelen. Ruim 120 Nederlandse gemeenten 
hebben zich inmiddels uitgeroepen tot een zogenaamde 
Millenniumgemeente om aan te geven dat ook zij de 
doelstellingen serieus nemen en willen bijdragen aan de 
realisatie van een leefbaarder wereld. Ook De Ronde 
Venen is een Millenniumgemeente en ondersteunt 
daarom de gemeente Kalangala. Door het ophalen van 
afval wordt de verspreiding van ziektes voorkomen en 
vervuiling van het milieu tegen gegaan. Het afvalproject 

in Kalangala is vorig jaar van start gegaan en wordt 
door de internationale tak van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) en De Ronde Venen 
gefinancierd. De gemeenteraad van De Ronde Venen 
heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van ruim 
49 duizend euro in 2009 en ruim 45 duizend euro in 
2010. De afgelopen maanden is in samenwerking met 
Kalangala een plan uitgewerkt hoe het ophalen van 
afval het best kan gebeuren. Besloten is eerst een proef 
te houden in een deel van de gemeente Kalangala, 
dat uit verschillende dorpen bestaat. Op basis van 
de ervaringen uit deze proef, wordt het ophalen van 
huisvuil volgend jaar in de hele gemeente uitgevoerd. 
Donderdag 19 november was de eerste dag dat het 
huisvuil werd opgehaald. Daarvoor zijn verspreid over 
drie dorpen verzamelplaatsen aangelegd waar mensen 
hun afval (gescheiden) kunnen aanleveren. Ook zijn 
er zogenaamde ‘blikvangers’ geplaatst waar het vuil 
in kan worden gedeponeerd. Het startsein van het 
ophalen van afval werd gegeven tijdens een bezoek 
dat een Rondeveense delegatie, onder aanvoering 
van loco-burgemeester Jan van Breukelen, bracht aan 
Kalangala. Naast de officiële opening zijn tijdens het 
werkbezoek onder andere afspraken gemaakt over de 
verdere uitwerking van de plannen voor komend jaar.

Het Servicepunt is er voor u!

In april van dit jaar is een proef gestart om buslijn 
141 van Woerden naar Mijdrecht over de Veenweg te 
laten rijden en zo de bereikbaarheid van Wilnis en het 
bedrijventerrein in Mijdrecht te verbeteren. Scholieren 
uit Wilnis hoeven bovendien niet meer de provinciale 
weg over te steken. Onlangs is de nieuwe route 
geëvalueerd onder reizigers en omwonenden. Over het 
algemeen kan geconcludeerd worden dat de verlegging 
een positief effect heeft. Reizigers maken gebruik van 
de nieuwe haltes en zijn tevreden. Bijna driekwart van 
deze mensen vindt het een verbetering ten opzichte 
van de oude route. De buslijn wordt vooral gebruikt door 
jongeren tot 25 jaar die naar school en werk reizen.

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de gemeente 
samen met de provincie en Connexxion besloten om 
buslijn 141 via de Veenweg te behouden, in ieder geval 
tot na realisatie van Marickenzijde. 
Mensen zijn echter minder positief over de 
verkeersveiligheid op de Veenweg door bus 141. 
Daarom wordt onderzocht of de haltes bij de scholen 
beter kunnen worden ingericht. Ook worden in de 
komende periode snelheidsremmende maatregelen op 
de Veenweg gerealiseerd. 
Het volledige rapport met de onderzoeksresultaten kunt 
u op aanvraag inzien bij de gemeente of downloaden 
via www.derondevenen.nl.

Afvalinzameling in Kalangala 
(oeganda) van start

Het Servicepunt biedt inwoners van Gemeente De 
Ronde Venen dichtbij huis informatie en advies over 
diensten en producten van Gemeente De Ronde 
Venen, Westhoek Wonen, stichting De Baat, de 
Rabobank en verschillende andere organisaties 
die actief zijn op het gebied van wonen, welzijn 
en zorg. Doel: u van dienst zijn zonder dat u ver 

nieuwe route buslijn 141 succesvol

hoeft te reizen. Het Servicepunt geeft toegang 
tot ruim 300 diensten voor jong en oud, variërend 
van babymassage tot taxiservice en van hulp bij 
belastingaangifte tot rechtswinkel. In de linkerkolom 
vindt u contactgegevens.
 
uitgelicht: Met de plusbus uw 
boodschappen doen!

Heeft u moeite om zelfstandig boodschappen te 
doen? Het Servicepunt kan u helpen. Voor slechts 
e 3 per rit rijdt de Plusbus - een initiatief van De 
Baat - wekelijks naar verschillende winkelcentra in 
De Ronde Venen. U wordt thuis opgehaald en na 
afloop weer thuis afgezet. Een vrijwilliger helpt bij het 
tillen van uw boodschappen en een kopje koffie is 
inbegrepen. De Baat en het Servicepunt informeren 
u graag verder over de Plusbus.
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Op maandag 7 december a.s. starten alle Utrechtse gemeenten de 
campagne ‘Doe meer met afval’. Ook gemeente De Ronde Venen doet 
mee en stimuleert inwoners om afval beter te scheiden. Afval hoeft eigenlijk 
geen afval te zijn, maar is een grondstof voor nieuwe producten. Niet 
scheiden van afval is pure verspilling: de verwerking is duurder en slechter 
voor het milieu. 
Er ontstaat steeds meer huishoudelijk afval. Het inzamelen en verwerken 
ervan kost veel geld en belast het milieu. Bovendien blijkt uit jaarlijkse 
sorteerproeven van de gemeenten dat ongeveer 50% van het restafval 
nog bestaat uit afval dat prima kan worden hergebruikt. Afval scheiden 
én beperken spaart dus zowel geld als het milieu. Bovendien levert het 
grondstoffen op voor nieuwe producten.

De campagne
Dit zijn voor de Utrechtse gemeenten belangrijke redenen om het scheiden 
van huishoudelijk afval extra te stimuleren via de campagne ‘Doe meer met 
afval’. Deze campagne benadrukt dat gescheiden afval eigenlijk geen afval 
is, maar juist een grondstof voor nieuwe producten. De campagne laat via 
verschillende afvalstromen zien hoe nieuwe producten kunnen ontstaan. 
Zo wordt glas weer glas, papier weer papier en plastic wordt verwerkt tot 
een fleecetrui, dvd-hoesje of autodashboard. Van al het apart ingezamelde 
groente-, fruit- en tuinafval in de Utrechtse gemeenten wordt niet alleen 
compost gemaakt, maar zelfs groene stroom. 

Lachende minicontainer
Op 14 december a.s. verschijnen de eerste posters over glas in het 
straatbeeld in de Ronde Venen. De komende twee jaar volgen andere 
thema’s. Via media als krantenartikelen, posters, nieuwsbrieven en de 
gemeentelijke website wordt uw aandacht gevraagd voor het scheiden van 
afval en beperken. Eind december valt de eerste Afvalnieuwsbrief bij alle 
inwoners in de bus. Een lachende minicontainer is het herkenbare symbool 
van de campagne. Dit beeldmerk staat symbool voor afval scheiden en 
gaat steeds vergezeld van de campagneslogan: “Doe meer met afval”. 

Interactief
U kunt tijdens de campagne ook zelf interactief met afval scheiden aan de 
slag. Op www.doemeermetafval.nl kunt u binnenkort deelnemen aan een 
online foto- en filmwedstrijd. Daarin kunt u uw ei kwijt over afval scheiden. 
Met een afvalroadshow komt de campagne naar u en de scholen toe. 
In deze roadshow willen de gemeenten u het belang van afval scheiden 
beeldend uitleggen. Ook kunnen scholen hiermee actief aan de slag. En 
onder het mom ‘jong geleerd, oud gedaan’ zetten de gemeenten een 
uitgebreid lesprogramma in voor basisscholen en de eerste klassen van 
het voortgezet onderwijs. 
Wilt u meer weten over afval of deze campagne? 
Kijk dan op www.doemeermetafval.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 dat 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!

Op dit moment hebben wij de volgende (stage) vacatures: 
•	 een	financieel	adviseur;
•	 een	stagiair	voor	de	afdeling	Personeel	en	Organisatie;

Meer informatie over de (stage) vacatures kunt u vinden op 
onze website www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen 
met ons via (0297) 291742. Ook open sollicitaties zijn van harte 
welkom. Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl. 

Gemeente De Ronde Venen: 
Geen baan maar een 
loopbaan!

StaRt pROVIncIEbREDE caMpaGnE 
‘DOE MEER MEt afVaL’

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, 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. 
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de 
website van de gemeente: www.derondevenen.nl. 

3 DEcEMbER t/M 27 DEcEMbER 2009
Schaatsen op het Raadhuisplein
Van 3 t/m 27 december 2009 kunnen jong en oud schaatsen op een 
sfeervolle schaatsbaan op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
Openingstijden: Basisscholieren kunnen via hun school gratis 
schaatsen. De schaatsbaan is hiervoor gesloten voor overig publiek 
op schooldagen van 9.00 tot 15.30 uur. 
Ma. t/m do. 9.00 tot 21.00 uur. Vr. en za. 9.00 tot 23.00 uur. 
Zo. 11.00 tot 21.00 uur. 24/12 9.00 tot 17.00 uur. 25/12 gesloten. 
26/12 en 27/12 11.00 tot 17.00 uur. 
toegang: €2,00. Schaatshuur: €3,00 per paar. 
Meer informatie: www.venen-on-ice.nl

5 DEcEMbER
Zaag mee met knopwerkgroep De Ronde Venen
Locatie: Oostzijde 115 in De Hoef. Aanvang: 9.00 uur tot 14.00 uur. 
Meer informatie: (0297) 567437.

5 DEcEMbER 
Vogels kijken
Locatie: Parkeerplaats van de nieuwe begraafplaats Wilnis. Tijd: 8.30 
uur tot 14.00 uur. Meer informatie: Gerrit Hiemstra (0297) 285285.

VRIjDaG 11 DEcEMbER 2009 
cabaretvoorstelling Margriet bolding
Cabaretière Margriet Bolding speelt op vrijdag 11 december haar 
voorstelling “VIVA DEPRESSIVA “ Locatie: De Meijert in Mijdrecht. 
Aanvang: 20.30 uur. Entree: volwassenen €10,- , 65 + en houders 
CJP €8,- en jongeren tot 16 jaar €5,-. Kaarten zijn tot 3 dagen voor 
de voorstelling te reserveren op: www.cultura-drv.nl en in voorverkoop 
bij drogisterij De Bree, Herenweg 12 in Vinkeveen en boekhandel 
Mondria, Lindenboom in Mijdrecht. Indien voorradig een half uur voor 
het begin van de voorstelling aan de zaal verkrijgbaar. 

 activiteitenkalender 
De Ronde Venen

Werkzaamheden Wilnisse Zuwe
Aannemersbedrijf Vermeulen Benthuizen zal vanaf 7 december a.s. 
beginnen met groot onderhoud van de Wilnisse Zuwe. Op enkele ernstig 
verzakte plaatsen zal de gehele verhardingsconstructie (inclusief fundering) 
vervangen worden. Andere slechte plekken worden gefreesd en overlaagd. 
Het werk zal enkele weken in beslag nemen.
Een omleidingsroute wordt door middel van borden aangegeven. 
De bewoners zijn hierover schriftelijk geïnformeerd.

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

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

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

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

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

Straatnaam aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Ontvangst 
    datum

De Hoef    
De Hoef Oostzijde 91 Oprichten van een steiger Reguliere bouwvergunning 2009/0564 23-11-2009
De Hoef Westzijde 12b Vernieuwen van een schuur Reguliere bouwvergunning 2009/0566 25-11-2009

Mijdrecht
Rietveld 36 Plaatsen van een dakkapel op het 
 voorgeveldakvlak van de woning Lichte bouwvergunning 2009/0569 25-11-2009

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.)

 
VOORnEMEn tOt OntHEffInG bEStEMMInGSpLan

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 3 december 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Reigerstraat Vergroten van de hijsvoorziening bij een 
 rioolgemaal (hoek Reigerstraat 
 Loopveltweg) Reguliere bouwvergunning 2009/0517 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke 

ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het  
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mon-
deling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
 

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

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

Mijdrecht
Lepelaar 47 Vernieuwen van kozijnen en 
 gevelbekleding (woning en schuur) Bouwvergunning 2009/0496 24-11-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van 
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan 
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de 
orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit 

bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 
VERLEEnDE bOuWVERGunnInGEn In cOMbInatIE MEt OntHEffInG

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

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

Vinkeveen
Donkereind 6 Oprichten van een woonhuis Bouwvergunning 2009/0311 25-11-2009

Wilnis
Burg. Padmosweg 62 Veranderen van indeling garage en 
 plaatsen van een erker en dakkapel bij 
 de woning Bouwvergunning 2009/0433 24-11-2009

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, Post-
bus 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 voor-
ziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

InRIcHtInG tIjDELIjKE bOuWpLaatS aan DE KRuIWIEL In MIjDREcHt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 20 november 2009 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de heer E.A. Oudshoorn uit Mijdrecht vergunning hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Kruiwiel in Mijdrecht. Dit in verband met bouwwerkzaamheden aan de 
Molenwiek 75 in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de periode 26 november 2009 t/m 1 maart 2010. Een ieder die rechtstreeks 
in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 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 tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

tOEpaSSInG bEStuuRSDWanG
Op woensdag 11 november 2009 is een auto (Hyundai Coupe) weggesleept vanaf de Viergang tegenover nummer 24 in Mijdrecht. 
Deze auto met het kenteken RF-LJ-34, waarvan de eigenaar niet te bereiken was, stond daar al langere tijd en was niet gekeurd 
en verzekerd. Het rechterzijraam en de spiegels van deze auto waren vernield en ook de linker voorband was lek. Op grond van 
artikel 5.5 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv): Voertuigwrakken, is deze auto weggesleept. In artikel 5.5 van de 
Apv staat in lid 1: het is verboden een voertuig dat rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud en tevens in een kennelijke 
verwaarloosde toestand verkeert op de weg te parkeren. Omdat de eigenaar van bovengenoemde auto niet kon worden bereikt is 
bestuursdwang toegepast en is de auto door een sleepbedrijf naar de gemeentelijke opslag gebracht. Het bovenstaande betekent, 
dat de rechthebbende van de auto met het kenteken RF-LJ-34 door middel van dit schrijven wordt verzocht om binnen twee weken 
na de vermelding hiervan in de Nieuwe Meerbode, contact met de behandelend ambtenaar op te nemen via tel (0297) 29 18 69. 
Gezien de staat van onderhoud van de auto zal na het toepassen van de bestuursdwang, gelet op het bepaalde in artikelen 5:29 en 
5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, worden overgaan tot het opslaan van de auto voor de wettelijk voorgeschreven termijn 
van 13 weken. Gemeente De Ronde Venen ontleent haar bevoegdheid ten aanzien van de toepassing van bestuursdwang aan 
artikel 125 lid 1 en 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5:24 lid 6 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank op 
verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend wor-
den ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 
(030) 2233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.



De Ronde Venen - In een ludieke 
actie hebben bewoners bij wie de 
achtertuin aan de Dukaton grenst 
de raadsleden verrast op een ge-
bakje. Voorafgaande aan de raads-
vergadering van donderdag 26 no-
vember hebben de bewoners nog-
maals benadrukt dat het hun ernst is 
met het te drukke verkeer en vooral 
het sluipverkeer van vrachtauto’s op 
de Dukaton. Ditmaal geen brieven 
met bezwaren, maar een gebakje 
met daarop een verkeersbord “ver-
boden voor vrachtauto’s” op de Du-
katon. Na jarenlang klagen, bezwa-
ren aandragen en actievoeren was 
het eindelijk op 29 oktober 2009 zo-
ver. De Gemeenteraad nam een mo-
tie aan met de volgende inhoud:

Deze motie draagt het College en in 
het bijzonder wethouder Dekker op:
De asfaltkussens binnen twee we-
ken te doen verwijderen.
Aanvullende maatregelen in samen-
spraak met de betrokkenen te bepa-
len. Richtlijnen voor het duurzaam 
veilig inrichten van wegen toepas-
sen met inachtneming van de situa-
tie ter plaatse en indien nodig bear-
gumenteerd afwijken van de richtlij-
nen indien dit voor de veiligheid van 
het verkeer, overlast voor omwonen-
den of anderszins noodzakelijk is.

Optimale zorg te besteden aan na-
der onderzoek naar de toepassing 
van specifieke maatregelen om de 
verkeersdruk op de Dukaton struc-

tureel te verminderen en de Ge-
meenteraad daarover binnen twee 
maanden verslag uit te brengen.
“Eindelijk een eerste handreiking”, 
verzuchtte de heer Muste desge-
vraagd. “Wat een energie gaat daar-
in zitten”. “Maar we zijn er nog niet”,  
klonk het strijdbaar direct daarop. 
“Nu nog een 30 km. scholenzone en 
een verbod voor vrachtauto’s tus-
sen de 2 rotondes en er is naar on-
ze mening een aanvaardbare oplos-
sing gecreëerd”. 

Kennelijk staat het water de be-
woners aan de lippen. Er moet een 
leefbare situatie komen volgens hen. 
Binnenkort zal er een website in de 
lucht gaan waarin eenieder kan le-
zen wat de voortgang is met betrek-
king tot gewenste en volgens de be-
woners noodzakelijk aanpassingen 
aan en op de Dukaton.
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Veenweg in Wilnis nog 
afgesloten wegens 
werkzaamheden
Wilnis – Sinds vorige week maan-
dag wordt er hard gewerkt aan de 
Veenweg in Wilnis. Zoals nu gepland 
duren deze werkzaamheden tot aan-
staande vrijdag en is deze weg af-

gesloten voor doorgaand verkeer. In 
die periode worden werkzaamheden 
uitgevoerd om de weg verkeersveili-
ger te maken in verband met de 30 
kilometer zone. Het doorgaande ver-

keer wordt omgeleid. De bussen vol-
gen een gewijzigde route. Kijk voor 
meer informatie op de webiste van 
Connexxion www.connexxion.nl bij 
“omleidingen lijn 141”.

Pieten op de Proostdijschool
Mijdrecht - Afgelopen donder-
dag waren er opeens pieten op de 
Proostdijschool.

Zij hadden gehoord dat de kleu-
ters die dag als pietje verkleed naar 
school mochten komen en dat wil-
den zij wel eens zien. Er werd een 
klein feestje gebouwd met de kin-
deren van groep 1 t/m 4. Er werd 
gezongen en gedanst, wat eindigde 
in een polonaise met de pieten.
Ook wisten de pieten te melden dat 
Sinterklaas vrijdag 4 december de 
Proostdijschool een bezoek zal bren-
gen tijdens het sinterklaasfeest.
De kinderen en leerkrachten kijken 
hier al met veel plezier en spanning 
naar uit.
Nog een paar nachtjes slapen en 
dan is het al zover………

Arie Verweij vijfenvijftig jaar 
organist van de Janskerk 
in Mijdrecht
Mijdrecht - In 1954 was Joh. Ver-
weij directeur van drukkerij Verweij 
en organist van de hervormde kerk 
in Mijdrecht. Op een gegeven mo-
ment kon Joh. niet spelen en vroeg 
hij aan zijn medewerker Arie of de-
ze het die zondag over wilde nemen. 
Arie, zoon van de koster van de kerk 
en muzikaal, had al regelmatig op 
het orgel gespeeld maar nog nooit 
de gemeente begeleid.
Hij dacht dat hij het niet zou kunnen 
en stribbelde behoorlijk tegen, maar 
deed het uiteindelijk toch. En nu 55 
jaar en 8 predikanten later begeleidt 
Arie de gemeente nog steeds.
De eerste jaren viel Arie regelmatig 
in en later werd hij tweede organist 
naast Joh. die het orgel ook meer 
dan 50 jaar bespeelde. Nadat Joh. 
stopte werd Arie eerste organist.
Zingen is een wezenlijk onderdeel 
van de kerkdienst en de begelei-
ding door het orgel hoort daarbij. De 
klank van het orgel komt het dichtst 
bij de klank van de menselijke stem. 
Net als de stem wordt de klank ge-
vormd door middel van blazen van 
lucht door een pijp.
Maar de orgelmuziek omrandt ook 
de preek en verbindt de elemen-
ten binnen de volgorde van de kerk-
dienst.

Onmisbaar
En hoewel de organist niet zo zicht-
baar aanwezig is als de predikant, 
vormt ook hij een onmisbaar onder-
deel van de kerkdienst. 

De bekende organist Willem Hen-
drik Zwart zei: “Wat samenzang met 
me doet? Dat kan ik niet omschrij-
ven. Dat is enorm. Als een volle kerk 
gaat zingen, dan gebeurt er wat. Als 
je als organist maar stimuleert om 
te zingen. Je zingt eigenlijk samen, 
organist en gemeente. Ik boven, zij 
beneden.”
Of Arie het ook zo ervaart weten we 
niet, maar dat de gemeente het er-
vaart is zeker. Ook zeker is dat Arie 
het na al die jaren nog steeds met 
veel plezier doet.

Arie is bescheiden, en voelt zich 
ogenschijnlijk thuis een beetje uit 
het zicht, achter de toetsen en pe-
dalen. Behalve deze heel lange tijd 
als organist geeft hij ook op vele 
andere manieren zijn krachten aan 
de gemeente rond de Janskerk. Ve-
le jaren heeft hij de opmaak van het 
kerkblad verzorgd, heel veel jaren 
was hij lid van cantorij en voorbe-
reidingscommissie eredienst. En na-
tuurlijk al heel lang lid van de orgel-
commissie die het prachtige Bätz or-
gel onder de aandacht van het pu-
bliek probeert te brengen door het 
organiseren van concerten.
Afgelopen zondag 29 november 

kreeg hij na afloop van de kerk-
dienst voor deze verdiensten het 
gouden draaginsigne met briljant 
van de landelijke vereniging van 
kerkrentmeesters uitgereikt.

Dat de gemeente hem dankbaar is 
bleek na afloop uit de grote belang-
stelling voor de receptie die ter ere 
van hem gegeven werd.

Raad eet taart

Zondag allemaal naar Winkelcentrum Amstel Plein!

Kom zwaaien: Sinterklaas 
vertrekt weer naar Spanje
Uithoorn – De winkeliersverenigin-
gen en de Sinterklaasactie Uithoorn 
verzorgen niet alleen ieder jaar een 
geweldige ontvangst van Sinter-
klaas en zijn pieten, 
zij zorgen er ook voor dat van de 
goedheiligman en zijn pieten na 
weken hard werken op een fan-
tastische wijze afscheid genomen 
wordt.

Sint en zijn pieten komen om-
streeks 17.00 uur aan bij basisschool 
de Springschans in Meerwijk en zij 
zullen rond 17.50 uur daarvandaan 
vertrekken richting Winkelcentrum 
Amstel Plein. 

Hij zal omstreeks 17.45 uur zijn op-
wachting maken bij Albert Heijn Jos 
van den Berg, waar hij nog een half 

uurtje de tijd neemt om persoonlijk 
afscheid te nemen van de kinderen.

Zo rond de klok van 18.15 uur stapt 
de sint op de  boot die bij het Recht-
huis al op hem ligt te wachten. 

Neem je lampion mee, dan kan Sin-
terklaas mooi zien hoeveel kinder-
tjes hem komen uitzwaaien.
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

‘Onze’ school in
Tanzania (slot)

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Mensen in Tanzania schamen zich ervoor een gehandicapt kind te heb-
ben. Zo’n kind wordt binnen gehouden, zodat de buitenwereld het niet te 
zien krijgt.
Sr. Annette, onze samenwerkingspartner, en haar collega’s proberen hier 
iets aan te doen. Zij werken aan de bouw van een dagopvang voor de ge-
handicapten waar zij vaardigheden kunnen aanleren en fysiotherapie en 
andere medische verzorging kunnen krijgen. Ook is het een ontmoetings-
plaats voor de verzorgers. Samen met Sr. Adriana ga ik op huisbezoek. De 
verzorgers en hun gehandicapte kinderen wonen veelal in zelfgebouwde 
huisjes met twee kleine vertrekken van moddermuren en een rieten dak, 
Als eerste zien wij Hamissi, 22 jaar oud en zowel lichamelijk als verstande-
lijk gehandicapt. Hij woont met zijn moeder in zo’n zelfbouw huisje. Hij kan 
helemaal niets: niet praten, niet lopen, niets vasthouden. Hij bijt mensen die 
hem willen helpen.
In een nog kleiner modder- + riethuisje woont Awandi van 18 maanden. Hij 
heeft een waterhoofd. Woont met vader en moeder. Vader is blind. 
Fatuma is 14 jaar en zit totaal verkrampt opgevouwen, niet in staat om zich 
te bewegen. Is tevens verstandelijk gehandicapt. Woont met zijn moeder en 
vijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten. 

En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind. 
Het creëren van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel 
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond. 
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
Stel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers ver-
derop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal 
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.

Nel Bouwhuijzen

INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

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

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

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
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 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*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.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

121e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 15.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

Specialiteitenrestaurant 
Jade zet zich opnieuw
op de kaart
Uithoorn - Sinds enige tijd maakt 
het Chinees Indisch en Kantonese 
specialiteitenrestaurant Jade aan de 
Stationsstraat 22-24 in Uithoorn on-
der nieuwe eigenaren smakelijke tij-
den mee. Veel vaste gasten blijken 
verrast door de frisse en nieuwe in-
breng op culinair terrein. De uitbrei-
ding betreft de toch al voortreffelijke 
menukaart voor het à la carte aan-
bod, maar ook bij de wokgerechten 
is er meer keuze. Jade was destijds 
een van de eerste Chinese restau-
rants in de wijde omtrek die het con-
cept ‘wokrestaurant’ invoerde. De 
talloze vaste klanten van Jade za-
gen met enige zorg vorig jaar dat de 
familie Yin de zaken overdroeg aan 
de nieuwe eigenaren Ling Jie Jang 
en Qichuan Huang. Maar die zorg 
werd al snel weggenomen door de 
professionele en bijzonder gastvrije 
aanpak van dit echtpaar dat op Chi-
nees specialiteitengebied haar spo-
ren ruimschoots heeft verdiend. Eer-
der runden zij een restaurant in Alk-
maar. Zij hebben het uiterlijk en de 
sfeervolle inrichting van Jade, inclu-
sief de fraaie bar, ongemoeid gela-
ten. Wat men wel heeft gedaan is 
het aantal gerechten uitgebreid met 
soms geheel nieuwe. De uitbreiding 
bij het wokken is zelfs bij de prijs in-
begrepen. Dat betekent dus méér 
krijgen voor hetzelfde geld!

Wokken voor iedereen
Wokken wordt als een buffet gepre-
senteerd waar men onbeperkt kan 
genieten van zowel een voorgerecht, 
wokgerecht als dessert. “Dat is nog 
steeds zo, maar we hebben het wok-
buffet wel uitgebreid met een extra 
Japans voorgerecht en een heer-
lijk ijsje in diverse smaken. Dat zit 
bij de prijs van het wokbuffet in-
begrepen”, laat gastvrouw Ling Jie 
Jang weten. “Er is een aparte keu-
ken waarin we de wokgerechten be-
reiden. Die staat midden in het res-
taurant. Als gast kun je zien wat de 
kok doet met de maaltijd die hij aan 
het bereiden is. Het is een meng-
vorm van een open keuken en een 
buffet. Gasten die een wokmaal-
tijd willen lopen langs het buffet en 
hun eigen ingrediënten kiezen. Er is 
keus uit verschillende soorten vlees, 
vis en knapperige verse groenten, 
maar ook uit een aantal voorgerech-
ten, waaronder soepen. Als vanouds 
worden dagverse ingrediënten ge-
bruikt. Verder is er een koelunit met 
bakjes waarin verse vruchten liggen. 
Vervolgens laat de gast zijn compo-
nenten door de kok ter plaatse wok-
ken. Daarbij kan worden gekozen 
uit tien verschillende soorten sau-
zen, passend bij die gerechten, vari-
erend van zoet tot scherp in diverse 
combinaties. De kok adviseert on-
ze gasten bij de keuze van een wok-
saus. Een wokmaaltijd is vetarm en 
rijk aan vitaminen. Doordat de ingre-
diënten relatief kort worden gebak-
ken blijven de groentecomponenten 
kraakvers. Zelfs mensen met een di-
eet kunnen zo’n gerecht gerust eten. 
Houd je niet van scherp, dan neem 
je een andere saus. Er is voor elk wat 
wils, zelfs voor kinderen.” Aldus Ling 
Jie Jang die bij dezen alle vaste klan-
ten bedankt voor hun regelmatig be-
zoek aan het restaurant.

Kerstwokken
Ook tijdens de eerste en tweede 
kerstdag kan er volop worden ‘ge-
wokt’. En dat voor een prijs van 27,50 
euro per persoon. Daarvoor kan men 

net zoveel eten als men wil. Gas-
ten krijgen een glas champagne als 
welkomstdrank. Er zijn twee zittin-
gen: van 16.30 tot 19.30 uur en van-
af 20.00 uur. Omdat de ervaring leert 
dat hiervoor veel belangstelling be-
staat is het beslist noodzakelijk te 
reserveren.

Nieuw: all-in wokken
Het wokbuffet, waarbij u naar keuze 
zelf uw maaltijd kan samenstellen, 
kost van maandag tot en met don-
derdag 17,50 euro per persoon en 
vrijdag tot en met zondag 19,50 eu-
ro per persoon. Voor kinderen tot en 
met 11 jaar betaalt men 9,50 euro. 
Nieuw is dat u bij een aantal van mi-
nimaal 10 personen een vast bedrag 
betaalt voor ‘all-in wokken’, dus in-
clusief drankjes (m.u.v. sterk alcoho-
lische dranken), Japans voorgerecht 
en ijs naar keuze in verschillende 
smaken. Dat is 25,50 euro p.p. op 
doordeweekse dagen en 27,50 eu-
ro p.p. in het weekend (vrij t/m zo). 
Daarvoor kan iedereen van het ge-
zelschap maximaal twee en een half 
uur onbeperkt eten. 
Voor de talloze gasten die bij Jade 
komen wokken is een aantal nieu-
we oriëntaalse specialiteiten aan het 
wokbuffet toegevoegd. Behalve grill-
gerechten en Japanse voorgerech-
ten, zijn er sushi gerechten, er is een 
oriëntaal salade buffet, een uitge-
breid warm buffet, terwijl het wok-
buffet zelf zo’n 24 soorten vlees en 
groenten omvat. Verder zijn er een 
soepbuffet, een dessertbuffet en is 
er keuze uit 10 specifieke sauzen. 
Voor degenen die het liever vegeta-
risch willen houden biedt dit wok-
buffet eveneens voldoende keus.

Afhaalcentrum
Als à la carte restaurant heeft Jade 
sinds haar oprichting in 1987 heel 
veel goodwill gekweekt in de regio. 
De overheerlijke Kantonese speciali-
teiten en Chinese rijsttafels zijn daar 
debet aan. Restaurant Jade staat 
ook bekend als een afhaalcentrum 
voor allerlei specialiteiten en ge-
rechten om thuis van te genieten.
Specialiteitenrestaurant Jade staat 
borg voor een avondje smakelijk 
‘uit eten gaan’. Wie van de Kantone-
se keuken houdt, zal hier zeker aan 
zijn trekken komen. Uniek zijn de 
gerechten die ten grondslag liggen 
aan een eigen receptuur. De con-
stante uitzonderlijke kwaliteit van de 
gerechten, de typisch Chinese sfeer 
en de vriendelijke medewerkers, zijn 
kenmerken van Jade. Vakkundige 
koks, onder wie Qichuan Huang zelf, 
leggen al hun ervaring in het wok-
ken en koken. Vanwege deze ken-
merkende eigenschappen kent het 
restaurant regelmatig veel toeloop. 
Om die reden kan men het bes-
te reserveren als men een gezellig 
avondje uit eten wil gaan. 

Bij restaurant Jade is men even-
eens in de markt als het gaat om za-
kelijke etentjes en recepties. Daar-
voor zijn knusse aparte ruimten be-
schikbaar. Maar ook complete cate-
ring aan huis of bedrijf behoort tot 
de mogelijkheden. Voor de deur en 
in de naaste omgeving is er voldoen-
de (gratis) parkeergelegenheid.

Specialiteitenrestaurant Jade telt 
120 zitplaatsen en is zeven dagen 
per week vanaf 12.00 tot 22.00 uur 
geopend. Voor informatie en reser-
veringen belt u 0297-565269.
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Viva Depressiva in de Meijert: 
een cabaretvoorstelling om 
vrolijk van te worden
Mijdrecht - Op vrijdag 11 decem-
ber staat cabaretière Margriet Bol-
ding met haar programma “Viva De-
pressiva’ in De Meijert te Mijdrecht. 
De voorstelling begint om 20.30 
uur. 

Het betreft hier een speciale voor-
stelling van Cultura. De prijzen zijn 
daarom aangepast om zoveel mo-
gelijk toeschouwers  tegen een zeer 
lage prijs van deze cabaretvoorstel-
ling te laten genieten. 

Margriet Bolding en cabaret
Margriet (1977) is geboren en geto-
gen in Amersfoort. Haar studie volg-
de ze aan de Rijksuniversiteit te Gro-
ningen, waar ze afstudeerde in Per-
soonlijkheids-, Arbeids- en Organi-
satiepsychologie. In 1999 won ze op 
het Groninger Studenten Cabaret de 
Persoonlijkheidsprijs en sindsdien 
maakt ze cabaret op maat voor be-
drijven en instellingen. 
Op het Wim Sonneveld Concours 
van het Amsterdams Kleinkunst 
Festival won Margriet in 2008 de 
tweede prijs. De jury roemde haar 
grote talent, waarmee ze gekte tot 
kunst verheft. 

Haar programma “Viva Depressiva” 
ging in november 2009 in Theater 

Bellevue in Amsterdam in première. 
Het gaat over dingen waar je blij van 
wordt en waarom je moet lachen. 
Met haar sterke theaterpersoonlijk-
heid, originele invallen, verrassende 
wendingen weet ze het publiek aan 
zich te binden Margriet wil blijheid 
aandragen, die uiteindelijk resul-
teert in een liefdevolle doodswens:
sterven van geluk! 

De recensies in de pers waren una-
niem zeer lovend. De NRC noemde 
haar een ‘natuurtalent’, de Telegraaf  
schreef: “Margriet maakt authentie-
ke theater met als rode draad de-
pressiviteit die in haar  handen licht 
wordt”.

Toegangskaarten
De speciale  toegangsprijs be-
draagt  voor volwassenen 10 euro, 
65+ en houders CJP betalen 8 eu-
ro en jongeren tot 16 jaar betalen 5 
euro, evenals trouwe bezoekers die 
per e-mail bericht ontvangen heb-
ben. Kaarten zijn tot 3 dagen voor 
de voorstelling te reserveren op 
www.cultura-drv.nl  en in voorver-
koop verkrijgbaar bij drogisterij De 
Bree  aan de Herenweg 12 in Vinke-
veen  en boekhandel Mondria, Lin-
deboom in Mijdrecht. 
Een half uur voor aanvang zijn kaar-

ten verkrijgbaar aan de zaal. Op  
www.cultura-drv.nl staat verdere in-
formatie .

Geen zin in een kerstconcert? Dan 
naar cabaret op 11 december in de 
Meijert!  

Garagevariant lijkt beste optie

Onderzoek oeververbinding 
Amstelhoek/Uithoorn gereed
Uithoorn/Amstelhoek -  Er is al 
veel commotie geweest over de oe-
ververbinding (lees: Prinses Irene-
brug) tussen Amstelhoek in de ge-
meente De Ronde Venen en Uit-
hoorn. In het kader van de verschil-
lende plannen voor herinrichting 
van beide Amsteloevers, die zowel 
in Uithoorn Oude Dorp als bij Am-
stelhoek de ronde doen, is een juist 
gekozen oeververbinding – in wel-
ke variant dan ook – van groot be-
lang. De oeververbinding en het uit-
gewerkte Masterplan voor Uithoorn 
zijn onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. Zeker is wel dat doorgaand 
verkeer door het centrum van Uit-
hoorn op termijn niet meer mogelijk 
wordt zodra de omlegging van de 
N201 in 2012 (of misschien wel eer-
der) zal zijn voltooid. Om toch soe-
laas te bieden aan de goede bereik-
baarheid van beide woonkernen ter 
weerszijden van de rivier, zijn va-
rianten in een (al dan niet) nieu-
we oeververbinding bedacht en on-
derzocht. De gemeenten Uithoorn 
en De Ronde Venen hebben daar-
bij samen laten onderzoeken wel-
ke effecten verschillende varianten 
voor de oeververbinding tussen Uit-
hoorn en Amstelhoek zouden kun-
nen hebben.
Uitgangspunt daarbij is het besluit 
van de Uithoornse gemeenteraad 
om doorgaand verkeer in het cen-
trum van Uithoorn straks niet meer 
mogelijk te maken. 
De effecten van de varianten zijn 
vergeleken met de situatie waar-
in autoverkeer te zijner tijd van-
af de Prinses Irenebrug een dood-
lopende straat (parkeergarage?) in-
rijdt en vervolgens nergens naar toe 
kan (behalve er weer uit te rijden). 
De onderzoeksresultaten zijn nu be-
kend in de vorm van een 56 pagina’s 
tellend rapport dat men kan down-
loaden vanaf de gemeentelijke web-
site (www.uithoorn.nl), tezamen met 
diverse bijlagen. Beide colleges van 
Burgemeester en Wethouders zul-
len in januari 2010 een voorstel voor 
een definitieve variant voorleggen 
aan de gemeenteraden die daarover 
in februari een beslissing nemen.

Inloopbijeenkomst
Maandag 30 november was er vanaf 
16.00 uur in de Thamerkerk aan de 
Amsteldijk-Noord  voor belangstel-
lenden een inloopbijeenkomst geor-
ganiseerd waar men kennis kon ne-
men van de resultaten van het on-
derzoek. Op panelen waren de ver-
schillende varianten afgebeeld, ter 
plaatse kon men het rapport inzien 
en diverse deskundigen waren aan-
wezig om eventuele vragen te be-
antwoorden.
Over de resultaten van het onder-
zoek is in het centrum van Uithoorn, 
Meerwijk-Oost, Amstelhoek en De 
Hoef huis aan huis een nieuws-
brief verspreid. Wie dat wil kan de 
nieuwsbrief (nog) ophalen bij open-
bare bibliotheken en de gemeente-
huizen in Uithoorn en Mijdrecht. Bij 

de balies van beide gemeentehui-
zen kunnen belangstellenden het 
rapport inzien.

Varianten
Voor alle duidelijkheid hier nog een 
keer de vier varianten van de oever-
verbindingen op een rij:
1. Lange brugvariant: de Prinses 
Irenebrug wordt gesloopt en er 
komt een nieuwe oeververbinding 
op de plek van de voormalige ‘Lange 
Brug’, dat is tussen De Schans en de 
Mennonietenbuurt/hoek Mijdrecht-
se Zuwe. De oude aansluitpunten 
zijn nog te zien. Alleen bestemd 
voor langzaam verkeer. 
2. Twee nieuwe brugtypen: In va-
riant 2A wordt de Prinses Irene-
brug gesloopt. Er komt een nieu-
we oeververbinding tussen de 
Mennonietenbuurt en Aan de Mo-
lenvliet, met als uitgangspunt 
dat alleen lokaal verkeer gebruik 
maakt van de brug, maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.
Dan variant 2B; ook hierbij wordt 
de Prinses Irenebrug gesloopt. Er 
komt een nieuwe oeververbinding 
tussen de Amstelkade en de Wil-
helminakade met als uitgangspunt 
dat alleen lokaal verkeer gebruik 
maakt van de brug, maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.
3. Garagevariant: de Prinses Irene-
brug blijft bestaan en de weg ein-
digt in een nog te bouwen (on-
dergrondse) parkeergarage in het 
dorpscentrum van Uithoorn.
4. Busbrugvariant: in deze variant, 
blijft de Prinses Irenebrug gehand-
haafd voor langzaam verkeer en 
wordt de nieuwe route voor bus-
sen. Het autoverkeer rijdt over de 
huidige busbrug, met maximaal 700 
(auto)vervoersbewegingen per dag.

In het onderzoek zijn de effecten 
van de varianten onderzocht op ver-
schillende onderdelen: maatschap-
pelijk, economisch, verkeerskundig 
en financieel. Voor het maatschap-
pelijk effect is er onder andere een 
enquête gehouden onder inwoners 
van Amstelhoek. Daarnaast zijn per 
variant reistijden berekend van Am-
stelhoek naar diverse bestemmin-
gen in Uithoorn met de auto en de 
fiets. Om de economische effecten 
in beeld te brengen is in samenwer-
king met het Hoofdbedrijfschap De-
tailhandel onderzocht waar de klan-
ten van diverse winkels wonen. In 
dit verband is er ook een enquête 
gehouden onder de ondernemers 
van voornamelijk het Oude Dorp en 
het Amstelplein. In verkeersmodel-
len is berekend welke effecten de 
varianten hebben op het omliggen-
de wegennet in relatie tot de (aan-
genomen) situatie in 2020 (referen-
tiesituatie) op welke wegen/stra-
ten wordt het drukker en op welke 
juist rustiger en wat heeft dat onder 
meer voor effect op het milieu?

Garagevariant beste optie
Wie de moeite neemt het rapport 

te bestuderen zal bij de samenvat-
tingen (hoofdstuk 5.6) constateren 
dat de garagevariant (3) zowel ver-
keerskundig, maatschappelijk, pla-
nologisch als economisch zich als 
de beste variant ontpopt. Dit bete-
kent niet meteen dat de politiek dit 
ook als een eerste keuze ter tafel zal 
brengen. Dat moet allemaal nog.
Dat hierbij wordt aangegeven dat 
er hierdoor geen ontwikkelingsge-
bied aan beide kanten van de Am-
stel zal ontstaan, lijkt wat voorba-
rig. Een 15 meter brede weg met 
een brug hoeft immers geen be-
lemmering te zijn om ‘leuke dingen’ 
met de oevers te gaan doen. Ove-
rigens blijft de brug provinciaal ei-
gendom die als zodanig ook wordt 
onderhouden. Dat het niet allemaal 
koek en ei is met de detailhandel in 
het centrum van Uithoorn, toont het 
verslag van het ondernemersonder-
zoek aan (bijlage). Ruim eenderde 
deed mee aan de enquête. Het ou-
de centrum kent sterke en zwakke 
punten. Opvallend is dat 43 procent 
van de klanten van buiten Uithoorn 
afkomstig is. Ondernemers op het 
Amstelplein vrezen flink omzetver-
lies als een directe oeververbinding 
verdwijnt.
Een onduidelijk punt in het rapport 
is het referentiekader 2020 dat ner-
gens duidelijk omschreven wordt 
wat dit inhoudt of voorstelt. Ronald 
van der Hoek, verkeersdeskundig 
adviseur bij de gemeente Uithoorn 
legt het desgevraagd uit. “Het is een 
voorgestelde situatie in 2020 waar-
op rekenmodellen van te verwach-
ten verkeersstromen zijn losgela-
ten. Het is weliswaar een beetje kof-
fiedikkijkerij want eigenlijk kan nie-
mand voorspellen hoe intensief het 
verkeer zal zijn over 10 jaar. Hele-
maal als men dit in het licht ziet 
van de op handen zijnde kilometer-
heffing. Maar je moet ergens van-
uit gaan als de N201 is omgelegd 
en de Prinses Irenebrug omhoog is 
gedraaid.” Allemaal tot je dienst zou 
je zo zeggen, maar gaat ‘de knip’ 
er dan tegen die tijd pas komen, of 
meteen al in 2012? Dat antwoord 
bewaren we voor de volgende keer 
als het voorstel van de colleges be-
kend is en de gemeenteraden zich 
erover hebben uitgesproken. Dan 
weten we meer, toch?
Verder staat het natuurlijk eenieder 
vrij om aan de resultaten van het 
onderzoeksrapport een eigen con-
clusie te verbinden. Overigens was 
het interessant te vernemen hoe 
volgens de heer Van der Hoek in de 
verschillende wijken en op de N201 
de verkeersstromen zich t.z.t. zul-
len ontwikkelen. Hij deed dat zeer 
duidelijk en met overtuiging. Voor-
al op het punt als de vierbaansrij-
stroken zich versmallen tot twee na-
bij het aquaduct onder de Amstel op 
de grens met Amstelhoek. Hij kon er 
zich een levendige voorstelling van 
maken dat dit een bottleneck wordt 
en vanaf daar vice versa tot filevor-
ming zal leiden.

De Prinses Irenebrug, aanleiding tot discussie over een ‘andere’ oeververbinding’

‘Echt veel belangstelling was er ‘s middags nog niet voor de inloopbijeenkomst

Adventsconcert door het 
groot koor Eigen Wijs
Vinkeveen - Op zaterdag 12 de-
cember om 20.00 uur voert het groot 
koor ‘Eigen Wijs’ het Weihnachts-
oratorium van H.F. Müller uit in de 
R.K. kerk aan de  Kerklaan 2 in Vin-
keveen.
Kaarten voor dit prachtige concert 
zijn à 5,00 euro per stuk verkrijgbaar 
bij Drogisterij de Bree aan de He-
renweg 12-14 in Vinkeveen, Boek-
handel Mondria in Lindeboom 11 
in Mijdrecht, bij de koorleden van 
groot koor ‘Eigen Wijs’ en bij de in-
gang van de kerk op 12 december. 
In het oratorium wordt het kerst-
evangelie getoonzet. De priester-
componist Heinrich Fidelius Mül-
ler wilde daarmee de mensen vast 

in kerststemming brengen. Om het 
verhaal compact te houden koos hij 
voor korte soli en koorbewerkingen 
van oude bekende en krachtige lie-
deren. 
Vooraf zingt het koor drie Neder-
landstalige advents/kerstliederen, 
waarbij het publiek wordt uitgeno-
digd om mee te zingen.
Het oratorium bestaat uit diverse 
koralen en de recitatieven en aria’s 
worden gezongen door solisten.
De algehele muzikale leiding is in 
handen van dirigent Roel Staal.

Uniek
Koor ‘Eigen Wijs’ bestaat uit 23 per-
sonen. 

In het begin van 2009 is het koor op 
zoek gegaan naar extra ondersteu-
ning voor dit unieke concert door 
mensen van andere koren, of men-
sen die graag zingen, uit te nodi-
gen.
Inmiddels bestaat het groot koor ‘Ei-
gen Wijs’ uit 50 personen, dus ruim 
een verdubbeling van zangstemmen 
uit de gehele De Ronde Venen.
De repetities zijn al in volle gang en 
de koorleden hebben er zin in om 
dit concert op zaterdag 12 decem-
ber aan u ten gehore te brengen.
Vanaf 19.30 uur gaan de deuren 
open en staat de koffie/thee voor u 
klaar. De kaartverkoop is inmiddels 
gestart

Voorstelling ‘We zijn er 
bijna’ succesvol
Vinkeveen - Voor een goed gevulde 
zaal presenteerde de Rondeveen-
se A3ana Kegley samen met Peter 
Duvekot nog eenmaal haar  muzi-
kale kleinkunstvoorstelling ‘We zijn 
er bijna’ in De Boei. De hele avond 
wisten zij hun publiek mee te nemen 
op een muzikale reis waarin zij om 
beurten een liedje vertolkten. On-
der begeleiding van een zeskoppige 
band spatte vooral A3ana met haar 
enorme volume van het podium. 
Rode draad in het programma 
was het leiden van een leven zon-
der angst. De liedjes illustreerden 
met veel humor tegenstrijdighe-
den in het dagelijks leven tussen 
man en vrouw. Zo ging het over de 
angst om betrapt te worden bij het 
vreemdgaan, angst om bedrogen te 
worden, of angst om te dik te zijn. 
A3ana bracht hierop een schitteren-
de ode aan haar Rubens-figuur.
Het programma was lekker los en 
luchtig, de humor goed getimed en 
de muziek meeslepend. Het publiek 
is van begin tot einde vermaakt in 
Vinkeveen met een avond vol puur 
amusement.
De volgende voorstelling van Stich-

ting Cultura is al op vrijdag 11 de-
cember in De Meijert in Mijdrecht. 
Dan vertoont cabaretière Margriet 
Bolding haar voorstelling om vro-
lijk van te worden: ‘Viva Depressiva’. 
Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar 
bij drogisterij De Bree in Vinkeveen, 

boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en via  www.cultura-drv.nl . 
Aan de zaal worden alleen de laat-
ste kaarten verkocht, dus wees er 
snel bij.
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Sinterklaas bezoekt CSW
Wilnis - Een paar weken geleden 
kreeg de sinterklaascommissie van 
CSW een bericht dat Sinterklaas en 
zijn pieten naar CSW zouden ko-
men. Woensdagmiddag 25 novem-
ber was het dan zover. Alle kinde-
ren hadden persoonlijk een uitnodi-
ging gekregen om dit fantastische 
feest mee te maken. Vanaf 2 uur 
werd iedereen verwacht. Alle kinde-
ren zochten hun eigen leider op en 
gingen per team bij elkaar zitten en 
kregen eerst wat te drinken en wat 
lekkers. De muziekpiet had gezelli-
ge muziek aan staan en de sfeer zat 
er gelijk goed in. Toen was daar het 
moment dat de sint en zijn pieten 
eraan kwamen, en iedereen zong 
uit volle borst “Sinterklaasje kom 
maar binnen met je knecht”. De mu-
ziekpiet ging daarna vrolijk door en 
de pieten voegden zich gelijk tus-
sen de kinderen en deden vrolijk 
mee. Daarna werd Sinterklaas wel-
kom geheten door Marjolein van de 
sinterklaascommissie. Rond de klok 
van half 3 was het tijd om met de 
spelletjes te beginnen. De Sinter-
klaascommissie had verschillende 
spelletjes verzonnen in de kleedka-
mers (vanwege het weer). Zo waren 
er in de kleedkamers spelletjes als 
Pionnen bowling, Aardappel poe-

pen, Hooghouden, Sjoelen, Peper-
noot schieten, Muizen meppen, Wie 
is het, Flessenspel, Fluisterwoorden, 
Blikken gooien, Torentje bouwen en 
Poortje schieten. 

Snoepje
Ook mochten de teams een voor 
een de kantine in waar ze gezellig 
bij Sinterklaas mochten zitten, en 
wat te drinken en een snoepje kre-
gen. Ondanks dat ze dit jaar geen 
spelletjes op het veld konden doen 
genoot iedereen met volle teugen.
Het programma verliep volgens 
schema en om 10 over half 5 was 
iedereen klaar. Het weer was geluk-
kig een heel stuk beter geworden 
en omdat de patat en frikadelletjes 
nog niet klaar waren bleven de pie-
ten met een paar ballen en 130 kin-
deren op het veld om nog even lek-
ker te voetballen. Tegen de klok van 
5 uur moesten alle kinderen de kan-
tine weer in, want het was tijd om 
afscheid te nemen van Sinterklaas 
en zijn pieten. De pieten gingen nog 
even uit hun dak en daarna was het 
laatste woord aan Sinterklaas. Hij 
bedankte iedereen voor deze gezel-
lige middag en zei ook dat hij vol-
gend jaar zeker weer zou komen. 
Onder luid gezang van de kinde-

ren vertrok de sint met zijn pieten. 
In de keuken werd door Lenie en 
Monique voor ongeveer 130 kinde-
ren en leiders patat en een frikadel-
letje gebakken en toen de Sint een-
maal vertrokken was, was het tijd 
om te eten. 

Gedanst
Na het eten werd er onder leiding 
van de muziekpiet nog flink gedanst 
en gefeest op de gezellige muziek 
die er werd gedraaid. Om half zes 
kwam er een einde aan dit gewel-
dige feest, en was het tijd om naar 
huis te gaan. De kinderen kregen bij 
het weggaan uit de kantine nog een 
tas van de Hema mee, die vol zat m
Zo kwam er aan deze perfect geor-
ganiseerde middag een einde. Sin-
terklaas en zijn pieten willen bij de-
zen de sinterklaascommissie Marjo-
lein, Monique, Mirjam, Renate, Tine-
ke, Inge, Alfons, Tom en Rene) be-
danken voor deze gezellige midda-
gen, Lenie voor het bakken van al-
le patat en natuurlijk alle leiders 
en vrijwilligers voor hun inzet deze 
middag. 
Wat heel erg belangrijk is en wat 
zeker niet vergeten mag worden te 
melden, is de sponsoring  van deze 
middag door de Hema.

Argon zorgde voor 
spektakel, maar...
Mijdrecht - Verveeld zal geen toe-
schouwer zich zondagmiddag aan 
de Hoofdweg hebben, maar waar-
schijnlijk hebben de trainers zich 
zitten te verbijten. De ontmoeting 
tussen Argon en FC Chabab lever-
de een puntendeling met de inte-
ressante cijfers 3-3 op, maar echt 
tevreden stapte geen speler van het 
veld.
De start op het zware, maar goed 
bespeelbare veld was voor de gas-
ten, die na 5 minuten het school-
voorbeeld van de counter lieten zien: 
Argon kreeg een vrije trap, waaruit 
Jeroen Westera de bal zomaar in de 
voeten van de tegenpartij plaatste. 
Met een dieptepass op linkerspits 
Berkleef (nog bekend van zijn peri-
ode bij Argon) werd de aanval ge-
zocht en diens voorzet werd door 
de sprintende Kalkhuis langs de 
kansloze Eelco Zeinstra geschoten 
voor de 0-1. Chabab bleek die snel-
le omschakeling graag uit te voe-
ren, een verklaring voor het feit dat 
ze de punten tot nu toe altijd in uit-
wedstrijden hebben behaald, pro-
fiterend van het feit dat de mees-
te thuisploegen toch wel de aanval 
zoeken. Argon moest door die snel-
le tegengoal die aanval wel zoeken 
en had na 12 minuten pech, toen 
een door Frank Verlaan goed inge-
schoten bal wel langs doelman van 
Egmond ging, maar op de doelijn 
door een verdediger weg kon wor-
den gewerkt. De aanvalsdrang van 
de thuisploeg leverde meerdere mo-
gelijkheden op, maar het duurde tot 
minuut 24 eer de gelijkmaker geno-
teerd kon worden. 

Gevaarlijk
Patrick Lokken ging er op links van-
door, bracht de bal in het strafschop-
gebied waar Joshua Patrick de doel-

man net te snel af was en ondanks 
een reddingspoging op de lijn van 
Boukhoubza verdween de bal in het 
doel, 1-1. In het verdere verloop van 
de eerste helft was een open wed-
strijd te zien waarbij beide ploegen 
gevaarlijk werden. Een vrije trap van 
Berkleef ging voor het doel van Eel-
co Zeinstra langs, Patrick Lokken 
zag zijn inzet dezelfde weg volgen, 
Frank Verlaan moest met het hoofd 
redden bij een kopbal van El Amrani 
terwijl Eelco Zeinstra bij een één te-
gen één situatie de baas bleef over 
Kalkhuis.

Na rust startte Argon sterker en de 
eerste tien minuten werd Chabab te-
rug gedrukt in de defensie. Maar de 
eerste mogelijkheid tot een uitval le-
verde na 56 minuten wel direct de 1-
2 op, toen El Amrani uit een moeilij-
ke positie Eelco Zeinstra in de verste 
hoek wist te verslaan. Argon moest 
weer in de achtervolging en leek 
binnen vijf minuten via een straf-
schop de kans op de gelijkmaker 
te krijgen, maar omdat de assistent 
in de aanloop tot de overtreding op 
Joshua Patrick blijkbaar buitenspel 
had gezien, kwam de scheidsrech-
ter na overleg op zijn beslissing te-
rug. Maar na ruim 70 minuten kwam 
die tweede Mijdrechtse treffer toch 
op het bord, toen Joshua Patrick na 
een steekpass van Anton den Haan 
voor doelman van Egmond opdook 
en met een fraaie stift de keeper 
kansloos liet, 2-2. 

Op de neus
Argon bleef de aanval zoeken maar 
kreeg een kwartier voor tijd voor de 
derde keer de deksel op de neus, 
weer werd een snelle omschakeling 
omgezet in een treffer, ditmaal was 
(de ook al bij Argon bekende) Bou-

khari de man, die Eelco Zeinstra de 
gang naar het net liet maken, 2-3. 
Met het inzetten van verse aanval-
lers en het naar het front sturen van 
Jasper de Haer probeerde trainer 
Marcel Keizer de zaken nog te ke-
ren en nadat Rory van Gulik nog net 
langs de verkeerde kant van de paal 
had gekopt, viel in de extra tijd in-
derdaad de gelijkmaker. Van achter-
uit werd de bal hoog naar voren ge-
werkt, Samir Jebbar kon de bal met 
het hoofd verlengen waardoor het 
leer in het strafschopgebied voor 
de voeten van Jasper de Haer viel, 
die met inzet van al zijn kracht het 
speeltuig langs de kansloze van Eg-
mond joeg voor de 3 - 3.

Tevreden waren dus de al dan niet 
neutrale toeschouwers, zij hadden 
een nimmer vervelende wedstrijd 
voorgeschoteld gekregen, maar bei-
de ploegen hadden het gevoel twee 
punten ingeleverd te hebben en de 
trainers zullen deze week op de trai-
ningen genoeg stof hebben voor het 
maken van extra uurtjes.

Geslaagde vrijwilligersdag 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Op zondag 22 november 
jl. werd er een heuse vrijwilligers-
dag georganiseerd bij Tennisvereni-
ging Wilnis. Alle vrijwilligers van de 
tennisvereniging waren uitgenodigd 
om aan deze dag deel te nemen. Het 
bestuur vond het tijd worden dat de-
ze hardwerkende mensen ook eens 
in het zonnetje werden gezet! En dat 
is gelukt, de zon brak hier en daar 
nog door, zodat de hele dag zonder 
problemen door kon gaan. 
Diverse sponsors hadden voor on-
dersteuning van deze amusante dag 

gezorgd. Restaurant Rendez-Vous 
had voor hapjes gezorgd, de Keur-
slager van Schie uit Vleuten voor 
een lekkere lunch en wijnabonne-
ment.nl had de nodige wijn ter be-
schikking gesteld. 

Daarnaast werden er ontzettend 
leuke clinics verzorgd door tennis-
2enjoy. De eigenaresse van dit be-
drijf, Vera Ruesink verzorgde samen 
met collega/tennistrainer Adam, 
een zeer actieve middag. In totaal 
hadden 35 vrijwilligers zich opgege-

ven voor deze dag. Zij werden op-
gedeeld in vier groepen en kregen 
ieder 2 keer een training van 50 mi-
nuten. Met veel plezier, maar hier en 
daar ook hard werken kreeg ieder-
een de nodige tips. Sommigen had-
den nog nooit op de tennisbaan ge-
staan waar ze de bal ook met de 
voeten en de handen over het net 
mochten proberen te krijgen, maar 
op deze dag mocht het! Iedereen 
sprak achteraf van een buitenge-
woon geslaagde dag. Met recht een 
dag met tennis to enjoy!

D2 pakt vier punten met 
geroutineerd spel
Vinkeveen - Deze week speel-
de Atalante D2 als enige Atalante-
team een wedstrijd en wel op za-
terdag 28 november tegen VCH D3 
in Hoofddorp, de nr 5 uit de pou-
le. Ruim op tijd was de Oudenal-
len-Haaxman equipe in de sport-
hal ondanks de wat rommelige lo-
gistiek vooraf. VCH D4 speelde voor 
Atalante en sleepte er een 4-0 uit en 
verzekerde daarmee hun plek in de 
top 4, naast VHZ, Roda en Atalante. 
Het gaat in D2 poule om een sterke 
top 4, maar de nr 5 wilden ze zeker 
niet onderschatten. De training er-
voor had D2 veel getraind op bewe-
ging in de service pass, dat liep in 
de 1ste set dan ook wonderwel. Ver-
deler Jet Feddema kon de aanval-
lers keurig aanspelen en het ene na 
het andere punt draaide om op het 
telbord. Met name de aanval door 
het midden met niet een klein bal-
letje vóór maar juist een doorloop-
balletje achterover sterk uitgevoerd 
door Joke Ruizendaal was een gro-
te verrassing voor de Hoofddorp da-

mes. Aanvallend was Atalante echt 
de meerdere: 11-25. Set twee ging 
voort met de zelfde samenstelling, 
Natalie van Scheppingen en Tine-
ke Vellekoop op de buitenkant, Kel-
lie Bocxe en Joke Ruizendaal op het 
midden, Jet Feddema als verdeler 
en Annemarie Bakker op de diago-
naal. VCH kwam duidelijk meer in 
haar spel en lange tijd ging het ge-
lijk op. Een leuke strijd waarin Kel-
lie Bocxe liet zien zich steeds beter 
thuis te vielen in haar nieuwe team. 
Aanvallend maar zeker ook blokke-
rend nam ze menig puntje voor haar 
rekening. VCH zette 2 wissels in, 
speelsters van het hoger geplaatste 
D4, en reglementair gezien is daar 
niks mis mee. Tegen de twintig werd 
het erg spannend en werden 2 wis-
sels aangevraagd aan Vinkeveense 
zijde. De scheids begreep het niet 
helemaal en kende slechts één wis-
sel toe. Verder was er nog zo’n dubi-
euze in-uitbal die in Vinkeveens na-
deel werd beslist, en toen verloren 
de dames de set met 25-23. Een te-

genvaller maar zelf had D2 iets min-
der foutjes moeten maken dan was 
het niet zo kielekiele geweest. Inge 
Bakker en Annemarieke Wijnands 
kwamen in de basis en het team 
begon geconcentreerd en nog meer 
gemotiveerd aan de derde set. Ge-
weldige servicebeurten van Kellie 
Bocxe, Annemarieke Wijnands en 
Inge Bakker maakten dat ze flink 
wat afstand konden nemen. On-
danks de ‘sterkere’ opstelling van 
VCH waren de patronen aan Vinke-
veense kant duidelijk. Er werd goed 
gecommuniceerd bij straight 1-2-
3-tjes en ook bij afdwalers, kortom 
echt supersolide spel: 15-25. Dat gaf 
een goed gevoel en met de zelfde 
spirit startte set 4. Die ging weer iets 
meer gelijk op, met leuke spannen-
de rally’s tot gevolg die toch meestal 
in het voordeel van de Oudenallen-
Haaxman equipe uitvielen. Het ge-
routineerde geelgroene team maak-
te een zelfverzekerde indruk en met 
19-25 werd de laatste set gepakt. 
Met deze 3-1 overwinning staan de 
dames op een tweede plek, hoewel 
de nr 4 Roda, twee wedstrijden min-
der gespeeld heeft en er in feite be-
ter voorstaat. Dinsdag 8 december 
spelen de dames om 21.00 uur te-
gen deze sterke rivaal.

Schaaknieuws 
Denk en Zet - Advisor
De Ronde Venen - Om lekker te 
schaken heb je eigenlijk slecht weer 
nodig, een goed glas cognac en een 
knapperende openhaard. Maar als 
romanticus moet je wel eens een 
beetje water bij de wijn doen. Koffie 
naast de centrale verwarming heeft 
ook wel wat. Daarom zie je in deze 
natte en donkere dagen voor kerst 
dat de opkomst bij Denk en Zet-Ad-
visor flink hoog is. Vandaar dat er op 
dinsdag 24 november negen interne 
partijen gespeeld werden.  
Een drietal partijen was vlug klaar: 
In de onderste regionen trof Ginus 
Trof met wit Thiery Siecker. Tegen de 
bekende Sieckeriaanse aanval ver-
zuimde wit met zijn koning weg te 
wandelen bij het door zwart gesla-
gen gat. Jan Smit vloerde bekwaam 
Engel Schreurs en Kees Kentrop 
ontmoette Arno Kroon ofwel de 
schaakmeester nam het tegen zijn 
leerling op. Arno offerde allebei zijn 
lopers, maar de aanval bleef uit. Zo-
doende had de meester geen kind 
aan zijn leerling in deze partij.
In de partij van Evert Kronemeier en 
Piet Harrewijne, een onderonsje uit 
Wilnis, bouwde wit een geweldige 
stelling op. Evert stond gewonnen 
en dacht wellicht al over de exe-
cutie van de zwarte koning na. Piet 
had slechts één dreiging die welis-
waar simpel af te wenden was. Evert 
speelde echter zijn dame de verkeer-
de kant op en Piet kon eenvoudig 
mat geven.  De absolute topper was 
Bram Broere – Henk Kroon, de num-
mers twee en drie tegen elkaar. Wit 

kwam goed uit de opening en ver-
overde veel ruimte. Zwart stond in 
de defensie gedrukt maar hield alle 
belangrijke velden nog onder con-
trole. Omdat de stelling zowel op de 
damevleugel als ook in het centrum 
op slot zat, moest de strijd op de ko-
ningsvleugel gebeuren. Rond zet 40 
verslapte Bram eventjes. Henk wist 
met dame en paard onheil in het 
witte kamp te stichten en won en-
kele zetten later de partij. Voor Bram 
waren de druiven zuur.

Externe
Jeroen Vrolijk nam het tegen Jan de 
Boer op. Jeroen is goed in vorm wat 
hij vorige week in de externe wed-
strijd aantoonde door als enige zijn 
partij  te winnen, terwijl rond hem 
de rest van het eerste team jammer-
lijk werd afgedroogd. Echter tegen 
Jan bleek al snel dat de geschie-
denis zich niet zou herhalen. Geen 
winst, misschien remise?  Jan speel-
de een mooie partij zonder fouten. 
Zijn voordeel van een kwaliteit wist 
de Wavervener vakkundig te ver-
zilveren. Rene Appelman – Freddy 
Weinhandl, wit won een pion in de 
opening en speelde vervolgens zijn 
koningspaard naar voren. Het zag er 
heel agressief uit maar zwart weer-
legde het avontuur van het paard, dat 
in deze strijd op de 14e zet sneuvel-
de. In de eindstrijd moest zwart een 
sluwe patval omzeilen. Freddy won 
met minorpromotie en  mat in vier. 
Alle ogen waren op Harris Kemp – 
Bert Drost ofwel de nummers 1 en 

6 gericht. Zwart schrok van zijn ei-
gen agressieve 2e zet. Voor een fa-
natieke Retispecialist is dat als vloe-
ken in de kerk. Wit kwam mooi te 
staan en veroverde een pion. Verder 
had Harris een reus van een loper 
op de witte velden terwijl zwart een 
loper op de zwarte velden had die - 
gek genoeg - steeds sterker werd. 
Om eindelijk van deze ’lastpost’ ver-
lost te zijn gaf wit een toren voor de 
loper. Hierna zou eigenlijk het echte 
werk moeten beginnen (misschien 
had wit ondanks een kwaliteit min-
der nog steeds de beste papieren), 
maar beide heren uit Mijdrecht kwa-
men remise overeen. Henk v/d Plas 
opende scherp tegen Gert Jan Smit. 
De hele partij stond wit beter, zoniet 
gewonnen. Na een korte combina-
tie dacht Henkie middels een toren-
schaak met tegelijk aanval op de lo-
per beslissend voordeel te schep-
pen. Gert Jan gooide echter zijn to-
ren heel nuttig er tussen en wist zijn 
voorsprongetje  van een loper te-
gen twee pionnen vast te houden. 
Remise op voorstel van zwart werd 
door Henk geweigerd. De tijdcon-
trole werd net gehaald, de klokken 
werden op 15 minuten gezet.  Het 
werd een lange partij en de meeste 
hadden het eindspel als remise ge-
taxeerd. Er gebeurde nog wat lich-
te schermutselingen maar met ieder 
nog slechts één minuut op de klok 
sloten  beide kemphanen tot vrede.  

Actuele stand: 1. Harris Kemp
2. Henk Kroon en 3. Bram Broere
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Wethouder Roosendaal flink onder vuur

”Het ligt niet aan ambtenaren, 
niet aan de griffier,
maar aan het college”
Vervolg van de 
voorpagina

Diplomatiek

Raadslid Ernst Scheurs sprak in 
eerste instantie namens de werk-
groep, die bestaat uit een raads-
lid van elke fractie.  Hij bood ook 
het rapport officieel aan, aan de 
raad. Hij probeerde het diploma-
tiek te brengen. Blij met dat het 
gelukt was, hier en daar tussen 
de regels door toch duidelijk laten 
voelen dat de medewerking van 
de wethouder niet om naar huis 
te schrijven was geweest, maar hij 
wilde het duidelijk niet op de spits 
drijven: “We hebben hier een goed 
rapport. Het heeft helaas heel 
wat langer geduurd dan de be-
doeling was. De belangrijkste oor-
zaak daarvan is, dat we als werk-
groep veel en vaak heel lang heb-
ben moeten wachten op antwoor-
den van de wethouder. In twee ge-
vallen zelfs was het wachten op 
het antwoord wel drie maanden. 
Dan sta je op een gegeven mo-
ment als commissie voor de keus: 
Gooi je de knuppel in het hoender-
hok of houden we het uiteindelij-
ke doel voor ogen en nemen we 
dan maar meer tijd. En voor dat 
laatste hebben we gekozen”, aldus 
Schreurs

Aanbevelingen

“Wat hier nu voor ons ligt is een 
goed rapport en als de aanbeve-
lingen die hierin staan door dit col-
lege worden overgenomen, is dit 
een waarborg dat we voor de star-
ters in onze gemeente goede en  
betaalbare woningen kunnen gaan 
bouwen. Ik wil de ambtenaren, de 
griffier en Westhoek Wonen har-
telijk danken voor hun positieve in-
breng.” Raadslid Youssef Rasna-
be, sinds hij in de gemeenteraad 
zit een groot voorvechter voor be-
taalbare starterswoningen, was 
niet zo diplomatiek als zijn collega 
raadslid Schreurs.  Hij gaf open en 
eerlijk aan hoe de commissie was 
tegengewerkt:  “Hebt u het gezien, 
collega’s? De vele reacties van on-
ze woningzoekenden op Woning-
net de afgelopen weken? Als u de-
ze ziet zult u niet anders conclude-
ren dan dat er heel veel woning-
zoekenden zijn in onze gemeente. 
Iets wat we met z’n allen al jaren 
geleden hebben geconstateerd 
maar waar we nog veel aan moe-
ten doen en nog niet genoeg aan 
hebben gedaan. Vandaag kunnen 

we dankzij de starterswerkgroep 
een grote stap zetten om er iets 
aan te doen”, aldus Rasnabe. 

Uitlatingen

Maar liefst 12 vergaderingen en 
ruim een jaar later dan gepland is 
de werkgroep tot een afronding 
gekomen. De rapportage die nu 
voor ons ligt is echter niet zonder 
slag of stoot tot stand gekomen. 
Het is niet mijn stijl en bedoeling 
om elke keer weer te betogen wat 
het college heeft nagelaten om 
de starterproblematiek structu-
reel aan te pakken. Ik heb tenslot-
te maar 7 minuten en daar heb 
ik misschien wel 70 minuten voor 
nodig. Ik kijk liever naar de toe-
komst en de uitdagingen die voor 
ons liggen om de komende jaren 
te blijven werken aan de starters-
problematiek. Maar ik kan door 
sommige uitlatingen van bepaalde 
collegeleden en de omgang met 
de werkgroep niets anders doen 
dan even kort stil te staan bij hoe 
de samenwerking tussen het col-
lege en de starterwerkgroep is 
verlopen. Op het moment dat een 
collegelid stelt dat de voorstellen 
van de werkgroep alleen maar op 
initiatief van het college tot stand 
zijn gekomen zegt het genoeg over 
hoe serieus het college de werk-
groep neemt en hoe veel verstand 
van zaken deze wethouder heeft 
van de werkzaamheden van de 
werkgroep 
Als alle voorstellen daadwerke-
lijk op initiatief van het college tot 
stand zijn gekomen waarom heb-
ben wij deze dan nooit gezien? 
Waarom was het dan broodnodig 
om deze werkgroep in het leven te 
roepen? Het heel lang wachten op 
antwoorden van het college, of wat 
meerdere keren is voorgekomen 
is dat het college besluiten nam 
die deels voortvloeiden uit de dis-
cussie met de werkgroep en hier 
de nodige PR aan gaf zonder enig 
overleg met de werkgroep. Dit is 
volgens ons niet de juiste manier 
hoe je met elkaar samenwerkt “, 
aldus Rasnabe 

Prioriteit

Ook Cees Houmes van D66 had 
niet veel goede woorden over voor 
de samenwerking met de wethou-
der: “Over welke prioriteit dit col-
lege geeft aan het bouwen voor 
starters word ik steeds scepti-
scher.  Dat er niet gebouwd wordt 
ligt niet aan de werkgroep, niet 
aan de ambtenaren, zeker niet 
aan onze griffier, maar dat ligt aan 
dit college dat ons in feite niet se-

rieus neemt en waardoor alles 
veel te lang duurt. Het is in ieder 
geval wel prettig dat we als raad 
nu een goede partner hebben ge-
vonden in Westhoek Wonen. Daar 
kun je als raad wat mee. Heel naar 
vind ik het echter wel, dat wij als 
werkgroep leuke ideeën en plan-
nen maken met Westhoek en dat 
de wethouder daar de mooie sier 
mee maakt en doet of het plan uit 
hun koker komt”, aldus Houmes.

Vliegen

Wethouder Roosendaal had dui-
delijk geen zin in deze discussie: 
“Ik ben blij dat het rapport er is. 
Wij nemen het graag in ontvangst 
en we zullen het gebruiken voor de 
woningbouw. We kunnen het goed 
gebruiken. Nou kan ik natuurlijk 
de vliegen die Houmes naar vo-
ren brengt af gaan vangen, of de 
opmerkingen die de heer Rasna-
be naar voren brengt gaan weer-
leggen, maar dat doe ik niet”, al-
dus Roosendaal. Deze opmerking 
schoot duidelijk in het verkeerde 
keelgat van Rasnabe. Hij schoot 
omhoog van zijn stoel en riep: 
“Dat kunt u ook niet, want dit zijn 
feiten.” De wethouder bleef stoï-
cijns: “Ik kan het onderbouwen. Dit 
is nu een klein beetje met mod-
der smijten naar het college en 
dat vind ik heel jammer. De heer 
Schreurs heeft dat niet gedaan, 
maar andere menen dat wel te 
moeten doen. Ik zal op de opmer-
kingen die in mijn richting en die 
van mijn collega gekomen zijn, in 
verband met de vertraging en het 
ontvangen van veren die eigenlijk 
de werkgroep zouden toekomen, 
schriftelijk antwoorden. Ik vind het 
niet nodig om dat in het openbaar 
te doen.”

Motie

De voorzitter van de raad wilde 
het hier bij laten, maar de raad 
besliste anders. Palm wilde van 
Schreurs weten of hij achter de 
kritiek stond die de andere leden 
van de raad lieten horen. Zijn ant-
woord was duidelijk: “Jazeker, ik 
heb ook deze kritiek. Ik deel deze 
kritiek. De toonzetting is bij iedere 
persoon anders, maar de inhoud 
hetzelfde.” Houmes: Eenieder die 
de woorden van Rasnabe en mijn 
persoon in twijfel trekt raad ik 
aan de verslagen van de bijeen-
komsten van de werkgroep te le-
zen, dan leest u het zelf.” Raads-
lid Palm van de CU/SGP vond wel 
dat het ergens over ging: “Als raad 
hebben we een werkgroep inge-
steld. Deze werkgroep komt met 

een prima rapport. Dat dienen we 
serieus te nemen. Dan kun je als 
raad niet accepteren dat de wet-
houder zo reageert. Ik heb aan de 
wethouder een concrete vraag: 
Schreurs heeft gezegd hoe je kri-
tiek verwoordt, zit hem in een stuk 
toonzetting, waardoor de wet-
houder misschien wat meer ge-
prikkeld is geraakt, dat zou kun-
nen. Schreurs bracht het anders 
maar de inhoud was en is hetzelf-
de. Mijn vraag aan de wethouder 
is: onderschrijft u de kritiek zoals 
door Schreurs verwoord. Ik ver-
wacht hierop van u een ‘ja’, want 
anders vraag ik schorsing en dien 
ik een motie in”, sprak Palm. “Dit 
is geen dreigement maar ik wil het 
gewicht van het antwoord aange-
ven aan deze wethouder.”

Nee

Wethouder Roosendaal kwam diep 
zuchtend antwoord geven en zei 
luid en duidelijk: “Nee, ik herken me 
daar niet in. Ik herken mij niet in al-
le kritiek die deze avond over ons 
college is uitgestort. Het rapport 
vind ik goed, maar de kritiek, nee. 
Ik zeg nogmaals: u krijgt allemaal, 
op papier, de weerlegging van de 
verwijten die ons gedaan zijn van-
avond. Ik vind het niet terecht dat 
dit zo naar voren is gebracht. Wij 
als college hebben ons voor 100% 
ingezet voor deze werkgroep”, al-
dus Roosendaal. Palm zijn drei-
ging van een motie had geen ef-
fect op de wethouder en Palm ging 
ook niet verder. Wel zei hij: “Ik vind 
deze opstelling van de wethou-
der op het randje van hoe we hier 
met elkaar omgaan. Maar goed, 
ik wacht op de schriftelijke beant-
woording.” De wethouder sloot af 
met de woorden: “Natuurlijk had ik 
de kritiek in het rapport gelezen, 
maar wat er vanavond allemaal is 
gezegd was veel meer dan dat en 
daar schrok ik van. Ik vind dat niet 
leuk en daarom heb ik gereageerd 
zoals ik gereageerd heb. Mis-
schien heb ik dat te vlug gedaan. 
Misschien is het zo dat ik de kritiek 
niet ervaar zoals de werkgroep het 
wel ervaart. Dan moeten we nog 
eens goed bekijken hoe dat dan 
komt. Maar als u vindt dat ik teveel 
gezegd heb, bijvoorbeeld dat mod-
der gooien, dat neem ik dan terug. 
Als ik nog meer lelijke dingen ge-
zegd heb, dan neem ik dat ook te-
rug, ik zet dat dan wel in de me-
mo. Ik denk wel dat het goed is als 
we hierover eens met elkaar gaan 
praten.” De kou zit nog in de lucht, 
maar het oplaaiende vuur is weer 
gedoofd. Maar het smeult nog ze-
ker....

“Kunt u ook niet weerleggen, 
dit zijn feiten!”

“ Ik vind dit gewoon modder 
gooien naar ons college”

“Dat er niet gebouwd wordt ligt alleen 
aan dit college en aan niemand anders”

“ Ik verwacht een ja van de wethouder, 
anders dien ik een motie in”

“ We hebben soms wel drie 
maanden op antwoord van de 
wethouder moeten wachten”
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Een ‘delicate’ verandering 
bij de Volendammer 
visspecialiteitenzaak
Mijdrecht - In Winkelcentrum Adel-
hof aan de Prinses Margriet doet 
ondernemer Hein Smit, eigenaar 
van de Volendammer visspecialitei-
tenzaak, van zich spreken. Hij inves-
teerde kort geleden in zijn zaak voor 
een nagenoeg geheel nieuw interi-
eur. Daaronder een extra grote koel-
vitrine met in het midden een fraaie 
‘haringbar’. Vanwege de verbou-
wing kon hij zijn omvangrijke klan-
tenkring anderhalve week niet ont-
vangen. Afgelopen vrijdag heropen-
de hij zijn zaak en dat ging gepaard 
met enkele leuke kortingsacties. 
Met de nieuwe opstelling kan het 
assortiment aan vis en visproducten 
flink worden uitgebreid, zoals met 
bijpassende delicatessen. Wie nu de 
winkel inloopt zal als rechtgeaarde 
visliefhebber het water in de mond 
lopen bij het zien van de uitsteken-
de presentatie aan dagverse vis en 
visproducten. Warm gefrituurde en 
gebakken visproducten als kibbe-
ling, kabeljauw, tong en schol on-
dergaan die bereiding waar u bij 
staat. Naast voorbereide visproduc-
ten is er ook een aanbod aan rau-
we visproducten en specialiteiten en 
sinds kort ook een ‘snel klaar’aan-
bod met maaltijdschotels en roer-

bakgerechten. Daarmee haakt Hein 
Smit in op het huidige levenspa-
troon van tweeverdieners en al-
leenstaanden die wel willen koken 
maar dat door tijdgebrek soms niet 
kunnen. De visdelicatessen mogen 
er ook zijn en bieden voor elk wat 
wils. Ondanks dat de vis vandaag de 
dag ‘duur betaald’ wordt, weet Hein 
Smit zijn prijzen concurrerend neer 
te zetten in de vorm van een uit-
stekende prijs/kwaliteitverhouding. 
Ook voor feestelijke borrelhapjes en 
kleine voorgerechtjes, dan wel in-
grediënten om zelf te garneren, is 
er een uitgebreide keuze. Overheer-
lijk doen de krabsticks aan, even-
als de verschillende soorten garna-
len en gamba’s en niet in de laatste 
plaats de (gefileerde) paling van uit-
zonderlijke kwaliteit. Ook de nieuwe 
haringbar mag er zijn, waar uitslui-
tend Hollandse Nieuwe van topkwa-
liteit wordt gepresenteerd.
“Goede schol en paling bijvoorbeeld 
worden steeds duurder. Schol moet 
je echt uitzoeken en paling is er in 
verhouding nog maar mondjes-
maat,” laat Hein desgevraagd we-
ten. “Mijn neef in Enkhuizen be-
schikt over één van de beste paling-
rokerijen van Nederland. Daar haal 

ik nog wel eens een maaltje voor 
mijn klanten met een kwaliteit waar 
je ‘u’ tegen zegt. Maar het kost wel 
wat. De palingvangst is bijna op zijn 
eind in het IJsselmeer. En van de 
nieuwe haring laat ik elke keer een 
aantal maatjes voor mijzelf opzij zet-
ten. Op die manier heb ik dan het 
hele jaar door altijd dezelfde kwa-
liteit.”

Ambachtelijk visverwerker
Hein Smit, die met zijn dochter Man-
dy jaren geleden het familiebedrijf 
als geen ander in het winkelcentrum 
op de kaart heeft gezet, is een spe-
cialist in het ambachtelijk verwerken 
van vis en visproducten. Hein Smit 
en zijn dochter zijn bij uitstek vak-
mensen. Hijzelf stamt uit een ou-
de visserijfamilie en door zijn ja-
renlange ervaring kent hij het klap-
pen van de zweep. Hij weet dus als 
geen ander wat zijn klanten lekker 
vinden! Naast vader en dochter zijn 
ook Mandy Koning en Kim van Rees 
werkzaam in de winkel. De sfeer is 
vriendelijk en uitnodigend. Het aan-
bod aan producten is ruim, vers en 
van hoge kwaliteit. Geen wonder dat 
men inmiddels een grote klanten-
kring heeft weten op te bouwen.

Specialist in salades en schotels
Woonachtig in – het kan niet missen 
– Volendam gaat Hein elke morgen 
vroeg naar de groothandel in zijn 
woonplaats waar verse vis en vis-
producten worden ingekocht. Veel 
visdelicatessen worden door hem 
betrokken van topleverancier Klaas 
Puul. Hein is bovendien een ware 
specialist in het maken van aller-
hande salades. Dat doet hij in eigen 
keuken; het is nagenoeg een hobby 
van hem. Hij steekt er veel energie 

in en maakt zijn salades met hart en 
ziel. Ze smaken dan ook overheer-
lijk!
Van hoge kwaliteit én betaalbaar 
zijn de met visproducten beleg-
de broodjes die eveneens in eigen 
beheer worden bereid. Op bestel-
ling maakt en levert Hein Smit te-
vens compleet opgemaakte vis- en 
gourmetschotels. Kortom, liefheb-
bers van vis en visdelicatessen kun-
nen bij deze ‘Volendammer’ hun 
hart ophalen. “Het loopt straks te-

gen de feestdagen. Voor wie bij ons 
wil bestellen hebben we binnen-
kort de bestellijsten al klaar liggen 
in de winkel. Graag op tijd bestellen, 
vooral als het om opgemaakte sala-
de- en gourmetschotels gaat. Om-
dat we daar alle aandacht aan be-
steden kost dat de nodige tijd.” Al-
dus Hein die samen met zijn team 
u graag (vrijblijvend) uitnodigt om 
in zijn visspeciaalzaak kennis te ko-
men maken met het vernieuwde as-
sortiment.

Willen Is Kunnen - WIK 
negentig jaar
De Ronde Venen - 90 jaar WIK, wat 
heeft het publiek genoten. Afgelo-
pen zaterdag en zaterdag 21 novem-
ber hebben de spelers de sterren 
van de hemel gespeeld. Twee spe-
lers zijn de beide uitvoeringen niet 
komen opdagen, wat moet je dan. 
De WIK heeft altijd trouwe bezoe-
kers die al jaar in jaar uit komen kij-
ken. Gerard vraagt twee mensen uit 
de zaal, zij hadden de kunst toch af-
gekeken. Na een beetje geharrewar 
is een stelletje opgestaan, zij wilden 
het wel proberen. Na een “Lang zal 
ze leven” is de voorstelling dan toch 
begonnen. Het stelletje uit de zaal 
werd gespeeld door Anita Biekens 
en Joop Kentrop, dat is goed gelukt, 
de twee mensen mochten wel met 
een boekje in de hand spelen. 

Zwanger
De computer van de Belastingdienst 
maakt een foutje en vertelt dat Ge-
rard, die vrijgezel is, in een ande-
re belastinggroep is ingedeeld. Ge-
rard is zwanger, hij krijgt een kind. 
De redactie van het Mijdrechts Dag-
blad kwam het te horen en stuur-
de de journaliste Greet van Coevor-
den, prima vertolkt door Gineke van 
Diemen, voor een interview. Tonny 
Kruys, de moeder van Gerard, vindt 
het fantastisch dat zij oma wordt van 
het kind van haar zwangere zoon. Zij 
zette de rol neer als “Tante Cor uit 
de Gooische vrouwen”, die haar op 
het lijf geschreven was. Dan komt 
mevrouw Van Montfoort met haar 
dochter op de proppen. 
Mevrouw beweert dat haar doch-
ter de moeder is van het kind van de 
zwangere Gerard. Beide rollen wer-
den hilarisch ingevuld door Hennie 

Breewel, moeder, en Yvonne Valen-
tijn, de dochter. De computer van de 
Belastingdienst maakt ook fouten, 
Gerard is verwisseld met ene Gerda. 

Het publiek leeft mee en keer op 
keer barst een lachsalvo los. Het ap-
plaus is niet van de lucht. De rol van 
Gerard werd gespeeld door Nico van 
Leeuwen. Het was een twee uur du-
rende marathonrol wat hem beren-
goed gelukt is. Met een staande 
ovatie werd hij bedankt door het pu-
bliek. De bijrollen werden goed ver-
tolkt door zijn medespelers. Het ge-
heel stond onder leiding van Hans 
Schijff met de hulp van de souffleur 
Herman Kraan. Het kap en grime-
werk kwam uit de handen van Theo 
Linssen en zijn dochter Merline. De 
toneelvereniging heeft zich van haar 
beste kant laten zien, zij hebben alles 
uit de kast gehaald om de donateurs 
een gezellige avond en een leuk to-
neelstuk te geven. Op een gastvrije 
manier zijn de gasten, dat zijn de do-
nateurs toch, welkom geheten door 
drie lieftallige dames in charleston-
outfit en drie heren in gangsterkle-
ding uit de jaren van de droogleg-
ging. Een kopje koffie om te begin-
nen en een consumptiebon voor een 
borrel in de pauze om te proosten op 
de 90ste verjaardag van de WIK. Na 
afloop van het toneelstuk gingen de 
beentjes van de vloer onder het ge-
not van zang en muziek. Al met al 
zeer geslaagd en leuk verzorgd door 
een vereniging die het door heeft om 
het het publiek naar de zin te ma-
ken. Met een mooie roos in de hand 
is het publiek huiswaarts gekeerd. 
Tot ziens, ergens in maart 2010. Het 
vaandel is nog niet boven water.

Blije winnaars van de 
Zonnebloem-bingo
Mijdrecht - Tijdens het onlangs ge-
houden feest ter gelegenheid van  
het 15 jarig jubileum van de Zonne-
bloem afd. Mijdrecht werd er tradi-
tiegetrouw een grote bingo gehou-
den. De hoofdprijs van deze bingo 
was een midweek of weekend in een 
speciaal bungalowpark. Dit bunga-
lowpark is speciaal aangepast voor 
mensen met een beperking. Dus 
Zonnebloemproof. Het park Eureka 
ligt in Deurningen in Twente.

Voor eventuele bijzonderheden kijkt 
u op www.bungalowparkeureka.nl
De hoofdwinnaars van deze prijs 
waren de heer en mevrouw Immer-
zeel.
Tijdens de onlangs gehouden ver-
gadering werden zij uitgenodigd om 
de prijs in ontvangst te nemen.  
De voorzitter, Ad in ’t Veld, overhan-
digde de prijs in de vorm van een 
cheque en uiteraard een grote bos 
bloemen.

Ik zoek mijn 
baasje

Wilnis - Ik loop al enige tijd rond in de Waterle-
lie in Wilnis op zoek naar mijn baasje. Ik ben niet 
zo jong meer, cypers met veel wit. Herkent mijn 
baasje mij, wil hij of zij dan contact opnemen met 
de dierenbescherming? Tel. 0297-343618 

Grootse kerstmarkt in 
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Voor iedereen die iets 
van de gezellige sfeer van de ko-
mende feestdagen wil meepikken, 
organiseert Zuwe Maria-Oord weer 
de jaarlijkse kerstmarkt.

Ook dit jaar weer groots aangepakt 
met muziek, lekker eten, kramen vol 
met kerstspullen en natuurlijk glüh-
wein en warme chocomel.

Iedereen is van harte uitgenodigd 
om te komen op woensdag 16 de-
cember, van 14.00 tot 20.00 uur. naar 
de Herenweg 69 in Vinkeveen. 
De kerstmarkt is feestelijk aange-
kleed. Lionsclub De Ronde Venen 

zorgt voor poffertjes en snert met 
worst. 

Wie nog op zoek is naar een leuk 
kerstcadeau kan terecht bij de ver-
schillende kramen voor kerststuk-
jes, sjaals, kerstdecoratie, sieraden 
en ambachtelijk gemaakte kaarsen.

Er is voor ieder wat wils. In de mid-
dag van 14.30 tot 15.30 kunnen de 
bezoekers genieten van een optre-
den van het Jeugdorkest Concordia. 
’s Avonds van 19.00 tot 20.00 treedt 
het Zeemanskoor op. Een aanrader 
voor iedereen die van mooie kerst-
liederen houdt.  

Workshop kerststuk maken
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ is blij 
en tevreden dat het gelukt is om 
bloemsierkunstenares Karin van 
Dierendonck opnieuw bereid te vin-
den om een workshop te verzorgen 
waarin de deelnemers leren om zelf 
een fraai kerststukje te maken, dat 
van pas komt tijdens de feestdagen 
in december.
Er is een keuze om een krans of een 
tafelstuk te maken voor op een gla-
zen schaal, in de kleuren naar keu-
ze. Er zijn diverse materialen aanwe-
zig, welke naar wens zijn te gebrui-
ken zoals appeltjes, kaneelstokjes, 

mos, kaarsen etc., om zo een pronk-
stuk te maken voor de kerstdagen. 
De workshop vindt plaats op woens-
dag 16 december van 20.00 tot 
22.00 uur. De cursuskosten bedra-
gen slechts 5,00 en de materiaal-
kosten 19,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.

Sfeerlichtjes met glasmozaïek
Wilnis - Kort voor de december-
feestdagen organiseert Stichting 
‘Paraplu’ een interessante work-
shop waarin een gezellige set van 
twee ronde sfeerlichtjes worden ge-
maakt, die direct van pas komen tij-
dens de komende feestdagen.
Er wordt gewerkt met fijne stuk-
jes handgeknipt kathedraalglas. Of 
men de kleur kiest die bij u past of 
een bonte mengeling van kleuren, 
deze sfeerlichtjes staan altijd leuk.
De workshop vindt plaats op maan-

dag 14 december a.s. van 19.30 tot 
22.00 uur. De prijs is slechts 8,00 eu-
ro exclusief materiaalkosten (25,00), 
dat door de docente Rosanna Leli-
enhof geleverd wordt.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.

Cursus sieraden maken
De Ronde Venen - Je eigen siera-
den maken, zo veel en zo mooi als je 
zelf wilt, die helemaal bij jouw pas-
sen. Dat is een wens die waar ge-
maakt kan worden. Onder de be-
zielende en deskundige leiding 
van twee kunstenaressen, me-
vrouw  Marjon Donker en Anita Is-
aacs, organiseert Stichting ‘Para-
plu’ op donderdag 10 december van 
09.30 tot 11.30 uur een workshops 
“sieraden maken”. De workshop is 
voor beginners en gevorderden. Tij-
dens de workshop leer je je eigen 
ketting maken. Meerdere technie-
ken worden nog aangeleerd, zodat 
men daarna zelf thuis ook leuke sie-

raden kan maken. Er zijn veel voor-
beelden en kleuren aanwezig en de 
docenten geven u veel aanwijzingen 
en handigheidjes om uw eigen cre-
ativiteit om te zetten in een sieraad 
dat helemaal bij u past. De prijs is 
inclusief materiaal, dat door de do-
cent geleverd wordt, en bedraagt 
slechts 20,00 euro. Voor aanmel-
ding kan een inschrijfformulier wor-
den ingeleverd dat kan worden ge-
download op de website www.stich-
tingparaplu.nl, of afgehaald en inge-
leverd bij de “Paraplu” aan de Pieter 
Joostenlaan 28 in Wilnis.
Via e-mail kan men terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.
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Schaatsen op écht ijs, het 
kán in december
Mijdrecht - Als je de weerprofeten 
moet geloven hoeven schaatslief-
hebbers deze maand december niet 
te rekenen op vorst en kou van be-
tekenis. Eerder regen en wind. Om 
die reden hebben de stichting Ve-
nen-on-ice, vier lokale schaatsver-
enigingen, de gemeente De Ronde 
Venen en Rabobank Veenstromen 
de handen ineen geslagen om een 
tijdelijke schaatsbaan te realiseren 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht. 
Het wordt een échte kunstijsbaan 
(dus niet een van kunststof!) met af-
metingen van 18 x 25 meter. Doel 
is dat de jeugd, die het schaatsen 
nauwelijks onder de knie kan krij-
gen omdat er steeds minder natuur-
lijk ijs is, via deze kunstijsbaan kan 
kennismaken met de schaatssport. 
Maar ook andere schaatsliefheb-
bers komen met deze baan aan hun 
trekken.

Divers schaatsen
Ongeveer 2.000 leerlingen van het 
basisonderwijs uit De Ronde Ve-
nen en Kockengen, voornamelijk de 
groepen 4 tot en met 8, kunnen via 
hun school gratis van de baan ge-
bruik maken. Als de baan niet voor 
scholieren in gebuik is, kan elke 
schaatsliefhebber er tegen een toe-
gangsprijs van 2 euro op terecht. 
Wie (nog) geen schaatsen heeft kan 
er aan de baan een paar huren voor 
3 euro. Donderdag 3 december om 
10,00 uur geeft burgemeester Ma-
rianne Burgman het startsein voor 
het schaatsfestijn dat tot en met 
27 december duurt. De aftrap van 
het gebeuren wordt feestelijk inge-
luid met het optreden van een aan-
tal schoolkinderen van de RK-basis-
school Proosdij.
De bedoeling is zoveel mogelijk 
(doel)groepen de mogelijkheid te 
bieden om een keer op de glad-
de ijzers te kunnen staan. Zo wordt 
overwogen om naast het ‘gewone’ 
schaatsen ook bijzondere activitei-
ten op de schaats te organiseren, 
zoals schaatsdemonstraties, ijsdan-
sen, discoschaatsen en een partijtje 
ijshockey. Verder wordt gedacht aan 
zogenoemd ‘G-schaatsen’. Dat is 
schaatsen onder deskundige leiding 
van Annike van Kouwen van ijsclub 
Nooit Gedacht met kinderen die een 
beperking hebben. Een twintigtal 
heeft aangegeven dit graag te wil-
len. Op de baan kunnen per dag-
deel maximaal 50 kinderen schaat-
sen. Na afl oop krijgen de school-
kinderen allemaal een beker war-
me chocolademelk aangeboden. De 

schaatsmogelijkheid voor kinderen 
uit het basisonderwijs wordt geheel 
gesponsord door Rabobank Veen-
stromen waarvan Marion Cornelis-
sen als coördinator fungeert.

Venen-on-ice drijfveer
De kunstijsbaan is een gezamenlijk 
initiatief van de schaatsverenigin-
gen IJsclub VIOS en IJsclubVoor-
waarts uit Vinkeveen, IJsclub Nooit 
Gedacht uit Wilnis en IJsclub Hou 
Streek uit De Hoef. Die brengen met 
elkaar 140 vrijwilligers op de been 
om het schaatsen voor jong en oud 
mogelijk te maken en in en om de 
baan de zaken goed te laten verlo-
pen. Dankzij hun aanwezigheid en 
ondersteuning is het mogelijk iets 
dergelijks te organiseren en de kos-
ten in de hand te houden. “Het op 
touw zetten van een kunstijsbaan 
in het centrum van Mijdrecht stond 
al langer op ons verlanglijstje, maar 
zowel de organisatie als de kosten 
waren daarbij struikelpunten,” al-
dus burgemeester Marianne Burg-
man tijdens een persbijeenkomst op 
het gemeentehuis afgelopen don-
derdag. “Maar nu we het gezamen-
lijk doen wordt ons die kans nu ge-
boden.” De gemeente draagt in to-
taal 40.000 euro bij op een kosten-
post van ca. 100.000 euro die de op-
zet van de ijsbaan kost. “Het restant 
wordt aangevuld door zo’n veertig 
sponsors die we voor de opzet van 
de baan hebben gevonden en die 
enthousiast waren over het plan,” 
haakt voorzitter van stichting Ve-
nen-on-ice Jos van Wijk hierop in. 
“Naast geld hebben we ook spon-
sors die in natura een bijdrage leve-
ren. Bedrijfsleven en winkeliers doen 
dus volop mee. Zo zorgt Fronik voor 
een zandlichaam waarop de baan 
vlak moet komen te liggen, VOBI le-
vert bekistingsplaten, Homan zorgt 
voor een stroomaggregaat om de 
vriesmachine te laten werken, Ren-
dez-Vous voor de catering naast de 
baan in een koek-en-zopie tent en 
de Decorette legt vloerbedekking 
voor het schaatsterras. Het terras 
grenst aan dat van Rendez-Vous. 
Naast de baan komen nog vier pa-
godetenten en een werkruimte. Er 
komt een boarding rond de baan, 
er is entertainment gepland en be-
halve door de aanwezige beveili-
gingscamera’s wordt ook voor toe-
zicht gezorgd door Risiguard Be-
veiliging. Vanzelfsprekend wordt de 
baan ook verlicht. Winkelcentrum 
De Lindeboom doet eveneens een 
fl inke duit in het zakje, evenals Van 

der Zwaard Optiek, Tuincentrum De 
Huifkar, Aannemersbedrijf Hopman, 
Hofl and Medische Centrum, Walra-
ven enz. Om maar een paar voor-
beelden te noemen. De organisa-
tie zelf en het verlenen van hulp en 
bijstand op en rond de baan wordt 
door talloze vrijwilligers van o.a. de 
ijsverenigingen gedaan. Daar zit-
ten ook EHBO-ers bij. Zonder hen 
zou dit evenement niet gerealiseerd 
kunnen worden. Zij verdienen nu al 
onze grote dank.” 

Sfeerverhogend
De schaatsbaan komt te liggen op 
het Raadhuisplein in de hoek tussen 
het gemeentehuis en Rendez-Vous. 
Het winterse evenement draagt on-
getwijfeld bij aan de gezelligheid en 
de sfeer in een feestelijk getooid 
Mijdrecht en dat is de tweede doel-
stelling van de organisatie. Namelijk 
het aantrekken van bezoekers, niet 
alleen om te schaatsen, maar ook 
om van de gezelligheid te genieten 
en om te winkelen. Eén en ander 
gevoed door een uniek stuk promo-
tie dat rond de schaatsbaan wordt 
uitgedragen. Het organiseren van 
een dergelijk evenement blijkt niet 
eenvoudig te zijn (geweest). Een 
map vol uitgewerkte vergaderingen, 
vergunningen en aanvragen, bere-
keningen en het uitwerken van de 
haalbaarheid is daarvan het bewijs. 
Dat is allemaal bijgehouden en ver-
zorgd door Gaby Pothuizen, werk-
zaam op de afdeling Economische 
Zaken bij de gemeente. Ook zij ver-
dient daarvoor een compliment. De 
organisatie steekt goed in elkaar. 
Waar men wel afhankelijk van is zijn 
de weersomstandigheden. Nat weer 
en (te) hoge temperaturen vragen 
veel energie voor de vriesinstallatie. 
Maar mocht het allemaal goed uit-
pakken kan er drie weken lang vol-
op geschaatst worden op het Raad-
huisplein. Daarbij zij opgemerkt dat 
men uitsluitend met kunstschaat-
sen en hockeyschaatsen de baan 
op mag. Het gebruik van ‘noren’ is 
niet toegestaan.
Openingstijden: maandag tot en 
met donderdag van 10.00 tot 21.00 
uur; vrijdag en zaterdag van 10.00 
tot 23.00 uur en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur. Op 24 december ge-
opend tot 17.00 uur. Vrijdag Eerste 
Kerstdag is de baan gesloten. Op 
Tweede Kerstdag en zondag 27 de-
cember gelden de eerdergenoemde 
openingstijden. Meer weten? Kijk 
dan op de website: www.venen-on-
ice.nl.

Burgemeester Marianne Burgman en Venen-on-ice voorzitter Jos van Wijk geven uitleg over de opzet van de kunstijs-
baan. Rechts Gaby Pothuizen van de afdeling Economische Zaken

Een zeer gevarieerd aanbod 
bij Mandy Leek Interieurs 
en Meubelstoffeerderij

Mijdrecht - Al weer een hele tijd 
is Mandy Leek Interieurs en Meu-
belstoffeerderij gevestigd aan het 
Burgemeester Haitsmaplein in 
Mijdrecht, vlakbij winkelcentrum De 
Lindeboom.
Mandy Leek biedt in haar winkel een 
uitgebreide keuze aan leuke woon-
decoraties, attributen voor interieur-
styling en trendy meubelen. Waar 
Mandy eveneens om bekend staat 
is haar vakmanschap in het stoffe-
ren en restaureren van allerlei soor-
ten meubelen. Daarbij gaat zij ervan 
uit dat elk interieur persoonlijk en 
uniek is. Bij haar vinden belangstel-

lenden bijna altijd de stof die bij hun 
smaak past. De collectie is samen-
gesteld uit stoffen en materialen van 
bekende leveranciers. Na het stof-
feren ziet de bank, stoel of poef er 
weer als nieuw uit!
Of het nu gaat om een Gelderland 
bank of die antieke stoel van oma, 
Mandy restaureert, repareert en 
stoffeert zowel moderne als klas-
sieke meubelen met leer, kunstleer 
of stof. Dat wordt vakkundig en met 
veel zorg uitgevoerd. Zonodig kan 
het binnenwerk van het zitmeubel 
geheel vervangen worden. Voor de 
klassieke meubelen worden origi-

nele materialen gebruikt zoals: jute, 
paardenhaar, zeegras en veren.
Mandy Leek heeft jarenlange erva-
ring en werkt voor zowel particulie-
ren als bedrijven, waaronder sport-
scholen, hotels, restaurants en kan-
toren die haar al hebben weten te 
vinden. Ook bezitters van een cara-
van of boot zijn bekend met de kwa-
liteiten van Mandy Leek, onder meer 
voor het opnieuw bekleden van zit-
kussens.

Interieurstyling
Maar we praten niet alleen over 
stofferen; Mandy kan ook uw huis-
interieur volledig vernieuwen en 
‘aankleden’. U vindt hiervoor een 
ruime keuze in haar interieurwinkel. 
Of het nu gaat over kalkverf, stoe-
len en banken, maar ook om gor-
dijnen, vitrage, behang, bedsprei-
en, lampenkapjes, karpetten, spie-
gels, fotolijstjes, shutters, rolgordij-
nen, lamellen en vouwgordijnen, het 
is er. Heel interessant om eens vrij-
blijvend bij haar rond te kijken of er 
wat voor u bij zit. Wilt u een familie-
lid, vriend(in) of bekende eens ver-
rassen met iets origineels, dan kunt 
u bij Mandy bijvoorbeeld ook ca-
deaubonnen kopen. Misschien een 
idee voor Sint Nicolaas of de ko-
mende feestdagen!

Mandy werkt eveneens in opdracht 
van interieurdecorateurs, binnen-
huisarchitecten en makelaars. Ook 
voor TV-programma’s en evenemen-
ten wordt gebruik gemaakt van haar 
expertise. Wilt u de woonkamer of 
een slaapkamer restylen, dan wordt 
in overleg met u een kleuren- en in-
richtingsplan samengesteld. Mocht 
uw huis al (te) lang te koop staan, 
dan kan Mandy er nét dat aan ver-
anderen om een aanstaande koper 
sneller te laten beslissen.

In deze donkere dagen tijd heeft 
Mandy in haar winkel gezorgd voor 
een gezellige kerstsfeer met lichtjes 
en kerstdecoratie. Kerststallen zijn 
in alle maten te bestellen en in een 
week leverbaar! Kortom: wat let u…
U vindt Mandy Leek in hart-
je Mijdrecht op het Burgemees-
ter Haitsmaplein 23. Openingstij-
den: di tot en met do van 10.00 tot 
18.00 u; vrij van 10.00 tot 21.00 uur 
en za van 10.00 tot 17.00 uur. Zij is 
bereikbaar onder telefoonnummer 
06-11138949.

www.ivn.nl/derondewenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

Het is eind november en de eerste herfststor-
men hebben we al gehad, zodat er een mooi 
gekleurd bladerdek op de grond is komen te 
liggen. Daar hebben we tijdens een herfstwan-
deling volop van kunnen genieten.
De bomen bereiden zich op deze manier voor 
op de koude winter. In de zomer verdampt 
een grote boom namelijk via zijn blad heel wat 
water per dag (zo’n 100 liter ), en om gezond te 
blijven moet hij dus elke dag op z’n minst die-
zelfde hoeveelheid uit de grond zien te halen. 
’s Winters zal dat een stuk moeilijker gaan 
omdat de grond vaak hard en/of bevroren is, 
waardoor er maar weinig water door de stam 
omhoog stroomt, en een boom zo helemaal uit 
zou kunnen drogen. Dat is dan ook de reden 
waarom hij zijn bladeren, de grote water ver-
bruikers, laat vallen.
Nu zit er in dat blad wel het bladgroen, dat 
het mogelijk maakt om onder invloed van licht 
koolstof om te zetten in zuurstof en glucose, en 
dat moet natuurlijk gespaard blijven. 
De bomen en struiken trekken dit tot het voor-
jaar terug in de takken, de stam en de wortels, 
en ontdaan van het bladgroen laten de bla-
deren hun oorspronkelijke kleuren zien: rood, 

geelbruin en oranje.
Maar goed, (bijna) al dat blad is er nu van af, 
en daardoor kunnen we mooi de structuur 
van de bomen weer zien, zoals bijvoorbeeld 
van de knotwilg. De indrukwekkende en vaak 
grillige vormen zijn iedere keer weer boeiend 
om naar te kijken. Maar ook boeiend is het om 
te zien wat er nu allemaal in zo’n boom groeit 
en gebeurt.
Met hun holtes vormen ze eigenlijk een “natuur-
gebiedje” op zich. Door het blad wat er af valt 
en dat in de holtes terecht komt ontstaat daar 
een humuslaagje waardoor er straks weer van 
alles in kan groeien en bloeien. Vaak zijn dit 
planten met zaden/vruchten – zoals b.v. de lijs-
terbes – die door de vogels, op de tak erboven 
zittend, zijn uitgepoept.  

Maar de vogels nestelen ook geregeld in de 
holtes van deze er zo oud uit ziende bomen.
Maar schijn bedriegt... knotwilgen zien er wel 
indrukwekkend en oud uit maar worden niet 
ouder dan een jaar of 60.

Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen & Uithoorn

De herfst

Houd de Grutto 
in de polder
Regio - Hoe kun je weidevogels en 
moeras het beste positioneren in de 
polder Groot Wilnis -Vinkeveen? Dat 
was het thema van de 2e grutto/
workshop die De Groene Venen op 
25 november 2009 organiseerde. 
In het gebied Demmerik en Bosdijk 
moeten natuurprojecten worden 
gerealiseerd zoals de zgn. Groene 
Ruggengraat (een tracé waarlangs 
fl ora en fauna zich over grote af-
stand kunnen verplaatsen en ont-
wikkelen).

Daarbij moet niet alleen rekening 
worden gehouden met de bedrijfs-
voering van de agrariërs maar ook 
met confl icterende natuurdoelstel-
lingen zoals bijvoorbeeld moeras 
en weidevogels. Ook voor de oude 
spoorbaan door de Demmerikse pol-
der kan het inrichten van een goed 
weidevogelgebied gevolgen heb-
ben. De begroeiing langs de spoor-
baan herbergt namelijk veel roof-
dieren voor weidevogels. Om de uit 
het noordelijke deel van de Demme-
rikse polder verdwenen grutto weer 
terug te lokken, zou die begroeiing 
moeten worden verwijderd, zo von-
den de weidevogeldeskundigen. En 
dan blijken dus ook de belangen 
van recreanten en weidevogels niet 
met elkaar te stroken. 

Weidevogels
Vragen die aan deelnemers van o.a. 
SOVON, Staatsbosbeheer, agrariërs, 
de agrarische natuurvereniging en 
weidevogelbeschermers zijn voor-
gelegd zijn: Is er een minimum-are-
aal nodig om weidevogels in stand 
te houden?
Wat betekent moerasvegetatie voor 
weidevogels?
Zitten daar veel bedreigende dieren 
in zoals de hermelijn, de vos, de bui-
zerd etc.? 

Nederland is voor de grutto een 
heel belangrijk broedgebied waarbij 
met name ook de Demmerikse Pol-
der van groot belang is. Grutto-jon-
gen gedijen het beste als er rust is 
in het broedgebied, als er pas wordt 
gemaaid als de jongen vliegvlug zijn 
en als de kuikens in een kruidenrijk 
grasland hun insectenmaaltje kun-
nen vinden. 

Conclusie
Een belangrijke conclusie van de 
dag was echter dat de polder Groot 
Wilnis-Vinkeveen een gebied is met 
veel potentie voor weidevogels en 
dat het met de juiste maatregelen 
mogelijk is om de gruttopopulatie 
zelfs te laten groeien!
Op termijn zou het gebied kunnen 

fungeren als kraamkamer en stap-
steen voor andere weidevogelge-
bieden.

Bureau Wing, dat in opdracht van de 
provincie Utrecht en samen met alle 
belanghebbenden een gebiedscon-
venant voor de inrichting van Groot 
Wilnis-Vinkeveen uitwerkt, was ook 
aanwezig.
De heer Tersteeg van Wing was ver-
heugd over de input van de deskun-
digen. De resultaten van de work-
shop zullen naar verwachting wor-
den meegenomen in de uitvoe-
ringsagenda.

Verwacht wordt dat het convenant 
in januari 2010 zal worden onderte-
kend. De uitvoeringsagenda zal kort 
daarna worden opgesteld. 
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Ik weet nog goed dat, toen ik zelf 
nog op de Middelbare School zat, er 
schoolavonden werden georgani-
seerd, waar je gewoon ‘moest zijn’. 
Er stond een band te spelen in het 
tekenlokaal van meneer Nuisl. Ze 
heette The Bobby Green Selection.  
Op de keiharde muziek werden de 
eerste schuifelpasjes geoefend (met 
gestrekte armen). Later op de avond 
als je zowaar een meisje had leren 
kennen waar je even iets mee wilde 
“bespreken” liep je een van de gan-
gen van de school in om in een don-
ker lokaal elkaar wat beter te leren 
kennen. 
Op de ‘grote’ schoolavond speelden 
zelfs Focus van Thijs van Leer en The 
Golden Earrings, toen nog met s, dat 
waren nog eens feesten. 

Tegenwoordig mogen we van de 
brandweer niet meer met z’n allen 
een feest organiseren, als je tenmin-
ste een school  bent, met bijna 1000 
leerlingen. Dan knip je dus het totaal 
door de helft en organiseer je een 
Onderbouw Disco. Dat was dus afge-
lopen vrijdagavond. Mevrouw Koppe 
en toezichthouder Bartosz hadden 
samen met een hele groep enthou-
siaste leerlingen er de schouders 
onder gezet om er een superfeest 
van te maken. Diverse dj’s, thema 
Black&White, een echte limbo-con-
test, plus een fotoshoot met je klas-
genoten om later nog  op terug te 
kunnen kijken.  Bijna 300 leerlingen 
van de eerste en tweede klassen had-
den een topavond. Tiësto, Michael 
Jackson, en allerlei oudere en nieu-
were hits kwamen voorbij met als af-
sluiter in koor “ik heb een tuintje in 
mijn hart........”
Schuifelen (of dat heet tegenwoor-
dig geloof ik ‘schuren’) heb ik er niet 
veel zien doen. Wel werd er lekker 
geswingd. En die leerlingen die van 
te voren riepen “een disco? Oh nee, 
dat is saai” hebben absoluut ongelijk 
gekregen, want het was een gewel-
dig feest!!! Organisatie, namens ons 
allen bedankt!

Meester P. van Roekel
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Aquarelleren op Molenland
Mijdrecht - Omdat het in novem-
ber zulk lekker weer was, konden de 
leerlingen van groep 5 tot en met 8 
lekker aquarellen in de vrije natuur. 
De keuze viel op Molenland om-
dat je daar zo’n prachtig weids uit-
zicht hebt over het prachtige stuk-
je van het groene hart waar wij in 
mogen wonen. De resultaten mo-
gen gezien worden! Deze schilder-

les vormde een onderdeel van de 
vijf cultuurmiddagen die de leerlin-
gen in het kader van het cultuurbe-
leid op OBS Molenland volgen. Ze 
konden kiezen uit: mozaïek, een fo-
tostrip maken, wanddecoraties en 
aquarelleren. Op 2 december gaan 
de leerlingen aan elkaar presente-
ren wat er gemaakt is en hoe dat is 
gegaan. In de tweede helft van dit 

schooljaar komt er nog een blok van 
vijf cultuurmiddagen, gaan alle leer-
lingen mee doen aan het schilderij-
enproject van Moessogski, worden 
er diverse toneelvoorstellingen be-
zocht en voeren alle groepen nog 
een eigen toneelstuk op. De kinde-
ren doen met erg veel plezier mee 
aan al deze cultuurprojecten. Cul-
tuur saai? Helemaal niet!

Laat je masseren voor het 
goede doel!
Mijdrecht - Zaterdag 5 december 
organiseert Stichting Wees een Kind 
een massage-actie om geld in te za-
melen. Op deze dag kunt u zich la-
ten masseren tegen een kleine ver-
goeding in de kleedruimtes van 
voetbalvereniging Argon. De ac-
tie zal plaatsvinden tussen 10.00 en 
17.00 uur en zal de hele dag door 
duren! Stichting Wees een Kind zet 
zich in voor een weeshuis Istiqomah 
in het Indonesische Jakarta. In dit 
huis van 100 vierkante meter leven 
21 kinderen en naast de weeskinde-
ren wordt het huis ook gebruikt als 

dagopvang door 75 kinderen. Het 
huis ligt onbeveiligd op nog geen 
drie meter afstand van de spoor-
lijn, waar om het kwartier een trein 
voorbijraast. Het grootste probleem 
is dat de grond waarop het wees-
huis staat van de spoorwegen is en 
de spoorwegen volgend jaar wil uit-
breiden op het stuk grond waar-
op het weeshuis staat. Het wees-
huis moet dus weg, maar waarnaar 
toe is nog niet bekend. Zomaar naar 
een nieuwe locatie verhuizen is een 
groot probleem, hiervoor is namelijk 
geen geld en in Indonesië is er ook 

geen instantie waar men hiervoor 
kan aankloppen De grote angst is 
dan ook dat zij volgend jaar met 21 
kinderen op straat komen te staan 
en de 75 kinderen van de dagop-
vang straatkinderen worden. 
Met de gedachte dat deze kinde-
ren absoluut niet op straat mogen 
gaan leven, is Stichting Wees een 
Kind ontstaan. De massage-actie is 
de eerste actie om geld in te zame-
len. Dus laat u op 5 december lekker 
verwennen en help hiermee Stich-
ting Wees een Kind en natuurlijk de 
kinderen van weeshuis Istiqomah!!

Meerderheid raad voor  
een supermarkt aan de 
Herenweg
Vinkeveen – Een raadzaal vol be-
langstellenden, negen insprekers 
en dit tijdens een raadsvergadering 
van de gemeente De Ronde Venen. 
Dan moet er toch weer iets aan de 
hand zijn. Dat klopt: voor de zoveel-
ste keer gaat er gesproken worden 
over: mag er nu een supermarkt ge-
vestigd worden aan de Herenweg in 
Vinkeveen of niet. Trouwe lezers van 
deze krant hebben hier de afgelo-
pen twee jaar lang regelmatig arti-
kelen over gelezen van de voor- en 
tegenstanders. Pagina’s vol. Heel 
veel ingezonden brieven ook, dit uit 
beide kampen, de voor en tegen-
standers. Hier willen we het niet 
meer over hebben, dan vervallen we 
in herhalingen en dat is zonde van 
de tijd en van de tekstruimte. 
De gemeenteraad heeft nu in meer-
derheid besloten alsnog haar me-
dewerking te verlenen aan de komst 
van een AH aan de Herenweg in Vi-
niet mee met het voorstel van het 
college  om dit nu juist niet te doen.
Bijna een jaar geleden gaf het col-
lege de bouwvergunning af. Te-
gen deze vergunning gingen Super 
de Boer en Winkelcentrum Zuider-
waard in beroep bij de rechter en 
de rechter schortte de bouwvergun-
ning op. De bouw werd stilgelegd. 

Rechter
Nu blijkt dat het college blij was met 
de uitspraak van de rechter. Het col-
lege dacht dat ze niet anders kon 
dan de vergunning geven, aange-
zien de panden waar het over gaat 
al jaren als winkels in gebruik zijn 
geweest. Echter in de plannen voor 
de wijk Zuiderwaard heeft de raad 
vastgelegd dat er in Vinkeveen geen 
plaats is voor een tweede winkel-
centrum.
De raad echter vindt een AH geen 
tweede winkelcentrum en heeft nu 
een zogenaamd projectbesluit ge-
nomen en is de mogelijkheid er 
weer om alsnog een bouwvergun-
ning voor een AH af te geven.
Tijdens de raadsvergadering bleek 
al snel dat een meerderheid van de 

raad vond dat er wel een AH moest 
kunnen komen. Jan van Loo (CDA) 
bood mede namens de fracties van  
VVD, D66, VVW en VVD, een amen-
dement in, waarin de raad stelt dat 
zij een projectbesluit neemt om ves-
tiging van een supermarkt op dit 
perceel mogelijk te maken. “Met de 
vestiging van de desbetreffende su-
permarkt aan de Herenweg wordt 
geen duurzame ontwrichting ver-
wacht van de voorzieningenstruc-
tuur, in het bijzonder wat betreft 
Zuiderwaard. Ook de ontwikkeling 
van de toekomstige woonzorgzone 
in Zuiderwaard komt hiermee niet 
in het gedrang”, aldus het amende-
ment.

Triest
Raadslid Sandor Harmens van de 
VVD was overduidelijk: “Herenweg 
71 t/m 75 ziet er al jaren triest uit. 
Gelukkig is er een ondernemer, met 
een bewezen trackrecord in Vinke-
veen. die dit stukje zijn karakter te-
rug wil geven. Zo begon ik mijn be-
toog in de raadsvergadering van 2 
juli jl. Inmiddels zijn er weer maan-
den verstrekken en nog is er geen 
duidelijkheid.
Inmiddels heeft de raad wel ver-
schillende ideeën betreffende de 
ontwikkeling van Zuiderwaard. Het 
zijn geen uitgewerkte plannen, de 
financiële haalbaarheid is onduide-
lijk en het zijn vooral plannen voor 
de opwaardering van het winkel-
centrum. De integrale visie woon-
zorg-zone was in het eerste plan 
aanwezig, maar bleek financieel on-
haalbaar en bij het nu voorliggende 
idee ontbreekt hij helemaal. Achmea 
Vastgoed is logischerwijs vooral ge-
focust op haar vastgoed.

Dreiging
Concluderend, we zijn als gemeen-
teraad nu vier maanden verder en 
dezelfde kaarten liggen op tafel. 
Sterker nog, dezelfde dreiging ligt 
op tafel. De VVD vindt het zeer be-
treurenswaardig dat de eigenaar 
van het winkelcentrum het door-

gaan van de opwaardering van het 
winkelcentrum koppelt aan het feit 
dat er geen supermarkt moet ko-
men aan de Herenweg. De hele dis-
cussie gaat niet meer over de AH 
aan de Herenweg, maar over Zui-
derwaard.
Natuurlijk begrijpen wij de vrees 
voor concurrentie, voor minder 
klandizie. Elke winkelier moet op 
basis van eigen kracht ondernemen. 
Het voortbestaan van Zuiderwaard 
is niet afhankelijk van deze super-
markt, maar van de eigen aantrek-
kelijkheid van Zuiderwaard..

Meer lef
De VVD had meer ondernemers-
schap en lef van het college ver-
wacht. In januari gaf het college een 
bouwvergunning. Dat hadden zij 
niet moeten doen omdat zij op en-
kele punten strijdig zijn met het be-
stemmingsplan. De VVD snapt to-
taal niet waarom het college nu op-
eens vindt dat de plannen ook strij-
dig zijn met de detailhandelvisie 
en de ontwikkelingen rond Zuider-
waard. In januari kon het allemaal 
wel en nu niet meer. Het is triest. We 
hebben ons in de tang laten nemen 
door Achmea Vastgoed. Ik roep de 
raad dan ook op om de koppeling 
Zuiderwaard/AH Herenweg los te 
laten. Er is geen koppeling. Achmea 
Vastgoed heeft gewoon de plicht 
naar haar huurders toe om het win-
kelcentrum aantrekkelijk te houden.  
De VVD is van mening dat, gezien 
het historisch gebruik, de onderne-
mer alsnog de mogelijkheid moet 
krijgen deze ruimte te gebruiken. 
Een supermarkt aan de Herenweg 
is een mooie aanvulling voor Vinke-
veen”, aldus Harmens.
De grootste meerderheid van de 
raad was het in grote lijnen eens 
met deze woorden en het amende-
ment werd aangenomen. Het col-
lege start nu een onderzoek om te 
bezien of de vergunning alsnog ge-
geven kan worden. Wordt vervolgd 
dus.

Pieten brachten bezoek 
aan Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen week heb-
ben zwarte pieten een bezoek ge-
bracht aan de St. Jozefschool.

Om 13.00 uur kwamen de pieten 
aan wat weer tot grote hilariteit leid-

de. De kinderen van de groepen 1, 2, 
3 en 4 kwamen in groepjes naar de 
gymzaal, die was omgetoverd in een 
schatkamer, waar ze samen met de 
pieten een gezellige tijd hadden.
Er werd gezongen, gedanst, peper-

noten gebakken en lekker gek ge-
daan. Maar ook de bovenbouw 
werd niet vergeten.
Alle klassen werden bezocht door 
de pieten en getrakteerd op strooi-
goed.

Een persoonlijk huidadvies
in apotheek Mijdrecht
Mijdrecht - Op vrijdag 11 decem-
ber is er een huid-adviesdag in apo-
theek Mijdrecht aan de Hofland te 
Mijdrecht. Met de winter in aan-
tocht is aandacht voor de huid heel 
belangrijk. In deze tijd van het jaar is 
het van groot belang de huid goed 
te verzorgen en extra bescherming 
te geven. Veel klachten zijn overge-
voeligheid van de huid, zoals rood-
heid en schilfers. Op de huid-ad-
viesdag wordt een persoonlijk huid-
advies gegeven. Via huidanalyse 
met een huiddiagnose computer 
wordt gekeken naar de conditie van 
de huid en geadviseerd welke pro-

ducten het meest geschikt zijn voor 
elk specifieke huidtype. 
Het team van apotheek Mijdrecht 
werkt deze dag samen met een ge-
specialiseerde dermo adviseuse. Zij 
kan heel precies informatie geven 
over het huidtype en de conditie van 
de huid. Daarnaast worden richtlij-
nen gegeven om de huid optimaal 
te reinigen en te verzorgen. 
Naar aanleiding van de diagnose zal 
de dermo adviseuse producten van 
Vichy en La Roche Posay adviseren 
om in te spelen op de behoeftes van 
de huid. Geïnteresseerden kunnen 
een afspraak maken bij apotheek 

Mijdrecht, Hofland 48 te Mijdrecht 
telefoon 0297-286262. Het persoon-
lijk huidadvies duurt circa 20 minu-
ten en hier zijn geen kosten aan ver-
bonden.
In verband met deze speciale dag 
is er een kortingsactie voor alle Vi-
chy en La Roche Posay producten in 
de periode 11 december tot 25 de-
cember. 

Bij aankopen van deze producten 
ontvangt men 15 % korting bij apo-
theek Mijdrecht, maar ook bij apo-
theek De Ronde Venen en apotheek 
Veldzijde in Wilnis.

Bewoners en agrariërs 
richten Stichting ‘WEI in 
de Bovenlanden’ op
Wilnis - Een aantal bewoners en 
agrariërs die wonen, recreëren of 
werkzaam zijn in de Wilnisse Boven-
landen hebben hun krachten gebun-
deld in een stichting die zich verzet 
tegen de grootscheepse herinrich-
ting van de Bovenlanden. 
De Bovenlanden is een van Wilnis 
mooiste polders en is gelegen tussen 
de Bovendijk, de Enschedeweg en de 
Amstelkade. Deze polder maakt on-
derdeel uit van de zgn. Ecologische 
hoofdstructuur. In opdracht van de 
Provincie Utrecht heeft de Gebieds-
commissie ‘De Venen’ onlangs beslo-
ten grote delen van deze polder af te 
graven en in te richten als ‘nat gras-
land’ of als rietland. Hiermee dreigt 
weer een stuk Hollands cultuurland-
schap verloren te gaan. Weer minder 

koeien in de wei. Wat de stichting te-
vens zorgen baart is het toekomstige 
beheer van het gebied. Dit zal duur 
zijn en hiervoor is tot op heden niets 
voor geregeld. Stichting ‘WEI in de 
Bovenlanden’ verzet zich tegen deze 
plannen. De stichting vreest niet al-
leen een enorme toename van mug-
gen, horzels en knutten in het ge-
bied, ook is het voor de initiatiefne-
mers onverteerbaar dat door deze 
ontwikkelingen de agrariërs uit het 
gebied moeten verdwijnen en plaats 
moeten maken voor moeras.

Goedkoper
De stichting staat op het standpunt 
dat het anders kan, beter vooral en 
goedkoper. Stichting “WEI in de Bo-
venlanden”  heeft een alternatief plan 

ontwikkeld. Ook in dit plan wordt 
ruimte geboden voor natuurontwik-
keling. Centraal in dit plan staan de 
agrariërs als ‘natuurlijke’ beheerders 
van het gebied. “WEI in de Boven-
landen” daagt de beleidsmakers uit 
dit plan serieus te nemen en het een 
eerlijke kans te geven.
De komende maanden zal de stich-
ting op tal van terreinen actief zijn en 
van zich doen spreken. Zo zal er bin-
nenkort een website worden gelan-
ceerd, en zal de stichting inspreken 
op 7 december aanstaande tijdens 
de Provinciale commissie voor Ruim-
te, Groen en Water. 
U kunt meer informatie vinden op 
www.WEIindebovenlanden.nl of con-
tact zoeken via weiindebovenlan-
den@kpnmail.nl

Dief betrapt
Mijdrecht - Medewerkers van een 
bedrijf betrapten op donderdag-
avond 26 november een dief. Hij 
werd kort daarna door de politie 
aangehouden.
Rond 22.50 uur reden twee perso-
neelsleden van een bedrijf aan de 
Communicatieweg het terrein van 
het bedrijf op. Zij zagen dat tegelij-
kertijd een bestelbus met aanhan-

ger het terrein afreed. Op de aan-
hangwagen zagen zij twee stelling-
karren staan, die van het bedrijf wa-
ren. De medewerkers reden ach-
ter de bestelbus aan en belden 112. 
De politiemeldkamer stuurde direct 
meerdere politie-eenheden die kant 
op.
De verdachte reed naar de Provinci-
aleweg N201, maar kreeg kennelijk 
door dat hij gevolgd werd. Na wat 
omzwervingen koos hij uiteindelijk 

kennelijk eieren voor zijn geld en 
reed terug naar het bedrijf aan de 
Communicatieweg. Daar begon hij 
met het afladen van de stellingkar-
ren. Agenten hielden de verdachte, 
een 22-jarige man uit Waverveen, 
aan. Hij is naar het politiebureau 
overgebracht en tegen hem wordt 
proces-verbaal opgemaakt. Eén van 
de medewerkers deed aangifte van 
de diefstal. De stellingkarren bleven 
achter bij het bedrijf.
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Tweede Aparts scholenvolleybal 
toernooi weer zeer geslaagd
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag 25 november, werd het 
tweede Aparts scholenvolleybal toer-
nooi georganiseerd. Dit keer streden 
135 kinderen van de groepen 4, 5 en 
6 verdeeld over 25 teams tegen el-
kaar om de felbegeerde eerste prij-
zen. Bij groep 4 en 5 gingen de eer-
ste prijzen naar de Jozefschool, bij 
groep 6 pakte de Pijlstaart de titel.
Deze woensdag was het behoorlijk 
wat drukker dan de week ervoor en 
voor de 14 vrijwilligers van V.V. Ata-
lante was het dan soms ook behoor-
lijk moeilijk om zich verstaanbaar te 
maken. 

Om 13.00 uur begonnen de kinderen 
uit groep 6 aan hun wedstrijden. Er 
hadden zich maar liefst negen teams 
ingeschreven en de teams hadden 
de namen gekregen van de huidige 
internationals (een poule mannen en 
een poule vrouwen).
In het begin was het nog een beetje 
zoeken en was het lastig om de re-
geltjes te onthouden, maar na de eer-
ste ronde ging het gelijk al stukken 
beter. Er werd behoorlijk strijd gele-
verd en bij de finale was er behoor-
lijk wat publiek (voornamelijk ouders 
en klasgenootjes), die voor het nodi-
ge lawaai zorgden. Het ging tussen 

de teams Stam (Pijlstaart) en Maan 
(Jozef). Tot één minuut voor tijd kon 
het nog alle kanten op, maar uitein-
delijk deed Stam het net iets beter 
en pakte de overwinning. Maan (Jo-
zef) werd dus tweede en de derde 
plaats ging naar het team Staelens, 
eveneens van de Jozefschool. 

Acht teams
Een half uur later begonnen ook de 
groep 4 en 5 aan hun toernooi. Bij 
groep 4 hadden zich acht teams in-
geschreven. Deze teams kregen de 
namen van volleybaltermen. Hier 
ging het er ook behoorlijk fanatiek 

aan toe en je zag veel geconcen-
treerde gezichtjes. Er werd goed ge-
gooid, gevangen en gedraaid, maar 
het serveren was soms nog wat 
moeilijk. Gedurende de middag ging 
dat wel steeds beter en er waren 
dan ook steeds meer lange rally’s 
te zien. Heel leuk om te zien is dat 
het volleybal door de invoering van 
het CMV veel toegankelijker is ge-
worden voor jonge kinderen. Het is 
nu echt een sport voor jong en oud. 
Ook in deze groep verdeelde de Pijl-
staart en de Jozefschool de prijzen. 
De kleine finale ging tussen twee 
teams van de Pijlstaart; Sprong-
service en Killblock. Met 2-4 pakte 
Sprongservice de derde plaats. De 
finale was een onderonsje tussen 
twee teams van de Jozefschool; Tou-
ché en Duiken. Echt spannend werd 
het helaas niet, want Touché pakte 
met 6-0 de eerste plaats en Duiken 
werd tweede.

Nostalgie
Ook bij groep 5 hadden zich acht 
teams ingeschreven. Bij deze groep 
nostalgie alom, want de teams had-
den de namen van bekende oud-
internationals gekregen. Met wee-
moed naar de gouden Olympische 
plak in 1996 werden de wedstrijden 
omgeroepen. 

Bij deze groep was het ook een se-
rieuze aangelegenheid. De kinderen 
waren elkaar behoorlijk aan het aan-
moedigen, zowel het eigen teams als 
een ander team van de eigen klas. 
Ook hier was het in begin nog een 
beetje wennen, maar er werd al 
snel goed gepasst en slim gegooid. 
Dit leverde een hoop mooie wed-
strijden op! Alle drie de Vinkeveen-
se basisscholen maakten bij deze 
groep kans op de prijzen. In de klei-
ne finale ging het tussen Huurman 
(Schakel) en Zwerver (Pijlstaart). 

Zwerver pakte overtuigende de der-
de plaats met een 5-1 overwinning. 
De finale ging wederom tussen twee 
teams van de Jozefschool; Blangé 
en Boersma. Een beetje een oneerlij-
ke strijd; Blangé had twee volleybal-
ster en een oud-volleyballer binnen 
de gelederen, Boersma had ‘slechts’ 
een volleybalster binnen het team. 
De overwinning ging dan ook met 
6-2 naar Blangé en Boersma pakte 
toch nog knap de tweede plaats.

Na het toernooi vond de prijsuitrei-
king plaats en werden hoofdspon-
sor Aparts, alle vrijwilligers, de da-
mes van de EHBO en de kinderen 
zelf nog eens bedankt voor hun in-
zet en aanwezigheid. 

Na twee weken volleyballessen ge-
volgd door twee scholentoernooien 
gaat V.V. Atalante zich nu weer voor-
bereiden op een volgend project.

Eerste Atalante vrijdaginstuif 
een leuk succes!
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 27 november werd bij Atalan-
te een eerste instuifavond georgani-
seerd voor recreatieve spelers. Het 
idee voor de instuiftraining was ont-
staan doordat enkele ouders van de 
mini’s (de jongste kids van Atalante) 
wel eens een balletjes zouden wil-
len slaan. 

Ook wilde het bestuur de recreanten 
wat meer bij de club/Boei betrekken 
en toen bleek dat op de thuisspeel-
avond de velden lang niet altijd door 
de bond bezet werden voor wed-
strijden. En 1+1=2.. Een clubje van 6 
ouders van de mini’s speelde samen 
met 10 recreanten een sportief en 
fanatiek volleybalavondje onder lei-
ding van trainsters Nancy Schock-
man en Annemarie Bakker.

De training begon met een partij-
tje zoals de mini’s van niveau 3 dat 
doen, de eerste bal passen naar 
een teammaatje en daarna vangen 
(ja, vangen) en over het net gooien. 
En dan doordraaien, en bij een fout 
even aan de kant! Voor de miniou-
ders bekende kost, voor veel recre-
anten wel even vreemd... Daarna 2-2 
inspelen, bovenhands, onderhands... 
Vooral na wat extra techniekuitleg 
van Nens ging het mooi stukken be-
ter. En niet alleen voor de mini-ou-
ders erg leerzaam! Na het inslaan en 
serveren werd er een partijtje King’s 
court gedaan, en daarna 6-6 en 3-
3 partijtjes. Het ging echt super-
leuk. En wat een talenten bij die mi-
ni-ouders! Hier en daar hebben ze 
op school gevolleybald of als kind 
even op volleybal gezeten. Ze kun-

nen zo mee met verschillende com-
petitie spelende teams. En dan die 
derde helft hè... gezellig aan de ron-
de tafel in De Boei natafelen... 
Wat nu verder? Met de bond wordt 
eerst gecheckt of de vrije velden op 
de vrijdag gebruikt kunnen worden, 
dan zet men de datums op een rij 
voor nog wat combitrainingen, 1 à 
2 keer per maand. En dat zal dan op 
vrijdagavonden zijn, naast de com-
petitie spelende teams. Dat wordt 
nog gezelliger dus! Geïnteresseer-
de sportievelingen die een avondje 
mee willen ballen kunnen altijd 3x 
gratis meedoen om te kijken of het 
bevalt. 

Interesse? Neem contact op met se-
cretaris Loes Kuijper secreta@vv-
atalante.nl of 0297-263678.

CSW F1 in nieuwe tenues 
van Zand- en grindhandel 
G. de Haan & Zn.
De Ronde Venen - Onder de be-
zielende leiding van Cock Bras en 
Marcel Veerhuis bestormt het team 
F1 van CSW  de ranglijst.
Zowel in de eerste klasse als de be-
kerpoule draaien de jongens goed 

mee. De trainingen, die worden ver-
zorgd door Marcel Dokter en René 
de Haan, werpen hun vruchten af 
en nu met de fraaie tenues zijn de 
verwachtingen nog hoger gespan-
nen. CSW wil dan ook G. de Haan 

& Zn van harte bedanken voor het 
op deze wijze ondersteunen van het 
team. 
U vindt Zand- en grindhandel G. de 
Haan aan de Provincialeweg 9 in 
Mijdrecht.HVM Heren 1 op koers

Mijdrecht - Sinds de komst 
van coach Nouschka Capel met een 
aantal oud-leden van HVM gaat 
het de goede kant op met de club 
en haar Heren 1 team. In dit sei-
zoen wat zeker als tussenjaar gezien 
moet worden is er al veel progres-
sie binnen dit team geboekt en dit 
resulteert dan ook in een verdiende 
5e plek in de 4e klasse B competitie. 
Een pittige competitie, omdat deze 
poule wel eens de sterkste kan zijn 
van alle 4e klassers. De clubleiding 

en sponsor Rabobank mogen dan 
ook zeer tevreden zijn met de pres-
taties tot nu toe. Het team bestaat 
uit oud-leden en bestaande leden 
met een leeftijdscategorie tussen 
de 18 en 30 jaar, een mix van jong 
en oud. Veel mogelijkheden om van 
elkaar te leren en samen een hecht 
team op te bouwen dat er volgend 
seizoen klaar voor is om door te 
stromen naar de 3e klasse. 
Al met al kunnen de heren terug-
kijken op een geslaagde 1e helft 

van dit seizoen. Aanstaande zondag 
spelen de heren hun laatste wed-
strijd voor dat de winterstop aan-
breekt tegen de heren uit Waddinx-
veen. Deze wedstrijd speelt men op 
eigen bodem en begint om 14.30 
uur op Rabobank Veld 1. Wilt u op 
de hoogte blijven van HVM’s pres-
taties maar ook over Hockey Vereni-
ging Mijdrecht? Kijk dan voor meer 
informatie op de website   www.hv-
mijdrecht.nl of kom eens langs bij 
de gezelligste club van deze regio!

Atlantis 2 verliest
van OVVO
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 nam het op te-
gen OVVO 4 in Maarssen.
Atlantis kwam lekker uit de start-
blokken en scoorde meteen de 0-
1, van OVVO kwam er meteen een 
respons, 1-1. Maar Atlantis scoorde 
drie minuten later weer en maakte 
er 1-2 van. Daarna was het OVVO 
dat 3 keer achter elkaar wist te sco-
ren, 4-2 voor OVVO. Meteen scoor-
de Atlantis drie keer achtereen en 
het werd 4-5 voor Atlantis.

OVVO maakte net voor rust de ge-
lijkmaker. En de teams gingen met 
een gelijkspel van 5-5 de rust in. 
Na de rust ging het gelijk op tot 
de 7-7, daarna was het OVVO dat 2 
keer scoorde, maar Atlantis liet de 
ploeg uit Maarssen niet uitlopen. Ze 
maakten er door ook 2 keer te sco-
ren 9-9 van. Daaropvolgend werd er 
in 1 minuut 4 keer gescoord, 2 keer 
door OVVO en twee keer door At-
lantis. Het was toch OVVO dat nog 
3 keer achter elkaar wist te scoren,  

zij zetten de eindstand daardoor op 
13-10 voor OVVO. Volgende week 
speelt het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis thuis in de Phoenix 
om 13:25 uur tegen tegen KIOS.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

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, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

1x per 14 dagen  
17.00-20.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje ma. 
28 dec. in Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes 
(excl. cons.).  

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

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

9.30 u. 
ouderenkoor 

(komzaal)
14.00 u. koersbal 

(koepelzaal)
biljarten (komzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 
u. klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens 
gymnastiek 

(komzaal)

09.30 u. 
handwerken met 

Rode Kruis
10.30 u. 

kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

do 3 dec. ophalen 
13.00-14.00 u. 
fi lmmiddag 

animatiefi lm 
7 euro (incl. cons.)

13.30 u. 
in de Meijert

ANBO-leden soos

iedere
donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis (komzaal)
spelavond
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.30 u. 
rozenkransgebed

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 4 dec. 
ophalen 9.00-10.00 u. 

Paleis Soestdijk 
32,50 euro 
(exc. cons.)

28 dec. 17.00 u. 
Eetcafé 

Het Pruttelpotje
Allround Rondweg 1a

iedere
vrijdag

iedere laatste vr. 
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00 u.

koersbal

vr. 4, 18 dec. ophalen 
16.00-16.30 u. 

eten in Allround 
10 euro.

do. 10 dec. 
10.00-11.00 u.

rollatorspreekuur
in Servicepunt 

Mijdrecht 

wo. 2 dec. 14.00 u.
viering 

sinterklaasfeest

wo. 2 dec. 10.30 u.
sinterklaasmusical

wo. 2 dec 14.30 u. 
knikkerspel

do. 3 dec. 14.30
zingen rond het 

orgel
19.30 u.

avondactiviteit

wo. 2 dec. 19.00 u.
sinteklaasbingo in 

Brinkzicht

do. 10 dec. ophalen 
9.00-10.00 u. 

Paleis Soestdijk 
32 euro

vr. 4 dec. 14.00 u.
sinterklaascafé

ma. 7 dec. 14.00 u.
spelmiddag

wo. 2, 16 en 30 dec. 
10.45-11.15 u.

Rabobank 
Servicebus

za. 5 dec. 14.30 u. 
bingo

ma. 7, 21 dec. 
14.30-16.00 u. 
Quizmiddag

di. 8 dec. 14.30 u. 
creatief met Jacq.

di. 8 dec. 14.30 u. 
bingo in Brinkzicht

vr. 18 dec. ophalen 
8.00-9.00 u

tramrit door 
Amsterdam 

35 euro (incl. cons.)

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
do. 3 dec. in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) De fi lm: een leuke 
spannende animatiefi lm van Chris Wedge en 
Carlos Saldanha over 3 prehistorische dieren.

wo. 16 dec. 14.00 u.
optreden 

ouderenkoor
vr. 18 dec. 15.00 u.

weeksluiting Herv. 
Kerk Vinkeveen

ma. 21 dec. 13.45 u. 
kaarten

do. 24 dec. 17.00 u.
kerstviering in Kapel

za. 26 dec. 17.00 u. 
H. Mis

do. 24 dec. 
19.30-21.00 u.

avondactiviteit

do. 31 dec. 14.00 u. 
Laatste borrelmiddag 

met Berry Verkuijl

do. 17 dec. ophalen 
12.30-13.30 u.

Albert-Heijn en/of de 
markt, koffi e drinken 

bij La Farola

ma. 21, 22 dec. 
kerstdiner (koepelzaal)

do. 31 dec. 14.00 u. 
oudejaarsbingo

di. 29 dec. 9.30 u.
Decibel 

hoortoestellen 
do 31 dec. 20.00 u. 
oudejaarsbingo 

avond

do. 31 dec. 14.30 u.
oudejaarsbingo

wo. 9 dec. 10.00 u.
 kerstmarkt 

(koepelzaal) 10.00 u. 
schoenverkoop 

v.d. Wilt in de Kom
wo. 9, 23 dec. 10.45 u. 

Rabobank Servicebus

vr. 4 dec. 10.30 u. 
sinterklaas

zo. 6 dec. 10.00 u.
inloopzondag

wo. 9 dec. 19.30 u.
Alzheimercafé

do. 10 dec. 10.00 u.
uitstapje tuincentrum

19.30 u.
kerststuk maken

do. 3 dec. 14.30 u.
leuke en spannende 

animatiefi lm

vr. 11 dec. 15.00 
u. weeksluiting 

Janskerk Mijdrecht
vr. 11 dec. 17.30 u.

lichtjestour

di. 8,15, 29 dec. 14.30 u.
sjoelen

do. 10 dec. 14.00 u.
kerstmarkt

ma. 14, 28 dec. 14.00 u.
klaverjassen

di. 15 dec. 
14.00-16.30 u.
kerstmarkt

do. 10 dec. 14.00 u.
borrelmiddag met 

muziek

programma 
boodschappen-
dagen: Let op! 

De winkeldagen 
hebben steeds een 
ander bestemming

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d 

maand van 
14.00-16.00 u. 

in het Servicepunt 
Mijdrecht, Hoofdweg 1

di. 15 dec. 10.00 u. 
activiteit Riki 

stichting
wo. 16 dec. 10.00 u. 

kerststukjes maken

do. 17 dec. 10.30 u. 
kerstliederen 

zingen en uitreiken 
kerstpakketten met 

groep 7

vr. 18 dec. 14.30-
16.00 u. 

kerstviering
19.00-20.00 u.

eucharistieviering
wo. 23 dec. 17.00 u.

kerstdiner

wo. 23 dec. 14.00 u. 
kersttheeconcert

vr. 11 dec. ophalen 
13.00-14.00 u.

Lidl of Aldi, koffi e 
drinken bij La Farola

Kookpunt in 
Allround

Vr. 4 en 18 dec.  
v/a 17.00 u. 7 euro

za. 12 dec. 19.00 u. 
kerstconcert koor 

Abcoude
ma. 14 dec. 14.00 u.

bingo

ma. 14 dec. 14.30 u. 
Parochiekoor 
St. Caecilia en 
kerstverhaal

do. 17 dec. 10.00 u
uitdelen kerstpakket

14.30 u.
beter bewegen

wo. 16 dec. v/a 14.00 u.
kerstmarkt in 

Brinkzicht

do. 3 dec. 
ophalen 9.00-10.00 u. 
Boni en/of de markt, 

koffi e drinken bij 
La Farola

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN DECEMBER 2009

iedere
maandag

1x per 14 dagen  

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Activiteiten van de Anbo
In de Meijert, 13.30 u. 

2 dec. St. Nicolaasfeest
16 dec. Soos en vrijwilligersuurtje

23 dec. Kerstsoos

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d maand v/a 19.30 u. 

in Zuiderhof. 
Wo. 9 dec. 

Hoe ga je om het probleemgedrag?

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen

di. 15 dec. 18.00 u. broodmaaltijd 
en om 19.30 u. Kerstfeest met een liturgie

Onze contactmorgen wo. 16 dec.  
kerstviering met Ds. v.d. Berge-Geudeke. 

Gasten welkom!

Voor activiteiten van spel en sport 55 plus.
Zie activiteitenschema op de website van 
Stichting de Baat: www.stichtingdebaat.nl

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

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

KICKBOKSEN
Stichting De Baat organiseert samen met Beuving 
Sport in mijdrecht kickboksen voor jongeren van 14 
tot 20 jaar. De jongeren hoeven geen lid te zijn van 
Beuving Sport en kunnen per les betalen. De kosten 
bedragen �3,- per les. Materiaal zoals handschoenen 
en scheenbeschermers zijn aanwezig en kan de eer-
ste maanden geleend worden. De les is op woens-
dagavond van 20.00-21.30 uur bij Beuving Sport aan 
de industrieweg in Mijdrecht. Voor meer informatie 
kunt je mailen met w.vanroijen@stichtingdebaat.nl

LAATSTE COOWL PARTY VAN 2009 
IN DISCOTHEEK LAPAIX!!
Op zaterdag 19 december neemt COOWL Discotheek 
LaPaix over! Er zal die avond van 21.00-01.00 uur een 
knalfeest gegeven worden voor alle jeugd van 12 tot 
16 jaar. De entree is  5,- en kaartjes kunnen aan de 
deur gekocht worden. Er zullen verschillende DJ’s 
draaien zoals JaMSquad, DJ Milanium en uiteraard 
komt er weer een grote naam naar mijdrecht. Wie dat 
deze keer wordt is nog niet bekend! Houdt de kran-
ten en posters langs de weg in de gaten dus!!! Uiter-
aard wordt er deze avond geen alcohol geschonken 
in de discotheek.

WAT VOOR MAATJE BENT U? 
Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken. Een maatje is er voor 
allerlei vormen van ondersteuning. Het gaat om één 
op één gezelschap, even meedenken, iets overne-
men of om leuke dingen mee te doen.

Bent u een maatje?
Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes, jong of 
oud, man of vrouw, die op vrijwillige basis graag iets 
voor een ander willen betekenen en een paar uurtjes 
beschikbaar heeft. 

Voor wie een maatje? 
Voor mensen die bijvoorbeeld door ouderdom, han-
dicap of chronische ziekte behoefte hebben aan ie-
mand die af en toe langskomt voor een praatje, een 
spelletje, een wandeling of eens met u meedenkt.

Mensen die een maatje zoeken (hulpvragers):
Vinkeveen: mevrouw de Rooij zit in een rolstoel en 
houdt van een goed gesprek. Daarnaast lijkt het haar 
leuk om even een frisse neus buiten te halen of naar 
de markt te gaan. Wie wil haar maatje worden?
Mijdrecht: De heer Ras houdt enorm van fi etsen en 
wandelen maar heeft af en toe wat moeite om naar 
buiten te gaan. Wie stimuleert meneer en helpt hem 
daardoor zijn grenzen verleggen? Word daarom zijn 
maatje!
Vinkeveen: Meneer Koch houdt van een gezellig 
gesprek en is daarnaast dol op vissen. Alleen kan hij 
zijn rechterarm niet meer gebruiken. Wie wil zijn vis-
maatje worden? 

Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Zij 
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen 
wat voor maatje u bent of wilt. Tel. 0297-230280 of 
per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

BUURTKAMER VOOR 
GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Al enkele weken weten een aantal (50 +) buurtbewoners de 
weg te vinden naar de Buurtkamer in Mijdrecht. De inrich-
ting is bijna voltooid en de sfeer is er gezellig en gastvrij met 
uiteraard een lekker kopje koffi e of thee, kranten en tijd-
schriften, en tijd voor een praatje! Maar er kunnen nog veel 
meer gasten bij ! Het is een vrijblijvende en gratis inloop 
tijdens de openingstijden. U hoeft zich niet op te geven, er 
kan van alles, niets moet! Er zijn diverse gezelschapsspelen, 
een biljart, een sjoelbak en creatieve mogelijkheden zoals 
schilderen, bloemschikken, kaarten maken. Dus komt U 
gezellig aan, neem Uw buurvrouw/buurman vriend/vrien-
din mee! En voor vrijwilligers en beroepskrachten in de 
zorg de vraag: wijs mensen in de omgeving van de wijken 
Proosdijland Noord en Zuid en het Centrum van Mijdrecht 
de weg naar de G. van Aemstelstraat 5 (t.o de Hema het 
straatje naar beneden en dan rechts). Of beter nog: kom zelf 
mee ter kennismaking en zie wat de Buurtkamer te bieden 
heeft voor ouderen die nog zelfstandig wonen, maar graag 
overdag wat contact en activiteiten willen. De Buurtkamer 
is op dinsdag en donderdag open van 10.00-12.00 en 14.00-
16.00, en op die dagen telefonisch bereikbaar (coördinator 
Annie van Gelder) voor vragen op tel. 06-17970016.

ALZHEIMERCAFÉ
“Hoe ga je om met probleemgedrag?”
Wanneer iemand dement wordt, kan de manier 
waarop diegene zich gedraagt veranderen. Iemand 
kan rusteloos worden en steeds iets willen doen. 
Hij/zij loopt met spullen te sjouwen, ijsbeert door 
de kamer of loopt dwalend rond. Iemand kan ach-
terdochtig worden en agressief gedrag vertonen of 
er kunnen wanen (hallucinaties) optreden. Dit kan 
erg beangstigend zijn. Voor de persoon zelf, maar 
uiteraard ook voor zijn/haar omgeving. Hoe ga je 
hier als partner, verzorger of hulpverlener mee om? 
Woensdagavond 9 december a.s. is mevrouw Jan-
nie Wiersema van Altrecht, sociaalpsychiatrisch ver-
pleegkundige, uitgenodigd als gastspreker bij het 
Alzheimercafé De Ronde Venen. Zij zal ingaan op 
diverse soorten probleemgedrag en tips geven over 
hoe de partner/verzorger hiermee het beste om kan 
gaan. Het Alzheimercafé vindt plaats in het Zorgcen-
trum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. Iedereen 
is van harte welkom, de toegang is gratis. Vanaf 19.30 
uur gaat de zaal open en is er sfeervolle live muziek. 
De avond begint om 20.00 uur en eindigt om 21.30 
uur. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. Indien 
u problemen hebt met vervoer of de opvang thuis, 
kunt u contact opnemen met het Servicepunt De 
Ronde Venen, tel. 0297-587 600. Er wordt dan samen 
met u naar een oplossing gezocht. Voor inhoudelijke 
informatie kunt u contact opnemen met Esther Smit, 
coördinator Steunpunt Mantelzorg van Stichting 
De Baat, tel. 0297-230 280 of een e-mail sturen naar: 
e.smit@stichtingdebaat.nl.

THANX 2009 GESLAAGD
Met Thanx 2009 wil de gemeente jonge(re) vrijwilligers in 
De Ronde Venen danken voor hun inzet. Want er zijn ook 
jongeren, die op vele terreinen vrijwilligerswerk verrichten. 
De gemeente stelt daarom geld beschikbaar aan Stichting 
De Baat om voor deze vrijwilligers iets leuks te organiseren. 
Dit jaar kreeg Thanx een actief tintje. Ruim 70 deelnemers 
deden mee aan een endurancerace op de kartbaan in 
Mijdrecht. De teams bestonden uit vrijwilligers van één of 
meer organisaties. De 11 teams reden in 3 uur zoveel mo-
gelijk rondes. Tussen het karten door kon iedereen lekker 
bijkletsen onder het genot van een hapje en een drankje. 
Winnaar was het raceteam van AJOC: Yua genaamd. Tweede 
werd het team van jongerencentrum Allround en derde het 
team van de organisatie van het Wilnis Festival. Alle drie de 
teams kregen een mooie beker mee naar huis. De winnaars 
werden, net als bij de Grand prix, getrakteerd op cham-
pagne. Na het kart-evenement kregen alle vrijwilligers een 
USB-armband mee. Bovendien konden ze nog even naar 
jcAllround / La paix voor een afterparty.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende 
diensten voor vrijwilligers en organisaties die met 
vrijwilligers werken. Er is onder andere een digitale 
vacaturebank waar  vrijwilligers, die werk zoeken, en 
organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen 
vinden. Ook bemiddelt het Steunpunt voor maat-
schappelijke stageplekken, biedt zij deskundigheids-
bevordering en biedt zij ondersteuning en informa-
tie aan vrijwilligers en organisaties. Wilt u informatie 
over vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen 
met Dyanne van Tessel, op dinsdag, woensdag en 
donderdag op telefoonnummer 0297 230 280 of via 
de e-mail: d.vantessel@stichtingdebaat.nl of kijk op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info

DE PLUSBUS IN DECEMBER  
De PlusBus biedt speciaal vervoer voor ouderen 
en minder validen.
Voor ouderen, oudere alleenstaanden en minder validen 
is het lang niet altijd makkelijk om “even” ergens naar toe 
te kunnen gaan. Men ziet er nog wel eens tegen op ergens 
alleen naar toe te moeten gaan zeker als er ook nog een 
sprake is van lichamelijke beperkingen. Juist in de decem-
bermaand kan de Plusbus uitkomst bieden. Door gebruik te 
maken van de Plusbus wordt het gemakkelijker om bood-
schappen te doen of deel te nemen aan uitstapjes en activi-
teiten en je komt anderen tegen want de bus biedt ruimte 
aan 5 personen. Er wordt wel een bijdrage in de kosten ge-
vraagd. De hoogte hiervan is afhankelijk van waar naar toe 
wordt gegaan.

Boodschappen doen: 
- op do. 11 en do. 17 december ’s middags.
Bij de servicepunten kunt u informeren waar er boodschap-
pen gedaan gaat worden.

Uitstapjes met de Plusbus in december
- 10 december Paleis Soestdijk 
- 18 december tramrit door Amsterdam met Red Crosser
- 18 december eten in All Round.
Voor deelname dient u zich minimaal 1 (werk)dag vooraf-
gaand aan de activiteit op te geven.
Van 19 december t/m 31 december zijn er geen activiteiten 
met de Plusbus. Voor vragen over of opgeven voor deelna-
me aan de activiteiten met de Plusbus kunt u terecht bij de 
Servicepunten, tel 0297-587600.

4KIDZ- NIEUWE (CULTURELE) ACTIVITEITEN 
VOOR KINDEREN IN DE BASISSCHOOLLEEFTIJD
De bibliotheek Mijdrecht en Stichting De Baat organiseren 
sinds kort verschillende culturele activiteiten voor kinderen 
van 4 t/m 12 jaar in de Ronde Venen. Deze activiteiten wor-
den georganiseerd onder de naam 4Kidz. De belangrijkste 
activiteiten zijn theater- en fi lmvoorstellingen. Inmiddels 
hebben er al een aantal theatervoorstellingen plaatsgevon-
den, onder andere in de kinderboekenweek. Driemaal per 
jaar organiseren De Bieb en De Baat theatervoorstellingen 
voor 3 verschillende doelgroepen. Tijdens de voorleesda-
gen in 2010 organiseren we weer verschillende theater-
voorstellingen. Op 9 december gaan de maandelijkse 4Kidz 
fi lmvoorstellingen van start. Op elke 2e woensdagmiddag 
van de maand zijn er 2 voorstellingen:

14.00-15.30 uur voor 4+ (vanaf groep 1)
16.00-17.30 uur voor 9+ (vanaf groep 6)

De fi lmvoorstellingen vinden plaats in JC Allround. De en-
tree bedraagt  2,00 p/p. Er worden verschillende fi lms ge-
draaid: oude en nieuwe fi lms, Disneyfi lms, maar ook jeugd-
speelfi lms enz. De fi lms zijn altijd Nederlands gesproken of 
ondertiteld. Ouders zijn uiteraard ook welkom en hoeven 
geen entree te betalen. Halverwege de fi lm is er een pauze 
en krijgen de kidz wat drinken en iets lekkers (ouders krijgen 
koffi e en thee). Wilt u weten welke fi lm er draait? Neemt u dan 
contact op met de organisatie of kijk op drv4kidz.hyves.nl. 
Marije Lutgendorff en Wendy de Waal, tel: 0297-230280, 
mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl. JC Allround: Rondweg 
1a in Mijdrecht
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Het jeugdteam dat afgelopen zaterdag kampioen is geworden in de vierde 
klasse. Boven: Chatsjïk Daudov. Onder van links naar rechts: Junior Vuur, Bin-
ky Vuur, Dion Slegt.

Drie teams van Vitac 
kampioen
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag-
avond speelde het eerste senio-
renteam van tafeltennisvereniging 
Vitac zijn kampioenswedstrijd in de 
derde klasse. De dag daarna deed 
het eerste jeugdteam hetzelfde in 
de vierde klasse. Beide wisten na af-
loop nog niet of hun score van die 
dag hoog genoeg was voor de eer-
ste plaats. Het seniorenteam won 
thuis met 8-2 van Buna uit Bussum, 
terwijl het eerste jeugdteam met 7-
3 van Hilversum verloor. Voor beide 
teams bleken de behaalde punten 
voldoende. 
Daarnaast scoorde Vitac 4 senio-
ren ook voldoende punten voor hun 
kampioenschap in de zesde klasse, 
zodat er binnenkort drie teams van 
Vitac gehuldigd gaan worden.
Het eerste jeugdteam, bestaan-
de uit Dion Slegt, Binky en Juni-
or Vuur en Chatsjik Daudov startte 
met een voortvarende overwinning 
van Chatsjik op Heleen Hop. Daarna 
volgden drie verliespartijen van de 
Vitac jongens waaronder het dub-
belspel.  Chatsjik won daarna zijn 
tweede partij, waardoor de stand 
op 3-2 kwam. Chatsjik hield de bal 
goed op tafel en scoorde regelma-
tig met zijn harde forehand aanvals-
ballen. 
Vervolgens speelde Binky een wis-
selvallige, maar zeer spannen-
de wedstrijd. Deze eindigde in vijf 
games maar de winst was voor Hil-
versum. 
Zo kwam Vitac op een 4-2 achter-
stand. Als Vitac 4 punten zou halen, 
dus vier partijen van de tien, win-
nend afsluiten, dan zou het kampi-
oenschap binnengehaald zijn. He-
laas zat het Binky net niet mee. Hij 
verloor al zijn partijen in vijf games 
en ook nog met slechts een paar 
punten verschil. Na acht wedstrij-
den was het 6-2 voor Hilversum en 
zag het er slecht uit voor het Vitac 
team. Chatsjik verloor met 11-7 in 
de vijfde game van Thijs Verkerk, 
wat een 7-2 achterstand betekende. 
De jongens konden geen vier winst-
punten meer halen. Met drie winst-
punten zou het kampioenschap ook 
nog mogelijk zijn, maar dan waren 
ze afhankelijk van wat de andere 
teams in hun poule speelden. Dion 
speelde een zenuwslopende partij 
tegen Heleen Hop en wederom een 

wedstrijd die in de beslissende vijf-
de game eindigde. Enigszins afge-
leid door applaus, hield Dion het 
hoofd koel. Hij bleef zijn eigen spel 
spelen en scoorde regelmatig pun-
ten met een goede service. Met 6-
11 won Dion de beslissende game. 
Vitac behaalde zo drie punten en de 
eindstand kwam op 7-3 verlies. Dat 
dit genoeg was voor het kampioen-
schap in de vierde klasse bleek la-
ter op de avond. Voorjaar 2010 spe-
len ze in de derde klasse, een knap-
pe prestatie. 
Het seniorenteam van Vitac had in 
de stand na negen wedstrijden één 
punt voorsprong op hun concurrent 
SC ’t Gooi’. Dit team speelde dezelf-
de avond tegen Wik uit Kockengen. 
Vitac speelde tegen Buna uit Bus-
sum. De opdracht voor Vitac was 
om ’t Gooi één punt voor te blijven. 
Na de eerste vier partijen stond 
Vitac op een 3-1 voorsprong. De 
tussenstand ’t Gooi-Wik was 4-0 
voor ’t Gooi. Dit betekende dat Vitac 
tweede stond. 
Berry van Veen verloor de eerste 
game van Peter de Boer, na een tac-
tische tip kreeg Berry  het spel weer 
in eigen hand, en won deze par-
tij. Rian won daarna eenvoudig van 
Guus Korper. 
Bastiaan de Haan speelde een zeer 
spannende en belangrijke wedstrijd 
tegen de kopman van ’t Gooi, Karel 
Karssen. Met goed aanvallend spel 
won de Vitaccer in 5 games.
Berry won ook zijn derde partij wat 
een stand van 7-1 opleverde.
Bastiaan speelde zijn laatste wed-
strijd tegen Peter de Boer. De hele 
wedstrijd lag de stand dicht bij el-
kaar, maar Peter scoorde de pun-
ten op de belangrijkste momenten. 
Dit betekende nog steeds 7 winst-
punten voor Vitac met nog één wed-
strijd te spelen. 
De tussenstand bij ’t Gooi-Wik was 
ondertussen 6-2. Als Rian zijn laat-
ste partij winnend af zou sluiten zou 
het kampioenschap binnen zijn. Ri-
an trad aan tegen Karel Karssen met 
een moeizame start en verloor de 
eerste game. De Vitaccer heeft ge-
lukkig stalen zenuwen en naarma-
te de wedstrijd vorderde kwam hij 
steeds meer in zijn spel, zodat hij de 
laatste partij met 3-1 winst afsluit. 
Kampioen in de derde klasse!

Een spannende strijd bij
De Vinken E1
Vinkeveen - De Vinken E1 speelde 
afgelopen zaterdag een spannende 
wedstrijd tegen EKVA E1 uit Alme-
re. EKVA was geen onbekende te-
genstander. Op het veld hielden de 
ploegen elkaar goed in evenwicht: 
beide teams wisten hun thuiswed-
strijd te winnen. 
De coaches Ingrid Hagenaars en 
Heleen Kroon moesten het stel-
len zonder de vaste krachten Dylan 
Bras (ziek) en Annabel Mulckhuyse 
(gebroken pink). Na enig gepuzzel 
kwam de volgende opstelling uit de 
hoed. In de aanval stonden Luka van 
der Vliet, invalster Rosa Boerlage, 
Miquel Jacobs en Menno de Graaff. 
Ravi Brockhoff, Zoë van Dasler, Finn 
Kroon en Thomas Duikersloot zou-
den in de verdediging beginnen.
Voordat het publiek goed en wel 
op de tribune had plaatsgenomen, 
kwam de Vinkeveense Super de 
Boer-ploeg op een 1-0 voorsprong. 
Na 15 seconden wist Menno de 
Graaff van grote afstand de korf te 
doorboren. Het publiek ging er eens 
goed voor zitten. Maar EKVA liet ge-
lijk zien dat het niet voor niets ge-
zien werd als één van de betere te-
genstanders. In de tweede minuut 
scoorde EKVA via hun gevaarlijk-
ste aanvaller de gelijkmaker, 1-1. De 
strijd ging redelijk gelijk op en bei-
de ploegen hadden het moeilijk om 
in hun ritme te komen. Desondanks 
was het EKVA dat  na een kleine vijf 
minuten op voorsprong kwam: 1-2. 

Vlak voordat er van functie gewis-
seld zou worden scoorde Miquel Ja-
cobs van onder de korf de gelijkma-
ker: 2-2.

Spelbeeld
Na de functiewissel hetzelfde spel-
beeld: aan beide kanten weinig kan-
sen en een iets beter EKVA. De Vin-
ken had moeite met de beweeglijke 
tegenstanders die niet alleen dicht 
op de man verdedigden, maar er 
ook veel ballen tussenuit plukten. 
Het was dan ook geen verrassing 
dat zij vlak voor rust de 3-2 maak-
ten.
Met Melissa Verweij voor Rosa Boer-
lage probeerde De Vinken E1 na rust 
dit kleine gaatje te dichten. De ver-
dediging hield het, soms met enig 
kunst- en vliegwerk, goed dicht. In 
de aanval kwamen er wel wat kans-
jes, maar die gingen er jammerge-
noeg niet in. De strijd ging weder-
om redelijk gelijk op, al waren de 
bezoekers nog steeds de iets betere 
ploeg. Maar met slechts één doel-
puntje verschil was nog alles moge-
lijk. De jonge Vinkenploeg bleef er 
voor strijden, maar het mocht niet 
baten. Uiteindelijk scoorden de be-
zoekers in de slotseconden nog de 
2-4. De strijd was gestreden. Na 
twee mooie winstpartijen de eer-
ste nederlaag voor De Vinken E1, 
dat nog wel op een mooie gedeel-
de derde plaats staat in deze zwa-
re poule.

Prima gelijkspel voor
De Vinken B1
Vinkeveen - Na het verlies van vo-
rige week tegen Atlantis B1 stond er 
afgelopen zaterdag voor De Vinken 
B1 een nieuwe uitdaging te wach-
ten. SDO B1 kwam op bezoek. De-
ze ploeg had al eerder van Atlantis 
gewonnen en de gehele SDO-jeugd 
doet het de laatste jaren erg goed. 
Kortom, de B1 zou het behoorlijk 
zwaar krijgen.
De ploeg van coach Johan Kroon 
moest het nog steeds doen zon-
der de geblesseerden Johan Huizin-
ga, Junior Bosman en Femke Kam-
minga. Met invaller Gideon Leef-
lang vormden Mark de Haan, Nic-
ky Kroon en Annick Stokhof de aan-
val. In de verdediging stonden Eme-
se Kroon, Eva Hemelaar, Robbin de 
Graaff en Jelle Mul.
De door Sport Medisch Centrum De 
Bron gesponsorde ploeg kende een 
bliksemstart. Na 17 seconden scoor-
de Nicky Kroon uit een strafworp de 
1-0. Lang kon de ploeg niet genie-
ten van deze voorsprong, want in de 
tweede minuut scoorde SDO van af-
stand de gelijkmaker. Ook de 2-1 en 
2-2 vielen uit een strafworp. Via 3-
2 en 4-2 (een hele mooie doorloop-
bal van de prima invallende  Gide-
on Leeflang) nam de thuisploeg het 
heft in handen. SDO speelde dan 
wel wat ‘volwassener’, maar ze ver-
gaten de kansen die ze kregen af te 
maken. De Vinken stelde daar een 
enorme dosis inzet tegenover. Want 

ondanks het feit dat de meeste te-
genstanders een stukje steviger en 
groter waren, werd er voor elke bal 
gestreden. Desondanks sloop SDO 
voor rust stapje voor stapje dichter-
bij. Sterker nog, in de laatste minuut 
voor rust nam het een 4-5 voor-
sprong.

Makkelijker
In de eerste tien minuten na rust 
hetzelfde spelbeeld. Een iets mak-
kelijker spelend SDO en een zeer fel 
De Vinken. Een doelpunt liet lang op 
zich wachten. Na de 5-5 van Mark 
de Haan (doorloopbal) ging het pu-
bliek er nog eens goed voor zitten. 
Zou het dan toch kunnen. Na de 6-
5 van Jelle Mul kreeg SDO het toch 
wel wat benauwd. Zeker toen de 
Vinkeveense ploeg in de 22e minuut 
ook nog een strafworp kreeg. Jam-
mer genoeg werd deze niet verzil-
verd. SDO putte hier weer wat moed 
uit en scoorde na een kansje de 6-
6. De thuisploeg was zichtbaar aan-
geslagen. Maar het werd nog erger. 
Vlak voor tijd scoorden de bezoe-
kers uit Kamerik, 6-7. Met nog één 
minuut te spelen leek de wedstrijd  
gespeeld. Maar na een kort opont-
houd, vanwege een blessure aan 
SDO-kant, was het Mark de Haan 
die van afstand koel bleef en de be-
vrijdende 7-7 aantekende. Al met al 
een zwaarbevochten en prima re-
sultaat voor De Vinken B1.

Pieten geven ‘les’ op de 
Veenzijdeschool
Wilnis - Vorige week donderdag 26 
november kwamen de kinderen van 
de Veenzijdeschool naar de Willis-
stee om te gymen. En door wie wer-
den ze daar opgewacht? Er stonden 
vier pieten om “les” te geven aan de 
kinderen. Allemaal behendigheids-
spelletjes stonden er klaar en aan 
het einde van de “les” kregen de 
kinderen uit handen van de pieten 

een heus pietendiploma en een zak-
je pepernoten als beloning.
Alle kinderen waren erg enthousi-
ast en mede dankzij de hulp van ve-
le ouders, ouderraad en het team 
van de Veenzijdeschool was ook de-
ze middag wederom één groot suc-
ces! Nou pieten, tot komende vrij-
dag, dan zien de kids jullie vast weer 
bij hun op school!

Een klinkende overwinning 
voor de Veenland dames
Wilnis - Met een team op vol-
le sterkte speelde Veenland thuis 
tegen VCH 7 uit Hoofddorp. Vori-
ge week verloor het team uit tegen 
VCH 6, maar toen had coach Rui-
ter slechts 6 speelsters ter beschik-
king, waarvan er een slechts op hal-
ve kracht mee kon doen. 
Thuis in de Willisstee bleek VCH in 
de eerste set nog een lastige tegen-
stander. Er waren lange rally’s en de 
stand liep langzaam en gelijk op. 
Nadat 2 time-outs geen soulaas bo-
den, wisselde Kees Ruiter. Bij 12-12 
kwam Brenda van Dijk op de aanval-
plaats van Simone van Bolhuis. De 
wisselbreak bleek te werken, want 
daarna wist Veenland weg te lopen 
bij haar tegenstander en de set ging 
met 25-18 naar de thuisclub. 
In de tweede set kwam Ans Via-
nen op de plaats van spelverdeel-
ster Corine Nagel. Van meet af aan 
nam Veenland het initiatief en nam 
het een ruime voorsprong. Met na-
me Mariëtte van Yperen was lekker 
op dreef en scoorde goed. De ser-
vicebeurten van Brenda van Dijk en 
Mariëlle Bartman leverden ook de 
nodige punten op en de tweede set 
werd vrij makkelijk gewonnen met 
25–17.

Met 2 reservespeelsters op de bank 
kon coach Ruiter flink wisselen en in 
de 3e set kwamen Dorathé Verburg 
en Corine Nagel terug in de ploeg 
en namen Nel Compier en Mariët-
te van Yperen plaats op de bank.  
Ook in deze opstelling kon VCH niet 
veel tegengas geven aan Veenland. 
Coach Ruiter had geen time-outs of 
wissels nodig in deze set, het werd 
25-15 voor Veenland. 
In de 4e set  waren Mariëlle Bart-
man en Ans Vianen reserve en de-
ze avond bleek dat de Veenland da-
mes in elke combinatie tot scoren 
kunnen komen. In deze laatste set 
kwam VCH er niet meer aan de pas. 
De wedstrijd kreeg echter een an-
ticlimax doordat een speelster van 
VCH pijnlijk door haar enkel ging.  
De stand was 21-12 op dat moment. 
VCH gaf aan niet meer verder te wil-
len spelen waardoor de wedstrijd 
door Veenland gewonnen werd met 
4-0. De gebruikelijke vreugdeuitin-
gen bij een overwinning bleven van-
wege het blessureleed echter ach-
terwege.
De eerstvolgende wedstrijd speelt 
Veenland weer in de Willisstee en 
wel op vrijdag 10 december om 
20.15 uur.

Biljartclub De Paddestoel 2 
is in een grootse vorm
De Ronde Venen - Met nog 5 wed-
strijden te gaan heeft De Paddestoel 
2 een riante voorsprong genomen. 
Maar in de biljartsport kan het snel 
omslaan en dan is een periodekam-
pioenschap opeens weer heel ver 
weg.

De Paddestoel 2 is een van de jong-
ste teams in de competitie en be-
schikt dus over een goede conditie 
en dat is belangrijk voor een goede 
concentratie. Dus welk team gooit 
nog zand in deze geoliede biljart-
machine ?.

In speelweek 14 waren een paar 
trouwe spelers goed voor de beste 
prestaties van de afgelopen week. 
Bert Fokker had de kortste partij 
in 17 beurten en Jos Bader (zie fo-
to) maakte met 10 caramboles de 
procentueel hoogste serie van de 
week.

APK Mijdrecht 1 kon het met 4-5 
net niet redden tegen Dio 2. Het was 
een wedstrijd met veel lange partij-
en, dus een latertje voor de biljar-
ters.

De Kuiper/van Wijk bond Cens 2 
met 7-2 aan de zegekar. Kees de 
Zwart was met winst in 20 beur-
ten de plaaggeest van Zweder van 
Dalen. Jos Lugtigheid had maar 21 
beurten nodig om Edwin de Jong 
te verslaan. Jelte Huizenga had on-
danks zijn hoogste serie aller tijden 
geen schijn van kans tegen Toine 
Doezé.

Kortste eind
Stieva Aalsmeer trok met 4-5 aan 
het kortste eind tegen De Krom-
me Mijdrecht 1. Lucia van Gelde-
ren had met 23 beurten geen me-
delijden met Chris Verhoef. John Ol-
dersma en Rienes Lanoy zorgden 
voor het extra punt van De Kromme 
Mijdrecht 1.
Kromme Mijdrecht 2 verloor met 4-
5 van De Paddestoel 1. Peter Jonge-
ling was op dreef door in 21 beurten 
van Ab Augustin te winnen.
De Schans verloor verrassend met 
2-7 van De Merel/Heerenlux 3. Hans 
van Rijn, Wim Berkelaar en Cor van 
Wijk namen de punten mee naar De 
Merel.
De Paddestoel 2 was in een sterke 
wedstrijd met 7-2 De Merel/Heeren-
lux 1 de baas. In een prachtige wed-
strijd won Pim de Jager in 22 beur-
ten van John Vrielink, die in de laat-
ste 3 beurten 51 caramboles scoor-
de. Robert Daalhuizen in 19 beurten 
en Cock Verwer in 20 beurten zorg-
den voor de winst. Bert Fokker red-
de de eer in 17 beurten voor de Vin-
keveners.
De Merel/Heerenlux 4 won met 7-

2 van De Vrijheid/Biljartmakers. Ben 
Fransen, Jeroen Vis en Gijs van der 
Vliet hielden de punten in eigen 
huis.
Cens 1 walste met 7-2 over APK 
Mijdrecht 1 heen. Bobby de Boer 
zorgde voor de enige punten door in 
een thriller Peter van Velzen met één 
carambole te verslaan.

De Paddestoel 3 won nipt met 5-
4 van De Merel/Heerenlux 2. Hans 
Bak had in 20 beurten geen kind 
aan Frank Witzand. Jonathan van 
Diemen was in een spannende par-
tij net iets sterker dan Roy Leemrei-
ze.

Stand:
1. Paddestoel 2  82 pt.
2. Dio 2  71 pt.
3. Dio 1  69 pt.
4. Merel/Heerenlux 4  69 pt.
4. APK Mijdrecht 1  67 pt.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitieavond gaf men 
elkaar weinig toe, en zodoende kwa-
men er lage eindcijfers uit de bus. 
1. Frans Bierstekers 4874 pt.
2. Edwin van der Schaft 4795 pt, 
3. Herman Mulckhuijse 4700 pt, 
4. An van der Meer 4628 pt. 
5. Elly Degenaars 4494 pt.
Berto Blom moest het onderspit del-
ven en kwam op de laatste plaats 
met 4139 punten.

Prijsklaverjassen 
in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 4 de-
cember is er prijsklaverjassen voor 
iedereen in Café de Merel Arken-
park Mur 43, tel. 0297-263562. U 
dient aanwezig te zijn om 20.00 uur 
en uiterlijk om 20.15 uur wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld en 
de winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag:
1 Ria Plant  7955 pt.
2 Bianca Pappot  7651 pt.
3 E.v.d.Weerthof  7317 pt.
4 Martien  de Kuijer  7068 pt.
5 Wim Hof  6924 pt.
De poedelprijs was deze avond voor   
Ida Rass met 4714 punten.
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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.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja!
Licht in de duisternis 

 Heeft de politie nu echt 
niks beters te doen!

De Ronde Venen - Op dinsdagmiddag 24 november 
zit ik met mijn collega in de keuken van onze lunch te 
genieten, als we zien dat er een politieauto het terrein 
op komt rijden. Zeggen wij tegen mekaar ‘o, die gaat 
vast keren’. Maar nee, de politieauto gaat niet keren, 
hij rijdt verder het terrein op en parkeert op een par-
keerplaats voor de kapsalon.
Dus zitten wij alletwee inmiddels met een hartslag van 
200 en zeggen tegen mekaar, als we zien dat de agen-
ten uitstappen, ‘shit, dit is niet goed als er een politie-
auto stopt en er twee agenten uitstappen’.
De agenten komen naar binnen, wij hebben inmiddels 
‘n hartslag van 250 en kijken ze vragend aan van ‘nou, 
vertel maar wat voor ergs er gebeurd is’ en dan vraagt 
een van de agenten van wie die fiets voor de deur is. 
Dus ik zeg ‘van mij’, zegt hij ‘ja, want er zit nog een 

sleuteltje in’. Nou, toen ploften we zowat. Dus ik vroeg 
‘komen jullie daarvoor helemaal met zijn tweeën naar 
binnen voor een fietssleuteltje, wij dachten dat er met 
onze ouders of partner iets gebeurd was’. Waarop ze 
ons gewoon uitlachten.
Dus ik zeg ‘ik zet overal mijn fiets op slot, alleen hier 
voor de deur nooit’. ‘Nou’, zegt meneer agent ‘als hij 
gestolen wordt, dan hoef je bij mij geen aangifte te 
doen’. Nou weet ik uit ervaring dat dat toch geen nut 
heeft. Toen gingen ze weer weg, dus ik vroeg ze of ze 
nu echt niks beters te doen hebben, waarop ze geen 
antwoord gaven en weggingen zonder ook maar een 
keer sorry te zeggen. 
Nou mannen, jullie kunnen trots zijn op jullie zelf, jullie 
hebben 2 meiden de schrik van hun leven bezorgd. Van 
de politie moet je het hebben, toppie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vorige week heb ik 
bovenop die lelijke 

struiken in ons saaie paadje achter de flat, die 
ze met een zware machine gemaaid moeten 
hebben op de ene dag één roodborstje gezien 
en de volgende dag één winterkoninkje. Een 
zeldzamer wordend verschijnsel.

De natuur is niet helemaal weg maar het wordt 
steeds moeilijker voor de natuur om in onze 
dorpen aanwezig te zijn. Kraaien, kouwen en 
eksters (rovers en aaseters) hebben de plaats 
ingenomen van zangvogels.

Neem mij niet kwalijk, ik moet iets leuks 
verzinnen. Ja! Ja! Op het Raadhuisplein komt 
een ijsbaantje. Dat is leuk, dat is heel, heel 
leuk. Toch? Het is alweer bijna winter. Je kunt 
het haast niet geloven dat het winter wordt met 
de madeliefjes in het gras, maar het is echt zo. 
Om vijf uur is het al donker en om acht uur ’s 
morgens nog niet licht. Ja! Ja! Het gaat hard. 
Las ik vorige week dat door de politie een 
actie is gevoerd om de fietsers te bewegen 
hun fietslichten beter te verzorgen. Ze hebben 
hartstikke gelijk. Ze hebben er 12.500 bekeurd 
omdat hun licht niet voldeed. Meer dan vorig 
jaar. Goed werk. Toch? Fietsers krijgen in het 
verkeer steeds meer rechten.

Dat is om het gebruik van de fiets te stimuleren 
en voor de veiligheid. Dat is goed. Maar wat 
doen ze zelf, de goede niet te na gesproken. 
Ze rijden zonder licht. Ze pakken voorrang op 
plaatsen waar ze het niet hebben en dan zit je 
als automobilist met een probleem. Ze beseffen 
niet dat je in een auto niet zo vrij kunt uitkijken 
als op de fiets. 

Ze hebben vaak onopvallende donkere kleding 
aan. Ze beseffen niet dat als het regent het 
uitzicht in deze donkere tijden nog meer wordt 
beperkt. Gevaarlijk. Uiterst gevaarlijk. Wie krijgt 
vaak de schuld? Wie krijgt de schuld? De 
automobilist. Wat doet de politie hier in DRV 
aan het zonder licht rijden? Wat zegt ons hoofd 
van de politie hierover? 
Weinig of niets.  We kunnen als burgers alleen 
een beroep doen op de ouders die er zelf voor 
zorgen dat ze hun kinderen met een goed 

verlichte fiets de weg op sturen. Ze maken 
toch zelf ook elke dag mee dat het hinderlijk en 
gevaarlijk is die jongeren zonder licht.
Ja! Ja! Ik heb genoten van dat stuk van 
de Kletsmajoor. Complimenten voor de 
vasthoudendheid om uit te zoeken wat de 
gemeente voor zijn burgers over heeft. 

Klachten zijn er steeds over het openbaar 
vervoer. Logisch! Wij gaan gewoon met zijn 
allen met de auto. Toch? Buiten het feit dat ik 
het eens ben met de schrijver dat B&W niets of 
slechts zeer weinig voor de burgers doet op dat 
gebied. Meedenken, ho maar. De burgemeester 
voelt zich nooit verantwoordelijk voor de 
gewone burger. Die scheept ze af naar de Baat, 
dat doet wethouder Jan van Breukelen ook. 
Dat is toch lekker zo’n organisatie dan ben je 
zelf overal vanaf en kun je die de schuld geven. 
Toch? Die is alleen beschikbaar bij feesten en 
partijtjes voor een foto in de krant. B&W had 
toch ook zijn best kunnen doen om hier in De 
Ronde Venen een prikstation te hebben. Nee! 
Nee! Het was slecht geregeld. En nog iets 
anders, niemand weet of die prikken tegen die 
Mexicaanse Griep nu echt wel nodig zijn. Dat 
weet niemand. Maar ze hebben paniek gezaaid 
en een paar honderd miljoen geïnvesteerd en 
nu moeten wij ook.

Ja! Ja! Wat een slimmeriken zijn het toch, B&W 
en de RAAD. Geen OZB verhoging, de begroting 
net niet of wel sluitend. Ze smijten met geld voor 
waanzinnige projecten, onderzoek hiervoor en 
onderzoek daarvoor. De tekorten worden pas 
na de verkiezingen opgevuld in 2010 en 2011. 
De lafbekken. Ja! Ja! We worden bedonderd. 
Dat prestigezwembad gaat ons echt wel veel 
geld kosten. Ja! Ja! 

Hoe zou het met de nieuwe kandidatenlijsten 
zijn? Zijn ze al klaar. Krijgen wij al nieuwe 
raadsleden? Wie zouden er vertrekken?
Of blijven wij met die oude standvastige lijsten 
zitten. Raadsleden en wethouders die niet weg 
te branden zijn? Vol verwachting klopt ons hart. 
Ja! Ja! Fijne Sinterklaas. Maak het gezellig. Ik 
ga dichten.
 

John B. Grootegoed

Open brief aan de gemeenteraad van
De Ronde Venen

Westhoek Wonen en 
verkopen van huurwoningen

De Ronde Venen - Westhoek Wonen is de par-
tij aan wie de Gemeente De Ronde Venen de uitvoe-
ring heeft opgedragen - of moeten we zeggen over-
gelaten - van het beleid m.b.t. de woonvoorzieningen 
in onze gemeente. Maar de uitvoering opdragen aan 
een derde partij ontslaat het bestuur van de gemeen-
te en dus ook niet de gemeenteraad als controleren-
de instantie van de verplichting te volgen hoe dit be-
leid in de praktijk vorm wordt gegeven. En daar valt 
wel het een en ander op af te dingen. De afgelopen 
weken is bij herhaling in bijna juichende toonzetting 
belicht dat door Westhoek Wonen het aanbod is ge-
daan om een (klein) deel van de door hen beheerde 
woningen te kopen. En dat zelfs met een korting van 
25% van de werkelijke waarde en met als extra stimu-
lerende maatregel een terugkoopgarantie voor men-
sen die door een dergelijke koop toch in problemen 
zouden komen. Geweldig lijkt dat bij eerste beschou-
wing. Maar als we iets verder kijken is dit weer zo’n ty-
pische Westhoek constructie waarbij alle voordelen bij 
Westhoek samen komen en alle nadelen bij de even-
tuele kopers van hun huurwoning.
Want wat is het geval. De koper wordt eigenlijk niet 
echt eigenaar van de woning. 
Zo mag de woning bijvoorbeeld niet vrij worden ver-
kocht op de markt, maar heeft Westhoek het recht van 
terugkoop, waarbij de koopprijs wordt gehanteerd die 
25% onder de marktprijs ligt, en de waardewinst 50/50 
wordt gedeeld tussen Westhoek en de eigenaar van 
de woning. Dat zo’n regeling wordt bedacht als anti 
speculatiebeding kan ik me voorstellen, maar bij na-
vraag blijkt die regeling levenslang te gelden.
Consequentie hiervan is dat de facto Westhoek voor 
een investering van 25% van de koopsom - en dat 
is altijd nog beduidend lager dan de oorspronkelijke 
stichtingskosten - eigenaar blijft van de woning. Maar 
wel eigenaar zonder de lasten van onderhoud, geen 

WOZ belasting, etc. Kortom: geen kosten of zorgen, 
maar wel de zekerheid van een stevige boekwinst op 
termijn.
En wat is de winst voor de eventuele koper? Voorlopig 
zal hij of zij meer hypotheeklasten moeten opbrengen 
dan de huidige huur - ook na aftrek van belastingen. 
De bijkomende woonlasten nemen ook toe en de ko-
per mag niet verwachten dat de inner van de gemeen-
telijke belastingen rekening houdt met de voor de ko-
per werkelijke opbrengst bij verkoop van de woning. 
Met andere woorden: de koper denkt in een woning 
te wonen met een waarde die dat nooit zal opbrengen 
- althans de koper krijgt maar 50% van de gestegen 
waarde. En Westhoek? Die ontvangt 75% van de dag-
waarde van de woning contant en kan dat bedrag ren-
dabel maken tegen een opbrengst die hoger ligt dan 
de netto inkomsten van de nu nog verhuurde wonin-
gen. Goedkoper dan lenen op de markt. En met een 
gigantische bonus in het vooruitzicht van 12,5% van 
de huidige verkoopprijs plus 50% van de waardestij-
ging. Een bonus zonder risico’s, want iemand die niet 
aantoonbaar in staat is de hypotheeklasten ruim te 
kunnen opbrengen zal geen bank bereid vinden tot fi-
nanciering en hoewel de woningmarkt op dit moment 
nogal onduidelijke bewegingen vertoont, is er geen 
expert die er vanuitgaat dat op termijn van zeg vijf tot 
tien jaar de prijzen van woningen lager zullen liggen 
dan op dit moment.
Mijn advies aan potentiële kopers, niet doen - sparen 
brengt meer op dan een oude dag investering door 
het kopen in deze Westhoek constructie. En mijn ad-
vies aan de gemeenteraad van De Ronde Venen: wak-
ker worden en gaan doen waar u voor gekozen bent 
- deze gemeente ordentelijk besturen en de belangen 
van uw burgers in het oog houden.

W.P. Ezendam, Kerklaan 13, 3645 ES Vinkeveen

OnzE huiDiGE 
LESPROGRAMMA 

Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen op woensdagmiddag 
2 december en maandagmiddag 15 februari. 
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 
2 maart en woensdagmorgen 21 april. 
internet en Email
Zeven lessen te beginnen op woensdagmorgen 
6 januari 2010 en donderdagmiddag 4 maart. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maandagmiddag 
7 december en woensdagmorgen 24 februari 2010.
internetbankieren 
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 
29 januari. Deze workshop is gratis voor 
rekeninghouders bij de Rabobank. 
Opfrissen Windows 
Vier lessen van twee uur te beginnen op 
donderdagmiddag 7 januari.
Slimmer internet
Vier lessen van twee uur te beginnen op 
dinsdagmiddag 5 januari. 
Basiscursus Windows 7
Acht lessen van twee uur te beginnen 
donderdagmiddag 29 april. 
CD’s en DVD’s branden. 
Op dit moment zeven inschrijvingen. 
Datum workshop volgt. 
Andere 
Verder organiseert SeniorWeb twee uur durende 
workshops over computerbeveiliging, kennisma-
king met de computer, CD’s en DVD’s branden en 
het gratis tekstverwerkingsprogramma Open Office. 
Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we niet 
plannen. Een workshop of cursus gaat door bij vijf of 
meer deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen van 
10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 

Twee nieuwe cursussen
Een van moeilijkste onderdelen van een basiscursus 
Windows XP of Windows Vista en straks Windows 
7 is het onderdeel bestandbewerking. Wat zijn be-
standen. Hoe ga je er mee om. Hoe maak je ze, hoe 
geeft je ze een naam en waar zet je ze neer. Win-
dows werkt met bestanden die in mappen worden 
opgeslagen. En dan krijg je dezelfde vragen. Wat zijn 
mappen, hoe ga je er mee om, hoe maak ik map-
pen en waar zet ik ze neer. Allemaal behandeld in 
diezelfde basiscursus, maar die is vergeten wanneer 
het nodig is. 
Als leercentrum worden we regelmatig geconfron-
teerd met vragen zoals “Ik heb hier een leuke fo-
to hoe krijg ik die in mijn computer. Dat heet digi-
taliseren. Hoe doe ik dat met dia’s en negatieven? 
Ik zie een leuk verhaaltje, maar daar staan een he-
leboel dingen omheen die ik niet wil, hoe krijg ik dat 
verhaaltje binnen en hoe krijg ik het uitgeprint. Ik zie 
een leuk oud stukje muziek op internet en wil dat 
thuis op mijn computer afspelen, hoe doe ik dat. Kan 
ik dat liedje dan ook op mijn DVD speler afspelen? Ik 
ben bezig met het intikken van een brief en wil daar 
een foto inplakken. Dat lukt steeds maar niet. Hoe 
krijg ik een foto uit mijn camera opgestuurd naar 
mijn zoon in Australië. Ik wil een Cd’tje maken waar-
in een verhaaltje met foto’s. Hoe? Hoe werkt dat stic-
kie ook weer? Ik zie een leuk programmaatje, daar 
staat bij ‘download’ Wat betekent dat en hoe doe ik 
dat downloaden. Kortom vragen te over en teveel om 
op te noemen. 
Daar hebben we iets op gevonden. Met ingang van 
januari 2010 gaan we twee opfriscursussen inlassen. 
De eerste cursus bestaat uit vier lessen puur geba-
seerd op Windows. De tweede, ook vier lessen, is ge-
baseerd op slimmer internetten. Vier, twee uur du-
rende lessen waarin klassikaal opdrachten worden 
uitgevoerd gebaseerd op “hoe doe ik dat ook weer” 
Opdrachten, waarin aan de orde komen knippen, ko-
piëren, plakken, mappen maken, opslaan en opslaan 
als, want daar draait het allemaal om. We beginnen 
met vijf opdrachten per les en kijken toe hoe die 
worden opgepakt. Afhankelijk daarvan volgen ande-
re opdrachten. De docent staat achter u en ziet toe. 
En dat is nou net datgene wat u thuis soms mist. U 
mag desgewenst de eigen laptop meenemen.
Voor details zie ons cursusprogramma hiernaast. 
Het laatste nieuws is dat de belastingdienst ons met 
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2009 heeft 
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instel-
ling en daar zijn we als ongesubsidieerde instelling 
best trots op. Zou de raad van de gemeente De Ron-
de Venen ons ook als zodanig kennen? Mmm.  
Nog even ons nieuwe adres. Vanuit Mijdrecht dorp 
langs de brandweerkazerne de Industrieweg op. De 

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

vierde afslag rechts is de Energieweg. Vanuit richting 
Vinkeveen de Mijdrechtse dwarsweg op. Rechtdoor 
rijden en na de tweede rotonde, bij Blokker, de eerste 
afslag links nemen. Dat is de Energieweg. Seniorweb 
zit in het voormalige kantoor van Colombier vlak voor 
de bocht naar rechts aan de rechterkant van de weg 
op huisnummer 107. Dan de trap op naar de eerste 
verdieping. Ons emailadres is seniorwebdrv@gmail.
com. We zijn bereikbaar elke dinsdag- en donder-
dagmorgen van 10 tot 12 op 0297-272720. Daar tus-
senin op 0297-282938. 

Joop 

Zie de maan schijnt door 
de bomen van Vlinderbos
Wilnis - Afgelopen donderdagavond 
mochten de kinderen uit groep 1 t/
m 4 van Jenaplanschool Vlinderbos 
in Wilnis hun schoentje zetten.
Na het avondeten mochten ze in 
hun pyjama naar school komen, 
waar het heel gezellig en knus was 
gemaakt. Best spannend in het don-
ker, terwijl de maan door de bomen 
schijnt! De schoentjes werden op 
het podium gezet, een muzikale ou-

der speelde piano en de kinderen 
zongen sinterklaasliedjes. Vervol-
gens konden de kinderen genieten 
van een bekertje limonade en een 
sinterklaasspekje. 

Het heerlijk avondje werd afge-
sloten met een verhaaltje voor het 
slapengaan, voorgelezen door juf 
Anouk. Helaas was het pyjama-zin-
gen niet voor de ouders, maar dat 

werd goedgemaakt met warme cho-
colademelk en speculaas in een van 
de kleuterlokalen. Groepen 5 t/m 8 
hadden ‘s middags hun schoen al 
gezet. Blijkbaar hadden de kinderen 
goed gezongen, want alle schoen-
tjes waren gevuld met bijzondere 
potloden, grappige pennen en an-
dere leuke spulletjes. Alle cadeau-
tjes waren ingepakt met inpakpa-
pier gemaakt door de kinderen zelf!

Verkeersongeval
Vinkeveen - Op zaterdagmiddag 
28 november heeft om 13.20 uur 
een ongeval plaatsgevonden op de 
Ter Aase Zuwe te Nieuwer ter Aa in 
Vinkeveen.
Een 68-jarige automobilist uit Baam-

brugge had van achteren een fietser 
aangereden, een 54-jarige man uit 
Amsterdam.
De automobilist verklaarde dat hij 
last had van de laaghangende zon 
en daardoor de fietser niet had ge-

zien. De fietser is met hoofd- en 
armletsel naar het ziekenhuis ver-
voerd.

GEEN KRANT?
BEL: 0297-581698
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Is uw huisdier 
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
 beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
 Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”. 
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
 Ze draagt zwart met witte kattenvoetjes met een naamkokertje.
- B. Zweershof in Uithoorn, witte poes. Heeft op beide oren
 zwart/grijs vlekje. Zwart/grijze staart, rechterzijde lijf 1
 zw./gr. vlekje en links 3 of 4 vlekjes.
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
 “Tijgertje”.

Gevonden: 
- Stellingmolen in Mijdrecht, klein zwart/wit katje.
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol
 met klitten.
-  Aan het Spoor in Uithoorn, witte poes met bruine staart, witte
 rug. Ze heeft bruine streepjes op haar nek. Heeft witte pootjes
 en haar oortjes zijn een beetje stuk. 
- Hoofdweg t/o 71 in Mijdrecht, wit-grijs cyperse poes met
 witte pootjes.
- Rozenlaan in De Kwakel, een wit konijn met beige spikkels op
 de rug.
- Anjerlaan in De Kwakel, klein zwart katertje is niet ouder dan
 6 maanden.
- Zilverschoon Uithoorn, cyperse kater met witte teentjes voor,
 witte sokken achter, grote witte bef en kin. Grote kat.
- Oosterlandweg in Mijdrecht, lapjespoes. Licht bruin/zwart.
 Wit van onderen, bovenop ook wit.
- Waterlelie in Wilnis, kleine poes, grijs cypers met veel wit
 linkeroorschelp, Waarschijnlijk niet zo jong  meer.

Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjespoes van 8 jaar oud. 
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Goed tehuis gezocht voor rode kater met witte sokjes van
 8 jaar oud. Het baasje moet naar het bejaardenhuis en mag
 hem niet meenemen.

Kerstversieringen maken 
in De Woudreus
Wilnis - Op woensdag 16 december 
kunnen kinderen van 6 t/m 12 jaar 
kerstversieringen maken in NME-
centrum De Woudreus. 
De kinderen gaan een deurkrans 
maken met materialen uit de natuur. 
Ook mogen ze met verschillende 
technieken kerstkaarsen maken. 
De middag begint om 14.00 uur 
en duurt ongeveer twee uur. Er is 
plaats voor 25 kinderen. Wil je mee-
doen, meld je dan snel aan, want vol 

is vol. Aanmelden kan t/m 14 de-
cember via tel. (0297)273692. Deel-
name is gratis.
Heb je zelf geschikte materialen uit 
de natuur of de tuin (zoals groene 
takken, bessen, dennenappels e.d.), 
neem ze dan mee. Het adres van De 
Woudreus is: Pieter Joostenlaan 28a 
in Wilnis (achter de Willisstee). 
De Woudreus is op 16 december al-
leen open voor deelnemers aan de-
ze knutselmiddag.

Groots kerstconcert
De Ronde Venen - Er is een groots 
kerstconcert in de R.-K. kerk in 
Mijdrecht-Wilnis op zaterdag 12 de-
cember a.s. vanaf 19.00 uur.
Optredenden: Chr. Mannenkoor Im-
manuël, Wilnis. Muziekvereniging 
Viribus Unitis, Wilnis. Henk Stroot-
man, Klundert - orgel. Brothers in 
arms, Rotterdam - muzikaal trio. 
Sharon Kips, solo-zangeres.
Zij brengen in een concert van twee 

maal zestig minuten een zeer breed 
repertoire van vooral kerstliederen.
Door de diversiteit van de optreden-
den, zowel in leeftijd als ook in op-
treden, belooft het een unieke avond 
te worden. Er is nog een beperkt 
aantal kaarten à 10 euro beschik-
baar. Deze zijn verkrijgbaar bij Evan.
Boekwinkel Kom en Zie, Herenweg 
164 in Wilnis, di-zat 10.00-17.00 uur 
en vrijdag van 19.00-21.00 uur.

Foto expostitie: Straatbeeld
Mijdrecht - Iedereen heeft wel 
eens op een terras gezeten, ont-
spannen met een glas in de hand, 
alle voorbijgangers observerend. Dit 
gevoel roept de expositie “Straat-
beeld” van fotoworkshop De Ronde 
Venen ook op. Deze fotoserie is de 
gehele maand december in Nieuw 
Avondlicht te zien.

“Mensen kijken” is een genoegen 
voor velen. En het onderwerp “straat-
beeld” viel dus in goede aarde bij de 

clubleden. Met je fototoestel speu-
ren naar de bijzondere of juist alle-
daagse dingen die het straatbeeld 
te bieden heeft. De excentriekeling 
met roze veren, de kleurrijke graffi-
ti-muur met passant of de accorde-
onist naast de prullenbak, allemaal 
situaties die bij iedereen herkenning 
zal oproepen. En soms is het niet al-
leen zelf iedereen bekijken, maar 
ook bekeken worden...
Voor meer foto’s en informatie: 
www.fotoworkshop.nl

Dodelijke aanrijding
De Hoef/Utrecht - Op vrijdag 27 
november heeft omstreeks 20.10 
uur een aanrijding plaatsgevonden 
op verkeersplein Hooggelegen tus-
sen een personenauto en een poli-
tievoertuig van de politie Utrecht. In 
de personenauto zaten een 52-jari-
ge man en een 50-jarige vrouw uit 
De Hoef. In de politiebus zat één po-
litiemedewerker.
Beide voertuigen reden naast el-
kaar over het verkeersplein in de-
zelfde richting. De bestuurder van 
de personenauto kwam door onbe-
kende oorzaak op de rijstrook te-
recht waar op dat moment de poli-
tiebus reed. De agent kon een aan-
rijding niet voorkomen en reed in op 
de zijkant van de personenauto aan 
de bestuurderszijde. Hierbij raak-

te de man en de vrouw in de auto 
bekneld. De agent bleef ongedeerd 
en schakelde de hulpdiensten in. 
De brandweer haalde de beknel-
de passagiers uit het voertuig. Me-
disch personeel ontfermde zich op 
de plek van het ongeval over de 
slachtoffers. Het mannelijk slachtof-
fer overleed ter plekke aan zijn ver-
wondingen. De vrouw werd overge-
bracht naar het UMC met lichte ver-
wondingen.
De betreffende medewerker van de 
politie was op dat moment op weg 
naar een afspraak bij een politie-
bureau in de omgeving. Hij voerde 
geen optische- en geluidssignalen. 
Om de onafhankelijkheid te waar-
borgen zal een ander politiekorps 
het onderzoek nader verrichten.

VVV Vinkeveen gaat verhuizen
Vinkeveen - Vanaf woensdag 9 de-
cember is de VVV De Ronde Venen 
gehuisvest aan de Kerklaan 12 in 
Vinkeveen. Dit is het gebouw waarin 
ook de Rabobank is gevestigd. 
De openingstijden op het nieuwe 
adres blijven ongewijzigd. In het 
winterhalfjaar is de VVV open op 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 
10.00 tot 16.00 uur en op woens-
dag en zaterdag van 10.00 tot 14.00 
uur. Ook telefoonnummer en e-
mailadres blijven hetzelfde: 0297-
214231 en vinkeveen@vvvhollands-
midden.nl. 
Tot en met zaterdag 5 december is 
de VVV-dienstverlening beschik-
baar op de huidige locatie aan de 
Herenweg 144. Op 7 en 8 decem-
ber vindt de verhuizing plaats en is 
de VVV gesloten.

Services van de VVV
De VVV verstrekt toeristische en an-
dere informaties over De Ronde Ve-
nen en wijde omgeving, over be-
zienswaardigheden, routes, vervoer, 
watersport, cultuur, horeca, attrac-
ties, evenementen etc. Bij de VVV 
is een ruim assortiment reisgidsen, 
(water)kaarten en plattegronden, 
wandel-, fiets- en vaarroutes en fol-
dermateriaal voorhanden. 
De VVV bemiddelt bij het vinden van 
onderdak of het verkrijgen van een 
visvergunning of duikvergunning. 
Verder worden excursies en arran-
gementen geboekt. 
Bij de VVV zijn diverse cadeau-
bonnen verkrijgbaar: de VVV-iris-
cheque, theater- en concertbonnen, 
bioscoopbonnen, dinercheques en 
de bol.com bon.

OBS Willespoort uit Wilnis 
wint Innovatieprijs 2009
Wilnis - Het Innovatie Platform Bè-
ta Techniek heeft de Innovatieprijs 
2009 voor het Primair Onderwijs 
toegekend aan OBS Willespoort. De 
prijs wordt op woensdag 2 decem-
ber in Fokker Terminal in Den Haag 
tijdens  het Congres “Vrienden van 
Wetenschap’ door voormalig Shell-
topman Jeroen van der Veer uitge-
reikt aan (gemeentelijk) techniekco-
ordinator Suzanne ’t Hart en direc-
teur Jos van der Jagt. 

Lovend juryrapport
OBS Willespoort krijgt de prijs voor 
de belangrijke onderwijsvernieu-
wing die sinds medio 2006 in gang is 
gezet. De school heeft zich de afge-
lopen jaren ingespannen om tech-
niek en wetenschap binnen het pri-
mair onderwijs meer onder de aan-
dacht te brengen. Daarbij is niet al-
leen gekeken naar de eigen school, 
maar is tevens een aanbod gecre-
eerd voor het gehele basisonderwijs 
in gemeente De Ronde Venen. De 
innovatieve wijze, waarop specifie-
ke kennis, educatieve materialen en 
inspiratie gedeeld worden met al-
le basisscholen in de gemeente, is 
voor het Innovatieplatform een be-
langrijke reden om de prijs aan OBS 
Willespoort toe te kennen.

Gemeenschappelijk project
De opzet van de technotheek is een 

samenwerkingsverband tussen de 
school, de overheid en het bedrijfs-
leven.
In de technotheek van OBS Willes-
poort lenen de plaatselijke basis-
scholen lesmateriaal voor het tech-
niekonderwijs in de eigen school. 
Dankzij de (financiële) steun van 
een groot aantal bedrijven en instel-
lingen, zoals de Gemeente De Ron-
de Venen en Rabobank Veenstro-
men hebben alle basisscholen door 
een uniek nascholingsproject ook 
de beschikking over een techniek-
coördinator op de eigen school. 

De komende jaren gaat ook het far-
maceutisch bedrijf Bayer de nieuwe 
techniek- en wetenschapsprojec-
ten, die vanuit de Toptechniekwerk-
plaats binnen het primair onderwijs 
worden ontwikkeld, financieel steu-
nen.

Prijs.
Aan de innovatieprijs is een geldbe-
drag van 5.000,- verbonden. Dit be-
drag wordt door OBS Willespoort ge-
investeerd in de aanschaf van nieu-
we lesmaterialen in de technotheek, 
die momenteel wordt uitgebreid tot 
een Toptechniekwerkplaats. Bin-
nenkort is daardoor meer ruimte be-
schikbaar voor (na)scholing en les-
activiteiten op het gebied van tech-
niek en wetenschap.

Proosdijlanden kiest voor 
Proosdijlanden
De Ronde Venen - Op de algeme-
ne ledenvergadering van de histo-
rische vereniging De Proosdijlan-
den is afgelopen woensdag 25 no-
vember nagedacht over de mogelij-
ke naamgeving van de nieuw te vor-
men gemeente De Ronde Venen en 
Abcoude na de op de handen zijn-
de herindeling. Uit een lijst van vijf-
tien voorgebakken suggesties is een 
duidelijke top drie gevormd, die bij 
de leden van de historische vereni-
ging de voorkeur genieten. Twintig 
procent van de stemmen ging naar 
de naam Grote Venen, dertig pro-
cent van de aanwezigen koos voor 
Angstelvenen, maar de helft van de 
kiezers gaf zijn stem aan de naam 
De Proosdijlanden.

Dit kan verwarring oproepen, gezien 
het feit dat de naam van de histori-
sche vereniging ook bedacht is van-
uit de naamgeving van het gebied 
van de vroeger in deze regio liggen-
de Proosdijlanden. Maar deze mo-
gelijke naam van de nieuw te vor-
men gemeente is dekkend voor het 
historisch-geografische gebied van 
de betrokken gemeentes. 

Waverlanden
Naast deze top drie gingen er ech-
ter ook stemmen op voor namen als 
Waverlanden, De Ronde Venen, de 
Stichtse Venen en Westersticht. Het 
is aan de politiek om een uiteindelij-
ke beslissing te nemen. Dit zal ove-
rigens op korte termijn, halverwege 
januari 2010 al zijn beslag krijgen. 
Op initiatief van de historische kring 
Abcoude Baambrugge bestaat tot 
20 december a.s. de mogelijkheid 
om naamsuggesties voor de nieu-
we gemeente aan te reiken. Direct 
in het nieuwe jaar zullen de geza-
menlijke besturen van de beide his-
torische kringen een voorstel bij de 
betrokken gemeentebesturen neer-
leggen.
U kunt uw naamsuggestie doormai-
len aan meuls63@planet.nl. De ge-

dane suggesties kunnen dan in de 
besluitvorming meegenomen wor-
den. 

Bestuursleden
Tijdens de ledenvergadering werd 
ook bekend gemaakt dat de vereni-
ging gebruik gaat maken van een 
verenigingsruimte in het Vinkeveen-
se Dorpshuis. Na jaren van zoeken 
is nu eindelijk een periode van rust 
aangebroken, waarin de actieve re-
gionale geschiedenisliefhebbers in 
een eigen ruimte aan de slag kun-
nen met hun hobby. Opslag van do-
cumentatie, archeologische en ge-
nealogische voorwerpen en verga-
derruimte voor de diverse werkgroe-
pen is nu gelukkig weer beschik-
baar. In de ledenvergadering zijn 
eveneens twee nieuwe bestuursle-
den benoemd. Het betreft mevrouw 
Marie-José van Eijk uit Mijdrecht, 
die het secretariaat zal gaan behe-
ren en de heer Harry Hoefkens uit 
Wilnis, die de portefeuille heemkun-
de krijgt toebedeeld. Voormalig se-
cretaris Peter van Golen blijft ge-
woon deel uit maken van het be-
stuur; hij zal zich nog meer bezig 
gaan houden met de werkgebie-
den archeologie, genealogie en do-
cumentatie. Na de ledenvergade-
ring gaf de heer Aales van Leeu-
wen uit Wilnis een boeiende uiteen-
zetting over de ontwikkelingen van 
ons woongebied en de bouwkundi-
ge aspecten van de in deze omge-
ving te vinden boerderijen. Al met al 
een zeer geslaagde avond, die een 
mooie afsluiting vormde van een bij-
zonder succesvol jubileumjaar van 
de historische  vereniging.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Kerstfeestmiddag voor 
ouderen
Vinkeveen - De plaatselijke Vrou-
wenraad Vinkeveen en Waverveen 
nodigt alle bewoners van 55 jaar en 
ouder in onze gemeente uit voor de 
39e kerstfeestmiddag op maandag 
14 december aanstaande. Aanvang 
om 14.00 uur in dorpshuis De Boei 
aan de Kerklaan in Vinkeveen.
Het programma bestaat uit: kerst 
samenzang, declamatie, kerstver-
haal en muzikale bijdrage van groep 
5 van de Jozefschool uit Vinkeveen 

en na de pauze het Baambrugs 
Kerkkoor. Een vrij verhaal wordt ver-
teld door Elza Vis–Strubbe.
De toegang is gratis, maar in de 
pauze wordt gecollecteerd om de 
kosten te dekken.

Aanmelden tot 12 december bij me-
vrouw A.C.van Golen-Koster, Ach-
terveld 51, tel. 261672 of mevrouw 
M. van der Greft-de Groote, Achter-
bos 58,  tel: 263430.

Kerstmarkt op kerkplein
Vinkeveen - Op vrijdag 11 decem-
ber is er voor het eerst een kerst-
markt op het plein van de R.K. Kerk 
aan Kerklaan 2 in Vinkeveen.

Het kerkplein zal voor deze gele-
genheid worden veranderd in een 
gezellig kerstdecor waar tevens een 
levende kerststal te bewonderen zal 
zijn.
Er zijn op het kerstplein ondermeer 
tweedehandskerstspullen te koop. 
Verder worden er fraaie kerststukjes 
verkocht en zelfs kan er een (goe-
de) fles wijn worden aangeschaft 
met een fraaie afbeelding van de 
kerk op het etiket.
Ook aan de kinderen is gedacht. 
Er is een knutselkraam waar zij zelf 
leuke dingen kunnen maken.

Het kinderkoor ‘de Koorvinken’ is 
ook aanwezig en zal een optre-
den verzorgen met het zingen van 
prachtige kerstliedjes.
Uiteraard is er gelegenheid om, 
overdekt, te genieten van een glaas-
je glühwein, warme chocolademelk, 
echte ouderwetse snert en een 
broodje warme worst.
Tijdens de kerstmarkt is de kerk ge-
opend en kunnen ook de ingezon-
den kunstwerken worden bewon-
derd die zijn gemaakt voor de cre-
atieve wedstrijd met het thema 
“Kerst”. 
De opbrengst van het geheel zal zijn 
voor het onderhoud van de kerk.
‘s Middags om 15.00 uur begint de 
kerstmarkt en deze zal duren tot ‘s 
avonds 21.00 uur.

Kerstmarkt in verzorgings-
tehuis Gerardus Majella
Mijdrecht - Donderdag 10 decem-
ber a.s. vanaf 14.30 uur zal er weer 
de jaarlijkse kerstmarkt plaatsvinden 
in verzorgingshuis Gerardus Ma-
jella. Er zullen weer mooie spullen 
worden verkocht, o.a. zelfgemaakte 
(kerst) kaarten, poppen, glitterstrijk-
patronen, Tuinornamenten, Scrap-

boekspullen met de mogelijkheid 
om een workshopje te volgen, an-
tiek, snuisterijen, glühwein (in een 
heuse Skihut), krentenbrood en 
warme chocomel. De kerstman zelf 
is er ook. Iedereen is van harte wel-
kom bij  Gerardus Majella aan Bo-
zenhoven 157 in Mijdrecht.
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Atlantis 1 laat punten 
liggen
Mijdrecht - Zaterdag 28 november 
mocht het eerste team van Atlantis 
gesponsord door Rabobank op be-
zoek bij DKV IJmuiden. Binnen 2 mi-
nuten opende Jelmer Steen de sco-
re voor Atlantis. Het begin van de 
wedstrijd ging daarna behoorlijk 
gelijk op. Helaas ging het mis rich-
ting het einde van de 1e helft. Bin-
nen een kwartier ging de score van 
3-2 naar 7-3. Met deze achterstand 
ging het door Rabobank gesponsor-
de team de rust in. 
 Na rust kwam het vertrouwen te-
rug. Jacco van Koeverden Brouwer 
scoorde een strafworp en snel daar-
na viel het schot van Lisanne van 
Doornik, dit bracht de stand op 7-5. 
Hierna ging de wedstrijd wederom 
gelijk op. Atlantis knokte door, maar 

bleef toch haken op 2 punten ach-
terstand. Coach Mark van den Brink 
bracht Wouter Drubbel in, maar dit 
mocht niet baten.
Atlantis kon mede vanwege een 
slechte start deze wedstrijd niet 
naar zich toe trekken. Bij een stand 
van 13-11 klonk het eindsignaal. 
Volgende week speelt Atlantis 1 
haar eerste thuiswedstrijd in de zaal. 
Zij spelen om 14.45 uur tegen KI-
OS. Dit is ook meteen het startsein 
voor de sfeer commissie. Dit is een 
commissie opgericht door jeugdle-
den Kristian Geerdinck en Maarten 
Helsloot. Zij willen meer sfeer bren-
gen bij de thuiswedstrijden van de 
selectie. Zij en natuurlijk de selectie 
kunnen uw aanwezigheid én toeters 
en bellen goed gebruiken!

G-schaatsworkshops op 
tijdelijke ijsbaan
Mijdrecht - Op de tijdelijke ijsbaan 
op het Raadhuisplein in Mijdrecht 
geeft IJsclub Nooitgedacht uit Wil-
nis in december schaatsworkshops. 
Deze workshops zijn speciaal voor 
mensen met een beperking. Ieder-
een, van jong tot oud, kan meedoen. 
De workshops G-schaatsen wor-
den gehouden op 5, 12, 19 decem-
ber van 10.00-11.00uur en 9, 16, 23 
december van 18.00-19.00uur. Aan-
melden kan via e-mail: g-schaat-
sen@ijsclubnooitgedacht.nl tot 2 
dagen voor de datum van de work-
shop. 

G-schaatsen
Met de workshops wil de vereni-
ging belangstellenden kennis la-

ten maken met de schaatssport. De 
club zorgt voor veel begeleiding tij-
dens de lessen, zodat ze alle deel-
nemers kunnen helpen om het on-
der de knie te krijgen. Ieder op zijn 
of haar eigen niveau. Plezier en ge-
zelligheid staat natuurlijk voorop. 

Informatie
Belangstellenden die mee willen 
doen kunnen zich aanmelden via 
het e-mailadres: 
g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.
nl.
Eerst komen kijken kan natuurlijk 
ook.
Voor informatie kan contact worden 
opgenomen met Annike en Henny 
van Kouwen, telefoon: 0297-587075.

Argon Juventus 1e geworden 
met de Shoot Outs
Mijdrecht - De afgelopen weken 
is er onderling gestreden tussen de 
teams van de Champions league.
6 Teams namen het tegen elkaar op 
tijdens de rust van de wedstrijden 
van Argon. De finale van de Shoot 

Outs werd gespeeld tijdens de rust 
van de wedstrijd Argon Zon tegen 
FC Chabab.
De strijd was tussen Barcelona en 
Juventus. Juventus heeft gewonnen 
met 15 tegen 10 doelpunten.

Eerste diploma voor
G-hockeyers
Mijdrecht - De G-hockeyers van 
Hockey Vereniging Mijdrecht kre-
gen zaterdag 21 november allemaal 
hun 1e diploma.

Deze kinderen, in de leeftijd vanaf 
7 jaar, hockeyen sinds vorig seizoen 
met veel plezier bij HVM: ze zijn in-
middels al erg goed in een bal stop-
pen en slaan, ze kunnen overspe-
len, maken prachtige doelpunten 
en spelen altijd een partijtje aan het 
eind van de training.  
Begeleider Mirjam Klaassen: “Het 
is leuk om te zien dat G-Hockey in-
middels een vaste plek heeft gekre-
gen bij HVM. De kinderen hebben 
meegedaan aan de Sinterklaasvie-
ring en gaan in de winter, net als de 
andere jeugdteams, in de zaal hoc-
keyen.” 

G-hockeyers kunnen door hun ver-
standelijke beperking niet aan de 
reguliere hockeycompetitie mee-
doen.
Daarom wordt er door de KNHB een 
speciale G-competitie georgani-
seerd, waarbij er ook tegen andere 
clubs wordt gespeeld. De enthousi-
aste begeleidingsstaf denkt dat de 
kinderen daar volgend seizoen he-
lemaal klaar voor zijn.  

Nieuwe G-hockey vrienden en 
vriendinnen zijn altijd van harte wel-
kom en kunnen een keer vrijblijvend 
meedoen aan een training! Belang-
stellenden kunnen contact opne-
men met g-hockey@hvmijdrecht.
nl en alvast een indruk krijgen door 
het ‘G-hockey HVM’ filmpje te bekij-
ken op ‘Youtube’.

Dinsdagmiddagbridge-
club ‘Ups en Downs’
Mijdrecht - Deze week is de laatste 
ronde gespeeld van de  eerste com-
petitiecyclus.
Er is flink met procenten gestrooid. 
De uitslagen lopen uiteen van 59 
tot 42 %, verdeeld over een A- en 
B-lijn. 
De hoogst scorende in de A-lijn zijn 
Ada Keur en Irene Hulst 59 %, ge-
volgd door Riet van Nieuwkerk en 
Martha de Vries 57,26 % en Ria van 
Zuylen en Miep Witstok met 55,56 
%.
In de B-lijn is het nog een flinke 
eindspurt geworden, voor een pro-
motieplaats.

Willy de Graaf en Anja IJsselstijn 
hebben door een score van 64,58 
% in de laatste ronde zich als derde 
weten te plaatsen. Nu gaan zij mee 
naar de A-lijn, met een totaalscore 
van 54,63 %. Bovenaan in de B-lijn 
eindigde het paar Marga en Cor Ja-
cobs met 57,10 %, gevolgd door An-
nie v.d. Vlugt en Ria Bon met 54,63 
%. Prima resultaat ook voor hen, 
Annie en Ria spelen sinds dit sei-
zoen pas samen.
Wilt u ook mee gaan spelen in onze 
bridgeclub? Informeer dan bij on-
ze voorzitter Ada Groenewegen, tel. 
0297-593452.

Sinterklaas brengt bezoek 
aan HVM
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag wer-
den de Benjamins, de F-jes en de 
G-hockey jongens en meiden van 
HVM verrast met hoog bezoek uit 
Spanje!
Sinterklaas kwam tijdens hun trai-
ning hoogstpersoonlijk het veld op 
lopen en zag daar wel 100 kinde-
ren staan met, in zijn ogen, allemaal 
kleine Sinterklaasstafjes.

Dat waren natuurlijk de hockey-
sticks van de kinderen, Sint dacht 
dat er allemaal Sintjes in opleiding 
op het veld stonden!
Nadat dit misverstand uit de we-
reld was geholpen werden er in het 
clubhuis mooie liederen 
voor de Sint gezongen en flink wat 
pepernoten gegeten.
In de afgelopen weken hadden de 
kids van HVM prachtige tekeningen 
voor de Sint gemaakt, de een nog 
mooier dan de ander,  het gehele 
clubhuis hing er vol mee.

Twee van de kunstenaars werden 
door de Sint beloond voor hun cre-
atieve uitspatting, dat waren Isabel-
le de Graaff (MF1) en Denan Quick 
(H-hockey, de enthousiaste kerel op 
bijgaande foto bij de Sint). 
Hierna verliet de Sint onder luid ge-
zang uiteindelijk weer het HVM 
complex.
Voor alle kinderen die na de gro-
te hoeveelheden snoepgoed nog 
ruimte in de maag overhadden was 
er uiteindelijk nog patat met knak-
worst, heerlijk!
Van goed ingelichte bronnen is on-
dertussen vernomen dat Sint zijn 
staf op Marktplaats te koop heeft 
aangeboden en in plaats daarvan 
een schitterende hockeystick heeft 
aangeschaft.

Het bezoek aan HVM heeft op hem 
blijkbaar veel indruk gemaakt, zo-
veel lieve kindertjes, dat maakt hij 
niet vaak meer mee tegenwoordig. 

Wedstrijd van LR&PC
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag, 29 november, heeft LR&PC de 
Ronde Venen een officiële KNHS 
wedstrijd georganiseerd bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Deze dag werd gespon-
sord door 3 sponsors.

Dit waren administratie kantoor Ad-
ViSup uit Mijdrecht, webwinkel Plu-
to Sport en de Welkoop uit Nieuw-
veen. Het weer viel helaas wat te-
gen maar dat kon de sfeer niet ver-
pesten van deze gezellige en spor-
tieve dag. Alle deelnemers streden 
om de dagprijzen: Een zadeldek met 
logo van de vereniging voor de bes-
te pony en paarden combinatie. De 
strijd bleef spannend tot het laat-
ste moment. Uiteindelijk won Lau-
ra Veenstra met haar paard Sancho 
het gesponsorde dek bij de paarden 
met een score van 192 punten. Het 

pony dek werd met 197 punten ge-
wonnen door Josine Blommestijn 
met haar pony Holthausen FrodoII. 
Per rubriek werden er ook nog ver-
schillende sponsor prijzen gewon-
nen, zoals paardrijsokken, paarden-
snoepjes, geldprijzen en cadeau-
bonnen. Er kwamen in totaal 33 rui-
ters en amazones aan de start, ie-
dereen ging met een tevreden ge-
voel naar huis! De volgende wed-
strijd door LR&PC de Ronde Venen 
georganiseerd, zal plaatsvinden op 
18 april 2010 eveneens bij manege 
Lucky Stable aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht.

Wil je ook lid worden van de oud-
ste rijvereniging van de Ronde Ve-
nen, stuur dan een email naar se-
cretariaat@lrderondevenen.nl of 
bezoek onze website: www.lrderon-
devenen.nl

Veenlopers Woerden 
en Boschman winnen 
Ringvaartloop
Regio - Afgelopen zondag waren 
Veenlopers Michael Woerden en Ju-
litta Boschman de winnaars van de 
Ringvaartloop. In Aalsmeer liep Ju-
litta – ondanks de slechte weersom-
standigheden - ook nog eens een 
nieuw persoonlijk record op de 10 
Engelse Mijlen.
De regen viel op deze zondagoch-
tend gestaag uit de lucht. Deson-
danks hadden vijf Veenlopers de 
weg naar Aalsmeer kunnen vin-
den. Op het programma stond een 
10 Engelse Mijl oftewel 16,1 km; een 
groot deel langs de Ringvaart om de 
Haarlemmermeer.

Het barre weer had totaal geen in-
vloed op Julitta Boschman. Zij bleef 
maar versnellen en raapte daarbij 
veel lopers op. Het resulteerde uit-
eindelijk in een schitterend nieuw 
persoonlijk record. Met haar tijd van 
1.06.37 verpulverde ze de vrouwe-
lijke ‘concurrentie’ met 11 (!) minu-
ten.
Michael Woerden had deze dag ste-
vige concurrentie te verwachten van 
Bernard te Boekhorst, die tijdens de 
Zevenheuvelenloop, twee weken 
geleden, nog voor hem finishte. Mi-
chael verzorgde tot het 5 kilometer-
punt al het kopwerk. Een klein gaat-
je op dit punt bouwde hij vanaf toen 

uit tot een kloof van 2 minuten. De 
overwinning was een feit met een 
tijd van 55.31.
Ook Willem van Leeuwen liep een 
goede wedstrijd. Hij kon net de aan-
sluiting niet vinden bij het duo voor 
hem. Dit zorgde voor veel extra ar-
beid tegenwind. Zijn tijd van 1.02.33 
was echter goed te noemen. Theo 
Noij en Henny Buijing deden het de-
ze dag iets rustiger aan dan anders. 
Theo finishte in 1.11.49 en Henny in 
1.14.49.

Crossen
Crossen is niet de grootste hob-
by van de meeste Veenlopers. Ber-
tus Vrielink waagt zich er deze win-
ter wel aan. Hij nam inmiddels twee 
keer deel aan een wedstrijd van de 
crosscompetitie Zuid-Holland Mid-
den. Begin november in Boskoop 
was het geen succes. Bertus glib-
berde op gewone hardloopschoe-
nen door de modder naar een vier-
de plek in de categorie 60+. Vorige 
week ging het echter al een stuk be-
ter. In Reeuwijk had hij wel spikes 
aan gedaan voor de 6 km met veel 
rul zand, kunstmatige heuveltjes en 
wat minder modder. Hij finishte nu 
als eerste in 60+. Het circuit bestaat 
uit in totaal 5 wedstrijden, waarvan 
de 4 beste meetellen.

AKU kwartet op dreef in 
Ringvaartloop
Regio - Lichte regen tijdens de ge-
hele loop en een zuidenwind tegen 
op de schijnbaar eindeloze laatste 
4 kilometers, waren geen beletsel 
voor vier prominente AKU atleten.
Corné Klein finishte als eerste op de 
10 EM bij de heren boven de veer-
tig in een prima 1.00.37. Ook Harry 
Schoordijk stond borg voor succes, 
in de zelfde tijd als winnares Julit-
ta Bosman van de Veenlopers bij de 
dames veroverde hij de derde prijs 
in 1.06.37. Dat ondanks een qua ge-
zondheid wat kwakkelige week thuis 
op de bank in De Kwakel, klasse!
De dames van de lopers groep van 
AKU lieten zich eveneens niet on-
betuigd. Elisabeth van den Berg is 
weer helemaal terug aan het front 
en sleepte, gehaast door loopmaatje 
Maarten Moraal, een tweede prijs 
in de wacht in 1.21.04 voor beiden. 
Anny Calmez werd hierdoor zo ge-
inspireerd dat zij ook in de prijzen 

viel, een derde plek in 1.26.23.
Theo Noij kwam uit in de klasse vijf-
tig plus en zette een keurige tijd van 
1.11.49 neer.
Fred van Rossum, Jos Snel en Ri-
chard Mayenburg wilden niet voor 
elkaar onderdoen en snelden naar 
1.16.00 voor Fred en Jos en 1.16.24 
voor Richard.
Arie Ligtvoet, wat voortvarend ge-
start, moest aan het eind van de rit 
Elisabeth en Maarten laten gaan, 
maar bleef Arno Waaijer net voor en 
kwam toch heel behoorlijk in 1.22.02 
binnen.
Arno deed er zeven en dertig secon-
den langer over.
Maarten Breggeman tenslotte merkt 
dat de jaren gaan tellen, de snelheid 
gaat er een beetje uit en meer dan 
1.46.41 zat er deze keer niet in.
Jos Lakerveld beperkte zich voor 
een keer tot de vijf  kilometer en leg-
de deze af in32.09.

Weer overwinning voor 
dames De Amstel
Uithoorn - De dames van De Am-
stel blijven aan de winnende hand. 
Na het verlies tegen de koploper 
van enkele weken terug hebben ze 
daarna weer alle punten binnen ge-
haald. Afgelopen zondag werd van 
SC Haerlem ’04 gewonnen in een 
spannende wedstrijd.
Met een bijna volledig team, alleen 
Maaike ontbrak, begonnen de da-
mes aan de wedstrijd. De eerste bal 
was voor Haerlem, maar Hilde her-
overde heel snel de bal. Er volgden 
mooie aanvallen van beide kanten, 
waarbij die van De Amstel toch wat 
gevaarlijker waren. Bij een tegen-
aanval van de gasten ging Diana er 
iets te fel in, zodat ze naar de kant 
moest. Haerlem profiteerde van het 
overtal en kwam op voorsprong: 0 
– 1. Via Colette en Ninke kwam de 
bal bij Hilde die vervolgens door de 
keeper onreglementair werd aan-
gevallen. Niké nam de strafworp en 
bracht de stand gelijk: 1 – 1. Een 
volgende aanval van Haerlem werd 
door Hilde onderbroken die snel 
doorzwom en De Amstel op voor-
sprong zette: 2 – 1. Na bijna vier mi-
nuten spelen kwam Haerlem door 
capnummer 6 weer gelijk: 2 – 2.
Niké veroverde de bal bij het begin 
van het tweede partje en De Am-
stel ging meteen ten aanval. Dat le-
verde een man-meer-situatie op en 
Niké scoorde 3 – 2. Rianne probeer-
de ook een doelpunt mee te pakken, 
maar de keeper lag in de weg. De 
volgende aanval eindigde beter, Hil-
de nam een 2-meterbal, speelde op 
Diana die vervolgens scoorde: 4 – 2. 
Yvonne V. ging er iets te hard in en 
moest naar de kant. Yvonne W. ging 
bij een aanval van de gasten hard 
voor de bal en had hem. Het leverde 
verder niets op.

Aanval
Ook bij het begin van het derde 
partje had Niké de bal. Mireille on-
derbrak een vijandelijke aanval op 
mooie wijze en uit de tegenaanval 
bracht Niké de stand op 5 – 2. Ka-

te kreeg een strafworp tegen, maar 
Colette redde fraai. Na ruim twee 
minuten spelen verkleinde nummer 
11 van de gasten de achterstand tot 
5 – 3. Mireille schoot net over en Co-
lette moest een paar keer reddend 
optreden. Diana beging een zware 
overtreding en Haerlem profiteer-
de van de man-meer: 5 – 4. De Am-
stel kwam een beetje in de verdruk-
king en dat bleek ook wel uit het feit 
dat zowel Kate als Mireille tijdstraf-
fen kregen. Bij de laatste profiteerde 
Haerlem opnieuw en de stand werd 
gelijk: 5 – 5. Gelukkig wist Niké bin-
nen een halve minuut De Amstel 
weer op voorsprong te zetten: 6 – 5. 
Yvonne V. kreeg opnieuw een tijd-
straf, maar dat liep goed af. Diana 
werd mooi vrij gespeeld en ze ging 
als een speer op het doel af. Op het 
moment dat ze wilde schieten wa-
ren de vijf minuten om en klonk het 
signaal voor het eind van dit partje. 
Diana was daar niet blij mee.

Seconden
Het vierde partje begon goed. Niké 
had de bal en na acht seconden had 
De Amstel al een man meer. Door 
goed rondspelen waarbij Ninke, Ri-
anne, Yvonne W. en Kate betrok-
ken waren, kwam de bal bij Niké die 
haar vijfde doelpunt scoorde: 7 – 5. 
Het spel bleef heen en weer gaan. 
Colette redde enkele keren heel 
mooi, maar dat deed de keeper aan 
de andere kant ook.
Yvonne V. zwom tegen haar derde 
p’tje op en mocht niet meer mee-
spelen. Echt uitgespeelde kansen 
kwamen er niet meer en beide par-
tijen wisten ook niet meer te scoren, 
zodat de wedstrijd in een 7 – 5 over-
winning voor De Amstel eindigde.
De dames kunnen terugzien op een 
met enige moeite gewonnen wed-
strijd en coach Elmer had tussen 
de partjes door ook heel wat werk 
te doen.

Irene en Gerrit Roseboom.


