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Nooit gedacht!

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2 t/m 4

Alternatief voor Cultuurhuis weer op de lange baan

Wethouder Van Breukelen
moet huiswerk overmaken
De Ronde Venen – Geen goed
woord kreeg wethouder Van Breukelen te horen over zijn zogenaamde uitgewerkte onderzoek naar de
mogelijkheden voor huisvesting
van o.a. de instellingen uit het Prinsenhuis in de bestaande accommodaties in de gemeente. Dit in

plaats van het idee van het college
om (ooit) een nieuw, geldverslindend cultuurhuis te laten bouwen
in Mijdrecht. Tijdens de raadsvergadering van mei jl. heeft de raad via
een motie wethouder Van Breukelen
deze opdracht meegegeven. Na een
half jaar van ‘onderzoek’ kwam de

wethouder met zijn ei van Columbus: Stichting Vluchtelingenwerk en
het ROC Midden Nederland naar de
Willisstee in Wilnis. Ook SeniorWeb
kan naar de Willisstee.
In De Boei kunnen Atelier De Kromme Mijdrecht en inloophuis ’t Anker
een plaats krijgen.

Jongeren Advies Commissie stelt vragen aan raad:

“Verplaats voetbalkooi
naast jongerencentrum”
Mijdrecht – De Jongeren Advies Commissie heeft de afgelopen

week de gemeenteraad de volgende brief gestuurd: “Sinds een aan-

tal jaar staat er naast discotheek La
Paix een prachtige voetbalkooi die

Slank cultuurhuis
Om toch nog een soort cultuurhuis te creëren denkt de wethouder
eraan om een cultuurhuis in afgeslankte vorm te creëren op de locatie van de huidige bibliotheek, naast
De Meijert. “Dit betekent dat de bibliotheek en de Hint een plek krijgen in het cultuurhuis. Hier moet
nog een derde maatschappelijke organisatie aan worden toegevoegd.
Voor de theatergebonden activiteiten kan samengewerkt worden met
de naastgelegen accommodatie De
Meijert. De keuze voor de locatie
bibliotheek betekent dat het besluit
voor realisatie op de Stationslocatie wordt verlaten”, aldus wethouder Van Breukelen. Vergeet hij echter wel te vertellen dat het college,
dus hij, de locatie stationslocatie al
maanden geleden had losgelaten.
Het college kwam met het grootse plan om een groot, geldverslindend cultuurhuis te bouwen aan
de Haitsmahof (een plan om winkelcentrum de Lindeboom en het
Haitsmaplein groots te vernieuwen.
Echter, dit plan bestaat alleen nog
maar als schetsen op papier en in
hoofden van plannenmakers. Hier
het cultuurhuis in meenemen houdt
in nog heel veel jaren geen oplossing voor de instellingen.
(Vervolg elders in deze krant)

op initiatief van de JAC is geplaatst
nadat een aantal jongeren zich tot
ons had gewend met deze wens. Er
is bewust voor gekozen deze naast
een jongerencentrum te plaatsen
in de hoop dat hier activiteiten ontplooid zouden gaan worden. Helaas
constateren wij nu dat er te weinig
gebruikt wordt gemaakt van de kooi
omdat de jongeren die zich destijds
hard hebben gemaakt voor deze
sportgelegenheid nu te oud zijn om
deze nog te gebruiken. Ook andere jongeren vinden hun weg naar de
voetbalkooi niet. Wij zijn van mening
dat dit te wijten valt aan de zeer
ongunstige ligging. Omdat er nog
steeds een grote behoefte onder
jongeren is aan sportplekken, dit is
alleen al af te lezen aan de grote populariteit van de Cruijff Court, stellen
wij voor om gezamenlijk op zoek te
gaan naar een nieuwe locatie voor
de voetbalkooi. Daarmee kan deze
eindelijk de functie gaan vervullen
die u en wij voor ogen hadden bij
de plaatsing van de kooi. Wij hopen
dat u positief zult staat tegenover dit
voorstel en dat we zo spoedig mogelijk met elkaar rond de tafel kunnen zitten om een geschikte locatie
te vinden voor de voetbalkooi.
Namens de Jongeren Adviescommissie” aldus de brief van Jongeren
Advies Commissie.
(Wordt vervolgd)

Ook voor uw feesten en partijen!
3-gangen
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Museumboerderij “Jan Makkes”

Kerstexpositie 2009
Zaterdag 12 december t/m zondag 3 januari
Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
Zondag 27 december optreden Voce di Luna
U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.
Hofgeesterweg 22a, Velserbroek. Informatie: 023 - 5376227

Zie artikel elders in deze krant

“Onze hypotheek sluit perfect aan
bij ons pensioen.”
Ed & Nanneke Veenstra, Mijdrecht

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Nu in de showroom:

de nieuwe Astra!
Er is al een Opel Astra vanaf € 18.495,-

20% bijtelling A

www.vankouwen.nl
Amstelveen:
Amsterdam:
Transformatorweg 39 Vlielandstraat 1
Tel. (020) 581 62 00 Tel. (020) 643 26 80

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

GROOTS KERSTCONCERT ZATERDAG
IN R.-K. KERK WILNIS!!!
Op 12 december om 19.00 uur starten 125 optredenden met een zeer
breed kerstconcert. 80 mannenstemmen, 40 uitmuntende koperblazers, 1 ervaren concertorganist, jong veelbelovend multimuzikaal trio en
x-factor winnares Sharon Kips. Dit gezelschap zal de 600 bezoekers in
2 x 60 minuten zeer weten te boeien. Er zijn nog KAARTEN BESCHIKBAAR à 10 euro p.st. (incl.koffie/thee). Deze week dinsdag t/m zaterdag
10.00 - 17.00 uur en vrijdag 19.00 - 21.00 uur bij de Evang. Boekhandel
Kom en Zie, Herenweg 164, Wilnis. Zo lang de voorraad strekt. Alleen bij
beschikbaarheid vindt verkoop aan de kerk plaats van 18.15 tot 18.45 uur.

Wie Weet Waar ik ben?
Sinds 1 december is onze poes
Noekie vermist in de buurt
van Koraal 22 (wijk Hofland
in Mijdrecht). Het is een drie
kleurige lapjespoes met de
kleuren wit, bruin en zwart. Wilt
u ook in uw schuur kijken of ze
daar zit?
Als u haar ziet kunt u bellen
met 06-10578038 of 0297293948.

Het college van De Ronde Venen heeft besloten om per
1 januari 2010 de gemeentelijke informatiepagina te
plaatsen in weekblad De Ronde Vener.

De loftrompet van de afdeling communicatie die u wekelijks
kon vinden in uw weekblad zult u moeten missen en u zult het
weer alleen moeten doen met de kritischere mening van onze
redacteuren.
Namens de redactie,
Nel van der Pol
Bladmanager Nieuwe Meerbode

Mijdrecht:
Communicatieweg 26
Tel. (0297) 272 272

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

Belangrijke informatie
over de gemeentelijke
informatiepagina
Wij van de Nieuwe Meerbode hebben als doelstelling onze lezers zo
volledig mogelijk te informeren. En zijn van mening dat de officiële
mededelingen van de gemeente bijdragen aan deze volledigheid van
informatie. Daarom hebben wij besloten om als vrije redactie vanaf
1 januari 2010 de officiële mededelingen en vergaderagenda
te blijven publiceren. Dit zal voornamelijk zoals u gewend bent
gebeuren op pagina 2 van uw weekblad.

Aalsmeer:
Oosteinderweg 110
Tel. (0297) 329 911

“Christmas party”
24 DECEMBER aanvang 20.00 uur

Live entertainment

met o.a. medewerking van Jeffrey van Vliet

www.plashoeve.com
0294-291 381

Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve
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Informatiebijeenkomst
Groot Wilnis-Vinkeveen

Servicelijn

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

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl

Willespoort wint
Innovatieprijs

Voor haar bijdrage aan onderwijsvernieuwing in het primair onderwijs
wint basisschool Willespoort uit Wilnis de landelijke Innovatieprijs
2009. Woensdagmiddag 2 december 2009 hebben de (gemeentelijk)
techniekcoördinator Suzanne ’t Hart en schooldirecteur Jos van der Jagt
uit handen van voormalig Shell-topman Jeroen van der Veer en onder
toezicht van wethouder Jan van Breukelen de Innovatieprijs 2009 voor het
Primair Onderwijs in ontvangst genomen. Deze prijs wordt jaarlijks aan een
basisschool in Nederland uitgereikt die naar het oordeel van het Innovatie
Platform Bèta Techniek een zeer belangrijke onderwijsvernieuwing in gang
heeft gezet. De school heeft zich sinds 2006 buitengewoon ingespannen
om techniek en wetenschap onder de aandacht te brengen: zij heeft
een zogenaamde technotheek opgezet in samenwerking met overheid
en bedrijfsleven. Aan de innovatieprijs is een geldbedrag van € 10.000
verbonden.

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

Afvalbrengstation

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

Help ook mee ons water schoon te houden.
www. nederland leeft met water.nl

Meldpunt Zorg &
Overlast

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

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

Onlangs is de landelijke campagne Goed Rioolgebruik gestart
om iedereen bewust te maken van wat er wel én niet in het riool
thuishoort. Alles wat in de gootsteen of door de wc wordt gespoeld,
komt in het riool terecht. In de meeste gevallen is het riool daar
ook voor bedoeld, maar in sommige gevallen juist niet. En dan
is dat schadelijker dan men denkt. Vet stolt en doekjes hopen
op. Dit leidt tot verstoppingen in huis, die vaak alleen door een
ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het
riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen
en verstopte roosters. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen
en verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Al dat
afvalwater moet namelijk weer gezuiverd worden, zodat het veilig
kan terugkeren in rivieren, meren, sloten en vijvers. Bij veel regen
dat via het riool wordt afgevoerd, kan het zelfs gebeuren dat er
schadelijke stoffen in datzelfde oppervlaktewater terechtkomen.

Het Servicepunt is er
voor u!

Wat wel en niet in het riool kan, en wat u met uw afval doet,
leest u op www.nederlandleeftmetwater.nl. Heeft u liever een folder?
U ontvangt deze binnenkort in de brievenbus, gezamenlijk met de
afvalkalender.

Heeft u moeite met het begrijpen van officiële brieven of het invullen
van complexe formulieren? Medewerkers van het Servicepunt
helpen u graag. Zij kunnen formulieren voor u invullen van
bijvoorbeeld de gemeente, Westhoek Wonen en de Rabobank. Zij
kunnen de afzender voor u bellen voor een toelichting of verwijzen u
door naar een instantie die u verder van dienst kan zijn. Uw privacy
is gegarandeerd: op ieder Servicepunt is een spreekkamer.

De prestigieuze Beelaerts van Bloklandprijs met erepenning wordt elk jaar
uitgereikt aan een organisatie die op een bijzondere manier natuur, cultuur
en historie verbindt in de provincie Utrecht. Aan de prijs is een financiële
bijdrage verbonden. Museum De Ronde Venen krijgt in 2009 de prijs voor
de restauratie van de opduwer “Op Hoop van Zegen”.
Op 16 december a.s. wordt de prijs officieel uitgereikt.

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

-

Het Servicepunt biedt inwoners van Gemeente De Ronde Venen
dichtbij huis informatie en advies over diensten en producten van
Gemeente De Ronde Venen, Westhoek Wonen, stichting De Baat,
de Rabobank en verschillende andere organisaties die actief zijn
op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Het Servicepunt geeft
toegang tot ruim 300 diensten voor jong en oud, variërend van
babymassage tot taxiservice en van hulp bij belastingaangifte tot
rechtswinkel. In de linkerkolom vindt u contactgegevens.

Uitgelicht: Hulp bij invullen formulieren

Roze/witte fiets
Paarse herenfiets
Grijs/blauwe damesfiets
Groene herenfiets
Blauw/groene herenfiets
Diverse sleutels

Verloren voorwerpen
2009 week 48 en 49
-

Help ook mee ons water schoon te houden

Museum De Ronde Venen wint
Beelaerts van Bloklandprijs
Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Genoemde beleidsnota ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register
verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en/of 11 in het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Op verzoek van een ieder
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden
verkregen. Daarnaast is het besluit te vinden op www.derondevenen.nl.

06-10-2009 09:55:40

Tip!: Bakt u met Oud en Nieuw oliebollen, of gebruikt u wel
vaker vloeibaar frituurvet? Het frituurvet kunt u teruggieten
in de verpakking en dan weggooien in de afvalbak. Vast
frituurvet kunt u eerst laten stollen in bijvoorbeeld een leeg
melkpak en dan weggooien in de afvalbak.

Redactie

Vaststelling Beleidsnota
planschade en
risicomanagement 2010

Goed Rioolgebruik
129_Flyer_A5_Op Maat.indd 1

Gevonden en
verloren
voorwerpen

Gevonden voorwerpen
2009 week 48 en 49

Ter inzagelegging

Spreekuur college

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

De laatste maanden is hard gewerkt aan het gebiedsconvenant
Groot Wilnis - Vinkeveen. In het convenant leggen partijen vast hoe
zij in dit gebied doelen willen realiseren op het gebied van water,
landbouw, natuur en recreatie. Wat de stuurgroep Groot Wilnis Vinkeveen betreft, is het gebiedsconvenant gereed om ondertekend
te worden.
Echter, voordat de handtekeningen worden gezet, wil de stuurgroep
graag agrariërs, lokale groepen en inwoners consulteren. Dit
gebeurt op dinsdag 15 december tijdens een bijeenkomst in ’t Oude
Parochiehuis in Mijdrecht. De bijeenkomst start om 20.00 uur, vanaf
19.30 uur staat de koffie klaar.
In kleine groepen kunt u vragen stellen over het gebiedsconvenant.
Belangrijke zaken die ontbreken kunnen alsnog in het convenant
worden opgenomen. Andere vragen en aanbevelingen worden
opgenomen in het uitvoeringsprogramma of als aandachtspunt
meegenomen bij de uitvoering.
De convenanttekst is te downloaden via www.derondevenen.nl
(u kunt het document vinden door bij de zoekfunctie
‘gebiedsconvenant’ in te typen).
Indien u van deze uitnodiging gebruik maakt, verzoeken wij uw
komst door te geven aan simone.mink@wing-wageningen.nl.

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in haar vergadering
van 1 december 2009 heeft besloten de beleidsnota Planschade
en risicomanagement 2010 vast te stellen. De Procedureregeling
planschadevergoeding De Ronde Venen, door het college op 13 december
2005 vastgesteld, blijft tot 1 september 2010 gelden voor verzoeken
aangevraagd op of na 1 juli 2008 en met een peildatum voor schade voor
1 september 2005.
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking
getreden. Deze wet bevat onder andere enkele aanscherpingen, die
voornamelijk zijn toegespitst op het creëren van uniformiteit bij het in
behandeling nemen van planschadeverzoeken, het terugbrengen van
het aantal planschadeclaims en de hoogte van de tegemoetkoming in
planschade.
De meest ingrijpende wijzigingen in deze nieuwe beleidsnota:
* Het begrip “schade” is op voorhand beperkt.
* Door de invoering van een eigen risico wordt de hoogte van de
planschade teruggebracht. Hierdoor wordt niet meer gesproken over
een “vergoeding van planschade”, maar over een “tegemoetkoming in
planschade”.
Daarnaast zal toepassing worden gegeven aan het toekennen van
een voorschot op de tegemoetkoming in schade als er sprake is van
aanzienlijke schade in de vorm van inkomensderving (inkomensschade).
Voorts worden om de kwaliteit van de risicoanalyses te waarborgen
alleen risicoanalyses geaccepteerd die zijn opgesteld door één van de
deskundige en onafhankelijke adviseurs die in de bijlage bij de nota zijn
opgenomen.
De beleidsnota Planschade en risicomanagement 2010 treedt in werking
op de dag na die van bekendmaking.

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

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

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

-

Gehoorapparaat Beltone voor
rechter oor
Gehoorapparaat Nova Sensa
Optima
Gehoorapparaat ReSpound Ziga
Batterij/accu digitale Mizotta
camera type NP-400
Fototoestel Minotta APS in
donkerblauwe schoudertas
Kentekenplaat 96-TJ-DS
Giant Fusion herenfiets
(zilver/grijs)
Giant herenfiets Freetime
(zilver/grijs)
Roze LG GSM uitschuifmodel
Witte Samsung GSM
openklapmodel
Bruinleren schoen met roze
stiksel (mt 22/23)
Jas merk Karlkan (gebroken
wit/blokken)
Pet merk New York Yankeey
(lichtblauw met bruin)
Chineesachtig tasje met bril
(doorzichtig montuur)
Portemonnee (roze),
rits aan zijkant
Portemonnee (donkerblauw)
Portemonnee (klein, zwart,
klittenband)
Portemonnee (rood, Ajax)
Dameshorloge (goudkleurig,
langwerpig met strass steentjes)
Zilveren armband met
gitsteentjes (zwart/grijs)
Zilveren schakelarmband
Grijze Kipling tas
Diverse sleutels

Gebruik van
de Regiotaxi
tijdens de
feestdagen
Omdat de ervaring leert
dat tijdens de feestdagen
veelvuldig gebruik wordt
gemaakt van de Regiotaxi,
wordt u aangeraden tijdens
deze dagen rekening te
houden met de volgende
richtlijnen.
Wanneer u zeker wilt
zijn van vervoer door de
Regiotaxi op eerste of
tweede kerstdag, dient u
deze rit(ten) liefst een week,
maar minimaal 2 dagen
van tevoren te bestellen.
Wanneer u later bestelt,
geldt de regel Vol=Vol. Op
oudejaarsavond rijdt de
Regiotaxi tot 20.00 uur ’s
avonds. Op Nieuwjaarsdag
begint de Regiotaxi te rijden
op de normale tijd, om 06.00
uur ‘s morgens. Ritten kunt
u bestellen via tel. (0900)
899 83 43.
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Agenda Meningvormende raadsvergadering
17 december 2009

Tweede vaccinatieronde
Mexicaanse griep

Informatie over vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 11 december 2009.

De tweede vaccinatie in verband met de
Mexicaanse griep vindt aanstaande maandag
14 december plaats. Kinderen van 0 tot en met
4 jaar en huisgenoten van baby’s tot 6 maanden
krijgen dan hun tweede en laatste Mexicaanse
griepprik van de GGD Midden-Nederland. Na twee
vaccinaties zijn kinderen en huisgenoten beter en
langer beschermd tegen de Mexicaanse griep. Daarom roept de GGD
Midden-Nederland ouders en huisgenoten met klem op om te komen
voor de tweede vaccinatie tegen de Mexicaanse griep.

Agenda

1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier
via (0297) 291785 of via de e-mail m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda.
Ingediend is het volgende initiatiefvoorstel van de fractie De
Combinatie:
Initiatiefvoorstel Vrijgevallen IZA-gelden
In de raadsvergadering van 29 oktober 2009 is, middels een ingebracht
amendement, besloten het voorstel van het college, om de helft van de
vrijvallende IZA-gelden (160 duizend euro) aan de werknemers ten goede
laten komen, niet te volgen. Voorgesteld wordt thans dit besluit in te trekken
en door een ander te vervangen.
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling
van de agenda de agendering van het initiatiefvoorstel in stemming
gebracht.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 30 november 2009, rtg
Bestuur & Middelen van 1 en 3 december 2009 en rtg Omgeving van
2 december 2009
5 Regionalisering brandweer (raadsvoorstel nr. 0072/09)
Voorstel tot oprichting van een geregionaliseerde brandweer binnen de
Veiligheidsregio Utrecht, waarin de brandweerorganisaties van de 29
gemeenten en de huidige VRU opgaan in de nieuwe Veiligheidsregio
Utrecht.
6. Realisatie kunstgrasstrook Hockeyvereniging Mijdrecht (raadsvoorstel
nr. 0062/09)
Naar aanleiding van een verzoek van Hockeyvereniging Mijdrecht om een
kunstgrasstrook te realiseren, is in het ronde tafel gesprek samenleving van
12 oktober toegezegd dat een voorstel wordt uitgewerkt voor het realiseren
van een kunstgrasstrook bij de hockeyvereniging Mijdrecht
7. Verzoek wijzigen bestemmingsplan (raadsvoorstel nr. 0063/09)
Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente
bewoning is een schriftelijk verzoek gedaan. Dit verzoek is op 19 mei 2009
geweigerd. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Het bezwaarschrift is
voorgelegd aan de commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert
het bezwaar ontvankelijk en gegrond te verklaren, het genomen besluit te
herroepen en de aanvraag te beschouwen als een verzoek om wijziging van
het bestemmingsplan
8. Rapportage werkgroep Bouwen voor Starters
Aan de hand van een memo van het college wordt gesproken over het
proces rond de totstandkoming van de rapportage van de raadswerkgroep
Bouwen voor Starters.
9. Sluiting.

Ouders/verzorgers en huisgenoten kunnen in deze week op hetzelfde
tijdstip en locatie terecht met de tweede oproepkaart. Locatie:
Sportcomplex Bisonsport, Bisonspoor 236, 3605 JM Maarssen.
De oproepkaart is meegestuurd met de uitnodigingsbrief. Indien u
bent uitgeweken naar een andere datum of locatie tijdens de eerste
vaccinatieronde, moet u er zelf rekening mee houden dat er 21 dagen
tussen de twee prikken moet zitten.

Oproepschema

Op www.ggdmn.nl staat het oproepschema vermeld. Alle locaties
zijn geopend van 8.00 uur ’s ochtends tot 20.00 uur ’s avonds. Om
te voorkomen dat lange wachtrijen ontstaan is iedereen ingedeeld
op een bepaald tijdstip. Op de website www.ggdmn.nl staat duidelijk
aangegeven hoe deze indeling werkt.

Belangrijk voor ouders/verzorgers en huisgenoten
•

Heeft u meer kinderen die een uitnodiging hebben gekregen? Dan
mogen uw kinderen op hetzelfde tijdstip worden gevaccineerd; u
kunt zelf een van de aangegeven tijdstippen kiezen. De tijdstippen
staan vermeld in de bijlage bij de uitnodiging die u in de week van 16
november per post heeft ontvangen en op www.ggdmn.nl.
• Baby’s tot 1 jaar worden in een been gevaccineerd. Kinderen vanaf
1 jaar krijgen de vaccinatie in een arm. Het is handig om hier met de
kleding van de kinderen rekening mee te houden.
• Neem de vaccinatiekaarten mee naar de priklocatie.
• Neem eventueel een handdoek mee voor het aankleedkussen
wanneer u uw kind moet aan- en uitkleden.
• Wie al door de huisarts is opgeroepen voor vaccinatie, hoeft niet
naar de priklocatie te komen, maar gaat naar de huisarts. Dit kan
betrekking hebben op huisgenoten van jonge kinderen, bijvoorbeeld
de ouders, broertjes of zusjes.
Voor meer informatie over de vaccinatie en de Mexicaanse griep:
www.grieppandemie.nl of bel naar het gratis landelijk nummer van
Postbus 51: 0800-1100. Informatie over de vaccinaties door de GGD
Midden-Nederland staat op: www.ggdmn.nl. Mailen of bellen kan ook
via griep@ggdmn.nl of 030-6086086 (op werkdagen tussen 8.30 uur en
17.00 uur).

Agenda Besluitnemende raadsvergadering
17 december 2009

Informatie over vergadering

Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 11 december 2009.

In week 51, tijdens de tweede vaccinatieweek, is de GGD gesloten
voor de reguliere taken. De GGD is wel bereikbaar en inzetbaar voor
calamiteiten, voor het maken van een afspraak voor reizigersvaccinatie
of voor vragen over de vaccinatie.

Agenda

1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergaderingen d.d.12
november (begrotingsraad) en 26 november 2009.
4. Akkoordstukken:
4a.Intrekken niet-actuele verordeningen (raadsvoorstel 0067/09)
Bij implementatie van de Wet elektronische bekendmaking is de Afdeling
Juridische Zaken gebleken dat het huidige verordeningenregister niet
actueel is. Voorgesteld wordt om in te stemmen met het voorstel om veertien
verordeningen in te trekken.
4b.Verordeningen Wet Wij (raadsvoorstel nr. 0073/09)
De Wet Investering In Jongeren (WIJ) is met ingang van 1 oktober 2009 van
kracht geworden. Deze wet is van toepassing voor jongeren van 16 tot 27
jaar die een beroep doen op de gemeente voor een werkleeraanbod en /of
uitkering. Deze groep komt niet meer in aanmerking voor een WWB uitkering
maar heeft in plaats daarvan recht op een werkleeraanbod. Hiertoe dienen
door de raad drie verordeningen te worden vastgesteld.
4c. Presentiegelden commissie bezwaarschriften (raadsvoorstel nr.
0071/09)
Voorgesteld wordt de presentiegelden voor de voorzitter en de leden van
de commissie bezwaarschriften te verhogen naar een marktconforme
vergoeding.
4d.Financiële kwartaalrapportage 2009 (raadsvoorstel nr. 0079/09)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten,
die in deze derde financiële kwartaalrapportage 2009 zijn opgenomen.
4e.Aankoop Stationslocatie Mijdrecht (raadsvoorstel nr. 0075/09)
Overleg heeft plaatsgevonden over de verwerving door de gemeente van
de Stationslocatie Mijdrecht. Het overleg heeft geleid tot overeenstemming
tussen gemeente en de eigenaar NS Vastgoed B.V. over de aankoop door
de gemeente. De raad wordt voorgesteld in te stemmen met deze aankoop.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt
bepaald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad
worden geplaatst.
6. Sluiting.

Nieuwe afvalkalender 2010
Zoals gebruikelijk, ontvangt u aan het einde van het jaar het overzicht met
de nieuwe inzameldata van de verschillende soorten afval voor 2010. De
kalender voor 2010 is geheel vernieuwd en wordt vanaf half december
2009 verspreid. Naast de inzameldata bevat de kalender relevante
informatie over afvalinzameling voor alle huishoudens die reinigingsrechten
betalen.

Afvalkalender 2010

In de gemeente De Ronde Venen worden verschillende huishoudelijke
afvalstromen gescheiden ingezameld. Op de afvalkalender vindt u alle
data waarop huishoudelijk restafval, gft- (groente-, fruit- en tuin)afval,
papier, plastic, textiel en klein chemisch afval worden opgehaald en
de data van de takkendagen. Tevens staan wel-niet lijstjes voor de
verschillende afvalstromen, relevante contactgegevens en informatie over
het afvalbrengstation vermeld. U kunt de afvalkalender en informatie ook
vinden op: www.derondevenen.nl.

•

Gemeente De Ronde Venen:
Geen baan maar een loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 290 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open
sollicitaties zijn ook van harte welkom. Deze kunt u sturen naar:
sollicitatie@derondevenen.nl.

Vergoeding voor reiskosten
griepprik aan minima
Wanneer u een bijstandsuitkering of een minimum inkomen
hebt, komt u in aanmerking voor vergoeding van de gemaakte
reiskosten voor het reizen met openbaar vervoer.
Als u recht heeft op een bijstandsuitkering, kunt u de ov-kaart
declareren bij Sociale Zaken van de gemeente De Ronde Venen.
Bent u geen cliënt bij Sociale Zaken, maar ontvangt u wel een
minimumloon, dan moet u uw inkomensgegevens overleggen
voor vergoeding van de gemaakte kosten.
In beide gevallen moet u een aanvraag indienen. Neemt u
hiervoor contact op met de balie van Sociale Zaken in het
gemeentehuis, via tel. (0297) 29 16 53. U kunt uiteraard ook
gewoon langskomen.

Informatie openbaar vervoer
Het beste kunt u met de bus reizen naar station Breukelen en daar
overstappen op de trein. U reist dan korter, dan wanneer u overstapt op
de bus. Volledigheidshalve staan hieronder ook de gegevens vermeld
voor alleen reizen met de bus.

Vanuit Mijdrecht:

Bus:
Buslijn 130 richting Breukelen, halte Rondweg.
Op het station Breukelen overstappen op buslijn 120 richting Utrecht.
In Utrecht buslijn 38 richting Maarssen. Uitstappen bij het station.
Hiervandaan nog 5 minuten lopen.
Bus/trein:
Buslijn 130 richting Breukelen, halte Rondweg. Op het station
Breukelen overstappen op de (stop)trein richting Maarssen
(vertrekt ieder kwartier). Uitstappen bij het station in Maarssen.
Hiervandaan is het nog 5 minuten lopen.

Vanuit Vinkeveen - Waverveen:

Buslijn 130 richting Breukelen, halte Kerklaan. Reis vervolgen met bus
of trein: zie voor verdere informatie bij “vanuit Mijdrecht”.

Vanuit Wilnis:

Buslijn 130 richting Breukelen, halte ir Enschedeweg. Reis vervolgen
met bus of trein: zie voor verdere informatie bij “vanuit Mijdrecht”.

De Hoef

Buurtbus 526 richting Breukelen, halte De Strooppot . Reis vervolgen
met trein of bus: zie voor verdere informatie bij “vanuit Mijdrecht”.

Amstelhoek

Buslijn 130 richting Breukelen, halte Amstelkade. Reis vervolgen
met trein of bus: zie voor verdere informatie bij “vanuit Mijdrecht”.
Voor meer informatie kunt u bellen naar 0900 9292 of kijk op
www.connexxion.nl.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. Voor
informatie over de activiteitenkalender kunt u contact
opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31,
e-mail: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl.
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op:
www.derondevenen.nl.
11 december 2009
Kerstrommelmarkt

Tijd: 12.00-22.00 uur. Locatie: Kerkplein, Kerklaan 2 Vinkeveen.

12 december 2009
Coverband Melodramatic

woensdag 31 maart 2010 en woensdag 10 november 2010.

Legendarische no nonsense-BOOM-in your face rock & ska party
machine Melodramatic komt naar Mijdrecht toe. Aanvang: 21.30 uur.
Locatie: Immitsj, Windmolen 75. Toegang: € 6,- (leden) en € 7,- (nietleden). Vanaf 16 jaar (legitimatie verplicht).

De inzameling van Klein Chemisch Afval vindt plaats in week 15 en

Adventsconcert

Extra aandacht
•

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

De takkendagen zijn verplaatst naar woensdag i.p.v. donderdag:

vindt alleen plaats na telefonische afspraak via de Servicelijn. Dit geldt
voor alle huishoudens.
Mocht u de kalender vóór 21 december 2009 nog niet ontvangen hebben,
dan kunt u bij de receptie in het gemeentehuis of op het afvalbrengstation
gratis een exemplaar ophalen.

AFVALKALENDER 2010

Groot koor Eigen Wijs zingt kerstklassieker: Weihnachtsoratorium van
Müller. Vooraf een aantal advents/kerstliederen om mee te zingen.
Aanvang: 20.00 uur. Locatie: R.K.kerk, Kerklaan 2, Vinkeveen
Toegang: € 5,-. Bij de ingang en in voorverkoop bij: Drogisterij de Bree,
Herenweg 12-14, Vinkeveen , Boekhandel Mondria, Lindeboom 11,
Mijdrecht en bij de koorleden.

Natuurbehoud Botshol

Locatie: werkschuur Botshol, Waverveen. Aanvang: 9.15 uur.
Informatie: (0251) 655417

Knotgroep Uithoorn

Locatie: Elzenlaan 27 te Uithoorn. Tijd: 9.00-13.00 uur.
Informatie: (0297) 565172

13 december 2009
Kerstmarkt Kerkplein, de Hoef

Tijd: 11.30 - 17.00 uur. Informatie: www.kerstmarktdehoef.nl

16 december 2009
Kerstkransen maken (6 tot 12 jaar)

Locatie: NME-centrum De woudreus Pieter Joostlaan, Wilnis
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
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Nieuwe Meerbode - 9 december 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen
of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf,
en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.	Ontvangst
				
datum
De Hoef
Ruigekade 30
Mijdrecht
Aquamarijn 76
Hoofdweg 98 R128
Nijverheidsweg 21a-13
Windmolen 1
Vinkeveen
Loopveltweg 108

Oprichten van een schuur
(werktuigenberging)

Reguliere bouwvergunning

2009/0571

26-11-2009

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning en het
veranderen van de berging
Realiseren van een vrijhangende kast
en het oprichten van een berging
Realiseren van een verdiepingsvloer
in een bedrijfspand
Oprichten van een tuinhuisje

Reguliere bouwvergunning

2009/0573

30-11-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0572

26-11-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0577

2-12-2009

Lichte bouwvergunning

2009/0578

2-12-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0576

30-11-2009

Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 10 december 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam
Mijdrecht
Derde Zijweg 2
Stadhouderlaan 4a
Vinkeveen
Breeveld 2
Wilnis
Herenweg 279

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.	Opm.

Vernieuwen van een brug
Vergroten van een medisch
trainingscentrum

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0473
2009/0535

A
B

Vergroten van een woning en het
maken van een erker

Lichte bouwvergunning

2009/0541

C

Veranderen van een bestaande
bergruimte

Reguliere bouwvergunning

2009/0501

D

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, C, D te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke
ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen
ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Diamant 89
Hofland 182, 184
Vinkeveen
Herenweg 233

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning
Plaatsen van een scheidingswand

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0547
2009/0512

1-12-2009
2-12-2009

Realiseren van een onderheide
inrit/betonplaat in de voortuin

Bouwvergunning

2009/0476

1-12-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan
de orde zijn gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is
gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een
verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Raadhuisplein

Realiseren van een tijdelijke ijsbaan
tijdens de gehele maand december 2009

Ontheffing tijdelijk gebruik

2009/0407

Verzenddat.
vergunning
26-11-2009

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

Verleende kapvergunningen
De gemeente heeft op 3 december 2009 kapvergunning verleend voor
Straatnaam Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden		

Mijdrecht			
Provincialeweg Naast 1
5 esdoorns
Herinrichting,slechte conditie
Hofland voor nr.116
1 eik
Slechte entplek
Nijverheidsweg voor nrs. 10,12,14
5 diversen bomen
Slechte conditie
Vinkeveen			
Dodaarslaan voor 68
1 linde
instabiel
			
De verleende kapvergunningen liggen van 9 december tot 20 januari 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht.
Het verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen
kunt u bellen met de afdeling Groen, T. (0297) 291 786.
Verkeersbesluiten
Burgemeester en wethouders neemt de volgende verkeersbesluiten: het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van:
- Marktschipper 29, 3648 KE Wilnis
- Futenlaan 53, 3645 GC Vinkeveen
De besluiten liggen met ingang van 9 december 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis,
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek
van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden
ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de
arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te
Utrecht, tel. 030-2233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Ontwerpbestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114A”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling
3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag
10 december 2009 het ontwerpbestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114A” gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage ligt bij de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te
zien of te downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl. Het bestemmingsplan biedt een juridisch planologische basis om een recreatiewoning op het perceel Winkeldijk 19A, R 114A in Vinkeveen te realiseren.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij
de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te
Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, telefoonnummer 0297-291781.
Ontwerpbestemmingsplan Parkeren Fluitekruid
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling
3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag
10 december 2009 het ontwerpbestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij
de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m
do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). Het ontwerpbestemmingsplan is ook in te zien of te
downloaden via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl.
Toelichting
Binnen de wijk Wickelhof II in Mijdrecht is na een woningbouwproject een tekort aan parkeerplaatsen ontstaan, vooral aan de
straat Fluitekruid. De gemeente wil acht extra parkeerplaatsen aanleggen, waarvan er vijf op gronden met de huidige bestemming “Groenvoorziening”. Het bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” biedt een juridisch planologische basis om deze parkeervoorziening in een deel van het plantsoen tussen Fluitekruid 21 en 23 te realiseren.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze kenbaar maken bij
de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te
Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. (0297) 291781.
Vergunning op grond van Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008
Burgemeester en wethouders hebben op 30 november 2009 besloten een vergunning te verlenen voor het exploiteren van een
escortbedrijf als bedoeld in hoofdstuk 3, artikel 3.4 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008, die zich
zal vestigen op de Kerkelanden 70 in Vinkeveen. Deze vergunning ligt ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Voor
het indienen van bezwaarschriften is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing (zie onder het kopje bezwaar).
Aanwijzing toezichthouders op grond van Algemene Plaatselijke Verordening
De Ronde Venen 2008
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij op grond van artikel 6.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening
De Ronde Venen 2008 en 151a van de Gemeentewet hebben besloten de medewerkers van het Team Commerciële Zedenzaken van de politie regio Utrecht aan te wijzen als personen belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens hoofdstuk 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008. Dit besluit ligt gedurende werkuren
ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm)
en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergunning is afgegeven
aan:
- J. van Walraven B.V. voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele inrichting van een
metaalwarenbedrijf op het adres Industrieweg 5, 3641 RK Mijdrecht;
- Maatschap P. en T. Smit - Blijleven voor het veranderen of de werking te veranderen van een varkenshouderij op het adres
Wilnisse Zuwe 50, 3648 NL Wilnis.
De stukken met betrekking tot deze beschikkingen liggen van 10 december 2009 tot en met 21 januari 2010 ter inzage. Tot
en met 21 januari 2010 kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA te ‘s-Gravenhage. Wanneer een belanghebbende redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar
voren brengt, kan hij geen beroep instellen. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij
naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de
bovengenoemde afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Over dit ontwerp zijn geen
zienswijzen ingebracht en de beschikkingen zijn niet gewijzigd ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp. De hierboven
genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Infonet, menuoptie De Burger.
2. bij hen een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is binnengekomen van:
- M. van der Voort Kwekerijen B.V. voor het veranderen van de bovengrondse propaanreservoirs van 2x 8000 liter, op het
adres Oosterlandweg 31C, 3641 PV Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te
brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst
een afspraak te maken.

Heeft u of ieManD uit uw oMgeVing BranDwonDen?
Heeft u of ieManD uit uw oMgeVing BranDwonDen?

De Vereniging van
Mensen met Brandwonden
De Vereniging van Mensen met Brandwonden
is het ervaringscentrum
dat de leden
elkaar
is het ervaringscentrum
dat de leden
metmet
elkaar
in contact brengt en hun belangen behartigt.
in contact brengt
en hun belangen behartigt.
Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl

Kijk voor meer informatie op www.brandwondenvereniging.nl
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor werkdagen van 17.00 u. tot de volgende
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

APOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 15.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

Margriet woont en werkt in
Mijdrecht. Het schilderen zit in het
bloed en om dit talent verder te ontwikkelen volgde ze verscheidene
cursussen en lessen op dit gebied.
Haar werk is grotendeels figuratief. Ze hanteert vooral warme kleuren in acrylverf en gemengde technieken. De schilderijen ademen een
verstilde sfeer. De inspiratiebronnen
bij uitstek zijn de landen van de Himalaya, onder andere Bhutan, Nepal en Tibet.
Margriet werkt aan de hand van ei-

gen reisfoto’s en laat haar fantasie
prikkelen door afbeeldingen in boeken die zij over dit onderwerp inmiddels heeft vergaard. Eileen is
eveneens woonachtig in Mijdrecht,
zij werkt in het AMC in Amsterdam ZO. Schilderen is voor haar een
vorm van ontspanning en het is een
mooie manier om reisherinneringen
levend te houden. Na reizen gemaakt te hebben door veel landen
in Azië, houden de verscheidenheid
in culturen en religies haar creatief
bezig. Zij volgde schilderlessen en
cursussen waarbij met aquarel, olieen later vooral met acrylverf werd
gewerkt.
Ook haar werk is te omschrijven als
figuratief, maar soms toch ook behoorlijk gestileerd. In sprekende
warme kleuren weet ze haar onderwerpen raak neer te zetten.

sTICHTING DE BAAT

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

Mijdrecht - In de oude hal van het
gemeentehuis aan het Raadhuisplein in Mijdrecht is tot 5 januari
2010 tijdens de openingsuren van
het gemeentehuis, een bijzondere
expositie te bezichtigen van Margriet Jegerings en Eileen Leenes.

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Expositie van Margriet
Jegerings en Eileen Leenes

vvv/ANwB

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

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

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

Reserveer nu online een proefrit via www.vankouwen.nl.

Nieuwe Opel Astra nu al
een groot succes
Regio - Vorige week is de nieuwe
Opel Astra voorgesteld aan het Nederlandse publiek. De dealers hadden de rode loper uitgerold en het
spiksplinternieuwe model in de
spotlight geplaatst. Hierdoor werd
deze introductie een ware première
zoals bij een bioscoopfilm. Van Kouwen, Opeldealer in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Mijdrecht
onthaalde alle bezoekers van deze première met champagne en beloonde ze met gratis bioscoopkaartjes. Na de officiële première kon er
proefgereden worden met de nieuwe Astra wat tot veel enthousiaste
reacties leidde en in inmiddels 18
verkochte auto’s resulteerde.
De nieuwe Opel Astra is in alles
een echte ster: fantastische looks,

een atletische gestalte en een indrukwekkende kracht. Met baanbrekende technologische innovaties en Opels bekroonde nieuwe designfilosofie, voegt de nieuwe Astra een geheel eigen dimensie toe
aan de compacte klasse. De nieuwe Astra koppelt een sierlijk design
aan een hoog veiligheidsniveau. En
sportiviteit aan praktisch gebruiksgemak. De Astra is leverbaar vanaf
18.495,- euro. Bij Van Kouwen staan
de komende weken nog in het teken
van de feestelijke première en is de
nieuwe Astra te bestellen met aantrekkelijk geprijsde luxe introductiepakketten. Via hun website is het
mogelijk om online een proefritafspraak te maken. Voor meer informatie kijk op www.vankouwen.nl.

Kerstexpositie in Museumboerderij Jan Makkes

Diavoorstelling over
Avifauna bij De Groenling
De Kwakel - Morgenavond, donderdag 10 december, houdt Vogelvereniging De Groenling haar
maandelijkse contactavond. Voor
deze contactavond is de heer Hans
v/d Sluis uitgenodigd om de vogel-

liefhebbers te vertellen en dia’s/ foto’s te laten zien over Avifauna. Het
belooft een zeer interessante avond
te worden. Iedereen is welkom, dus
komt u gezellig langs, de koffie staat
voor u. klaar bij De Groenling.

Bingoavond in Amstelhoek
Amstelhoek – Komende zaterdag
12 december organiseert Buurtvereniging Amstelhoek weer een bingoavond. Deze begint om 20.00
uur; de zaal is open vanaf ongeveer
19.00 uur. En omdat Kerstmis voor
de deur staat, zal een groot deel van

de mooie prijzen in het teken van de
kerst staan. Er worden 10 ronden
gespeeld. De organisatie rekent op
net zo’n grote opkomst als alle voorgaande keren.
Tot zaterdag bij Buurtvereniging
Amstelhoek aan de Engellaan 3a !

Regio - Ook dit jaar is er weer een
kleurrijke kerstexpositie van kunstschilder Jan Makkes in Museumboerderij Jan Makkes. Van zaterdag 12 december tot en met zondag 3 januari kan men dagelijks tussen 11.00 en 18.00 uur het bijzondere werk van de overleden schilder
bezichtigen. In de unieke Museumboerderij Jan Makkes is deze dagen
een feestelijke kerstsfeer en krijgt
men tevens een beeld van het leven
van Jan Makkes.
‘Mijn opdracht als kunstenaar in deze wereld heb ik volbracht. Maar
mijn talent neem ik mee in eeuwigheid, terug naar mijn schepper..
Want hij is het die mij beoordeelt.’
Woorden van Jan Makkes, geboren in 1935, overleden in 1999. Hij
liet gelukkig heel veel prachtig werk
na, waarvan veel tijdens de kerstexpositie is terug te zien. Jan Makkes
schilderde kleurrijke bloemarrangementen, sfeervolle dorpjes, ha-

ventjes en winterlandschappen. Jan
Makkes overschreed niet alleen met
zijn schilderwerk de landsgrenzen.
Hij ontmoette gedurende zijn leven
veel beroemde mensen. Tijdens een
bezoek aan de Museumboerderij is
daarom ook een videopresentatie
over het leven en werken van Jan
Makkes te zien. Tijdens de expositie is het boek ‘Jan Makkes.. een gedreven kunstenaar’ te koop.
Op zondag 27 december zal vocaal
ensemble Voce di Luna een prachtig kerstconcert verzorgen. Dit vocale kwintet brengt liederen uit de Engelse traditie, aangevuld met vocale klassiekers van onder meer Bach,
Händel en Anita Kerr. Tussen 14.00
en 17.00 uur zullen zij diverse malen optreden.
De Museumboerderij van Jan Makkes is te vinden aan Hofgeesterweg
22a in Velserbroek. Parkeren kan
volop op het naastgelegen parkeerterrein van VSV. De toegang tot de
expositie is gratis.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.
Vermist:
- Marktschipper in Wilnis, zwart/witte kater. Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
Hij heeft een platte snuit. Hij heet “Joris”.
- Zuster Claassenhof in Abcoude, geheel cyperse poes.
Ze draagt zwart met witte kattenvoetjes met een naamkokertje.
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, naam
“Tijgertje”.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, Lapjespoes, zwarte neus,
linkerwang bruin en rechterwang wit. Haar naam is “Loekie”.
- Koraal in Mijdrecht, Lapjespoes. Ze heeft een witte bef en
zwarte neus. Boven haar rechteroog is ze zwart en boven
haar linkeroog wit/bruin. Ze heet “Noekie”.
Gevonden:
- Beltmolen in Mijdrecht, beige/bruine kat. Erg mager en vol
met klitten.
- Rozenlaan in De Kwakel, een wit konijn met beige spikkels op
de rug.
- Anjerlaan in De Kwakel, klein zwart katertje, hij is niet ouder dan
6 maanden.
- Zilverschoon Uithoorn, cyperse kater met witte teentjes voor,
witte sokken achter, grote witte bef en kin. Grote kat.
- Oosterlandweg in Mijdrecht, lapjespoes. Licht bruin/zwart.
Wit van onderen, bovenop ook wit.
- Waterlelie in Wilnis, kleine poes, grijscypers met veel wit
linkeroorschelp, Waarschijnlijk niet zo jong meer.
- Oosterlandweg in Mijdrecht, cyperse Poes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Gesteriliseerde zwart-witte poes van 8 jaar oud. Klein postuur.
- Gesteriliseerde lapjespoes van 8 jaar oud.
- Gesteriliseerde grijs-witte kater van 8 jaar oud.
- Jonge zwarte kat van ongeveer half jaar oud. Zij heeft een
Felixmasker met een zwart vlekje op haar witte neus.
Witte bef loopt in een streep door op de buik en de twee
voorpootjes zijn wit.
- Wit katertje met 2 zwarte vlekken en zwarte vlekken om oren
en wangen die boven op kop samen komen.
Ongeveer 7 à 8 maanden oud.

Dank u wel Sinterklaas!
Vinkeveen - De afgelopen weken
was het onzeker of Sinterklaas een
bezoek zou brengen aan de Jozefschool in Vinkeveen.
Omdat de sint vorig jaar een aantal
nare dingen had meegemaakt toen
hij de boot naar Spanje miste, twijfelde hij of hij nog wel zou komen.
De feestpiet heeft de afgelopen weken de hulp van de kinderen ingeschakeld en zij hebben er alles aan
gedaan om Sinterklaas over te halen
toch te komen. En dat is gelukt! Terwijl alle kinderen op het plein de yell
aan het oefenen waren, die zij speciaal voor Sinterklaas hadden inge-

studeerd, kwam Sinterklaas aangelopen, vergezeld door de bewoners
van Slot Waardenburcht.
Één zwarte piet kwam aan in een
rolstoel omdat hij eerder in de week
zijn been had gebroken. Zuster
Sjaan wist hem wonderbaarlijk snel
te genezen door het geven van een
spuit.
Nadat Sinterklaas hartelijk welkom
was geheten en enthousiast was
toegezongen, ging hij met de kinderen mee naar binnen waar hij alle tijd had om de gemaakte tekeningen te bewonderen en met de kinderen te praten.

Artiesten gevraagd!
Mijdrecht - Voor een gezellig feest zoeken wij diverse artiesten uit de omgeving van
Mijdrecht en Wilnis.
Kunt u jongleren, goochelen,
zingen of een muziekinstrument bespelen, meldt u zich
aan. Bent u een spreker of cabaretier, ook dan verwelkomen

wij u. Met uw medewerking en
hulp wordt het een spetterend
feest.
Voor meer informatie belt
u Freddy op nummer 0297272297. Uw reactie kan
ook naar telefoonnummer
0644419272.

Nieuwe Meerbode - 9 december 2009

pagina 7

Cantina del Corazon

Specialiteitenrestaurant
waar met ‘het hart’
wordt gekookt
Nes aan de Amstel - Temidden
van het toch niet geringe culinaire
aanbod in de regio weet café/specialiteitenrestaurant Cantina del Corazon zich in Nes aan de Amstel uitstekend staande te houden. Zelfs
meer dan dat! Casper Ramaker met
zijn partner Sabrina Masselman en
Fatimah Kap hebben sinds januari van dit jaar een andere invulling
gegeven aan wat eerder ‘De vergulde Zon was. En met succes! Steeds
meer gasten weten de weg naar
het knusse restaurant met terras
aan de Amstel te vinden, gelegen
op steenworp afstand van de markante kerk in Nes. Cantina del Corazon is een specialiteitenrestaurant
met een geheel Spaans/Mexicaans
menuconcept dat uniek is in de regio. En dat trekt talloze liefhebbers
van dit culinaire genre aan. Nergens anders vindt men op dit culinaire vlak een zo uitgebreid aanbod
aan tappas, voor- en hoofdgerechten met nagerechten om optimaal
van te genieten. Maar ook speciale Spaanse (zaken)lunches alsook
(tappas)borrelgarnituur met bijzondere menusamenstellingen voor bedrijfs- en productpresentaties, feesten en partijen, zijn aan de orde.
‘Cantina del Corazon’, letterlijk vertaald ‘Restaurant van het hart’, is zo
genoemd omdat er met hart voor
het welzijn en genoegen van de gast
wordt gekookt.
Walhalla aan mogelijkheden
Hier vinden liefhebbers van lekker
eten - zoals dat veelvuldig wordt
opgediend in Spaanstalige landen een walhalla aan mogelijkheden op

de menukaart die een zeer uitgebreide keuze biedt. Overigens gaat
het hier niet om zout of scherp eten
maar meer gekruide versies zoals
men die ter plaatse in dat soort landen serveert. ‘Cantina del Corazon’
beschikt over koks en personeel die
deze keuken tot hun specialisme
hebben gemaakt. In één adem kunnen daarbij worden genoemd chefkok Rob van der Wal en sous-chef
Björn Doense.
Zij bieden een zeer afwisselend palet aan gerechten, schotels en niet
te vergeten tappas die elke liefhebber zal doen watertanden. Wat meer
is, de koks vinden het een uitdaging om op verzoek van de gast buiten de menukaart om iets bijzonders te koken. Daar komt bij dat met
verschillende voedingseisen (diëten) rekening kan worden gehouden. Dus ook degenen met voedingsvoorschriften kunnen hier gerust komen eten. Overigens is het zo
dat gasten die wensen dat het culinair wat hen betreft wel wat ‘minder
Spaans’ mag, hieraan tegemoet kan
komen. Waar te vermelden is wellicht dat de ‘Cantina’ ook een aantrekkelijke cocktailkaart heeft. De
cocktails worden professioneel samengesteld en geserveerd door Casper die behalve restaurantbeheerder ook een uitstekende barkeeper
blijkt te zijn…
Ook groepen zijn welkom!
“Stilaan gaan we naar een presentatie van ons restaurant zoals wij
die graag zien voor onze gasten die
à l carte willen eten. Naast de gezellige bar kunnen wij als het moet

straks ook meerdere groepen afzonderlijk van elkaar een plaats bieden
in sfeervolle ruimten,” vertelt Casper Ramaker. “Daar komt het terras buiten aan het water nog bij. We
kunnen dat winterdag helemaal afschermen. Verwarmen doen we met
terrasverwarming.
Wij gaan bovendien zorgen voor een
specifiek interieur zodat een feestje daar iets bijzonders kan worden.
Net als onze reguliere gasten kunnen we het ook groepen bijzonder
naar de zin maken. Dan bedoel ik
behalve familiefeesten ook festiviteiten met een zakelijke inslag, zoals jubilea, bijeenkomsten en personeelsfeestjes. Inmiddels hebben wij
er al profijt van dat we de zakelijke
markt dit jaar hiervoor al benaderd
hebben. Men weet ons dus al te vinden. Bovendien is het voor ons een
uitdaging zoveel gasten in één keer
steeds wat anders uit ons culinaire
aanbod voor te schotelen.”
Uitbreiding afmeerplaatsen
“En over terras gesproken. Onverwacht was de zomer dit jaar zo goed
dat we een tekort aan ruimte hebben gehad om iedereen te ontvangen die graag op het terras wilde
zitten. Ook pleziervaarders die hier
voor de deur wilden afmeren, konden maar nauwelijks een plaatsje
vinden. Daar willen we voor het komende vaarseizoen wat aan doen.
Onder meer door te bekijken in hoeverre wij toestemming kunnen krijgen om het aantal afmeerplaatsen
voor boten uit te breiden.

Teppanyaki met warm
buffet bij Golden House
ten liefhebbers aan. Kort en goed, er
is vaak veel meer keuze binnen de
oosterse keuken aan gerechten dan
men bij de oer-hollandse pot ooit
op de menukaart zou kunnen plaatsen. Golden House in de Mijdrechtse Dorpsstraat (tegenover zorgcentrum Nieuw Avondlicht), is hiervan
een voorbeeld, waar u bijna honderd smaakvolle gerechten op de
kaart aantreft. Daarin is het Teppanyaki restaurant met eigen menu-suggesties nog niet eens meegenomen. Binnen Golden House
neemt dat een aparte plaats in. Aan
de balie kan men ook gerechten bestellen en afhalen. De keuken biedt
voor elke smaak iets lekkers, waaronder ook talloze favorieten en pittige gerechten. Niet voor niets geniet Golden House al jarenlange bekendheid als een Chinees Kantonees specialiteitenrestaurant met
een klassiek gezellig interieur en
waar het ‘goed afhalen’ is.

Mijdrecht - ‘We gaan lekker eten
bij de Chinees’. Een gevleugelde
uitspraak die in tal van Nederlandse gezinnen nogal eens over tafel
gaat. Rondeveners maken daarop
geen uitzondering. Omdat de eetcultuur van een groot aantal landgenoten deels nog stamt uit de tijd
van voormalig Nederlands-Indië,
zorgt de kok van het restaurant er
dikwijls voor dat er ook een keuze
kan worden gemaakt uit typisch In-

dische gerechten ‘met een Hollandse inslag’. Juist die combinatie doet
het goed. Overigens is van origine de samenstelling en smaak van
de gerechten uit de veelomvattende Chinese keuken anders, maar
ligt wel in het verlengde van het eilandenrijk. Het blijft immers de ‘oosterse keuken’. De variatie is enorm.
De Chinese keuken is wat zoeter, de
Indische wat scherper en pittiger.
Daardoor trekt het van beide kan-

Onbeperkt eten voor 17 euro!
In De Ronde Venen wordt Golden
House tot een van de culinaire toppers gerekend. Behalve dat het restaurant op werkdagen al een prima bezetting kent, heeft het in de
weekeinden vrijwel altijd een volle bak. Op zaterdag en zondag kun
je vanaf 17.00 uur niet alleen terecht
aan de bar, maar voor slechts 17 euro per persoon ook onbeperkt smikkelen! Dan serveert men bij Golden
House in combinatie met de Teppanyaki bereidingswijze namelijk
een lopend (warm) buffet met keuze
uit zowel Chinese als Indische gerechten, zoet naast scherp dus, met
inbegrip van overheerlijke saté!!!!
Voor elke smaak en lekkerbek. Om-

Fatimah Kap, Casper Ramaker, Sabrina Masselman (v.l.n.r.) heten u welkom bij hun ‘Cantina del Corazon’ in Nes aan
de Amstel
Gebleken is dat onder de pleziervaarders ook liefhebbers zijn van
onze keuken. Op verzoek kunnen
wij voor hen schalen met tappas
maken of schotels met andere gerechten. Die kunnen ze bij ons op
afspraak afhalen door van te voren even te bellen. Wij zorgen dan
dat het klaar staat. Een kwestie van
langs varen, afmeren en meenemen.
Prima service, toch?”
Kennis maken!
Maar eerst staan deze maand de
feestdagen centraal. Bij de ‘Cantina’
is daarvoor een bijzonder culinair
programma op de kaart gezet. Zie
daarvoor de advertentie elders in
deze krant. Aan de hand daarvan is
het echt de moeite waard eens kennis maken met dit specialiteitenres-

taurant dat een uitgebreid en zeer
gevarieerd aanbod aan Spaans/
Mexicaanse gerechten heeft. Om u
tegemoet te komen heeft de ‘Cantina’ een heel aantrekkelijke actie in
petto. Gedurende de maanden januari tot en met maart 2010 krijgt
men bij een bezoek van maximaal
vier personen op maandag, dinsdag
en woensdag 25 procent korting op
de eindafrekening. Voorwaarde is
wel dat u dan tegen die tijd de betreffende advertentie uit de Nieuwe
Meerbode meeneemt en kan tonen.
Casper: “Ik zie het als een uitdaging
als nieuwe gasten bij ons een keer
komen eten en zich willen laten verrassen. Zij zijn van harte welkom!
Reserveren is weliswaar niet verplicht, maar wel aan te bevelen.”
Parkeren kan voor de deur, maar

100 meter verder om de hoek bij de
kerk is volop plaats.
Meer weten? Bezoek dan de website: www.cantinadelcorazon.nl.
Geopend: zeven dagen per week.
Keuken beschikbaar van maandag
tot met vrijdag van 17.00 tot 22.00
uur (tot 1 april); zaterdag en zondag ook voor lunches vanaf 12.00
tot 22.00 uur.
Op aanvraag worden op werkdagen ook lunches geserveerd (minimaal 20 personen). Vanaf 1 april:
alle dagen geopend van 12.00 tot
22.00 uur.
Normaal biedt de ‘Cantina’ comfortabel plaats aan maximaal 90 gasten. Voor groepen kan dat uitgebreid worden tot 120 plaatsen.

dat de samenstelling wel eens wisselt en u misschien zal willen weten
wat het aanbod is, kunt u het beste even bellen met Kim of een keer
vrijblijvend binnenstappen bij Golden House. Het is aan te raden meteen ook maar te reserveren want
de belangstelling voor het buffet
blijkt zeer groot. Dan is het restaurant met 76 zitplaatsen tot de laatste stoel bezet. Dat zegt iets over
de kwaliteit, de veelzijdigheid van
de gerechten en de creativiteit van
de kok, maar ook over de service en
vriendelijke bediening. Als gast verkeer je in een gezellige ambiance en
er heerst een informele sfeer. Of je
nu met z’n tweeën gaat eten of met
een heel gezelschap voor een familiefeest, het kan allemaal. Vanzelfsprekend zijn daarbij ook de kinderen welkom. Met de kerstdagen
is het genieten geblazen, want ook
dan wordt het lopend (warm) buffet geserveerd. In verband met de
feestdagen bent u per persoon dan
één euro duurder uit…
Chinees op z’n Mijdrechts…
Wie à la carte of echt Kantonees wil
eten is hier natuurlijk eveneens aan
het goede adres. Golden House zet
zich eveneens als een ‘Mijdrechtse Chinees’ op de kaart. Daarbij
gaat het om gerechten zoals iedereen die wel lust, van bekende bamiballen tot babi pangang en nasi of bami met ei en ham… Er is
voorts keus te over aan warme en
koude voorgerechten, soepen, kleine en grote hapjes, vlees, vis, gevogelte, combinatiegerechten, vegetarische gerechten, bijgerechten, nasi-, bami- en mihoengerechten, tropische gerechten, Kantonese gerechten, pittige Szechuan gerechten, complete Oriëntaalse en Kantonese rijsttafels, een exclusief Golden House menu, nagerechten, enzovoort. Er is zelfs een ‘seniorenpakket voor één persoon!’ De prijzen zijn keurig in balans met wat er
geboden wordt. Dat geldt evenzeer
voor het aanbod aan drankjes. Golden House biedt tevens haar diensten aan op het gebied van catering aan huis. Dat opent perspectieven om thuis met uw gasten van
een oosterse maaltijd te genieten!
Vraagt u er eens naar.
Teppan gerechten
We hebben het al vermeld, maar
sinds kort kunnen liefhebbers ook
weer terecht in het Teppanyaki restaurant voor ‘Teppan’ gerechten die
vanaf een grillplaat worden geserveerd. Alle gerechten worden van
verse ingrediënten bereid. Gasten
zitten in een U-vormige opstelling
rond de grillplaat waaraan de kok
bezig is met de bereiding. Heerlijk
voor wie ervan houdt en bijzonder
gezellig als dit in gezelschap plaatsvindt. Eén en ander wordt in het
weekend en met de feestdagen gekoppeld aan het warme buffet.
Chinees Kantonees specialiteiten restaurant Golden House is gevestigd aan de Dorpsstraat 74 te
Mijdrecht en is geopend dinsdag tot
en met zondag van 16.00 tot 22.00
uur. Maandag gesloten. Tel. 0297273851. Reserveren aanbevolen!

Een 6 meter hoge kerstboom
voor bewoners Maria-Oord

Vinkeveen - Junior Kamer Amstelland heeft de Kliniek Somatiek van
Zuwe Maria-Oord een kerstboom
van 6 meter hoog gegeven. In samenwerking met Bruinsma Hydrokultuur uit De Kwakel, werd op zondagmiddag het gevaarte naar binnen gebracht en versierd. De bewoners en patiënten, maar ook de medewerkers van de kliniek, zijn erg
dankbaar voor dit gulle gebaar.
De teamleiders van de kliniek organiseren voor hun bewoners en patiënten op 15 december een kerst-

borrel, muzikaal omlijst door het
kinderkoor van de R.-K.kerk in Vinkeveen om het kerstgevoel nog
meer te versterken en dat onder een
prachtige kerstboom.
Junior Kamer Amstelland en
Bruinsma Hydrokultuur enorm bedankt! Om het geheel te bekostigen
is een lid van de Junior kamer afgelopen herfst in het water gesprongen in het Amstelveense bos. Hiermee heeft hij geld bij elkaar gehaald
om de kerstboom ook daadwerkelijk
te kunnen plaatsen.

Rijbewijs kwijt
Mijdrecht - Een beginnend bestuurder moest in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december zijn
rijbewijs inleveren omdat hij te veel
had gedronken.
Rond 03.55 uur controleerden agenten een 20-jarige automobilist uit
Mijdrecht op de Veenweg. Hij bleek

een behoorlijke slok te veel op te
hebben en werd aangehouden. Bij
de ademanalyse in het politiebureau
blies hij 590 ug/l, bijna zeven keer
het wettelijke maximum van 88 ug/l
voor een beginnend bestuurder. Tegen de Mijdrechter is proces-verbaal opgemaakt en hij moest zijn rijbewijs inleveren.
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Veel deelnemers aan Disney
kleurplatenwedstrijd

Vrolijk en licht kerstconcert
in de Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 20 december
om 14.30 uur wordt het kerstconcert
van de SCAU weer verzorgd door
het Franz Liszt Kamerkoor. Dit koor
dat al lang bekend is bij de trouwe
bezoekers is in 1984 opgericht door
een aantal enthousiaste vocalisten,
dat graag in een kleine formatie wilde zingen. Zoals de naam aangeeft
staan de koorwerken van Franz Liszt geregeld op het programma, maar
daarnaast heeft het koor een om-

vangrijk repertoire dat zich uitstrekt
van de renaissance tot heden.
Het koor bestaat uit merendeels geschoolde amateurs. Het zingen in een
kamerkoor legt op iedere zanger een
grotere verantwoordelijkheid dan in
een groot koor en dat zorgt voor een
sterke motivatie om de concertprogramma’s goed voor te bereiden en
uit te voeren. Op grond hiervan en
door de inspirerende leiding van Eric
Jan Joosse heeft het koor zich een

Uithoorn - Sneeuwwitje en de
Zeven Dwergen waren de afgelopen weken hot item voor verzamelaars bij Albert Heijn. Vanzelfsprekend was ook AH Jos van den
Berg van de partij. Daarnaast konden kinderen tot 9 jaar deelnemen
aan een kleurwedstrijd over hetzelfde onderwerp. Deelname was vrijblijvend en zonder daaraan verbonden voorwaarden wat betreft aankoop van boodschappen of iets dergelijks. Elk kind kon meedoen. De
actie liep 3 weken en de kleurplaten
moesten vóór 23 november worden
ingeleverd. Dat hebben ze gewe-

ten bij AH Jos van den Berg. “Stapels mooie kleurplaten zijn er ingeleverd. Kinderen konden er een leuke prijs mee winnen, zoals een dvd
met films van Walt Disney. Onder de
vier prijswinnaars was ook degene
die de allermooiste kleurplaat had
gemaakt en om die reden als nummer één werd aangewezen.
Die mag landelijk meedoen voor het
winnen van de hoofdprijs, namelijk
een 4-persoons arrangement voor
Euro Disney bij Parijs”, laat AH assistent-bedrijfleider Ina Verkerk weten. Dat is Jet Saadat (7) uit Uithoorn, wier kleurplaat naar het

hoofdkantoor van AH wordt opgestuurd om daar in de landelijke
competitie andermaal voor de eerste plaats te gaan. De andere drie
prijswinnaars zijn geworden: Rachel
van der Hoort (6), Chinouk Zeeman
(7) en Tess Alsemgeest (6), allen uit
Uithoorn e.o. Samen met een paar
‘toevallig aanwezige’ zwarte pieten moest dat even digitaal worden
vastgelegd. Prijswinnaars, van harte gefeliciteerd en graag tot een volgende keer. AH Jos van den Berg,
bedankt voor de leuke actie waaraan veel kinderen plezier hebben
beleefd.

dankbaar publiek verworven. Op de
zondag voor kerst zal het koor een
vrolijk, licht kerstprogramma brengen met liederen uit vele Europese
landen en uit Zuid-Amerika. In de
naar zij verwachten volle Thamerkerk zal een echte kerstsfeer kunnen ontstaan. Kaarten zijn verkrijgbaar à 10.- euro bij de boekhandels
Ten Hoope op het Zijdelwaardplein
en Bruna op het Amstel Plein en aan
de zaal zolang er plaats is.

Openhuis.nl: de online huizenveiling

Ohlenbusch Makelaardij
zeer te spreken over haar
nieuwe verkooptool
nemen aan het online onderhandelen. Is gedurende het eerste uur niet
geboden dan vervalt de bieding. Het
biedingproces zal in rondes worden
voltooid. Per ronde mag elke bieder
een bod uitbrengen. Na iedere ronde zal het hoogste bod worden getoond en ziet de bieder op welke
plaats deze staat. Bij de start van de
nieuwe ronde moet het bod van de
bieder hoger zijn dan het hoogste
bod, tot dan toe. Pas als een bieder
twee rondes niet zal worden overboden is deze winnaar. Het winnende
bod moet wel boven het gunningbedrag uitgekomen zijn. De bieder
koopt het object altijd onder voorbehoud van financiering van 3 weken en met een bedenktijd van 3 dagen. Vóór de onderhandeling is de
zogenoemde gunprijs vastgesteld.
Dit is de minimale prijs waarvoor de
verkoper zijn woning wil verkopen.
Deze prijs is natuurlijk niet bekend
bij de bieders.

Uithoorn - Verkopers mogen van
hun makelaar verwachten dat ze
met hun tijd mee gaan. In dit digitale tijdperk is er nu een interessante aanvulling op de reguliere verkoop: Een online onderhandeling
van je woning. Mirjam Ohlenbusch
van Ohlenbusch Makelaardij in Uithoorn, legt uit hoe het werkt en wat
de voordelen zijn van verkoop middels deze nieuwe tool. “Het is een
uitbreiding van onze dienstverlening”, vertelt zij. “Via het online onderhandelingssysteem worden op
een transparante wijze huizen op
één avond verkocht aan de hoogste bieder.” De onderhandeling gebeurt digitaal, en dit digitale proces
geschiedt onder toezicht van Actus
notarissen. Er kan later nooit discussie ontstaan over de wijze waar-

op de onderhandeling heeft plaatsgevonden.
Inzetprijs en gunprijs
Hoe werkt het online onderhandelen in de praktijk? Paul Ohlenbusch:
“Je begint met een inzetprijs. Is de
vraagprijs van je huis bijvoorbeeld
235.000,- euro k.k., dan kan je inzetprijs 205.000,- euro k.k. bedragen. Hierdoor valt de woning bij een
groter publiek op. Belangstellenden kunnen van te voren rustig op
afspraak de woning komen bezichtigen of de kijkavond of -ochtend
bezoeken. Stel, vier mensen willen
bieden op de woning, dan moet de
bieder zich registeren voor de veiling via de website Openhuis.nl. Op
een vastgestelde datum en tijdstip,
kunnen de potentiële kopers deel-

Kerstzangavond ‘Licht en
Vrede’ in Wilnis
De Ronde Venen - Woensdag 16
december a.s. wordt door de gezamenlijke koren, Excelsior uit Woerdense Verlaat, Rejoice uit Mijdrecht
en Cum Laude uit Amstelveen een
kerstzangavond gehouden in de
Hervormde kerk in Wilnis.

Cursus
‘oud schrift’

De Ronde Venen - De werkgroep
genealogie van de historische vereniging is voornemens om begin februari 2010 een cursus “oud schrift“,
ook wel paleografie genoemd, te organiseren. Plaats van handeling zal
zijn het verenigingsgebouw “De

Naast samenzang wordt er de Kerst
Oratorium “Licht en Vrede” ten gehore gebracht, geschreven door de
bekende musicus Martin Zonnenberg. Medewerking hieraan zal worden verleend door Geertje van Wijngaarden-Boer - zangsoliste, Corine
Boei” in Vinkeveen. Mevrouw Martine van der Kaa van het Utrechts Archief is inmiddels benaderd en bereid gevonden deze beginnerscursus (gespreid over acht avonden) te
begeleiden.
De inschrijving staat open voor
maximaal 14 deelnemers/sters.
Aanmelden bij de heer Henk Strubbe: www.strub032@planet.nl

Andere manier
“Het is een andere manier van verkopen: Je begint met een lage inzetprijs, maar het uiteindelijke resultaat is hetzelfde; een mooie kans om
in de huidige markt voor een scherpe prijs een woning te kopen”, aldus Mirjam Ohlenbusch. “De makelaars die al via deze weg verkopen, melden dat 40-60% van de objecten voor het online moment al
worden verkocht omdat kijkers eerder tot zaken willen komen! “Binnen een tijdsbestek van zes weken
kan de woning verkocht zijn”, aldus een enthousiaste makelaar. De
eerste vrijwillige online huizenveiling van Ohlenbusch is op woensdagvond 16 december. Nieuwsgierig welk huis? Zie de advertentie elders in deze krant van de Amstelstraat 1 in Uithoorn!
Overigens werkt Ohlenbusch niet
alleen met Openhuis.nl maar ook
met WoningBijOpbod.nl , zodat er
samen met de verkoper gekeken
kan worden welke manier van veilen
bij hem of haar zou kunnen passen.
Voor meer informatie kunt u natuurlijk bellen naar (0297) 56 43 48 tussen 09.00 en 17.00. Ook kunt een afspraak met de makelaar maken wat
natuurlijk ook op zaterdag kan.
Visser en Reinier van der Kamp viool, Mariëlle Heidekamp - dwarsfluit, Noor van de Wetering - hobo,
Christine van der Aart - trompet en
Theo Griekspoor - orgel.
De algehele muzikale leiding is in
handen van Wim van Dijkhuizen.
Dat dit een prachtige avond zal worden hoeft geen betoog, laat daarom
deze avond niet in uw agenda ontbreken. Dus woensdag 16 december om 20.00 uur in de Hervormde
kerk in Wilnis. De toegang is vrij.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 11 december organiseert Supportersvereniging De
Lijnkijkers een bingoavond in het
clubgebouw van de sv Argon.
Aanvang 20.00 uur en de kaarten kosten 0,50 euro per stuk. De
hoofdprijs twee minuten gratis winkelen bij Boni.

Cabaretvoorstelling ‘Viva
Depressiva’ in de Meijert

De Ronde Venen - Geen kerstconcert maar een ingelaste voorstelling buiten het jaarprogramma van
stichting Cultura De Ronde Venen:
op vrijdagavond 11 december staat
cabaretière Margriet Bolding met
haar programma “Viva Depressiva”
in De Meijert te Mijdrecht. De voorstelling begint om 20.30 uur.
Viva Depressiva gaat over dingen
waarvan je blij wordt. Er zijn genoeg
zaken die angst aanjagen en Margriet Bolding wil mensen juist blij
maken, desnoods met pillen.
Er gelden verlaagde prijzen: voor
volwassenen 10,- , voor 65 + en
houders CJP 8,- en jongeren tot 16
jaar 5,- . Kaarten zijn tot 3 dagen
voor de voorstelling te reserveren
op: www.cultura-drv.nl en in voorverkoop bij drogisterij De Bree aan
de Herenweg 12 te Vinkeveen en
boekhandel Mondria, Lindeboom te
Mijdrecht. Aan de zaal start de verkoop een half uur voor het begin
van de voorstelling Voor meer informatie: www.cultura-drv.nl

Projectkoor OPK zingt
De Hoef - Rooms Katholiek en Protestants Christelijk De Hoef en alle
belangstellenden uit de wijde omgeving zullen elkaar ontmoeten tijdens een oecumenische bijeenkomst op 13 december a.s., de derde adventszondag. Het Oecumenische Project Koor OPK zal haar medewerking verlenen aan deze viering waarin de koorzang van OPK
en solo’s van Tiny Verdonk en Geor-

ge van Dijk zullen worden afgewisseld door lezing en overweging door
pastor Tejo v.d. Meulen en samenzang van bekende liederen voor advent en kerst. De muzikale leiding is
in handen van Charles Rademaker.
Het geheel wordt gepresenteerd
onder de titel: “Op Weg naar Kerst”.
Dit is al weer het derde project van
het Oecumenisch Project Koor waar
steeds in zes repetities een geheel

project gestalte moet krijgen en
wordt uitgevoerd op de zondag na
de laatste repetitie.
Voor geïnteresseerden is ook dit jaar
aansluitend op de viering de jaarlijkse kerstmarkt op het kerkplein.
Oecumenische Advents- en Kerstviering op zondag 13 december om
10.30 uur in de R.-K. Kerk St. Antonius van Padua te De Hoef.
De oecumenische viering is een
feest van bezinning, zingen, mediteren en vooral samen beleven.
Ook u bent welkom!

‘Gloria Sing
Gloria’ met koor
United
Uithoorn - Interkerkelijk koor United o.l.v. dirigent/pianist Rob van
Dijk brengt een avond van feestelijke kerstliedjes aan de bewoners en
familie van Woonzorgcentrum Evean De Kimme in Amsterdam N.
De avond begint op maandag 14
december om 20.00 uur.
Het koor United verleent ook haar

medewerking aan de kerstnachtdienst op 24 december in de St.
Janskerk in Mijdrecht.
Om 22.45 uur is er het inzingen van
bekende kerstliederen en om 23.00
uur begint de dienst. United zal een
aantal nieuwe en bekende liederen
zingen. Het zal een inspirerende en
feestelijke avond/nacht worden.
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Zondag 13 december: klokken luiden voor het klimaat

Rondeveense kerkbesturen
doen mee aan wereldwijde actie
De Ronde Venen - In de hele wereld luiden op zondag 13 december
a.s. om 15.00 uur de klokken. Zo laten kerken weten dat het de hoogste tijd is om een eind te maken aan
de opwarming van de aarde. Ook de
samenwerkende kerken in De Ronde Venen doen hier uit volle overtuiging aan mee. Het Interkerkelijk Overleg (IKO) heeft daarom het
voortouw genomen om deze internationale actie ook hier bekendheid
te geven.
Van 7 tot 19 december 2009 praten
wereldleiders in Kopenhagen met
elkaar over een nieuw klimaatverdrag, de opvolger van het Kyotoprotocol dat in 2012 afloopt. In dat nieuwe verdrag moeten bindende afspraken komen te staan over het terugdringen van klimaatverandering.
Op de zondag voor de beslissende
laatste week van de Klimaattop voeren gelovigen van over de hele wereld actie voor een rechtvaardig en
effectief klimaatakkoord. Ook in Kopenhagen zelf luiden de kerkklokken om 15.00 uur na afloop van een
grote oecumenische viering.
Kerkklokken
Op 13 december om 15.00 uur klinken de kerkklokken ook in de meeste kerken in Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en in De Hoef. Daarmee wordt
gehoor gegeven aan de oproep om
350 keer de klokken te luiden voor
een rechtvaardig klimaat. Het getal
350 verwijst naar de 350 CO2 deeltjes per miljoen in onze atmosfeer.
350 is veilig volgens de meeste klimaatexperts. De huidige concentratie is 390 deeltjes. Als we niet dras-

tisch de CO2-uitstoot verminderen
zou de klimaatverandering wel eens
onomkeerbare gevolgen kunnen
hebben. Met dit symbolisch aantal
klokslagen willen de kerken duidelijk maken dat de opwarming van
de aarde gestopt moet worden. Dat
kan door de uitstoot van schadelijke
broeikasgassen met 40% te verminderen, zodat de temperatuur op aarde met niet meer dan 2 graden Celsius stijgt. Een dergelijke temperatuurstijging is volgens wetenschappers nog net te hanteren. Stijgt de
gemiddelde temperatuur op aarde met meer dan 2 graden Celsius dan zal dat desastreuze gevolgen hebben voor de schepping die
ons is toevertrouwd. Christenen wereldwijd ervaren het bewaren van de
schepping als een opdracht die wij
als mensen van God hebben ontvangen.
Afspraken
Tegelijkertijd moeten er in Kopenhagen afspraken gemaakt worden over
financiële compensatie voor ontwikkelingslanden. Juist de mensen in
deze landen, die het minst hebben
bijgedragen aan de klimaatverandering, worden nu al het hardst getroffen. Denk aan de vele overstromingen in Bangladesh en de oprukkende woestijn in Kenia. Op de Klimaattop in Kopenhagen moeten de
vervuilers dan ook geld beschikbaar
stellen aan de ontwikkelingslanden
om zich te kunnen beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering en om zich op een duurzame manier te ontwikkelen (zoals
een duurzame energievoorziening).

Daarnaast handelen de kerken met
deze actie ook uit bewogenheid voor
hen die na ons komen, de toekomstige bewoners van deze prachtige
planeet, moeder aarde, uit bewogenheid dus voor de kinderen van
onze kinderen. Het is de aarde als
schepping van God die gelovigen in
alle kerken zo ter harte gaat!
De samenwerkende kerken binnen
het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen vinden het van het allergrootste belang dat er een rechtvaardig en effectief klimaatverdrag
komt. Daarom luiden wij op zondag
13 december om 15.00 uur in onze
gemeente de kerkklokken!
Met betrekking tot het actuele
vraagstuk van de klimaatsverandering gaat het Interkerkelijk Overleg
De Ronde Venen zich in het nieuwe jaar 2010 verdiepen in de verklaring die de landelijke Raad van
Kerken eerder dit jaar het licht deed
zien onder de titel: ‘kwetsbaarheid,
verantwoordelijkheid en moed. Klimaatverandering: het moment van
de waarheid’. Er zal nader over bericht worden via de aangesloten
kerken: de Protestantse Gemeente
te Mijdrecht (Janskerk en De Rank;
PKN), de Ontmoetingskerk te Wilnis (Gereformeerde Kerk, PKN), de
Gereformeerde Kerk te Vinkeveen
(PKN), de R.-K. Parochie H. Johannes de Doper in Mijdrecht/Wilnis,
de R.-K. Parochie H. Antonius van
Padua in De Hoef en de R.-K. Parochie Heilig Hart van Jezus in Vinkeveen. Meer informatie via 0297281464 of
www.klimaatklokkenluiden.nl .

VeenLanden College
ontvangt cadeau ter ere
van het 30-jarig bestaan
De Ronde Venen - Het Veenlanden College (VLC) heeft afgelopen
maandagavond 30 november namens alle ouders een cadeau gekregen ter ere van het 30-jarig bestaan. Het cadeau, dat bestaat uit
twee schilderijen, is overhandigd
aan de rector Karin van Oort door

de ouderraad in aanwezigheid van
de kunstenaar Adriaan van der Veer,
die ook lesgeeft op het VLC. De
schilderijen zijn bestemd voor de lokatie Mijdrecht en Vinkeveen.
Het thema van de schilderijen is:
“Blije kinderen in een pretpark”. Alle leerlingen van het VLC zijn na-

melijk in dit jubileumjaar op schoolreis naar een pretpark geweest.
De schilderijen zijn heel vrolijk en
kleurrijk. Wij gaan ervan uit dat ze
een mooie opvallende plaats krijgen op de beide lokaties, zodat iedereen die de school bezoekt ze kan
bewonderen.

Kleuters van de Pijlstaartschool vallen in de prijzen
Vinkeveen - Op dinsdag 1 december was het eindelijk zover. De kleuters van obs De Pijlstaart in Vinkeveen kregen de uitslag van de
kleurwedstrijd die de fietshandel
De Haan heeft georganiseerd naar
aanleiding van het bezoek aan de
fietshandel. Alle kinderen hadden
hun pietenkleurplaat prachtig ingekleurd maar zoals bij elke wedstrijd
kan er maar één de winnaar zijn. In
dit geval konden één meisje en één
jongen een fiets winnen. Deze gelukkige kinderen zijn Mirte en Thijs!
Verbouwereerd en dolgelukkig namen ze de fietsen van fietshandel
De Haan in ontvangst. De overige
85 kinderen kregen als troostprijs
een fietsbel cadeau. Om dit feestje compleet te maken mochten de
winnaars op hun nieuwe fiets door
de school fietsen wat gevolgd werd
door de rest van de kinderen die met
hun nieuwe fietsbel een prachtige serenade vormden. De Pijlstraatschool wil fietshandel De Haan nogmaals van harte bedanken voor de
fantastische prijzen!

Leden stemmen in met fusie

Rabobank heet nu:
Rabobank Rijn en
Veenstromen
De Ronde Venen - De voorgenomen fusie tussen Rabobank Bodegraven-Woerden en Rabobank
Veenstromen is goedgekeurd door
de leden van beide banken. Maandag 30 november stemde tijdens de
algemene vergaderingen 92% van
de aanwezige leden bij Rabobank
Veenstromen en 96% bij Rabobank
Bodegraven-Woerden in met het fusievoorstel. De twee banken gaan
met ingang van 31 december 2009
samen verder als één bank onder
de naam ‘Rabobank Rijn en Veenstromen’.
“Het idee achter de fusie is dat
de nieuwe Rabobank dankzij de

Persoonlijk huidadvies
in apotheek
Mijdrecht - Op vrijdag 11 december is er een huidadviesdag in apotheek Mijdrecht aan de Hofland te
Mijdrecht. Met de winter in aantocht is aandacht voor de huid heel
belangrijk. In deze tijd van het jaar is
het van groot belang de huid goed
te verzorgen en extra bescherming
te geven. Veel klachten zijn overgevoeligheid van de huid, zoals roodheid en schilfers. Op de huidadviesdag wordt een persoonlijk huidadvies gegeven. Via huidanalyse met
een huiddiagnose computer wordt
gekeken naar de conditie van de

huid en geadviseerd welke producten het meest geschikt zijn voor elk
specifieke huidtype. Het team van
apotheek Mijdrecht werkt deze dag
samen met een gespecialiseerde
dermo adviseuse. Zij kan heel precies informatie geven over het huidtype en de conditie van de huid.
Daarnaast worden richtlijnen gegeven om de huid optimaal te reinigen
en te verzorgen. Naar aanleiding van
de diagnose zal de dermo adviseuse producten van Vichy en La Roche Posay adviseren om in te spelen
op de behoeftes van de huid. Geïn-

teresseerden kunnen een afspraak
maken bij Apotheek Mijdrecht aan
Hofland 48, telefoon 0297-286262.
Het persoonlijk huidadvies duurt
circa 20 minuten en hier zijn geen
kosten aan verbonden. In verband
met deze speciale dag is er een kortingsactie voor alle Vichy en La Roche Posay producten in de periode 11 december tot 25 december.
Bij aankopen van deze producten
ontvangt men 15 % korting bij apotheek Mijdrecht, maar ook bij apotheek De Ronde Venen en apotheek
Veldzijde in Wilnis.

schaalgrootte de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening kan
waarborgen”, aldus Ruud van der
Vliet, nu algemeen directeur van
Rabobank Veenstromen en straks
van Rabobank Rijn en Veenstromen. “We willen de specialismen,
beschikbaarheid en bereikbaarheid
bieden van de grote Rabobank en
tegelijkertijd de lokale aanwezigheid en persoonlijke betrokkenheid
van de coöperatieve ‘dichtbij-bank’
behouden.” Dankzij de schaalgrootte blijven de kantoren en (mobiele) servicepunten in het werkgebied geopend. Vanaf 15 januari 2010
heeft de nieuwe Rabobank nieuwe

contactgegevens. Leden en klanten
worden hierover tijdig per post geïnformeerd.
De nieuwe, lokale Rabobank Rijn en
Veenstromen is onder andere samen met de leden van beide Rabobanken voorbereid.
De bankbesturen zijn de leden
dankbaar voor hun bijdrage: “Dankzij de kritische blik van onze leden
hebben we Rabobank Rijn en Veenstromen grondig kunnen voorbereiden en kan de nieuwe bank van
start.”
Actuele informatie over de fusie is
te vinden op
www.rabobank.nl/veenstromen
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Alternatief voor Cultuurhuis weer op de lange baan

Wethouder Van Breukelen moet huiswerk overmaken
Vervolg van de voorpagina:
Dit plan van wethouder Van
Breukelen werd vorige week
maandagavond besproken in
het Ronde Tafel Gesprek. Voor
de zoveelste keer zaten daar
ook weer afgevaardigden van
de instellingen waar het over
gaat. Voor de zoveelste keer lieten zij horen wat hun wensen
waren, maar ook nu bleek dat
wethouder Van Breukelen met
nog geen enkele instelling had
gesproken over deze plannen.
Dit werd de wethouder niet in
dank afgenomen en met name
de woordvoerder van Atelier De
Kromme Mijdrecht, de heer Van
Buul, liet ook duidelijk zijn ongenoegen blijken.
Bom
“De raad van de gemeente De
Ronde Venen heeft al een paar
jaar geleden brede steun gegeven aan het ontwikkelen van
plannen om tot een cultuurhuis
te komen. De uitwerking werd
enthousiast ter hand genomen
door een aantal culturele en
maatschappelijke organisaties.
De ontwikkeling werd ernstig
vertraagd door voortdurende
onrust over de vraag waar zo’n
cultuurhuis dan zou moeten
komen. Ondanks dat stond het
gebouw al een aardig eind in de
virtuele steigers, toen er op 11
mei van dit jaar een bom onder
het gebouw werd geplaatst. De
slachtoffers kropen onder de
puinhopen vandaan en een deel
van hen is inmiddels tijdelijk opgevangen in een tentenkamp
aan de Energieweg.
De verantwoordelijk wethouder
van Cultuur, die zich jarenlang
groot voorstander van het plan
had getoond, liet het afweten.
Hij had zijn portefeuille van cultuur inmiddels in de la van zijn
bureau opgeborgen en was
op de stoel van de exploitanten van een paar noodlijdende
dorpshuizen gekropen. Dit op
uitdrukkelijk verzoek van een
meerderheid van de raad. Die
hadden hem gevraagd na te
gaan of de culturele instellingen
een huisvesting in die dorpshuizen zouden kunnen krijgen. De
wethouder vond uit, dat zulks
op basis van vierkante meters
en op basis van bezettingscij-

fers mogelijk zou moeten zijn.
Hij liet na de betrokkenen naar
hun wensen te vragen. Had hij
dat wel gedaan dan had hij de
raad kunnen rapporteren dat
die spreiding op onvoldoende
draagvlak kon rekenen en dus
niet haalbaar was.
Naïef
Dat geldt in ieder geval ook voor
onze vereniging. Het voorliggende rapport van de wethouder wijkt in zoverre af van het
vorige rapport dat hij nu een
aantal schriftelijke reacties heeft
opgenomen. Over ons schrijft
hij dat wij niet inhoudelijk gereageerd hebben. Dat hadden
we aanvankelijk ook niet, omdat we toen nog in de naïeve
veronderstelling waren dat een
redding van het cultuurhuisidee
nog mogelijk was. Toen vorige
maand bleek dat de wethouder
daar niks voor voelt hebben we
alsnog een schriftelijk commentaar geleverd. Dat heeft de raad
separaat bereikt. Daaruit moge
blijken dat wij een huisvesting in
De Boei volstrekt onaanvaardbaar vinden. Op de eerste plaats
betekent dat het einde van onze
activiteiten voor de jeugd uit
Mijdrecht, die nu op woensdagen vrijdagmiddag bij ons lessen
volgen. Verder verwachten wij
ook bij onze seniorleden een
sterke terugloop van het aantal
leden. Dat heeft dan weer gevolgen voor de contributie, die
dan omhoog moet al was het
alleen al om onze professionele
docenten te kunnen betalen. U
begrijpt dat dit het einde van
een vereniging inhoudt. Een vereniging die al ruim dertig jaar in
Mijdrecht een bloeiend bestaan
leidt.
Geen stap
We zitten hier dus nu voor de
derde keer in twee maanden. En
we zijn nog geen stap verder.
De conclusie kan wat ons betreft
dan ook helder zijn. Deze notitie
van de wethouder is onvoldragen en ondeugdelijk. Hij heeft in
de laatste versie weliswaar aangegeven dat er schriftelijke reacties zijn binnengekomen. Maar
daar doet hij niks mee, anders
dan vermelden dat partijen het
niet eens zijn met zijn voorstel.

Vervolgens handhaaft hij wel
het voorstel. Ons dringende verzoek aan de raad is dan ook om
dit voorstel niet in behandeling
te nemen, maar de wethouder
opdracht te geven deugdelijk
overleg met alle betrokkenen,
en dus ook met ons te voeren.
Overigens is dat iets waartoe de
raad al eerder heeft opgeroepen, en waaraan de wethouder
nog steeds geen gevolg heeft
gegeven. We zouden het op prijs
stellen alsnog de kans te krijgen
voor goed inhoudelijk overleg,
zodat er uiteindelijk een stuk
ter besluitvorming kan worden
voorgelegd, dat op voldoende
draagvlak kan rekenen en waarmee wij als vereniging verder
kunnen. Het huurcontract aan
de Energieweg kan tot in totaal
vijf jaar worden verlengd. Er is
dus echt voldoende tijd om de
zaken nu eindelijk eens goed
aan te pakken.”

woordelijkheid neemt. Er is nu
al drie keer gepraat met deze
instellingen in drie verschillende
RTG’s en nog is er niets mee
gedaan. Het is werkelijk een
schande. Zitten ze voor de zoveelste keer een avond hier voor
niets. Het voorstel sluit nergens
bij aan”, aldus Borst.
U wilde dat!
Wethouder Van Breukelen begon direct de schuld van dit gedoe naar Marja Borst en de rest
van de raad te schuiven: “Tot
11 mei waren we als college op
koers wat betreft het cultuurhuis
op de stationlocatie. Toen heeft
u als raad het besluit genomen
dat we het cultuurhuis niet meer
moesten onderzoeken, maar
naar ruimte moesten zoeken in
de verschillende dorpshuizen.
Dat heb ik gedaan. Ik begrijp
deze kritiek niet. Wij hadden
een goed plan. U wilde dat niet
meer”, aldus een kronkelende
wethouder. De raadsleden wisten niet wat ze hoorden en
Youssef Rasnabe kaatste terug:
“U moet eerst die motie eens
goed lezen en dan pas gaan ‘onderzoeken’. De wethouder deed
of hij het niet gehoord had en
ging verder: “Ik heb mijn best
gedaan. Als u vindt dat ik het
niet goed heb gedaan, nou dan
neem ik het terug en doe ik het
opnieuw. Ik heb naar eer en geweten gehandeld.”

Verantwoordelijkheid
Op het Seniorweb na, was geen
van de aanwezige instellingen
blij met het plan van de wethouder. Er is overduidelijk geen
draagvlak. Grootste misser van
Van Breukelen is natuurlijk dat
hij nog steeds niet in overleg
is geweest met de instellingen,
hoewel deze mensen al maandenlang tijdens bijeenkomsten
waar deze wethouder ook bij zat,
hetzelfde geluid hebben laten
horen: ‘Wij horen in Mijdrecht.
Wij willen niet naar Wilnis of Nog bozer
naar Vinkeveen’.
Marja Borst kookte echt van
woede: “U verschuilt zich achMaar ook de aanwezige raads- ter de raad. De raad heeft een
leden hadden geen goed woord motie aangenomen waarin zij
over voor dit ‘onderzoek’. ‘Dit is vraagt aan u om een onderzoek
echt het afschieten van het cul- te doen naar de mogelijkheden.
tuurhuis’, ‘We zijn weer terug bij U zegt dat u dat heeft gedaan,
af’, ‘Dit is toch geen voldragen maar dat heeft u helemaal niet
voorstel’, waren nog de minst gedaan. U heeft die motie niet
kritische opmerkingen van de eens gelezen, want had u dat
raadsleden.
wel gedaan dan had u hem heel
anders uitgevoerd dan nu het
Marja Borst van de VVD, die geval is.
met de motie was gekomen in U heeft nu gewoon de instellinmei jl. was duidelijk razend: “Het gen maar in een dorpshuis invoorstel dat hier voor ons ligt gedeeld, zonder ook maar enig
klopt van geen kant. Ik sta voor overleg met de instellingen. U
de volle honderd procent ach- heeft totaal niet gedaan wat u
ter hetgeen de heer Van Buul moest doen. U roept maar wat”,
net betoogde. Het is een totaal aldus Borst. Jan Rouwenhorst
ondeugdelijk voorstel van deze van het CDA wist ook niet goed
wethouder en ik hoop echt dat waar de wethouder het over
hij nu eens een keer zijn verant- had: “U stelt nu dat het college
een goed plan had bij de stationslocatie. Het laatste plan van
het college was de veel te dure
optie van het Haitmahof. Daarop
is die motie gekomen en niet anders”. Ook de rest van de fractie
vond het een bar slecht voorstel
en vond dat de wethouder er
een zooitje van had gemaakt en
zijn huiswerk helemaal moest
overdoen.

Neem het terug
De wethouder bleef de onschuldige uithangen: “Ik wil graag
met iedereen praten. Ik zal er
nog eens naar gaan kijken. Ik
zal dat echt gaan doen. Ik hoop
dan op een betere insteek. Ik
heb dit voorstel alleen maar bij
u neergelegd om een uitspraak
te ontlokken. Wel, dat is gelukt.
Het blijkt dat het toch nog niet
rijp is en ik zal het terugnemen
en het aanpassen. Dat kost wel
een paar maanden, als ik met
iedereen moet gaan praten.”
Bij de aanwezige instellingen
hoorde je een zucht: “Er is nog
hoop”.

Wethouder Van Breukelen:

“Ik begrijp niet wat ik fout heb gedaan”

Raadslid Marja Borst VVD:

“Ik hoop dat deze wethouder nu eens
zijn verantwoordelijkheid neemt”

Raadslid Jan Rouwenhorst CDA:

“Uw laatste plan was het veel
te dure Haitsmahof plan”

Raadslid Youssef Rasnabe GB:

“U moet die motie eerst eens goed lezen”
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Juf Petra van De Schakel geeft les in Kenia
Wilnis - Vorige maand heeft juf Petra Eindhoven van basisschool De Schakel uit Vinkeveen een bezoek gebracht
aan Kenia. Dat is een heel indrukwekkende reis geworden.
Hoe ben je in Kenia terechtgekomen?
Ik ben meegegaan met een onderwijsexpeditie van de stichting Edukans. Edukans zet zich in voor scholing in kansarme
landen. Onderwijs is namelijk een zeer duurzame vorm van
ontwikkeling. Edukans zorgt niet alleen voor meer scholen,
maar ook voor schoolbanken, boeken, schriften en ook voor
leraren. Ik ben met een groep van 30 PABO studenten naar
Kenia gegaan om mee te maken hoe er onderwijs gegeven
wordt. We zijn er 12 dagen geweest. Na de eerste overnachting
in Nairobi zijn we naar Kakamega gegaan in west Kenia.
Wat heb je allemaal in Kenia gedaan?
We zijn begonnen op de Keniaanse PABO, het teacher trainingscentre. Het was een moderne school. Alle studenten studeren
daar intern. De studenten krijgen redelijk moderne onderwijsmethoden aangeleerd. We hebben een aantal lessen daar gevolgd.
Elke Nederlandse student werd gekoppeld aan een Keniaanse
PABO student. We hebben samen lesgegeven op verschillende basisscholen. Het basisonderwijs in Kenia is gratis. Dit heeft er voor
gezorgd dat er heel veel kinderen naar school gaan. En dat is natuurlijk prachtig. Het nadeel is wel dat er nauwelijks extra leerkrachten
aangenomen zijn. Hierdoor zijn de klassen overvol en dat gaat ten
koste van de kwaliteit van het onderwijs. En er is helaas geen geld
voor het meubilair en schrijfbenodigdheden. Ook moeten de leerlingen zelf hun schooluniform betalen. Er zijn scholen waar er alleen gewerkt wordt met een laagje schoolbordverf op een kale muur. Er waren
daar geen pennen of potloden te bekennen. Die hebben wij natuurlijk
voor hen meegenomen.
Voorbereid
Wat heb je de kinderen daar kunnen leren?
In Nederland heb ik de lessen al voorbereid. Ik heb de kinderen verteld
over Nederland en over het gebruik van windmolens. We hebben ook
windmolens gemaakt. De kinderen vonden het prachtig. Al was het wel
lastig omdat de meeste kinderen nog nooit een schaar hadden vastgehouden. Maar toen de windmolens af waren hebben we er heerlijk mee buiten
gespeeld. Je ziet dat de kinderen genieten van de persoonlijke aandacht.
Dat is denk ik het belangrijkste wat ik de kinderen heb kunnen meegeven.
Op scholen in Kenia heerst veel discipline. Kinderen krijgen ook vaak nog
lijfstraffen. Gelukkig hebben wij dat niet meegemaakt. Het is wel jammer dat
de Keniaanse PABO studenten na hun moderne scholing in de praktijk vaak
ook ouderwets lesgeven. Het is moeilijk om dat systeem te veranderen.
Op een andere school heb ik de kinderen voorgelezen uit een prentenboek.
Aan de hand van dat boek hebben we gesproken over blij zijn en andere gevoelens. Dan komen de grote verschillen met de Nederlandse kinderen naar
voren. Het Keniaanse kind wordt namelijk dolblij van eten. Helaas hebben de
kinderen niet veel te eten. Vooraf werd gezegd dat je niet alles moet vergelijken
met Nederland. Het zijn compleet verschillende werelden. Je moet ook niet alles
vanuit je eigen cultuur bekijken maar wij hebben het wel heel goed hier in Nederland.
Het meest indrukwekkende wat ik heb meegemaakt was tijdens een bezoek aan
een basisschool waar ook een groep was voor gehandicapte kinderen. Het is eigenlijk heel bijzonder dat de school een groep had voor deze geestelijk- en lichamelijk
gehandicapte kinderen, omdat ze meestal weggestopt en verwaarloosd worden. Er
waren kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. Ik heb ze opgezocht en we hebben
samen bellen geblazen met een eenvoudig flesje bellenblaas. Zo iets hadden ze nog
nooit gezien. De kinderen groeiden van een beetje aandacht en hun blije gezichten
raakten mij enorm.
Aids
We hebben ook 2 weeshuizen bezocht. Aids en Hiv besmettingen komen in Kenia veel
voor. Helaas worden er dus ook veel kinderen wees, terwijl ze zelf ook nog eens Hiv
positief zijn. Die kinderen zijn lastig voor de samenleving en worden meestal niet eens
meer bij hun naam genoemd. Echt verschrikkelijk. Ze worden aangesproken met ‘dood
ding’ of iets dergelijks. Deze kinderen komen meestal in een weeshuis terecht. Daar
wordt er wel zo goed mogelijk voor hen gezorgd, maar ook daar worden de kinderen over
het algemeen niet bij naam gekend. Wij hebben spelletjes met de kinderen gedaan. En
we hebben elk kind een eigen scoreformulier gegeven met daarop zijn/haar eigen naam.
Het was even puzzelen om alle namen bij elkaar te krijgen en ook was het lastig om ze uit
te spreken, maar het was duidelijk dat de kinderen zich opeens belangrijk voelden. Zonder
naam voel je je toch niet belangrijk. Eindelijk voelden ze zich iemand. En ze hebben cadeaus
gekregen. Want via de Schoenmaatjesactie van Edukans konden we gevulde schoenendozen uitdelen. Veel kinderen hebben in heel hun leven nog nooit een cadeau gehad. In eerste
instantie wilden ze ook meteen de doos teruggeven. Want zo iets moois kon toch niet voor
hen zijn. Na wat aandrang van mijn kant maakten ze de doos open, maar dat was helemaal
overweldigend. Ze geloofden nog steeds niet dat ze echt schriften, pennen, speelgoed en andere leuke bruikbare spullen kregen. Toen het tot de kinderen doordrong dat het echt voor hen
was, zetten ze de doos op hun hoofd en lieten deze niet meer los. Een prachtige ervaring.
Huisbezoek
Ik ben ook nog op huisbezoek geweest bij een Keniaanse jongen. Het huis was een soort lemen
hut. Naast het huis lagen 2 bulten aarde. Daar lagen zijn vader en moeder begraven. Hij woonde
daar nog met zijn opa en oma. Het mooie was dat ze heel trots waren op hun huis. Ze hadden
namelijk ook een badkamer. Buiten waren er een paar muurtjes gemaakt van bladeren en dat was
de badkamer. De kinderen moesten wel 2 kilometer lopen om emmers water te halen.
Wat zal je nooit vergeten?
De hele reis heeft heel veel indruk gemaakt. Het waren intensieve dagen, waar we veel hebben
beleefd. We hebben gelachen, heel mooie momenten meegemaakt, maar ook gehuild om de soms
schrijnende situaties. Het is best lastig om daar als blanke westerse vrouw te leven, maar ik wil heel
graag nog een keer terug naar Kenia. Het is voor mijn gevoel nog niet klaar. Ook al kun je maar een
klein beetje helpen, en voelt het als een druppel op een gloeiende plaat. Toch hebben we de kinderen
daar even heel gelukkig kunnen maken. Daar doe je het toch voor.

Kijk voor meer informatie op www.schakelvinkeveen.nl en www.edukans.nl
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Mijdrecht - De feestelijkheden rond de
sinterklaasviering liggen al weer achter
ons en de winkels zijn inmiddels geheel
in kerststemming gehuld. Koop Lenstra
Makelaars heeft dit jaar wel een heel
bijzondere Sinterklaasperiode doorgemaakt.
Het had de grote eer bijna 2 weken de
centraal gelegen nieuwe vestiging aan het
Hofland 182 A aan Sinterklaas te mogen
verhuren voor zijn verblijf in De Ronde Venen.
Zoals in een vorige editie van deze krant
al gemeld stelde Koop Lenstra Makelaars
de verhuizing naar het fraaie nieuwe pand
hiervoor enkele weken uit, nadat Sinterklaas
via een emailpiet het speciale verzoek had
laten weten. Als motivatie liet Sinterklaas
weten graag zaken te willen doen met een
bekende en vertrouwde makelaar uit De
Ronde Venen die zijn verzoek deskundig en
enthousiast zou uitvoeren.
De winkel was voor dit doel dan ook geheel
omgetoverd in een heuse slaapkamer met
onder andere een prachtig antiek bed en een
werkbureau voor Sinterklaas. Als Sinterklaas
“thuis” was waren de gordijnen dicht en
als de goedheiligman op pad was dan kon
iedereen de slaapkamer bewonderen en
was deze daarvoor in de avonduren fraai
verlicht.
Woensdag 2 december kwamen 's ochtends
alle onderbouwgroepen van de drie scholen
in het Hofland-complex kijken naar de fraaie
slaapkamer. Voor de bijna 250 kinderen was
er speciaal door de twee aanwezige pieten
een pietengym georganiseerd evenals
een behendigheidsparcours onder leiding
van gastentertainer Edwin van Bureau
Fixfactory uit Baarn. Uiteraard konden alle
kinderen ook met hun neus tegen het glas
de slaapkamer bewonderen. Alle kinderen
gingen met een pietendiploma en een flinke
hand pepernoten na afloop weer terug naar
school.
De emailpiet heeft inmiddels namens
Sinterklaas vanuit Spanje laten weten nog
nooit zo uitgerust teruggekeerd te zijn na de
toch altijd weer drukke periode in Nederland.
Koop Lenstra Makelaars gaat zich nu
opmaken voor de eigen verhuizing naar
de nieuwe locatie. Maandag 21 december
a.s. worden de deuren geopend van het
fraaie nieuwe pand aan het Hofland 182 A
met parkeerplaatsen direct voor de deur.
Uiteraard zullen er nog mooie aanbiedingen
voor de klanten en prospects gaan volgen,
daarover later meer.
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Toine Doezé komt met initiatief raadsvoorstel
over IZA gelden:

”Geef die ambtenaren gewoon
waar ze recht op hebben”
De Ronde Venen – Vorige week
schreven wij reeds uitgebreid over
het feit dat de meerderheid van de
Rondeveense gemeenteraad het
voorstel van het college, om de vrijkomende IZA gelden voor de helft
uit te keren aan degenen die het
bijeen hadden gebracht en wel de
ambtenaren.

Palm, vond dat dat geld naar de algemene middelen moest.
De ambtenaren waren des duivels
kun je wel zeggen. Maar de ambtenaren staan niet alleen: De fractie
van de Combinatie vindt ook dat het
geld naar de ambtenaren moet en
ondanks het genomen raadsbesluit
laten zij het er niet bij zitten.

Maar nee, de meerderheid van de
raad, onder aanvoering van raadslid

De fractievoorzitter Toine Doezé wilde dit punt donderdagavond jl. nog
eens bespreken tijdens een Ronde
Tafel Gesprek, waarbij ook een afvaardiging van de ambtenaren hun
zegje kon doen, om toch aan de
raad duidelijk te maken waarom zij
vinden dat dat geld hen toe komt.
Toine Doezé sprak zijn mederaadsleden nogmaals toe: “Het is niet uit
wrevel dat ik er weer over begin,
maar wat de meerderheid van deze
raad heeft besloten vinden wij echt
onrechtvaardig. Een groot deel van
de raad heeft iets besloten, maar
wist mijns inziens niet precies hoe
het zit. Het geld waar we over praten is door de ambtenaren zelf betaald. Het is dus gewoon hun geld
en ik vind dat we ons niet moeten
laten ‘InPalmen’. In de eerstvolgende raadsvergadering zal mijn fractie
met een initiatiefvoorstel komen om
het reeds genomen besluit terug te
nemen en een nieuw besluit te nemen”, aldus Doezé.

Toine Doezé van de Combinatie zal
17 december een initiatiefvoorstel indienen

Slecht gevallen
De voorzitter van de Onderneming
Raad was ook duidelijk: “Het besluit dat de raad heeft genomen is
slecht gevallen bij de ambtenaren”,
zo liet zij weten. Ook een afgevaardigde van de Abvakabo nam geen
blad voor de mond: “Veel colleges in
Nederland dachten in eerste instantie ‘hé, pik in dat geld’. Na een duidelijke uitleg keerden de meesten
op hun schrede terug en keerden zij
de helft van het bedrag gewoon uit
aan hen die het ook bijeen hebben
gebracht, de ambtenaren.
Het is vreselijk jammer dat het hier
de raad is die denkt, pik in. Op deze
manier ontstaat er ook een verwijdering tussen werkgever (de raad)
en de werknemer (de ambtenaar) en
dat is zonde. Dit personeel werkt altijd hard, is goed gemotiveerd, maar
deze opstelling van de raad doet er
geen goed aan. Het lijkt me een wijs
besluit om het terug te draaien.”
Zelfs na een duidelijke uitleg van de
burgemeester lijkt het er erop dat de
fracties, die het besluit hebben genomen om het geld niet uit te keren aan de raad, nog niet terug willen keren op hun schreden. Zoals
de stemming donderdagavond was
bleven zij bij hun standpunt. Maar
het is nog geen 17 december.

Sinterklaas op de Julianaschool
Wilnis - Ook op de Julianaschool was het groot feest. Sinterklaas kwam op originele wijze met de Tuk Tuk (sisikar) aan. Alle kinderen van de school, met vele ouders daarbij, stonden op het plein om de sint en zijn pieten te verwelkomen. De directeur sprak een welkomstwoord tot sint en zijn pieten, vervolgens vertelde Sinterklaas over de
spannende reis die hij heeft gemaakt om in Nederland te komen. Daarna ging hij met de pieten naar binnen om de
groepen een bezoekje te brengen. Ook dit jaar was het weer een bijzonder gezellig feest!

Plashoeve talent 2009 een
groot succes
Vinkeveen - Vorige week donderdag zijn maar liefst 7 zangtalenten
de strijd met elkaar aangegaan in
de Plashoeve. Allen wilden ze dolgraag Plashoeve talent 2009 worden, en dat was te merken aan hun
enthousiasme.
Tijdens de eerste twee voorrondes
en halve finales hebben veel zangtalenten zich van hun beste kant laten zien aan de jury bestaande uit:
juryvoorzitter Peter van den Berg
(manager I.O.S.), Inge van Kerkwijk
(Muziekevenementspecialist
en
rechterhand van Glennis Grace),
Quincy Smolders (zanger) en Sunnie Mayer (musicalster). Maar liefst
7 talenten wisten zich te plaatsen
voor de finale op 26 november. Tijdens deze finale heeft de leadzanger van I.O.S. Joost Marsman, de jury versterkt.
Dit jaar mochten in het kader van
interactiviteit, ook de vaste gasten
van de Plashoeve meebeslissen met
de jury. Beide partijen hadden het
echter niet makkelijk, omdat het niveau van het zangtalent erg hoog
lag. Desalniettemin konden er na
het gastoptreden van de winnares
van vorig jaar, Robina Souilljee,

Sinterklaas bezoekt de
peuters van de Duikelaar
De Ronde Venen - Op woensdag 2
december was het heel gezellig op
speelzaal de Duikelaar.
Alle peuters zaten in spanning te
wachten op de sint met zijn pieten.
Eén piet was een beetje verdrietig.

Wat bleek nou, ook hij is jarig op 5
december. Dat was snel opgelost.
Sinterklaas had een mooie ballon
in zijn grote rode boek zitten en die
was voor piet! Alle peuters hebben
piet geholpen om de ballon op te

blazen. Toen kon piet weer lachen!
Natuurlijk was er voor de peuters
ook een cadeautje.
Met een vrolijk lied werd de sint uitgezwaaid: tot volgend jaar, Sinterklaas en zwarte piet!

Groot sinterklaasfeest bij
peuterspeelzaal Dribbel

Tweede prijs: Joyce Aarsman

Na het succes van de twee talentenjachten en de vraag naar meer,
is de Plashoeve nu al bezig met de
zoektocht naar het volgende zangtalent. Volgend jaar zal de talentenjacht wederom plaatsvinden op
het inmiddels bekende biljartpodium. Maar ook wordt er vanaf februari een talent gezocht die zich richt
op het repertoire van één bepaalde
artiest. Er zullen verschillende avonden worden georganiseerd met een
artiest als thema van de avond.
De eerste prijs: Luna Mae
3 winnaars bekendgemaakt worden. Elke van Uden uit Veghel ging
er met de derde prijs vandoor, zij
kreeg een beker en een optreden
uitgereikt t.w.v. 100,- euro. Joyce Aarsman uit Mijdrecht won tot
blijdschap van het publiek de tweede prijs; een beker en een betaald
optreden t.w.v. 150,- euro. Maar Luna Mae uit Haarlem was de topzangeres van de avond die bekroond
werd met de eerste prijs; de grootste beker en een betaald optreden t.w.v. 250,-. De 13-jarige Naomi
Theeboom uit Uithoorn was helaas
te jong om officieel mee te kunnen
doen, maar zij kreeg een aanmoedigingsprijs omdat ze alsnog haar
zangtalent heeft laten horen.
Rasartiesten
Alle winnaressen zullen mogen optreden tussen de rasartiesten die de
Plashoeve aankomende periode geboekt heeft. Zo komt Jeff van Vliet
tijdens het jaarlijkse kerstfeest op
24 december de boel weer op stelten zetten met zijn aanstekelijke
nummers. Maar ook op nieuwjaarsdag zal de altijd verrassende mystery guest een feestje weten te bou-

Wie denkt dat hij of zij een heel goed
nummer van bijvoorbeeld Frank Sinatra of Jantje Smit neer kan zetten, moet goed de website in de gaten houden. Voor meer informatie
over de talentenjachten, andere live
avonden en de menukaart kunt u
terecht op www.plashoeve.com

Derde prijs: Elke van Uden

Kerstconcert
in De Boei

Vinkeveen - Het leerlingenorkest
van Brassband Concordia onder leiding van Stephan Koppelaar geeft
op woensdag 15 december een
kerstconcert in De Boei. Ook zullen de blokfluiters onder leiding van
Bernadette de Bree en de blazersklas hun medewerking verlenen.
Het concert begint om 18.30 uur en
is vrij toegankelijk.

December
kaartavond
De Hoef - Op zaterdag 12 december organiseert Biljartvereniging De
Hoef een wel héél speciale december kaartavond met vele aangepaste topprijzen voor deze maand,
waaronder natuurlijk fantastische
vleesprijzen voor goede, slimme en
gelukkige kaarters. De kaartavond
is in De Springbok aan Oostzijde
61a en begint om 20.30 uur. Iedereen is welkom. Voor de inwendige
mens wordt gezorgd.

GEEN KRANT

Mijdrecht - Woensdag 2 december zijn Sinterklaas en bakpiet op peuterspeelzaal Dribbel geweest. Alle kinderen
van Dribbel waren woensdagochtend uitgenodigd om dit feest te komen vieren. Zij hadden samen met de juf een
werkstukje voor Sinterklaas gemaakt en gaven dit aan de goedheiligman. Hij vond het erg mooi ! Bakpiet kwam ook
mee met Sinterklaas en had een heel0 dikke buik van het vele eten. Het was een gezellige ochtend!

wen met het goedgemutste publiek.
Winaars en niet-winnaars van de afgelopen 2 talentenjachten zullen samen met deze rasartiesten de avond
vullen met hun eigen live gezongen
repertoire.

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Unieke Vinkeveense
kerstkaarten te koop
Vinkeveen - Eind oktober hebben
de leden van korfbalvereniging De
Vinken in Vinkeveen huis aan huis
kerstkaarten verkocht. Geen gewone kerstkaarten, maar kerstkaarten
met typisch Vinkeveense wintertaferelen. Met bijzondere plaatjes van
Donkereind, Demmerik, maar natuurlijk ook de Vinkeveense Plassen
en Botshol. Door twee leden van De
Vinken zelf gefotografeerd en vormgegeven. Kaarten ook die de vergelijking met de traditionele kerstkaarten, die nu in de winkels te koop zijn,
glansrijk kunnen doorstaan.
Veel mensen - niet alleen Vinkeveners - hebben deze prachtige set
kaarten gekocht. De reacties waren unaniem zeer positief en de verkoop was dan ook boven verwachting. Was u op die dag niet thuis of
heeft u om een andere reden de kans
gemist, dan biedt De Vinken u de komende weken de mogelijkheid om
deze unieke kaarten alsnog aan te

schaffen. Vanaf nu zijn ze namelijk
ook in The Read Shop in Vinkeveen
te koop. Wees er wel snel bij, want op
is nu ook écht op! Zes verschillende
kerstkaarten vormen een unieke set.
Voor 5 euro kunt u niet alleen in het
bezit van zo’n prachtige set kaarten
komen, maar steunt u ook De Vinken
dat aan het sparen is voor een digitaal scorebord.
Nog even de voordelen voor u op
een rij:
1. Bij aanschaf heeft u een zestal kerstkaarten waar u prima mee
voor de dag komt; 2. U steunt korfbalvereniging De Vinken; 3. U ‘promoot’ ons prachtige dorp Vinkeveen,
waar nog vele mooie plekjes zijn, niet
alleen ‘s zomers, maar zeker ook ‘s
winters.
Kortom, deze prachtige kerstkaarten
zijn zeer de moeite waard. Voor iedere Vinkevener. Bent u benieuwd hoe
de kaarten er uitzien, neem dan een
kijkje op www.de-vinken.nl
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Sinterklaasfeest Proostdijschool
Mijdrecht - Vrijdag 4 december
was het dan eindelijk zover.
Sinterklaas kwam naar de Proostdijschool. De kinderen hadden hier
al reikhalzend naar uitgekeken en
stonden Sinterklaas en zijn pieten al
vol spanning op te wachten.
En daar kwam Sinterklaas aangereden in een koetsje getrokken door
een klein paardje. Amerigo was veel
te moe van het rondbrengen van cadeautjes die nacht, dus die mocht
lekker in de stal blijven.
De Sint had twee pieten meege-

bracht. Helaas was er in het koetsje
maar plaats voor één piet en moest
de andere er rennend achteraan.
Deze kwam dan ook buiten adem
aangerend.
Nadat directeur Onno Sinterklaas en
zijn pieten had verwelkomd, mocht
Sinterklaas het lint doorknippen en
kon het feest beginnen.
De kinderen in de groepen 1 t/m 4
deden allerlei activiteiten, waaronder het bekijken van een spannend
poppenkastverhaal, een spelletjesdisco en natuurlijk kwam Sinter-

klaas op bezoek in de klas.
In de groepen 5 t/m 8 hadden de
kinderen lootjes getrokken. Alle
kinderen hebben hard gewerkt aan
hun surprises en er waren dan ook
de mooiste en gekste surprises te
zien.
Al met al heeft iedereen deze ochtend veel plezier gehad en aan het
eind van de ochtend werd Sinterklaas door alle kinderen uitgezwaaid onder het zingen van ‘dag
Sinterklaasje, dag, dag... Tot volgend
jaar maar weer!

Tim Spronk vangt snoek
van 1 meter 15

De Ronde Venen - Deze jongeman, Tim Spronk uit Mijdrecht, had afgelopen week zijn recordvangst. Tim ving in
Vinkeveen een metersnoek van maar liefst 1,15 meter. Met veel kunst- en vliegwerk en zonder onderlijn ving hij de
prachtig getekende snoek die in ondiep water lag te loeren op visjes, zodat hij voldoende gevoed de winter in kan.
Na een foto en opmeten werd deze prachtige snoek weer netjes teruggezet.

Businessclubavond van
Qui Vive een groot succes
De Kwakel - Op 3 december jl. was
er bij hockeyclub Qui Vive de eerste
businessclubborrel van dit seizoen
waarbij ruim 60 (aspirant) sponsors en adverteerders te gast waren in het clubgebouw in De Kwakel
en o.a. informatie kregen over het
nieuwe sponsorbeleid en de goede
prestaties van de club.
In het stijlvolle en gezellig ingerichte
clubgebouw werden de gasten geïnformeerd over de nieuwe aanpak
van Qui Vive m.b.t. het sponsor- en
advertentiebeleid. Qui Vive gaat zich
nog meer richten op de lokale markt
en bedrijven en andere organisaties
interesseren om geld te investeren
in de club middels een aantrekkelijk pakket van sponsor en advertentiemogelijkheden. Bestuursverantwoordelijke John van Santen lichtte toe hoe belangrijk sponsors en
adverteerders voor Qui Vive zijn: ”U
maakt het mogelijk dat wij onze leden het spelen van hockey kunnen
aanbieden binnen een goede organisatie en met een mooie accommodatie”.
Qui Vive kiest vooral voor sponsors
en adverteerders uit de lokale markt
om er voor alle partijen een “winwin” situatie van te maken. “Qui Vive heeft er veel baat bij maar de investeerder moet er ook voordelen
van hebben. De slagingskans hiervan op de lokale markt is hiervoor
het grootst. Daarnaast hebben wij

ook sponsors die Qui Vive naast
een financiële bijdrage veel andere dingen voor de club doen, omdat zij kinderen of andere familieleden hebben spelen”, aldus John van
Santen.
Nieuw beleid
Het nieuwe beleid is gericht op
een structurele aanpak waarbij een
splitsing is gemaakt in drie richtingen. Ten eerste het optimaal onderhouden van de bestaande relaties.
Ten tweede deze relaties nog meer
betrekken bij activiteiten en toernooien en hen ook meer gebruik laten maken van de faciliteiten. Bovendien moet in dit kader meer
aan merchandising gedaan kunnen
worden.
En ten derde het werven van nieuwe
sponsors en adverteerders.
Voor de uitvoering van dit beleid
bestaat een vaste sponsorcommissie die voor elk onderdeel door een
werkgroep wordt ondersteund bestaande uit sponsors zelf, leden en
ouders van leden die vanuit hun
werkervaring en deskundigheid
graag wat voor Qui Vive willen betekenen en twee bestuursleden.
In het programma was ook tijd gemaakt om twee nieuwe sponsorcontracten te tekenen. Namens
EKZ Makelaars tekende Chris van
Zandwijk en namens Accountantskantoor de Amstellanden tekende

Paul Smit. Het bestuur van Qui Vive is erg blij met deze twee nieuwe
sponsors.
Programma
Op het programma stond ook Lennaert de Hartog, CEO van Control
die nu eigenaar is van de nationale
schaatsploeg na het wegvallen van
DSB. Hij lichtte de motivatie toe om
voor deze ploeg te kiezen. Control
wil topsporters in de gelegenheid
stellen om tot grote prestaties te komen. In korte tijd kreeg Control overigens een veel grotere naamsbekendheid, de website wordt enorm
veel vaker bezocht en zijn er aanzienlijk meer opdrachten binnengekomen. Sportsponsor zijn betekent
dat door de investering er veel wensen in een club en/of team mogelijk
gemaakt kunnen worden en tegelijkertijd er ook rendement gemaakt
kan worden. Control is hier vooralsnog goed in geslaagd.
Tijdens de pauze werd door De Walvisch catering & party services het
culinaire gedeelte geregeld. De gasten konden kiezen uit een grote verscheidenheid aan heerlijke wintergerechten variërend van hutspot tot
diverse soorten zuurkool met diverse zeer smaakvolle bijgerechten.
Pauze
Na de pauze vertelde technisch directeur Jorge Nolte over de veran-

deringen zowel organisatorisch als
inhoudelijk van het technische beleid van dit seizoen en zijn verdere plannen om het hockeyen in De
Kwakel naar een nog hoger plan te
trekken. Hij is ervan overtuigd dat
Qui Vive heel veel kansen en mogelijkheden heeft om niet alleen
sportief maar ook als vereniging te
kunnen groeien. Opbouwen vanuit een breed aanbod aan jongeren die met een goede begeleiding
kunnen doorgroeien naar de hoogste niveaus. Maar ook voor de recreanten en de senioren heeft Qui
Vive veel te bieden.
Tenslotte stond voorzitter Marcel
van Eijk ook even stil bij het grote belang van sponsors en adverteerders voor Qui Vive. Verder gaf
hij een toelichting op de keuzes die
het bestuur heeft gemaakt m.b.t. de
doelstellingen en de strategie om
deze te realiseren. Qui Vive is er de
afgelopen periode in geslaagd om
het hockeyen in de publiciteit weer
de boventoon te laten voeren. Vorig seizoen ging nog alle aandacht
naar de financiële perikelen om de
club weer gezond te maken. Dit seizoen gaat het op de Vuurlijn weer
over hockeyen. Het bestuur heeft in
een relatief korte periode weer orde
op zaken gesteld. Qui Vive staat er
financieel beter voor en ook de langere termijn prognose ziet er goed
uit. Qui Vive kan terugkijken op een
zeer geslaagde businessclubavond.

Uithoorn - Na de bekendmaking
van Danilo Raciti dat hij stopte aan
het eind van dit seizoen moest Legmeervogels op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer.
Het hoofdbestuur heeft nu een akkoord bereikt met een nieuwe

hoofdtrainer voor de zondagselectie. Na voorbereidende besprekingen is overeenstemming bereikt met
Henny Snel, reeds eerder trainer geweest bij Legmeervogels, thans actief als trainer bij Desto (2e klasse)
in Utrecht.

Met ingang van het seizoen 20102011 start Henny met zijn werkzaamheden bij Legmeervogels.
Het hoofdbestuur is verheugd over
het bereikte resultaat en wenst
Henny veel succes.

Vinkeveen - Het Spoorhuis te Vinkeveen, dat zich bezighoudt met de
verkoop van tweedehandsspullen
ten behoeve van de Gereformeerde Kerk Vinkeveen&Waverveen, bestemt ook ieder jaar een gedeelte van de opbrengst voor een goed
doel.
Dit jaar was de keuze gevallen op
het Johannes Hospitium in Wilnis,
vanwege het grote belang dat wij
binnen onze gemeente hechten aan
goede stervensbegeleiding.

Het bedrag werd van harte ontvangen door mevrouw Lyda ten Hove,
medewerkster van het Hospitium.
Mocht u eens een kijkje willen nemen bij het Spoorhuis te Vinkeveen:
aankomende zaterdag 12 december
is er weer verkoopdag.
En verder iedere tweede zaterdag
van de maand. Het Spoorhuis, de
naam zegt het al, is het oude Station
van Vinkeveen en is gelegen aan de
Demmerik 68 in Vinkeveen.

Inbrekers betrapt dankzij
cameratoezicht
Mijdrecht - Dankzij cameratoezicht liepen in de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 december twee
dieven tegen de lamp. Rond 02.50
uur zag een medewerker van cameratoezicht dat twee mannen op
de (tijdelijke) schaatsbaan aan de
Raadhuislaan spullen uit de tent
haalden. Agenten gingen ter plaatse en zagen een 17-jarige jongen uit
Mijdrecht met een tray met blikjes

wegrennen. Na een korte achtervolging werd hij aangehouden. Op
de ijsbaan zelf hielden de agenten
de tweede verdachte, een 22-jarige
jongeman uit Mijdrecht, aan.
Ook hij was met een tray blikjes aan
het slepen. Beide verdachten zijn
naar het politiebureau overgebracht
en tegen hen wordt proces-verbaal
opgemaakt.

HVM Heren 1 als 4e de
winterstop in
Mijdrecht - Na een kleine dip hebben de heren van HVM weer de
juiste weg gevonden in de 4e klasse B competitie. Afgelopen zondag
speelden de heren hun laatste wedstrijd voor de winterstop tegen de
heren uit Waddinxveen. De tweede ontmoeting dit jaar, waar HVM
in de eerste wedstrijd wist te winnen met 0-1. Zondag stond er toch
een wat sterkere tegenstander dan
de vorige wedstrijd, maar ondanks
dat wisten de Mijdrechtse heren er
behoorlijk veel balbezit en kansen
uit te halen. De eerste kleine kansen waren dan ook aan Mijdrechtse
kant, maar Waddinxveen is erg goed
in counteren en zo kwamen de gasten ook als eerste op voorsprong
door een goed uitgespeelde actie
van hun nummer 10. Al snel wist de

Legmeervogels heeft een
nieuwe hoofdtrainer

Het Spoorhuis haalt 900
euro op voor hospitium

ploeg van Nouschka Capel een antwoord te geven op dit doelpunt en
was het Jurrian Hartwigsen die de
1-1 op het scorebord mocht noteren. Nog geen minuut later gaf HVM
nog wat gas bij en mocht Raoul van
Rossum een kans beheerst afmaken en kon men met een gerust hart
gaan rusten met de verdiende voorsprong van 2-1. De 2e helft werd
er nog meer strijd geleverd, vooral
aan Mijdrechtse zijde die letterlijk
en figuurlijk het snot voor de ogen
hebben gewerkt. Helaas werd er al
vroeg in de 2e helft gescoord uit een
counter door de heren uit Waddinxveen. Nog harder werken dus voor
de jonge honden van HVM. Het
team gesponsord door de Rabobank Veenstromen was ook in deze helft veel meer aan de bal en na

verloop van tijd wist Thom Fokker de
bal zuiver te passen op Nick van der
Plaat die koel bleef en HVM op een
3-2 voorsprong wist te zetten.
Tot aan de laatste minuut was het
hard werken en dacht men met een
3-2 zege het veld af te lopen, maar
door een counter van Waddinxveen
in de laatste minuut werd het toch
nog 3-3. Ondanks dit gelijke spel
hebben de heren van HVM laten
zien dat zij zeker thuis horen in de
bovenste regionen van de 4e klasse B en kan men terug kijken op
een geslaagde eerste helft van de
competitie. In februari zullen de heren weer het veld betreden om zich
voor te bereiden op de 2e helft van
de competitie die op 7 maart hervat
zal worden tegen de heren van Forcial te Rockanje.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!
Leuk voor de mensen.
Leuk voor de jeugd.
Een ijsbaan. Een leuke
kleine ijsbaan op
het
Raadhuisplein.
Dat doet wat met de donkere dagen voor
Kerst. Leuk initiatief. Vorige week zag ik ze
bezig met de aanleg. Toevallig had ik de
week ervoor ook de aanleg van de ijsbaantjes
in La Roche en in Durbuy in België gezien.
Leuke kleine pistes overdekt met tentdoek en
versierd met kerstbomen en kerstverlichting
zag het er werkelijk idyllisch uit. Ik hoop dat
het hier ook zo leuk is geworden. Leuk voor
de mensen. Toch. Dat geeft een warm gevoel
vooral met glühwein erbij. Ja! Ja! Heerlijk
gezellig. Pension Hommeles was ook weer
eens bezig. Dat kan best de bijnaam zijn van
ons gemeentehuis. De bewoners krijgen het om
banale redenen regelmatig met elkaar aan de
stok. Dat komt omdat onze bestuurders totaal
geen behoefte hebben om informatie met
de vertegenwoordigers van de bevolking de
Raadsleden te delen. Er is achterbaks gekonkel
in het gemeentehuis als ik het weer goed
gelezen heb. Ja! Ja! Achterbaks gekonkel. Hoe
was het ook weer. Lambregts (CDA) geeft voor
een habbekrats 3000 m2 grond weg. Op zichzelf
is het van niet veel waarde maar het verhoogt
de prijs van het eigendom van de koper met
tonnen en gaat ook weer af van het natuurbezit.
Stom toch? De bewoners (tientallen, dat noemt
men burgerparticipatie) maken gezamenlijk
een plan om de kwaliteit van de woonwijken
te verbeteren en in stand te houden en wat
doet “onze” burgermoeder(VVD), ze gooit het
in de prullenbak. Laat een rapport opstellen
voor 50.000,- euro, dat door de Raad naar de
prullenbak wordt verwezen. Ze smijten met
geld onze B&W en niemand mag er iets van
zeggen. Ook de Raad niet. Ze laat bovendien
het zoveelste rapport opstellen over het
Centrumplan (een bodemloze put) dat ons zeer
veel geld gaat kosten. Van Breukelen (ook CDA)

werpt een blaam op zich in de geschiedenis met
dat discoplan en geeft een paar honderdduizend
weg. Roosendaal (VVD) smijt met geld, heeft het
voortdurend aan de stok met iedereen met zijn
eigenzinnige gedrag. Wethouder Dekker trekt
zich van niemand iets aan. Voor gehandicapten
doet hij schaamtelijk weinig. Ja! Ja! Ze dekken
elkaar tot in de dood. (politieke dood natuurlijk).
Voordat hun regeerperiode afgelopen is moeten
ze allemaal toch wel in Oeganda geweest zijn.
Daar worden ze tenminste als vorsten onthaald.
Vroeger namen ze spiegeltjes en kralen
mee, maar nu geld en vuilnisbakken of iets
dergelijks. Wie is er nog niet geweest? Ja! Ja!
Wij moeten er nog een jaartje tegenaankijken,
want in verband met de herindeling zullen
wij wel niet mogen stemmen. Ze bekijken het
wel, want ze willen de begroting pas in 2011
passend maken. Na de verkiezingen. Ja! Ja! Wij
kregen allemaal een krant van een makelaar
in de bus, die gaat geloof ik de woningen
verkopen op het terrein van Party Plaza. Ik
vraag mij af hoeveel woningen er gebouwd
gaan worden voor minderdraagkrachtigen,
ouderen, alleenstaande moeders en starters
(containers komen er in ieder geval niet). Zou
dat 25% zijn? Ik vraag het mij af. Het probleem
is dat je alles zelf moet controleren. Want wat
B&W en de Raad afspreken kun je niet meer
op vertrouwen. Ja! Ja! Onze raadsleden gaan te
lang mee. De jongeren stappen eruit. Verstandig.
Al dat geouwedinges. Ja! Ja! Het is een clubje
dat elkaar te lang kent (8 jaar maximaal en is
genoeg). Weinigen zijn nog gedreven. Soms
even misschien in een oprisping, maar verder
La Maar. La Maar. De Lamaars. Was dat niet
een kinderserie? Ik hoop dat iedereen een
leuke sinterklaas heeft kunnen vieren. Wij wel
in ieder geval. Het was weer gezellig. Het is zo
weer kerst. Een jaar is zo om. Over een maand
worden de dagen alweer langer. Leuk idee toch.
Ja! Ja!
John B. Grootegoed

”Kerkbestuur ‘werkt’ dirigent
weg, wij voelen ons er niet
meer thuis”
De Ronde Venen - De laatste tijd is er iets aan
de hand in de parochie St. Johannes de Doper in
Mijdrecht/Wilnis. Er zijn twee partijen ontstaan, waarbij de standpunten van de één helaas al eerder in de
media zijn verwoord (zie Groene Venen d.d. 20 november). Hieronder willen wij onze kant van het verhaal laten horen.
Sinds november 2004 heeft gemengd koor St. Caecilia een fijne dirigent. Muzikaal en inspirerend, jong en
enthousiast. Het koor bloeide op. Op de repetitieavonden werd hard gewerkt, maar het geduld, de humor
en de hartelijkheid van de dirigent maakten de sfeer
warm en gezellig. Voor ons als koorleden, onder wie
vele ouderen en alleenstaanden, betekende dat veel.
Het gaf de energie om bijna elk weekend te komen
zingen, ook in de zomervakantie, drie keer met kerstmis, en tussendoor nog vele avondwakes en uitvaarten. Ondanks de toename van de gemiddelde leeftijd
en het wegvallen door ziekte en overlijden van ervaren zangers deed de dirigent er alles aan om het beste uit het koor te halen en de vieringen zo mooi mogelijk muzikaal te begeleiden. Dat het resultaat in goede

aarde viel bleek vaak uit de waardering van de kerkgangers.
Maar, volgens dit kerkbestuur, moet deze dirigent
weg, dat werd het afgelopen jaar duidelijk. De redenen die het kerkbestuur aanvoert staan in onze ogen
in geen verhouding tot de kwaliteiten van onze dirigent, en rechtvaardigen niet de wijze van optreden tegen hem. Maar naar ons koor werd niet geluisterd.
Wij als koorleden zijn boos en vooral verdrietig. Verdriet dat diep ingrijpt in het leven van 50 koorleden
en hun gezinnen. Wij zijn het vertrouwen kwijt in de
huidige leiding van onze parochie, waar we vele jaren
zongen, vaak nog ander vrijwilligerswerk deden, waar
we getrouwd zijn, waar onze kinderen gedoopt werden, van waaruit onze familieleden zijn begraven.
Velen van ons kunnen nu niet meer zingen en niet
meer ‘vieren’ in deze kerk, wat ‘onze’ kerk was. De wijze waarop onze dirigent wordt ‘weggewerkt’ maakt
dat we ons er niet meer thuisvoelen.
Ellen Hilbers, namens het
Koorbestuur en Koorleden van St. Caecilia

Gaat renovatie Wilnisdorp
nu weer niet door?!
6 december, vanaf de pakjesboot
Beste bestuurders van gemeente De Ronde Venen
Er moet Sint voor hij zijn terugreis start nog iets van het hart.
Onder burgemeester Boogaard werd het al in gang gezet, een wijkplan dat is wat Wilnisdorp redt.
Aan Dorpsstraat en Raadhuisplein is toen voorbijgegaan en ook na de dijkdoorbraak werd hier
niets aan gedaan.
Uiteindelijk kwam er een structuurvisie aan te pas, maar na heel veel vergaderen bleef alles zoals het was.
Tijdens de algemene beschouwingen van 2009 kwam het weer naar voor en de wethouder sprak de
legendarische woorden: Wilnisdorp gaat door.
Maar de tranen bij Sint beginnen nu toch wel op te wellen nu hij hoort dat jullie weer alles willen uitstellen.
Staan de kinderen bij de volgende intocht nog steeds op de rijbaan, zal Sint De Ronde Venen dan maar
overslaan?
De ondernemers hebben hun winkelacties voor het voorjaar al klaar en doen de bewoners voortaan hun
boodschappen aldaar.
Want al ligt Wilnisdorp op de schop dan doe je boodschappen daar bijna voor nop.
De betrokkenen hebben het nu wel een beetje gehad en verlaten nu het vriendelijke pad.
Bestuurders, gedraag u zoals het hoort en houd u aan uw woord.
Sinterklaas, namens alle Wilnisse winkeliers.

Verdubbeling prijzengeld
voor obs Willespoort
Wilnis - In het bijzijn van onder
meer Minister van Onderwijs, Ronald Plasterk, is op woensdag 2 december in Den Haag de Innovatieprijs 2009 uitgereikt aan OBS Willespoort. Tot grote verrassing van
(gemeentelijk) techniekcoördinator
Suzanne ’t Hart en schooldirecteur
Jos van der Jagt maakte juryvoorzitter van het Platform Bèta Techniek,

Shelltopman Jeroen van der Veer,
bekend dat de jury op het laatste
moment besloten had het prijsbedrag 0voor beide prijswinnaars gelijk te trekken.
Daarmee krijgt OBS Willespoort net
als de andere prijswinnaar, de Hogeschool van Arnhem, een bedrag
van 10.000 euro voor de verdere
ontwikkeling van vernieuwingsac-

tiviteiten op het gebied van techniek en wetenschap. Het bijzondere
van het project op OBS Willespoort
is dat het gehele primair onderwijs
in De Ronde Venen kan meeprofiteren van deze vernieuwingen. Op deze school is inmiddels veel kennis
en materiaal voorhanden waar andere basisscholen ook gebruik van
maken.

Huwelijk van piet Romeo
en piet Julieta in De Hoef
De Hoef - Vrijdag 4 december was
er wel een heel bijzondere sinterklaasviering op de Antoniusschool
in De Hoef. Het feest werd vooraf
gegaan door een huwelijk tussen
twee pieten, Romeo en Julieta.
Al dagen van te voren schreef de
sint dat hij dol werd van die verliefde Romeo. Die jongen zat de hele
weg naar Nederland met zijn hoofd
in de roze wolken, liet pepernoten
aanbranden, chocolademelk overkoken en versierde de boot van Sinterklaas met marsepeinen harten.
Julieta was in Spanje achtergebleven om op het kasteel te letten.

Romeo vroeg de kinderen zelfs om
hulp met het schrijven van liefdesbrieven. Al die prachtige brieven en
tekeningen van de kinderen werden
verzameld en aan Romeo gegeven.
Sinterklaas kwam toen op het idee
Julieta uit Spanje over te laten komen en de beide pieten met elkaar
te laten trouwen. De kinderen van
de Antoniusschool vonden dat natuurlijk geweldig en hielpen Sinterklaas met alles wat er nodig was
voor de bruiloft. De kinderen van
groep 1/2 maakten twee prachtige
bogen, groep 3/4 zorgde voor versiering in de kerk, groep 5/6 ver-

zorgde een bloemstuk voor de bruid
en groep 7/8 maakte de uitnodigingen en een lied. Ook maakten alle
klassen een mooie corsage.
Het huwelijk vond plaats in de R.-K.
kerk en werd door een echte ambtenaar, Ria van Breukelen, voltrokken.
Er werd zelfs op het prachtige oude
orgel gespeeld door organist Charles Rademaker.
Na de ceremonie ging iedereen
weer terug naar school en bracht de
sint met zijn tortelduifjes, Romeo en
Julieta, een bezoek aan alle klassen.
Het was een prachtige dag, iedereen heeft ervan genoten!

Uitnodiging voor de kerstfeestviering in Vinkeveen
Vinkeveen - In Vinkeveen wordt
aanstaande maandag 14 december
weer de traditionele kerstmiddag
georganiseerd door de vrouwenraad van Vinkeveen en Waverveen
voor bewoners van 55 jaar en ouder. Het programma bestaat uit declamaties en natuurlijk worden samen de mooie kerstliederen gezongen. De kinderen van groep vijf van

de Jozefschool in Vinkeveen leveren een muzikale bijdrage. Ook zal
het verhaal worden verteld van de
gebeurtenissen in Bethlehem. Een
bijzonder verhaal en een bekend
verhaal, van het kind dat is geboren, een zoon is ons gegeven, men
noemt zijn naam “Wonderlijk”. Het
Kerkkoor uit Baambrugge zal ook
dit jaar weer in deze kerstfeestvie-

ring de mooiste kerstliederen ten
gehore brengen. De kerstmiddag
wordt gehouden in De Boei aan de
Kerklaan 32 in Vinkeveen. De middag begint om 14.00 uur. U kunt
zich aanmelden tot 12 december
bij mevrouw A.C. van Golen-Koster,
tel. 261672 en mevrouw M. van der
Greft-de Groote, tel. 263430. Hartelijk welkom!

Tweede ZZP-Café De
Ronde Venen in kerstsfeer
Mijdrecht - Op woensdag 16 december wordt opnieuw een informeel ‘Café’ voor ZZP-ers in De Ronde Venen georganiseerd. De avond
zal in het teken van kerst staan, en
de daarbijbehorende kerstgedachte. Deelname is wederom kosteloos.
Deelnemers worden echter wel gestimuleerd (maar dit is zeker niet
verplicht) om een kerstgeschenk
voor een collega ZZP-er mee te nemen. Dit geschenk kan een dienst
(bijv. 1,5 uur gratis advies) of product van de desbetreffende ZZPer zijn, waarbij de opdracht vooral is, “wees creatief”. De geschenken worden verloot met vermelding
van naam, bedrijfsnaam en product

of dienst en vormen hiermee extra
reclame voor de aanbieder.
Vanaf 20.00 uur zijn Zelfstandigen
Zonder Personeel uit De Ronde Venen van harte welkom bij Café Steein (Willistee) aan de Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Om de toegang
laagdrempelig te houden, is aanmelden voor deze avond niet verplicht. Neem ook gerust een collega
ZZP-er mee. Hoe meer zielen, hoe
groter het netwerk!
Naar schatting van de Kamer van
Koophandel zal in de toekomst 25%
van de beroepsbevolking ZZP-er
zijn. De ‘Vereniging’ ZZP - De Ronde Venen zal daarom binnenkort officieel worden opgericht. Het doel

van dit platform is deze ondernemers te boeien, te binden en te organiseren, door elkaar te ontmoeten, elkaar te verbinden, te voorzien
van kennis, een collectief te vormen en daar waar noodzakelijk, een
draagvlak creëren om opdrachten te
realiseren.
Graag tot 16 december in Wilnis.
Vergeet vooral niet voldoende visitekaartjes mee te nemen!
Geïnteresseerden kunnen ook de
virtuele ontmoetingsplek op LinkedIn bezoeken. Bij de LinkedIn groep
‘ZZP De Ronde Venen’ vindt u o.a.
nieuws en kunt u deelnemen aan
discussies die door leden worden
opgezet.
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Gemeente koopt eindelijk
oude Stationslocatie
De Ronde Venen – Eindelijk is het
dan gelukt. De gemeente is eigenaar
geworden van de oude Stationslocatie aan de Rondweg.
Jaren geleden waren de eerste besprekingen al aan de gang met de
Nederlandse Spoorwegen: “maar die
hadden geen haast”, zo vertelde wethouder Lambregts. “In 2008 echter
hebben wij de druk wat opgevoerd
en de ambtenaren die de onderhandelingen hebben gevoerd hebben
nu dan toch een goed resultaat behaald”, aldus de wethouder.
Wat blijkt: De Nederlandse Spoorwegen wil graag vrije sectorwoningen
bouwen op het terrein van de oude stationslocatie in Vinkeveen. Volgens het geldende bouwbeleid kan
en mag dat niet. Dus de NS had de
gemeente nodig, maar de gemeente had NS om de Stationslocatie in

Mijdrecht in handen te krijgen. U begrijpt het al, er is uitgeruild. De NS
mag haar bouwproject bouwen in
Vinkeveen en de gemeente kan het
Mijdrechtse stationsgebouw kopen.
Overeenkomst
‘Met NS Vastgoed is overeengekomen dat zij de gemeente geen korting op de koopsom voor de Stationslocatie Mijdrecht verleent, als er
op de locatie Vinkeveen mag worden gebouwd met alleen vrije sector
woningen’, zo staat er in het voorstel
van het college aan de raad. ‘Mogelijkheden worden gezien voor maximaal 19 woningen. NS zal de locatie overigens niet zelf gaan ontwikkelen, maar is voornemens de locatie te verkopen aan een ontwikkelaar. In de plannen wordt het huidige stationsgebouw gehandhaafd en

omgebouwd tot woonruimte. De totale deal overziende, zijn wij van mening, dat er sprake is van een goed
onderhandelingsresultaat waarmee
een belangrijke stap kan worden
gezet om tot herontwikkeling van
de Stationslocatie Mijdrecht te kopen en gekoppeld hieraan, eindelijk
ook weer voortgang wordt verkregen
in de herontwikkeling van de Stationslocatie Vinkeveen. Voor de locatie Mijdrecht is hierbij overigens
van groot belang, buurman’s grond
is maar een keer te koop”, aldus het
raadsvoorstel.
Tijdens de bespreking van dit voorstel in de RTG van donderdagavond
jl. bleken in principe alle fracties wel
blij te zijn met het voorstel en werd
besloten dat het als hamerstuk op de
raadsagenda van 17 december komt
te staan.

Sinterklaas en zwarte piet
op de Twistvliedschool

Mijdrecht - Vrijdagochtend 4 december kwamen Sinterklaas en zwarte piet met de tractor aan op de parkeerplaats
bij de Twistvliedschool. De kinderen van groep 1, 2 en 3 stonden al zingend op hem te wachten. De kinderen van
groep 2 hebben in de gymzaal een mooi lied voor Sinterklaas gezongen over een zwarte piet die verkouden was.
Het was een heel gezellige ochtend!

Spannende maar gezellige
tijd op de Hoeksteen
Op 26 november ‘s middags kwamen de opwarmpieten de boel een
beetje opwarmen en dat is hen behoorlijk gelukt, want de hele school
stond op zijn kop, maar de kinderen
wisten nu wel dat Sinterklaas zou
komen en wanneer hij zou komen.
Er was alleen wel een heel zielige
piet, die haar stem kwijt was. Maar
gelukkig is dat met behulp van de
kleuters weer helemaal goed gekomen.
En dan natuurlijk... het grote Sinterklaasfeest op 4 december.
Sinterklaas kwam op Amerigo en
met twee pieten op het kleuterplein
aan, waar het helemaal vol stond
met natuurlijk de kinderen, maar
ook veel belangstellenden.

De Ronde Venen - De afgelopen
tijd was het een spannende maar
supergezellige tijd voor de kinderen
van de Hoeksteen.
Op woensdagochtend 25 november
begon het al voor de groepen 1 t/m

4 met een leuke pietenochtend.
In groepjes deden zij allerlei pietenspelletjes en er werden ook pepernoten gebakken, waardoor er door
de hele school een heerlijke speculaaslucht hing.

Twistvliedschool haalt
1.100 euro op voor de
Doe Een Wens Stichting
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 4
december overhandigde Sinterklaas
samen met één van de leerlingen
van de Twistvliedschool een cheque
t.w.v. 1.100 euro aan Jojanneke Verschuur, werkzaam voor Doe Een
Wens Stichting Nederland.
Dit fantastische bedrag was het resultaat van de pepernotenactie ‘Actie StrooiGoed, vervul een wens!’ van
Doe Een Wens, waaraan de leerlingen van deze school meededen. Vol
enthousiasme hebben de leerlingen
pepernootzakjes voor 1,50 euro ver-

kocht aan familie, vrienden, kennissen en buren. De leerkrachten en
de ouders van de feestcommissie
geven aan: “In de maand december staat het thema “Wensen” vaak
centraal. Door mee te doen aan deze actie willen we de kinderen bewust laten worden dat dit voor kinderen met een levensbedreigende
ziekte niet vanzelfsprekend is.” Met
deze mooie opbrengst kan de Doe
Een Wens Stichting de liefste wens
vervullen van kinderen en jongeren
met een levensbedreigende ziekte. Door het vervullen van die lief-

ste wens, krijgen zij weer kracht om
kind te zijn. Een kracht die vaak onbewust door de omgeving is beperkt, omdat zorgen, angst en ziekenhuisbehandelingen de boventoon voeren.
Door een wensvervulling kan iets
wat onmogelijk leek toch mogelijk
worden. Een wensvervulling geeft
het hele gezin vertrouwen. Niet de
ziekte, maar het kind/de jongere zelf
krijgt de aandacht en dat maakt de
wens onvergetelijk.
Voor meer informatie kunt u kijken
op: www.doeeenwens.nl

Na het zingen van de bekende liedjes ging Sinterklaas langs al de
groepen, hier bekeek hij natuurlijk
ook alle dansjes, optredens, tekeningen enz. van de kinderen.
De ochtend was eigenlijk weer te
kort en ging veel te snel voorbij. Om
12.00 uur namen zij afscheid van de
sint en zijn pieten, hopelijk is hij volgend jaar weer van de partij.

Een verliefde Piet Pedro
op de Veenzijdeschool
Wilnis - Vanaf het moment dat Sinterklaas en zijn pieten aan land waren gekomen gebeurden er steeds
vreemde dingen op de Veenzijdeschool. De ene dag hingen er allemaal hartjes door de school, de volgende dag lagen er pepernoten en
snoephartjes op alle tafeltjes van de
kinderen en ook was de kamer van
juf Hanneke helemaal versierd met
rode en roze ballonnen. Het was wel
duidelijk: er was een verliefde piet!
Vrijdag 4 december was het dan
echt zover: Sinterklaas en zijn pieten kwamen een bezoek brengen
aan de Veenzijdeschool. Er kwam
een echte trouwauto met tule, rozen
en blikjes achter de auto aangereden en wie stapte daar uit? Piet Pedro met een héle grote bos bloemen
voor juf Hanneke! De juf was erg
vereerd en bloosde er helemaal van,
maar wat piet Pedro niet wist is dat
de juf al jaren gelukkig is met haar
man Kees. Ook een mooie ring die
piet Pedro speciaal voor de juf had
meegenomen kon haar niet verleiden. Sinterklaas troostte piet Pedro
en vertelde hem dat er vast nog wel
een andere leuke juf op de Veenzijdeschool te vinden is. Hierna begon
het feest en werd tevens in het bijzijn van Sinterklaas en zijn pieten
de projectmaand afgesloten met als
thema “communicatie”. Tot volgend
jaar Sinterklaas en zwarte piet: het
was weer erg gezellig!

Veel talent op De Schakel
Vinkeveen - Vorige week vrijdag
4 december heeft Sinterklaas weer
een bezoek gebracht aan basisschool De Schakel. Dit jaar werd hij
hartelijk ontvangen in de aula. Sinterklaas had van tevoren geschreven dat hij een aantal eigenwijze opschepperige pieten mee zou nemen.
Deze pieten vinden namelijk dat zij

het beste kunnen zingen, dansen en
muziek maken. De kinderen van De
Schakel wilden natuurlijk graag aan
Sinterklaas laten zien dat zij minstens net zo veel talent hebben. En
dat hebben ze absoluut. Elke groep
heeft een lied, dansje of muziekstuk
voorbereid. Met veel enthousiasme werd het aan Sinterklaas voor-

gedragen. Zelfs de meesters en juffen lieten hun talent zien, namelijk
rappen. Compleet met petten, dansjes en kunstjes werd een optreden
verzorgd. Sinterklaas was diep onder de indruk en heeft alle kinderen
beloond met leuke cadeaus. Maar
ook de pieten waren stil van zoveel
talent. Zij hebben hun lesje geleerd.
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De Vinken een helft op
dreef

Een vervelende surprise
voor Argon

Vinkeveen - Het zal de Vinkeveense
korfbalformatie de nodige inspanning kosten om dit zaalseizoen los te
komen uit de onderste regionen van
de tweede klasse. Vorige week werd
weliswaar met overtuiging gewonnen van het Rijnsburgse Madjoe,
maar het bezoekende Velocitas was
afgelopen zaterdag een stuk schotvaardiger dan de Fortisformatie. Na
een verdienstelijke eerste helft voor
de Vinkeveners gooide Velocitas na
de rust alle registers open, om uiteindelijk met 18–24 de volle winst
mee naar huis te nemen. Het gaat er
om dat het ronde leder op gepaste
momenten door het gele plastic geworpen wordt. Als je dat maar vaker
doet dan de tegenstander dan is er
geen vuiltje aan de lucht. Zo was het
op sinterklaasdag in ieder geval in
de sporthal van Vinkeveen. De Vinken begon als vanouds met de beide Peters (Koeleman en Kooijman)
naast Charita Hazeleger en Helene
Kroon in de verdediging. Met Kelvin
Hoogenboom, Pascal Kroon, Joyce Kroon en Mariska Meulstee in
de aanval leverde de eerste vrije bal
voor Mariska Meulstee al direct het
optimale resultaat: 1-0. Het Leiderdorpse Velocitas wist echter meteen te nivelleren. Het eerste kwartier van de wedstrijd hielden beide teams elkaar zo voortdurend in
evenwicht. Pas op 6-6 kon de thuisploeg een eerste gaatje slaan. Na 96, een mooie one-hander van Peter Koeleman, was het bij rust 1210 voor de Vinkeveners. Het duurde zeker een kwartier voor De Vin-

Mijdrecht - De uitwedstrijd bij het
laaggeklasseerde Tonegido heeft
Argon voor de tweede achtereenvolgende wedstrijd drie tegengoals
opgeleverd. Waar vorige week nog
nipt een gelijkspel werd behaald,
lukte dat ditmaal niet en moest met
een nederlaag de kleedkamer opgezocht worden.
De wedstrijd begon, terwijl de gestaag neervallende regen net ophield, maar dat bleek geen bron
van inspiratie. Met een ongekende matheid werd het wel felstartende Tonegido tegemoetgetreden en
dat betekende, dat de thuisploeg al
snel de overhand kreeg. Veel kansen leverde dit niet direct op, maar
spits Serbony was dicht bij een goal
toen Eelco Zeinstra na een terugspeelbal het leer tegen de storende
Voorburgse aanvaller opschoot, de
bal verdween net over het doel. Na
ruim een half uur leek het gebrek
aan voetbal Argon op te breken,
toen Serbony na een uitbraak zelfs
al langs Eelco Zeinstra was geraakt,
maar omdat hij daarna alsnog ruzie
kreeg met de bal, kon Nicolai Verbiest op het laatste moment redding
brengen. Dat Argon twee minuten
later op voorsprong kwam, was dan
ook zeer verrassend te noemen: Jeroen Westera wilde vanaf de linkervleugel de bal voor het doel brengen, maar mede door de wind nam
de bal een vlucht, die door de iets
te ver voor zijn doel staande keeper
Loozen niet gekeerd kon worden, 01. Deze meevaller werd echter twee
minuten later gevolgd door een tegenvaller, toen Tuan Truong Minh
een onnodige overtreding bestraft
zag worden met zijn tweede gele
kaart van de middag en vervroegd
richting douche kon gaan.

ken in de gaten had dat Velocitas
na de rust een aantal versnellingen
hoger speelde en daarbij ook heerlijk trefzeker was. Met een hoofdaanvaller die bijna elke doelpoging
omzette in een treffer en met brutaal en op winst belust aanvalsspel
trok Leiderdorp het initiatief volledig
naar zich toe. De Vinken reageerde
te laconiek en was zelf ook net niet
schotvaardig genoeg om hier voldoende tegenover te stellen.
Via 12-14 en 14-18 liepen de bezoekers steeds verder uit. En ondanks een enorme arbitraire vergissing waarbij De Vinken een strafworp meekreeg bij een eigen gemaakte overtreding (15-18) was
de zaak duidelijk: De Vinken zou
dit keer geen surprise krijgen in de
vorm van twee wedstrijdpunten. Na
een tussenstand van 16-21, tien minuten voor tijd, balde Velocitas de
wedstrijd rustig uit en lustig doorscorend trokken zij de overwinning
via een 18-24 einduitslag terecht
naar zich toe.
De Vinkentreffers kwamen deze
keer van Mariska Meulstee en Kelvin Hoogenboom (4x), Pascal Kroon,
Charita Hazeleger en Peter Koeleman (3x) en Peter Kooijman (1x).
Dit jaar speelt de formatie van Siemko Sok nog éénmaal. Op 19 december staat de zware uitwedstrijd tegen koploper Fiks op het programma. Het ziet er naar uit dat De Vinken in 2010 alle zeilen mag bijzetten om samen met Luno, Fiducia en
Madjoe uit te maken wie in de tweede klasse mogen blijven.

Kim Stolk en Wouter Drubbel van Atlantis.

Korfballers Atlantis 2
verliezen van KIOS 2
Mijdrecht - Op zaterdag 5 december speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 tegen KIOS 2.
Na het verlies van vorige week was
het team erop gebrand om deze
week te gaan winnen. Maar helaas
is dit niet gelukt, want er is verloren
met een stand van 6-12.
Meteen in de eerste minuut kwam
Atlantis 2 achter met een stand van
0-1. Maar gelukkig werd er hierna
meteen twee keer gescoord, waardoor de stand 2-1 werd. Deze twee
doelpunten zijn meteen de enige
doelpunten die Atlantis de eerste
helft heeft gescoord, ook al werden
er veel kansen gecreëerd. Na de rust
werd er door beide partijen het eer-

ste kwartier niet gescoord. Tijdens
het eerste kwartier werd wel Kim
Stolk gewisseld tijdens een mooie
publiekswissel, waarbij ze bloemen
kreeg en toegeworpen knuffelberen
omdat ze zwanger is. Hierna werd
er wel weer gescoord, maar jammer genoeg door de tegenstanders
waardoor de stand op 2-8 kwam. Na
een mooi schot en een doorloopbal
van het door Rabobank gesponsorde Atlantis werden de laatste tien
minuten met een stand van 4-9 ingegaan. In de laatste minuten werden er nog veel door beide kanten
veel kansen gecreëerd, waarvan er
nog vijf schoten totaal zijn ingegaan
en dit leidde tot een eindstand van
6-12.

Wederom verlies voor
volleybaldames Atalante D1
Vlnr staand: trainer-coach Siemko Sok, Mariska Meulstee, Helene Kroon, Charita Hazeleger, Joyce Kroon en verzorgster Ria Kamminga. Vlnr gehurkt: Peter
Kooijman, Peter Koeleman, Kelvin Hoogenboom en Pascal Kroon.

Atlantis 3 na derde
wedstrijd op kop
Mijdrecht - Het door ‘H.W. Van der
Laan b.v’ gesponsorde 3e team van
Atlantis won ook de derde wedstrijd
van het zaalseizoen. Zaterdag 5 december werd er 14-10 gewonnen
van het 4e team van Tiel ‘72. Daarmee is de ploeg in de reserve 4e
klasse opgeklommen naar de eerste
plaats in de poule met 6 punten uit
4 wedstrijden.
In de aanval startten Mirjam Gortenmulder, Wilma Kranenburg, Serge Kraaikamp en Barry van der
Waa. De verdediging werd gevormd
door Nadia Bachdim, Sandra Pronk,
Bert Pauw en Pleun Neurink. Vooraf werd er door de insiders al gewaarschuwd, dat het een moeilijke
wedstrijd zou kunnen worden tegen
de ervaren ploeg uit Tiel. De tegenstander was immers nog ongeslagen. Blijkbaar was Atlantis 3 van deze berichtgeving toch wat onder de
indruk, want de tegenstander liep
al heel snel uit naar een 1-5 voorsprong. Toen men van de schrik was
bekomen werd toch rustig de goede kans gezocht en de score aan
de eigen kant wat opgeschroefd.
Via onder anderen een ver afstandschot van Bert Pauw en een korte
kans van Sandra Pronk kwam Atlantis terug tot 3-5. De volgende aanval
trok de lijn door met korte kansen
en doelpunten van Mirjam Gortenmulder en Barry van der Waa. Met
de rust waren beide ploegen terug
bij af: 6-6 gelijk.
Net als de ploeg wist ook trainer/
coach Harold Taal, dat er deze za-

terdag meer te halen moest zijn dan
1 punt. Met deze overtuiging werd
dan ook de tweede helft ingegaan.
Leoniek van der Laan en Arjen Markus en later Jan Willem van Koeverden Brouwer kwamen de ploeg van
vers bloed voorzien. De ‘H.W. Van
der Laan b.v.’ equipe was direct bij
de pinken en wist met twee snelle
doelpunten van Nadia Bachdim en
Arjen Markus een gaatje te slaan
van twee doelpunten (8-6). Vanaf
dit moment begint de wedstrijd een
beetje te golven met doelpunten over
en weer. Deze golfbewegingen werden mede ingegeven door de zwalkende arbitrage in deze wedstrijd.
Er ontging deze beste man nogal
wat overtredingen, waardoor beide
ploegen straffeloos de duels in konden gaan. Dit leverde natuurlijk onderling de nodige irritaties op. Toch
wist Atlantis als beste met deze situatie om te gaan en het hoofd koel te
houden. Via een 12-9 tussenstand
en een paar mooie afstandschoten
van Leoniek van der Laan en wederom Arjen Markus prijkte uiteindelijk
een mooie uitslag van 14-10 op het
scorebord. Een leuk sinterklaascadeau voor het team.
Atlantis 3 speelt op 12 december
nog uit tegen het Utrechtse HKC
en zal dan pas in januari 2010 met
de belangrijke returnwedstrijden
beginnen. Dan zal de ploeg weten
waar het echt staat en zal het weten hoe kansrijk het zal zijn voor een
hoge eindklassering in deze reserve 4e klasse.

Vinkeveen - Donderdag 3 december speelden D1 van Atalante, gesponsord door Krijn Verbruggen &
Zn. de eerste bekerwedstrijd van
dit seizoen. In De Boei in Vinkeveen
moesten de dames spelen tegen v.v.
Croonenburg uit Castricum, spelend
in de regiodivisie en op dit moment
op de 4e plek. Een tegenstander dus
van formaat.
Coach Sjaak Immerzeel was door
ziekte afwezig. De honneurs werden
waargenomen door tweede spelverdeelster Janine Köneman. De eerste
set ging Atalante matig van start.
Het spel was wat eentonig en de
ploeg uit Castricum had geen moeite om de bal netjes te verdedigen en
een eigen aanval op te bouwen. Bij
Atalante daarentegen werden veel
persoonlijke fouten gemaakt waardoor de dames al snel tegen een
flinke achterstand aankeken. Maar
door vechtlust konden de dames de
draad weer oppakken en wisten ze
punt voor punt dichterbij te komen.
Van een 3-12 achterstand kwamen
ze bij tot 11-12. Helaas blijkt een
ploeg uit een hogere klasse toch net
iets meer veerkracht te hebben. Vv
Croonenburg zette een tandje bij en
wist redelijk eenvoudig de set met
15-25 te winnen.
Atalante zag echter best kansen tegen dit team, waarin geen echte uitblinkers speelden. In de tweede set
ging de strijd veel meer gelijk op.
De pass werd redelijk naar het net
gebracht waardoor set-upster Irma
Schouten de aanvalsters op maat
aan kon spelen. Middenaanvalsters
Carin van Tellingen en Suzanne
Heijne konden het blok van de te-

genpartij regelmatig passeren. Meer
variatie in de aanval gaf mogelijkheden om te scoren. Helaas hadden de dames uit Vinkeveen soms
te veel moeite met de service van
de tegenpartij. De ploeg uit Castricum kon via deze service soms 4-5
punten voorsprong nemen. Dan was
het voor Atalante weer hard werken
om bij te komen. Dat lukt de Vinkeveense dames telkens weer. In deze
tweede set ging de strijd gelijk op.
Toch waren ook hier de persoonlijke fouten aan Atalante zijde de oorzaak dat setwinst voor de dames
niet haalbaar was (20-25).
In de derde set werd Marleen Sondermeijer op de middenpositie ingebracht voor Carin van Tellingen.
Gelukkig is zij na een enkelblessure weer voldoende hersteld om te
kunnen spelen. En met een paar
zeer mooie smashes door het midden wist ze geregeld punten te scoren. De derde set vertoonde hetzelfde spelbeeld als in de tweede set.
Atalante kon aardig bijblijven maar
had net te weinig capaciteit om een
voorsprong te nemen en die te behouden. Beide ploegen waren aan
elkaar gewaagd. Tot aan de 20 punten ging de strijd gelijk op. Daarna
was het wederom de ploeg uit Castricum die net iets meer kwaliteit in
huis had en uiteindelijk de setwinst
en daarmee de overwinning naar
zich toe wist te trekken.
De Haaxman/Krijn Verbruggen
equipe heeft een goede prestatie
neergezet.
Aanstaande zaterdag 12 december
spelen de dames de volgende competitiewedstrijd om 11.30 uur tegen
VCH in Hoofddorp.

Geen punten voor Atlantis
1 in eerste thuiswedstrijd
Mijdrecht - Op zaterdag 5 december speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 haar eerste
thuiswedstrijd in sprothal de Phoenix in Mijdrecht. Tegenstander was
KIOS uit Nieuw Vennep, dat de
week er voor met 21-4 flink had uitgehaald tegen VZOD. Atlantis verloor vorige week nog, maar toch
was er vertrouwen in een goede afloop. Ondanks de grote steun vanuit het publiek, lukte het niet bij de
Mijdrechtse ploeg, er werd met 913 verloren.
Nadat de door centric gesponsorde
bal was uitgenomen, had Atlantis
even de tijd nodig om haar draai te
vinden. De openingsgoal was voor
KIOS, maar gelukkig wist Atlantis
deze treffer direct te beantwoorden.
Ook na het daaropvolgende doelpunt van KIOS wisten de Mijdrechtenaren vrijwel direct weer te sco-

ren.
Na de 2-2 was dit helaas niet meer
het geval. Atlantis vergat bijna een
kwartier lang te scoren, waardoor
KIOS uit wist te lopen tot 2-5. Al vrij
snel werd er door coach Mark van
den Brink een wissel toegepast. Melissa van der Stap kwam in het veld
voor Sandra Grotenmulder. Toen de
doelpunten weer kwamen, kwamen
ze ook snel achter elkaar. Binnen 3
minuten was de stand weer gelijk
getrokken en was het vertrouwen
op een goede afloop weer helemaal
terug. Toch werd er even geen goal
meer gemaakt en moest het vlaggenschip van Atlantis in de laatste
minuut nog een treffer incasseren.
Hierdoor werd met een minimale
achterstand van 5-6 de rust in gegaan.
Na rust duurde het een tijdje totdat het door Rabobank gespon-

Rode kaart
Met een man minder werd in de
tweede helft eigenlijk beter gestart
dan in het begin van de wedstrijd en
Tonegido werd in de eerste fase van
het doel van Eelco Zeinstra weggehouden. Wel pakte Frank Verlaan
bij een overtreding op het middenveld in deze periode een gele kaart,
wat later gevolgen zou hebben. De
wedstrijd was al op driekwart van
de speeltijd, toen er het een en ander gebeurde voor de doelen. Eerst
pakte Eelco Zeinstra nog een kopbal

van Jacobs, daarna zag Michael van
Laere de bal na een omhaal naast
het doel van Tonegido verdwijnen, maar een goede actie van de
spits (die vanwege de afwezigheid
van de geblesseerde Patrick Lokken naar voren was doorgeschoven) in minuut 72 leverde Argon
een strafschop op, rechterverdediger Hansen haalde van Laere binnen de zestien onderuit. Jasper de
Haer zette Argon vanaf de stip op 02 en dat leek een stand, die door de
ploeg over de streep getrokken zou
moeten kunnen worden. Na 78 minuten kreeg Michael van Laere nog
een goede kopkans op een voorzet
van Joshua Patrick, maar hij mikte de bal in vrije positie precies in
de handen van de doelman, waardoor de beslissing uitbleef. En toen
Argon 2 minuten later verdedigend
niet oplette bij een hoekschop, kon
de mee naar voren getrokken verdediger Escalona de bal zomaar van
dichtbij in het net werken voor de
aansluitingstreffer, 1-2.
Weer geloof
De thuisploeg kreeg nu weer geloof in een beter resultaat en drie
minuten later werd die hoop omgezet in de gelijkmaker. De bal werd
van links in het Mijdrechtse strafschopgebied gebracht, waar de op
de grond liggende Frank Verlaan de
bal tegen de arm kreeg en dat was
voor de scheidsrechter aanleiding
om de bal op de stip te leggen en
ook de aanvoerder met zijn tweede
gele kaart vervroegd richting kleedkamer te sturen. Eelco Zeinstra kon
de inzet vanaf de stip van Heutink
nog wel raken, maar toch niet voorkomen dat de bal over de lijn kwam,
2-2. En om het geheel nog erger te
maken, mocht middenvelder Sandhu
in minuut 86 ongehinderd van links
naar binnen komen en vanaf 25 meter uithalen, waarna de bal in de
hoek langs doelman Eelco Zeinstra
viel voor de 3-2. Met 2 man minder
probeerde Argon nog wel om te ontsnappen aan het verlies, maar echte kansen werden in de resterende
minuten niet meer geschapen, zodat het verlies een feit was. Een verlies, dat de ploeg aan zichzelf te wijten heeft, het voetbal was gewoon
van te gering niveau om aanspraak
te maken op meer.

De Vinken 2 mist routine
Vinkeveen - Het tweede team van
korfbalvereniging De Vinken speelde afgelopen zaterdag 5 december
thuis tegen Velocitas 2. In de statistieken staan beide teams op de derde plaats met vier punten uit drie
wedstrijden.
In de eerste helft waren de teams
aan elkaar gewaagd wat resulteerde in een 7-7 ruststand. Na de rust
kwam Velocitas al snel op voorsprong, waardoor De Vinken gehaast en rommelig ging spelen. De
eindstand was 9-14 voor de korfballers uit Leiderdorp.
Goede eerste helft
Het door De Veensteker gesponsorde achttal begon in de vertrouwde
basisopstelling. In de aanval startten Lisette Pauw, Silvia van Dulken,
Stefan Gijsen en Rogier Schoenmaker. Verdedigend begonnen Martine
Koedijk, Roosmarijn Mooij, Ronald
Mul en Ruud Oussoren.
In de beginfase ging De Vinken gretig op zoek naar de eerste treffer.
Ondanks de lengte van Velocitas
kon De Vinken met een goede rebound flink wat schoten lossen. Na
een fraai schot van Velocitas was
het Rogier Schoenmaker die achter
de korf wist te scoren.
Gedurende de eerste helft gingen
beide ploegen gelijk op tot de 77. De ruimte die De Vinken verdedigend weg gaf werd geregeld bestraft met afstandschoten. Aanvallend kwamen de doelpunten uit
sorde Atlantis 1 de korf weer wist
te vinden. Gelukkig stond de verdediging goed, waardoor het toch Atlantis was dat de score in de tweede
helft opende en daarmee weer een
gelijke stand op het scorebord wist
te krijgen. Hierna leek de ploeg uit
Mijdrecht niet meer geheel zichzelf.
Ondanks de vele aanmoedigingen
vanuit het publiek, kon Atlantis scorend niet meer mee komen.
In verwoede pogingen de bal te onderscheppen, liet ook de verdediging steekjes vallen, waardoor KIOS
uit kon lopen. Tamara Gortenmulder werd nog in het veld gebracht
voor Melissa van der Stap. Zij wist

handen van Stefan Gijsen (2x) Martine Koedijk, Ruud Oussoren, Roosmarijn Mooij en Silvia van Dulken.
Achterstand nekt De Vinken
Na de rust kon Ronald Mul, vanwege een blessure aan zijn kuit, helaas
niet deelnemen aan de tweede helft.
Hiervoor in de plaats kwam de fanatieke junior Gerwin Hazeleger.
Velocticas wist al snel twee treffers
voor zijn rekening te nemen, terwijl
de scorende motor van De Vinken
de eerste tien minuten stil lag.
Na de 8-9 van Rogier Schoenmaker volgde meteen weer een tegendoelpunt. Met deze achterstand en
de tijd die doortikte ging het achttal
van coach Jan van de Wees te gehaast spelen. In plaats van te spelen
als een vak met vier mensen speelde het tweede als vier mensen in
een vak. Oftewel, het collectief spelen werd meer vervangen door individueel spel.
Een strafworp die benut werd door
Martine Koedijk bracht de achterstand tot één punt. Velocitas hield
het hoofd koel en bouwde de voorsprong goed uit tot 9-12. In de slotfase van de wedstrijd was Velocitas
toch duidelijk de betere en won verdiend met een eindstand van 9-14.
De volgende wedstrijd van de Veenstekerformatie is op de 29e van de
maand december tegen hekkensluiter OVVO uit Maarsen. Een belangrijke uitwedstrijd om de aansluiting
met de top drie te houden!
nog wel haar doelpuntje mee te pikken maar dit mocht niet meer baten voor het eindresultaat. Door nog
een aantal doelpunten in de slotfase werd de eindstand bepaald op 913. Volgende week zal Atlantis 1 in
haar derde uitwedstrijd aan moeten
treden tegen koploper Huizen. De
laatste wedstrijd van het jaar zal op
19 december gespeeld worden tegen VZOD. In de buitencompetitie
is dit de naaste concurrent van het
door Rabobank gesponsorde vlaggenschip van Atlantis.
Dit belooft een spannende wedstrijd
te worden en Atlantis 1 hoopt u dan
ook van harte te mogen verwelkomen in de Phoenix.
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Natte start kunstijsbaan
op het Raadhuisplein

Mijdrecht - Waar de organisatoren alles in het werk hebben gesteld
om een échte ijsbaan met een gezellige entourage op het Raadhuisplein neer te zetten, lieten de weergoden hen de afgelopen week flink
in de steek. Flinke regenbuien trokken over Mijdrecht en daarbuiten.
Gelukkig was het tijdens de officiële opening donderdagmorgen 3
december jl. rond 10.00 uur even
droog, maar voor de rest van de
dag was het nagenoeg huilen met
de pet op. Burgemeester Marianne
Burgman verwelkomde een aantal
kinderen van de Proosdijschool op
het ijs dat goeddeels bevroren was
op enkele waterplassen na. Samen
met Claudia Prange van het plaatselijke radio- en TV-station Midpoint
en voorzitter Venen-on-Ice Jos van
Wijk heette zij ook het grote aantal sponsors welkom dat het evenement drie weken lang mogelijk
maakt. Na een op z’n Rondeveens
uitgesproken Friese uitdrukking ‘It
Giet Oan’ schaatsten en krabbelden
de kinderen vanuit het schaatsterras onder de pagodetent de ijsvloer
op, al dan niet bijgestaan door enkele ouderen. Onder hen wethouder en lange afstandschaatser Jan
van Breukelen, die dit keer een paar
oranjekleurige
hockeyschaatsen
had ondergebonden. Ook een sportief ogende wethouder sport Ingrid
Lambregts trok de ijzers aan en begaf zich daarmee op glad ijs, want
uitgerekend in een plas water ging
zij onderuit. Een natte broek was

haar deel.
Wij zullen doorgaan…
Waar het toch een kleurrijk en vrolijk gezicht was op het ijs, vermaakten genodigden en andere belangstellenden zich met een kop hete
koffie of chocolademelk in de druk
bezochte, maar gezellige koek en
zopie tent. Rendez-Vous zorgt daar
de komende weken voor de nodige
versnaperingen en warme drankjes. Dat mag ook wel, gelet op de
toch wel natte buitenomstandigheden met de hoge buitentemperaturen die de afgelopen dagen, inclusief de avonden, de kwaliteit van de
ijsvloer vaak sterk negatief kunnen
beïnvloeden... zou je denken! Niets
van dat alles. Ad Mens, nauw betrokken bij het schaatsevenement
zegt hierover: “Het lijkt allemaal erger dan het is met die buien. We
hebben een brede wisser gemaakt
en daar trekken we regelmatig het
water mee van het ijs af. Wat eronder zit blijkt best een prima ijsvloer
te zijn. De vriesmachine kan het
aardig bijbenen, ook al kost het wel
meer brandstof voor het aggregaat.”
En de schaatsers zelf? “Oh, die hebben er kennelijk geen last van. Die
gaan lekker fanatiek door. Iedereen
kan een hoedje krijgen en schaatst
vrolijk verder. Ja, je kunt je er andere weersomstandigheden bij voorstellen. Het schaatst natuurlijk veel
fijner bij droog en wat kouder weer.
Dan krijg je ook een wat meer winters tafereel. Dat is ook gezelliger

dan telkens een plensbui over je
heen te krijgen. Maar het zij zo. Verder is het voor ons als organisatie
ook allemaal nieuw. Ook wij moeten maar afwachten of het allemaal
goed blijft gaan. Dat geldt eveneens
voor de verschillende schaatsevenementen die deze en de volgende weken nog georganiseerd worden, zoals het schoonrijden, het discoschaatsen en het schaatsen voor
mensen met een beperking, het G-

CSW gaat onderuit
Wilnis - Op een moeilijk bespeelbaar veld is CSW opnieuw onderuit
gegaan tegen Amstelveen dat ook
de punten eerder dit seizoen uit Wilnis meenam.
Ook dit keer was de uitslag 2-1 in
het nadeel van de ploeg van Dennis
van den IJssel.
Vooral in de eerste helft had CSW
deze wedstrijd al moeten beslissen.
Het was de betere ploeg met het
meeste balbezit maar door het lastige veld was goed combinatievoetbal niet altijd mogelijk.
Na een minuut of twintig spelen
werd Stefan Baars getorpedeerd
binnen de zestien en kreeg CSW
terecht een strafschop. Jay Klaas
Wijngaarden kon dit buitenkansje
echter niet verzilveren want de prima keeper van Amstelveen stop-

te de strafschop. Daarna leek CSW
toch op voorsprong te komen toen
na een goede aanval Mauricio Cabeza werd vrijgespeeld maar zijn
schot ging voorlangs. Weer een prima aanval werd door Stefan Baars
net over het doel geschoten. Voor
rust kwam CSW toch nog verdiend
op voorsprong. Een vrije trap van
Cabeza werd prima ingekopt door
de mee opgekomen Edgar van
Schie. In eerste instantie werd de
bal nog gestopt maar in de rebound
kopte Van Schie wel raak.
Rust
Na rust leek er in het begin ook voor
CSW geen vuiltje aan de lucht, de
ploeg gaf weinig weg en ging op
jacht naar een grotere voorsprong.
Tot het moment dat Vincent Wens
zijn tweede gele kaart moest incasseren en dus met rood moest ver-

trekken. Amstelveen rook zijn kans
en begon meer druk te zetten. Een
verdwaalde voorzet werd niet goed
verwerkt door de verdediging van
CSW en de rechtsbuiten van Amstelveen maakte beheerst de gelijkmaker. CSW bleef spelen op de
winst en dat leverde nogal wat dreigende momenten op maar het was
deze middag steeds net niet. Vlak
voor tijd kreeg CSW de deksel op de
neus toen de bal uit de kluts voor

schaatsen. We zien wel en we leren
er natuurlijk van als we dit een volgende keer weer eens gaan organiseren. We mogen niet mopperen
tot nu toe, maar het blijft voor ons
allemaal best spannend de komende weken.” Aldus een optimistische
Ad Mens.
IJs en weder dienende
Optimistisch of niet, slecht weer betekent veelal minder aantrekkingskracht van een dergelijk buitenevenement. Dat is sneu voor de organisatie. De gezelligheid zit hem juist in
een grote toeloop van mensen naar
hartje Mijdrecht, de verlichting en
de muziek rond de baan en een ijsvloer van goede kwaliteit. Het winkelende publiek gaat er dan graag
even een kijkje nemen. Het ‘winterse tafereel’ dat gevoelens van gezelligheid en een warme glühwein
moet oproepen is de laatste dagen jammer genoeg wat ‘verwaterd’.
Maar wellicht is er hoop voor de komende twee weken op ander weer,
al voorspellen de lange termijnverwachtingen toch temperaturen hoger dan normaal voor de tijd van het
jaar en vaak regen. De zorg daarover werd tijdens de persbijeenkomst donderdag een week eerder
al door de voorzitter van de stichting Venen-on-Ice, Jos van Wijk, ter
sprake gebracht, ook al schijnt het
achteraf allemaal wel mee te gaan
vallen.
Het blijft vooralsnog hopen op wat
droger en kouder weer, voor zowel
de organisatie als de schaatsliefhebbers. IJs en weder dienende –
en dat kan in dit geval beter letterlijk worden opgevat – zien we elkaar
dan terug op de schaats in plaats
van voortdurend in de koek en zopie tent om te schuilen…
De agenda van de schaatsactviteiten, sponsors, foto’s en ander
nieuws treft u aan op de website:
www.venen-on-ice.nl.

de voeten kwam van een speler van
Amstelveen en de bal in het doel
verdween.
Een beetje zure nederlaag voor
CSW, aangezien het bij rust eigenlijk al op een ruimere voorsprong
had moeten staan. Zaterdag kan de
ploeg zich revancheren thuis tegen
Zandvoort om 14.30 uur.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Na de inzinking van vorige week waren veel spelers in topvorm, maar Martien de Kuijer was
met 5592 niet te kloppen. Tweede
werd Elly Degenaars met 5487 punten, derde Van der Arend met 5422

punten, vierde is geworden Ferry Verbraak met 5153 punten en als vijfde
eindigde Theo Kranendonk met 5048
punten. Bep Schakenbos kon het
tempo niet bijhouden en eindigde op
de laatste plaats met 3553 punten.

Schooljeugd geniet van de ijsbaan
in Mijdrecht
De Ronde Venen - Afgelopen
maandagmorgen 7 december is er
door de kinderen van de groepen
3 en 4 geschaatst op de ijsbaan in
Mijdrecht.
Zij werden hartelijk ontvangen door
de organisatoren, die oranje mutsen
en schaatsen uitdeelden.
Daarna werden er drie groepen gemaakt. Als de kinderen niet goed
konden schaatsen, mochten ze een
stoel gebruiken.
Elke groep kreeg instructies. Ze deden leuke oefeningen en spelletjes en als laatste onderdeel werd
met vier groepen een estafette geschaatst en daarna... was het genieten van warme chocolademelk.
Het was een gezellige en goed georganiseerde schaatsmorgen.

Kees de Zwart speelt zijn
beste partij
Regio - Soms vallen alle biljartpuzzelstukjes perfect in elkaar. Hoe een
biljarter dan ook speelt, hard, zacht,
dik, dun, met of zonder effect, alles lukt. Een geluksbal, konijn door
de biljarters genoemd, een bal aan
het “oortje” (heel dun gecaramboleerd), alles wordt gemaakt. Zo’n
partij speelde Kees de Zwart (zie foto) maandagavond tegen Desmond
Driehuis. Voor een tegenstander is
het gedwongen op de stoel zitten
een kwelling om lijdzaam toe te zien
hoe zijn tegenspeler maar caramboles maakt. Is hij dan eindelijk aan
de beurt dan volgt vaak een misser,
vanwege het veel te lange zitten.
De kortste partij was deze week in
11 beurten voor Kees de Zwart met
een moyenne van precies 10,00.
Wim Berkelaar had met 14 caramboles = 34,15% van zijn te maken
punten.
Dio 1 blijft in de race voor de 1e
plaats door een 9-0 zege op APK
Mijdrecht 1. Bert Dijkshoorn was de
man met de kortste partij in deze
wedstrijd. In 20 beurten was hij Jan
Peeters de baas.
De Merel/Heerenlux 2 moest met 36 de eer aan De Schans laten. John
Beets is in vorm en dat ondervond
Dorus van der Meer die in 14 beurten klop kreeg. Hans Dikkers was in
18 beurten veel te sterk voor Frank
Witzand.

Cens 2 verloor op het nippertje met
4-5 van Stieva Aalsmeer. Het extra punt ging met een verschil van
0,28% naar Stieva Aalsmeer.
De Paddestoel 2 was als koploper
met 7-2 De Kromme Mijdrecht 2 de
baas. Pim de Jager was heel verrassend niet tegen Ab Augustin opgewassen. Herman van Yperen kwam
maar één punt tekort tegen Cock
Verwer.
De Vrijheid/Biljartmakers won met
5-4 van De Merel/Heerenlux 3. Wim
Berkelaar had naast de hoogste serie van de week, met 17 beurten ook
de kortste partij in deze wedstrijd.
Fred van Eijk zorgde met winst in
22 beurten op Caty Jansen ook voor
het extra punt van zijn team.
Dio 2 won in een prima wedstrijd
met 7-2 van APK Mijdrecht 2. Hennie van ’t Hul in 17 beurten, Henny Hoffmans in 19 beurten en Bart
Hoffmans in 26 beurten zorgden
voor de winst van Dio 2. In alle partijen was het verschil heel klein, dus
veel spanning.
De Merel/Heerenlux 1 was met 90 oppermachtig tegen De Paddestoel 3. Harry de Jong denderde in
19 beurten over Jos van Wijk heen.
De stand:
1. De Paddestoel 22
89 punten
2. Dio 1
78 punten
3. Dio 2
78 punten
4. De Schans
72 punten

Spanning
De Kuiper/van Wijk won met 5-4 van
Cens 1. Naast de ontketende Kees
de Zwart was Toine Doezé prima op
dreef door in 23 beurten Ab Siegrist
te verslaan. De Kromme Mijdrecht 1
won verdiend met 7-2 van De Paddestoel 1. Vader Gerrit en zoon Anthony Schuurman en Bouke Leeuwerik hielden de punten thuis.

Komende zondag 13 december worden de voorronden persoonlijk kampioenschap libre 1–sterklasse gespeeld. De 1-sterklasse is voor spelers met een moyenne van 0.01 t/
m.1,19.
De lokaliteiten zijn Café De Vrijheid, Café De Paddestoel en Recreatie-centrum De Kromme Mijdrecht,
aanvang 11.00 uur.

AKU’s Anouk en Jolanda
stelen de show
Regio - De eerste loop van het Zorg
en Zekerheidcircuit 2009-2010 in
Lisse werd een daverend succes
voor Anouk Claessens en Jolanda
ten Brinke.
Op de 15 km. werden ze eerste en
tweede overall bij de dames in een
PR. van 59,38 voor Anouk en een tijd
van 1.00.32 voor Jolanda.
Ondanks een sombere weervoorspelling van regen en harde wind,
viel het tijdens de loop reuze mee.
Het ontij kwam later, net na binnenkomst van de laatste deelnemer.
Karin Versteeg moest beide dames
laten gaan, maar kon toch zeer tevreden zijn als tweede in 1.04.28 bij
de dames boven 35 jaar.
Mandy Plasmeijer finishte op haar
beurt keurig als vierde bij de senioren in 1.12.20.
Paul Hoogers trok bij de heren vijfenvijftig plus de meeste aandacht
door een afgetekende eerste plaats
in 56,39. John van Dijk, jaren jonger,
was de snelste van de AKU equipe
met een vijfde plaats bij de 34 plussers in 55.08.
Ook Bram van Schagen kon voor de
dag komen met een tijd van 58.47
als vijfde bij de senioren.
Harry Schoordijk nadert de uurgrens
met rasse schreden en is er met zijn
1.00.30 dus nog maar dertig seconden van verwijderd!
Theo Noij, weggelopen met de Veenlopers, deed het als ver 55+ uitstekend met 1.04.01 als zevende. Guido van Vliet en Fred van Rossum zaten elkaar op de hielen met 1.06.04
om 1.06.50 en Arie Ligtvoet volgde
in 1.14.58.
Domein
De 10 km. dames zijn het domein
van Irma van Balken en Baukje Verbruggen.
Irma doet het steeds sneller en raffelde het parcours in 43.32 af wat
haar de tweede plaats bij de 45 jaar
en ouder opleverde. Baukje scoorde netjes onder de zeven en veertig
met haar 46.33 en bereikte daar de
zevende plaats mee bij de 35 plus.
Atie van Oostveen had ‘lood in de
benen’ en kwam moeizaam net onder de vijftig op 49.27 uit. Ze werd
daar even zo goed wel tweede mee

in haar klasse. Anny Calmez is de
laatste tijd aardig in vorm en deed
er nu 50.35 over, net voor Wil Voorn
in 51.46 die in een oudere groep uitkomend daar echter wel vijfde mee
werd.
De Corries ten Broeke en van Dam
volgden in respectievelijk 52.46 en
59.05. Het was voor de laatste lang
geleden dat ze binnen het uur finishte, met dank aan Maarten Breggeman die als haas 58.54 nodig
had.
Theo van Rossum was bij de heren
boven de 45 jaar uiterst snel met een
prima 36.33 als vijfde. Mario Willemse deed het goed met zijn 43.03 en
ook Ronald Velten en Richard Mayenburg bleven binnen de 45 minuten met 44.43 om 44.43.
Maarten Moraal was op afstand de
snelste van de bejaarde AKU deelnemers, zijn 47.10 doet nog menig
jongere verbleken! Hans Mooy, Arno
Waaijer en Jaap Verhoef waren ook
goed op dreef met tijden van 47.49,
49.49 en 49.27.
Vijftig
Anton Haak had de beste AKU-tijd
in de vijftig minuten met 56.42 gevolgd door Jeroen Breggeman die
58.23 nodig had. Bram Menet lag
tot 1 km voor de meet prachtig op
schema voor een tijd ruim onder het
uur. Toen ging het mis, de man met
de hamer sloeg toe en hij kwam uiteindelijk in 63.28 binnen. Jos Lakerveld, sinds jaren weer eens ingeschreven voor de 10 kilometer, volgde in 65.59.
Op de 5 km. werd AKU vertegenwoordigd door Iselin Keune die
in 25.57 mooi zevende werd bij de
meisjes t/m 15 jaar.
Op zondag 31 januari 2010 heeft
AKU de organisatie van de Zorg en
Zekerheid loop. De fameuze tien Engelse Mijlen van Uithoorn staan dan
onder andere op het programma.
Diverse ‘loop’beginners nemen inmiddels al deel aan de speciaal
voor deze loop opgezette loopcursus. Maar er is nog tijd en plaats
genoeg voor meerdere! Inlichtingen bij de trainers Kim de Bruin,
tel. 0648077942 en Bram Menet, tel.
0297 563542.
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Taekwondo piet verrast
Horangi
Wilnis – De enige echte Taekwondo Piet verraste de kinderen van Horangi Taekwondo woensdag 2 december tijdens de training.
Na de warming up schrokken de
kinderen op door het opmerkelijke
bezoek. Het bleek dat deze piet wel
een grote mond had, maar dat zijn
taekwondotalent te wensen over
liet. De kinderen konden hem veel

leren over de verschillende traptechnieken. Ook hebben de kinderen de Piet enkele driestapssparringen geleerd. Dat is een oefening die
met een partner wordt uitgevoerd.
De aanvaller maakt drie stappen en
drie stoten naar voren en de verdediger weert deze aanval af en zet
een doordachte tegenaanval in.
Hoewel Piet goed zijn best deed,
bleef hij de hele training nog een

beetje klunzig. Gelukkig was hij wel
goed in het uitdelen van strooigoed.
Voor meer informatie over Horangi
Taekwondo Mijdrecht kunt u terecht
bij Bas Bokkes of Remko van Gerven. Zij zijn op maandag- en woensdagavond in sporthal De Willestee
te vinden, waar de trainingen van
Horangi Taekwondo Mijdrecht worden gegeven.

Op de foto het team met sponsor John Korver en coach Peter Meijer voor het zwaar gehavende bord wat aantoont hoe
hard het er af en toe aan toe gaat bij het hockeyen.

John Korver Makelaars
nieuwe shirtsponsor van
HVM meisjes A2
Mijdrecht - De meiden van HVM
A2 zijn dankzij sponsoring van John
Korver Makelaars in het nieuw gestoken. Dit enthousiaste team van
14 meisjes in de leeftijd van 15-17
jaar zal proberen een goede ambassadeur te zijn voor de makelaardij van John Korver. Ze zijn in ieder

geval goed bezig want ze staan op
dit moment eerste in hun poule. De
eerste helft van de buitencompetitie zit er op. In maart gaat de tweede
helft van start. In de tussentijd gaan
de meiden voor de titel in de zaal.
Het team bestaat uit: Annika Capel,
Anne van Geest, Denise Hijman, Iris

Lambregts, Kirsten Meeuwis, Saskia Meijer, Sabine Meijer, Lieke Meijer, Channa van Miert, Fleur Venneker, Puck Vermeulen, Susanne Vesseur, Roos Vreeburg en Zoë Zoutman. De coaching wordt afwisselend verzorgd door Peter Meijer, Ad
Vermeulen en Co Zoutman.

Topper valt voor Qui Vive
heren 1 in het water
Qui Vive Jongens A1 verliest
onterecht van koploper
Uithoorn - Met de allerlaatste actie
uit een ten onrechte gegeven strafcorner scoorde koploper HGC op 5
december tegen Qui Vive Jongens
A1: 3-4. Een enorme teleurstelling
voor de Uithoornse hockeyploeg,
die in het laatste duel in de interdistrictscompetitie voor de winterstop
een visitekaartje afgaf. HGC blijft
hierdoor met de maximale score bovenaan en Qui Vive hekkensluiter,
die wel heeft aangegeven dat van
alle ploegen in deze zware competitie kan worden gewonnen. Qui
Vive Jongens A1 schakelt nu over
naar zaalhockey in de topklasse A,
met aanstaande zondag meteen al
mooie wedstrijden tegen outsider
Alkmaar en runner-up Alliance.
Kampioenskandidaat HGC had
drie van de vier voorgaande duels slechts met één doelpunt verschil gewonnen en begon gedreven
aan het duel in Uithoorn. De eerste
aanval van de Hagenezen eindigde in een strafcorner, die niet kon
worden gekeerd waardoor Qui Vive als zoveel vaker in eerdere duels al na enkele minuten tegen een
achterstand aankeek. Maar vastbesloten om HGC helemaal niets cadeau te doen, bracht de collectieve
kracht van de Qui Vive balans in de
wedstrijd en hoewel HGC kansrijk
bleef, scoorde Tom Gunther in de
tiende minuut de gelijkmaker. Beide ploegen bleven aanvallend hoc-

keyen en legden een mooie strijd op
het door de overvloedige regenval
wat trage veld. Maar al snel bleek
ook, dat HGC veelal fysieke oplossingen koos, waar het arbitraire duo
heel lankmoedig mee omging.
Vlak nadat als waarschuwing aan
HGC een groene kaart werd uitgedeeld was het Casper Wilmink die
met een snel en slim pasje Gunther
in staat stelde het tweede doelpunt
te maken. De voorsprong was terecht. Qui Vive Jongens A1, ondersteund met veel publiek waaronder co-sponsor Koop Lenstra Makelaars, bleef overwicht houden.
Onvervalste hattrick
Acht minuten voor het rustsignaal
moest een van de HGC-verdedigers
een schot van Casper Slot met het lichaam keren, waardoor de scheidsrechter niet anders dan een strafbal kon geven. Gunther liet zich die
kans op een onvervalste hattrick niet
voorbij gaan en vond met overtuiging het net: 3-1. Het geschrokken
HGC koos daarna voor een hogere
versnelling en bracht vlak voor tijd
de aansluitende treffer tot stand.
Na rust bleef HGC feller en vooral fysieker, maar ook sneller. Waar
Qui Vive in de eerste helft de betere was, bleek de koploper uit Den
Haag meer loopvermogen en snelheid in de ploeg te hebben. Uit de
counters die Qui Vive slim afdwong,

Nooitgedachters in het
nieuw op dreef
Regio - Zaterdagavond 5 december
mochten vijf schaatsers van Nooitgedacht een schaatswedstrijd rijden in Heerenveen. Dankzij sponsor
IT-Staffing konden zij deze avond
rijden in de mooie nieuwe clubschaatspakken.
Naast het feit dat de vijf schaatsers
van Nooitgedacht er keurig en herkenbaar bij reden, werd er ook goed

gepresteerd. Jonathan Boom en
Gary van Tol reden persoonlijke records op zowel de 500 als de 1500
meter. Jonathan bracht zijn pr’s naar
43.30 en 2:16.15 en Gary schaatste
46.03 en 2:22.50. Dennis Bunschoten zette zijn pr op de 500 meter, die
al zeer scherp stond, op 47.01. Niels
Immerzeel kon zich op de 500 meter net niet verbeteren, maar had

KDO Dames 2 zoekt
keepster
De Kwakel - Handbalteam Dames 2
is een gezellig team met meiden van
18 tot 34 jaar oud, waarin veel gelachen wordt maar ook hard wordt

gewerkt tijdens de wedstrijden. Niks
aan de hand zou je zeggen. Er mist
alleen één belangrijk persoon in het
team: een keepster.

werd echter niet gescoord: tot twee
maal toe hadden de Qui Vive-spitsen riante kansen de stand op 4-2
te brengen.
Het spel werd ontsierd door enkele bijzondere, maar niet geziene
overtredingen door spelers uit Den
Haag, waardoor helaas een verkeerde spanning ontstond. Halverwege
de tweede helft was er geel voor een
HGC-speler. In de 21e minuut kwamen de Hagenezen uit een mooie
aanval op 3-3 en daarna steeg de
spanning flink. Twee minuten later was er geel voor de uitblinkende Qui Viver Wup Haremaker. HGC
dwong in de tweede helft veel strafcorners af, maar de verdediging van
Qui Vive stond goed. Twee minuten voor tijd kreeg aanvoerder Marco van Zijverden van het ABN Amro-team geel en in de laatste minuut versierde HGC de zesde strafcorner. Deze gevaarlijk hoog ingeslagen bal, waardoor Joep Heijerman geblesseerd raakte, leidde tot
verbazing niet tot een vrije slag voor
Qui Vive maar weer tot een strafcorner voor HGC. Ondanks de peilsnelle uitloop van Jasper van Hijfte trof
HGC toch het Qui Vive-doel. ,,Een
zure en onterechte nederlaag, omdat een gelijk spel zeker verdiend
was’’, aldus trainercoach Etienne
Spee. Manager Pieter Bas Kolenberg: ,,Tegen alle teams zijn punten
te pakken en daar gaan we na de
winterstop voor.’’

Uithoorn - Bij de koploper in de
overgangsklasse B ging de ploeg
met 6-2 ten onder. Het leed werd
beslecht in de laatste 12 minuten van de wedstrijd wat het des te
zuurder maakt. Het is Qui Vive niet
gelukt om de 1ste seizoenshelft in
stijl af te sluiten tegen HDM. Voor
de 2e keer mocht Qui Vive de gang
zetten naar Den Haag alwaar er deze keer de confrontatie met HDM
op het programma stond. Een waardige koploper van de overgangsklasse met veel kwaliteit in de ploeg.
Thuis werd er eerder in het seizoen
al met 2-4 verloren dus tijd om wat
goed te maken.
HDM bleek toch een lastig te bestrijden ploeg op hun eigen veld.
Bovendien waren de hagenezen naast technisch vaardig ook
behoorlijk snel in hun omschakeling en daar werd Qui Vive dan ook
pijn mee gedaan. De bal werd veroverd op het middenveld en met

een individuele actie tot slot werd
de stand op 1-0 getrokken. Door
middel van een strafcorner die misschien niet had mogen tellen kwam
de stand op 2-0. De verwoede pogingen van Qui Vive om bij de HDM
goal te komen werden in de laatste minuut beloond met een strafcorner. De tijd was inmiddels verstreken maar uit de nog te nemen
strafcorner wist Erik Otto uit de rebound de 2-1 binnen te tikken nog
voor de rust.
Wedstrijd
De spanning was weer helemaal
terug in de wedstrijd na de thee.
Dat was ook wel te zien want geen
van beide partijen drukte echt door
of werd levensgevaarlijk. Qui Vive
werd iets sterker, bovendien produceerde ze meer kansen. Tot 12 min
voor tijd bleef de stand 2-1. Was het
het falen in de afronding? De opkomende ongeduldigheid? Het falen-

de arbitrale duo? Of misschien wel
de kracht van HDM? Wellicht een
combinatie, want HDM gooide het
gas erop en Qui Vive ging veel meer
lopen met de bal. Mogelijkheden
waar HDM op wacht en met precisie toeslaat. Door middel van counters en enkele strafcorner liep de
stand snel uit naar een onoverbrugbare 6-1. De heren uit de Kwakel
waren even helemaal de weg kwijt.
Vlak voor tijd wist Erik Otto met zijn
2de de stand nog wel naar de 6-2 te
tikken maar verder kwam het niet.
HDM wint terecht maar het had niet
zo ruim gehoeven. Zo kan Qui Vive
een mooie 1ste seizoenshelft helaas
niet afsluiten met een mooi resultaat. De focus ligt nu op even rust,
wat zaalhockey (hoofdklasse) hier
en daar en de voorbereiding naar
seizoenshelft 2. Hopelijk wordt vanaf plaats 6 weer de weg naar boven
ingezet en wie weet waar dat zou
kunnen eindigen??

Pieten bij kleutergymnastiek Veenland
Wilnis - Vorige week woensdag was
het een dolle boel bij de kleutergym
van gymnastiekvereniging Veenland
in Wilnis. Er waren allerlei toestellen
neergezet voor de kinderen om aan
hun ouders, oppas, opa’s en oma’s
te laten zien dat zij ook een hele
goede zwarte piet zouden kunnen
zijn. Ze hebben gesprongen, geklommen, gebalanceerd en gerold
en gehold op de tumblingbaan, dit
alles terwijl er vrolijke Sinterklaasmuziek te horen was. Tot ieders grote verrassing kwamen er ook nog
eens zwarte pieten langs om mee
te doen. Die pieten bakte er niet zo
veel van, ze moesten overal geholpen worden. De kinderen hebben
heel erg hun best gedaan en dat
werd aan het einde van de les beloond met een heus pietendiploma
en een chocoladeletter.

zijn zinnen deze avond gezet op de
3000 meter. Op deze afstand reed
hij maar liefst 16 seconden van zijn
beste tijd af en finishte in 4.40.74
Lisanne Immerzeel kwam op de 500
meter helaas ten val. Zij was hierover uiteraard zeer teleurgesteld
en had maar weinig tijd om weer te
herstellen en zich weer op te laden
voor de volgende afstand. Lisanne
toonde echter karakter door op de
1000 meter een dik persoonlijke record te rijden van 1:47.04. Met deze
tijd verbeterde Lisanne onverwachts
ook het clubrecord op deze afstand,
welke dateerde uit 2004 .
Lijkt het je leuk om keepster te worden bij Dames 2 en heb je misschien ook al ervaring met keepen?
Kom dan gerust eens langs op een
van onze trainingen of stuur een
mailtje naar handbal@kdo.nl. Wij
trainen op dinsdag van 20.30 uur
tot 21.30 uur en op donderdag van
20.00 uur tot 21.00 uur in de sporthal van KDO.

Zwarte pietengym in de Willisstee
Wilnis - Woensdag 2 december
hebben twee zwarte pieten met de
gymles van juf Sandra meegedaan !
Het was erg leuk. De kinderen hebben allemaal hun Pietendiploma be-

haald. Ze gingen over de daken lopen, kado’s in de schoorsteen stoppen en van de daken springen. De
pieten vonden dat erg knap van
de kinderen. Het was een gezellige

middag in de gymzaal de Willestee
te Wilnis. Elke woensdag van 15.30
uur tot 16.30 uur kunnen kinderen
van 5 tot 6 jaar in de Willestee gymen bij juf Sandra.
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Twee pieten brengen
verrassingsbezoek bij
danscentrum colijn
Uithoorn - Afgelopen woensdag
waren de kinderen van Danscentrum
Colijn weer lekker bezig met hun lessen o.l.v. docente Merel. Speciaal
voor Sinterklaas was de zaal gezellig aangekleed en de kinderen waren
druk bezig met de marsepeindans en
natuurlijk de oefeningen voor de pietenklas! Ineens stonden er twee pieten in de zaal! Maar dat waren niet
zulke slimme pieten... Ze keken in
de spiegels en zagen... alleen zichzelf! De pieten dachten echter dat dit
weer andere pieten waren en raak-

ten helemaal in de war! De kinderen hebben hen geholpen en laten
zien dat het spiegels waren en dat de
kinderen achter hen stonden! Daarna hebben de kinderen en de zwarte pieten natuurlijk de marsepeindans gedaan en nog een paar andere dansen. De pieten werden moe en
gingen gewoon op de grond liggen
slapen! Uiteindelijk zijn ze toch weer
wakker geworden en bleek al gauw
dat zij ook nog pakjes bij zich hadden voor de kinderen en natuurlijk
pepernoten! Het was weer een dolle

AV De Veenlopers viert
haar 25-jarig bestaan
De Ronde Venen - Op 3 december jl. bestond AV De Veenlopers 25
jaar. Ter gelegenheid daarvan vond
vorige week zondag een estafetteloop plaats langs de historische
plekken van De Veenlopers. De dag
werd afgesloten met een feestavond
in De Meijert. Na 25 jaar is AV De
Veenlopers springlevend. Het ledenaantal is de afgelopen jaren enorm
gegroeid. Op dit moment heeft de
Rondeveense
atletiekvereniging
maar liefst 150 leden; het hoogste aantal in de geschiedenis van
de vereniging. Er is de laatste jaren
door het bestuur en het grote aantal
vrijwilligers dan ook hard gewerkt
aan de verbetering van de vereniging in al haar facetten. Zo heeft
de vereniging trainers de kans gegeven looptrainercursussen te volgen, de donderdag is toegevoegd
als volwaardige trainingsavond, met
diverse clinics heeft een groot aan-

tal Rondeveners kennis kunnen maken met de loopsport en de Zilveren Turfloop is elk jaar weer een belangrijk sportevenement in De Ronde Venen. Naast het sportieve element is er op de trainingsavonden
ook voldoende gelegenheid voor
gezelligheid en zijn er evenementen
als de clubkampioenschappen (met
barbecue), het kampeerweekend
en het gezamenlijk deelnemen aan
hardloopwedstrijden. De sportieve prestaties van lopers als Michael
en Frans Woerden (beiden tweevoudig sportman van het jaar) en Agnes
Hijman (meervoudig sportvrouw van
het jaar) mogen daarbij ook niet onvermeld blijven.
Estafette
Achttien teams van 5 lopers liepen
vorige week zondag in estafettevorm langs de historische plekken
van AV De Veenlopers in De Ronde

Venen. Er werd gestart bij het recreatieterrein Bosdijk, waar de eerste
trainingen van de vereniging plaatsvonden. Vervolgens werden locaties
aangedaan als De Boei in Vinkeveen, het voormalige gemeentehuis
in Wilnis (verzamelpunt van diverse
duurtrainingen), de Rendementsweg in Mijdrecht (huidige trainingslocatie), de Energieweg (oude trainingslocatie) en de Strooppot
in De Hoef (voormalige locatie clubkampioenschappen). De finish van
de estafette was na 27 kilometer bij
de Meijert, waar de start en finish
van diverse loopevenementen is geweest. Wethouder sport Ingrid Lambregts ving daar de lopers op bij deze feestelijke gebeurtenis.
’s Avonds was er een groots feest in
de Meijert, waar de Veenlopers bewezen niet alleen op de polderwegen uit de voeten te kunnen, maar
ook op de dansvloer...

boel. De pieten hebben beloofd dat
zij volgend jaar weer langskomen. De
foto’s zijn te bezichtigen op de site;
www.colijndancemasters.nl.
Ook in het nieuwe jaar staat er weer
een aantal leuke cursussen op stapel welke in januari gaan beginnen.
Ten eerste de ADV-danslessen voor
de kinderen van 4 en 5 jaar. Daarnaast zijn er nog een paar plekjes vrij
op de groepen van 6 en 7 jaar en de
groep van 8–11 jaar. Natuurlijk gaat
het danscentrum vanaf januari toewerken naar de jaarlijkse theatershow The Night of the Proms 2010.
Dit belooft weer een waar spektakel
te worden met ballet, hip hop, showdance, latin american, ballroom,
Breakdance, Rock ’n Roll en nog veel
meer!
Zumba en Breakdance
In januari starten ook de nieuwe Zumbacursussen en de nieuwe breakdancelessen starten in februari. Er is plaats voor beginners en
(ver)gevorderde dansers, voor ieder
wat wils dus! Bij danscentrum Colijn
krijgen u en uw kinderen les van gediplomeerde dansdocenten. Zij zorgen voor een goed opgebouwde les
met aandacht voor de techniek en
voor plezier in het dansen. Dansen
doe je bij Colijn! Meer info? www.colijndancemasters.nl

Donateurs van K&G gaan
weer dammen
De Kwakel - Op zaterdagmiddag de
19e december worden de donateurs
van de Kwakelse damclub Kunst &
Genoegen wederom in staat gesteld
hun onderlinge krachten te meten.
Deze keer zal dit toernooi gehouden worden op de thuisbasis van de
club in ’t Fort De Kwakel, aanvang
om 13.00 uur. Vanaf die tijd zal competitieleider René de Jong de deelnemers inschrijven. René overweegt
om het Zwitsers systeem te hanteren waardoor de spelers van gelijke
sterkten tegen elkaar in het strijdperk treden. Dit jaar zal Edwin Nieuwendijk zijn donateurstitel op het
spel zetten. Kinderen van de donateurs zijn natuurlijk ook weer welkom voor hun toernooi.
Het was afgelopen dinsdag flink
zweten voor het vlaggenschip van
K&G. Zij moesten in en tegen Purmerend winnen om op gelijke hoogte met de koploper Den Helder te
komen. En misschien nog wel belangrijker om het 2e team van K&G
te passeren, deze dammers kregen
steeds meer praatjes op de maandagse clubavond in ’t Fort. Door
Wim Keessen nam K&G al snel een
voorsprong op de Purmerenders.
Onder grote druk wist Piet van der

Poel deze voorsprong te consolideren. Vervolgens kwamen de teams
op gelijke hoogte toen kopman Rene de Jong het hoofd moest buigen. De druk kwam op de schouders van Adrie Voorn te leggen, de
beide hoofden om het bord liepen
steeds roder aan. Na een verkeerde plakker kon Adrie nog net op
de zet af de zege pakken, ook voor
zijn team. Dat team dat nu op de 2e
plaats staat, omdat Den Helder halverwege deze competitie twee bordpunten meer scoorde. Piet van der

Poel maakte maandag van de remise tussen de toppers Wim Keessen
en Adrie Voorn gebruik om middels
winst op Bert van Wermeskerken de
koppositie van zijn club te pakken.
Voor de titel komen minstens zeven
dammers nog in aanmerking. Zo zit
Leo Hoogervorst op het vinkentouw,
en heeft zijn teamgenoot van het 2e
team de minste verliespunten. Ook
presteert hun kompaan Kees Harte zeer goed en is kanshebber. Volop spanning dus zo halverwege het
damseizoen
J. Harte-R. de Jong
0-2
W. Keessen-A. Voorn
1-1
K. Harte-F. Verlinden
2-0
P. v.d. Poel-B. v. Wermes
2-0
H. Arends-J. Bartels
0-2
L. Hoogervorst-P. Terlouw
2-0

De winter kan komen van
schaatsclub Voorwaarts
Vinkeveen – De leden van IJsclub
Voorwaarts zijn er klaar voor.
Al ziet het er nu nog niet naar uit
met al die regen, ze zijn in ieder geval klaar voor de winter.

Showballet Nicole wint
drie bekers in Noordwijk
Mijdrecht - Vorige week hadden we al in deze krant gemeld dat
showballet Nicole 29 november met
4 groepen zou gaan meedoen aan
de 4e editie van het Shell We Dance
Event te Noordwijk.
Afgelopen zondag was het zover en
reden ze met deze 4 groepen naar
Noordwijk.
Groep 6 onder leiding van Edith van
Wijngaarden zat in de jongste leeftijdscategorie 1: 8 tot en met 12 jaar.
Deze meisjes en 1 jongen hadden
nog niet eerder meegedaan aan een
wedstrijd, dus het was allemaal erg
spannend. In hun categorie deden
7 groepen mee, dus de concurrentie was hoog. Zij lieten een nummer
van Tarzan zien en dit deden ze erg
goed. Ze maakten de bewegingen
groot, voerden ze gelijk uit en daarbij lieten ze ook duidelijk zien dat
ze er plezier in hadden. Helaas zag
de jury niet dat deze groep ook een
prijs verdiende en zijn zij net buiten de prijzen gevallen, weliswaar
op een mooie 4e plaats maar helaas
zonder beker, want alleen de eerste
drie kregen een beker.
Groep 10 o.l.v. Judith van Eijk was
iets meer ervaren en had al eerder
aan twee wedstrijden meegedaan,

wel in een iets andere samenstelling, maar ze wisten wat er ging komen. Vorig jaar een tweede plaats
met Birdiesmix, dus nu een nieuw
nummer en gaan voor de eerste
plaats, BombayRockers. Maar ook
in deze categorie 2: 13 t/m 15 jaar,
waren de groepen aan elkaar gewaagd. Ze brachten het nummer
mooi en met de juiste uitstraling,
maar helaas ging het hier en daar
niet helemaal gelijk en daar let de
jury ook op, dus werden ze beloond
met een tweede plaats en dat was
de eerste beker van die ochtend.
Nieuwe dans
De groep van selectie 2 is pas samen vanaf dit dansseizoen, dus er
moest een nieuwe dans ingestudeerd worden, ook weer o.l.v. Judith.
In drie weken alle stukken aangeleerd en de laatste week de puntjes
op de i gezet. Wat hebben die meiden hard gewerkt en niet voor niks.
Eenmaal op het podium moest het
gebeuren in leeftijdscategorie 3: superstrak en helemaal gelijk, genietend van het dansen met een lach
op het gezicht behaalden zij de eerste plaats! En dat was beker twee
van de ochtend.

Last but not least de showgroep o.l.v.
Nicole van Spengen, ook hier weer
wat nieuwe gezichten erbij, deze
meiden moesten even snel het wedstrijdnummer aanleren, maar complimenten, ze stonden er en hoe?!
Vooral voor de nieuwe meiden was
het erg spannend, maar op het podium verdwenen de zenuwen snel,
want er moest gedanst en geëntertaind worden op Footloose. In categorie 4 zaten weer erg veel groepen,
maar de showgroep wist er toch ook
een beker uit te slepen, zij behaalden de 3e plaats! En dat was beker nummer drie van deze geslaagde ochtend.
Na een foto van alle deelnemende
groepen van “Nicole” en hun bekers, gemaakt door Jurgen van Linden, keerden de groepen en alle juffen tevreden en voldaan huiswaarts.
Met in het vooruitzicht The best of...
op 9 mei 2010, waar de 1e, 2e en
3e plaatsen van alle vijf de Shell We
Dance Events worden uitgenodigd.
Via deze weg wil ‘Nicole’ ook al het
publiek en de rijdende ouders bedanken, want zonder hen had het
showballet niet mee kunnen doen.

Waarom? Wel, het gaat om de
kluunbrug onder de N201 tussen de
“zeilschool” en “De Adelaar” die er
na acht jaar weer in hangt.
Dus De Vinkeveense IJsclub “Voorwaarts” is er klaar voor. De winterpret mag komen, de kluunvoorziening zit al op zijn plaats.

