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Weinig belangstelling voor
Alle acht nieuwe partijen akkoord met voorstel CDA
Structuurvisie
in
Wilnis
Ernst Haitsma benoemd tot
De lijsttrekkers van het CDA en VVD, de grote winnaars van de verkiezingen zoeken nog 1 of 2 coalitiegenoten

Wilnis - Als de belangstelling voor
de Week van de Structuurvisie, van
24 september tot 1 oktober, overal
net zo groot is geweest als in Wilnis het geval was, is de ‘informatiekaravaan’
ervaring
en een
De
Rondeeen
Venen
– Oprijker
uitnodiging
illusie
geworden.
van
de armer
lijsttrekker
van deWoensdag
grootste
partij, Ingrid Lambregts van het CDA,
kwamen maandagavond jl alle acht
de lijsttrekkers bij elkaar om in een
openbare vergadering te bespreken
hoe nu verder om te komen tot het
vormen van een coalitie. “De kiezer
heeft gesproken. We kunnen gezien
de uitslag van de verkiezingen, waarin wij 7 zetels kregen en de VVD 6
hebben we samen niet de meerderheid. Alle overige partijen hebben er
2 of 3, hetgeen dus inhoud dat we
reeds een meerderheid hebben met
1 of 2 andere partijen erbij”, aldus
Lambregts. “Om te komen tot een
open verkenning stellen wij voor om
een informateur van buitenaf te benoemen.

29 september jl. liet de Wilnisse bevolking het massaal afweten tijdens
de presentatie van de Week van de
Structuurvisie op het parkeerterrein naast Dorpshuis De Willisstee.
Slechts
enkelevan
bezoeker
liet zich
met
heteen
voorstel
het CDA
om
zieninformateur
en dan nogaan
voornamelijk
bijwel
de
een
te stellen en
Ernst Haitsma. Voor de raadsleden
van de Rondeveners is deze informateur geen vreemde. Vijf jaar geleden werkte hij ook al mee aan de
vorming van de coalitie CDA, VVD en
RVB. Voor de lijsttrekkers uit Abcoude is het een nieuwe naam, maar gezien het vertrouwen van de Rondeveense leden gingen ook zij zonder
meer akkoord. Afgesproken werd
dat de gespreken tussen informateur
en partijen nog deze week zoveel
mogelijk zullen plaats vinden en als
het allemaal lukt er volgende week
wederom een openbare bijeenkomst
wordt belegd waarin de informateur
zijn bevindingen en voorstel in een
rapport zal aanbieden.

Mee eens
Alle acht de lijsttrekkers stemde in

Tijdsdruk
Ondanks het feit dat er nogal wat

kraam van de firma Ruizendaal die
er met (overheerlijke) streekproducten stond. Alleen een handvol ambtenaren was er om informatie te geven of vragen te beantwoorden. Echter deze ‘voorlichters’
weinig
tijdsdruk
achter dezehadden
formatie
zit,
of principe
niets anders
te doen
dancollege
te gein
zou het
nieuwe
er 3 januari moeten zijn in verband
met het vaststaande feit dat per 1 januari de nieuwe gemeente er is, de
zittende raad en zittende college er
niet meer is, zou dat het mooiste zijn:
“Maar laat duidelijk zijn, er is tijdsdruk, maar dat mag de zorgvuldigheid zeker niet bin de weg staan”,
aldus Ingrid Lambregts. De overige
lijsttrekkers waren het hier mee eens.
“Het zal kwa tijd wel een krachttoer
worden, maar ik heb er vertrouwen
in”, aldus Cees Schouten namens de
CU/SGP.

informateur voor open verkenning

Safari?

Beleef
experts eendie
nieten
vanmet
hunde
avondmaaltijd
door
een cateringwagen
ternaar
plaatse
exclusieve
droomreis
werd
verzorgd.
Onder de
grote paoostof zuidelijk
Afrika.
raplu, in de twee dubbeldeksbussen
en bij een aantal marktkramen was
over een breed gebied informatie
te vinden
over de nieuwe
gemeenCommunicatieweg
11a Mijdrecht
te. Mooi Telefoon
van opzet
en goed bedoeld,
0297-254455
maar aan de meeste Wilnissers was
www.bms-travellers.nl
het niet besteed. Te hopen is dat de
informatiekaravaan in de andere zeven dorpen van de nieuwe gemeente meer bezoekers heeft getrokken,
anders is het alleen maar een (te)
dure grap geweest.

Vanaf nú ook
op maandagmiddag open!

12.00 water
tot 18.00 uur
Auto uit de bocht, twee auto’s te

Van Olden VVD: “We hoeven slechts
een drie jaar te regeren. Dan hoeven
we toch geen drie maanden nodig
hebben om te formatteren. We moeten niet met open ogen, tijd vermorsen”, aldus Van Olden.

Ondernemers stemmen voor
ondernemersfonds

Mijdrecht - Door nog onbekende
oorzaak ramde zaterdagochtend
rond kwart over negen de bestuurster van een personenauto, die over
de Ringdijk Tweede Bedijking reed
richting Amstelhoek, een aan de
overzijde staande geparkeerde auto en belandde met de geparkeerdstaande auto op de kop in de sloot.
In Marktplein
de geparkeerde
auto bevonden
21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777
zich geen personen. De bestuurster
van de auto kon op eigen kracht het
voertuig verlaten. Beide auto’s waren total loss. Ook de lantaarnpaal
belandde in het water. Voor zover
bekend kwam de bestuurster met
de schrik vrij.

dere ondernemer in het centrum
mee en worden de kosten voor het
aantrekkelijk houden van het centrum eerlijk verdeeld. De afgelopen
weken konden ondernemers in het
centrum van Mijdrecht, die volgens
een door de gemeenteraad vastgestelde verordening moeten bijdragen aan het fonds, hun stem uitbrengen. Maandag 29 november
sloot de stemming. Uit de resultaten
en krijgt
hij een
motie vanvan
wanblijkt
dat een
meerderheid
de
trouwen. Cees
Houmes
vanis D66
ondernemers
voor
invoering
van
verwoordde
in de
motiewordt
waarom
wat
officieel een
BI-zone
gede wethouder deze motie verdiennoemd.
de: “Allereerst het Estafetteproject.
Hoewel de gemeenteraad de afDraagvlak
spraak52had
met de
wethouder
dat,
Ruim
procent
van
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zouden
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inBouwfonds
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van en
hetzolang
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delijkheid
zou zijnvertegenwoordiover de wijze
De
vóórstemmers
waarop
tekort
op dit plan
gen
ruimhet
meer
WOZ-waarde
danvan
de
maar liefst twee en een half miljoen
euro zou zijn opgelost, de wethouder eerst bij de raad zou komen voor
hij de overeenkomst van samenwerking zou tekenen. “Ondanks deze
afspraken met de raad heeft wethouder Rosendaal, deze overeenkomst met Bouwfonds getekend,
zonder overleg met de raad, midden
in de vakantie, op 14 juli jl.
belang dat in de nieuwe gemeente
Bouwplan
een
waarnemer aan het werk gaat
Op 16
jl. is gebleken
die
deseptember
situatie goed
kent, op dat
de
een afspraak
Rosenhoogte
is vanvan
de wethouder
ontwikkelingen
in
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met de raad
dat,belangen
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van
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Abcoude als De
Ronde
VeRuimtelijke
Ordening
nen
goed kan
dienen. artikel
Met de19-2,
bedie politiekvangevoelig
zouden
kunnoeming
mevrouw
Burgman
nen liggen
eerst de raad
wordt
de continuïteit
van zou
het worherden gehoord, ook
niet is nagekoindelingsproces
gewaarborgd.
Namen.
geblekenvan
datstart
deze
dat
deTevens
nieuweisgemeente
is
wethouder
zicht heeft op
gegaan,
zal geen
de commissaris
de wat
mier onder
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nister
van zijn
Binnenlandse
Zaken vragebeurt
wel dat deze
gen
om dan
de procedure
voorwethoude beder een onwaarheid
gespronoeming
van een vasteheeft
burgemeesken.open
Dezetewethouder
op een eerder
ter
stellen. Hiervoor
zal de
momentraad
een eerst
procedure
niet correct
nieuwe
een profielschets
heeft doen
uitvoeren, door niet tijmoeten
opstellen.

tegenstemmers. Hiermee voldoet de
stemming aan de eisen die door de
wet worden gesteld en die moeten
garanderen dat er voldoende draagvlak is voor invoering. De uitslag van
de stemming betekent dat de Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht
2010 in werking treedt. Deze verordening is door de gemeenteraad
in zijn vergadering van 28 oktober
2010 vastgesteld. De verordening
dig nakomen
van eenalle
gerechtelijke
maakt
het mogelijk
onderneuitspraak,
waarmee
de gemeente
mers
in het
centrumhijvan
Mijdrecht
meer
dan
50.000 euro
schade
heeft
te
laten
meebetalen
aan
activiteiten
berokkend.
die
voor het gehele centrum georganiseerd worden, zoals de feestConclusie en evenementen. Het
verlichting
De conclusie
is dan ook:isdat
doel
van de verordening
hetwetbehouder Rosendaal
de raad blijkbaar
vorderen
van de leefbaarheid,
veiniet serieus
neemt. kwaliteit
Dat hij eren
moeite
ligheid,
ruimtelijke
aanmee heeft om zorgvuldigheid
te betrekkingskracht
van het centrum.
trachten
bij procedures en
de finanHet
ondernemersfonds
treedt
officieel per 1 januari 2011 in werking.

U kUnT AllE* hUiZEn bEZichTiGEn
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
KIJK VOOR AANBOD OP:

www.RossUm-mijDREchT.nl

Flexibel
BINNEN 4 WEKEN!
10 CM SLANKER
Sporten & Ontspannen

Kijk
snel
op
website!
Met
een
26ofonze
52 rittenkaart!

Bozenhoven 65-67 | Mijdrecht | Tel. 0297-24 24 24 | Fax 0297-27 40 00
* voor de niet deelnemende panden kunt u even een afspraak maken, ook voor zaterdag a.s.

www.amstelhof.com

Hoe gezond

Flexibel
Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie
2010
ben
jij?
Sporten & Ontspannen
Doe de vitaliteitscheck!

Zaterdag
11 december
201052
t/m rittenkaart!
zondag 2 januari 2011
Met een
26- of
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

www.amstelhof.com
45
U bent van harte welkomOndernemingsweg
om de bijzondere
Uithoorn
schilderijen van Jan te komen
bezichtigen.

kunst huren al vanaf enkele euro’s per maand

Jan Brugmans (86)
Opeleen
Corsapunt
EcoflEx
flExachter
zet
Uit voorraad met:
zijn
activiteiten
- Nu 0% rente!
€ 5.000,
www.kunstuitleen-timeless.nl

meer dan

Grafheuvels
voor groot
publiek

ciële belangen van onze gemeente
te verdedigen. Besluit: de handelswijze van deze wethouder ernstig
te betreuren en hem te verzoeken
om aan de raad duidelijk kenbaar
te maken dat hij in het vervolg de
raad en de procedures wel serieus
zal gaan nemen”, aldus de motie van
D66. Een motie die er niet om liegt.

Lees In de provincie

(Vervolg elders in deze krant)

Nieuw in Wilnis
STOMERIJ-KLEDINGREPARATIE
BORDUURCENTRUM

De
Witte
Roos

openingsaanbieding
tot 24-12-2010:

25% KORTING
OP STOOMGOED

DORPSSTRAAT 35 • WILNIS

De mooiste vakantiefoto
De Ronde Venen - Tijdens de vakantie wordt het meest gefotografeerd. Uit die grote stapel foto’s

OPEN
HUIS
ZATERDAG 9 okTobER 2010

zaterdag 11-17.00 uur

Motie van treurnis/afkeuring
haalt het weer niet

Marianne Burgman waarnemend
burgemeester DRV

kijk voor onsALLE
volledige
aanbod
onze
vernieuwde site:
DAGEN
VANopDE
WEEK
www.rossum-mijdrecht.nl

Tel. 0297 534 598
Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek.
023
- 5376227
OpenTel./Fax:
wo t/m vr
12-17.00
uur

Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans

Mijdrecht - Ondernemers in het
centrum van Mijdrecht hebben in
meerderheid gestemd vóór invoering van een ondernemersfonds.
Met behulp van een ondernemersfonds bekostigen ondernemers gezamenlijk activiteiten in het centrum, bijvoorbeeld op het gebied
van promotie.
Het oprichten van een ondernemersfonds is een wens van de HanDe Ronde Venen
– “Wat(HVM)
wordt het
delsvereniging
Mijdrecht
en
toch tijd
de gemeenteraadsverwordt
vandat
harte
ondersteund door
kiezingen
komen en
college
en
de
gemeenteraad.
De dit
HVM
organieen groot
deel van
deze raad
seert
regelmatig
activiteiten
en worfesden vernieuwd.
Wat
hierde
toch
steeds
tiviteiten,
met als
doel
aantrekopnieuw gebeurt
niet. Een
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het toch
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die maar Deze
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ren en
ook alles maar over
hun kant
een
ondernemersfonds
betaalt
ielaten gaan.”
Niet mis te verstane opmerkingen
van diverse belangstellenden, maar
ook van raadsleden, na de gemeenteraadsvergadering van donderdag
jl. En ze hebben geen ongelijk. Iedere keer weer als de gemeenteraad
van De Ronde Venen vergadert, dan
vraag je je als toehoorder af, wat gebeurt hier toch? Donderdag jl. was
het Ronde
weer wethouder
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die
De
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de eerris
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Van Kouwen geeft nog € 1.500,- voordeel
Mijdrecht - Jan Brugmans, wie bovenop.
bereikt.
Later een
kreeg
dat een
vervolg
Wij bieden
financiering
voor
24
kent hem niet in Mijdrecht, ook al maanden
in studies
oprentepercentage
het gebied van
boekvoor een
van 0%.
zullen jongeren de wenkbrauwen houden en management. Geslaagd
fronsen. Wie?... Waarschijnlijk (her) verkoper van sellotape tot kopieer• Geen
rdeel GAF in Delft.
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al-leve
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Dit
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hem. Een man ook met hobby’s
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Wir leben Autos.
Tja, Erwat
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je vertellen
van een
geen windeieren hebben geis al een
EcoFlex leverbaar
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€ 14.595,man die over een tomeloze energie legd, zoals puzzelen en slagzinnen
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vocabulaire voor. Een zelfverzekerde flink extra inkomen binnen! “Ik veren ambitieuze man die als drijfveer diende er soms meer mee dan met
had dat hij zichzelf moest verkopen mijn dagelijkse werk,” merkt Jan
in het leven, want volgens hem doet terloops op tijdens ons informeel
een ander dat niet voor je. ‘Alles kan, bezoek bij hem thuis. In De Ronals je het maar goed regelt’, is altijd de Venen en met name Mijdrecht
zijn stelling geweest. Een typische kent men Jan Brugmans als een geselfmade-man die met in begin- dreven bestuurder en politicus, als
sel slechts MULO op zak veel heeft graag geziene vrijwilliger bij stichting De Baat en vooral als Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke
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Win een literaire reis
Het boek Literaire reis door de tijd brengt landschap, architectuur en
literatuur samen. Utrecht kent een spannende en rijke geschiedenis,
en daarom beschikt de provincie over tal van markante plekken en
perioden. Het boek laat tientallen momenten en monumenten zien,
door middel van tekst en beeld. Een exemplaar in uw boekenkast?
De provincie verloot drie exemplaren aan degene die een mailtje
stuurt naar secretariaat_cmu@provincie-utrecht.nl o.v.v. literaire reis

Literatuur in de provincie

Grafheuvels voor breed publiek
In de bossen bij Elst liggen twee
grafheuvels. Leidse archeologen
deden in 2006 onderzoek naar de
prehistorische begraafplaatsen.
Tot hun verrassing bleek dat

GS

de grafheuvels geen afgelegen
plekken waren, maar middenin
de bewoonde wereld lagen. De
onderzoeksresultaten worden
gepresenteerd in Living near the

dead. Dankzij financiering van
de provincie Utrecht is ook een
publieksuitgave gemaakt; Op de
randen van de Rug.

Geschiedenis in de provincie

Voor de toekomst

Van Vestdijk tot Heytze

‘Wij zetten ons in om het cultureel
erfgoed van onze provincie te
bewaren voor de toekomst. Door
ervoor te zorgen dat er niet alleen
een wetenschappelijke, maar ook
een publieksvriendelijke versie van
het boek komt, maakt de provincie
Utrecht het erfgoed toegankelijk en
beleefbaar voor een breed publiek’.

In ‘Provincie
Utrecht, literaire
reis door de
tijd’ speelt de
verhouding
tussen tijd en
plaats een grote
rol. De teksten
die in het boek
zijn opgenomen,
laten dat
duidelijk
zien. Jan-Paul

Anneke Raven, gedeputeerde
Financiën, Samenleving en Cultuur

Agenda

Bewonersavond online
Donderdag 18 november 2010 organiseerde de
provincie Utrecht met de gemeente Utrecht en
de Asfaltcentrale
Utrecht (ACU) een
informatieavond
over de
ontwikkelingen
rondom de
asfaltcentrale
aan de
Groenewoudsedijk.
Tijdens de avond
vertelde een
technisch specialist
van de ACU over
de werking van
de asfaltcentrale.
Vanuit de provincie

en de gemeente Utrecht waren de betrokken
bestuurders, gedeputeerde Milieu Wouter de Jong
en wethouder
Ruimtelijke
Ordening Harrie
Bosch, aanwezig
om de gestelde
vragen te
beantwoorden.
Lees het
verslag en de
bijbehorende
presentaties op
de website van de
provincie Utrecht.
www.provincieutrecht.nl

Tot en met 31 december
Utrecht rond de jaren ‘60
Wie met weemoed terug wil
kijken naar het Utrecht van 50
jaar geleden, kan herinneringen
ophalen bij de foto-expositie
Utrecht rond de jaren ’60.
Tientallen foto’s zijn een feest
der herkenning: mensen aan
het werk, kinderen op school, in
optocht, sport en spel, feesten,
met de auto op pad, witte
winters, de broodbezorger aan de
deur. www.hetutrechtsarchief.nl

Rosenburg is
redacteur en
samensteller
van het boek. ‘In
de bloemlezing
staan foto’s
en teksten
van een zeer
uiteenlopend
karakter. Van
Van Lennep
tot Spinvis en
van Vestdijk tot
Heytze. De oudere teksten zijn
deels afkomstig uit het archief
van de heer Beets, waar een
schat aan literaire parels bleek
te liggen. Op deze manier is een
boek tot stand gekomen waarin
tekst en beeld elkaar op een
bijzondere manier versterken.
We proberen zo een inspirerende
brug te slaan tussen literatuur
en maatschappij.’
Het boek is verkrijgbaar bij
de boekhandel, maar kan ook
besteld worden door een email
te sturen aan
info@achterland.nl.

In de provincie is een
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk
mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op
22 december. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGen
seRVIcelIjn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
seRVIcepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en 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 en 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, 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

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.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
De Hoef
Merelslag 68
mijdrecht
Albertijn 10
C. Beerninckstraat 62
Industrieweg 33
Viergang 40
Vinkeveen
Plaswijk 71

Aard van het project

Activiteit

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Uitbreiden van de woning met een
aanbouw en een dakopbouw

Bouwen

W-2010-2046

12-11-2010

Vervangen van dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Oprichten van een tuinhuis
Oprichten van een bijgebouw
Uitbreiden van een berging

Bouwen
Slopen
Bouwen
Bouwen
Bouwen

W-2010-2047

14-11-2010

W-2010-2045
W-2010-2048
W-2010-2051

10-11-2010
15-11-2010
19-11-2010

Plaatsen van dakkapel op het
achtergeveldakvlak van de woning

Bouwen

W-2010-2052

16-11-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VooRnemen tot VeRlenInG BouwVeRGunnInGen
met ontHeffInG/wIjzIGInG BestemmInGsplAn
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 9 december 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

opm.

De Hoef
De Hoef Oostzijde 103

Oprichten van een woning

2010/0440

A

mijdrecht
Constructieweg 15

Vergroten van een bedrijfsruimte

2010/0478

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunningen:
- Onder A, B te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c
Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schriftelijk naar voren brengen 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 mondeling
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel nietontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet
bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe BouwVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Arkenpark
De Plashoeve 28

Oprichten van een berging/schuur

2010/0524

Verzenddat.
vergunning

30-11-2010

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 vinden 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/wIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
Demmerik 15a
Molenkade 23

Vernieuwen van een bijgebouw
Oprichten van een recreatiewoning

2010/0233
2010/0316

Verzenddat.
vergunning
29-11-2010
30-11-2010

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 vinden 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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Vinkeveen
Loopveltweg 102

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Veranderen van de entree
van de woning

Bouwen
Afwijken van
de bestemming

W-2010-2005

29-11-2010

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.
VAstGestelD wIjzIGInGsplAn HoofDweG 24 In wAVeRVeen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij het wijzigingsplan Hoofdweg 24 in Waverveen ongewijzigd ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan hebben vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt
met bijbehorende stukken met ingang van 9 december 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage
bij de balie publiekszaken in het gemeentehuis. De digitale versie is in te zien via www.derondevenen.nl
(keuzemenu: bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplannen).
In het wijzigingsplan is de bestemming van het perceel Hoofdweg 24 in Waverveen gewijzigd van ‘Agrarische bedrijfsdoeleinden’ in ‘Woondoeleinden’. Tegen het ontwerp van het plan zijn binnen de daarvoor
geldende termijn geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders ingediend. Ook hebben burgemees-

ter en wethouders bij de vaststelling geen wijzigingen in het plan aangebracht. Daarom kan alleen een
belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze (op tijd) in te
dienen, beroep instellen. Tijdens de termijn van inzage kunt u uw beroepschrift indienen bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep
schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsing van het besluit moet u daarnaast een verzoek om
een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State (zelfde adressering als hierboven). Aan het indienen van zowel een beroepschrift als een verzoek om
voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.
AAnVRAAG VeRGunnInG ex. ARtIkel 11 monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een aanvraag is ingediend voor een vergunning op grond
van artikel 11 van de Monumentenwet 1988 t.b.v. kleinschalige interne werkzaamheden op de begane
grond van het rijksmonument de watertoren, Industrieweg 6, 3641RM Mijdrecht. De Rijksdienst voor het
Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie zijn om advies gevraagd en hebben positief op de aanvraag en de beschreven werkzaamheden geadviseerd.
Het ontwerpbesluit ten aanzien van deze aanvraag ligt vanaf 30 november 2010 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van artikel 14a lid 2 van de Monumentenwet 1988 en het bepaalde in afdeling 3.4 van
de Algemene Wet Bestuursrecht kan een ieder tot 12 januari 2010 een zienswijze tegen deze aanvraag
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten nemen:
- Het toelaten van ruiters op het fietspad langs de Oosterlandweg tussen Hoofdweg en Van Der Haarlaan
door het plaatsen van een onderbord met tekst ‘ruiters toegestaan’ onder het bord G12a (bromfietspad);
- Het laten rijden van bromfietsers op de rijbaan van het gedeelte van de Oosterlandweg tussen Hoofdweg en Van der Haarlaan door het plaatsen van de borden G12a (bromfietspad);
- Het laten rijden van bromfietsers op de rijbaan van het gedeelte van de Oosterlandweg tussen Viergang
en Molenland door het plaatsen van de borden G12a (bromfietspad).
Deze drie besluiten liggen met ingang van 8 december 2010 gedurende een termijn van zes weken ter
inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Beroep
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een beroep instellen tegen een of meerdere
besluiten. Dit beroep dient te worden gericht aan de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, tel. (030) 22 33 000. Van de indiener
van het beroep wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, 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 worden 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 in Utrecht,
t. (030) 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Achtergrond
De gemeente is van mening dat een ruiterroute langs onder andere de Hoofdweg en de Oosterlandweg
bevorderlijk is voor sport en recreatie in de gemeente en een positieve uitstraling heeft. Het laten lopen
van ruiters over de rijbaan van de Oosterlandweg, is niet verkeersveilig. Dit vanwege de hoge snelheden en
verkeersintensiteiten van het gemotoriseerde verkeer en de beperkte breedte van de rijbaan. Om deze reden is het noodzakelijk om de ruiter over het fietspad te laten lopen langs de Oosterlandweg. De negatieve
effecten van de maatregel zullen gering zijn.
Deze verwachting is gebaseerd op de ervaring die in andere gemeenten als Woerden en Utrechtse Heuvelrug is opgedaan met het laten lopen van ruiters over het fietspad. Een andere overweging die een rol speelt
is dat het aantal fietsers ter plaatse niet al te groot is.
De ruiterroute krijgt de status van een experiment voor 2 jaar. Na die periode zal er worden geëvalueerd
of de ruiterroute in stand gehouden moet worden. Mocht echter al eerder blijken dat het gebruik van het
fietspad tot onoverkomelijke problemen leidt, dan zal de maatregel onmiddellijk worden ingetrokken. Hiervoor is in dat geval geen verkeerbesluit nodig.
Het gebruik van het fietspad door ruiters kan leiden tot hinder voor fietsers en het verschrikken van paarden door de (brom)fietsers. Om deze reden wordt besloten de bromfietsers op de rijbaan te laten rijden van
de Oosterlandweg, voor wat betreft het gedeelte van de Oosterlandweg dat binnen de bebouwde kom ligt.
Deze maatregel past in het beleid om bromfietsers zo veel mogelijk op de rijbaan te laten rijden. Onderzoek
en praktijkervaring hebben geleerd dat deze maatregel de verkeersveiligheid van bromfietsers en fietsers
doet verbeteren. Vrij recent zijn de bromfietsers ook al op de rijbaan van de Rondweg en Industrieweg
gaan rijden.
VeRoRDenInG BI-zone centRum mIjDRecHt 2010
Op 10 november 2010 hebben burgemeester en wethouders bekend gemaakt dat de gemeenteraad in zijn
vergadering van 28 oktober 2010 heeft besloten de Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 vast te
stellen.
Op verzoek van, en in samenwerking met, de ondernemers in het centrum van Mijdrecht heeft de gemeente
in dit centrum een Bedrijfsinvesteringzone (BIZ) opgericht. Het doel van de BIZ is het verbeteren van de
leefbaarheid, kwaliteit en veiligheid van het centrum van Mijdrecht en de kosten hiervan eerlijk te verdelen
onder de ondernemers.
Inmiddels heeft een draagvlakmeting onder de bijdragenplichtigen in de Bedrijfsinvesteringszone plaatsgevonden. Hieruit is gebleken dat er voldoende steun voor de verordening is.
a. 52,5% van de bijdragenplichtingen heeft gestemd,
b. 71,43% heeft vóór gestemd
c. de voorstemmers vertegenwoordigen ruim meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers
Dit betekent dat de verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010 één dag na die van bekendmaking in
werking is getreden.
terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde
Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Het besluit is ook te
raadplegen op www.derondevenen.nl. Daarnaast is het besluit te vinden op ww.overheid.nl. Op verzoek van
eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij op verzoek de vergunning hebben ingetrokken van:
- Verweij Printing BV voor een drukkerij op het adres communicatieweg 1, 3641 sG mijdrecht.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 9 december 2010 tot en met 20 januari 2011
ter inzage. Tot en met 20 januari 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht.
De vergunning treedt één dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor
het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten
verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht
en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet. Op 1 oktober 2010
is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van
de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden nog verleend onder
het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden deze vergunningen
gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.
2. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Drukkerij Verweij BV voor het beëindigen van de Flexo-activiteiten en het starten van digitale drukactiviteiten, op het adres communicatieweg 1, 3641 sG mijdrecht.
- Jan van Schie BV voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag van pontons, op het
adres Herenweg 116-118, 3648 cc wilnis.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover
zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een
algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
AGenDA oVeRleG clIëntenplAtfoRm 14 DecemBeR 2010
AAnVAnG 10.00 uuR In VeRGADeRkAmeR 1 In Het GemeenteHuIs
1. Opening
2. Mededelingen
3. Notulen 12 oktober 2010 en actielijst
4. Gemeentelijk herindeling en het cliëntenplatform
5. Communicatie binnen het cliëntenplatform
6. Vertegenwoordiging lid WWB-platform in WMO-raad
7. Maatschappelijke participatie
8. Bijzondere bijstand met groepskenmerken
9. Project ‘Een weekje weg’
10. Wvttk
11. Rondvraag
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gemeentehuis de ronde venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

AgendA MeningvorMende en besluitneMende
rAAdsvergAdering 10 deceMber 2010

AgendA MeningvorMende
rAAdsvergAdering 15 deceMber 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf dinsdag 7 december 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per
inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 00./10)
De gemeente De Ronde Venen is -als grootste van de twee te herindelen gemeenten- verantwoordelijk voor het onderzoek van de geloofsbrieven. Bij het onderzoek
wordt bezien of tot toelating van de raadsleden voor de nieuwe gemeente De Ronde Venen kan worden overgegaan. Het onderzoek wordt gedaan door een commissie bestaande uit een drietal raadsleden. Bij het onderzoek wordt ook gekeken naar
de rechtsgeldigheid van de raadsverkiezingen. Als gevolg van een geconstateerde
fout wordt voorgesteld tot hertelling over te gaan van de uitslag van stembureau 2,
De Meijert.
5. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 10 december 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per
inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering
bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
Ingediend is het volgende initiatiefvoorstel van de fractie Ronde Venen Belang:
Project Verbetering Doorvaart De Heul
Om de subsidiemogelijkheden veilig te stellen wordt een principebesluit genomen
om dit project in 2011 verder uit te werken in een gewijzigde Nota van Uitgangspunten.
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de
agenda de agendering van het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 29 november en rtg Bestuur en Middelen van 30 november en rtg Omgeving 1 december 2010
5. Welzijnsubsidies 2011 (raadsvoorstel nr. 0065/10)
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de te verlenen en af te wijzen welzijnsubsidies 2011. De subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud
6. Evaluatie cameratoezicht (raadsvoorstel nr. 00071/10)
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport Evaluatie Cameratoezicht
Mijdrecht. Cameratoezicht in het dorpscentrum, in de huidige vorm, voort te zetten
tot (uiterlijk) eind 2012. De komende twee jaren de ruimtelijke ontwikkelingen in
het centrumgebied en de ontwikkelingen op het gebied van regionaal cameratoezicht betrekken bij (eventueel) cameratoezicht na 2012.
7. Beheerplan Kunstwerken 2010-2014 (raadsvoorstel nr. 00069/10)
Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan 2010 - 2014 wordt voor de extra
benodigde middelen een voorstel gedaan dit incidenteel te bekostigen uit de saldireserve en dit op te nemen in het bij de voorjaarsrapportage aan te beiden meerjarenperspectief.
8. Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een vrijstelling voor het oprichten van 87 woningen incl. parkeervoorzieningen en loopdek op het perceel Grutto 2 (nabij) te Mijdrecht. (raadsvoorstel nr. 0073/2010)
Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een vrijstelling voor het oprichten van 87 woningen incl. parkeervoorzieningen en loopdek op
het perceel Grutto 2 (nabij) te Mijdrecht.
9. Dienstverleningsconcept (raadsvoorstel nr. 00/2010)
In het dienstverleningsconcept wordt beschreven hoe de dienstverlening van de
nieuwe gemeente wordt vormgegeven. De raad wordt voorgesteld met dit dienstverleningsconcept in te stemmen en eventueel een keuze te maken voor aanvullende dienstverlening door middel van Variant 1: een loket burgerzaken in YourHome in
Abcoude of door middel van Variant 2: een rechtstreekse pendelbus, 3x per week,
tussen Abcoude en het gemeentehuis in Mijdrecht. Tevens wordt de raad voorgesteld de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen.

AgendA buitengewone rAAdsvergAdering 16 deceMber 2010
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Toespraak commissaris der Koningin van de provincie Utrecht de heer R. Robbertsen
De commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen, gaat in op het opheffen van
de gemeente De Ronde Venen en de start van de nieuwe gemeente De Ronde Venen, waarin de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude samen gaan.
4. Toespraak voorzitter mevrouw drs. M. Burgman
Burgemeester Burgman blikt als voorzitter van de raad in deze laatste raadsvergadering van de ‘oude’ De Ronde Venen terug op het 21-jarig bestaan van de gemeente. Ook staat zij stil bij het afscheid van 15 raadsleden die niet in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente terugkeren.
5. Toespraken fractievoorzitters en raadsleden
Fractievoorzitters en raadsleden wordt gelegenheid geboden om door middel van
korte toespraken stil te staan bij de beëindiging van de huidige De Ronde Venen, de
start van de nieuwe gemeente en hun eventuele einde van hun raadslidmaatschap.
6 Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

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.

10. Harmonisatie legesverordening 2011 (raadsvoorstel nr. 00/2010)
De gemeenteraad wordt voorgesteld de geharmoniseerde legesverordening 2011
met de daarbij behorende tarieventabel 2011 vast te stellen.
11. Kadernotities en reactienota structuurvisie en deelvisies (raadsvoorstel nr.
00/2010)
Samen met de kadernotities structuurvisie, worden de reactie nota deel 1 en deel
2 aangeboden ter behandeling. Het proces loopt via de stuurgroep en het fractievoorzittersberaad. De RTG is hierbij niet aan de orde.
12. Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 00./10)
Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek van de geloofsbrieven in de raad
van 10 december 2010 kan -zo nodig- door de commissie van onderzoek geloofsbrieven verslag worden gedaan of tot toelating van de raadsleden voor de nieuwe
gemeente De Ronde Venen kan worden overgegaan.
13. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AgendA besluitneMende
rAAdsvergAdering 15 deceMber 2010
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 10 december 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 25 november 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Tweede financiële rapportage 2010 (raadsvoorstel nr. 0067/10)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die in
deze tweede financiële rapportage 2010 zijn opgenomen.
4b. Voortgangsrapportage incidentele budgetten 2010 ten laste van de reserves
(raadsvoorstel nr. 00068/10)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de begrote onttrekking aan de reserves in 2010 en de ter inzage liggende voortgangsrapportages.
4c. Principemedewerking voor uitwerking bouwplan PCBS De Schakel met 28 starterappartementen (raadsvoorstel nr. 00070/10)
Het bestuur van de Vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Vinkeveen
verzoekt de gemeenteraad de principemedewerking bij de verdere uitwerking van
een bouwplan voor een nieuw schoolgebouw voor basisschool De Schakel in combinatie met 28 starterappartementen aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen. Voorgesteld wordt de gevraagde principemedewerking te verlenen en een definitief voorstel voor de daadwerkelijke realisering van het plan af te wachten.
5. Benoeming beoogd griffier (raadsvoorstel nr. 0075/2010)
Voorgesteld wordt de heer M. de Graaf te benoemen als beoogd griffier.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of
deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

Talentvolle lichting van trainer Leo Clement bezig met
kampioensrace in Hoofdklasse C

Argon D1 bezig aan een
fantastisch seizoen!

Schaatsen met Barbara de Loor
Mijdrecht - Op 11 december vinden de KPN Junior schaatsspelen
met Barbara de Loor plaats op de
kunstijsbaan in Mijdrecht. Heb je
altijd al eens willen schaatsen met
een bekende schaatsster dan is dit
je kans. Speciaal voor G-schaatsers
uit de omgeving geeft Barbara de
Loor een workshop op de ijsbaan in
Mijdrecht.
IJsbaan op het Raadhuisplein
Van 5 t/m 29 december wordt er
voor de tweede keer een kunstijsbaan geplaatst op het Raadhuisplein te Mijdrecht. Er komt een tijdelijke schaatsbaan te liggen van echt
ijs net als vorig jaar. Kijk voor meer
informatie en openingstijden van de
ijsbaan op www.venen-on-ice.nl
Maak kennis met G-schaatsen
IJsclub Nooitgedacht gaat net als
vorig jaar weer een aantal workshops geven voor mensen met een
beperking.
De kunstijsbaan biedt deze mensen
de mogelijkheid om kennis te maken met het schaatsen. De catego-

rie G-schaatsen staat voor een categorie schaatsers die net even meer
aandacht nodig hebben, dingen net
even duidelijker en anders uitgelegd
moeten krijgen.
De workshops vinden plaats op:
Zaterdag 11 december van 9.30 tot
10.30 uur. Zaterdag 18 december
van 9.30 tot 10.30 uur. Woensdag 22
december van 18.00-19.00 uur
Schaatsen met Barbara de Loor
Op zaterdag 11 december hebben
we een wel hele bijzondere workshop voor G-schaatsers. De KPN
Junior schaatsspelen komen dan
naar de ijsbaan in Mijdrecht en Barbara de Loor zal de workshop voor
de G-schaatsers begeleiden.
In 1997 werd Barbara de Loor derde
op het Europese kampioenschappen schaatsen 1997 EK allround.
Haar grootste moment van glorie
beleefde ze echter op de Wereldkampioenschap schaatsen afstanden 2005 in Inzell, waar ze op de
1000 meter goud won. Barbara de
Loor nam daarnaast zes maal deel

Bridgeclub Ups en Downs
Mijdrecht - Wat is de bridgesport
soms toch hard. Met 0,01 % verschil zit je net naast het podium
van de promotieparen.
Een laatste competitiemiddag afsluiten met 64,58% en dan is het
nog net niet voldoende om bij de
eerste 3 paren te komen en zo te
promoveren naar de A-lijn.
Houd goede moed Ada en Tiny, na 6
weken hebben jullie weer een kans.
Gelukkig gaat het niet alleen om de
punten, de gezelligheid binnen onze bridgeclub is zeer belangrijk. Dat
hebben we recent nog ervaren, toen
onze bridgeclub 15 jaar bestond on-

der de naam ‘Ups en Downs’ en wij
dat gevierd hebben met een heerlijke lunch.
De uitslag na 6 weken competitie is:
A-lijn:
Riet van Nieuwkerk
en Martha de Vries
58,63%
Ada Keur en Irene Hulst
58,46%
Til Brunt en Beppie Smit
55,24%
Greet Vermeij
en Cocky Riegen
53,15%
Miep Witstok
en Ria van Zuylen
53,01%
Babs Jansen
en Gerry van der Wende
52,11%

aan het WK Allround. Naast alle
EK’s en WK’s heeft ze ook nog aan
twee Olympische Spelen deelgenomen. Lijkt het je leuk om met Barbara te schaatsen of samen op de foto
te gaan meldt je dan snel aan voor
de workshop via: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl. Je bent natuurlijk alle keren welkom.
G-schaatsen bij ijsclub
Nooitgedacht
Sinds december 2009 heeft ijsclub
Nooitgedacht een eigen G-schaats
afdeling. Ben je enthousiast over
schaatsen en wil je graag elke week
een uurtje op het ijs staan. Elke zaterdagochtend van 08.30 tot 09.30
staan we met groep G-schaatsers
op het ijs en er zijn nog plekken beschikbaar. Heb je interesse of vragen over het schaatsen kijk dan op:
www.ijsclubnooitgedacht.nl.
We zien je graag op de ijsbaan in
Mijdrecht. Vergeet je niet aan te
melden via: g-schaatsen@ijsclubnooitgedacht.nl wij kunnen dan zorgen voor genoeg begeleiding zodat
iedereen het leuk heeft op het ijs.
B-lijn:
Annie van der Vlugt
en Ria Bon
Toos Egberts en Annie Bots
Ton van wijk en Elly Siep
Ada Groenewegen
en Tiny v.d. Hoorn
Marijke Leeuwerik
en Carla Navest
Dora en joop Straver

56,32%
54,79%
53,79%
53,78%
51,46%
50,17%

Wij gaan met veel plezier en een
gezonde strijdlust aan de volgende competitiecyclus beginnen. Deze wordt nog onderbroken door onze Kerstdrive.
Heeft u belangstelling om in onze
club eens mee te spelen, dan kunt u
contact opnemen met Ada Groenewegen, tel. 0297-593452.

Mijdrecht - De beste spelers uit de
Ronde Venen onder 13 jaar zijn bezig met een indrukwekkend seizoen.
Het team heeft een mooie mix van
creativiteit, snelheid en kracht in
huis en bestaat voor de helft uit 1ste
jaars D spelers.
Dat het een bijzondere lichting betreft, blijkt ook wel uit de uitmuntende resultaten. In de zware hoofdklasse competitie staat het team
halverwege het seizoen op een
knappe 2e plaats, op 1 puntje van
de koploper.
In de bekercompetitie is inmiddels
zonder nederlaag de 3e ronde bereikt! Daarnaast zijn er 6 spelers
door de KNVB uitverkoren voor de
regioteams onder 12 en 13 jaar en
staat er nog 1 speler op de standby
lijst. Dit zijn feiten om trots op te zijn!
Talent
Onder leiding van de ervaren trainer Leo Clement en zijn technische staf swingt het team en is het
voor de supporters elke week smullen geblazen tijdens de wedstrijden.
Het elftal bulkt van het talent en de
meeste wedstrijden spelen zich af
op de helft van de tegenstander.
Zo werd er tijdens een internationaal toernooi al eens gelijkgespeeld
tegen de topjeugd van Werder Bre-

men en moesten de talenten van
Ajax tijdens een oefenwedstrijd hun
meerdere erkennen.
De trainer predikt dan ook aanvallend en verzorgd combinatievoetbal. Maar naast alle mooie resultaten spat bovenal het plezier er vanaf
bij de spelers.
Niet alleen tijdens de wedstrijden,
maar ook tijdens de trainingen waar
zij wekelijks veel leren over het voetbalspel.
Vaak zijn de spelers allemaal al een
half uur voor aanvang van de training op het veld aanwezig! Een zeer
leergierige groep dus.
Bovenop alle technische en tactische voetbalaanwijzingen krijgen de
spelers elke week specifieke loopen coördinatietraining, om zodoende nog sneller en sterker te worden
tijdens de wedstrijden!
Compliment
Het bewaken van het plezier en de
ontwikkeling van de spelers zijn natuurlijk de verdienste van de trainer
en zijn staf en is een groot compliment waard.
De spelers krijgen allemaal veel vertrouwen en er wordt veel gelachen.
Dit vormt de basis van de aanwezige teamspirit!
Er staan voor de D1 nog een aantal

prachtige evenementen op het programma.
Zo wordt er na de winterstop regelmatig geoefend tegen verschillende
BVO’s, waaronder FC Utrecht.
In juni gaat het team zelfs deelnemen aan de prestigieuze Aalborg City Cup in Denemarken waar
meer dan 100 clubs aan deelnemen,
waaronder veel gerenommeerde tegenstanders. Een droom die uitkomt
voor de spelers!
Sponseren
Bij zo’n mooi team hoort een mooie
website. De verwikkelingen van de
D1 kunt u volgen op http://svargond1-3.ditismijnteam.nl/.
Uw steentje bijdragen kan ook! Indien u het leuk vindt om het team
te sponsoren, neem dan even contact op met de trainer of webmaster
van het elftal.
Wilt u na het lezen van dit stukje op
zaterdag een thuiswedstrijd bezoeken: U bent van harte uitgenodigd!
De speelagenda staat vermeld op
de website, thuiswedstrijden vangen aan om 1015.
Dus waag eens een bezoekje aan
het mooie complex van Sv Argon
aan de Hoofdweg; om de talenten
van de D1 aan te moedigen op weg
naar het kampioenschap!
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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.

COLOFON
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

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: uitsluitend 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 medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

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
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.
Vermist
- De Jonge Gerard in Nes a/d Amstel (op grens Uithoorn). Rode kat.
In beide oren een groenkleurig nummer 2. Witte voetjes voor en
witte laarsjes bij achterpoten.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwarte poes. Goudkleurig bandje met
steentjes. Ze is 3 jaar oud en heet “Daisy”.
- Midrethstraat in Mijdrecht, poes met wit en lichte/ donkere vlekken.
Ze is 10 jaar oud en heet “Saartje”.
- Ruys de Beerenbroucklaan in Uithoorn, zwarte poes met wit befje
en 1 wit teentje. Haar naam is “Dior”. Zij heeft een knik in haar staart.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora
kater. Draagt een blauw- groen bandje. Hij heet “Thomas”.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel.
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar
oud met de naam “Goochem”. Zij praat terug als haar naam wordt
genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. “Spekkie”is haar naam en zij is 2 jaar oud.
Gevonden
- Ondernemingsweg in Uithoorn, zwart/wit gevlekte kat.
- Dodaarslaan in Vinkenveen, cyperese kat met witte buik.
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antraciet kleurig.
- Uithoorn, hangoordwerg konijntje wit met wildkleur.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.
- Horstermeerstraat, Hoofddorp, 2 Cyperse poezen broer en zus zijn
gechipt en gesteriliseerd. Moeten wel samen blijven.

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

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 ontwikkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Muziek voor Wajir
Ontwikkelingssamenwerking gaat barre tijden tegemoet. De overheid
schrapt rigoreus.
Het is zeer de vraag of de stichting in 2011 nog op een bijdrage van Impulsis kan rekenen.
Zoals u weet is Impulsis het samenwerkingsverband van ICCO, Edukans en
Kerk in actie.
Dit brengt met zich mee dat het particulier initiatief meer aangesproken
moet worden en meer energie zal moeten worden gestoken in het verbreden van ons draagvlak.
Een prachtig voorbeeld: dit weekend mocht ik een envelop met 1.830,- in
ontvangst nemen uit handen van de familie van Kerkwijk uit Amstelveen. De
familie heeft daar een gerenommeerde pianohandel.
Het kwam zo: pianolerares Marleen van der Laaken hield een keer een
voorspeelavond voor de familieleden en kennissen van haar leerlingen. Alle
leerlingen konden hun muzikale vorderingen laten horen. Voor deze voorspeelavonden heeft de familie van Kerkwijk heel gastvrij ruimte in hun zaak
beschikbaar gesteld. Bovendien trakteerden zij de gasten op koffie. Gratis.
Marleen vroeg wel een bijdrage voor kinderen in Wajir, die veel minder mogelijkheden hebben. Dat bracht dit jaar al
521,50 op!
De familie van Kerkwijk was zo gecharmeerd van dit idee dat zij aan alle pianoscholen die bij hen voorspeelavonden houden gevraagd hebben om zich
bij dit initiatief aan te sluiten.
Voor dochter Karin gaf dat extra administratie maar al die moeite had dit
mooie resultaat: samen meer dan 2.350,-.
Dank u wel familie van Kerkwijk, dank je wel Marleen van de Laaken!
Ad Groeneveld

Kunstweekend bij Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing
De Kwakel - Zaterdag 11 en zondag 12 december van 13.00 uur tot
17.00 uur. Wordt u weer een kijkje in
de keuken gegund in het atelier van
het kunstenaarsechtpaar Mark van
Kuppevelt en Ilse Blesing. De tocht
naar de Banken in de Kwakel is zeker de moeite waard evenals de ligging van het atelier. Deze plek laat
zien hoe mooi Nederland, Noord
Holland is. Binnen in het atelier valt
zoveel interessante kunst te bewonderen dat deze goed kan concurreren met het buitenleven. De beeldhouwer is op een oorspronkelijke
wijze in staat de natuur te vangen
en naar zijn hand te zetten. Daarmee verrast hij telkens weer zijn publiek met originele, serene en gril-

lige vormen waarbij hij verschillende materialen gebruikt zoals steen,
brons, hout en halfedelstenen.
Ilse Blesing weet steeds beter wat
zij wil, die kracht straalt uit in haar
werk. Gedurfde penseelstreek, onalledaagse voorstellingen, sterk
kleurgebruik en een sterke compositie maken haar schilderijen tot een
boeiende eenheid. Bijzonder zijn
haar aanraakbare marmeren en stenen beelden.
Het enthousiaste echtpaar ontvangt
u graag en vindt het heerlijk om met
u over hun werk van gedachten te
wisselen. Kortom een tochtje naar
de Banken 1 in de Kwakel is velerlei opzichten zeer de moeite waard!

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 Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.

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), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Stichting Ontwikkelings

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

Rap ‘n Roll in The Mix
Uithoorn - Vrijdag 10 december
treedt Def P & The Howling Coyotes op in The Mix in Uithoorn. Def
P is ondermeer bekend van de HipHop formatie Osdorp Posse, maar
ook van de nummer 1 hit “Bubbelbad” met de Beatbusters.
De Amsterdamse Def P bundelt zijn
krachten met de Howling Coyotes.
Deze rockabillyband uit Zwolle bestaande uit een contrabassist, gitarist en drummer zorgen voor potje
onvervalste rock n’ roll. Deze unieke combinatie met de raps van Def

P zal het dak van The Mix een stukje
optillen. De formatie zal eind van het
jaar met een nieuw album komen.
Om dit album te promoten wordt
er tijdens het optreden in The Mix
een video geschoten voor de nieuwe single van dit album.
Het voorprogramma wordt verzorgd
door lokale hip-hop artiesten: SVS,
Yesper & Enrico.
Een bijzondere avond in The Mix die
je niet mag missen. Aanvang: 20:30.
Entree: 5,- The Mix, J A van Seumerenlaan 1, Uithoorn

Fietsexcursie bij de
Rondehoep
Regio - Met de boswachter kijken
naar wintervogels bij Ouderkerk a/d
Amstel De Rondehoep is een prachtige polder met weilanden en slootjes. Op zondag 19 december van
11.00-12.30 uur kunt u met boswachter Lothar Valentijn van Landschap Noord-Holland mee op excursie. Neem uw fiets mee!
De Rondehoep ligt onder de rook
van Amsterdam-Zuidoost. De weilanden zijn doorsneden met slootjes die vanuit de lucht op een reusachtig spinnenweb lijken. De kronkelige dijk voert ons langs bijzondere plekjes.
In deze tijd van het jaar strijken er
zwermen goudplevieren, wulpen en
kolganzen neer. Misschien zien we
wel grote zilverreigers. De boswachter vertelt graag alle leuke weetjes
en hoopt dat u mee gaat. Ga eens

op stap met de hele familie en beleef een mooie zondagmorgen. Trek
laarzen of waterdichte schoenen
aan, dan kunnen we de vogels van
dichterbij bekijken. En vergeet uw
verrekijker niet!
We verzamelen op de parkeerplaats
aan de Kerkstraat, schuin tegen
over de karakteristieke Hervormde
Kerk in het centrum van Ouderkerk
aan de Amstel.
Aanmelden is noodzakelijk en kan
bij de InformatieWinkel van Landschap Noord-Holland, tel. 088- 006
44 55. De kosten bedragen 6,50, Beschermers van Landschap NoordHolland betalen 3,50 en kinderen
tot 12 jaar 2,50. Meer informatie op
www.landschapnoordholland.nl. Alle buitenactiviteiten in Noord-Holland staan op www.natuurwegwijzer.nl
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Start vervolg omlegging
N201 in De Ronde Venen
Amstelhoek - Waar op de grens
van de gemeenten Uithoorn en Amstelveen het nieuwe tracé van de
omgelegde provinciale weg N201
al volop te zien is, bleef het tot nu
toe wat stilletjes aan de Rondeveense kant van de Amstel. Maar daarin komt heel spoedig verandering.
Dat bleek tijdens een informatieavond die de provincie Noord-Holland afgelopen donderdagavond in
haar nieuwe (tijdelijke) kantoor aan
de Amsteldijk Noord 130 voor genodigden en andere belangstellenden
organiseerde. Niet voor niets want
het kantoor was te klein om iedereen een (zit)plaats te geven. Grote belangstelling was er voornamelijk van Amstelhoekers en bewoners
van het gebied rond de Tienboerenweg. Want in die nabijheid speelt
het vervolg van de omlegging zich
af met onder andere een aquaduct
onder de Amstel en het vervolg van
de weg die te zijner tijd ter hoogte
van de kruising met de Tienboerenweg op de bestaande N201 aansluit.
Uitgewerkte plannen
Tijdens deze informatieavond kregen de aanwezigen uitleg over de
werkzaamheden die voor de realisatie van dit gedeelte van de N201 als
onderdeel van het Masterplan N201
zullen gaan plaatsvinden. Na een
welkomstwoord van ‘omgevingsmanager’ Ramon Kuipers, werd door
projectmanager Wim Erkelens een
korte maar duidelijke uitleg gegeven
over het tracé en de diverse aansluitingen op lokale wegen. Opvallend
was dat hierbij het idee om de hele N201 tot aan De Ronde Venen
inclusief het aquaduct vierbaans
uit te voeren, niet meer ter sprake
kwam. De race daarin is gelopen
en het blijft zoals het nu gaat worden: twee rijrichtingen. De aansluiting bij de Amsterdamseweg, zoals
eerder werd aangenomen dat het
een rotonde zou zijn, blijkt een kruising te worden met verkeerslichten.
De Middenweg van de Bovenkerkerpolder krijgt hierin ook een functie. Dat geldt evenzeer voor de aansluiting op de bestaande N201 bij

Amstelhoek. Ter hoogte van de kruising met de Tienboerenweg komt
een breed uitgevoerd kruispunt
waar ook de aftakking van/naar de
Ringdijk-Tweede Bedijking op wordt
aangesloten. Ook hier wordt een en
ander met verkeerslichten geregeld.
De Tienboerenweg wordt er apart
op aangetakt. De busbaan blijft bestaan en wordt in de kruising opgenomen. Halverwege dit kruispunt en
het aquaduct komt er nog een apart
kruispunt met de Van Geinweg ten
behoeve van de aangrenzende bedrijven, de betonfabriek aan de Amstelkade en de toegang tot wat op
termijn mogelijk het ‘natte bedrijventerrein’ zal moeten worden. Bovendien komt er een ‘veetunnel’ om
koeien van de ene kant van het weiland naar het gedeelte aan de andere kant van de weg te kunnen drijven. De plannen zijn uitgewerkt. Nu
de uitvoering nog.
Tienboerenweg geen bouwweg
Wim Boelaars, ‘projectleider realisatie’, gaf met behulp van lichtbeelden een uitgebreide technische verhandeling over de bouw van het
aquaduct onder de Amstel. Dat
wordt door de aannemerscombinatie KWS/Van Hattum en Blankevoort worden uitgevoerd. Het aquaduct wordt in de bocht van het Amstelkanaal ongeveer ter hoogte van
de kruising met de Hollandse dijk
(achter het Industriegebied-Noord)
en de Amsteldijk-Noord gebouwd.
Boelaars gaf daarbij aan dat de eerste werkzaamheden voor de aansluiting van de N201 met de Uithoornse/Amstelveense kant op het
grondgebied van De Ronde Venen zullen plaatsvinden in de polder Eerste Bedijking. Als de weergoden meewerken zal eind februari, begin maart 2011 er een bouwweg worden aangelegd ter hoogte van het kruispunt N201/Tienboerenweg. Deze weg zal zodanig
in het landschap worden ingepast
dat die na gebruik meteen als tracé dienst zal doen voor de eigenlijke
N201. Anders gezegd, de bouwweg
wordt later de N201. Daarbij wordt

‘voor zich uit gewerkt’ in de richting
van de Amsteldijk tot de plaats waar
het aquaduct komt. De Tienboerenweg blijft zoals die is en wordt in tegenstelling wat eerst het voornemen was, niet als een bouwweg gebruikt. Uit berekeningen blijkt dat
de nieuw voorgestelde manier van
werken goedkoper uitvalt. Ook het
idee dat mogelijk grond en materialen per schip aangevoerd zouden
kunnen worden en gelost aan een
kade bij het Natte Bedrijventerrein,
behoort niet tot de opties. Dat zou te
veel verkeersbewegingen met name
over de Amstelkade met zich meebrengen. Als de bouwweg gereed is
kan het werk aan de toegang tot en
van het aquaduct zelf beginnen.”Dat
zal op een paar details na in grote
lijnen overeenkomen met de manier zoals de Waterwolftunnel onder de Ringvaart bij Schiphol-Rijk/
Aalsmeer is gebouwd,” laat Boelaars weten. “Het is wel een lastige
klus omdat het aquaduct precies in
een scherpe bocht van het Amstelkanaal ligt. Eerst worden er damwanden tot halverwege het Amstelkanaal geplaatst. Daarnaast wordt
voor de scheepvaart een remming
met een draaipaal aangebracht.
Verder komen er ter bescherming
ook nog pontons in het gestremde
deel van de vaarroute te liggen. Op
het diepste punt in het land wordt
een pompenkelder gemaakt om wat
te kunnen afvoeren. Voor het tunneldeel wordt tot op een diepte van
14,5 meter grond weg gegraven.
Dan wordt water weggepompt en
op de bodem een laag grind gestort,
bedoeld om het water enigszins te
zuiveren van slib. Daarna volgt het
storten van de ongewapende onderwatervloer die wordt afgesloten
met een constructievloer. Van lieverlee wordt zo verder gewerkt en
bouwen we met betonelementen de
toegang naar het aquaduct en het
tunneldeel zelf op. Vervolgens wordt
ook de voorziening voor de noodkering gebouwd. Bedoeld voor een
schuif die in geval van nood neergelaten kan worden en op die manier de tunnelbuis aan de kant van

De Ronde Venen afsluit. Naast de
pompenkelder komt een trappenhuis. De tunnelbuis zelf wordt bekleed met brandwerende materialen
en tegels. Tevens wordt voor vluchtwegen gezorgd in geval van calamiteiten in het aquaduct. De diepte
van de Amstel boven de tunnelbuis
is 3,65 meter. De doorrijhoogte in de
tunnelbuis is 4,75 meter, de breedte
is 10 meter, wat verdeeld wordt over
twee rijstroken en de lengte van het
tunneldeel is 133 meter.”
Begin 2013 rijden
Zodra de eerste fase van de tunnelbouw is afgerond, wordt het tweede
deel op dezelfde manier uitgevoerd,
maar nu vanaf de Ander (Uithoornse) kant. Daarbij worden er twee zogeheten kanteldijken naast de uitrit van het aquaduct aangelegd. Die
sluiten aan op de bestaande Amsteldijk. Ze zijn bedoeld als waterkering. Mocht de tunnelbuis door
een calamiteit vollopen met water
kan dit niet verder het land in stromen. De kanteldijken worden, als
men zover is dat daar het werk gaat
starten, gedurende korte tijd gebruikt als omleidingsroute voor het
verkeer van de Amsteldijk-Noord
richting Nes aan de Amstel. Ter
hoogte van de bouwput zal er dan
geen doorgaand verkeer over het
stukje Amsteldijk mogelijk zijn. De
bouw van het aquaduct en de toeritten zal in 16 aparte fasen (delen)
door de aannemerscombinatie worden uitgevoerd.Tot zover een verkorte weergave van toelichting op
het bouwproces door Wim Boelaars.
Desgevraagd zal één en ander zal
tot ver in 2012 en misschien wel tot
begin 2013 duren voordat aquaduct,
N201, aansluitingen en kruispunten
bij Amstelhoek zullen zijn gerealiseerd. Dat betekent dan nog niet
dat die opengesteld zullen zijn voor
het verkeer. Misschien is er nog een
veiligheidstestfase nodig voor het
tunneldeel in het aquaduct, maar
verwacht wordt dat dit geen problemen zal opleveren omdat hier sprake is van slechts een kort tunneldeel.
Overigens loopt de aanbesteding
en de eigenlijke aanleg van de omgelegde N201 en het aquaduct bijna een jaar achter op schema als
in maart 2011 de eerste schop de
grond in gaat! Om die tijd in te lopen zal er hard aan getrokken moeten worden.

Op de plaats van dit bord aan de N201 richting Uithoorn nabij de Tienboerenweg, komt het nieuwe kruispunt. Er achter in het land wordt komend voorjaar
de bouwweg aangelegd

Noodkering in de toegang naar het aquaduct aan de kant van De Ronde
Venen

Omlegging N201
Schiphol-Rijk goedgekeurd
Regio - Het deel van de omlegging van de N201, dat begint bij
de aansluiting op rijksweg A4 bij
Hoofddorp, krijgt komend (voor)
jaar ook zijn vervolg.
Waar eerder de plannen waren dat
de nieuwe N201 met behulp van
een fly-over tussen de bebouwing
door op de Fokkerweg in SchipholRijk zou uitkomen, wordt het tracé nu anders uitgevoerd. Vanaf de
aansluiting op de A4 loopt het tracé
door het nog te ontwikkelen bedrijventerrein Schiphol Logistics Park
achter Rijsenhout, een stuk land dat
naast de huidige N201 (de Kruisweg) ligt. Vervolgens gaat de weg
met een viaduct van 330 meter lang

over de busbaan, Kruisweg, het parkeerterrein bij Mitsubishi en de parallelweg (Beeche-avenue) heen.
Op bijgaande foto is dat in het midden van links uit het land komend
richting de Kruisweg tussen het
wegportaal en (de hoek van) het
kantoorgebouw door. De weg wordt
vervolgd over het reserveringsgebied van de parallelle Kaagbaan en
komt ter hoogte van de Sikorskylaan
weer op maaiveldniveau. Uiteindelijk sluit de nieuwe N201 aan op de
Aalsmeer-Uithoorn route bij de Waterwolftunnel achter het industriegebied van Schiphol-Rijk.

leden zijn handtekening onder de
overeenkomst waarin de voorwaarden zijn vastgelegd voor de aanleg
van dit tracé. Daarin is tevens vastgelegd dat de weg wordt verlegd (!)
indien het Rijk besluit alsnog de parallelle Kaagbaan aan te willen leggen. Maar met de instemming van
nu kan in elk geval definitief verder gegaan worden met de bestemmingsplanprocedure.

Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu zette kortge-

De gemeente Haarlemmermeer
heeft het bestemmingsplan in voorbereiding. Als dat gereed is wordt
het ter inzage gelegd en kan er op
gereageerd worden. Via de media
en de provinciale website zal een en
ander bekend gemaakt worden.

sies dalen tot slechts 109 g/km.
De Opel Astra Sports Tourer is leverbaar vanaf 20345,- of lease van-

af 415,- per maand. Meer informatie en openingstijden vindt u op
www.vankouwen.nl.

Pietenles Danscentrum Colijn
was weer een dolle boel!
Regio - Afgelopen woensdag waren alle kinderen van de ADV en
Combiklassen van Danscentrum
Colijn in opperbeste stemming. Zij
hadden al weken geoefend voor
hun ‘Pietendansdiploma’ en woensdag 1 december was de dag: zij gingen hun Pietendansdiploma halen.
Pakjes overgooien, lopen als Amerigo, pietengymnastiek, over de daken lopen, pepernoten bakken en
nog veel meer; de kinderen waren
er klaar voor.
Terwijl zij druk bezig waren hun opdrachten uit te voeren stonden er
ineens 2 pieten in de zaal! Dat was
een verassing!! En het waren echt
hele leuke pieten. Ze deden natuur-

lijk mee met alle opdrachten, er was
een pio-piet bij (een piet in opleiding) en ook een piet die heel goed
kon dansen en zomaar zijn benen in
de knoop kon leggen! Hij kon zelfs
op zijn hoofd staan. Dit was natuurlijk een grote verrassing voor de kinderen.
Aan het einde van de les kregen alle
kinderen hun pietendansdiploma uit
handen van de Pieten en ook nog
een kadootje! Natuurlijk maakten de
Pieten er weer een grote troep van;
alle kinderen kregen opdracht hun
kadopapier helemaal in kleine stukjes te scheuren en rond te strooien. Toen gingen de Pieten zelf ook
nog strooien; met snoepgoed. Het

was een groot feest voor iedereen,
de middag kwam veel te snel tot een
einde. Zouden ze volgend jaar weer
komen…….?
In januari starten er weer nieuwe
ADV (kleuterballet)lessen, Breakdance en Poppin en Lockin-lessen
en nieuwe Zumbalessen.
De komende weken staan alle lessen bij Danscentrum Colijn natuurlijk in het teken van kerst! De zalen
zijn al aangekleed en op 18 december a.s. staat het kersbal voor de paren op het programma, op 27 december het kerstbal voor de jeugd.
Iedereen is van harte welkom, kaarten zijn alleen in de voorverkoop
verkrijgbaar aan het danscentrum.

De nieuwe Opel Astra Sports Tourer
staat in de showrooms!
Regio - Bij de opening van de nieuwe Opel Van Kouwen vestiging in
Hoofddorp was de stationwagon
al even te zien. Maar deze week is
het dan officieel zover. Op donderdag 9 en vrijdag 10 december zijn er
de speciale introductiedagen bij Van
Kouwen met extra koopavonden.
Vanaf maandag 13 december zal de
nieuwe Opel Astra Sports Tourer in
alle showrooms van de Opel dealers
staan. Hiermee zet Opel opnieuw

een stationwagon in de markt volgens de bekroonde nieuwe designtaal. Zoals we eerder zagen bij de
Insignia Sports Tourer heeft ook deze auto extra dynamische accenten,
die de auto een uniek karakter geven. Zijn elegante, vloeiende belijning en sportieve uitstraling doen
bijna vergeten dat deze Astra ook
heel veel ruimte biedt voor bagage.
Speciale aandacht is geschonken
aan de hoge kwaliteit van de ma-

terialen en afwerking. En dat is te
zien! Alle elementen sluiten naadloos op elkaar aan en alles is prachtig afgewerkt. Zijn uitstraling is dynamisch tot in de details. Het toelopende profiel en het verlaagde dak,
gecombineerd met het ‘blade’ motief op de flanken, geven de Sports
Tourer een krachtige, energieke uitstraling.
Het ruime kofferontwerp, met een
indrukwekkend laadvolume tot

1.550 liter, wordt aangevuld met
slimme hoogwaardige voorzieningen zoals de nieuwe FlexFold-achterbank, die zich met een druk op
een knop laat neerklappen. Andere
toonaangevende voorzieningen, zoals de adaptieve AFL+-koplampen
en de orthopedisch gekeurde ergonomische voorstoelen dragen bij tot
het comfort, de veiligheid en het rijplezier van de auto.
Het uitgebreide motorgamma bevat acht zuinige motoren met vermogens tussen 70 kW/95 pk tot
132/180 pk. Begin volgend jaar lanceert Opel ook de brandstofbesparende Start/Stop-technologie op de
1.3 CDTI, waardoor de CO2-emis-
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Dag Sinterklaasje,
dáág, dáág,…
Regio Maandagmiddag 6 december was
Sint Nicolaas met zijn Zwarte Pieten
voor het laatst in winkelcentrum
Amstelplein waar hij van velen
kinderen afscheid nam. De Sint
maakte nog één keer een ritje op
zijn schimmel Américo, voordat het
trouwe beestje de warme wagen
mocht opzoeken. Niet zijn plaats de
boot, want de Sint vertrok per bus
op het Amstelplein. Zijn stoomboot
zat vast in het ijs op de Amstel, dus
dat ging even niet door. Maar naar
wij hebben vernomen is de Sint met
zijn Pieten aan boord van een andere
boot gestapt die hen over zee naar
Spanje zal brengen… Américo was
al aan boord.
Maar voordat de Sint voorgoed
vertrok was het nog even feest in
winkelcentrum Amstelplein. AH Jos
van den Berg had gezorgd voor een
tafel in de hal waar liefhebbers gratis
warme chocolademelk of glühwein
naar keuze werd aangeboden. Waar
al de mensen zou snel vandaan
kwamen was iedereen een raadsel.
In geen tijd stond de hal van het
winkelcentrum vol mensen. Met de
politie, een drumband en majorettes
voorop maakte de Sint met zijn
gevolg aan het einde van de duistere
middag nog een ommetje rond het
Amstelplein en De Schans waarna
de stoet onder gejuich de hal van het
winkelcentrum binnenstapte. Daar
hadden zich inmiddels tientallen
ouders met kinderen verzameld
om de Sint met zijn Pieten gedag
te zwaaien. Een deel daarvan was
meegelopen in de optocht van de
Sint. De goedheiligman had namelijk
eerst afscheid genomen van de
kinderen op de basisschool De
Springschans. Met de muziek voorop
ging iedereen vervolgens via de Laan
van Meerwijk naar het winkelcentrum
Amstelplein. Ja, dat trok de nodige
aandacht, waardoor het gezellig druk
was. Vanzelfsprekend mochten alle
verzamelde kids in het winkelcentrum
de Sint een handje geven en met de
Zwarte Pieten op de foto gaan. Zo
hoort dat bij een afscheid. Kortom,
het was een dolle boel in de volle
hal. Zo rond een uur of zes begaf
Sint Nicolaas zich met zijn Zwarte
Pieten naar buiten in de richting van
de rijk versierde bus die bij de halte
op het Amstelplein op hen stond
te wachten. Na een uit volle borst
gezonden ‘Dág Sinterklaasje, dáág,
dáág’…, stapte de Sint in, zwaaide
nog één keer en toen was hij weg…
Tot volgend jaar!
En één van deze dagen verwelkomen
wij zijn collega, de Kerstman. Maar
dat hoort iedereen nog wanneer
het zover is… Hij is onderweg met
zijn rendierenslee vanuit het koude
noorden, zo liet hij ons via e-mail nog
even weten... Ja, ook de Kerstman
gaat met zijn tijd mee!
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Kom allen naar Uithoorn zondag 12 december a.s. voor de grootse

KERSTMARKT UITHOORN AAN DE AMSTEL 2010
Uithoorn - Zondag 12 december a.s. zal Uithoorn van 11.00-17.00 uur geheel in het teken
staan van een fantastische grote kerstmarkt. Vanaf winkelcentrum Amstelplein en langs
de Amstel zullen ruim 160 kramen, allen gerelateerd aan kerstproducten, de kerstmarkt
bevolken. Om 11.00 uur precies zal de burgemeester deze kerstmarkt openen. Het is
een Kerstmarkt waar je je uren kunt vermaken, zowel voor groot als klein. Er zullen
vele activiteiten en attracties zijn zoals: Overdekt springkussen, Kerstmannen die vele
lekkernijen uitdelen, er worden kerstverhaaltjes voorgelezen en er zijn toneelspelers.

Arreslee
Je kunt een ritje maken met arreslee: je stapt op bij Winkelcentrum Amstelplein of de
Stationsstraat en Vice Versa. Diverse verenigingen zullen die dag oliebollen bakken,
erwtensoep maken en verkopen poffertjes. Er staan twee grote podiums met de gehele
dag live optredens. En natuurlijk kunt u er prachtige kerstbomen kopen.

Verkeersregelaars
Martin Products Belettering heeft ook weer zijn best gedaan om de reclamekar, die goed
zichtbaar op dit moment aan de kruising N201 met de Zijdelweg staat, weer op tijd klaar
te krijgen. En wat te denken van de vele vrijwilligers die deze dag het verkeer zullen moeten
regelen. Want al kunnen er nogal eens bestuurders zijn die deze mensen vervloeken, denk
wel, zonder deze mensen zou zo’n dag met een grote festiviteit als een druk bezochte
kerstmarkt, een verkeerschaos betekenen. Zij zorgen er – geheel vrijwillig – voor dat alles
in goede banen wordt geleid. Zij weten waar u nog wel kunt parkeren en waar het al vol
is. Dus een oproep vanaf deze zijde: doe wat zij u zeggen, dit bevorderd de doorgang en
brengt u veel eerder op de juiste plaats.

Parkeerterrein

DUS KOM ZOND
AG
12 DECEMBER
ALLEN NAAR UI
THOORN

Het grote parkeerterrein bij Legmeervogels, Randhoornweg, en Nieuwe School wordt het
hoofd parkeergebeuren. Hoe u daar kunt komen ziet u in de routekaart op deze pagina.
Taxi Verhoef heeft maar liefst 4 personenbusjes ter beschikking gesteld om de gehele dag
voor de bezoekers van de kerstmarkt te pendelen. Vanaf de Randhoornweg via de N201
naar het Amstelplein. Kom zoveel mogelijk op de fiets, wandelend of met het openbare
vervoer.

Goede doel
De opbrengst van deze kerstmarkt komt ten goede aan het goede doel. Het goede doel
is Thamer Thuis. Als u ook uw bijdragen wilt doen voor dit goede doel kunt u storten op:
45.35.04.752 t.n.v. Goede Doel Kerstmarkt 2010. Ook kunt u nog steeds uw lege flessenbonnetje deponeren in de daarvoor bestemde bus bij Albert Hein Jos van den Berg. Op
de kerstmarkt wordt ook de gehele dag gecollecteerd voor het Goede Doel: ThamerThuis.

Dankwoord weer voor de Sponsors

A
parkeerterrein bij
Legmeervogels,
Randhoornweg, en
Nieuwe School

N201

pr

ov
in

cia

lew
eg

N201

Winkelcentrum
Amstelplein
N201

Deze kerstmarkt was niet mogelijk geweest zonder de volgende sponsors:
Hoofdsponsors: Phanos, Albert Heijn Jos van den Berg en alle Buurtbeheren
Uithoorn en De Kwakel. Ook een hele grote dank aan het Team van TPP, Bert
Ojevaar, die al het drukwerk heeft gemaakt en altijd een tijdsdruk had. En
natuurlijk: Solinas bv Uithoorn, Cequ Holding bv Uithoorn, BOP leidingen
Amstelplein , Rabobank , ABN-AMRO bank , UBA Bouw , Leenders Business
& Partycatering, Stichting Werkgroep Horeca Uithoorn, Schijf Groep, Total
Prepress, Rian van der Veldt, SBBU beveiliging, NHAR Entertainment,
Krijtenberg Music Store, M. Plasmeijer, Drinken en Zo, Arow Cleaning, EKZ
makelaars, Administratie en Adviesburo John de Vries bv, Taxi Verhoef, Sauna
Amstelland, Phanos, Vrumo en Royal Club Drinks. Ook een hele grote dank
aan het team van de Nieuwe Meerbode voor het iedere keer weer opstellen,
plaatsen en meedenken over de Kerstmarkt!!!
En nu maar hopen dat de weervoorspellers het goed hebben:
7 graden……40% kans op neerslag en men geeft een 7 als weercijfer.
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blauwe ballonnen en een waslijn
met –door de kinderen- zelfversierde spuugdoekjes, was de kraamfeestsfeer gezet!
Levensloop
Na een baby-raplied en een toneelstuk over de levensloop van een Piet
– van babypiet tot Piet in het bejaardenhuis – werden de Pieten getest
of zij wel klaar waren voor het vader- en moederschap. Omdat Romeo en Julietta in Spanje op hun
tweeling moesten passen, namen
de twee Feestcomité-Pieten de uitdaging aan. Allereerst moesten babykleertjes aan de waslijn worden
opgehangen. De Pieten deden erg
hun best maar werkten volgens de
kinderen niet echt netjes. Daarna
moesten er op twee Pietenpoppen
hele vieze luiers worden verschoond
wat beide Pieten toch niet echt een
fijn klusje vonden….

Sinterklaas en het Pietenkraamfeest in De Hoef
De Hoef - De leerlingen van de
Antoniusschool in De Hoef ontvingen een belangrijke brief van
Sinterklaas. Romeo en Julietta,
de twee Pieten die vorig jaar in
de kerk in De Hoef zijn getrouwd,
hebben een tweeling gekregen!
De kinderen van de Antoniusschool
hadden vorig jaar zo goed geholpen

bij het organiseren van de bruiloft,
dat Sinterklaas besloot ze nogmaals
om hulp te vragen. Of zij konden laten zien hoe een mooi kraamfeest
wordt georganiseerd. Sinterklaas wil
namelijk in Spanje een groot kraamfeest organiseren om Romeo en Julietta en de tweeling te verrassen.
Nou, dat heeft Sinterklaas geweten!

Op 3 december werden Sinterklaas
en twee speciale Feestcomité-Pieten door alle kinderen verwelkomd
en gastvrij ontvangen in het Pannenkoekenhuis De Strooppot.
Eigenaar Marcel Kentrop had de
feestruimte beschikbaar gesteld en
gezorgd voor een feestelijke aankleding. Met babyslingers, roze en

Er kan weer geschaatst
worden op het Raadhuisplein

Mijdrecht - Evenals vorig jaar december kan er ook deze maand
weer volop geschaatst worden op
de (tijdelijke) ijsbaan voor de deur
van het gemeentehuis op het Raadhuisplein. Want die staat er weer.
Op Sinterklaasdag, zondag 5 december, werd de ijsbaan voor het
tweede achtereenvolgende jaar officieel door burgemeester Marianne
Burgman geopend. Zij deed dat samen met Sint Nicolaas en zijn Zwarte Pieten plus ene aantal leuk verklede (school)kinderen. Wel een
beetje jammer dat het ijs op dat moment heel slecht was vanwege de
vele sneeuwval in het weekend en
de daarop volgende dooi op zondag. Vrijwilligers waren druk bezig
de baan zo goed en kwaad als dat
ging, glad te schuiven. Maar al snel
bleek dat vergeefse moeite en besloot men in de nacht van zondag
op maandag water op de baan te
brengen en dat te laten bevriezen.
Niettemin werd er op Sinterklaasdag toch nog op schaatsen gestaan.
Overigens kon de baan pas op donderdagavond 2 december worden
opgebouwd omdat een aantal kramen van de wekelijkse markt ‘in de
weg stond’. Tot laat die avond is men
in de weer geweest met de baanopbouw, waarmee op vrijdag verder werd gegaan. Dankzij de inzet
van de talloze vrijwilligers is het wederom een echte kunstijsbaan geworden waarvan het ijs door een
vriesmachine mogelijk wordt gemaakt. Maar misschien krijgen we
in december nog wel meer vrieskou waardoor de ijsmachine op die
momenten helemaal niet gebruikt
hoeft te worden… Dat scheelt weer
brandstof (en dus kosten) voor het
dieselaggregaat dat de energie levert voor de ijsmachine. Het blijkt
dat de brandstof zo’n 10 à 15 procent van de totale begroting opslobbert.
Entree 4 euro
De ijsbaan is vol in bedrijf tot en met
woensdag 29 december en kent
daarbij een druk programma. Daarnaast kan er tegen een entreeprijs
van 4 euro vrij geschaatst worden
(vorig jaar 2 euro en 3 euro voor de
schaatshuur), met uitzondering van
de ‘geblokte tijden’ voor de verschillende geplande activiteiten, zoals
schoolschaatsen, G-schaatsen, modeshows e.d. De eventuele huur van
schaatsen is dit keer bij de entreeprijs inbegrepen. Dit jaar wordt er
dus één prijs gehanteerd. Men kan
ook een 20 dagen passepartout kopen voor 40 euro. Dat is duurder dan

vorig jaar, toen betaalde men voor
een 25-rittenkaart nog 25 euro. Er
kan uitsluitend met hockeyschaatsen of kunstschaatsen op de baan
geschaatst worden. Op 29 december rond 14.00 uur volgt de ‘sluitingsceremonie’ met een priksleewedstrijd waaraan de organisatie
ook bekende Rondeveners wil laten
deelnemen. Vrijdag de 31e – Oudejaarsdag – moet het Raadhuisplein
weer helemaal in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. Maar
tot dan zal de ijsbaan veel toeloop,
gezelligheid en sfeer met zich meebrengen. De wekelijkse markt zal
er omheen gebouwd worden, met
een korte uitloop in de hoek op het
Haitsmaplein. Daarnaast zullen ook
de kerstmarkt en de zondagopening
van de winkels op 19 december
prachtig aansluiten bij het schaatsgebeuren.
Schaatsen en entertainen
De ijsbaan is groter dan vorig jaar
en meet nu 25 x 20 meter, in totaal
dus 500 vierkante meter. Ernaast
staat een tent van 10 x 10 meter met
een buffet voor ‘koek en zopie’ en
twee tijdelijke blokhutten voor het
opbergen van de schaatsen en opslag. Al met al ziet het er professioneel en gezellig uit. Compliment aan
de organisatie! Net als vorig jaar
zullen 1.800 schoolkinderen (groepen 4 t/m 7) uit De Ronde Venen en
Kockengen onder leiding op gezette
tijden van de baan gebruik mogen
maken. Dit ‘schoolschaatsen’ wordt
door Rabobank Rijn en Veenstromen gefinancierd. Ook zal er weer
ruimte zijn voor het schaatsen met

gehandicapte kinderen, het zogeheten G-schaatsen. Dit was vorige
keer een groot succes. Annika van
Kouwen van IJsvereniging Nooitgedacht uit Wilnis neemt dit voor haar
rekening. Dit keer geassisteerd door
niet minder dan de bekende schaatster Barbara de Loor (Op 11 zaterdag 11 december vanaf 8.30 uur).
Verder worden er ijsdisco’s voor de
kinderen georganiseerd, alsook modeshows van bekende modewinkels in de regio en nog veel meer.
Kortom, het ijsevenement gaat gepaard met een leuk entertainmentprogramma. Een compleet overzicht daarvan in de vorm van een
overzichtelijke agenda kunt u zien
op de website van de stichting Venen-on-Ice: www.venen-on-ice.nl.
Daar treft u bovendien alle sponsors
aan die het evenement mede mogelijk maken, sponsorpakketten, arrangementen en dergelijke. Eén van
de medesponsors is winkelcentrum
De Lindeboom in Mijdrecht die ook
dit jaar weer haar klanten laat profiteren van de ijsbaan middels een
strippenkaartactie. Bij aankoop van
artikelen in de winkels kunnen klanten stempels op een strippenkaart
verzamelen. Een volle strippenkaart geeft recht op een gratis toegangskaartje voor de ijsbaan. Met
de strippenkaart kan men eveneens meedingen bij de verloting van
een van de zes stedentrips. De actie
duurt tot en met 23 december.
Eindjes aan elkaar geknoopt
De kunstijsbaan is een gezamenlijk
initiatief van de schaatsverenigingen IJsclub VIOS en IJsclub Voorwaarts uit Vinkeveen, IJsclub Nooit
Gedacht uit Wilnis en IJsclub Hou
Streek uit De Hoef. Die brengen met
elkaar zo’n 150 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
verlopen. Daaronder ook een stukje beveiliging in samenwerking met
een professioneel beveiligingsbureau. “Wij zijn erg blij dat de stichting Venen-on-Ice er ook dit jaar
weer in geslaagd is de ijsbaan mogelijk te maken. Het is voor het bestuur een avontuur geweest om de
noodzakelijke gelden bij elkaar te
krijgen, maar dat is bijna helemaal
gelukt. Er is gebruik gemaakt van de
ervaringen die vorig jaar zijn opgedaan. Bovendien heeft het nu ook
een groots amusementsprogramma er omheen. Daardoor is het een
echt evenement geworden. Fantastisch. De basis waarop het evenement drijft is dankzij de mega-inzet
van de vrijwilligers van de vier ijsclubs,” aldus burgemeester Marianne Burgman afgelopen woensdag
tijdens een persbijeenkomst op het
gemeentehuis woensdag. De gemeente draagt in totaal 37.500 euro bij op een kostenpost van ca.
100.000 euro die de opzet van de ijsbaan kost. Daarbij zij opgemerkt dat
dit bedrag vorig jaar is overgehouden uit de exploitatie. Het is als zodanig dus geen extra gemeentelijke
bijdrage. “Het restant wordt aangevuld door een flink aantal sponsors,
dat ook dit jaar de baan weer helemaal ziet zitten en daaraan graag
heeft willen bijdragen. Winkeliers en
bedrijfsleven uit De Ronde Venen
doen dit keer dus weer volop mee.
Je ziet ze allemaal op onze website. Daar zijn wij erg blij om, want
het was moeilijker dan ooit in deze tijd geld voor een dergelijk pro-

Op naar de laatste test: de Pietenpoppen moesten worden aangekleed. Het rompertje was voor
de Pieten een onbekend kledingstuk wat tot grappige situaties leidde. Maar, het moet gezegd worden,
de Pieten deden zo vreselijk hun
best dat ze uiteindelijk toch zijn geslaagd. Sinterklaas kan met een gerust hart weer naar Spanje.
De Feestcomité-Pieten organiseren
na alle goede tips ongetwijfeld een
geweldig kraamfeest in Spanje én
ze kunnen bovendien goed helpen
bij de verzorging van de tweeling.
Wat zullen Romeo en Julietta blij
zijn! Met dank aan alle leerlingen
van de Antoniusschool in De Hoef!
ject op tafel te krijgen. Maar dat is
gelukt. We hebben nog een kleine 15.000 euro nodig om het kostenplaatje rond te krijgen maar dat
verwachten we met de kaartverkoop en bordreclame wel binnen te
kunnen halen. Voor het laatste is 86
meter bord beschikbaar waarvan 80
meter reeds is verkocht. Overigens
waren sponsors die in natura wilden bijdragen gemakkelijker bereid
hun medewerking te verlenen dan
zij die wij om geld vroegen. In deze
tijd van economische spanningen
heel begrijpelijk,” laat Jos van Wijk
weten. Hij is voorzitter van de stichting Venen-on-Ice en samen met
het bestuur, gemeente en sponsors
al sinds februari dit jaar bezig de ijsbaan weer van de grond te krijgen.
Gaby Pothuizen is daarin het aanspreekpunt voor de gemeente. De
organisatie van het geheel kost veel
tijd en inspanning. Dat de realisatie
van de ijsbaan ook dit weer gelukt
is, verdient daarom een groot compliment. Voor volgend jaar denkt
Van Wijk dat het nog een stuk moeilijker wordt de ijsbaan voor de derde keer op te zetten. “Wij hebben
dan waarschijnlijk geen beginkapitaal zoals nu omdat we dat naar
verwachting niet uit deze exploitatie zullen overhouden. De gemeente moet bezuinigen dus van die kant
mag je in principe niets verwachten. Maar wellicht trekt de economie dusdanig aan dat sponsors wat
meer financiële ruimte krijgen en
we het helemaal zelf kunnen. Dat
zou mooi zijn. Maar zover is het nog
niet. Eerst gaan we volop genieten
van de ijsbaan anno 2010.”
Extra beveiliging
Behalve door de aanwezige beveiligingscamera’s wordt ook voor toezicht gezorgd door professionele
beveiligers. Op basis van de ervaringen die vorige keer zijn opgedaan,
is het thema beveiliging nu ook
aangescherpt. Daarnaast is er een
baanreglement opgesteld waar elke
bezoeker/schaatser aan gehouden
wordt. Ze zijn als posters herkenbaar opgehangen aan de boarding.
Vanzelfsprekend wordt de baan ook
verlicht. De organisatie zelf en het
verlenen van hulp en bijstand op
en rond de baan wordt door talloze
vrijwilligers van o.a. de ijsverenigingen gedaan. Daar zitten ook EHBOers bij. Zonder hen zou dit evenement niet gerealiseerd kunnen worden. Hen past daarom een woord
van dank. En nu, schaatsen maar!
Openingstijden ijsbaan (wijzigingen voorbehouden): maandag tot
en met donderdag van 10.00 tot
21.00 uur (bij schoolschaatsen vanaf 09.00 uur); vrijdag en zaterdag
van 10.00 tot 22.00 uur, zondag tot
21.00 uur. Op 24 december geopend
tot 17.00 uur. Eerste Kerstdag is de
baan gesloten. Op Tweede Kerstdag geldt de zondagse openingstijd. In de tent naast de baan staat
een bord waarop eveneens de (juiste) openingstijden staan. Zie ook de
agenda voor geblokte tijden.

BINGO bij
Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 10 december 2010 organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een
bingoavond in het clubgebouw van
de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten kosten nog steeds maar 0,50
per stuk. Deze avond o.m. als prijs
een Hotelbon voor een weekendje
weg. Wie wil dat niet! Natuurlijk is
het eerste kopje koffie/thee gratis!
U bent van harte welkom.

Kerstzang in de Janskerk
Mijdrecht - Op zaterdag 11 december 2010 zal er in de Janskerk, Kerkstraat 9 te Mijdrecht een kerstzangavond gehouden worden. Aanvang
20.00 uur. De gezamenlijk koren
o.l.v.Wim van Dijkhuizen zullen diverse bekende en minder bekende
kerstliederen ten gehore brengen.
Ook het Christelijk Mannenkoor
“Immanuel” o.l.v. Jan Verhoef laat

van zich horen. Verder zullen aan
deze avond meewerken: Theo
Griekspoor (orgel),
Christine van der Aart-Segers
(trompet), Corine Visser (viool) en
de teksten zullen worden gesproken door Peter Koning.
De toegang is vrij. Wel zal er een
collecte worden gehouden.
De kerk is vanaf 19.30 uur open.

Workshop geurzeep maken
Wilnis - Een zeer bijzondere workshop vindt op woensdag 15 december a.s. van 19.30-22.00 uur plaats
bij de Stichting ‘Paraplu’ in Wilnis.
“Tijdens deze workshop maken de
deelnemers van gietzeep een eigen
zeepcreatie. Het is heel eenvoudig, maar het resultaat mag er zeker zijn”, zegt docente mevr. Marian
Philip. Zij is zeer deskundig op het
gebied van geur en zeep en brengt
haar kennis graag over aan anderen. Aan de gietzeep wordt kleuren geurstof toegevoegd en vervolgens in een mal gegoten. Men
maakt kennis met verschillende
technieken.

Leuk voor op het toilet of badkamer,
maar ook leuk om als cadeau te geven.
De cursusprijs - 20,00 - is inclusief alle benodigde materialen. Extra materialen zijn bij de docent te
koop.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”,
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis.
Via email kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl

Sinterklaas met brandweerauto bij Julianaschool
Wilnis - Vol ongeloof keken de kinderen van de Julianaschool toen
de brandweerauto met sirene aankwam. Daar stapten Sint en zijn Pieten uit. Sint had een duidelijke verklaring waarom hij met de brandweerauto naar school kwam: Voor
het paard van Sinterklaas was het
te koud en de Ringvaart was be-

vroren, dus geen aankomst met de
boot. En aangezien er onlangs een
brandje in de buurt van de school
was, lag de brandweerauto voor de
hand. Na het welkom gingen Sint en
zijn Pieten naar binnen om de groepen een bezoekje te brengen. Ook
dit jaar was het weer een bijzonder
gezellig feest!

“Cultuurcircuit” geliefd
onderdeel op Molenland
Mijdrecht - Naast alle gezellige Sinterklaas activiteiten werd
vorige week op OBS Molenland
weer een blok van 6 weken cultuurmiddagen, afgesloten.
De ouders waren uitgenodigd om
naar de resultaten te komen kijken.
Er waren 6 verschillenden workshops voor de leerlingen van groep
5 t.m 8. De leerlingen konden kiezen

uit: sieraden, film, muziek, aquarel,
papier en boetseren. De workshops
worden niet alleen door leerkrachten gegeven maar ook door een vrijwilliger en een ouder.
De kinderen en ouders waren erg
enthousiast over de resultaten van
de middagen. In februari en maart
2011 is er weer een cultuurcircuit
dan kunnen de leerlingen weer kiezen voor nieuwe workshops.

pagina 20

Nieuwe Meerbode - 8 december 2010

Soul- en motownkoor D-F!NE
op de kerstmarkt in Uithoorn
Uithoorn - Op zondag 12 december
zal Soul- en Motownkoor D-F!NE
optreden tijdens de kerstmarkt op
het Amstelplein in Uithoorn. D-F!NE

bestaat inmiddels 6 jaar en heeft in
die tijd al een uitgebreid Soul & Motownrepertoire opgebouwd. Tijdens
een optreden van een uur (van 14.15

tot 15.15 uur) zal het ongeveer 30
dames tellende koor o.a. You are so
beautiful, Heal the world, Man in the
mirror, Celebration en Proud Mary

zingen. Het zingen in de open lucht
vereist een andere zangtechniek
dan wanneer je binnen zingt, maar
door de diverse ervaringen met buiten optredens hebben de dames
van D-F!NE daar geen enkele moeite mee. Of ze nu op het straattheater festival of in Paradiso staan:
een optreden van D-F!NE staat altijd garant voor een feestje! Tot ziens
op het Amstelplein: het belooft een
swingende middag te worden!

Spelend Schilderen,
Oud en Nieuw
Regio - Joke Zonneveld geeft in
haar atelier De Rode Draad de
workshop Spelend Schilderen, Oud
en Nieuw op woensdagochtend
29 december 2010 van 10-13 uur.
Aan de hand van speelse oefeningen verken je de begrippen oud en
nieuw met houtskool, krijt en aquarelverf op klein en groot formaat pa-

pier. Vanuit de beweging kom je tot
beelden, die je niet van tevoren hebt
bedacht. Ga verrast door je eigen
creativiteit het nieuwe jaar in! Voor
een uitgebreide toelichting en opgave: www.jokezonneveld.nl, info@
jokezonneveld.nl en 020-6418680.
Verder is Joke Zonneveld op zoek
naar mensen, die het atelier in deeltijd willen gebruiken.

Hoog bezoek bij Horangi taekwondo
Mijdrecht - De kinderen van Horangi taekwondo werden op woensdag 1 december verrast door een
bezoekje van zwarte piet.
Piet dacht eerst goed weg te komen
door slechts te kijken naar de training maar werd door de kinderen al
snel uitgenodigd om mee te doen.
Wat blijkt? Piet en de kinderen konden kennis met elkaar uitwisselen.
Want bij het lopen over daken en
het beoefenen van taekwondo blijken een aantal van dezelfde eigenschappen van pas te komen.
Voor beide heb je veel beheersing nodig en controle over je beweging. Ook heb je veel balans en
evenwicht nodig op de gladde daken, net als bij het uitvoeren van
een goede traptechniek. Zo hebben de kinderen samen met Piet
een aantal oefeningen gedaan waar
zij beide baat bij hadden. Het over
daken lopen werd bijvoorbeeld getraind door over banken heen te lopen. De kinderen konden zelfs een
traptechniek maken tijdens het balanceren. Piet deed wel een poging,
maar dat zag er toch een stuk minder fraai uit. Piet moest wennen aan
het groeten voordat een oefening
begint. Waar de kinderen namelijk netjes een buiging naar elkaar
maakten stak hij telkens alleen zijn

Auto Service Center van den Berg
steekt KDO MC1 in het nieuw
De Kwakel - De meiden van het
C-elftal van sv kdo zijn door Auto Service Center van den Berg uit
de Kwakel wederom voorzien van

prachtige nieuwe shirts, waarvoor
ze de sponsor hartelijk bedanken.
De oude shirts waren te klein geworden en de sponsor is bereid ge-

weest om grotere nieuwe shirts voor
de meiden aan te schaffen. De oude
shirts hebben hun bestemming gevonden bij het KDO MD2 team.

hand op. Hij schrok ook elke keer
van de Kiap (schreeuw om aan te
geven dat je klaar bent voor een oefening) die daar op volgt. Aan het
eind van de training leerde de kinderen Piet verschillende schoppen
op het trapkussen.
Ook al deed deze Piet erg zijn best,
hij was toch beter in het uidelen van
strooigoed dan in Taekwondo, maar
dat was voor de kinderen geen probleem.

NL Doet
vrijwilligers
actie
Regio- NL Doet is de grootste
vrijwilligersactie van Nederland
en stimuleert iedereen om op
18 en 19 maart volgend jaar de
handen uit de mouwen te steken.
Voorheen was deze actie bekend
onder de naam Make A Difference
Day. De actie wordt geïnitieerd door
het Oranje Fonds. Vorig jaar waren
150.000 Nederlanders actief, een
recordaantal. En dit keer is het de
bedoeling om nog veel meer mensen op de been te krijgen. Een vermeerdering van de vrijwillige inzet
is temeer toe te juichen, omdat 2011
uitgeroepen is tot het Europees jaar
van het vrijwilligerswerk! Vrijwilligers zijn het kloppend hart van vele sociale initiatieven. Het Oranje Fonds laat met NL Doet zien hoe
belangrijk actieve burgers voor de
samenleving zijn. Daarnaast draagt
NL Doet bij aan een goed imago van het vrijwilligerswerk. Zowel
klussers als klusaanbieders kunnen
op de speciale website www.nldoet.
nl terecht om zich op te geven om
als klusser aan de slag te gaan dan
wel om één of eventueel meerdere klussen aan te bieden voor deze
twee dagen in maart.
Een klus aanmelden voor NL Doet
heeft veel voordelen: Extra handjes om uw klussen uit te voeren,
naamsbekendheid voor de organisatie, nieuwe netwerken, kennissen
en contacten en eventueel nieuwe
vrijwilligers (op langere termijn).

Bingomiddag in
het Buurtnest
Uithoorn - Vita welzijn en advies en
Cardanus organiseren op woensdag 15 december weer een bingomiddag in ’t Buurtnest. Om 13.30
uur gaat de zaal open en om 13.45
uur start de bingo en duurt tot ongeveer 16.00 uur.

Dames De Amstel winnen
eerste wedstrijd
Regio - Zondagavond speelden
de dames van De Amstel thuis tegen UZSC uit Utrecht. In een spannende wedstrijd trokken de Amsteldames uiteindelijk aan het langste
eind. Hiermee werd de eerste overwinning na de promotie een feit.
Ninke veroverde de bal en via Hilde,
Colette en Dewi kwam de bal bij Kate. Deze kreeg een vrije worp mee en
zij speelde Rianne aan, die ook onreglementair gestopt werd. De bal
kwam terug bij Kate en toen Niké
in kansrijke positie kwam waren de
dertig seconden om. Ninke beging
een overtreding, maar heroverde
snel de bal. De volgende aanval met
Colette, Dewi, Hilde en Niké duurde
te lang. Na bijna twee minuten spelen moest Rianne voor straf naar de
kant en nummer 7 van UZSC profiteerde meteen: 0 – 1. De aanvallen van De Amstel waren vaak gevaarlijk, maar ook de gasten lieten
zich niet onbetuigd. De Amstel kon
niet profiteren van de man-meer-situatie toen iemand van UZSC voor
straf naar de kant moest. Met nog
anderhalve minuut te gaan redde Colette op fraaie wijze. Een halve minuut later was ze echter kansloos opeen hard schot van nummer
12 van UZSC: 0 – 2. Yvonne V. kwam
in het veld voor Dewi en Mireille loste Rianne af. Yvonne V. en Mireille
zetten samen een mooie aanval op,
maar Kate schoot in het eindsignaal
net naast.
Ninke had ook bij het tweede partje de bal. Via Hilde en Colette kwam
de bal bij Yvonne V. die in de fout
ging en UZSC ging in de aanval. Dat
liep met een schot naast af. Colette
speelde op Kate die een vrije worp
meekreeg. Die kwam bij Hilde die
ook onreglementair gestopt werd.
Hildes pass op Niké leverde een
schot op dat door de keeper gestopt
werd. Een vrije worp van Yvonne V.
kwam bij Kate die met een achterwaartse net naast schoot. Halverwege dit kwart moest Kate voor straf
naar de kant, maar Colette redde
heel goed. Zij speelde Niké aan die
ongehinderd op kon zwemmen. Via
Ninke kwam de bal terug bij Niké
die hard uithaalde: 1 – 2. Yvonne W.
had veel te stellen met nummer 12
van UZSC maar won wel. Met nog
twintig seconden te spelen kreeg
dezelfde nummer 12 wel een schotkans en het werd 1 – 3. De Amstelaanval met Colette, Yvonne V, Ninke
een Kate werd door het eindsignaal
afgebroken.

Opnieuw
Hilde haalde voor het derde kwart
de bal en via Rianne en opnieuw
Hilde kwam de bal bij Kate die de
paal raakte. Na ruim een minuut
moest Yvonne W. naar de kant, maar
opnieuw was het Colette die redde.
Halverwege kreeg De Amstel een
man meer. Hilde, Kate en Yvonne V.
speelden de bal rond, maar Yvonne V. vond de keeper van UZSC op
haar weg. Hilde zag met nog een
minuut te spelen dat de keeper te
ver voor haar doel lag en vanaf eigen helft schoot ze in de rechterbovenhoek: 2 – 3. De Amstel begon
wat meer in eigen kunnen te geloven. Niké onderschepte een vijandelijke bal en via Hilde en Mireille
kwam de bal terug bij Niké die vijf
seconden voor tijd scoorde: 3 – 3.
Ninke had de bal bij het laatste
kwart en via Niké, Hilde en Dewi
kwam de bal bij Kate die hard op
de paal schoot. Na ruim een halve minuut moest Mireille voor straf
naar de kant en UZSC profiteerde van de man-meer: 3 – 4. Even
later moest nummer 10 van UZSC
naar de kant, maar De Amstel had
geen succes. Dat was er halverwege
het kwart wel toen Niké haar derde doelpunt scoorde: 4 – 4. Mireille verdedigde met veel vuur de gelijke stand en de dames voelden dat
er meer in zat. Colette speelde naar
Rianne en via Hilde kwam de bal bij
Ninke. Die kreeg een vrije bal mee
en speelde Mireille aan. Ook deze
kreeg een vrije bal mee en speelde op Kate. Kate werd onreglementair gestopt. Zij zag dat er nog twee
seconden van de dertig op de klok
stonden en schoot in een keer op
doel: 5 – 4. In totaal was er nog bijna twee minuten te spelen. Rianne
moest voor straf naar de kant, maar
UZSC speelde te langzaam rond.
Met het ingaan van de laatste minuut redde Rianne nog een keer. De
laatste Amstelaanval met Colette,
Hilde en Kate leverde een vrije worp
voor de laatste op. Zij passte op Dewi die net naast schoot. Bij het eindsignaal waren de dames blij met deze overwinning.
Na de voorgaande verloren wedstrijden kreeg De Amstel nu wel
loon naar werken. Hun aanvallen waren gevaarlijker en bovendien werd er heel geconcentreerd
gespeeld. Coach Elmer was na afloop, ondanks zijn gele kaart, dan
ook heel tevreden met de prestatie
van zijn team.

Jaarlijkse tentoonstelling
postduiven
Regio - Vrijdag 10 en zaterdag 11
december vind in het clubgebouw
aan de Amsterdamseweg (naast
Profile center Hoogendoorn) onze jaarlijkse tentoonstelling plaats.
De liefhebbers brengen hun mooiste duiven in, die vrijdagmorgen gekeurd worden door keurmeester
Tim Hage uit Woerden. Dit is een
keurmeester uit de groep van keurmeesters van de Landelijke Organisatie NPO (Nederlandse Postduiven
Organisatie). De liefhebbers brengen een Oude doffer (man) en duivin (vrouw) en een Jonge doffer en
duivin in voor de keuring. In elke
klasse zijn prijzen te winnen, en er
zijn drie hokkampioenen totaal, dus
het totaal aantal punten van de vier
duiven die men heeft ingezet. Vrijdagavond vanaf 19.30 uur is het
clubgebouw geopend voor eenieder die de duiven wil bewonderen,
en wordt er uiteraard over de Postduivensport gepraat.
Zaterdagmiddag is het clubgebouw
geopend vanaf 13.00 uur, en ook

dan is weer iedereen van harte welkom, want dan worden de kampioenen van de vereniging gehuldigd.
Dit is voor het eerst dat dit tijdens de
tentoonstelling gebeurt, en bij dezen is iedereen uitgenodigd dit eens
een keer mee te maken, en eventueel zijn/haar licht op te steken hoe
de Postduivensport in elkaar steekt.
Om ongeveer 16.00 uur is er een
bonnenverkoop, en nu zullen velen
zich afvragen: wat is dat? Nou dat
gaat als volgt; de vereniging heeft
liefhebbers van de vereniging en uit
de regio bereid gevonden een bon
voor een jonge duif broed 2011 beschikbaar te stellen, dat zijn veelal
de kampioenen, en deze worden per
opbod aan de man/vrouw gebracht.
De opbrengst is een sponsering
voor het nieuwe vliegseizoen 2011.
Dit moet u een keer meegemaakt
hebben. Een mooie gelegenheid
om informatie te verkrijgen over de
Postduivensport, U bent op beide
dagen allen van harte welkom.

GV Atalante kreeg bezoek
van Sinterklaas en zijn pieten
Vinkeveen - Afgelopen woensdag is Sinterklaas bij Gymvereniging Atalante op bezoek geweest
in de Boei. Sinterklaas had drie Pieten meegenomen die gezellig mee
gingen gymen met de kinderen.Al-

le kinderen kregen van de Pieten
een lekkere traktatie en de hulpjes
van de juf werden verrast met een
chocoladeletter. De Pieten hebben
aan het eind van de les een echt
Pietendiploma gekregen.
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Dertigjarige mijlpaal bij
autobedrijf Vossestein

Nieuwer Ter Aa – Dertig jaar trouwe klant en inmiddels een hele
reeks nieuwe auto’s verder, kwam
vorige week opnieuw een aflevering
aan de familie Brundel-de Hoop in

zicht. Het betrof een nieuwe Toyota Auris Hybride. Deze mijlpaal liet
Jan Vossestein (links) niet zomaar
voorbijgaan. Als dank voor deze decennia trouwe relatie, verraste hij de

Abcouder familie met een cadeau in
de vorm van een set gloednieuwe
velgen. Mevrouw Brundel: ‘Wij zijn
steeds naar volle tevredenheid geholpen bij Vossestein’.

Prijsuitreiking winkelcentrum
Zuiderwaard Vinkeveen
Vinkeveen - Zaterdag 4 december was er de prijsuitreiking van een pietenknutsel wedstrijd in winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen. Er waren weer vele creatieve inzendingen waaruit Sinterklaas zelf de 10 mooiste heeft uitgekozen. De prijzen werden uitgedeeld door 2 vrolijke zwarte pieten. Er was voor iedereen warme chocolademelk
met slagroom en dat was met het koude weer extra lekker!! Het sneeuwde erg hard maar in het winkelcentrum was
het warm en gezellig.

Ludieke Zwarte Pietenactie
Veenzijdeschool

Kerstconcert van brassband
Concordia en De Rovenians

Wilnis - De kinderen van groep
8 van de Veenzijdeschool in Wilnis hebben een originele Zwarte
Pietenrace georganiseerd.
De groep is de enige die nog op de
Veenzijdeschool aanwezig is in verband met de voorgenomen sluiting
van de school. Daarom kwam bij de
kinderen het idee om rond de Sinterklaastijd iets leuks te bedenken.
Op donderdagmiddag 2 december
zijn alle kinderen verkleed als Zwarte Piet een bezoek gaan brengen
aan de bewoners van verzorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht.
Geheel onverwacht, althans voor de
aanwezige bewoners, verschenen
vanuit het niets 12 Zwarte Pieten ten

Mijdrecht - Na het succes van het
gezamenlijk jubileumconcert van
brassband Concordia en gospelkoor De Rovenians in 2008 organiseren beide verenigingen opnieuw
een gezamenlijk concert.

tonele. Zij trakteerden de bewoners
op heuse pepernoten en schuimpjes. Daarna hebben de Pieten nog
een bezoek gebracht aan winkelcentrum de Lindeboom, alwaar het
winkelend publiek werd verrast met
snoepgoed.
Voordat het zover was werd een
heuse schminkactie op touw gezet
in de aula van de Veenzijdeschool,
waarbij diverse moeders de kinderen omtoverden tot echte Zwarte
Pieten. Het waren ook de ouders die
voor de pakken en het strooigoed
gezorgd hadden.
Een en ander resulteerde in een ludieke Zwarte Pietenactie die de kinderen niet snel zullen vergeten.

Sint bezoekt peuterspeelzaal
De Hummeltjes
Vinkeveen - De Hummeltje hebben vrijdag 3 december bezoek gekregen van Sinterlaas en zijn pieten.
Alle kinderen die het leuk vonden
mochten Sinterklaas een handje geven of op schoot zitten. Luidkeels
werden er door de kinderen Sinterklaasliedjes gezonden. Na het ver-

Op 18 december wordt de Janskerk
in Mijdrecht omgebouwd tot een
sfeervolle zaal waar een afwisselend
Kerstprogramma wordt neergezet.
Zowel brassband als gospelkoor laten eigen nummers horen en ook
samen hebben zij nummers ingestudeerd. Het geheel wordt een muzikaal spektakel waar ook ruimte is

voor samenzang met u als publiek!
Laat u deze avond verrassen en kom
luisteren en vooral meezingen!
Voorverkoop
De voorverkoop voor dit concert is
inmiddels van start gegaan.
Kaarten kunt u bestellen bij de leden van de vereniging of via de
website www.rovenians.nl of www.
brassband-concordia.nl
Kaarten kosten in de voorverkoop
tien euro per stuk. Reserveer tijdig
om teleurstellingen te voorkomen.
Het concert begint om 20.00 uur; de
zaal gaat om 19.30 uur open.

trek van Sinterklaas was het zoeken
in alle hoeken, want de pieten hadden de zakken met kadootjes verstopt.
Nadat de zakken waren gevonden
mocht iedereen een kadootje uitpakken en genieten van limonade
met een speculaaskoekje.

Sinterklaastoernooi
De Kwinkslag
Vinkeveen - Op donderdag 2 december j.l was er voor de jeugd
van badmintonvereniging Kwinkslag weer een Sinterklaastoernooi
georganiseerd. Er moest dit keer
met handicaps gespeeld worden.
Zo was er een zeil over het net gehangen zodat je niet kon zien wanneer de shuttle van je tegenstanders eraan kwam, of je had een piratenkapje over je oog. Dat was ook
niet zo gemakkelijk met maar één
oog. Ook stonden er op een andere
baan weer pionnen in het veld, die
je natuurlijk niet omver mocht lopen
want dan ging er weer een punt van
je score af. En dan hadden ze ook
nog bedacht om de polsen van het
team met een touw aan elkaar vast

te maken, ook niet zo gemakkelijk
zeker niet als je na een punt van
service-helft moet wisselen. kortom niet een standaard toernooitje
en ook niet voor iedereen even gemakkelijk. Maar na al die inspanning was er natuurlijk nog wel voor
iedereen een mooi cadeautje.
Mocht u interesse hebben in de activiteiten van badmintonvereniging
Kwinkslag in Vinkeveen, kom dan
gerust langs op onze vaste speelavond . Wij spelen en trainen op
donderdagavond van 19.00 uur
tot 20.00 uur voor de jeugd en van
20.00 uur tot 23.00 uur voor de volwassenen in de Boei te Vinkeveen of
neem met ons contact op.

Proostdijschool brengt de
Sint bij de bejaardentehuizen
De Ronde Venen - Op school hadden de kinderen van de Proostdijschool via een verhaal gehoord dat
Sinterklaas verdrietig was. Zijn Pieten waren erachter gekomen waardoor dat kwam. Sint had het zo druk
met het verzorgen van cadeautjes
voor kinderen dat hij voor de mensen in het verzorgingshuis geen tijd
had om die een leuk Sinterklaas-

de bewoners en hun verzorgers. De
kinderen mochten meedoen met de
gym van de bewoners. Er werden
verschillende bewegingsactiviteiten
gedaan. In Nieuw Avondlicht werden er onder meer ballonnen opgeblazen. De bewoners zaten op hun
stoel in een grote kring en de kinderen in het midden op de grond. De
ballonnen werden door de kinderen

feest te bezorgen. Daarom kwam er
op school een brief aan met een verzoek. Sint en zijn Pieten vroegen of
de kinderen van de Proostdijschool
hem konden helpen de Sintsfeer in
de verzorgingshuizen te brengen.
Vol enthousiasme gingen de kinderen en hun juffen van groep 1 t/m 4
aan de slag. Er werden liedjes ingestudeerd en er werden twee prachtige stoomboten geknutseld. Woensdag 1 december was het dan eindelijk zover. Ondanks het koude weer
gingen de kinderen vol verwachting
in twee groepen op pad. Eén groep
ging naar verzorgingshuis Nieuw
Avondlicht, de andere groep naar
Gerardus Majella.

naar de bewoners getikt en de bewoners konden deze met een stokje weer terug tikken. Het spel werd
steeds fanatieker en niet alleen de
kinderen hadden veel plezier hierin.
Ook de bewoners genoten zichtbaar
van hun deelname aan het spel.
De gym werd afgesloten met een
laatste spel. Een groot rond doek
met in het midden een gat waarin
een bal kan verdwijnen werd door
bewoners en verzorgers vastgehouden. Alleen werd deze keer geen bal
gebruikt, maar mochten de kinderen onder het grote doek gaan zitten. Wanneer het doek naar beneden kwam kon een kind zijn of haar
hoofd door het gat steken en werd
door de andere kinderen enthousiast de naam geroepen. Een leuke
afsluiting van een fantastische ochtend waar jong en oud van hebben
genoten. Zowel bewoners en medewerkers als ook de kinderen en hun
juffen vonden het zeker voor herhaling vatbaar.

AJOC blikt terug met
Best Tof en DJ Kingsize

Sinterklaas op de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Zingend en vol verwachting stonden de kinderen van
de Sint Jozefschool Sinterklaas buiten in de kou op te wachten. Ze kregen hierbij gezelschap van verschillende Pieten, waaronder Pietje Tigo.
Pietje Tigo was stiekem uit Spanje
meegekomen naar Nederland. Omdat hij zo’n onhandig Pietje is mocht
hij eigenlijk niet mee van Sinterklaas.
Pietje Tigo sliep al een paar dagen in
zijn hangmat op de Sint Jozefschool.
De kinderen vonden dit geweldig.

Sinterklaas was erg verbaasd om
Pietje Tigo te zien en was erg trots
toen hij hoorde hoeveel hij de afgelopen tijd op de Sint Jozefschool
heeft geleerd.
Juf Corrie en de kinderen gaven
Pietje Tigo hele goede rapportcijfers en hij kreeg een prachtig rapport mee. Daarna is Sinterklaas
met de kinderen naar binnen gegaan waar ze de hele ochtend feest
hebben gevierd en kadotjes hebben
gekregen. Het was weer geweldig.
Tot volgend jaar!

Mijdrecht - Dat het jaar alweer bijna ten einde is zal voor niemand
verassend zijn. Het koude weer en
de gezellige decembermaand zijn
immers begonnen. AJOC heeft bedacht om op zaterdag 11 december terug te blikken op het (bijna)
afgelopen jaar met een leuk feestje: Best Tof 2010. Hoe kun je beter
op het afgelopen jaar terugblikken
dan met dé muziek van 2010?! Alle grote hits van het jaar 2010 zullen door DJ Kingsize ten gehore
worden gebracht. Wat dacht je van
nummer 1 hits als: Alors on dance,

Fireflies, Hey, soul sister, One (Your
name)? Natuurlijk mogen ook de
verzoekjes,iets minder grote hits en
de WK nummers niet ontbreken!
Dus heb jij zin om het jaar met muzikale herinneringen alvast een beetje af te sluiten of heb je gewoon
zin in een gezellig feestje? Kom
dan op zaterdag 11 december naar
de Windmolen 75 in Mijdrecht. De
kosten voor deze avond zijn 5 euro
(AJOC-leden betalen 4 euro). Neem
wel even je legitimatie mee. Onder
de 16 jaar heb je nog even geen entree.

Stoomboot
Daar aangekomen werd de stoomboot overhandigd aan de bewoners
en zongen de kinderen vol overgave hun ingestudeerde Sinterklaasliedjes. Na een glaasje drinken en
een lekkernij was het de beurt aan
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Knappe zege Atalante JB1

De Vinken winnen weer

Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde Atalante JB1 thuis tegen
het altijd moeilijke SAS ’70 JB1 met
als insteek een plaats te stijgen in
de sterk bezette competitie dit jaar.

Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken 1 speelden afgelopen zaterdag 4 december een lastige uitwedstrijd tegen V.Z.O.D. 1 in Kudelstaart. Beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd en De Vinken kon
lange tijd het verschil niet maken. In
deze tumulte wedstrijd lukte het de
Fortisformatie de voorsprong te behouden en deze uit te bouwen tot
een eindstand van 12-17.

De afgelopen wedstrijden van JB1
waren zeer wisselvallig met name
tegen de onderste teams in de competitie. Dus afgelopen vrijdag stond
SAS ’70 op het menu van de meiden
en jongens van JB1. De eerste set
was zoals altijd bij JB1 even afwachten hoe de tegenstanders speelt, en
om ons systeem daar wat aan te
passen. Het goede spel en met name de bloks van Atalante waren

zeer effectief wat leide tot een 25-18
set stand. De 2e set probeerde Atalante hun eigen spel te spelen met
snelle opzetten en geplaatste steekballen, toch kwam SAS goed terug
met name door slordige foutjes van
Atalante maar toch uiteindelijk de
zegen van 25-22.
Met de 2-0 voorsprong werd er zelfverzekerd begonnen aan den 3e set
die erg sterk en overtuigend werd
gewonnen door Atalante met 25-19.
Een keurige 3-0 overwinning en
plaats 6 in de competitie en op naar
de wedstrijd van woensdag a.s. tegen de koploper Spaarnestad in
Haarlem.

Rass bowlers gooien hoge
ogen in Mijdrecht
De Ronde Venen - De kop van
het nieuwe bowlingseizoen is
er af. Na jarenlang verbannen te
zijn geweest naar de bowling in
Amstelveen, kan er vanaf september weer in De Ronde Venen
worden gebowld.

Atlantis A2 strijdend ten
onder
Mijdrecht - Atlantis A2/Scheenaart
en Hassing Rioolservice speelde zaterdag 4 december een lastige wedstrijd tegen het felle DKV/ Victoria
A1. De bitjes waren in en de bescherming was om, dus de wedstrijd kon gaan beginnen. Bij Atlantis A2 begonnen in de aanval Willemijn Schouten, Ilona Pauw, Reinout Molenaar en Timo Jongerling.
De laatstgenoemde kon meteen de
1-0 voor zijn rekening nemen met
een fraai afstandschot.
Het verdedigende vak met daarin Iris Facee Schaeffer, Lusanne
Meints, Maarten van Diemen en
Maarten Helsloot kon moeilijk omgaan met het felle spel van DKV/
Victoria A1 waardoor algauw de 1-1
op het scorebord stond.In het begin
van de wedstrijd ging het gelijk op,
maar DKV/Victoria A1 liep uit naar
een rust stand van 6-10. Atlantis A2
liet zich helemaal uit het spel halen door de tegenstander.In de rust
werd er verteld dat dit moest gaan
veranderen. Atlantis A2 moest het

eigen spel gaan spelen, zoals het
team dat de weken ervoor had laten zien.
Na rust werden Britt Vermolen en
Robina van Senten in de ploeg gebracht.
Atlantis A2/Scheenaart en Hassing
Rioolservice benutte meteen een
strafworp, dus de frustratie kwam
ook bij DKV/Victoria.Het kleinste
mannetje van het veld dacht de grote man Maarten van Diemen even
om te duwen maar, dat werd bestraft met een terechte gele kaart,
gegeven door scheidsrechter Jelmer
Steen die de wedstrijd erg goed in
de hand hield.
Uiteindelijk won het fysieke spel van
DKV/Victoria het tegen de hierdoor
in de war gebrachte ploeg van Atlantis A2. De eindstand werd 11-16.
Atlantis A2 moet hard gaan werken
aan de verbeterpunten, en vooral
proberen rustiger te reageren zodat
de kans op gele kaarten afneemt.
Volgende week speelt het team van
trainer/coach Chantal Poolman een
uitwedstrijd bij DTS in Enkhuizen.

Winst voor Atlantis D2
Mijdrecht - Zaterdag 4 december:
de stand in de 3e klasse voor Dteams was zeer spannend. Het door
Roebeson gesponsorde Atlantis D2
en EKVA D3 uit Almere stonden op
een gedeelde eerste plaats. Tijd om
dit even recht te zetten.
Atlantis en EKVA begonnen dan ook
zeer gedreven aan deze wedstrijd.
Tijdens de spannende eerste helft
liep Atlantis D2 helaas in de eerste minuut al tegen een achterstand
aan. Gelukkig scoorde Sander nog
geen minuut later 1-1. In het aanvalsvak van Atlantis werd hard gewerkt en weer drie minuten later
stond het 2-1 in het voordeel van
Atlantis door een prachtig schot van
Thymen. Helaas werd het even later 2-2. Het verloop van de wedstrijd
gaf goed de gelijkwaardigheid aan.
Sander maakte vervolgens de 3-2,
gevolgd door de 3-3 door een score van EKVA. Er werd van vak gewisseld.
Marijn scoorde als eerste na de wissel de 4-3. De aanval ging over en
weer, de beide teams waren aan elkaar gewaagd. Toch leek Atlantis
gedurende deze eerste helft steeds

iets sterker te zijn. De bal werd mooi
rondgespeeld in het aanvalsvak
waardoor EKVA steeds achter de
feiten aan liep.
Na de pauze ging Atlantis voortvarend van start. Binnen een minuut
stond het 5-3. Het EKVA-kamp werd
steeds stiller. Na een aantal prachtige aanvallen bij Atlantis, wist EKVA
tocht te scoren: 5-4. De spanning
nam toe. EKVA kreeg weer hoop en
de felheid in aanvallen nam toe.
Gelukkig wist Sander de stand op
6-4 te brengen waardoor er weer
enige rust kwam aan de Atlantis
zijde. Leuk bewegelijk spel volgde
waarbij de bal in hoog tempo werd
rondgespeeld.
Professioneel ogende combinaties
waren te zien terwijl het spel over
een weer golfde. In deze fase waren
beide teams aan elkaar gewaagd
en er werd aan beide kanten keihard gewerkt om de winst binnen
te halen. Maar uiteindelijk klonk het
eindsignaal. YES! De winst was binnen. Atlantis D2 heeft erg goed gespeeld en het was een zeer leuke
wedstrijd.

Pal naast het nieuwe zwembad is
namelijk de gloednieuwe Bowling
Mijdrecht gevestigd. Voor Bowling
Vereniging Mijdrecht wordt er onder meer gestreden in de Bedrijvenleague. Twaalf bedrijven uit De
Ronde Venen binden één keer per
maand met elkaar de strijd aan. Alle twaalf banen van de bowling zijn
dan bezet. Het is een dolle drukte,
een goede sfeer, maar ook een gezonde prestatiedrang.
En alsof er niet genoeg veranderingen zijn, mag de Bedrijvenleague
zich sinds oktober verheugen in een
nieuw viertal. Eigenlijk is het viertal
niet helemaal nieuw, want Ramon
van Goor en Dirk van Nieuwkerk
gooien al heel wat jaren hun balletje
in de Bedrijvenleague. Dorine Hofmeester en Bert Vrinzen maakten
vorig seizoen hun debuut. Met veel
geduld en takt hebben Ramon en
Dirk met wisselend succes getracht
de techniek van de nieuwkomers
wat bij te schaven. Maar beiden zijn
nog ver verwijderd van het ogen-

schijnlijke gemak waarmee vooral
Ramon de bal met een lichte kromming richting de tien pins dirigeert.
Toch lijkt een derde verandering het
viertal pas echt vleugels te geven.
Misschien is het wat veel gevraagd
van een sponsor om elke avond op
de tribune plaats te nemen, maar
het lijkt wel te helpen. Vorige week
werd de vierde ronde in de Bedrijvenleague gespeeld en de nieuwe sponsor Henk Rass kwam samen met zijn echtgenote een kijkje nemen bij zijn team ‘Stoffeerderij Henk Rass’.
Tegen het altijd sterke team van Adfiza bleven de Rass-bowlers keurig
overeind. In de tweede game verloren ze nipt met slechts een pin
verschil, terwijl ze in derde game
toch nog een punt pakten. Onder de goedkeurende blikken van
Rass gooide Bert Vrinzen tot tweemaal toe bijna een Turkey (drie opeenvolgende strikes). Al met staat
het team ‘Stoffeerderij Henk Rass’
na vier speelrondes met tien punten op een verdienstelijke gedeelde
derde plaats. Of het aan de prachtige nieuwe outfit ligt? Wie zal het
zeggen. Het heeft er alle schijn van
dat Henk Rass niet alleen versleten
bankstellen een tweede leven geeft,
maar ook bowlers aanzet tot nog
betere prestaties.

Jonathan Boom wint weer
Mijdrecht - Jonathan Boom van
IJsclub Nooit Gedacht heeft zijn
tweede marathon overwinning op
imposante wijze binnengehaald.
Vanaf het begin waren de Nooitgedachters, Jonathan, Niels Immerzeel en Dirk de Jong erg actief
met aanvallen bij de C2. Halverwege de wedstrijd demarreerde Jonathan met nog een andere rijder en
ze pakten met z’n tweeën bijna een
ronde op het peloton. In de laatste
ronde rekende Jonathan op imposante wijze af met zijn tegenstander.
Niels Immerzeel werd knap vierde
en Dirk de Jong twaalfde. In het tussenklassement staat Jonathan eerste, Niels Immerzeel vijfde, Dirk de
Jong elfde en Sven Prins vijftiende.
Bij de C3 werd Henk Jan Kroese
op een hele slimme manier tweede door erg lang te wachten met het
terug halen van de kopgroep. Mike
Oudshoorn werd in zijn kielzog knap
derde. Dirk Kroese die ook bij deze categorie rijdt heeft helaas verstek moet laten gaan omdat hij ziek
was. In het tussenklassement staat
Mike Oudshoorn eerste en Henk
Jan Kroese tweede. Dirk Kroese is
iets gezakt en staat vierde.
Bij de Dames 2 klasse was weer
op een knappe vijftiende plek voor
Manja Bunschoten uit Vinkeveen. In

het tussenklassement staat Manja
veertiende. Bij de Masters klasse 2
was het weer een heftige wedstrijd
met een negende plaats voor Henk
Regelink die sinds het vorige seizoen ontdekt heeft dat hij ook behoorlijk af kan sprinten. Op de elfde plaatse eindigde Jan van der Zon
die de overstap naar de M2 klasse
na lang wikken en wegen heeft gemaakt. Vijftiende werd René Elenbaas uit De Hoef. In het tussenklassement staat Henk Regelink zesde. In de klasse Masters 3 heeft Ton
Hendriks zijn gezicht weer laten zien
en werd knap vierde en in het tussenklassement schuift hij meteen
een stuk op naar de twaalfde plaats.
Dat er in de breedte goede prestaties neergezet worden blijkt ook uit
de Landelijke competitie waar twee
leden van IJsclub Nooit Gedacht
aan mee doen. Elke zaterdagavond
rijden Martijn de Groot en Kevin Regelink naar een ijsbaan elders in het
land. Zij rijden daar mooie wedstrijden over 100 ronden en vaak binnen de 54 minuten. Martijn heef al
een paar mooie ere plaatsen gehaald, een keer tiende een keer elfde en twee maal twaalfde. Kevin die
zijn eerste seizoen bij de eerste divisie rijdt was een keer 33ste, een
keer 31ste en een keer 23ste.

Debuut
Gewaarschuwd was het vlaggenschip van De Vinken. Tegen meerdere teams, uit de top van deze poule, heeft V.Z.O.D. spannende wedstrijden gespeeld. Door de blessure van Peter Koeleman speelde de
debuterende Ronald Mul mee. De
voormalig tweede speler begon in
de aanval met aanvoerder Peter
Kooijman, Helene Kroon en Mariska Meulstee. De Vinkenverdediging
werd vertegenwoordigd door Kelvin
Hoogeboom, Rudy Oussoren, Melanie Kroon en Charita Hazeleger.
Al wekenlang komt de ploeg van
coach Fred Straatman scherp uit
de startblokken en ook deze wedstrijd was het eerste schot van Mariska meteen doeltreffend. Met een
goede rebound van Ronald was De
Vinken aanvallend erg gevaarlijk.
V.Z.O.D. was ook snel trefzeker met
een wegtrekbal achter de korf.
In de aanvallen hierop bleken de
Vinkendames levensgevaarlijk te
zijn in de doorloopbal. Vanuit een
hoge aangeef kon Charita, na haar
benutte strafworp, nu ook de doorloopbal scoren. De Kudelstaarters
creëerde aanvallend goede kansen
en het afstandschot was behoorlijk
zuiver. Na de 3-3 miste V.Z.O.D. haar
tweede strafworp, terwijl de Vinkeveners meerdere doorloopballen
onbenut lieten. Een mooie wegtrekbal van Charita op aangeven van
Kelvin en een omdraaibal van Melanie brachten het verschil op twee
doelpunten. Tot de rust bleef dit verschil, waarbij de Vinkentreffers uit
handen kwamen van Peter en opnieuw van Charita. Fraai was het

verre afstandschot van V.Z.O.D. in
de slotseconde van de eerste helft.
Vasthouden
Na het eerste fluitsignaal liet Mariska meteen zien dat De Vinken voor
de volle winst ging. V.Z.O.D. zette alle zeilen bij om het gat te dichten en
met resultaat. Door onoplettendheid
in de verdediging onttrok de heer
van V.Z.O.D. zich van zijn tegenstander en schoot raak.
Na een paar rommelige Vinkenaanvallen wist Melanie het verschil
weer op drie te zetten, maar met een
Kudelstaartse treffer bleef de spanning in de wedstrijd. In de reacties
op beslissingen van de scheidsrechter was dit ook merkbaar. Gelukkig
hield De Vinken het hoofd koel en
met een afstandstreffer van Helene
kregen de Vinkeveners meer lucht.
Een snelle doorloopbal van Mariska leverde een strafworp op, die gescoord werd door de aanvoerder.
De 8-11 was weer een slimme bal
waarbij de heer van V.Z.O.D. zich
onttrok van de Vinkenheer.
Vervelend was de confrontatie tussen Charita en een heer van
V.Z.O.D., waarbij het spel minutenlang stil werd gelegd. Halverwege
de tweede helft liep De Vinken, door
middel van treffers van Mariska en
Rudy, uit tot een verschil van vijf
punten. Toch bleven de strijders uit
Kudelstaart aanhaken tot een marge van drie scores. De Vinken bleef
in deze fase doorgaan met scoren.
Vanaf de stip scoorde Rudy met een
vrije bal en Peter met een strafworp.
Gedurende de eindfase bleek De
Vinken toch de betere ploeg te zijn,
alhoewel de twee gemiste strafworpen wel slordig waren. Met de laatste Vinkentreffers van Rudy en Melanie werd eindstand bepaald op
12-17.
Aankomende zaterdag 11 december speelt De Vinken 1 thuis tegen
D.O.S. 1 uit Westbroek. Een zeer
belangrijke wedstrijd, aangezien
D.O.S. derde op de ranglijst staat.
De wedstrijd zal om 17.20 uur aanvangen in De Boei.

Sinterklaasfeest bij CSW
Wilnis - Een paar weken geleden
kreeg de Sinterklaascommissie van
CSW het bericht dat Sinterklaas en
zijn Pieten naar CSW zouden komen. Woensdagmiddag 24 november was het dan zover. Alle kinderen hadden persoonlijk een uitnodiging gekregen om dit fantastische
feest mee te maken. Vanaf 2 uur
werd iedereen verwacht. Alle kinderen zochten hun eigen leider op en
gingen per team bij elkaar zitten en
kregen eerst wat te drinken en wat
lekkers. De muziekpiet had gezellige 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 muziekpiet ging daarna vrolijk door en de
Pieten voegden zich gelijk tussen
de kinderen en deden vrolijk mee.
Daarna werd Sinterklaas welkom
geheten door Marjolein van de Sinterklaascommissie. Rond de klok
van half 3 was het tijd om met de
spelletjes te beginnen. De Sinterklaascommissie had verschillende
spelletjes verzonnen in de kleedkamers en buiten op het veld. Zo waren er in de kleedkamers spelletjes als sjoelen, aardappelrace, muizen meppen, flessenspel en spijker
slaan. Op het veld konden de kinderen pepernoot schieten, een partijtje voetballen, touwtrekken, parcours lopen, gaten schieten en zaklopen. Ook mochten de teams 1
voor 1 de kantine in waar ze gezellig bij Sinterklaas mochten zitten en
wat te drinken en een snoepje kregen. Het was mooi weer en onder
een flauw zonnetje werd er met veel

plezier alle spelletjes afgewerkt. Het
programma wat in elkaar was gezet
verliep volgens schema en om 10
over half 5 was iedereen klaar. Alle kinderen gingen de kantine 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 gezellige middag en zei ook dat hij volgend jaar
zeker weer zou komen.
Onder luid gezang van de kinderen vertrok de Sint met zijn Pieten.
In de keuken werd door Lenie en Lida voor ongeveer 130 kinderen en
leiders patat en een frikadelletje/bitterballetje gebakken en toen de Sint
eenmaal vertrokken was, was het
tijd om te eten. 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 6 kwam er een einde aan dit geweldige 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 met lekkers en
een cadeautje. Zo kwam er aan deze perfect georganiseerde middag
een einde. Sinterklaas en zijn Pieten
willen bij deze de Sinterklaascommissie (Marjolein, Mirjam, Renate,
Tineke, Inge, Alfons, Tom en René)
bedanken voor deze gezellige middag en Lenie en Lida (voor het bakken van alle patat) en natuurlijk alle
leiders en vrijwilligers voor hun inzet deze middag. Wat heel erg belangrijk is en wat we zeker niet
mogen vergeten is de sponsor, de
HEMA uit Mijdrecht.

Pietengym met de kleuters van Veenland
Wilnis - Woensdag 1 december was
een spannende dag voor de kleuters bij gymnastiekvereniging Veenland. Juf Sandra had vorige week
verteld dat er 2 zwarte pieten mee
zouden doen als ze weer kwamen
gymmen. En ook de tribune zat nog
eens vol met publiek. De kinderen
lieten op de toestellen zien wat ze
allemaal al hebben geleerd en ook
een hele goede piet zouden kunnen zijn. Ze gooiden pakjes door
de schoorsteen, liepen over wiebelende en hobbelige daken en klommen met een zak vol kadootjes op
de kast. Ondertussen was er vrolijke Sinterklaas-muziek te horen.
De zwarte pieten lieten zich eerst
zien op de tribune en kwamen enthousiast naar beneden om mee te
doen. Ze lieten zien dat ze nog wel
wat moeten oefenen met een koprol. Aan het einde van de les kregen de kinderen een heel mooi pietendiploma, een chocoladeletter en
een klein presentje. Ook de 4 hulpen die iedere week weer komen
helpen werden in het zonnetje gezet
en verwend met kadootjes en een
chocoladeletter. Nadat de kinderen
nog een handje pepernoten kregen
en op de foto gingen met de zwarte
pieten verlieten ze vol trots de zaal
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bleef het niet bij, want Mathijs is tevens de toernooiwinnaar geworden.
Mathijs had net als de winnaar van
de jongere B-groep, de zeer sterk
spelende Frans Andriessen, 7 punten behaald. Maar het aantal weerstandspunten viel uit in het voordeel van Mathijs, vandaar dat hij de
kampioen is geworden.

Jeugdschaaktoernooi
Denk en Zet groot succes!
De Ronde Venen - Ook dit jaar
heeft
het
jeugdschaaktoernooi van Denk en Zet-Advisor
weer aan populariteit gewonnen. Maar liefst 47 jeugdspelers
hebben zich dit jaar aangemeld
om te strijden voor het de kampioenstitel.
Net zoals voorgaande jaren waren de schaakverenigingen uit de
buurt ook weer ruim vertegenwoordigd. Vanuit Loenen vaardigde SV
Vecht en Ommelanden 10 spelers
af, ook SV de Amstel uit Uithoorn
was sterk vertegenwoordigd met 9
jonge schakers. Maar zelfs spelers
van Woerden en van SV Botwinnik
uit Zoetermeer hadden de reis naar
dorpshuis de Boei ondernomen.
Nadat iedereen zich gemeld had

bij de wedstrijdleiding, kon er na
een kort welkomstwoord geschaakt
gaan worden. De deelnemers werden op leeftijd ingedeeld in zeven
verschillende groepen. Vijf groepen
van zeven spelers en twee groepen van zes spelers. Er werden acht
rondes gespeeld om een zo zuiver
mogelijke uitslag te krijgen. En met
maar 10 minuten bedenktijd per
persoon per partij gebeurde het regelmatig dat de klok de doorslag
gaf.
Sfeer
De hele middag heerste er onderling een uitstekende sfeer. Elke keer
veranderde vlak voor de aanvang
van een nieuwe ronde, de uitgelaten
kluwen kinderen als bij toverslag in
ordelijke rijen van schakers in op-

perste concentratie. En dat zonder
Ritalin! Op het startsignaal werden
er handen geschud en kon het eerste hout verschoven worden. Geroezemoes werd al snel een stilte waarin je alleen nog de klokken kon horen tikken. Maar niet voor lang, alras
gaven de eerste verbaal uiting aan
hun gevoelens na een begane blunder. De intensheid waarmee kinderen in hun spel opgaan is enorm, de
blijdschap bij een overwinning, de
teleurstelling van de nederlaag, het
was erg leuk om naar te kijken.
Nadat alle rondes gespeeld waren
was het Mathijs Meijers die in de Agroep de eerste prijs mee naar huis
mocht nemen. Dat hadden wij, van
Denk en Zet-Advisor, natuurlijk stiekem al een beetje gehoopt. En daar
Versluis en Pascal Pluijmakers namen met een zege de punten mee
naar Nieuwer ter Aa.

Geen verrassingen in
biljartcompetitie
De Ronde Venen - In speelweek 16
pakten de koplopers de punten zonder opmerkelijke uitslagen.
In week 17 staat de “big match” tussen nr. 1 De Paddestoel 2 en nr. 2
De Schans op het programma. De
Schans zal alles in het werk stellen
om De Paddestoel 2 niet verder uit
te laten lopen.
Afgelopen week was Bert Dijkshoorn (zie foto) de meest succesvolle biljarter. Met 14 beurten en een

moyenne van 5,000 had hij de kortste partij en met een serie van 21
caramboles de hoogste serie.
DIO 1 pakte een 7-2 overwinning op
De Kromme Mijdrecht 1. Bert Dijkshoorn gaf het goede voorbeeld. Herman Turkenburg en Paul Schuurman zorgden voor de andere punten.
De Merel/Heerenlux 2 zag APK
Mijdrecht 2 verrassend met 2-7 vertrekken. Bobby de Boer, Hendrik

Spionage:
De Kromme Mijdrecht 2 was met
2-7 kansloos tegen een sterk De
Schans. Het spionagebezoek van
de spelers van concurrent De Paddestoel 2 maakten geen indruk op
De Schans. John Beets was in 18
beurten net iets sterker dan Gerrit Schuurman. Dirk van Yperen
had 23 beurten nodig om Anthonie
Schuurman te verslaan. Hein Voorneveld zorgde voor de overige punten door in 26 beurten Egon van der
Heijden te verslaan. Adrie van Yperen redde de eer door in 25 beurten
Alex Driehuis te verslaan.
APK Mijdrecht 1 had met 7-2 geen
moeite met De Merel/Heerenlux
4. René Hoogeboom, Cor Ultee en
Gerrie Hölzken hielden de punten in
De Lachende Ruiter.
Donny Beets zorgde voor de enige
winst van De Merel/Heerenlux 4.
De Paddestoel 3 was met 7-2 een
maatje te groot voor Cens 2. Michel Bak had maar 21 beurten nodig om Zweder van Dalen te vernederen. Hans Bak was veel te sterk
voor Hans van Rossum.
Bob’s Bar won nipt met 5-4 van De
Springbok 2. Stefan Vos had maar
20 beurten nodig om Piet Slingerland te verslaan. Bob Hubenet was
te sterk voor Bart van Ginkel.
De Kuiper/van Wijk haalde een
moeizame 5-4 tegen DIO 2. Bart
Hoffmans had maar 16 beurten no-

Overwinning
In groep C was het Brian van Yperen die er knap met de overwinning
vandoor ging. Met slechts een half
puntje voorsprong op Bodhi Zonneveld. De overwinning in de D-groep
werd gegrepen door Job de Jong.
Dit jonge talent van schaakvereniging V&O wist onder andere Jeroen
Croonen en Sebastian ten Voorde
voor te blijven.
Bij de familie van Yperen werd het
feest alleen nog maar groter toen
ook Mike van Yperen de eerste prijs
behaalde in zijn groep E. Hij wist
met een half puntje voorsprong de
overwinning binnen te slepen.
Ook succes voor SV de Amstel. Mika Visser en Raoul Oud die in groep
F de eerste en tweede plaats bemachtigden. En dan tot slot in groep
G was het Lennart van der Veen die
de winst behaalde in deze jongste
groep met de geweldige score van
5½ uit 8! Menige (veel) oudere speler moesten tegen hem het onderspit delven. Lennart is pas korte tijd
lid van schaakclub Denk en Zet-Advisor en met deze cijfers de eerste
prijs winnen is een geweldige prestatie.
Al met al kunnen we terugkijken
op een goed georganiseerd en zeer
geslaagd toernooi. Iedereen was blij
met de behaalde bekers en medailles. En wat nog belangrijker is, iedereen heeft een heerlijke schaakmiddag gehad.
Tot slot willen wij alle vrijwilligers
bedanken die zich ook dit jaar weer
hebben ingezet om dit toernooi tot
een succes te maken. Zonder hun
steun was dit niet mogelijk geweest.
Op naar de volgende editie van dit
nog steeds groeiende toernooi. We
hopen dat iedereen volgend jaar
weer van de partij is om er weer een
groot schaakfeest van te maken.

Spannende partij:
De Merel/Heerenlux 1 zag na een
spannende match De Paddestoel 2
met 3-6 vertrekken.
Jim van Zwieten had maar 19 beurten nodig om Bert Fokker te verslaan. Jim zorgde ook voor het extra
punt van zijn team. Walter van Kouwen en Robert Daalhuizen deelden
gebroederlijk de punten.
De Paddestoel 1 verloor met 4-5
van De Merel/Heerenlux 3. Allan
Knightley won in een prima partij in
21 beurten van Jan van der Meer.
Caty Jansen en Cor van Wijk zorgden dat de winst naar Vinkeveen
ging.
Stand na 16 wedstrijden:
1. De Paddestoel 2
102 punten
2. De Schans
94 punten
(wedstrijd minder)
3. Cens 1
93 punten
4. De Kuiper/van Wijk
89 punten
(wedstrijd minder)
5. Der Merel/Heerenlux 3 82 punten
(wedstrijd minder)

Voorbereidend tennis bij
Tennisvereniging Mijdrecht
In 10 lessen maken de kinderen
kennis met de tennissport op een
speelse manier. Een racket kunnen
zij lenen. Als ze het leuk vinden om
met tennis door te gaan, kunnen ze
in april lid worden bij TVM.

om het dobbelspel te gaan doen. Na
eerst ons te goed te hebben gedaan
aan pannenkoeken kon het spel beginnen. Een zeer geslaagde avond
en goed voor de saamhorigheid was
dit helemaal perfect. Heb jij misschien zin om een keer mee te doen
neem dan contact op met HSV.

Argon G team vierde
Sinterklaas bij ‘de Chinees’

Stieva Aalsmeer kon het met 2-7
niet bolwerken tegen De Vrijheid/
Biljartmakers. Bert Loogman, Nick
van de Veerdonk en Bart Dirks namen de punten mee naar de Amstelhoek. Wil Bouweriks zorgde
voor de enige punten van Stieva
Aalsmeer.

was natuurlijk op Sinterklaas en drie
zwarte pieten. En jawel Sinterklaas
en de pieten trotseerden de enorme
sneeuwbuien en kwamen onder luid
gezang om 11.00 uur bij Hertha aan.
Een aantal kinderen mocht bij Sinterklaas komen een ook de prijswinnaars van de kleurwedstrijd. Sinterklaas had voor alle 100 kinderen een
mooi kado bij zich. Aan het eind van
de ochtend werd Sinterklaas massaal uitgezwaaid…..en gingen de
kinderen weer door de sneeuw naar
huis voor pakjesavond!!!

Mijdrecht - In januari start TVM
weer met voorbereidend tennis.
De lessen zijn bedoeld voor kinderen van ca. 5 tot 8 jaar.

De Hoef - De meiden van de C2
hebben donderdag 2 december Sinterklaas gevierd. Doordat de meiden in de competitie erg goed gaan,
ze staan op het moment op plaats
4 van de 10. Dit is de tussenstand
van de binnencompetitie. En daarom besloot de Sint iets te brengen

dig tegen een goed spelende Toine
Doezé. Kees de Zwart zorgde voor
het extra punt door Hennie van ‘t
Hul aan zijn zegekar te binden.

Spetterend Sinterklaasfeest bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Zaterdag 4 december hebben bijna 100 kinderen bij
S.V. Hertha genoten van een spetterend Sinterklaasfeest. Om 09.30 uur
vulde de zaal zich met enthousiaste leden tussen 5 en 8 acht jaar. Ook
zusjes en kinderen van medewerkers waren daarbij aanwezig. Clown
Belle warmde de zaal alvast op een
leuk optreden. Clown Belle deed allerlei opdrachten met kinderen en
een jury van drie kinderen kon laten weten hoe leuk het was. En leuk
was het! Maar het grote wachten

HSV meiden handbal
vierde Sinterklaas

Op woensdag 5 januari start de
groep op woensdag van 14.30 –
15.30 uur. Bij voldoende belangstelling zal er ook op zaterdagmiddag van 15.00-16.00 uur een tweede groep worden gestart.
Voor meer informatie en opgeven
kunt u contact opnemen met Auke Ykema via tel. 06 51 35 77 23 of
282126 of per e-mail: aukeykema@
hotmail.com

Mijdrecht - Sint kwam een kijkje nemen in Mijdrecht,
en wat zag hij daar, ja het is echt.
Niemand op het trainingsveld te zien,
dat verdient echt geen tien.
Zaten ze bij die Chinees daar op die hoek,
Sint was het spoor nu even zoek.
Hij zag het Argon Gteam , dat daar aan tafel zat,
en hun buikjes daar vol at.
Met velen waren zij in getal,
het was er ook een flink gelal.
De spraak verwarringen niet mis te verstaan,
maar ach laat die oudjes maar gaan.
Het eten smaakte super goed,
en iedereen had goede moed,
Chinees of patat met frikadel,
het smaakte iedereen wel.
Het serveren gebeurde ras,
de serveersters liepen met snelle pas.
De fotograaf was ook weer van de party,
dat stemde de meeste van jullie wel blij,
Sommige hadden het met haar gehad,
en werden het geflits wel een beetje zat.
Gerda hield de voetbal stand bij,
bij ieder goal voor FC Utrecht werden ze weer blij.
FC Utrecht tegen Napolie,
eindigde in een gelijkspel 3-3
Plotseling galmde pianomuziek in het rond,
en klonk er gazang uit Rob’s mond.
Achter de piano vader en zoon,
die hielden het nog aardig in toom.
Ook werd er hard gezongen,
daar had je het hart van Sinterklaas snel mee gewonnen.
Het werd tijd om naar huis te gaan,
en iedereen trok zijn jas weer aan.
Terug kijken op een avond zo fijn,
mag het verdere seizoen zo zijn.
Sint kijkt terug op een fijne dag,
en doet dit met een brede lach.
Leiding, trainers, coach en sponsoren,
fijn dat jullie van je lieten horen.
Zonder jullie kunnen wij niet,
en hopen dat jullie ook van ons geniet.
Wie dit artikel geregeld heeft is een grote vriend,
omdat die vindt dat jullie dit verdient.
Sinterklaas hoopt volgend jaar weer zo van jullie te genieten,
dat doet hij graag met zijn zwarte Pieten.
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IN GESPREK
MET:
Jan Brugmans

“Met slagzinnen bedenken verdiende ik soms meer dan met mijn werk”...

Een bekend Mijdrechtenaar trekt zich wat terug uit
het openbare leven. Kort geleden gaf hij aan niet
meer als vrijwilliger bij stichting De Baat beschikbaar
te zijn. Ook achter de functie van Buitengewoon
ambtenaar van de Burgerlijke Stand heeft hij deze
week een punt gezet. Tijdens een werkoverleg met
de bijzondere ambtenaren van de burgerlijke stand
op het gemeentehuis is daar in besloten kring
samen met Jan aandacht aan besteed. Jan is nu 86
jaar en wil nog graag wat leuke dingen gaan doen
in de hobbysfeer. Na zich bijna 70 jaar in allerlei
bestuursfuncties op tal van terreinen te hebben
begeven, is nu mooi geweest. De nog steeds
kwieke Jan kijkt graag nog even terug op een aantal
verschillende zaken waar hij altijd met hart en ziel
mee bezig is geweest en bij hem in herinnering
blijven. “Maar wel graag informeel en in de jestijl. Anders is het helemaal een oude man waar je
afscheid van neemt”… aldus een lachende Jan.

Dat heb ik tot 1982 gedaan, samen met Jan Roos, die
was ook wethouder. Met Haitsma als burgemeester
was het besturen nog een leuke aangelegenheid en
werd er wat bereikt. Natuurlijk waren er wel eens
meningsverschillen, maar uiteindelijk kwam er altijd
een compromis uit de bus met de raad. Het is altijd
in païs en vree gegaan. Toegegeven, de tijd was ook
anders. Tegenwoordig is er geen lol meer aan. Het
is meer tegen elkaar opboksen dan samen iets van
de grond zien te krijgen. Ieder wil zijn gelijk halen.
Dat wethouderschap bracht overigens ook een
netwerk van activiteiten met zich mee. Dat mondde
uit in meer dan dertig bestuursfuncties op tal van
terreinen binnen de samenleving. Naast voorzitter
van allerlei bestuurscommissies bijvoorbeeld
ook Buitengewoon ambtenaar van de Burgerlijke
Stand, voorzitter van de propagandacommissie en
bestuurslid van de VVD Mijdrecht, ironisch genoeg
voorzitter van het Cultureel centrum De Meijert,
maar ook allerlei bestuursfuncties, van Jeugd
tandverzorging tot de commissie Railverbinding
Nieuwersluis-Amsterdam en vanaf het bestuur
Centralepost Ambulancevervoer tot deelname in
het algemeen bestuur Recreatieschap Noordwest
Utrecht. En niet in de laatste plaats voorzitter van
het wijkcomité Proostdijland-Noord. Kortom, teveel
om hier op te noemen. Maar ik heb het allemaal
met veel plezier en inzet gedaan, hoewel dat veel
energie kostte. Iets wat kennelijk in voldoende mate
in mijn lijf lag opgeslagen. Daarnaast kon ik mij
goed uiten in het debat. Dat is dan een gelukkige
bijkomstigheid.”

Aan het accent te horen ben je geen geboren
en getogen Mijdrechtenaar. Waar kom je
oorspronkelijk vandaan?
“Ik ben geboren op 7 maart 1924 in Bergen op
Zoom. Daar kwam mijn echtgenote ook vandaan.
Die is geboren op 28 augustus 1926. Ik heb in die
plaats ook op school gezeten. Van huis uit zijn wij
Rooms-Katholiek. Geen wonder natuurlijk in dat
Brabantse land. Maar de politieke gezindheid was
wel VVD. Misschien leuk te weten dat toen onze
oudste zoon daar op het lyceum zat hij een vriendje
had: Ed Nijpels. Die kwam toen bij ons altijd zijn
huiswerk maken. Bij ons is hij VVD-er geworden.
Politieke belangstelling droegen wij al vroeg uit.”
Je bent ook voorzitter geweest van de Historische
Vereniging De Proosdijlanden. Hoe raakte je bij
Je was toen toch nog niet politiek actief in de zin deze vereniging verzeild?
van besturen? Wat deed je voor de kost?
“Burgemeester Haitsma liet zich een keer ontvallen
“Misschien is het handig om in enkele zinnen dat wij hier geen Rederijkerskamer hadden… Dat
mijn levensverhaal te vertellen. Anders mis je een was begin jaren tachtig. Hij bedoelde een historische
heel stuk van mijn leven. Op mijn 17e jaar zat ik al vereniging en die hadden we niet. Die moest van
als bestuurlid bij een atletiekvereniging. Op mijn hem opgericht worden en hij benoemde mij meteen
18e pakte de Duitse bezetter mij op en moest maar als voorzitter…”
ik in Duitsland gaan werken. Ik kwam terecht in
Mannheim. Toen ik 21 jaar was mocht ik als tolk Je hebt sterke verlangens dat het nieuwe
fungeren op het Amerikaanse hoofdkwartier van de Informatiecentrum in Marickenland van de
geallieerden in Parijs, omdat ik mij zowel in het Duits, grond zal komen waarin ook de Vereniging en
Engels en Frans aardig kon redden. Op mijn 23e jaar het Museum De Ronde Venen een plaats zullen
kwam ik terug in Nederland en vlak daarna trouwde krijgen. Denk je dat dit zal gaan lukken gelet
ik op 11 januari 1948 voor de wet met Lenie Videler op de bezuinigingen die ons boven het hoofd
en in mei daarop voor de kerk. Met haar heb ik 62 jaar hangen?
lief en leed gedeeld. Zij is in januari dit jaar helaas “Ik denk dat het niet gaat lukken! De gemeente heeft
van ons weggenomen. We hebben vijf kinderen zich met dat infocentrum een zware molensteen van
gekregen, drie jongens en twee meisjes. Toen ging ettelijke miljoenen euro’s om haar nek gehangen.
ik in ‘de handel’ en kwam terecht bij Atlas (later Bovendien slokt het nieuwe zwembad jaarlijks veel
GAF) in Delft, een bedrijf dat o.a. kopieermachines geld op. Om die reden zal de komende jaren altijd
maakte en verkocht. Dat laatste ging ik dus doen. eerst worden gewezen naar het zwembad omdat
Ik heb er tot mijn zestigste jaar gewerkt. Op mijn daar zoveel kosten mee gemoeid zijn. Het zal zichzelf
46e werd ik raadslid in de gemeente Mijdrecht toch meer moeten zien te bedruipen. Het enige van
en heb vervolgens gedurende acht jaar lang het het zwembad wat van mij een voldoende krijgt is
wethouderschap vervuld en de functie van loco- het aangrenzende parkeerterrein omdat je vanwege
burgemeester. Dat alles voor de VVD, maar daarna die speciale steentjes zachtjes moet rijden…”
ben ik ook lid geweest van Gemeentebelangen. Dat
bracht vanzelf allerlei bestuursfuncties met zich mee In de uitbeelding van Sint Nicolaas heb je in
op tal van gebieden. Maar dat moet je beperken tot Mijdrecht veel bekendheid gekregen. Destijds bij
de meest aansprekende want anders wordt dit stuk de toenmalige Bondsspaarbank was het al een
veel te lang”…
groot succes. Hoelang heb je voor Sint Nicolaas
gespeeld?
Hoe kwam je met je gezin zo ineens in Mijdrecht “In figuurlijk opzicht, zoals het een Sinterklaas
terecht?
betaamt, bijna 35 jaar. Ik ben begonnen op de
“Wij woonden in Bergen op Zoom. Maar toen moest scholen in Utrecht. Op een daarvan was een zoon
er iemand in de buurt van Schiphol komen wonen van ons leerkracht. De Sinterklaas die het destijds
omdat er zich op de luchthaven en in de omgeving deed, stopte ermee en toen heeft men mij gevraagd
veel en soms grote klanten hadden gevestigd. het te doen. Ik kreeg een uitrusting waar de paus
Fokker behoorde daar ook toe, evenals de NLS, maar op jaloers zou zijn geweest. Alleen vond ik de baart
ook een klant verderop in IJmuiden, de Hoogovens. en de snor vies. Daar zat de kwijl van twintig jaar
Mij werd gevraagd dat op mij te nemen en toevallig nog in… Het eerste wat ik toen gedaan heb is een
werd Mijdrecht onze woonplaats. Wij kochten een uitrusting voor mij zelf te kopen. Dat deed ik elk jaar
huis in de Schoutenstraat. Dat was in de tijd dat De totdat ik een aantal Sinterklaas- en Pietenpakken in
Meijert werd gebouwd en men langs de deuren eigen beheer had. Dat was bij het professionele af.
kwam collecteren om geld op te halen. Daar heb ik Regelmatig gingen de oudste pakken uit de roulatie
toen niet aan meegedaan. Wij woonden er pas een en werden er nieuwe voor in de plaats gekocht. Dat
half jaar, maar heb mij wel laten ontvallen dat ik van kon toen omdat ik intussen ook voor een aantal
de VVD was en nog niets van de afdeling hier had bedrijven Sinterklaas speelde en daarvoor prima
gehoord. Dat duurde niet lang. Binnen de kortst betaald werd. Dat geld werd goed besteed. We
mogelijk keren stonden ze op de stoep. Ben hier kregen daarbij ook zakken snoep. Dat verdeelde ik
toegetreden en kwam als nummer twee op de lijst te dan over de bezoeken die ik deed en hing bij arme
staan toen er verkiezingen werden gehouden. Van mensen een zakje met lekkers aan de deurknop. Om
der Haar was toen burgemeester. Dat was in 1970.”
gezondheidsredenen ben ik enkele jaren geleden
gestopt met de Sinterklaas uit te hangen…”
Je hebt veel functies bekleed in het openbare
leven, waaronder raadslid en wethouder. Naast dit alles was je ook Buitengewoon
Wanneer speelde zich dat af en voor welke partij? ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dat heb je
“Nou, voor de VVD natuurlijk. Ik ben vanaf 1974 met veel humor en overtuiging gedaan. Kun je bij
acht jaar wethouder geweest. Eerst voor Openbare benadering ook aangeven hoeveel liefdesparen
Werken en Ruimtelijke Ordening en de tweede keer je in de echt hebt verbonden?
als wethouder Sociale Zaken en Volksgezondheid. “Vanaf 1976 zijn dat er bijna duizend geweest.

Om precies te zijn 946. Daaronder ook mensen
van 29 nationaliteiten. Waar het kon sprak ik de
buitenlandse bruid of bruidegom nog wel eens in
de eigen taal aan. Dat leverde soms verrassende
ontknopingen op. Het oudste bruidspaar wat ik in de
echt heb verbonden was 84 en 82 jaar, het jongste 16
en 18 jaar. De kortste huwelijksvoltrekking herinner
ik mij was in 5 minuten, de langste 1 uur en 15
minuten. Ik heb het hier allemaal voor je uitgedraaid
op papier.” Daaruit blijkt onder andere ook dat het
huwelijk van André Hazes buiten destijds de meeste
publieke belangstelling had. Binnen zaten 200
mensen. De minste belangstelling bij een huwelijk
bestond uit 2 ambtenaren als getuige. De meest
stijlvolle was er een met het Amsterdams Operakoor
die in de trouwzaal het bruidspaar toezongen en
het meest aangrijpende wat Jan heeft meegemaakt
was een huwelijksvoltrekking van een jonge man
op zijn sterfbed. Jan weet het allemaal perfect te
herinneren. “Maar het staat hier allemaal, dan hoef
ik het niet meer te vertellen. Dat scheelt tijd”… Aldus
Jan met een aangeboren passie dat tijd een kostbaar
goed is en dat je die effectief moet gebruiken.
U ging samen met uw vrouw regelmatig op
vakantie naar Cyprus. Zo vaak dat u heel
erg bekend bent met dit mooie eiland in de
Middellandse Zee. Wat was de aanleiding om er
telkens weer naar toe te gaan?
“Om te overwinteren na mijn pensionering. Wij zijn
er steeds ruim drie maanden gebleven. Maar in
eerste instantie hebben we dat een aantal weken
geprobeerd om te zien of het wat voor ons was
en je wilt je toch ook een beetje aanpassen aan
de plaatselijke zeden en gebruiken. Op den duur
waren wij helemaal thuis in het Griekse deel van het
eiland waar wij verbleven. Op zeker moment wist
ik in sommige gevallen vaak meer van het eiland
en de bezienswaardigheden dan de gidsen die de
toeristen rondleidden. Wij zijn daar terecht gekomen
omdat Spanje ons niet zo beviel. Daarna Portugal
geprobeerd, maar ook dat was niet wat we zochten.
Onze dochter Esther die in de reiswereld werkt, heeft
ons toen op Cyprus gewezen. Uiteindelijk is het dat
ook geworden.”
Behalve dat u met het vrijwilligerswerk
bent gestopt hangt u nu ook uw functie als
Buitengewoon Ambtenaar aan de wilgen om
het zo te zeggen. Dat zou u toch nog makkelijk
kunnen doen?
“Nee, het zit niet in de leeftijd, maar ik ben een
perfectionist, helemaal als het gaat om voltrekking
van huwelijken. Dat moet sowieso perfect zijn. En
de laatste keer dat ik dat deed merkte ik bij mijzelf
dat het niet meer lekker liep. Ik vergat essentiële
zaken, was mijn tekst kwijt – iets wat mij nog nooit
is gebeurd - en toen realiseerde ik mij dat het hierbij
moest blijven. Dat is de reden.”
U hebt zoveel om handen gehad in uw leven. Bleef
er nog wel tijd over voor andere liefhebberijen?
“Tja, mijn werk was ook mijn hobby en natuurlijk
Cyprus. En niet te vergeten mijn Lenie die ook veel
aandacht nodig had. Zij kreeg natuurlijk voorrang.
Maar ik lees en schaak graag, kan aardig met de
penseel overweg om in olieverf schilderstukken te
maken, ik weet iets van wijn af en ben daarin ook
een liefhebber. Om maar wat te noemen. Nee, ik heb
mij nooit verveeld en zal dat ook nu niet.”
Verlang je nog wel eens terug naar Cyprus?
“Of ik nog naar Cyprus wil? Nou dat zit er misschien
wel in. Maar dan samen met Lenie… Er is een
afspraak met de kinderen dat als ik dit leven ooit
verlaat mijn lichaam gecremeerd wordt. Precies
zoals het met mijn vrouw is gegaan. De urn met
haar as is bewaard gebleven. Destijds hadden
wij alles geregeld voor die crematie. Dat zal ook
nu weer zijn. Ben ik erg eerlijk in. Het plan is dan
dat de kinderen de beide urnen meenemen naar
Cyprus om ons daar uit te strooien. Want op dat
mooie eiland hebben wij heel gelukkige momenten
doorgebracht. De kinderen zijn dan wel benieuwd
hoe de lokale douane zal reageren als de vraag aan
hen wordt gesteld of zij iets hebben aan te geven…
Om vervolgens te horen te krijgen dat zij hun vader
en moeder in potten hebben meegenomen om die
te gaan uitstrooien. Wat zou ik dát graag hebben
willen meemaken,”…aldus een schaterlachende
Jan die zelfs met dat beeld voor ogen op zijn eigen
manier en humoristische wijze blijk geeft over de
nodige realiteitszin te beschikken. Geweldig! Jan,
bedankt voor al je inbreng en toewijding aan de
(lokale) samenleving. Het ga je goed en veel plezier
met de leuke dingen die je nog kunt doen…
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De ‘diehards’ van
Bridgeclub ABC

Kou deert bridgers
De Legmeer niet

Uithoorn - Donderdag 2 december
zou de derde ronde van de tweede cyclus bij bridgeclub ABC gespeeld worden, helaas was het weer
zo slecht dat de artiesten maar met
moeite naar het buurtnest konden
komen. Buiten dat er veel sneeuw
op de wegen lag, was er ook op de
N-201 vanuit Mijdrecht een grote file. De wedstrijdleiding besloot toen
maar in al hun wijsheid om de wedstrijd maar af te lasten en er een
vrije speelronde van te maken.
Maar wat bleek, weliswaar met vertraging, maar bijna iedereen kwam
toch opdagen om te spelen.
Er was er zelfs een speelster die
vanuit Amstelveen met de taxi kwam
om haar partner niet teleur te stellen, grote klasse Siep, het had wel
tot gevolg, dat omdat men Siep niet
meer verwachten een plaats vervanger had opgeroepen. Wat weer tot
gevolg had dat de beide heren, Jan
van Rijk en Piet Prins om de gunst
van Siep moesten vechten, maar
beide heren hebben het zo als gentlemen betaamd zeer sportief opgelost. Toen praktisch iedereen aanwezig was vroeg de voorzitter het
woord met de droevige mededeling
dat Jan Snel was overleden.
Jan was al vele jaren lid van onze
bridgeclub, waar hij samen met zijn
vrouw Corry een geducht paar in de
A-lijn vormde. Ook was Jan jaren
actief op “klein Schotland” waar de
meeste mensen zomers ook kwamen bridgen en Jan zijn werk onderbrak om mee te bridgen. We

Uithoorn - De na jaren weer eens
invallende Siberische kou vormde
geen belemmering voor de leden
van BV De Legmeer. Zelfs een record aantal van 43 paren zocht de
gezellige warmte van De Scheg op
en begon aan de tweede ronde parencompetitie.
In de A- lijn namen Jaap Kenter &
Gerda Schavemaker het voortouw
met een eerste plaats en 58,93%. De
tweede plaats bleef ook in de familie
daar neef Jan Schavemaker, samen
met Lijnie Timmer, die met 55,95%
binnenhaalde. Greet Overwater &
Guus Pielage volgden met 55,65%,
net voor Cora de Vroom & Andre van
Herel die, net gepromoveerd, met
een vierde plaats en 55,36% gelijk
hun visitekaartje afgaven.
Jan Egbers & Ben Remmers en Cees
Bergkamp met Ruud Lesmeister
deelden de vijfde en zesde plaatsen
met een score van 52,38%.
Onderin was het nog even wennen
voor Hetty Houtman & Anton Berkelaar, maar ze bleven gevestigde spelers als Wim Slijkoord & Francis Terra en Nel & Adriaan Koeleman toch
maar mooi voor!
In de B- lijn forceerden Gerda Bosboom & Anneke van der Zeeuw
met 61,61% een eerste plaats. Floor
Janssen & Tonnie de Jonge lieten
duidelijk merken dat ze weer terug willen naar de A en hadden alvast een goed start met een tweede
plaats en 55,95%.

hebben toen gepast een minuut stilte in acht genomen om Jan te gedenken. Wij wensen Corry en de
kinderen veel sterkte bij dit verlies.
Hierna kwam de mededeling van de
voorzitter dat Sinterklaas de vereniging om geld gevraagd had om wat
lekkers bij de koffie te serveren.
Fout Jan, jij gaat er gemakshalve
maar van uit dat al de aanwezigen
niet meer in Sinterklaas geloven,
maar ik zag toch heel wat verschrikte en teleurgestelde gezichten om
me heen. Maar Jan heeft het weer
goedgemaakt met de mededeling
dat we de kerstdrive dit jaar over
14 dagen in de Meiert te Mijdrecht
gaan vieren.
We beginnen om 9.00 uur en het
slot zal om circa 14.00 uur zijn, wij
verwachten re weer een groot feest
van te maken. Er werd aan 14 tafels
gebridged, helaas werd er niet voor
de competitie gespeeld.
Maar dit houdt wel in dat er geen
klassement is, geen winnaars maar
ook geen verliezers, elk voordeel
heeft ook zijn nadeel, geciteerd van
de welbekende J.C. Wij zijn zeer intensief gaan controleren wie in de
“goede stoelen” zaten, zoals we vorige week al aankondigde en het
viel op dat de mensen die de attributen klaar zetten, meestal dit keer
ook de andere ook een zit op de zetels gunde, wat zeer gewaardeerd
werd.
Volgende week gaan we weer gewoon door met de competitie en
wordt de derde ronde gespeeld.

Donateurs van K&G met
elkaar in de slag
Uithoorn - Voor het 14e jaar steken de ondersteuners van damclub Kunst & Genoegen de koppen weer bij elkaar. Zij gaan onderling uitmaken wie de best dammende donateur van deze oude vereniging zal worden. Dit doen ze op zaterdagmiddag de 11e december in ’t
Fort De Kwakel. Om 13.00 uur worden de deelnemers met een kopje
koffie ontvangen. Om half twee beginnen de voorrondes, aan de hand
van de uitslagen daarvan worden de
huis- tuin- en keukendammers opgedeeld in drie groepen naar sterkte. Vervolgens zal er in de knockout fase naar drie finales worden
toe gedamd. De winnaar van de Agroep zal zich uiteindelijk tot donateurkampioen laten huldigen. Deze winnaar zal niet dezelfde zijn als
die van het afgelopen jaar Haye Berger, omdat Haye inmiddels lid is geworden. Op de eregalerij van K&G

zal dus een nieuwe naam prijken of
die van een oud winnaar. Mike Kouwenhoven, Edwin Nieuwendijk en
Marko Groot zijn daarvoor kandidaat. Outsiders zijn Adriaan Koeleman, de gebroeders vd Belt en
Henk Leygraaf, al heeft Henk inmiddels een patent op winnaar van de
B-groep. In de C-groep komt er elk
jaar weer een verrassing bovendrijven, even onvoorspelbaar als de afloop van menig partij.
Als bij de ‘echte’ dammers een schijf
wordt verloren is de partij meestal gespeeld, maar op deze middag
kijkt men niet op een schijf meer of
minder.
Verloren standen worden zomaar in
winst omgezet, dit maakt deze partijen tot de laatste zet spannend.
Daarbij is het ook heel gezellig in
’t Fort De Kwakel, een middag om
niet te missen. Inlichtingen bij Adrie
Voorn 0297-568472, tot dams.

Mieke van den Akker trad met Gijs
de Ruiter in het strijdperk hetgeen
resulteerde in een keurige derde
plek met 53,57%. Vier en vijf werden
Froukje Kraaij & Rini Tromp en Marianne & Huub Kamp met respectievelijk 51,49 en 51,19%. Hans en Sonja Selman eindigden nog net boven
de vijftig als zesde met 50,60%.
Onderin hadden Maarten Breggeman & Elisabeth van den Berg en
Marijke & Ger van Praag een valse start, maar een beetje distributie pech voor eerst genoemden was
daar ook debet aan!
In de C- lijn de absolute top van deze avond, Tini Geling & Jo Wevers
gingen er met een score van 63,02%
vandoor. Ook Marjan & Jan Wille deden het uitstekend gezien hun
tweede plaats met 61,25%. Gerda
van Liemt & Ria Wezenberg en Atie
de Jong & Evert Wevers volgden degelijk op plaatsen drie en vier met
55,73 en 55,21%.
Lidy Krug & Ada van Maarseveen
deden met 52,50% en plaats vijf ook
goed mee.
Wilt u ook de kou trotseren en lekker een avondje kaarten, kom dan
bridgen bij B.V. De Legmeer. Elke
woensdagavond vanaf 19.15 uur in
de barzaal van sporthal De Scheg.
Voor meer inlichtingen secretariaat Gerda Schavemaker tel: 0297
567458 of per e-mail: niekschavemaker@hetnet.nl

Mijdrechts bridgegeweld
bij B.V.K.

VDO/SE 1 jeugdkampioen
eerste klasse en promotie
naar de hoofdklasse
Uithoorn - Er is al een tijdje niets
meer vernomen van de Uithoornse
tafeltennisvereniging VDO. Bestonden zij nog wel?
Wel we kunnen gerust zijn, zij zijn
nog springlevend maar hebben in
betrekkelijke stilte gewerkt aan een
terugkeer op het hoge platform van
de jaren 80.
Dat werken in stilte begint zijn
vruchten af te werpen. Afgelopen
zaterdag was de laatste dag van de
najaarcompetitie en het 1ste jeugdteam moest zijn plaats in de hoogste klasse van de provincie NoordHolland afdwingen door van de enig
overgebleven concurrent 2 punten
af te pakken. Met maar liefst acht
punten voorsprong dus reisden Patrick Strijker, Brent Bakker en Brian Bakker af naar Weesp voor deze laatste krachtmeting. Toch waren
de mannen er niet helemaal gerust
op, omdat The Victory twee weken
geleden een andere concurrent met
maar liefst 8-2 had weggevaagd.
Op en neer
Brian had meteen een zware partij
tegen de steeds beter spelende Max
Koopman. De stand golfde op en
neer en de slagenwisselingen werden met een ongelooflijk tempo gespeeld, maar aan het einde was Brian, zoals bijna altijd dit seizoen, de
sterkste met 3-1.
Patrick had het heel erg moeilijk
met de service van zijn tegenstander, Koen Strijbos. In de rallies ging
het wel, maar steeds weer die vreselijke service. Daardoor ging de partij

met -7,-9,-7 verloren. Brent speelde
een zeer degelijke partij tegen Koen
Rademaker, hield het of heel kort en
gesloten of sloeg genadeloos toe.
3-0 voor de Brent.
Tussenstand
Een geweldige prestatie voor deze jongens, die aan het begin van
deze competitie niet precies wisten wat ze konden verwachten in de
1e klasse, maar het helemaal waar
hebben gemaakt met promotie naar
de Hoofdklasse. Daar komt bij dat
de gemiddelde leftijd van de VDO
spelers erg laag lag Brent(links op
de foto) de jongste van de drie is
slecht 9 jaar, zijn broer Brian(rechts
op de foto) is 13 jaar en de nestor
van dit team Patrick (in het midden) is slecht 14 jaar oud. Hun tegenstanders in deze kompetitie waren bijna allemaal tussen de 15 en
18 jaar. Dit zegt veel over hun sterkte en de mogelijkheden die zij hebben in hun verdere carrière.
Herrijzen oude tijden voor VDO? In
de jaren 80 bij de jongens en de jaren 90 bij de meisjes vervulde VDO
een belangrijke rol bij de jeugd op
landelijk gebied. Dit kampioenschap
brengt hen bij de laatste stap naar
de landelijke competitie. Het zal allemaal wel een stuk zwaarder worden, maar ze gaan er zeker hard
voor trainen om weer bovenin te
kunnen eindigen. Na afloop van de
wedstrijd konden de kampioensbekers (zie foto) worden opgehaald bij
de Mac en was het heerlijk nagenieten bij het feestmaal.

KDO Gymnastiek
organiseert een sportinstuif
De Kwakel - Op woensdag 22 en
29 december a.s. kunnen de basisschoolkinderen vanaf groep 3 lekker
sporten en bewegen in de nieuwe
gymzaal bij KDO aan de Vuurlijn in
De Kwakel. De kinderen gaan onder
deskundige leiding enkele balspellen spelen of beoefenen.
De tijden zijn als volgt:
Groep 3: Van 10.00 tot 11.00 uur
Groep 4: Van 11.00 tot 12.00 uur
Groep 5: Van 13.00 tot 14.00 uur
Groep 6: Van 14.00 tot 15.00 uur
Groep 7: Van 15.00 tot 16.00 uur
Groep 8: Van 16.00 tot 17.00 uur

Wil je meedoen in de vakantie, geef
je dan op via kdodag@hotmail.com
Vermeld hierbij je naam, in welke
groep je zit en welke dag(en) je wil
komen sporten. Maximaal 20 kinderen per uur en vol is vol.
Op die dag trek je een korte broek,
shirt en schone zaalschoenen aan.
De kosten zijn 2,50 per keer en betaal je contant voor de les.
Voor nadere informatie en het laatste nieuws hierover kijk op KDO.nl
bij dance, aerobics, gymnastiek bij
het kopje actueel.

De Kwakel - Het waren afgelopen
donderdag in Dorpshuis De Quakel
3 Mijdrechtenaren die ‘huis hielden’
in de laddercompetitie van de BVK,
waarbij er eentje steun kreeg van
haar Amstelveense partner.
Die ‘ene’ was Ria vanZuylen, die met
partner Han Mann in de A lijn mocht
uitkomen na hun score vorige week
van 59,5%. In het verslag van vorige
week werd al aangekondigd dat dit
paar op de weg terug is en dat bevestigden zij door deze avond met
63,69% de rest van het veld het nakijken te geven.
Geke en Jaap Ludwig, die tot nu toe
een zeer sterk seizoen doormaken,
werden hier 2e met 58,63% en Eefke
Backers en Marianne Kamp verrastten opnieuw en nu met een prima
57m 74%, waarmee zij 3e werden.
Voor Truus en Piet Langelaan verliep de avond was stroever dan de
week hiervoor, want zij moesten genoegen nemen met de 16e plaats in
een veld van 16 paren, zodat zij volgende week weer kunnen toeslaan
vanuit de B lijn.
In die B lijn maakten Jose Moller en
Yvonne Koestal voor de 1e keer hun
opwachting in deze laddercompetitie en zij deden dat zeer overtuigend, want hun score van 63,19%
was alle andere paren te machtig.
Op een onverwacht hoge 2e plaats
treffen we gelegenheidspaar Joop
de Jong en Janny Snabel. Joop
speelt al weken met een steeds andere partner en hoewel zowel Joop
zelf als de rest van de club uitkijkt
naar de terugkeer van vaste partner
May Verhoef, weet hij zich de laatste

tijd aardig te redden. Ook met Janny klikte het dus goed en een score
van 58,68% was er een waarmee zij
beiden konden thuis komen.
Tiny en Adriaan Kooyman deden
ook goede zaken door 3e te worden
met 57,99%, waardoor zij volgende
week weer in de A lijn mogen uitkomen.
Jan Heijlman en Margo Zuidema
zijn daar voorlopig nog niet aan toe.
Zij werden deze week laatste en
moeten dus nu vanuit de C lijn de
weg omhoog weer zien te vinden.
Wellicht was dit echter een tactische manoeuvre, want dat het vanuit de C lijn mogelijk is ineens door
te stoten naar de 8e plaats in de totaalstand (dik in de A lijn dus!) bewezen Ab en Riet van Nieuwkerk.
We zullen niet meer beweren dat
een bepaalde score voorlopig niet
meer verbeterd zal worden, want
de voorgaande keren werd de week
daarop die bewering geloochenstraft en dat was nu dus ook het
geval. Met maar liefst 69,79% verpletterden Ab en Riet (uit Mijdrecht
dus) de concurrentie. Het is geen
clubrecord, maar het staat wel als
een huis.
Toos Boerlage en Corrie van der
Peet deden niettemin goed mee met
55,9% en Wim Maarschalk en Henk
Poll herstelden zich knap van het
debacle van vorige week door nu de
3e plaats op te eisen met 53,82%.
Volgende week dus weer nieuwe
samenstellingen in de diverse lijnen,
zodat je eens wat andere gezichten
aan tafel ziet.

Qui Vive hockey organiseert
Before Christmas Gala avond
De Kwakel - Hockeyvereniging Qui
Vive organiseert op zaterdag 11 december a.s. in het clubhuis vanaf 21.00u. een groot feest onder de
naam Before Christmas Gala. Dit
initiatief van het jeugdbestuur moet
een knallend succes worden en is
toegankelijk voor leden, tussen de
16 en 25 jaar, die elk twee introducés mogen meenemen. De entreeprijs is slechts 10 euro. De topper
van de avond is DJ Sascha Visser &
others, bekend van o.a. TMF.
Het jeugdbestuur Van Qui Vive is
zeer actief. Gedurende het seizoen
worden er erg veel activiteiten en
feesten door hen georganiseerd
voor de junioren en voor de jeugd. In
totaal 9 jongeren die zelf in de A en
B junioren spelen en de Voorzitter
die in de senioren speelt besteden
hieraan veel vrije tijd naast hun stu-

die en andere bezigheden. Gewoon
omdat zij het leuk vinden, graag wat
voor Qui Vive willen doen en het
soms ook nog leerzaam vinden. Zij
kennen binnen de vereniging een
grote populariteit omdat eigenlijk
alles wat zij organiseren een succes
is. Het meest bekend zijn de inmiddels legendarische feesten voor de
A/B junioren. Het Before Christmas
Gala dat voor het eerst in de historie
van Qui Vive wordt georganiseerd
zal ook wel weer een knaller worden. Het Gala is voor de feestgangers tussen de 16 en 25 jaar, het begint om 21.00 uur en duurt tot 1.00
uur. Plaats van de happening is het
clubhuis van Qui Vive aan de Vuurlijn in de Kwakel. De topper van de
avond is DJ Sascha Visser & others
bekend van TMF en Heineken Music Hal.

Bridgedrive in De Kwakel
De Kwakel - Op zondag 12 december aanstaandes zal in het Dorpshuis in De Kwakel een bridgedrive
worden georganiseerd toegankelijk
voor elke speler die de bridgesport
een warm hart toe draagt.
De aanvang is om half twee, vooraf
kunt u dus nog de Uithoornse Kerstmarkt bezoeken dat een werkelijk

spektakel belooft te worden. Kosten
bedragen 10 euro per paar.
Opgeven per e-mail aan bacu@bacuweb.nl of per telefoon Cor Hendrix 531674.
Er zijn leuke prijzen te winnen.
Eerstvolgende drive is op 16 januari 2011.

Veel prijzen voor Judo
Ryu Kensui
Uithoorn - Zondag 28 november
werd de dojo bij Health Club Amstelhof verlaten want Judo Ryu Kensui
was te gast bij Sotai Renshyu te Leimuiden. Maar liefst 293 Judoka’s uit
een grote regio deden hieraan mee.
(Voor het complete verslag, uitslagen, foto’s en informatie over onze
judoschool, kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl). Bij dit
leuke toernooi judoot iedere judoka
(ingedeeld op leeftijd en gewicht)
tegen elkaar en de judoka met de
meeste gewonnen wedstrijden is de
winnaar. De 25 deelnemers van Ju-

do Ryu Kensui, en in groten getale aanwezige ouders en belangstellenden, streden voor elk punt. Met
18 judoka’s op het podium en maar
liefst 7 eerste prijzen was er alle reden om trots te zijn! De club is op
de goede weg en na een lange dag
konden alle deelnemers moegestreden maar met een mooie bokaal trots huiswaarts keren. Judoleraar Ruud van Zwieten was wederom enorm trots en blijft zeer te spreken over de sportieve manier van judoën, instelling, vooruitgang en inzet van zijn pupillen.

Start derde parencompetitie
Bridgevereniging Uithoorn
De Kwakel - Op maandag 29 november is de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) begonnen met de 3e
parencompetitie. De uitslagen:
A-lijn:
1 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
65,63%
2 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
59,38%
3 An & Bert Pronk
55,56%
4 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
53,47%
5 Bep & John de Voijs
52,78%
6 Stenny & Herman Limburg 52,08%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker 51,04%
B-lijn:
1 Ada Keur
& Marion Wiebes
68,40%
2 Huib van Geffen
& Theo Vermeij
62,15%
3 Cees Harte & Jan Visser 61,11%
4 Gertrude Doodkorte
& Trudy van den Assem
57,64%
5 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
54,86%

6 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
54,17%
7 Marijke & Ger van Praag 53,47%
8 Tini & Johan Lotgerink
51,39%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote zaal bij de bar in sporthal de
Scheg in Uithoorn. Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de
uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd. Gedurende
de maand september kunt u vrijblijvend een paar keer mee spelen. Komend seizoen heeft BVU tevens een
leuke actie om het extra aantrekkelijk te maken lid te worden: er wordt
voor het 1e jaar contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar
(het 2e jaar is dus gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.
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Middeleeuws Kerstconcert door
Schola Cantorum Kennemerland
Mijdrecht - Zaterdag 11 december
19.00u ur in de St Jan de Doperkerk
te Mijdrecht/Wilnis. Mannen in witte gewaden schrijden langzaam de
kerk binnen en laten een intredegezang uit de 10e eeuw horen. In het
half duister klinkt dit mysterieus en
betoverend.
Op zaterdag 11 december geeft de
Schola Cantorum Kennemerland om
19.00 uur een kerstconcert in de St
Jan de Doperkerk te Mijdrecht/Wil-

nis, Driehuisplein. Onderleiding van
Ko Ariëns zullen bijzondere Gregoriaanse gezangen uit de vroege middeleeuwen ten gehore worden gebracht. De Schola Cantorum zingt
het gregoriaans op semi-professioneel niveau en heeft al vele optredens voor de radio en in het land
verzorgd. De Schola probeert zoveel
mogelijk in overeenstemming met
de originele middeleeuwse handschriften te zingen. Voor het publiek

is het een bijzonder ervaring: zonder veel moeite verplaatst het zich
vele eeuwen terug en ondergaat de
betovering van de middeleeuwse
Kerstgezangen. Per onderdeel geeft
de cantor een korte toelichting.
De toegang tot het kerstconcert is
gratis, inclusief een programma met
teksten en vertalingen.
Na het concert is er een deurcollecte om de onkosten te dekken.

Sportieve Pijlstaartschool
krijgt hoog bezoek
Vinkeveen - Uiteraard sloeg de
goede Sint dit jaar de kinderen van
OBS De Pijlstaart niet over. Zij waren immers vreselijk lief geweest!
Vrijdagochtend 3 december verblijdde hij samen met zijn pieten de
uitzinnige menigte met een bezoekje. Omdat Sinterklaas ontzettend
onder de indruk was van de sportieve en gezonde instelling van de Pijlstaart-kinderen, kwam hij dit keer
niet heel luxe (en een beetje lui) zoals vorig jaar per helikopter en trike,
maar te voet en één van zijn pieten
kwam zelfs op de fiets. De kinderen
en leerkrachten lieten op hun beurt
zien hoe leuk bewegen kan zijn. Ze
dansten er vrolijk op los en deden
de Pieten-macarena op het schoolplein voor. Al dat bewegen was wel
nodig ook, want het was flink koud
buiten. Na het dansen was het tijd
snel de warme school in te duiken. Binnen deed Sinterklaas alle klassen van de onderbouw aan,
terwijl de kinderen van de bovenbouw zicht stortten op hun surprises. Om half één vetrok de goedheiligman om op tijd te komen voor zijn
volgende afspraak. En nu is het dus
weer een heel jaar wachten tot hij
terugkomt…

Workshop kersttafellicht
Wilnis - Het is weer bijna Kerst, dus
hoogste tijd om war extra sfeer in
huis te brengen.
Met de workshop `Kersttafel-licht
in stervorm` die de Stichting ‘Paraplu’ organiseert is dat heel erg
goed mogelijk. De deelnemers maken een kersttafel-licht in de vorm
van een ster, daarin wordt een theelichtje verwerkt, dat wordt bekleed
met creapop-stof`, vertelt docen-

te Ans van Kerkwijk, zelf een ware
kunstenares in het creëren van allerlei soorten versieringen in huis.
`Naar wens kan het kersttafel-licht
nog worden opgepimpt met kleine
kerstdecoraties. Dat brengt sfeer in
huis en staat mooi op de Kerst-tafel`, vult Ans nog aan.
De workshop vindt plaats op woensdag 15 december van 9.30-12.00
uur in het gebouw van de Stichting

Nieuwe leden welkom in
leesgroep
Mijdrecht - In recent opgerichte leesgroep zijn enkele plaatsen
vrij. De leesgroep die door Senia Literair in samenwerking met de bibliotheek is opgericht, komt ongeveer een keer in de zes weken bij

elkaar. De boeken die zij dit seizoen
o.a. bespreken zijn van Franca Treur
– Dorsvloer vol confetti en Bruiloft
aan Zee van Abdelkader Benali. De
leesgroep maakt gebruik van speciale leeswijzers van Senia Literair,

‘Paraplu’ in Wilnis. De kosten zijn
10,00 en daarnaast nog kosten van
het materiaal dat door de docente
wordt geleverd.
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat
kan worden gedownload op de
website www.stichtingparaplu.nl, of
afgehaald en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl
waardoor de besprekingen zinvol
zijn en diepgang hebben. Voor die
´leeswijzers´ betalen de deelnemers
een bedrag per jaar.
Leesgroepen die al langer bestaan
nemen meestal geen nieuwe leden
meer op, dus dit is uw kans.
U kunt zich melden bij de contactpersoon van deze groep, mevrouw
Marijke Knibbe tel. 0297-263823 of
bij Stichting Senia via info@senia.nl

Prijswinnaar in het leer bij
De Loods Casual Fashion

Mijdrecht - Hans Broeken uit
Wilnis is de winnaar geworden van de prachtige leren jas
van PME Legend (Pall Mall) ter
waarde van bijna 400 euro.

Die had De Loods Casual Fashion,
gevestigd in de Molenhof Passage, als actieprijs verbonden aan een
avondje ‘Pall Mall winkelen’ voor
heren. Ron Wijburg en zijn partner
Petra hadden op 23 en 25 november
twee extra koopavonden bedacht
waarbij de dames ‘hun heer’ maar
eens moesten proberen mee te nemen naar De Loods om daar te gaan
winkelen.

jas zou maken. Maar ik bleek prijswinnaar te zijn en ik ben erg blij met
de jas die ik goed kan gebruiken
in de winter.” Aldus een lachende
Hans Broeken die Ron Wijburg hartelijk bedankte.
Op zijn beurt overhandigde die
Hans nog een boeket bloemen.
“Dat hoort er ook bij als je hier een
prijs hebt gewonnen,” grijnsde Ron.
Prijswinnaar, van harte gefeliciteerd
en De Loods bedankt voor de aantrekkelijke actie. Graag tot een volgende keer!

Zoals bekend zijn ‘wij mannen’
doorgaans niet zo verzot op het
slenteren langs winkels en staan al
helemaal niet in de rij om kleding
te passen en te kopen. Dat hebben
Ron en Petra die avonden weten te
doorbreken.
Desgevraagd waren zij zeer tevreden over de toeloop van elkaar stimulerende echtparen en/of partners op het gebied van kleding. Behalve dat de mannen kans maakten op een gratis leren jas kregen
zij bij aankoop van een spijkerbroek
bovendien een wollen muts of een
sjaal naar keuze van Pall Mall cadeau. Daarnaast werd de dames
in beide winkels van De Loods een
korting van 20 procent op kleding
uit de hele collectie aangeboden.
Leuke actie en dat trok de aandacht.
Uiteindelijk was Hans Broeken uit
Wilnis de winnaar van de echte le-

Sinterklaasfeest
op De Hoeksteen
Mijdrecht - Het was een supergezellige week op de Hoeksteen.
Allereerst kwamen op donderdag
25 November de opwarmpieten bij
de kinderen langs. Dat bracht na-

deren PME Legend jas die hij vrijdagavond 3 december in de winkel
kon aantrekken.
Natuurlijk moest hij er eerst enkele passen voor de juiste maat. “Ja, ik
heb mij door mijn wederhelft maar
laten verleiden om mee te gaan.
Ik moest toch wat nieuwe kleding
hebben. Ik heb twee broeken gekocht en daar kreeg ik de muts en
de sjaal gratis bij. Toch een waarde
van in totaal bij zestig euro en dat is
mooi meegenomen. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat ik ook
nog eens kans op die mooie leren

De Historische Vereniging
“De Proosdijlanden”
De Ronde Venen - De werkgroep
Heemkunde van de vereniging zal
op 20 december a.s. zijn tweede
avond houden in onze Oudheidkamer in De Boei te Vinkeveen, aanvang 20.00 uur. Het onderwerp waar
ze die avond mee van start zullen
gaan is aangedragen door dhr J.
Samsom, een bewoner van de Gagelweg in Wilnis. Het gaat hierbij om
de namen die de percelen, die aan
de Gagelweg liggen hebben. Deze
zijn een lange tijd geleden ontstaan.
Het gaat hierbij om vele tientallen
namen. Dhr. Samsom zal zelf deze
avond zijn verhaal doen over deze
interessante zaak. Nu is de vraag of
zij het kunnen onderzoeken wat de
oorsprong is van deze namen is en
wat ze betekenen. Hiervoor zal het

tuurlijk gezellige en hilarische drukte in de school, de pieten brachten
de kinderen van groep 1 t/m 8 alvast
in de stemming met hun grappen en
gekkigheid. Ook kwamen zij vertel-

len, dat Sinterklaas op 4 december
een bezoek zou brengen aan onze school. De dag daarna was het
voor groep 1 t/m 4 alweer feest, de
klassen zaten vol met kleine pietjes,
klaar voor de pietenochtend.
Er werden gezellige spelletjes gedaan en natuurlijk hing er in de hele
school weer een heerlijke pepernotengeur van de vers gebakken pepernootjes. Vrijdag 4 December waren de kinderen helemaal klaar voor
het grote bezoek. De entourage was
fantastisch, een zonnetje boven een
laagje sneeuw en wachtend op de

Sint, zongen de kinderen uit volle
borst de Sinterklaasliedjes mee.
Het wachten en zingen werd beloond met de aankomst van de Sint
op pakjesboot nr. 14.
Omdat de sloten bevroren waren,
hadden de Pieten de boot op een
aanhanger gezet en kon de Sint dus
alsnog met de boot aankomen.
Na een warm welkom bezocht de
Sint alle groepen en bekeek de verschillende optredens en de prachtig
gemaakte surprises. Al met al een
zeer geslaagde Sinterklaasweek op
de Hoeksteen!!

nodige onderzoek moeten worden
gedaan in historische archieven e.d..
Daarom zullen deze avond ook de
specialisten inzake historisch onderzoek aanwezig zijn, n.l. Fred de
Wit en Stef Veerhuis. Heeft u belangstelling voor de geschiedenis
van uw eigen leefomgeving en wil u
zich daar in verdiepen door er met
andere belangstellenden over te
praten en eventueel zelf onderzoek
te doen Dan nodig ik u van harte uit
deze avond te komen.
Het is geen vereiste ‘verstand’ van
historisch onderzoek te hebben om
aan deze avonden deel te kunnen
nemen. Deze kennis hebben we in
huis en is op de mensen die daar
mee aan de slag willen over te brengen.

Jubileum Vrouwenraad
De Ronde Venen - De plaatselijke Vrouwenraad Vinkeveen en Waverveen nodigt alle bewoners van 55
jaar en ouder in onze gemeente uit
voor de 40e KERSTFEESTMIDDAG
op maandag 13 december 2010.
Aanvang om 14.00 uur in dorpshuis
De Boei – Kerklaan te Vinkeveen.
Het programma bestaat uit: Solo zang door Angela Smit-Strubbe, Kerst samenzang, Declamatie,
Kerstverhaal en muzikale bijdra-

ge van groep 5, van basisschool De
Schakel uit Vinkeveen. Na de pauze het Kerkkoor uit Baambrugge, en
een vrij verhaal wordt verteld door
Elza Vis–Strubbe. De toegang is gratis, maar in de pauze wordt gecollecteerd om de kosten te dekken.
Aanmelden tot 11 december 2010
bij mevr. A.C. van Golen-Koster,
Achterveld 51. Tel: 26 16 72 en mevr.
J. Verhoeff-de Haan, Kievitslaan 20,
tel. 26 18 74.

