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DEZE WEEK:
Reactie lezer(s)
Maria oord blij met
talenten

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

Het was gezellig bij
Hakyol

NOG 3 WEKEN

CDA op de bres voor
Pizza wagen

om een nieuwe hypotheek met de
voorwaarden van 2012 te sluiten

KORT NIEUWS:

Uw situatie op 21-12-2012 is bepalend voor
de rest van uw hypothecaire leven!

Buschauffeur
mist net
Mijdrecht - Een buschauffeur
botste op donderdagavond 29
november bijna op een verkeersbord dat half over de weg
hing.
Rond 21.20 uur reed een chauffeur van een streekbus over de
Dukaton. Bij de kruising met de
Diamant zag hij op het laatste
moment dat een verkeersbord
half over de weg hing. Hij wist
maar net op tijd uit te wijken.

Minder files
dankzij Spitsvrij

Wacht niet langer en bel nu voor een vrijblijvende afspraak!

0297-273037

Nieuwe bestemming voor voormalig
winkelpand in Amstelhoek
Amstelhoek - Na 20 jaar leegstand, is er een nieuwe bestemming voor het oude winkelpand van
Rekelhof in de Amstelhoek. Debbie van Boksel, Irma Meijer en Irene Borsboom zijn hard aan het werk
om hier een dagopvang voor dementerenden te realiseren. De vergrijzing neemt toe en daarmee ook
het aantal mensen met dementie,
waarbij er wachtlijsten komen voor
verzorgings- en verpleeghuizen en
de dementerende langer thuis moet
blijven wonen, dit komt de kwaliteit van leven van een dementerende niet ten goede en hier willen de-

ze dames op inspringen. De dagopvang krijgt de naam ‘de Nostalgie’.
Dat betekent thuiskomen.
Thuis
“Wij willen de cliënten ook het gevoel geven dat ze thuis zijn. Zij voelden zich op hun gemak bij hun ouders thuis, daarom willen wij ook
een woon/leefkeuken uit de tijd van
hun ouders, denk aan de keuken
van Saartje. Het bekende gordijntje
onder de gootsteen, broderiekant
aan de plankjes! Zand-zeep-sodabakjes en de groene emaille broodtrommel. Ook de huiskamer ma-

ken we uit de tijd van de 40/50’er
jaren! Een snoezelkamer is ook van
de partij, daar kan de cliënt snoezelen, genieten van rust, licht, zachte geluiden, zachte muziek, kleuren, en massage. Het is algemeen
bekend dat zintuigactiviteiten een
positief effect hebben op dementerenden. De juiste prikkels zorgen
ervoor dat gedragsproblemen verminderen. Wij werken al jaren in Het
Hoge Heem, waarvan de laatste 6 ½
jaar op kleinschalig wonen met dementerenden”, zo vertellen Debbie
en Irene enthousiast.
(Vervolg elders in de krant)

INFO@FIDICE.NL

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

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598
Open wo en vr 12-17.00 uur
donderdag alleen op afspraak
zaterdag 11-17.00 uur

Kunstwerken van klein tot groot
www.kunstuitleen-timeless.nl

Schaatsbaan Raadhuisplein
officieel geopend

Lees in de provincie

Mijdrecht - Burgemeester Divendal
heeft afgelopen zondag 2 december
samen met sinterklaas de officiële
opening verricht van het evenement
Venen on Ice. Op een teken van de
burgemeester en aangevoerd door
een aantal schaatspieten, maakten
de aanwezige kinderen een eerste
rondje over het ijs. Tot en met 28 december a.s. zijn er voor jong en oud
op het Raadhuisplein in Mijdrecht
dagelijks, met uitzondering van eerste kerstdag, schaatspret en een af-

IDYLLISCH WONEN

2 DRO OMVILL A’S
MET B O OTHUIS

twee royale villa’s te Aalsmeer

Voor meer informatie
zie de advertentie
elders in deze krant.
Of ga naar

wisselend programma van activiteiten. Hoogtepunten zijn onder meer
het schoolschaatsen op weekdagen, waarbij ruim 2.000 kinderen
uit De Ronde Venen schaatsinstructies krijgen. Op de doordeweekse
dagen is de baan overdag van 9.00
tot 15.30 uur gereserveerd voor het
schoolschaatsen. Buiten deze tijden kan men vrij schaatsen (activiteiten en evenementen voorbehouden, zie hiervoor de agenda op de
www.venen-on-ice.nl).

W W W.U Y TE R H OV E .N L

Sinds 1971 een vertrouwde keuze
• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

www.vderwilt.nl

Beatrixschool op bezoek bij
bewoners Gerardus Majella
De Ronde Venen - Groep 4 van
de Prinses Beatrixschool uit Wilnis
heeft vorige week donderdag een
bezoek gebracht aan zorgcentrum
Gerardus Majella in Mijdrecht.
Stagejuf Daisy heeft hier een bijbaantje en het was haar idee de
leerlingen van groep 4 kennis te la-

ten maken met een aantal bewoners. Iedereen vond het erg spannend en met de hulp van een aantal ouders werden de kinderen ’s
ochtends naar Mijdrecht gebracht.
Daar werden zij verwelkomd door
bewoners en medewerkers. Juf Daisy las een prentenboek voor over de
sint die verliefd was op een oude-

re dame van 80 jaar. Daarna ging
juf Anja achter de piano zitten en
werd er samen gezongen. De kinderen hadden ook nog een cadeautje meegenomen. Op school hadden zij allemaal een pietje geknutseld en dat mochten zij aan een bewoner geven. Het was een gezellige
ochtend voor iedereen.

ADVERTEREN? Leerzame excursie naar Tweede Kamer
IN DE

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Wilnis - Groep 7 van de Koningin
Julianaschool mocht vorige week
woensdag naar Het Binnenhof in
Den Haag. Via de organisatie Pro
Demos werd er een excursie naar

de Tweede Kamer georganiseerd.
Ze hebben eerst het spel Democracity gespeeld. De kinderen werden
verdeeld over 4 partijen en moesten een voorzitter, woordvoerder en

secretaris kiezen. Samen met de leden van de partij moesten ze een
naam en een slogan bedenken en
een beleid schrijven om een stad/
dorp in te richten. Na veel overleg en debatteren mocht elke partij
drie voorzieningen in de stad/dorp
plaatsen.
Ook bezochten ze Het Binnenhof en
de Tweede Kamer. Natuurlijk moesten ze ook door de beveiliging, wat
spannend en grappig was, want je
riem moest af en soms moesten
zelfs je schoenen uit. In de Tweede Kamer, waar een vergadering
plaatsvond, mochten ze ook even
op de publieke tribune plaatsnemen. Aan het eind van de dag toen
ze richting huis gingen kwam de
klas Mark Rutte tegen. De kinderen renden op hem af om hem een
hand of een boks te geven. Een onvergetelijke dag!

Geen AJOC Festival in 2013
Mijdrecht - Helaas moet jongerenvereniging AJOC bekend maken dat
er in 2013 geen AJOC Festival zal plaatsvinden. Het is geen makkelijke
beslissing geweest om na bijna 30 jaar festival deze traditie te moeten
doorbreken. Helaas was deze beslissing onvermijdelijk. Het financiële
aspect en een tekort aan vrijwilligers laten het niet meer toe het festival
in 2013 te organiseren zoals het de laatste jaren plaatsvond. De AJOC
leden zullen zich nu in eerste instantie richten tot het weer succesvol
maken van Immitsj, het clubgebouw van AJOC. Ondertussen wordt er
door het AJOC bestuur bekeken of er volgend jaar nog wel een (tent)
feest kan plaatsvinden, zij het in kleinere vorm.
AJOC kijkt terug op een prachtig evenement dat in de loop der jaren
is uitgeroeid tot hét festival van De Ronde Venen en omstreken. En dit
allemaal dankzij de leden van jongerenvereniging AJOC wat het extra bijzonder maakt. Zoals voorgaand vermeld is dit uiteraard niet het
einde van AJOC. In Immitsj zijn iedere maand de ‘Immitsj Live!’ feestavonden, met regionale bands. De activiteiten in en rondom het clubhuis zullen verder worden uitgebreid. Het AJOC bestuur hoopt dan ook
dat de bezoekers hun weg weer zullen vinden. Indien bezoekers nu al
de behoefte hebben om betrokkenheid te tonen of te reageren op het
nieuws kan dat via info@ajoc.nl .
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CDA stelt vragen aan college
over pizzawagen op weekmarkt
Mijdrecht - Het kan de bezoekers
van de weekmarkt in Mijdrecht
niet ontgaan zijn: sinds enkele
maanden staat er een pizzawagen
met een houtoven, waarin Napolitaanse pizza’s gebakken worden.
De pizzawagen mocht tot 19.00
uur ‘s avonds open zijn, zodat inwoners ook voor het avondeten
een pizza konden afhalen. Recentelijk heeft de gemeente deze toestemming weer ingetrokken, omdat er klachten zijn gekomen van
andere ondernemers in Mijdrecht.
De pizzawagen moet nu om 17.00
uur stoppen met het bakken van
pizza’s. Voor CDA-raadslid Emiel
Hoogendijk en zijn collega’s Rein
Kroon en Jan Rouwenhorst genoeg reden om het College van
Burgemeester en Wethouders een
aantal vragen te stellen. Van Emiel
Hoogendijk weten we dat hij groot
fan is van pizza uit de houtoven (in
zijn vrije tijd runt hij een website
over houtoven pizzeria’s: www.pizzatest.nl). Wij vroegen hem waarom hij zich als raadslid druk maakt

over dit onderwerp.
Waarom hebben jullie het
college vragen gesteld over de
pizzawagen op de weekmarkt?
Hoogendijk: “Het lijkt een pietluttig onderwerp, maar het gaat ons
niet zozeer om deze pizzawagen,
het gaat om het principe. We weten dat het niet zo goed gaat met
de weekmarkt, de inkomsten lopen terug. Nu is er een ondernemer die op creatieve wijze het
aanbod van de weekmarkt weet
te verrijken. Wij zouden verwachten dat het college een dergelijk
initiatief zou ondersteunen. Voor
zover wij weten zijn de andere
marktkooplui erg blij met de pizzawagen, het trekt veel klanten.
Wij begrijpen daarom niet zo goed
dat de pizzawagen al om 17.00 uur
dicht moet.”
Waarom mag de pizzawagen
niet meer tot 19.00 open zijn?
“Wij hebben begrepen dat er vanuit Handelsvereniging Mijdrecht
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en vanuit een lokale pizza- en
shoarmazaak klachten zijn gekomen. Ik weet niet precies waarover zij geklaagd hebben, maar
het was kennelijk genoeg reden
voor de gemeente om de toestemming voor openstelling tot 19.00
uur in te trekken. Ik noem dat niet
bepaald een warm welkom van
de Handelsvereniging voor deze nieuwe ondernemer! Maar wij
moeten van het college nu horen
wat precies de feiten zijn.”
Wat hebben jullie het
college nu gevraagd?
“We hebben het college gevraagd om de gang van zaken uit
te leggen. We willen precies weten waarom de pizzawagen al om
17.00 uur moet sluiten. Ook willen
we weten of het college moeite
heeft gedaan om mee te denken
met de eigenaar van de pizzawagen. Een mogelijke oplossing kan
zijn dat de pizzawagen op donderdag een vaste plek krijgt bij de Boni, waar hij ook in de avonduren

open kan zijn. Maar dan moeten
de regels dat wel mogelijk maken. Toevallig behandelen we deze maand de nieuwe Marktveror-

dening in de gemeenteraad. Wij
gaan nadrukkelijk aandacht vragen voor dit onderwerp. Wij willen soepele regelgeving. Dat doen

Proostdijschool brengt Sint-bezoek aan verzorgingshuizen

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf
geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een
standpunt inneemt.

Mijdrecht - De kinderen van de groepen 1 tot en met 4 hebben afgelopen
week een bezoekje gebracht aan de bewoners van Gerardus Majella en Nieuw
Avondlicht. Het begint al een echte traditie te worden, want dit jaar was het al
de derde keer dat er een Sint-bezoekje
werd gebracht.
Samen met de bewoners werden er door
de kinderen uit volle borst Sinterklaasliedjes gezongen.
Daarna kwam er een bewegingsonderdeel. Er werd een echte pietengym georganiseerd waar zowel de kinderen als de
bewoners aan deel konden nemen. Na
deze inspanning werd er onder het genot van een lekker kopje koffie, glaasje limonade en een lekkere versnapering
nog wat gebabbeld.
Bij vertrek werden de kinderen hartelijk
uitgezwaaid door de bewoners.

Weer een overval in
voorbereiding?
Vannacht is onze Volkswagen
Golf gestolen. Misschien niet
zo bijzonder, want dat gebeurt
in onze gemeente momenteel wel vaker. Echter, heel bizar, vorige maand is onze motor/scooter Vespa ook gestolen uit onze voortuin. Later gebruikt om de overval bij juwelier Swaab mee te plegen.
Welke overval zal nu met onze auto gepleegd worden? Is
in onze gemeente een bende
bezig om voertuigen te stelen
voor overvallen?
Vrijwel zeker zijn de daders bekend in de omgeving. De motor/scooter is op 4 oktober gestolen en op 10 november gebruikt bij de overval. Hij moet
dus in deze omgeving verbor-

we voor de pizzawagen, maar
ook voor andere toekomstige ondernemers op de weekmarkt in
Mijdrecht.”

COLOFON

gen zijn gehouden. De daders
zijn bij de overval gezien en
gefotografeerd. Hoeveel overvallen zullen nog volgen voordat ze gepakt kunnen worden?
We krijgen door dit alles een
zeer onveilig gevoel en weten dat wij niet de enigen zijn.
Nu is het nog materie, maar de
overval bij swaab was wél gewapend.

sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Wel aardig om te melden is het
feit dat wij door de foto op jullie voorpagina pas wisten dat
onze motor/scooter was gebruikt. We hadden na 4 dagen
nog geen melding ontvangen!
Gert + Elma Stoffel
uit Wilnis

Feestelijk betaalbaar
evenement in Vinkeveen
De Ronde Venen - Een leuk evenement bijwonen in deze sombere tijden is nooit weg. Helemaal als het
ook nog betaalbaar is. Dat regelt Lara Swart uit Mijdrecht deze maand
voor u in een sfeervol aangeklede
Bar & Bistro De Haven aan de Herenweg 276 in Vinkeveen. Als u mee
wenst te doen kost het 40 euro per
persoon (excl. drankjes).

KARWEI helpt
dagopvang Zuwe
Maria-Oord
Mijdrecht - Afgelopen maandag mochten leden van het
team gereedschappen van de
dagopvang van Zorgcentrum
Zuwe Maria-Oord uit Vinkeveen
gereedschap uitzoeken bij KARWEI Mijdrecht. Een bedrag geschonken door Werkgroep Diaconie & Cardas St. Jan de Doper
uit Mijdrecht kreeg voor de dagopvang door een aantrekkelijke

korting een extra mogelijkheid
om alles weer op peil te brengen. De bedrijfsleider van KARWEI, de heer Kruse, overhandigt
aan mevrouw Van Eijk van Zuwe Maria-Oord de benodigde
materialen en gereedschappen
die hard nodig zijn. Namens de
dagopvang en bewoners MariaOord heel hartelijk dank.
Dit kan ook bij KARWEI!

Daarvoor krijgt u op zaterdagavond
22 december a.s. vanaf 18.30 uur
een hele avond boordevol entertainment met o.a. een DJ en live music van niet minder dan The Voice
of Holland 2011 deelneemster Joyce
Aarsman en haar band. Dit inclusief
een driegangenmenu van een gerenommeerde kok met daarbij ook
nog een verrassing.
U kunt meedoen aan het Rad van
Avontuur waarmee leuke prijzen zijn
te winnen en Wouda Fashion uit Wilnis draagt bij aan een spetterende
modeshow. Kortom, het is de moeite waard om u als een van de vijftig
gasten voor die avond op te geven.
Daarvoor zijn kaarten beschikbaar.
Die kunt u kopen bij Lara zelf door
die te bestellen via haar e-mailadres
laraswart@hotmail.com of haar telefoonnummer 06-30377935. Daarbij zij opgemerkt dat er slechts 50
plaatsen zijn, dus vol is vol! Het belooft niet alleen een interessante en

gezellige, maar ook heerlijke avond
te worden.
Maar wie is Lara Swart zult u zich
afvragen en wat doet zij in evenementen?
Kostendekkend
Lara (21) is geboren en getogen in
Mijdrecht en volgt momenteel een
HBO-opleidng Hotel- en evenementmanagement bij Hogeschool
TIO in Amsterdam. Tot haar studiepakket behoren onder meer de vakken congres-, evenement- en projectmanagement plus marketing.
Lara: “Dat houdt kortweg gezegd
in dat ik (later) zelfstandig evenementen kan organiseren of dat gaat
doen in dienst van een evenementenbureau.
Naast mijn studie werk ik ook nog
parttime in de horeca om ervaring
op te doen. Een van de projecten in
dit tweede jaar van mijn studie is het
zelfstandig kunnen organiseren van
een evenement dat moet voldoen
aan de opleidingseisen. Daar komt
veel bij kijken, vanaf het kiezen van
de locatie tot het regelen van artiesten voor entertainment, van menusamenstelling tot inkoop van producten en van personeel tot sponsoring.
Dat moet tot in de puntjes geregeld
worden, ook al omdat het een programma moet zijn dat vlot in elkaar
over moet lopen. Alle aanwezigen

moeten ervan genieten en het aanbod kunnen waarderen. Daar is het
evenement in De Haven op gebaseerd.”
Lara doorloopt met haar evenement
tevens een leerproces waarin alle aspecten van de organisatie van
dit evenement aan bod komen. “Na
afloop moet ik in het voorjaar van
2013 er een scriptie over schrijven
en een presentatie houden.
Bij dit evenement ben ik binnen
mijn studieopdracht gebonden aan
een maximum budget van 2.000
euro. Dat is wat ik mag spenderen aan dit evenement. De kunst is
daar alles van te betalen, dus kostendekkend en zonder winstoogmerk. Maar ik mag mijn creativiteit
de vrije loop laten en relaties vragen
om met gesloten beurs deel te nemen aan dit evenement, dus louter
voor de goodwill en de bekendheid
die deelnemers door hun aanwezigheid ten deel vallen. Om die reden
wil ik 50 gasten uitnodigen tegen 40
euro p.p. Op die manier kom ik aan
mijn 2.000 euro,” legt Lara uit.
Wilt u deelnemen aan dit feestelijke
evenement, koop dan nu kaarten bij
Lara Swart of Wouda Fashion in Wilnis. Het bedrijfsleven wordt van harte uitgenodigd om eventueel leuke
prijzen te sponsoren voor het Rad
van Fortuin of anderszins.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

OPENINGSTIJDEN
GEMEENTEHUIS:
Tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
Extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van
toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt
indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Abcoude
Gein-Noord en
Gein-Zuid
Gein-Noord en
Gein-Zuid

INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

Kappen van bomen bij het Gein
ivm de dijkverbetering
Dijkverbetering bij het Gein

- Kappen

W-2012-0598

16-11-2012

Straatnaam

- Aanleg

W-2012-0606

20-11-2012

AFVALBRENGSTATIONS
Afvalbrengstation
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen
gesloten.
SERVICEPUNT WONEN,
WELZIJN EN ZORG
Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

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 aanvang van de terinzagelegging 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.

Vinkeveen
Donkereind 4
Klijne Meer 77
Waverveen
Veldweg 2

Wilnis
Herenweg 85

Herbouwen van
bestaande schuur
Uitbreiden van bestaande berging en aanleggen van een uitrit

- Bouwen
- Monument
- Bouwen
- Inrit/Uitweg

W-2012-0616

27-11-2012

W-2012-0614

26-11-2012

Wijzigen van de agrarische
gebouwen tot recreatieve
doeleinden

- Bouwen
W-2012-0615
- RO (afwijken
bestemming)

27-11-2012

Vernieuwen van een
tuinhuis/overkapping

- Bouwen

27-11-2012

W-2012-0620

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u
nog niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
AANGEVRAAGDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN DIE VERGUNNINGVRIJ ZIJN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning
is vastgesteld dat zij vergunningvrij zijn:
Straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
vaststelling

Baambrugge
Grevenstukstraat 7
tegenover

Plaatsen van een geitenhok

- Bouwen

W-2012-0599

28-11-2012

VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 7 december 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Straatnaam
Mijdrecht
Hofland 203

Aard v/h project/inrichting

Activiteiten

Plaatsen van een tijdelijke loods - Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

Aanvraagnr.
W-2012-0354

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak
uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15
van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het project

Mijdrecht
Dorpsstraat 63

Plaatsen van een kozijn in de
linker zijgevel
Kerkvaart, Tienboeren- Aanleggen van
weg 5, 14a en 16, Derde hoogwatervoorzieningen in de
Zijweg 2 en 3 (nieuw
polders 1e en 2e Bedijking
gemaal), Middenweg 1,
Ringdijk 1e Bedijking,
nabij 2e Zijweg 3 en nabij A.C. Verhoefweg 1
Energieweg 33
Particuliere verkoop in een deel
van het bedrijfspand
Westerlandweg 1
Bouwen van een berging

Vinkeveen
Demmeriksekade 21

Wilnis
Amstelkade 61 (nabij)

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

- Bouwen

W-2012-0552

21-11-2012

- Bouwen

W-2012-0554

26-11-2012

- RO (afwijken
bestemming)
- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0584

23-11-2012

W-2012-0545

21-11-2012

Bouwen van een ligboxenstal

- Bouwen
- RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0474

21-11-2012

Creëren van een veldwerkplek
voor workshops

- Bouwen

W-2012-0475

28-11-2012

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.

Abcoude
Doude van
Troostwijkstraat 40

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr
intrekking

Verzenddat.
intrekking

Intrekken van een vergunning
voor het vergroten van een
woning

2008/144

22-11-2012

W-2012-0593

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek
om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben
genomen. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Ds. H.
ten Brinckplantsoen 16, 3648 VA Wilnis
Dit besluit ligt met ingang van woensdag 5 december 2012 gedurende een termijn van zes weken ter
inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van
de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift
moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening
kan alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er
sprake zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift,
worden ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING MET PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT EN
ONTWERPBESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN VOOR NIEUWBOUW BEDRIJFSPAND
MET BEDRIJFSWONING TER AASE ZUWE 3 VINKEVEEN
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen
hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van bedrijfsbebouwing
met bedrijfswoning Ter Aase Zuwe 3, 3645 TG Vinkeveen ter vervanging van de huidige bedrijfsbebouwing. Het betreft de activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan. Burgemeester en wethouders
maken voorts bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van vervangende nieuwbouw van
de bedrijfswoning op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder hogere waarden vast te stellen ten
gevolge van de geluidsbelasting vanwege verkeerslawaai.
Ter inzage
De ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage vanaf vrijdag 7 december
2012 voor een periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu:
actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten). Daarnaast is de ontwerpomgevingsvergunning te raadplegen via: www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.
PB10teraasezuwe3-ow01.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan iedereen een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de periode van
ter inzage legging kan degene wiens belang rechtstreeks bij het ontwerp- besluit hogere grenswaarden
betrokken is een zienswijze op dit ontwerp naar voren brengen. Deze zienswijzen kunnen naar keuze
mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente
De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak
maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken, telefoonnummer 0297 29 17 81.
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING MET PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT VOOR HET
BOUWEN VAN EEN WONING KROMME MIJDRECHT 38 DE HOEF
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning Kromme Mijdrecht
38, 1426AB De Hoef ter vervanging van de huidige woning. Het betreft de activiteiten bouwen en afwijken
bestemmingsplan.
Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage vanaf vrijdag 7 december
2012 voor een periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning te raadplegen via: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.
PB016krmijdrecht38-ow1
Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling
of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde
Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met
een medewerker van de afdeling Omgevingszaken, telefoonnummer 0297 29 17 81.

VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN 6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:00 uur. Voorzitter: De heer R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 7 december 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande,
verleende vergunningen gedurende zes weken ter inzage:

VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN/FINANCIËN
6 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 21:30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder.
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012

Straatnaam

VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 10 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 23 november 2012.

Abcoude
Oude Dijk 4

Aard van het project

Activiteiten

Realiseren van groot onderhoud - Bouwen
- Monument

lOVE IT...

MET AL JE
VRIENDEN IN
ACTIE KOMEN
KOM OOK IN ACTIE
ChECK fIghTCANCEr.Nl

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning
W-2012-0216

27-11-2012

VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL
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‘In de spits laat ik de auto
zoveel mogelijk staan’
“Ik heb best even getwijfeld of ik mee zou doen aan
Spitsvrij, een initiatief om files in de ochtend- en
avondspits te verminderen. Je krijgt een kastje in je auto
gebouwd dat bijhoudt waar je rijdt en omdat ik al veel
thuis werk, is de financiële beloning voor mij niet heel
groot. Toch heb ik me ruim een jaar geleden aangemeld.
Ik woon in Eemnes en werk bij KPN, in het centrum van
Amersfoort. In plaats van de auto, pak ik nu veel vaker
de trein of de fiets. Het is een uurtje fietsen, maar dat is
eigenlijk ook wel lekker. Je helpt zo de files te bestrijden,
het is goed voor je gezondheid én je bespaart benzine.
Zelfs als Spitsvrij stopt, ga ik op dezelfde voet door.”
Magchiel Majoor, deelnemer Spitsvrij

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Spitsvrij zorgt voor minder files
Kortere reistijd, minder
verkeersslachtoffers, minder
CO2-uitstoot en een betere
luchtkwaliteit. In ruim een
jaar tijd heeft Spitsvrij, een
initiatief dat het mijden van
de ochtend- en avondspits
stimuleert, vijf miljoen euro
aan maatschappelijk geld
opgeleverd.

Aan Spitsvrij doen 5400
mensen mee die voor hun werk
minimaal vijf keer per week in
de spits reizen in de driehoek
Utrecht-Hilversum-Amersfoort.
Door hen financieel te belonen
als ze in de spits de auto laten
staan, zijn er per dag 3000
minder auto’s op de weg. Dat
lijkt misschien weinig, maar

PS
‘Extra investeren in
OV en fiets’

GS
‘Bewuster rijgedrag
en minder files’

op sommige plekken zorgen
die paar duizend minder
auto’s ervoor dat er net geen
file ontstaat. In de avondspits
op de A1 richting Amersfoort
bijvoorbeeld. En ’s ochtends
op de A27 richting Utrecht. Op
de A28 is het aantal auto’s het
meest afgenomen.
De meeste deelnemers kiezen

er voor om eerder of later naar
of van hun werk te gaan. Ook
thuiswerken en het openbaar
vervoer zijn goede alternatieven.
De gemiddelde beloning is
30 euro per maand, maar kan
oplopen tot 100 euro.
Meer informatie?
www.spitsvrij.nl

“Als we het bestaande asfalt beter benutten, hoeven we
minder nieuw asfalt aan te leggen. Als we de pieken in het
autoverkeer afvlakken en automobilisten belonen om de
spitsuren te mijden, dan verminderen we de filevorming.
De eerste resultaten van ‘Spitsvrij’ zijn veelbelovend.
‘Spitsvrij’ loopt tot 31 december 2012. Als het aan de
ChristenUnie ligt, gaan we er daarna met volle kracht
mee door en zetten we nog een tandje bij om het aantal
deelnemers te vergroten, maar niet meer via subsidies aan
de deelnemende bedrijven. De ChristenUnie pleit voor
een driesporenbeleid voor forenzen. Wij willen ook extra
“Omdat Utrecht zo centraal in het land ligt willen er veel
mensen van naar en door onze provincie reizen. Tijdens
de spits staat het veel vast. Dit kunnen we niet alleen
oplossen door aan onze wegen te werken, hiervoor
is ook ander gedrag van de reiziger nodig. Doel van
Spitsvrij is om ervoor te zorgen dat mensen een ander
tijdstip of andere manier van vervoer kiezen om van en
naar hun werk te gaan, zodat mensen beter door kunnen
rijden, óók in de spits. En Spitsvrij werkt! Dankzij de
grote inzet van alle deelnemers kan iedereen weer wat
beter doorrijden. Spitsvrij zorgt voor bewuster reisgedrag

In de provincie is een uitgave van de
provincie Utrecht.
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet
alleen, maar samen met onze partners,
gemeenten, bedrijven en inwoners.
Lees ons hele verhaal op:
www.provincie-utrecht.nl/vertelt.

gas geven met de aanleg van hogesnelheidsfietspaden
en we willen blijven investeren in de ‘Utrecht-Bereikbaar’passen voor forenzen die voluit kiezen voor het openbaar
vervoer (zie www.utrechtbereikbaar.nl).”
Kees de Heer, statenlid voor de ChristenUnie
De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede
Kamer in Nederland. Hun hoofdtaak is het controleren
van Gedeputeerde Staten.

en minder files. Daarnaast is het ook goed voor de
verkeersveiligheid en voor het milieu. We hebben ons
doel gehaald.”
Remco van Lunteren, gedeputeerde Mobiliteit
Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur, een soort
ministers van de provincie. Utrecht telt vier gedeputeerden.
Het college wordt word voorgezeten door de commissaris van
de Koningin.

08 Nieuwe Meerbode
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Kritische nootjes bij presentatie Blijdrechtlocatie
Mijdrecht - Naar schatting zestig
belangstellenden waren dinsdagavond 20 november jl. aanwezig in
Partycentrum De Meijert, waar de
gemeente in de persoon van wethouder Pieter Palm een presentatie gaf over de invulling van het
toekomstige lege terrein van het
zwembad Blijdrecht. Hij deed dit in
samenwerking met Rob de Kuiper
van Vink Bouw uit Nieuwkoop en
Roland Borst van Studio 110 Architectuur uit Vinkeveen.
Tot de aanwezigen behoorden ook
wethouder Cees Schouten (CU/
SGP) en de raadsleden Jan Rouwenhorst en Rein Kroon (CDA).
Het gros echter werd gevormd
door belangstellende omwonenden, voornamelijk uit de wijk Wickelhof en bewoners van de Rietgors, plus een aantal ‘neutrale’ bezoekers.
Bij de presentatie werd de nieuwbouw na de sloop van het zwembad op de locatie in beeld gebracht. Een en ander met uitleg
van de heren De Kuiper en Borst.
Vink Bouw is de ontwikkelaar van
het planproject en Borst is de architect. De gemeente De Ronde
Venen is opdrachtgever en heeft
deze invulling uitgekozen als de
beste en meest mooie optie. Het
gaat hierbij om twee keer drieonder-een-kapwoningen en twee
keer zeven eengezinswoningen.
Die sluiten stedenbouwkundig en
ruimtelijk gezien aan op de bestaande bebouwing van de woningen tussen de Pimpernel en de
Weegbree. Volgens Borst wonin-

gen met een mooie architectuur
wat betreft materiaalkeuze en een
‘jaren dertig look’, wat zorgt voor
een gevarieerd beeld. Bijkomend
aspect is wel dat de groenvoorziening rondom het terrein goeddeels opnieuw moet worden uitgewerkt, waarbij nieuwe bomen zullen worden geplant. Van de acht
bestaande platanen zullen er minimaal drie het veld moeten ruimen, als het er geen vier worden.
In het plan wordt tevens voorzien
in 47 parkeerplekken, zeven meer
dan de standaardnorm waarbij uitgegaan wordt van 2 auto’s per woning. Tevens zal de Pimpernel in de
hoek bij de zwembadlocatie rechtdoor worden getrokken en voorzien van een haakse bocht. Wethouder Palm wees erop dat het
gepresenteerde plan nog niet definitief is. Er kon dus op worden
‘ingeschoten’. Dat gebeurde dan
ook prompt na afloop van de presentatie.
Platanen (weer) de klos
Omwonenden, voornamelijk die
van het Fluitekruid en de Pimpernel, uitten hun ongerustheid over
de mogelijke schade aan hun woningen als gevolg van toekomstige
sloopwerkzaamheden en heiwerk.
Die van de Rietgors zijn bang dat
er maar weinig groen overblijft, in
elk geval minder dan wat er nu
staat. Raadslid Jan Rouwenhorst
sprak zijn zorg uit dat veel (mooie)
bomen weer zullen verdwijnen,
met name de platanen. “Het duurt
jaren voordat het weer is zoals nu.

Ik ben helemaal niet te spreken
over het verwijderen van de platanen”, liet Rouwenhorst weten.
Schouten zei toe zijn uiterste best
te zullen doen om zoveel mogelijk
bestaand groen te sparen.
Een aantal bewoners ziet het project aan een kant wel erg dicht op
de Klaproos staan. Hoeveel ruimte
daar tussen komt is nog niet precies bepaald. Voor de meeste bewoners doemt ook het parkeerspook op. “Op dit moment wordt
het zwembadterrein als een ‘overloop’ voor het tekort aan parkeerplaatsen gebruikt. Er staan heel
veel busjes en vrachtwagens omdat het achter de Weegbree vol
staat met geparkeerde auto’s. Ook
in de omliggende straten is nauwelijks ruimte. Daar is men destijds bij de bouw van de wijk Wickelhof al in de fout gegaan door
voor te weinig parkeerruimte te
zorgen”, laat een bewoner weten.
Wethouder Palm zegde toe het
parkeerprobleem te zullen onderzoeken. “Maar doe dat dan wel
voornamelijk ’s avonds en in het
weekend. Niet overdag als iedereen naar het werk is”, zo werd uit
de zaal opgemerkt. “Het project
wordt door marktpartijen ingevuld. Daar mogen we blij mee zijn
dat die hun nek willen uitsteken in
een tijd dat de woningbouw nagenoeg plat ligt. En stedenbouwkundig is het ruimtelijk gezien het
beste plan zoals dit er nu ligt. De
behoefte aan woningen binnen
onze gemeente blijft”, aldus Palm.
Eventuele prijzen wat de woningen

Belangstelling voor Simon Sint?
Wilnis – Al weer 5 jaar geleden.
Op 24 november 2007 overleed
Simon Sint, de aquarellist van De
Ronde Venen.

kleur dan de Nederlandse met
hun prachtige grijsgroene tinten.
Dit zijn de woorden van de landschapschilder Simon Sint zelf.

Ook was hij een bekende schilder in Frankrijk, zijn tweede vaderland. Hij hield van het contrast.

Wie belangstelling heeft voor
het werk van Simon, kan geheel vrijblijvend bellen voor een
afspraak met Ankie Sint. Tel:
0297281343/0681550470. E-mail:
ankiesint@gmail.com .

De in Frankrijk gemaakte aquarellen zijn veel geler en droger van

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor
iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor
en deelname aan de samenleving.

Impressie van de nieuwbouw op de Blijdrechtlocatie. Bovenaan de Doctor J. van der Haarlaan en de woontorentjes aan de Weegbree. Links beneden de toegang naar Wickelhof en rechts de Rietgors.
moeten gaan kosten konden niet
worden gegeven. “Dat hangt helemaal af van de wijze waarop toekomstige kopers hun woning ingedeeld en ingericht willen hebben. Ook hier is sprake van een à
la carte-systeem, waarbij de ko-

per samen met de architect en het
bouwbedrijf zijn huis op een unieke manier vorm gaat geven”, legde
De Kuiper van Vink Bouw uit. Volgens een globale planning start de
verkoop van de woningen in 2013.
Het begin van de bouw zal in ja-

nuari 2014 zijn beslag kunnen krijgen. Ongeveer een maand daarvóór wordt met de sloop van het
oude zwembad begonnen. Als alles volgens plan verloopt kunnen
de eerste woningen laat in de zomer van 2014 worden opgeleverd.

Kerstmarkt in Zuiderhof
met volop activiteiten
Vinkeveen - Zaterdag 8 december
vindt de jaarlijkse kerstmarkt plaats
in Zorgcentrum Zuiderhof. Van 10.30
tot 16.00 uur bent u van harte welkom op de Futenlaan 50. Er zijn die
dag diverse activiteiten, waaronder
de verkoop van sieraden, kleding,
kerstpresentjes en kerstkaarten. Er
is een Rad van Fortuin waarbij u leuke prijsjes kunt winnen. Daarnaast

kunt u nog genieten van een kop
erwtensoep met roggebrood en/of
poffertjes voor de kinderen. En als u
van sjoelen houdt, kunt u meedoen
aan de sjoelcompetitie. Ook het Rode Kruis zal vertegenwoordigd zijn
die dag. Kortom: genoeg leuke activiteiten voor jong & oud komende
zaterdag 8 december in Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen.

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

AcTiViTEiTEn DEcEMBER
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 10 dec, locatie: gemeentehuis.
open Tafel
In dec geen Open tafel.
Rollatorspreekuur
Elke 2e donderdag van de maand van 10:00-11:00 u.
Donderdag 13 dec in Nieuw Avondlicht.
cinema Plus
Maria-Oord, welzijnszaal. Prijs: € 4,- of 5 x voor € 15,-.
Datum: 6 dec, aanvang 14:30 u. Voor de titel van de film
kunt u contact opnemen met Maria-Oord: (0297) 219
319.
Eetgroep
Op de maandagen en vrijdagen op de oneven weken,
deze maand op: 3, 7, 17 en 21 dec van 17:00-20:00 u.
Locatie: De Morgenster, Herenweg 253, Vinkeveen
Brunchen in De Kweektuin
Voor mensen vanaf 65+ op zondag 2 dec. Tijd 12.0014.00 u. Kosten € 5,-. Opgeven voor de brunch of de
vervoersdienst: Servicepunt 0297-587600.
Alzheimercafé
Gastspreker is Ruud Dirkse, schrijver van de boekjes
“Had ik het maar geweten” en “(Op)nieuw-geleerd-oud
gedaan”. Woensdagavond 12 dec 2012 in Zorgcentrum
Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen: aanvang vanaf
19:00 u.
Mantelzorgsalon
Ma 17 dec van 13:00-15:00 u.
Repair café
13 en 27 dec
Buurtkamer Mijdrecht
Dinsdag en donderdag 10.00-12.00 u. Mee-eten kan op
dinsdag en donderdag van 12:00 tot ca. 13:15 u. Hiervoor kunt u zich ‘s morgens telefonisch opgeven tussen
9:30-10:00 u.
Buurtkamer Vinkeveen
Dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur.
Buurtkamer De hoef
Open inloop: elke dinsdag van 10.00-12.00 uur
Buurtkamer wilnis (per 4 dec. open)
Elke di en do van 10.00-12.00 uur

oPRoEPjEs VRijwilligERssTEunPunT
Vacatures voor vrijwilligerswerk bij u in de buurt! Een samenvatting van de nieuwste vacatures.
7591 Verspreiders van ons foldermateriaal bij u in de
buurt gezocht (m/v) Stichting De Baat
7568 Computer Docent(e)(n)Seniorweb De Ronde Venen
7565 Verpleegkundige voor sportweekend voor kinderen
met lichamelijke beperking Sportservice MiddenNederland
7525 Sportieve activiteiten ondernemen en gezelligheid
bieden aan een jongere uit Bernhardlaan Vinkeveen.
7005 Chauffeur voor de buurtkamer in De Hoef/Wilnis
Stichting De Baat
6899 Begeleider maatschappelijke stagiaires in onze verzorghuizen
7526 Gezellige activiteiten ondernemen met jongen van
Amerpoort locatie Prins Bernhardlaan
1373 Een zeer zinvolle vrijetijdsbesteding waarbij u uw
eigen tijd bepaalt. Word mentor bij Mentorschap
Midden-Nederland
Op onze website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info vindt
u nog veel meer leuke en boeiende vacatures! Bij Dyanne
van Tessel van Steunpunt Vrijwilligerswerk, kunt u terecht
met al uw vragen rondom vrijwilligers(werk). Zij is te bereiken via tel. 0297-230280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

PlusBus uiTjEs En/of winKElEn
Ma 3 dec. Visje happen in IJmuiden
€ 12,Ma 3 dec. Eetgroep in de Morgenster
€ 10,Di 4 dec. Visje happen in Scheveningen
€ 12,Wo 5 dec. Kasteel Groeneveld Baarn
€ 17,Do 6 dec. Boodschappenochtend
€ 7,Vr 7 dec. Winkelen/markt Amstelveen
€ 7,Vr 7 dec. Eetgroep in de Morgenster
€ 10,Wo 12 dec. Kerstmarkt in Amersfoort
€ 15,Do 13 dec. boodschappenmiddag
€ 3,Vr 14 dec. Pannenkoekenboerderij Smickel
€ 8,Ma 17 dec. Eetgroep in de Morgenster
€ 10,Di 18 dec. Kerstconcert in Amsterdam
€ 6,Wo 19 dec. Uit in Hilvertshof
€ 8,Do 20 dec. Boodschappenmiddag
€ 3,Vr 21 dec. Tuincentrum Overvecht Utrecht
€ 8,Vr 21 dec. Eetgroep in de Morgenster
€ 13,Wo 26 dec. Geen uitje ivm 2e Kerstdag
Do 27 dec. Boodschappenochtend
€ 3,Vr 28 dec. De Euromast
€ 25,Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina.
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht kijken
op: www.stichtingdebaat.nl of bellen naar: (0297) 230280.
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Hoge decemberkorting voor scholieren en
studenten bij Streetdance Centre Build Ya Skillz
se lessen in de avond. Schrijf je vóór of op
woensdag 12 december in en krijg een extra
hoge decemberkorting van 50%. Dat is voor
slechts 80,- euro tot de zomervakantie dansles volgen!

The Ultimate Dance Battle: Team van choreograaf Vincent
De Ronde Venen - Op de woensdag is het
de scholieren&studentenavond bij Streetdan-

ce Centre Build Ya Skillz. Speciaal voor middelbare scholieren en studenten zijn er diver-

Sheyda die ook regelmatig master classes
bij Lucia Marthas geeft is docent bij Build
Ya Skillz en geeft de streetdancemix speciaal voor jonge vrouwen. Aanstaande vrijdag
7 december is er voor alle dansliefhebbers
een leuke dansworkshop van niemand minder dan Herrold Annakotta. Hij was onlangs
nog te zien in het TV- programma Beat The
Best met zijn crew The game Boyz, waar ook
winnaar van SYTYCD Floris in zit. Ook won hij
The Ultimate Dance Battle met Team Vincent.
Deze geweldige danser start om 20.00 maar
een uur daarvoor zal hij voor kids t/m 12 jaar
een leuke workshop geven.
Kijk voor meer info in de advertentie of op de
website www.dansschool-mijdrecht.nl .

heeft een wolf nodig? Hoeveel ruimte en eten hebben ze nodig; hebben
we dat ook of gaan ze onze schapen
opeten? Kortom: hoe bereiden we
ons voor op de komst van de wolf?
Roeland Vermeulen werkt al sinds
de oprichting bij Free Nature en
weet erg veel over wolven. Hij doet
onderzoek in Nederland en daarnaast is hij ook regelmatig in Afrika
te vinden. Free Nature, ARK Natuurontwikkeling en de Zoogdiervereniging werken al een aantal jaren samen in het project www.wolveninnederland.nl, recent heeft ook Natuurmonumenten zich aangesloten.
Deze organisaties willen met elkaar
aandacht vragen voor de verwachte terugkeer van de wolf naar Nederland. We hoeven niet bang te zijn
voor de wolf, maar het is wel goed
om voorbereid te zijn om paniek en
overlast voor veehouders te voorkomen.

Lezing over literatuur bij
Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - “De lezing is
bedoeld voor iedereen die van lezen houdt en een beter begrip wil
krijgen van een goed boek”. Aan het
woord is Martin van de Voort: “Aan
de orde komen: Wat literatuur is?
Het belang van de auteur en de lezer van een tekst, verhaalanalyse,
hoe kun je een verhaal beter begrijpen en literatuur als medium.”
Martin van de Voort verzorgt deze
lezing op woensdagavond 19 december a.s. van 19.30 tot 21.30 uur.
De kosten zijn 10,00 euro inclusief
lesmateriaal.

Informatie en Inschrijven
Nadere
informatie
over
deze en andere cursussen en workshops kunt u vinden in het programmaboekje, af te halen bij
de ‘Paraplu’ en op de website
www.stichtingparaplu.nl. Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de Paraplu aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. Via
e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl.

slag 22-20 / 14-21 / 10-21. Bertien
Tweehuijsen had daarna geen enkel probleem met haar enkel partij:
9-21 / 13-21. Daarna weer Ron: 1421 / 17-21.
Als laatste enkel partij was Iranda
aan de beurt en helaas heeft zij haar
enkel partij verloren. De Veenshuttel stond nu 1-5 voor en met nog
2 goed ingespeelde mix duo’s te
gaan zou dit weer winst betekenen.
Als eerste Mèlanie & Rob, zij hadden geen enkel probleem met hun
tegenstander: 11-21 / 9-21. En als
laatste Bertien & Frans waarbij de
1e set (9-21) ook erg gemakkelijk
ging. Maar bij de 2e set het toch nog
spannend werd 19-21.

Kerstarrangement bij Cursusproject
De Ronde Venen - Ook dit jaar
kunt u weer onder vakkundige begeleiding van Peter en Trudy Bon
een prachtig tafelstuk voor de Kerst
maken.
Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw woning worden. De
workshop vindt plaats in De Boei,
Kerklaan 32,Vinkeveen op 18 december en begint om 20.00 uur.

Cursuskosten: 32,50. Neem zelf een
snoeischaar en een scherp mes
mee. Inschrijven kan via de Rabobank of via internet. Wie meer wil
weten over inschrijven, cursustijden
en betalen, kan bellen 0297 261849
of 0652431473 of mailen: auwert@
casema.nl Het totale cursusoverzicht staat op de site www.cursusproject.nl

Bingoavond bij OKK
Mijdrecht - Dinsdagavond 11 december is er weer bingo bij toneelvereniging OKK. Deze bingo staat in het
teken van de kerst. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen. De hoofdprijs van deze bingo avond is een

home cinema set. U komt toch ook
gezellig een avondje bingo spelen!?
De bingo zal gehouden worden in
partycentrum de Meijert te Mijdrecht
en start om 19.45 uur. Loten zijn te
koop voor 0,50 eurocent per lot.

Uiteindelijk slaagde alleen Ellie van
Senten erin deze speler, met veel
geduld en tactiek te verslaan. Van
Senten won ook haar overige twee
partijen en beleef ongeslagen. Bastiaan de Haan scoorde een overwinning en Margit de Koning, niet geheel fit moest de tegenstanders allen feliciteren. Omdat het dubbelspel gewonnen was door Vitac werd
met een 5-5 afgesloten.
Het team ( met ook daarin Rian van
de Most) was overigens de wedstrijd daarvoor tegen Veenland uit
Wilnis al kampioen geworden.

Spanning ten top bij
driebanden DRV
HVM jongens C1 met
winst naar winterstop
Mijdrecht - Jongens C1 van Hockey Vereniging Mijdrecht, hier in
hun prachtige trainingspakken gesponsord door de Goudse verzekeringen, sluit de herfstcompetitie af
met winst! In het begin van het seizoen moesten de mannen als eerstejaars C jeugd even wennen aan
het nieuwe niveau. De eerste wedstrijd werd nog overtuigend gewonnen. Helaas werden de wedstrijden
hierna afgesloten met een verlies of
gelijkspel. Dit betekende echter niet
dat de mannen de moed lieten zakken! Mede door hun goede mentaliteit, hard trainen en dankzij de hardwerkende invallers, was de beloning
in de laatste wedstrijd er met een

mooie overwinning op tegenstander Hermes. De wedstrijd verliep
bijzonder spannend. In de eerste
helft kwam HVM op 2-0 voorsprong
door doelpunten van Thomas Vuurst en Floris Whitton. Hermes slaagde net voor de rust er nog in de achterstand terug te brengen naar 2-1.
Na de rust ging Hermes voortvarend
van start en kwam langszij met nog
een doelpunt. HVM liet zich echter niet van de wijs brengen en via
goals van Ivo Adema en Floris Berkelder werd de partij afgesloten met
een 4-2 winst. De komende weken
wordt dit goede resultaat natuurlijk voortgezet in het zaalhockeyseizoen!

Kerstdrukte voor De Zwart
Dranken & Delicatessen

Veenshuttle-1 op koers
voor promotie
De Ronde Venen - Afgelopen
zondag, 2 december, heeft het mix
team van de badminton vereniging de Veenshuttle haar koppositie versterkt door opnieuw te winnen, dit keer van Almere Buiten-8.
Deze keer was Ron Sabbé mee als
invaller en dat is goed bevallen. Rob
Blokhuis & Ron mochten als eerste
aan de slag in de herendubbel en
hoe... het werd een driesetter: 14-21
/ 21-17 / 15-21. Het eerste punt was
binnen! Iranda Kat & Mèlanie Vrind
hebben daarna redelijk makkelijk de
dames dubbel gewonnen met 12-21
/ 16-21. Vervolgens waren de enkel
partijen aan de beurt. Frans Ebbinge
begon als eerste. De uitslag: - uit-

Vitac kampioen in de
derde klasse
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag
speelde eerste team van Tafeltennisvereniging Vitac uit Vinkeveen
tegen De Schans uit Montfoort. Het
team speelde 5-5 tegen de nummer
3 uit de poule. Bij de Schans speelde een verdediger, die bijzonder lastige ( noppen) rubbers hanteert. De
ballen komen dan terug met allerlei
effecten, vaak tegengesteld aan wat
bij de meeste spelers terugkomt. Als
je dan topspin speelt krijg je het eigen effect in de vorm van backspin
terug. De tweede bal wordt dan erg
lastig om te spelen.

IVN-lezing ’De wolf in
Nederland’
Regio - Ze komen er aan! Dat wil
zeggen: de wolven naar Nederland.
Sinds 2000 leven ze al in Duitsland en ze naderen de Nederlandse
grens snel. Onderzoek wijst uit dat
er ruimte is in Nederland voor wel
20 tot 40 roedels. Wilt u meer weten over deze spannende en mooie
dieren? Kom dan volgende week
dinsdag 11 december naar de lezing door Roeland Vermeulen over
de wolf in Nederland. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven
in NME-centrum De Woudreus aan
de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis.
De toegang is gratis. Al jaren wordt
gesproken over de mogelijke terugkeer van de wolf naar Nederland.
Op steeds meer plekken duiken ze
in Europa op. De Nederlandse regering heeft in elk geval aangegeven
dat de wolf welkom is, mocht deze
de grens oversteken. Maar kunnen
ze ook leven in ons volle landje? Wat

Van links naar rechts:Rian van de Most,Margit de Koning, Bastiaan de Haan
en Ellie van Senten

De Ronde Venen - Nu de biljartcompetitie driebanden DRV tot
tweederde is gevorderd, is het nog
volstrekt onduidelijk wie er straks
met de eer gaat strijken. Er zijn tenminste vier titelkandidaten, die nauwelijks voor elkaar onderdoen. Dat
zijn Hans van Eijk, Jos Lugtigheid,
Henk Doornekamp en Bert Loogman in willekeurige volgorde. Doordat Hans van Eijk, die van meet af
aan de lijst heeft aangevoerd, verstek moest laten gaan, zag Jos Lugtigheid zijn kans schoon om – althans voorlopig – de koppositie van
hem over te nemen. Jos scoorde in
zijn partijen tegen Paul Huzemeier
liefst vijf van de zes te behalen wedstrijdpunten, waarmee hij goede zaken deed. Overigens was in beide
partijen sprake van een zinderend
slot. De eerste partij verliep in 40
beurten, waarbij beide spelers remise overeen kwamen en precies hun
moyenne bereikten. Ook in de tweede partij behoorde een remise tot de
mogelijkheden, doch Paul miste in
de nabeurt. Ditmaal verliep de partij in 29 beurten, waardoor Jos een
moyenne scoorde van 0.448 en Paul
liefst op 0.690 uitkwam. Laatstgenoemde lijkt dus goed voorbereid
voor de finale van het persoonlijk
kampioenschap driebanden, dat komend weekend wordt verspeeld in
De Vrijheid te Amstelhoek.
Strijd
Bert Loogman en Henk Doornekamp moesten het tegen elkaar op-

nemen en ook deze partijen gaven
volop strijd. Henk trok in de eerste
partij aan het langste eind. Met een
moyenne van 0.548 was hij net eerder uit dan Bert, die overigens ook
een formidabel gemiddelde van
0.742 op het groene laken legde.
De tweede partij besliste Bert in zijn
voordeel, maar nu was het gemiddelde van beide spelers stukken lager en beneden hun niveau. Beide
kemphanen hadden de twijfelachtige eer om in een ware marathonpartij van liefst 58 beurten de langste rally van het hele tot nu toe verlopen seizoen voor zich op te eisen.
Runners
Pim de Jager en Jim van Zwieten
behoren tot de runners-up in deze competitie. Beide clubgenoten
kwamen tegen elkaar in het strijdperk en deelden gebroederlijk de
wedstrijdpunten. In de eerste partij bereikte Jim overigens een zeer
behoorlijk moyenne van 0.621. Ook
Nick van de Veerdonk en Nico van
Soeren waren als clubgenoten tot
elkaar veroordeeld en kwamen – zij
het wat moeizaam – tot een vergelijkbaar resultaat.
Hero Janzing had de voor Hans van
Eijk ingevallen Michel Bak als tegenstander en beide spelers bereikten in hun wederzijdse partijen een
acceptabel niveau. Met 27 beurten
(moyenne 0.481) droeg Hero daarbij zorg voor de kortste partij van de
avond.

Tennis Bedrijfscompetie
Wilnis - Het gaat de goede kant op
met De Zwart Dranken & Delicatessen op de Herenweg in Wilnis. De
in juli van dit jaar heropende winkel van destijds de gebroeders Martien en Hans de Zwart wordt nu gerund door zoon Edwin en zijn echtgenote Raquel. Met een klein team
van medewerk(st)ers worden alle
zeilen bijgezet om het destijds verloren klantenpotentieel weer op peil
te brengen. Dat gaat goed. Met het
oog op kerst en oud en nieuw is er
een surplus aan mogelijkheden op
het gebied van kerstpakketten, relatiegeschenken en het organiseren
van een kerst- of nieuwjaarsborrel. “Wij hebben boven verwachting
veel aanvragen voor kerstpakketten en relatiegeschenken. We bieden standaardpakketten, pakketten die we zelf hebben samengesteld en die welke men zelf kan (laten) samenstellen. Onder meer met
traditionele kerstproducten maar
ook met alles uit de slijterij en producten uit onze eigen delicatessenwinkel. Daarmee worden heel leuke combinaties gemaakt. Wat meer
is, mensen die bij ons bestellingen
opgeven kiezen meer voor kwaliteit
dan voor kwantiteit”, vertelt een te-

vreden ogende Edwin. “De delicatessenwinkel pakt hiervan dus ook
een graantje mee. Boven hebben wij
weer een showroom ingericht waar
iedereen vrijblijvend eens een kijkje kan nemen welke mogelijkheden
wij aanbieden. Er is een heel breed
assortiment voor elk wat wils in alle
prijsklassen.” Raquel: “Wij zorgen op
verzoek ook voor een eigen etikettering van wijnflessen voor het bedrijfsleven. Daarnaast zijn wij ook in
de markt voor het verhuren van alle benodigde attributen en dranken
voor particulieren en bedrijven als
die een kerst- of nieuwjaarsborrel
willen organiseren thuis of binnen
het bedrijf. Onder dezelfde voorwaarden zoals dat vroeger ook door
De Zwart werd gedaan.” Behalve het
aanbod vanuit de eigen winkel worden door Edwin en Raquel ook leuke acties opgezet, zoals gecombineerde avonden met andere winkeliers die laten zien wat zij te bieden hebben en het komend jaar gezellige whisk(e)y- en wijnproeverijen voor de liefhebbers. Kortom, De
Zwart is weer (bijna) terug in de
markt. Stapt u er (weer) eens binnen. U wordt klantvriendelijk onthaald!

De Ronde Venen - Afgelopen
vrijdag 30 november stonden er
weer ontmoetingen gepland in de
bedrijfscompetitie van Tennishal
de Ronde Venen. Rabobank nam
het op tegen WSCE Sportmarketing en Van Walraven speelde tegen Amvé Diensten.
Rabobank zat na de overwinning
in de vorige ontmoeting in de winning mood. WSCE had vorig ontmoeting gelijk gespeeld tegen de
koploper. Na een half uur spelen
stond het op beiden banen 5-5.
Duidelijk was dat het vandaag
heel dicht bij elkaar lag. Lange rally’s wisselde elkaar in hoog
tempo af. De teams wilde niet verliezen en zorgde ervoor om zo min
mogelijk fouten te maken.
Na een uur spelen won Rabobank
1 het ene duel met 9-5, en verloor
het andere duel WSCE net aan
met 8-7. Het tweede uur startte
minder voorzichtig dan het eerste
uur. Het aantal gescoorde punten
ging omhoog. WSCE moest beiden wedstrijden winnen om nog
tot een positieve uitslag te komen.
De eerste ontmoeting won WSCE
met 8-6 waardoor het laatste duel beslissend was. Na een spannende ontknoping was het WSCE
dat net iets meer punten maakte en won met 9-8. Ondanks dat
Rabobank net zoveel games had

gehaald als WSCE , was het WSCE dat de ontmoeting uiteindelijk
won met 10-6.
Amvé diensten had na 2 ontmoetingen de koppositie stevig in
handen. Zou Van Walraven vandaag voor een verrassing kunnen zorgen? Op baan 1 startte Van Walraven vol overtuiging.
Het ging erg gelijk op tussen beide koppels. Op baan 2 was Amvé duidelijk te sterk. Na een uur
spelen stond het op baan 2 133 voor Amvé. Op baan 1 was de
ontknoping een stuk spannender.
Het koppel van Van Walraven gaf
zich niet zomaar gewonnen en
bleef tot het einde goed mee strijden. Toch was het Amvé dat met
de hakken over sloot de overwinning pakte met 8-7.
Het tweede uur ging Amvé door
waar het het eerste uur mee begonnen was: met goed tennis games binnenhalen. Het was
mooi om te zien hoe het sportieve team van Van Walraven bleef
knokken. Dit resulteerde in het
behalen van een aantal games.
Uiteindelijk moesten ze concluderen dat het team van Amvé gewoon een maatje te groot was.
Het tweede uur werd afgesloten
met een 11-4 en 14-7 overwinning voor Amvé, wat de einduitslag op 15-1 voor Amvé diensten
bracht.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
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.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
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.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

Mijmeringen

Pakjesavond

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl
stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
Mijdrecht. Het spreeku. is op de
di.avonden van 19.30-20.30 u.
stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl
psychoLoGische
hULpverLeninG
Wilnis: Praktijk voor directe
psychologische hulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436
zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen
‘De Ronde Venen’. 7 dagen
per week, 24 uur per dag
mobiel bereikbaar voor
bevallingen en spoedgevallen
op tel.nr: 06-47556371 www.
verloskundigenderondevenen.nl
stichtinG thUis sterven
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale
Zorg in de thuissituatie. 7
dagen per week, 24 uur per dag
bereikbaar, tel. 06-51451130.

Zuwe Maria-Oord blij met
talenten van de Jozefschool
Vinkeveen - De finalisten van de
spannende talentenjacht ‘St Jozef’s
Got Talent’ toonden op 27 november hun kunnen in verzorg- en verpleegtehuis Zuwe Maria-Oord. Bewoners, familie en de kinderen beleefden een spannende en heerlijk
muzikale middag.
Al weken zijn de leerlingen van de
groepen 4, 5 en 6 van de Sint Jozefschool in de ban van de talentenjacht. Na een aantal spannende

voorrondes traden de finalisten op
in de live-show in Maria-Oord. De
vijftien optredens werden vakkundig aan elkaar gepraat door de leerlingen Maud en Sidney. Het enthousiasme van de deelnemende kinderen en het publiek is zó groot, dat
de organiserende moeders komend
jaar een nieuwe talentjacht starten
voor de andere groepen van de Sint
Jozefschool. De kinderen kunnen
dus alvast gaan oefenen!

Turkse braderie Hakyol
wederom een succes

Groot Eigen Wijs kerstconcert in H. Hartkerk
Vinkeveen - Groot koor Eigen Wijs
verzorgt op zaterdag 15 december
o.l.v. dirigent Roel Staal en onder
begeleiding van organist/pianist Jan
Broekhuis een kerstconcert in de H.
Hartkerk in Vinkeveen.
Koor Eigen Wijs telt zo’n 30 leden.
Het koor verzorgt de kerkdiensten
en brengt haar repertoire ook ten
gehore tijdens korenfestivals. Dit
jaar geeft het koor voor het 4e jaar
op rij een kerstconcert, waarbij ze
wordt ondersteund door een groot
aantal gastzangers uit geheel De
Ronde Venen. Daarom is het koor
voor deze gelegenheid omgedoopt
tot groot koor Eigen Wijs. Het con-

cert staat in het teken van een muzikale reis door Europa. Het koor
brengt liederen in het Duits, Engels,
Frans, Latijn en uiteraard in het Nederlands ten gehore. De koorleden
van Eigen Wijs vragen u niet alleen
naar hen te luisteren, maar u wordt
ook uitgenodigd om een paar bekende kerstliederen met hen mee
te zingen. Dit zal afgewisseld worden met korte verhalen over kerstgewoonten uit andere landen. Kaarten ad vijf euro zijn te verkrijgen bij
Boekhandel Mondria in Mijdrecht,
Drogisterij de Bree in Vinkeveen, bij
de koorleden of bij aanvang van het
concert aan de deur.

Mijdrecht - Dit jaar werd de Turksebraderie wat later gehouden dan
jaren ervoor. Het was voor de mensen van Hakyol even spannend of
er wel genoeg animo voor zou zijn.
Tenslotte zijn de meeste mensen
druk in de weer met de sinterklaasviering. Gelukkig was de sint Hakyol goedgezind! Ondanks het slechte weer stonden de eerste bekende klanten klokslag 11.00 uur voor
de deur. De verkoop kon beginnen
en de kippensoep van Ahmet werd
heet geserveerd.
Dit jaar heeft de Turkse stichting
Hakyol een deel van de opbrengst
geschonken aan de Protestantse
Janskerk in Mijdrecht. Dit bedrag
wordt gebruikt voor het restaureren van de kerk. De voorzitter, de
heer Boersma, was zeer blij verrast

toen hij deze cheque door de voorzitter van Hakyol Hüseyin Gök werd
overhandigd. “Dit hadden wij absoluut niet verwacht en wij zullen onze leden zeker op de hoogte stellen”,
gaf de heer Boersma aan. De goede banden die Hakyol en de Janskerk al hadden worden hiermee bevestigd.
Het bestuur van de Turkse stichting Hakyol is bijzonder tevreden
en wil bij dezen alle vrijwilligers en
sponsoren bedanken voor hun inzet. Bovenal wil Hakyol alle mensen
bedanken die ondanks het slechte weer de moeite hebben genomen om naar Hakyol te komen om
de hapjes en andere lekkernijen te
kopen.
Hopelijk tot de volgende braderie in
het voorjaar. Güle Güle!!

Nieuwe bestemming
voor voormalig
winkelpand in Amstelhoek
vervolg van de voorpagina

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Canadese Gans: Zwart-witte kater, Gijs is klein van stuk.
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit-licht grijze poes; ze is 17,5 jaar oud,
mager en schichtig.

Gevonden:
- Uithoorn, Kazemat: Rood-witte kat; kop en rug zijn rood, snoetje,
buik en poten wit.
- Uithoorn, Aan de Kant: egaalzwarte poes.
- Wilnis, omgeving Rietvoorn: Grote zwarte kat met witte buik.
- Uithoorn, omgeving Aan de Kant: Grote zwarte kater.
- Vinkeveen, Herenweg: Rood cypers kat met wit puntje aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Cypersgetinte poes met wit; ze
heeft een witte buik en wit vlekje bij de neus en twee zwarte vlekken op achterpoten; bij staart witte vlek/witte streep van buik naar
schouder.

Irene vervolgt: “Maar om dit alles zo te kunnen krijgen, moet
er wel wat aan het pand gedaan
worden. Aangezien wij nog geen
inkomsten hebben, moet zoveel
mogelijk goedkoop of zelfs kosteloos gedaan worden.
De eerste stap is de Beursvloer
in Mijdrecht. Daar komen bedrijven bij elkaar, die andere willen
helpen. Er is geen geld mee gemoeid, maar alleen prestatie. Wij
hadden van tevoren een lijstje
gemaakt wat we graag voor elkaar wilden krijgen. Dat was het
verbreden van het toilet, en de
groenvoorziening! Wat gebeurde
was te gek, ik kwam in gesprek
met Betty van BouwCenter Filippo, en wij kwamen samen overeen, dat de grindvloer in het winkelpand een betonlaag zou krijgen! Helemaal te Gek! Ondertussen waren Debby en ik in gesprek geraakt met Bebouw Midreth, over het verbreden van het
toilet, geweldig, we krijgen een
dag twee mannen om dit te realiseren! Maar hier hoort een verhoogd toilet in, dus togen we
weer naar Betty van BouwCenter
Filippo. Betty had al een match
met mij, dus wij dachten, dat
gaat hem niet worden. Maar Betty vindt dit een te gek project, en
stelt ook een toilet met alle benodigde materialen beschikbaar...

Waarschijnlijk leest u de krant op de dag dat hij bezorgd wordt. En
als dat zo is, dan is het nu vijf december. Officieel schijnt Sinterklaas
6 december jarig te zijn, maar de meeste mensen vieren toch op vijf
december dit festijn, ook wel genaamd pakjesavond. Dus is de krant
even doorbladeren, een rustmomentje voor de drukte losbarst of juist
daarna even bijkomen van het enthousiasme van de kinderen en het
rumoer wat daarbij hoort. Hoe je het ook wendt of keert, ontsnappen
aan de sinterklaasdrukte kan haast niet. Versierde etalages, sinterklaasmuziek in elke winkel, zwarte pieten op straat en in de winkelcentra. Overal kom je Sinterklaas en zijn pieten tegen. Is het niet op
straat, dan wel op televisie in de vorm van het Sinterklaasjournaal of
een sinterklaasfilm. Of het sinterklaasfeest heeft u afgelopen weekend gevierd, dat was ook populair bij vele mensen.
Terwijl ik dit schrijf, zit ik echter nog midden in de opbouw naar pakjesavond toe. Afgelopen weekend hebben ze opnieuw hun schoen
mogen zetten en is dat ook meteen de laatste keer voor pakjesavond.
Het is tenslotte crisis en ook Sinterklaas moet op de kleintjes letten.
Dus werd er bij ons alleen op zaterdagavond de schoen gezet. Als
ik echter het nieuws mag geloven, hebben we toch met elkaar weer
meer geld uitgegeven aan sinterklaascadeaus. Vorig jaar gaven wij
nog in totaal 493 miljoen euro uit aan sinterklaasinkopen. Dit jaar
schijnen we boven dat bedrag uit te komen en wordt de 500 miljoen
euro niet alleen aangetikt, maar ook gepasseerd. Dit moet natuurlijk allemaal achteraf blijken. Feit is dat ik het erg druk vond in alle
speelgoedzaken waar ik de afgelopen weken langs ben gegaan in de
functie van cadeaupiet.
Bijzonder, want het consumentenvertrouwen is al jaren laag. Maar dit
schijnt vooral te gelden voor de aanschaf van grote producten zoals
huizen, auto’s en verre reizen. Op kinderen bespaar je niet zo snel,
dus de sinterklaascadeaus worden toch wel gekocht. En zo werkt het
natuurlijk ook, ik denk drie keer na over alle wensen die op hun verlanglijstje staan. Je bekijkt wat ze graag willen hebben, wat dat allemaal moet kosten en vooral wat willen ze hebben en wat ze anders
ook echt niet krijgen. Ik noem bijvoorbeeld een dure computergame
die je niet in je schoen krijgt en zeker niet als cadeau ergens tussendoor. Het is een wankel evenwicht vinden tussen de hartenwensen
van de kinderen, de financiën in je eigen portemonnee en die van
Sinterklaas, niet overdadig willen verwennen maar toch tevreden en
gelukkige snoetjes willen zien op pakjesavond.
Als een schitterende, wervelende apotheose zullen straks alle pakjes uit de zak komen, verdeeld en heel vlug uitgepakt worden. Er zullen kreten worden geslaakt van vreugde, wellicht ook van teleurstelling voor dat wat er niet bij zit en er zal gelachen, gegeten en gesnoept worden. Alle voorbereidingen ten spijt van alle hulpsinterklazen en pieten, op het moment suprême worden uren en dagen van
sintshoppen teniet gedaan door gretige kinderhandjes die het pakpapier niet snel genoeg open kunnen scheuren. Er zal gespeeld worden, hopelijk vele uren en dan is de sinterklaasperiode weer voorbij voor dit jaar. Sinds enige jaren wordt Sinterklaas ook weer uitgezwaaid als hij terug gaat naar Spanje. Maar ik vraag me af of veel
mensen dit doen. Ik ben gek op Sinterklaas maar moet eerlijk opbiechten dat voor mij morgen de decembermaand echt begint, want
dan mag het weer. Kerstliedjes op de radio, een kerstboom opzetten
en versieren en vooral veel lichtjes in en om het huis. Maar Sinterklaas, niet voordat u weer veilig terug bent in Spanje hoor. Want heiligschennis, daar doen wij niet aan.

Kerstconcert Immanuël in
Johannes de Doperkerk
De Ronde Venen - Ook dit jaar
geeft het Christelijk Mannenkoor
Immanuël weer een kerstconcert.
en wel op vrijdag 14 december in de
Johannes de Doperkerk in Driehuis
(Mijdrecht/Wilnis). Naast een aantal
bekende kerstliederen gaat u luisteren naar het Kerstoratorium van Johan Bredewout. De adventsboodschap verbeeld in tekst en muziek
wordt hier door het koor, solisten en
het ad hoc samengestelde begeleidingsorkest met enthousiasme en
overtuiging voor het voetlicht gebracht onder de deskundige leiding
van de dirigent Jan Verhoef.
Het Kerstoratorium Een Nieuw Begin werd voltooid in 2002. Johan
Bredewout, inmiddels een bekend
componist in de koorwereld, heeft
een eigen stijl ontwikkeld die voor

velen herkenbaar is. De beeldende
teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter. In deze
oorspronkelijke muziek zijn herkenbare elementen ingebouwd, o.a. de
twee koraalmelodien ‘Hoe zal ik U
ontvangen’ en elementen van ‘Joy to
the world’ die als bouwstenen fungeren in koorgedeelten en begeleiding. De toegangskaarten ad 7,50
euro (kinderen beneden de 12 jaar
gratis) zijn te verkrijgen bij de leden
en bij de volgende adressen: Drogisterij Nap aan de Dorpsstraat in
Mijdrecht, Drogisterij De Nagtegaal
aan de Dorpsstraat in Wilnis en Drogisterij De Bree aan de Herenweg te
Vinkeveen. Na afloop kunt u onder
het genot van een glaasje glühwein
nog even nagenieten en keuvelen
met de koorleden of anderen.

Echt geweldig!
Je raadt het al…..Wie sluit dit allemaal aan? Er was geen loodgieter aanwezig, maar wel Walraven
Installatiebedrijf... Dus in optocht
togen we met z’n allen naar Henk
Walraven. En ook Henk van Installatiebedrijf Walraven, stelt een
mannetje beschikbaar om de hele boel aan te sluiten en ook het
water en het gas in de keuken om
te leggen!!
Tegenprestatie
En onze tegenprestaties bij deze bedrijven… Wij maken reclame voor deze drie bedrijven, we
gaan schoonmaken bij Bebouw
Midreth, en voor ieder is er een
zelfgebakken appeltaart in de
kantine. Toen kwamen we Pauw
Bedrijven nog tegen, en zij geven ons een dag mensen om de
groenvoorziening op te knappen.
Zij willen daarvoor lekkere soep
en broodjes en zelfgemaakte appeltaart voor deze hardwerkende mensen terugzien en een van
hun medewerkers komt bij ons
een week stage lopen!
De beursvloer was voor ons zeer
succesvol Allemaal bedankt. We
hebben nu de vergunning binnen
en kunnen cliënten gaan werven.”
Voor alle informatie kunt u
bellen met Irene Borsboom:
0647696908.
Wordt vervolgd, houd deze krant
in de gaten!

Toch nog pietengym op
de Antoniusschool
De Hoef - De Springbok, de zaal
waar de kinderen van de Antoniusschool altijd gymmen, is enkele maanden gesloten vanwege een
verbouwing.
De kinderen gymmen op dit moment in Mijdrecht. Ze gaan daar elke donderdagmiddag met de bus
naar toe. Drie zwarte pieten kwamen donderdagmiddag even kijken
of er toch nog getraind kon worden
op de Antoniusschool. En ja hoor:

de kleuters waren aan het oefenen
voor hun pietendiploma in de speelzaal! Dat vonden de pieten natuurlijk geweldig. Ze deden lekker mee
en zagen dat alle kleuters hun diploma echt verdiend hadden! Daarna ging groep 3/4 nog gymmen in
de speelzaal. Ook zij deden allerlei
kunstjes tijdens hun pietengym. Na
een kort bezoek aan de bovenbouw
verdwenen de pieten weer over de
dijk.
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Belangrijke zege CSW

Sinterklaasfeest bij CSW
Wilnis - Afgelopen woensdagmiddag 28 november was sinterklaas
weer met z’n enthousiaste pietenploeg bij CSW om daar de voltallige
F jeugd te bezoeken. Zo’n 130 kinderen en 40 vrijwilligers waren van
de partij om dit gezellige feestje te
vieren. In de uitnodiging op rijm was
de kinderen wel duidelijk geworden
dat ze rond 13.30 uur gekleed in
voetbalkleren mochten komen. De
muziekpiet verzorgde een warmingup in de kantine en voor de kinderen was er ook wat te drinken en te
knabbelen.
Daarna werden alle teams naar buiten gestuurd met hun leiders om
een rondje langs de kleedkamers
en velden te maken. Door het frisse maar droge weer was het gelukkig niet nodig om het regenscenario van stal te halen. Een aantal leuke spelletjes in de kleedkamers, zeven activiteiten op het veld en een

bezoek aan sinterklaas rouleerden
totdat iedereen alles had afgewerkt.
Het onderlinge partijtje voetbal met
een paar zwarte pieten erbij blijft elk
jaar een populair item onder de kinderen en de pieten, maar ook aan
de nieuw ontworpen puzzelestafette
werd enthousiast meegedaan.
Sneltrein
Zo rond kwart voor vijf mocht iedereen weer naar binnen om nog lekker polonaise te lopen en afscheid
te nemen van de sint en zijn pieten. En dan weten de kinderen heel
goed dat ze niet met een knorrende maag naar huis hoeven. In sneltreinvaart wordt voor alle aanwezigen een lekkere snackmaaltijd verzorgd en wat te drinken. Buiten verzamelen al de eerste ouders om hun
kroost op te halen. Maar die krijgen
eerst nog een tasje met een cadeau
mee waarna ze per team naar buiten worden geloodst.

Wilnis - Door de thuiszege van
3-0 tegen Eemdijk heeft CSW een
zeer belangrijke overwinning geboekt, mede ook doordat de ploegen waarmee CSW gelijk stond op
de lijst ook de 3 punten pakten. Zodoende ontstaat er op de ranglijst
een heel brede middenmoot waarbij
je bij een overwinning zomaar een
paar plaatsen kunt stijgen.
De beginfase van de wedstrijd was
duidelijk voor CSW met een paar
dreigende momenten voor de doelman van Eemdijk. De snel ingevallen Epi Kraemer (voor Jay Klaas
Wijngaarden) was een paar keer
gevaarlijk maar goed verdedigingswerk voorkwam een voorsprong
voor CSW. Aan de andere kant ontsnapte CSW aan een achterstand.
Na slordig uitverdedigen kon een
speler van Eemdijk alleen op doelman Raymond Dirven afgaan. Dirven redde prima met het been waarna de bal nog tegen de paal kwam.
De tweede mogelijkheid voor Eemdijk was een stuk groter. Na een
diepe bal kwam Dirven uitlopen
en pakte bal en man. De scheidsrechter kende vervolgens een strafschop toe aan Eemdijk. De ingeschoten penalty werd echter prima
gestopt door Dirven en ook in tweede instantie was hij heer en meester. Daarna was het weer de beurt
aan CSW dat de wedstrijd naar zich
toetrok en dat leverde de 1-0 voorsprong op. Sven van Vuuren zette de aanval op en gaf een steek-

pass aan Sander Kunkeler. Kunkeler stuurde vervolgens zijn tegenstander op prachtige wijze het bos
in en gaf een afgemeten voorzet op
de doorgelopen van Vuuren die de
bal loeihard tegen de touwen kopte.
CSW drukte door en niet veel later
leverde dat al de 2-0 op. Een inzet
van Mitchell de Zwart werd door de
keeper van Eemdijk niet goed verwerkt en in de rebound was Zacharia Issarti er als de kippen bij om de
bal in te tikken wat tevens de ruststand was.
Na rust nog steeds een dominerend
CSW op een steeds moeilijker te bespelen grasmat. De ploeg liet de bal
geduldig rondgaan en wachtte op
een mogelijkheid om toe te slaan.
Nadat een speler van Eemdijk tegen
zijn tweede gele kaart was aangelopen en Eemdijk dus verder moest
met tien man was de wedstrijd helemaal gespeeld. CSW kwam dan ook
al snel op 3-0 voorsprong toen de
keeper van CSW een schot van Mitchell de Zwart wederom los liet en
Epi Kraemer daarna de keeper omspeelde en beheerst scoorde. Eemdijk probeerde nog wat te forceren met lange ballen op de grote
en sterke spits maar echt gevaar leverde dat niet op voor het doel van
CSW dat verdedigend de zaken prima op orde had. CSW wist dat de
drie binnen waren en speelde de
wedstrijd gecontroleerd uit en haakte zodoende aan bij de ploegen uit
de middenmoot.

Sinterklaas bij Argon jeugd
Mijdrecht - Ondanks het slechte
weer en het feit dat er niet gevoetbald werd afgelopen zondag ging
het sinterklaasfeest bij Argon gewoon door. Onder het genot van limonade en een handvol pepernoten werd er met spanning op de sint
gewacht in het clubhuis. Om half 12
was het dan eindelijk zover. Luidkeels werden de sint en z’n pieten

toegezongen. Alle kinderen van de
mini’s tot de F1 werden toegesproken door de sint en verwend met
een heerlijke chocoladeletter.
Toen iedereen was verwend ging de
sint andere kinderen bezoeken en
werd weer hartelijk uitgzwaaid en
toegezongen met het welbekende
lied ‘Dag Sinterklaasje’.

Zeer goede prestaties
voor Judoschool Blaauw
Wilnis – Zondag 2 december jl. organiseerde judoschool Ron van
Raaphorst een judotoernooi voor
judoka’s geboren tussen geboortejaren 2002 en 2007. Aan dit leuke
toernooi deden judoka’s van 10 verschillende clubs mee. Judoschool
Blaauw had 26 deelnemers ingeschreven voor dit toernooi. Sommige poules waren heel spannend.
Dylan Koeleman en Elyssa Kikken
zaten samen als jongsten in een
zeer sterke poule. Dylan wist in deze poule goed voor de dag te komen
en drie wedstrijden te winnen waardoor hij knap tweede werd. In de
poule van Marijke Donselaar moest
er via een beslissingswedstrijd bepaald worden wie er op de tweede
zou komen. Marijke wist deze spannende wedstrijd te winnen en werd
hierdoor tweede in haar poule. Sven
Kas deed het ook goed in zijn pou-

le en wist door goed judo als eerste
in zijn poule te eindigen. Van de kinderen die voor het eerst meededen
met een wedstrijd kwamen Senna
van Bloemendaal en Kim Mulder
beiden goed voor de dag door ieder
derde te worden in hun poule.
Aan het einde van de wedstrijddag had Judoschool Blaauw 2 eerste plaatsen, 4 tweede plaatsen en 5
derde plaats gewonnen.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden eerste: Pablo
Atanas en Sven Kas. De volgende
deelnemers van Judoschool Blaauw
werden tweede: Dylan Koeleman,
Ilyas Farah, Marijke van Donselaar
en Pascal Konijnenburg.
De volgende deelnemers van Judoschool Blaauw werden derde: David
Fluks, Kevin Schonhage, Kim Mulder, Marijn Klappe en Senna van
Bloemendal.

HVM JB2 als herfstkampioen de winter in
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag stond de laatste wedstrijd op het programma voor de jongens B2 van Mijdrecht. Mijdrecht, nog ongeslagen in deze eerste helft van de competitie moest het opnemen tegen de nummer 4.
Athena uit Amsterdam. Na ongeveer 20 minuten was daar dan eindelijk het eerste doelpunt.
Er werd goed de achterlijn gehaald en de bal
werd teruggelegd voor de keeper, spits Bodhi

de Jong kon voor de 1-0 zorgen op het scorebord. Athena was even van slag en al vrij snel
kon Mijdrecht voor een 2-0 tekenen op het
bord. Keeper Bas Kuperus heeft weinig hoeven
doen in de eerste helft. Een aantal keren brak
Athena gevaarlijk uit, maar dat werd verdedigend goed opgelost door Pepijn Hendrix, Wouter de Groot en de sterkspelende Mees Luten.
2-0 was uiteindelijk de ruststand. Athena start-

te sterk na rust en voelde dat de wedstrijd nog
niet gespeeld was. Binnen 10 minuten stond er
namelijk een stand van 2-2 op het bord. Athena speelde een aantal over tal situaties goed uit
waardoor keeper Bas Kuperus kansloos bleek.
Sterker
De wedstrijd kreeg hierdoor wel een spannend
slot. Met nog ruim 25 minuten te spelen werden beide teams sterker. En werd het voor de
toeschouwers langs de lijn een extreem leuke
wedstrijd om naar te kijken. Mijdrecht ging met
11 man achter de bal staan en vanuit daar proberen aanvallen op te zetten. Dit lukte. Via een
actie van Pascal Schroen langs de zijlijn kon hij
de bal prima terug leggen op Ole van Betten,
die klaar stond op kop cirkel. Ole hield het overzicht en koos voor een afspeelmogelijkheid op
Hugo Huizeling. Deze kon de bal hard met zijn
backhand binnen slaan. 3-2 op het bord. Helaas
heeft Mijdrecht daar niet lang van kunnen genieten. De concentratie was even weg, de tackle back werd niet gelopen en voor we het wisten was de stand al weer gelijk. 3-3. Met nog
8 minuten te spelen. Athena nam genoegen
met een gelijkspel, dus ging verdedigend spelen. Door een gele kaart aan de kant van Athena stonden zij in deze slotfase van de wedstrijd
ook nog met 10 man. Een verlossende corner in
de 67ste minuut werd aangegeven door Pepijn.
Dennis Buizert ging klaar staan voor het directe
schot. Raak!! 4-3 in het voordeel van Mijdrecht.

Sterk Argon A1 verslaat
Ajax A2
Mijdrecht - Nadat het Argon A1
team de eerste wedstrijd van de
competitie Ajax in Amsterdam hadden verslagen, stond zaterdag de
thuiswedstrijd op het programma.
Ajax neemt het initiatief in het begin van de wedstrijd, maar het staat
goed bij Argon. De verdediging onder leiding van Mathhijs Coenradi en Sefa Izmir heerst en er wordt
weinig weggegeven. Aan de andere kant is het zoeken naar de 2 spitsen Jesse Loenen en Jesse Stange,
die weinig ruimte krijgen. Zo zie je
2 ploegen, die aan elkaar gewaagd
zijn. Het is Argon, dat op voorsprong
komt als Jesse van Nieuwkerk Jesse Stange wegstuurt, die het 1 tegen 1 duel met de verdediger wint
en alleen op de keeper af mag gaan.
Rustig omspeelt hij de keeper om
de 1-0 aan te brengen. Argon gaat
door en het is even later Jesse Loenen, die zijn schot van de doellijn
gehaald ziet worden. Zo is Argon de
betere ploeg, maar moet het opletten voor de tegenstoten van Ajax.
Bij een van deze aanvallen moet
Axel gestrekt naar de bal, geweldige redding. Zo gaat Argon met 1-0
de rust in.
Goal
Het het is Ajax dat geweldig uit de
startblokken komt. Terwijl de sup-

porters hun weg aan het zoeken zijn
naar het veld, ligt de bal in de goal
van Argon, een prachtige steekbal
wordt even mooi binnen geschoten,
1-1. Een tegenvaller, maar al snel
hervindt Argon zich en is het Jesse
van Nieuwkerk die door Jesse Loenen wordt weggestuurd, de laatste
bal bereikt Jesse Stange net niet.
Ajax moet terug en Argon speelt
met een leeuwenhart, vastbesloten om te winnen. De 2-1 is dan ook
een terechte beloning en van een
bijzondere schoonheid, als Soner
Gedik op de achterlijn de bal voorzet, Jesse Stange (op foto) de eerste
paal opzoekt en de bal achter zijn
standbeen hakt, de keeper kansloos
latend. Wat een wereldgoal. Ajax
gaat nog meer aanvallen op zoek
naar de gelijkmaker, Guido Pauw
mag de moegespeelde en sterke
Jesse Loenen vervangen, waterdrager Jasper Werkhoven krijgt kramp
en Argon gaat op zijn tandvlees het
laatste kwartier in. Coach Patrick
Loenen doet enkele tactische wijzigingen en het is Argon dat vanaf dat
moment niet meer in de problemen
komt. Het middenveld is weer voor
Argon en het wordt zelfs nog 3-1,
als Jesse Stange zijn bijzonder goede optreden nog meer cachet geeft
als hij de 3-1 aanbrengt en zo zijn 3e
goal van deze middag maakt..

Atalante D1 verslaat
nummer 1 met gemak
Vinkeveen - Vrijdagavond 30 november mochten de volleybaldames van Atalante om 19.30 uur in
De Boei aantreden tegen De Spuyt
D1 dat momenteel de eerste plaats
in de competitie bezette. De eerste
set gingen de dames volle bak van
start in opdracht van de coach om
de tegenstanders niet in hun spel
laten komen. Dat lukte meteen goed
want de eerste set werd dik gewonnen met 25-14. De tweede set werd
met dezelfde opstelling gestart en
ook deze set werd voortvarend begonnen. De set up lag goed waardoor de aanvalster lekker aan de
slag konden. En ook de verdediging
stond goed dus de tegenstanders
kregen bijna geen bal op de grond
aan de kant van de Vinkeveense dames. Ook deze set werd dik gewonnen met 25-15. De derde set gaven de tegenstanders iets meer tegengas waardoor De Spuyt op een
voorsprong kwam en er lange rally’s ontstonden. Door goed verdedigend werk vocht Atalante zich weer

op gelijke stand en hierna eindigden de rally’s net iets vaker in het
voordeel van Atalante waardoor ze
er ook weer in de derde set met de
winst vandoor gingen. Met 25-20
winst gingen de dames op naar de
vierde en laatste set.
De dames van De Spuyt waren niet
van plan met 4-0 verlies naar huis te
gaan dus de laatste set zou Atalante nog even flink aan de bak moeten
om vijf punten binnen te halen. Ook
deze set kwam Atalante in het begin
op achterstand door veel persoonlijke fouten. Het leek of de vleugels
die Atalante had plotseling weggehaald waren want het lukte de dames niet meer om in de buurt bij de
tegenstander te blijven. Helaas werd
deze set verloren met 13-25.
Maar deze 3-1 overwinning op de
nummer 1 was toch een opsteker
voor de Vinkeveense dames.
Aanstaande donderdag spelen zij
in Amsterdam tegen de nummer 3
uit de lijst, dus weer een pittig potje
voor de boeg.

Atlantis E1 speelt gelijk
Mijdrecht - De door Albert van Dijk
gesponsorde E1 van Korfbal Vereniging Atlantis speelde op zaterdag 1
december in Mijdrecht tegen Apollo E1. De teams stonden dicht bij elkaar in de competitie en het beloofde een spannende wedstrijd te worden. Toen de wedstrijd begon vloog
Atlantis meteen uit de startblokken.
De kansen bleven komen en dit resulteerde al snel in een voorsprong
van 1-0. De tegenstander wist niet
snel wat ze tegen het aanvallende spel van Atlantis konden doen
en Atlantis liep uit naar een 4-0
voorsprong. Hierna scoorde Apollo
de 4-1 en kreeg het weer wat vertrouwen. Dit duurde niet al te lang,
want al snel lag er weer eentje in

aan de kant van Atlantis. Uiteindelijk ging Atlantis E1 met een stand
van 6-2 de rust in uiteraard in het
voordeel van Atlantis. Toen de rust
voorbij was kwam Apollo beter uit
de kleedkamer dan het erin was gegaan en scoorde direct de 6-3. Op
dat moment kwam de tegenstander wat beter in de wedstrijd en na
wat wissels wist Apollo uit te lopen
tot een 7-9 voorsprong. Atlantis liet
de moed echter niet in de schoenen zakken want na een paar minuten wisten ze de stand weer gelijk
te trekken.
Uiteindelijk stond er een knappe 9-9
op het scorebord. Dit was uiteindelijk ook de uitslag van een leuke en
spannende wedstrijd.
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Grootse ervaring Argon E1

Pietenbezoek
verrast Jeugd SAS’70

Mijdrecht - Op zondagochtend 2
december vertrok de E1 van Argon
vroeg naar Naaldwijk. Het jeugdteam van Argon bestaande uit Luciën, Stan, Mika, Jelle, Boaz, Mats,
Tim, Stanley en Fouad, mocht daar
een wedstrijd spelen tegen de E1
van Westlandia. Een hele ervaring
voor de E1-Argonauten, omdat het
voor de eerste keer was dat ze op
een groot veld mochten acteren. Om
het team compleet te maken tot 11
spelers en 2 wissels werden Dion,
Xavier, Matisch en Tom van de D2
gevraagd om mee te spelen. Al direct vanaf het begin bleken de jongens het prima naar hun zin te hebben op het grote veld. Mede door de
4 ‘D2 routiniers’, die hun groot veldervaringen prima overbrachten op
de andere spelers, deed het team
niets onder voor het hoofdklasse-

De Ronde Venen - Dinsdag 27 november werd de jeugd van SAS’70
tijdens de training verrast door drie
zwarte pieten. De pieten werden enthousiast ontvangen door alle spelertjes en hun trainers. Al snel waren de kinderen bezig om de kunst
van het volleyballen aan de pieten
te leren. De pieten wisten een aardig balletje te slaan, maar het jongleren ging ze toch beter af. Er werden gezellig liedjes gezongen, voor
de trainers waren er chocoladeletters en voor alle kinderen natuurlijk pepernoten. Kortom: een gezellig boel! Pieten bedankt en tot volgend jaar!

team van Westlandia. De ruststand
was dan ook 0-0 waarbij er voor beide ploegen evenveel kansen waren
geweest.
Vol vertrouwen werd er afgetrapt
voor de 2e helft. Ook nu volgden de
kansen van beide ploegen zich om
beurten op. Maar was het Westlandia dat na een mooie voorzet de 1-0
scoorde. Voor Argon het moment
om er een schepje bovenop te doen.
Na er al meerdere malen dicht bij te
zijn geweest werd de 1-1 gescoord.
Met een schitterende pass van Xavier achter de verdediging van de
tegenstanders werd Tom in stelling
gebracht en schoot de bal hoog onder de lat het doel in! Hiermee werd
gelijk de eindstand genoteerd die
de wedstrijd en beide ploegen verdienden.

Laatste dug-outmiddag
voor Merlijn Visser

Boven van links naar rechts, Melanie, Joska, Fleur, Elaine, Dounia en Roos
Onder van links naar rechts, Rosa, Talitha, Fe, Fenna en Liv

Meiden ME2 Hertha gaan
voor elkaar door het vuur
Vinkeveen - De ME2 van Hertha bestaat uit een groep meiden
die dit seizoen de voetbalschoenen
voor het eerst aan hebben. Vanaf
het begin van het seizoen is het een
hechte groep die voor elkaar door
het vuur gaat. Tijdens de wedstrijden laten de meiden elkaar niet in
de steek, en wordt er een hoop strijd
geleverd.
Lopende het seizoen gaan de meiden ook steeds beter voetballen en
is het een genot om als ouder langs
de lijn de staan. Afgelopen zaterdag moesten de meiden uit naar
Odijk. Om 10.00 uur was de aftrap
en er werd meteen goed druk ge-

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
verrichte fysiotherapeut Merlijn Visser (op foto in actie te zien in het
Volendam Krasstadion) zijn voorlopig laatste klusje bij Argon A1. Zijn
werkzaamheden als rugexpert bij
Fysius in Almere zijn namelijk moeilijk te combineren met de verzorging van de selectiespelers van Argon. Wekelijks nam Merlijn de afgelopen 2 ½ seizoen bij gerenommeerde trainers als Alain Hijman en
Patrick Loenen in de dug-out plaats
om een aantal keren per wedstrijd
het veld in te sprinten als er weer
een geblesseerde speler opgelapt moest worden. En dat gebeurde nogal eens tijdens de scherpe
competitieduels tegen de A-jeugdteams van o.a. Ajax, Feyenoord, AFC
en NEC. Maar niet alleen tijdens de
wedstrijden, ook voorafgaand aan
de avondtrainingen door de week
was hij gedurende het gehele seizoen aan de slag om spelers te revalideren. Het is een klus die overi-

gens niet te onderschatten valt. Niet
alleen vragen de blessures van de
jonge groep spelers van 17 en 18
jaar een professionele benadering,
ook is er altijd weer het spanningsveld tussen het belang van hersteltijd en het belang van de trainers om spelers weer snel fit aan de
wedstrijdselectie te kunnen toevoegen. Merlijn verstaat hierin zijn vak
en ligt (niet onbelangrijk) bovendien
goed bij de spelers.
Hij zal dus door collega’s, trainers en
spelers gemist gaan worden, maar
met collega’s als Bas Blom van Fysiotherapie Plexus en Merlijn’s opvolger Daan is de medische verzorging van Argon A1 in ieder geval
goed gewaarborgd.
Het “afscheidsfeestje” van Merlijn
moet nog gevierd worden maar afgelopen zaterdag ontving hij in zijn
laatste “dug-outmiddagje” alvast
een prachtige 3-1 afscheidsoverwinning op Ajax.
Foto: sportinbeeld.com

zet op de tegenstander, dit resulteerde in veel balbezit en de nodige kansen. Ongeveer halverwege de
eerste helft werd er goed gecombineerd en werd Joska in stelling gebracht en met haar snelheid maakte zij het eerste doelpunt voor Hertha. Hierna gingen de meiden goed
door en na over en weer wat kansjes scoorde Joska ook de 2-0 voor
Hertha. In de tweede helft had Hertha weer het betere van het spel en
werd er goed overgespeeld en de
3-0 kon niet uitblijven.
En zo gebeurde het ook dat Fenna
de 3-0 maakte en Roos zelf de 4-0
op het scoreboard zette.

Vinkeveen - Zaterdag 1 december speelde het Atlantis korfbalteam A1, gesponsord
door van Dam bedrijfsdiensten,
thuis tegen de Vinken A3.
Atlantis A1 stelde op met in de
aanval: Ciska Taal, Heleen Haspels, Max Rusman en Mathijs
Gortenmulder.

Mijdrecht - De tiende hockeywedstrijd van het seizoen was er één
te veel voor HVM. De Mijdrechters
gingen thuis met 2-4 ten onder tegen het laaggeplaatste Krimpen en
raakten daardoor achterop in de
strijd om promotie naar de derde
klasse.
HVM kampte met blessures. Thom
Fokker, Martijn Hensbroek en Koen
Meijer konden niet of nauwelijks
spelen. Christian Kievits was na lang
blessureleed terug in de ploeg, terwijl ook junior Rick Fokker en veteraan Marcel Biesmans acte de présence gaven.
De wedstrijd leek voor HVM goed te
beginnen, de eerste strafcorner (in
de 5e minuut) ging in het doel, maar
na overleg keurden de scheidsrechters de treffer af. In de 9e minuut
kon Krimpen via een lange pass uitbreken, een aanvaller kon de bal vrij
aannemen en scoren, 0-1.
Vijf minuten later kreeg HVM een
nieuwe kans uit een strafcorner,
maar de bal ging niet in het doel. In
de 22e minuut, door falende dek-

king achterin bij Mijdrecht, liep
Krimpen uit naar 0-2.
Enkele minuten later kwamen Brian Cornelissen en Marcel Biesmans
ongelukkig met elkaar in botsing.
Biesmans moest met een neusblessure van het veld.
Gevreesd werd even voor breuk,
maar dat viel mee. HVM lanceerde
daarna een sterk offensief, dat drie
minuten voor rust de aansluitingstreffer opleverde, via Arjan Blommaert.
Gelijk
Direct na rust leek het tij te keren
voor HVM, Maarten Post maakte
uit een strafcorner de gelijkmaker.
Mijdrecht trok wel massaal ten aanval, maar de passing was niet zuiver, spelers hielden de bal te lang bij
zich, waardoor er veel balverlies optrad en de Krimpenaars regelmatig
gevaarlijk voor het Mijdrechtse doel
verschenen. In de 50e minuut kwam
Krimpen op 2-3.
Krimpen bleef de gevaarlijkste
ploeg, en bevestigde dat vlak voor
tijd: 2-4 was de einduitslag.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelde het badmintonmixteam
Kwinkslag 1 voor een competitiewedstrijd. De tegenstander was Iduna waarvan de vorige keer net werd
verloren. Ingevallen werd er door
Nel Kok en Jasper van Peursem om
het team compleet te maken naast
Jolanda Klinkhamer en Ton Bunschoten. Ton en Jasper mochten het
spits afbijten en deden dit vol overtuiging. Met tweemaal 21-14 was
het eerste punt van de avond verdiend.

De dames hadden het echter een
stuk moeilijker en moesten dan ook
het tweede punt aan de gasten laten. De mannen zijn in het enkelspel de bovenliggende partij en na
de damespartijen is de tussenstand
3-3. De mixpartijen zullen de avond
gaan beslissen. Beide partijen vallen in het voordeel van de Vinkeveners. Een hoofdaandeel wordt verdiend opgestreken door de dames
in de mixpartijen die de beslissende punten wisten te maken. Een 5-3
overwinning gaat de boeken in.

Argon Basketball verliest

Atlantis A1 pakt punten
tegen de Vinken

Seizoen te lang voor HVM

Kwinkslag 1 behaalt de
eerste overwinning

En in de verdediging: Eva haspels, Sterre Rechtuijt, Stef Vermolen en Jesper Zaal.
Het team bereidde zich voor op
een spannende maar ook leuke
wedstrijd.
Atlantis begon een beetje ongeconcentreerd aan de wedstrijd,
waardoor er al snel een tegen
doelpunt was. Dit lieten ze niet
ongemerkt gebeuren, en scoor-

Mijdrecht - De jongste leden van
Argon Basketball hebben afgelopen
zondag gespeeld tegen Almere Pioneers. Nadat de uitwedstrijd dramatisch was verlopen omdat ze toen
verloren hadden met 61-14, hadden
de jongens zondag wat goed te maken.
Tegen dit zeer sterke team begonnen de jongens goed. Ze speelden
goed samen en de meeste doelpogingen lukte ook nog eens. Zelfs de
weinig scorende Wessel Oudshoorn
maakte een mooi punt en Marijn
Kop deed zelfs vlak voor rust Zlatan

Ibrahimovic na doordat een worp
naar achteren nog raak was ook. De
jongens stonden daarom met rust
nog voor met 27-25. De voorsprong
was helaas niet groot genoeg en
tegen het einde van de wedstrijd
kwam Almere Pioneers toch op
stoom. Dit team, met zelfs een groot
aantal meisjes in het team, won dan
ook met 33-42. Het is geen geheim
dat Argon Basketball - net als veel
andere basketball clubs - graag ook
meer meisjes als lid wil toevoegen
en kennis wil laten maken met deze
leuke teamsport.

de 3 doelpunten. Atlantis liet
zich daarna meteen alweer een
beetje zakken en liet de Vinken
terug komen op een stand 4-4.
Met deze stand gingen ze de
rust in.
In de rust werd veel besproken
en Rosalie Schouten kwam er in
voor Heleen Haspels en Matthijs
Blokland kwam er in voor Mathijs Gortenmulder.
De Vinken maakte al heel snel
een doelpunt, maar Atlantis
ging ervoor knokken.
De stand kwam daardoor al snel
op 9-5.
Na nog wat mooie kansen voor
Atlantis en voor de Vinken,
kwam uiteindelijk de stand uit
op 13-8.

Twee overwinningen
IJsclub Nooit Gedacht
Mijdrecht - Tijdens de derde ronde van de marathoncompetitie
op de Jaap Edenbaan in Amsterdam waren er weer twee klinkende overwinningen.
Als eerste reden de Masters 4 op
de ijsbaan. Na een zeer aanvallende wedstrijd door de Nooit Gedachters was het in de laatste ronden Robert da Costa die een overtuigende overwinning boekte. Ton
Bunschoten werd knap vierde en
Coos Brouwer negende. De tweede categorie waren de Masters 3.
Ook in deze klasse een overtuigende overwinning van René Im-

merzeel met een machtige sprint
in de massasprint van het peloton.
Bij de C2 rijders was een aantal
rijders niet aanwezig en hield Dirk
de Jong de eer hoog van Nooit
Gedacht met een keurige achtste
plek na een aanvallende wedstrijd
van Dirk. Voor de dames 2 wedstrijd was het voor Lisanne Immerzeel moeilijk om dezelfde plek als
de vorige keer te behalen want
toen was de eerste geworden. In
de wedstrijd zat Lisanne in de finale wat opgesloten in het peloton maar ze reed toch een knappe tiende plek.

