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De Ronde Venen - Het hertellen
van alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 24 november 2010,
heeft niet geleid tot een gewijzigde verkiezingsuitslag. De gemeenteraad besloot vrijdag 10 december alle uitgebrachte stemmen opnieuw te tellen nadat bij hertelling
van stembureau 2 een aantal afwijkingen was geconstateerd. Het hertellen van alle uitgebrachte stemmen heeft maandag 13 december
plaatsgevonden.
In de gemeenten De Ronde Venen
en Abcoude zijn 24 november verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad van de nieuwe ge-

meente De Ronde Venen. Kort nadat de uitslag vrijdag 26 november
officieel was vastgesteld door het
hoofdstembureau, werd ontdekt dat
bij één van de stembureaus waarschijnlijk een fout was gemaakt. Een
van de kandidaten had bij dit stembureau nul stemmen achter zijn
naam staan in de officiële uitslag,
terwijl hij zeker wist dat er stemmen
op hem waren uitgebracht. Aangezien de kandidaat die boven hem
stond op het stembiljet 29 stemmen had gekregen, tegen een veel
lager aantal in andere stembureaus,
ontstond al snel het sterke vermoeden dat er een verschrijving was gemaakt in het proces-verbaal van het
stembureau.

Op 10 december heeft de gemeenteraad besloten de uitslag van dit
specifieke stembureau te hertellen.
Daaruit bleek inderdaad dat de uitgebrachte stemmen ten onrechte
naar de verkeerde kandidaat waren
gegaan. Als gevolg van deze hertelling komt kandidaat-raadslid J.W.
Koedam nu als eerste in aanmerking voor een zetel in de gemeenteraad als een van de verkozen raadsleden van de fractie RVB opstapt.
Bij het hertellen van de 936 stemmen van stembureau 2 bleek echter
ook dat bij een aantal andere kandidaten één stem teveel of juist te
weinig was ingevuld. Gezien deze
afwijkingen besloot de gemeenteraad alle uitgebrachte stemmen op-
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Nieuwe Meerbode - 15 december 2010
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGen
seRVIcelIjn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
seRVIcepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlBRenGstAtIon
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
spReekuuR colleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde
Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien
van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De
Ronde Venen werkt met servicenormen.
AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
Amstelhoek
De Bruinlaan 26
mijdrecht
Agaat 13
Hoofdweg 89
Paltrok 10
Westerlandweg 10
Vinkeveen
Herenweg 261a
Wilnis
Geerkade 14
Trilgras 19

Aard van het project

Activiteit

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Realiseren van een raam in de
zijgevel van de woning

- Bouwen

W-2010-2061

28-11-2010

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Maken van een dakopbouw/
dakkapel t.p.v. dakterras aan
achterzijde van de woning
Voltooien van een overkapping ten
behoeve van stro-opslag en
huisvesten paarden
Realiseren van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Gedeeltelijk vergroten van de
ligboxenstal

- Bouwen

W-2010-2059

25-11-2010

straatnaam

- Bouwen

W-2010-2058

22-11-2010

Amstelhoek
Tymon v. Hiltenstr. 25

- Bouwen

W-2010-2053

19-11-2010

- Bouwen

W-2010-2066

30-11-2010

Bouwen van een blokhut achter
de woning

- Bouwen

W-2010-2060

25-11-2010

Herbouw garage/berging,
kantoorgedeelte en opslagruimte
Realiseren van een dakopbouw
op de uitbouw

- Bouwen

W-2010-2062

29-11-2010

- Bouwen

W-2010-2065

29-11-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen om
omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien. Rectificatie: In De Ronde Vener van 1 december 2010 staat
vermeld onder de kop ‘aangevraagde omgevingsvergunningen’ dat Waverbancken 2 in Waverveen ligt. Dit
is fout. Waverbanken 2 ligt in Vinkeveen.
VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met ontheffInG/WIjzIGInG
BestemmInGsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 16 december 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Veranderen van de begane grond van een
watertoren in kantoorruimte

2010-0041

A

2010/0321
2010/0368
2010/0375
2010/0319
2010/0322
2010/0340
2010/0332

B
C
D
E
F
G
H

Waeterrijck 30

Plaatsen van een schutting
Oprichten van een erfscheiding
Oprichten van een hekwerk
Plaatsen van een hek
Plaatsen van een hekwerk
Plaatsen van een hekwerk
Plaatsen van een hekwerk/perceelafscheiding
aan de voorzijde
Plaatsen van een front schuifhek

2010/0320

I

Wilnis
Geerkade 54

Vernieuwen van een kapberg

2010/0122

J

mijdrecht
Industrieweg 6
Vinkeveen
Waeterrijck 1
Waeterrijck 3
Waeterrijck 15
Waeterrijck 22
Waeterrijck 24
Waeterrijck 26a
Waeterrijck 28

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c
Wet ruimtelijke ordening.
- Onder B, C, D, E, F, G, H, I, J te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de
zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft,
uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder
door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw
zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen
kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de
Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

15 DecemBeR 2010
VeRVolG BehAnDelInG AGenDA menInGVoRmenDe en
BesluItnemenDe RAADVeRGADeRInG VAn 10 DecemBeR 2010
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De raadsvergadering van 10 december jl. is geschorst in verband met het besluit om
alle stemmen die zijn uitgebracht tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 24 november 2010 te gaan hertellen. Aanleiding hiervoor vormen onregelmatigheden die
zijn geconstateerd nadat de stemmen van één stembureau waren herteld. Het hertellen van alle stemmen vindt plaats op maandag 13 december. De raadsvergadering
van 15 december wordt dan ook voorafgegaan met de afhandeling van het agendapunt over de geloofsbrieven, waarna de reguliere agenda voor de 15e december
aan de orde komt.
4. Onderzoek geloofsbrieven (raadsvoorstel 0077/10)
Na hertelling van de stemmen zal door de commissie van onderzoek geloofsbrieven verslag worden gedaan of tot toelating van de raadsleden voor de nieuwe
gemeente De Ronde Venen kan worden overgegaan.
5. Sluiting
AGenDA menInGVoRmenDe RAADsVeRGADeRInG
15 DecemBeR 2010
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten
per inspreker- kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
Ingediend is het volgende initiatiefvoorstel van de fractie Ronde Venen Belang:
Project Verbetering Doorvaart De Heul (2010e00285)
Om de subsidiemogelijkheden veilig te stellen wordt een principebesluit genomen om dit project in 2011 verder uit te werken in een gewijzigde Nota van Uitgangspunten.
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de
agenda de agendering van het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 29 november en rtg Bestuur en Middelen van 30 november en rtg Omgeving 1 december 2010
5. Welzijnsubsidies 2011 (raadsvoorstel nr. 0065/10)
De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de te verlenen en af te wijzen welzijnsubsidies 2011. De subsidies worden verleend met een begrotingsvoorbehoud.
6. Evaluatie cameratoezicht (raadsvoorstel nr. 0071/10)
Voorgesteld wordt kennis te nemen van het rapport Evaluatie Cameratoezicht

opm.

Waverveen
Hoofdweg 14

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een dakkapel op het voorgeveldakvlak
van de woning

2010/0466

7-12-2010

Oprichten van een sorteer/opslagloods

2010/0082

7-12-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn
gekomen.
De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te
hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit betreffende de volgende verkeersmaatregel hebben genomen:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Burg.
De Voogtlaan 54, 3648 XG in Wilnis.
Dit besluit ligt met ingang van 15 december 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar
maken. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de
indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet
worden ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden
ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht)
verbonden.

Mijdrecht. Cameratoezicht in het dorpscentrum, in de huidige vorm, voort te zetten tot (uiterlijk) eind 2012. De komende twee jaren de ruimtelijke ontwikkelingen
in het centrumgebied en de ontwikkelingen op het gebied van regionaal cameratoezicht betrekken bij (eventueel) cameratoezicht na 2012.
7. Beheerplan Kunstwerken 2010 – 2014 (raadsvoorstel nr. 0069/10)
Voor de uitvoeren van het kunstwerkenbeheerplan 2010 - 2014 wordt voor de extra benodigde middelen een voorstel gedaan dit incidenteel te bekostigen uit de
saldireserve en dit op te nemen in het bij de voorjaarsrapportage aan te beiden
meerjarenperspectief.
8. Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een vrijstelling voor het oprichten van 87 woningen incl. parkeervoorzieningen en loopdek op het perceel Grutto 2 (nabij) te Mijdrecht. (raadsvoorstel nr. 0073/10)
Beslissing op het bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een vrijstelling voor het oprichten van 87 woningen incl. parkeervoorzieningen en loopdek op het perceel Grutto 2 (nabij) te Mijdrecht.
9. Dienstverleningsconcept (raadsvoorstel nr. 00/10)
In het dienstverleningsconcept wordt beschreven hoe de dienstverlening van de
nieuwe gemeente wordt vormgegeven. De raad wordt voorgesteld met dit dienstverleningsconcept in te stemmen en eventueel een keuze te maken voor aanvullende dienstverlening door middel van Variant 1: een loket burgerzaken in YourHome in Abcoude of door middel van Variant 2: een rechtstreekse pendelbus, 3x
per week, tussen Abcoude en het gemeentehuis in Mijdrecht. Tevens wordt de
raad voorgesteld de bijbehorende budgetten beschikbaar te stellen.
10. Harmonisatie legesverordening 2011 (raadsvoorstel nr. 0079/10)
De gemeenteraad wordt voorgesteld de geharmoniseerde legesverordening 2011
met de daarbij behorende tarieventabel 2011 vast te stellen.
11. Kadernotities en reactienota structuurvisie en deelvisies (raadsvoorstel nr.
0078/10)
Samen met de kadernotities structuurvisie, worden de reactie nota deel 1 en deel
2 aangeboden ter behandeling. Het proces loopt via de stuurgroep en het fractievoorzittersberaad. De RTG is hierbij niet aan de orde.
12. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AGenDA BesluItnemenDe RAADsVeRGADeRInG
15 DecemBeR 2010
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 10 december 2010.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 25 november 2010.
4. Akkoordstukken:
4a. Tweede financiële rapportage 2010 (raadsvoorstel nr. 0067/10)
Voorgesteld wordt in te stemmen met het bijstellen van diverse budgetten, die in
deze tweede financiële rapportage 2010 zijn opgenomen.

Voor €5,- per maand brengt u zieke kinderen
en hun ouders dicht bij elkaar.
Word nu donateur van het
Ronald McDonald Kinderfonds.

4b. Voortgangsrapportage incidentele budgetten 2010 ten laste van de reserves
(raadsvoorstel nr. 0068/10)
Voorgesteld wordt in te stemmen met de voorgestelde mutaties in de begrote
onttrekking aan de reserves in 2010 en de ter inzage liggende voortgangsrapportages.
4c. Principemedewerking voor uitwerking bouwplan PCBS De Schakel met 28 starterappartementen (raadsvoorstel nr. 0070/10)
Het bestuur van de Vereniging voor protestants christelijk onderwijs te Vinkeveen verzoekt de gemeenteraad de principemedewerking bij de verdere uitwerking van een bouwplan voor een nieuw schoolgebouw voor basisschool De
Schakel in combinatie met 28 starterappartementen aan de Pijlstaartlaan te Vinkeveen. Voorgesteld wordt de gevraagde principemedewerking te verlenen en
een definitief voorstel voor de daadwerkelijke realisering van het plan af te wachten.
5. Benoeming beoogd griffier (raadsvoorstel nr. 0075/10)
Voorgesteld wordt de heer M. de Graaf te benoemen als beoogd griffier.
6. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald
of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
7. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman
AGenDA BuItenGeWone RAADsVeRGADeRInG
16 DecemBeR 2010
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Toespraak commissaris der Koningin van de provincie Utrecht de heer R. Robbertsen
De commissaris van de Koningin, de heer Robbertsen, gaat in op het opheffen van
de gemeente De Ronde Venen en de start van de nieuwe gemeente De Ronde Venen, waarin de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude samen gaan.
4. Toespraak voorzitter mevrouw drs. M. Burgman
Burgemeester Burgman blikt als voorzitter van de raad in deze laatste raadsvergadering van de ‘oude’ De Ronde Venen terug op het 21-jarig bestaan van de gemeente. Ook staat zij stil bij het afscheid van 15 raadsleden die niet in de gemeenteraad van de nieuwe gemeente terugkeren.
5. Toespraken fractievoorzitters en raadsleden
Fractievoorzitters en raadsleden wordt gelegenheid geboden om door middel van
korte toespraken stil te staan bij de beëindiging van de huidige De Ronde Venen, de
start van de nieuwe gemeente en hun eventuele einde van hun raadslidmaatschap.
6 Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

kinderfondsknuffels.nl
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Eerste kerstmarkt aan de Amstel
overweldigend succes:
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ruim 20.000 bezoekers bezochten
afgelopen zondag de kerstmarkt

pagina 6

Nieuwe Meerbode - 15 december 2010

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

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

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

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

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

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

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 16.200
EDItIE 3
oPlAAg 14.200
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

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

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

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

Knotgroep zaagt bij
Fort Nigtevecht
Regio - Zaterdag 18 december
zaagt de Knotgroep Uithoorn bij het
Fort Nigtevecht. Dit Fort is een onderdeel van de Stelling van Amsterdam, zoals ook de liniedijk die loopt
vanaf dit Fort naar de steunbatterij
aan het Gein. Ooit had dit tot doel
een naderende legermacht tegen
te houden, die het al moeilijk had
om door het ondergelopen land op
te rukken. De stelling van Amsterdam heeft nooit zijn nut kunnen bewijzen.
Langs de liniedijk staat een lange rij
zeer oude knotwilgen, bejaarde monumenten, die heel zorgvuldig weer
‘bijgeknipt’ moeten worden. Eens in
de drie jaar moet dat gebeuren, an-

ders is het risico van omwaaien te
groot. De Knotgroep gaat van deze
rij wilgen weer een deel doen. Vanaf
9.00 uur tot 13.00 uur.
Verzamelpunt is het Fort Nigtevecht.
De route daarheen is: over de N201,
onder de A2 door, bij Loenersloot
rechtsaf en onder het spoor door, en
bij het Amsterdam-Rijnkanaal linksaf. Na 6 km links, tot bij het Fort.
De Knotgroep zorgt voor koffie en
koek halverwege, en voor soep aan
het eind. Neem zelf een beker plus
lepel en degelijk waterdicht schoeisel mee. Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor goed gereedschap.
Voor meer informatie: Bert Schaap
0297-565172.

Tweeluik Nederlandse
tradities en trends
Regio - Bij Uitgeverij Waanders verschenen onlangs twee boeken over
alledaagse cultuur in Nederland.
Wie zijn wij en waarom doen wij wat
we doen? Die vragen staan centraal
in ‘Typisch Nederland’ en ‘Nederlanders vieren feest’.
Hoewel de boeken los van elkaar
zijn te lezen, vormen ze samen een
aantrekkelijk tweeluik over Nederlandse tradities en trends in heden
en verleden. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur, het landelijk
instituut voor het immateriële erfgoed, werkte mee aan de totstandkoming, evenals het Nederlands
Openluchtmuseum en het Meertens
Instituut.
Ineke Strouken, directeur van het
Nederlands Centrum voor Volkscultuur: ‘Gewoonten en gebruiken
worden in sterke mate bepaald door
mode en trends. Tegelijkertijd is er
behoefte aan houvast, aan kennis
van onze roots om goed te kunnen
functioneren in onze samenleving.’

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Microkrediet
Als je je gaat bezighouden met mensen in een volstrekt ander gebied is het
belangrijk dat je je gaat verdiepen in de cultuur van die bevolking.
Dat lijkt een open deur, maar de werkelijkheid is weerbarstiger.
Als je niet begrijpt hoe je partners denken en voelen loop je tegen situaties
aan van onbegrip en teleurstelling. Projecten kunnen gemakkelijk spaak lopen als wij menen dat we met onze efficiënte westerse stijl van werken wel
even orde op zaken kunnen stellen in de wereld van onze doelgroepen.
Bij onze trainingen wordt van alle deelnemers, zowel Kenianen als onze eigen mensen gevraagd om de hand op te steken in de vorm ven een “C” als
je iets tegenkomt in de discussie wat in je eigen cultuur niet wordt begrepen en dat werkt soms heel verhelderend.
Toen onze stichting enige serieuze vormen begon aan te nemen en we de
beschikking kregen over een professionele consulent is onze consulent
eerst gedurende drie maanden met zijn gezin in Wajir gaan wonen. Mede
omdat hij antropoloog is had hij na die drie maanden meer begrepen van
de samenleving en meer sleutelfiguren leren kennen dan wij in al die jaren daarvoor.
Hij heeft ons dan ook voorgehouden hoe de nomadencultuur in elkaar zit en
hoe onze doelgroep zaken als geld, bezit, status en onderlinge relaties opvatten hoezeer zij zich afhankelijk weten van de Almachtige. Dat heeft ons
voor heel wat frustraties behoed.
Zo begrepen we uiteindelijk dat microkrediet in een wereld als Wajir nog
niet werkt en dat vonden we jammer, want het lijkt zo’n mooie vorm van
hulp bij de ontwikkeling. Met name vrouwen in andere delen van de wereld
kunnen daar goed mee overweg en krijgen op die manier kansen om uit de
armoede weg te komen. Uit onze vorige column had u al opgemaakt dat
bezit in een nomaden-wereld iets is wat je deelt met de familieleden; bezit
houd je niet voor jezelf, zeker niet als vrouw.
Zodra een vrouw geld ontvangt voor haar microkrediet-project zal zij worden omringd door familieleden die hun deel opeisen. Daarmee komt die
vrouw in een onmogelijke positie omdat zij het geld niet kan terugbetalen.
Wat we wel stimuleren zijn income-generating-projects, projecten waarmee geld kan worden verdiend. Het Fee-For-Work-project is zo’n voorbeeld:
hiermee kunnen kinderen en hun ouders met lichte werkzaamheden het
schoolgeld voor hun kind verdienen. Een ander voorbeeld is de timmerwerkplaats voor dove kinderen, die met het verkopen van het timmerwerk
een inkomen kunnen krijgen. Ook met de ambachtsschool willen we deze
denkwijze introduceren.
Het is een uitdaging om meer van dit soort projecten te realiseren zoals het
verzamelen en verwerken van plasticafval etc.
We kunnen veel van elkaar leren.
Ad Groeneveld

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

Die basiskennis is te vinden in de
twee nieuwe boeken.

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

Typisch Nederland beschrijft Nederlandse tradities in heden en verleden aan de hand van een aantal thema’s. Zo gaat het over kinder- en jeugdcultuur, maar ook over
de omgang met taal, geloof en vrije
tijd. Verrassende accenten zijn de
hoofdstukken over lichaam en erotiek, die eveneens een alledaagse
invalshoek kennen. Een groot aantal afbeeldingen maakt
ook van dit boek een lust voor het
oog.

O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Verkoopinformatie:
Het boek Nederlanders vieren feest
(ISBN 978 90 400 7734 7; 224 pagina’s) kost 29,95.
Typisch Nederland (ISBN 978 90
400 7739 5; 352 pagina’s) is nu te
koop voor 39,95.
Voor meer informatie:
www.waanders.nl

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Laatste kaarten kerstconcert
Regio - De laatste voorbereidingen
zijn in volle gang om een prachtig
concert neer te zetten. De verenigingen hebben gezamenlijk gereperteerd en hebben er zin in. Het
belooft een bijzondere sfeervolle
avond te worden. We nodigen u dan
ook uit om snel u kaarten te bestellen, want vol=vol!
Op zaterdagavond 18 december
wordt de Janskerk in Mijdrecht omgetoverd in een sfeervolle ambiance. De avond begint om 20.00 uur.
Gospelkoor De Rovenians zingt een
eigen kerstrepertoire en Brass-band
Concordia speelt hun eigen repertoire en natuurlijk zullen zij ook samen mooie afwisselende kerstnummers ten gehore brengen.
U wordt als publiek uitgenodigd
mee te zingen met de samenzang
om zo een avondvullend programma neer te zetten.
Kaarten zijn te koop bij de leden van
de vereniging of via de website van
beide verenigingen.
www.rovenians.nl of
www.brassband-concordia.nl
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Derde prijsuitreiking
prijzenfestijn Zijdelwaard
Uithoorn - Het blijft een feestmaand
in winkelcentrum Zijdelwaard, want
weer zijn er 16 personen erg blij gemaakt door de winkeliersvereniging Zijdelwaard! De prijswinnaars
van de derde trekking van het Prijzenfestijn ontvingen zaterdag 11
december j.l. hun prijs uit handen
van voorzitter Hans Reurings. Bloe-

menwinkel Zijdelfleur verzorgde de
bloemen voor de prijswinnaars. De
vierde prijsuitreiking is op zaterdag
18 december. Daarna volgt op vrijdag 31 december de grote prijsuitreiking waarin de hoofdprijzen
worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1
ter waarde van 23.000,-/ Deze prijs

wordt mede mogelijk gemaakt door
Autobedrijf Maas uit Uithoorn. De
tweede prijs is een elektrische fiets
ter waarde van 1.200,- en de derde
prijs een reischeque ter waarde van
1.000,- te besteden bij Thomas Cook
Reisbureau in het winkelcentrum.
Prijswinnaars derde
prijsuitreiking:
S. MeulenmaN, Zeefdruk van Donna Corbani van C 1000
C. de Jong, Heren/damesset van
Drogisterij Stoop
B. van de Ende,Een winterjack van
Duo Sports
C.J. van Lammeren, Parker pennenset van Thuiskantoor Uithoorn
G. van Schuschen, Ray ban Zonnebril van Pearle
L. van Tol, Boekenpakket vaar keuze
van Boekhandel ten Hoope
Fam. Van Senten, Kledingbon van
Broeckmans Mode
Y Scholten, Cadeaubon van Boetiek
de Boet
Fam. Limburg, Vis/feestschotel van
Volendammer Vispaleis Kes en hazelnoottaartje van bakkerij Hulleman
F. van Doorn, Waardebon van Nelson Schoenen en hazelnoottaart
van bakkerij Hulleman
A. RiethoF, Chocoladepakket van Jamin, waardebon van Nelson Schoe-

Golden Flame vuurwerk

Ook dit jaar zijn er weer
leuke prijzen te winnen
Regio - In omstreken is Golden
Flame bekend om de verkoop van
openhaardhout, paraffine haardblokken en overige brandstoffen.
Na vele jaren in Vinkeveen het bedrijf gevoerd te hebben is het bedrijf sinds augustus 2008 gesitueerd
op het nieuwe bedrijventerrein aan
de Genieweg 26 in Mijdrecht. Aangezien er aan alle nieuwe milieueisen voldaan diende te worden op de
nieuwe locatie ontstond er het idee
ook vuurwerk te gaan verkopen. Na
een succesvol eerste seizoen zijn
ook nu de vuurwerkbunkers weer
ingericht en voorzien van voldoende voorraad om aan de verwachte
vraag te voldoen.
Voorverkoop
Nieuw in Nederland is het PYROSTAR assortiment. Deze collectie is vorig jaar gelanceerd in Nederland vanwege succesvolle verkopen in België. Het PYROSTAR assortiment bestaat uit een totale aanbieding voor jong en oud, tegen een
zeer goede prijs- kwaliteitverhouding. Met het fop- en schetsvuurwerk is aan de kleintjes gedacht.
Voor de jeugdige vuurwerkliefhebbers hebben we bijvoorbeeld Ro-

meinse kaarsen, wondertollen en
babypijlen in de aanbieding. Ook
liefhebbers van Flowerbeds, mortierbedden, pijlen of complete pakketten zijn bij ons aan het goede
adres. U kunt in onze winkel bestellen en contant of per pin betalen.
Ook bestaat de mogelijkheid via internet te bestellen en te betalen via
Ideal, Visa Mastercard of overboeking per bank. Tot en met 28 december kunt u via internet bestellen met
10% korting. In onze winkel kunt u
t/m 28 december profiteren van deze korting.
Onze locatie is zeer gemakkelijk te
bereiken. Het industrieterrein (voormalig MOBterrein) ligt aan de industrieweg en bij onze winkel is voldoende parkeergelegenheid.
Bestel en maak kans op 1000,Vanwege het daverende succes willen we ook dit jaar onze klanten de
gelegenheid bieden om kans te maken op 1000,- . Bij besteding van elke 50,- aan vuurwerk kunt u op een
bon uw naam, adres en overige gegevens invullen. Dit doet u bij het afhalen van uw bestelling. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook
al hebt u tijdens de voorverkoopdagen besteld. Na de verkoopda-

gen, in het begin van januari, zal er
onder toeziend oog van een notaris
een winnaar getrokken worden uit
alle bonnen. De winnaar ontvangt
1000,-!
Win kaarten voor de
Hollandse Avond of voor het
New Years Dance Event
Tevens maken alle klanten die in de
voorverkoop een bestelling hebben
gedaan van minimaal 20,- kans op
2 kaartjes voor de Hollandse Avond
op 29-12 of op 2 kaarten voor het
New Years Dance Event op 31-12 in
de feesttent te Mijdrecht. We geven
in totaal 20 kaarten weg. Bent u geinteresseerd, kom dan kijken in onze winkel aan de Genieweg 26 te
Mijdrecht of kijk op www.goldenflame.nl.
Openingstijden voorverkoop
Maandag t/m donderdag
9.00 – 16.30 uur
Vrijdag 9.00 – 16.30 uur
Zaterdag 9.00 – 15.30 uur
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

nen en een hazelnoottaart van bakkerij Hulleman
G.M. Fernhout, Waardebon van de
Goudreinet, hazelnoottaartje van
Bakkerij Hulleman en waardebon
van Nelson Schoenen
G. Kwakkel, Cadeaubon van de
Goudreinet, een waardebon van
Nelson Schoenen
En een hazelnoottaart van bakkerij
Hulleman
I. Beekmann, Stomerijbon van Stomerij Steinman, waardebon van
Nelson Schoenen en een hazelnoottaart van Bakkerij Hulleman
P. de Graaf, Waardebon van keurslagerij bader, een hazelnoottaart van
Bakkerij Hulleman en een weekkalender van Primera
J. de Vries, Cadeaubon van Keurslagerij Bader, Cadeaubon van Nelson
Schoenen en een Big Shopper van
Primera
Doe ook mee en maak kans
op een nieuwe Audi 1
De winkeliers van winkelcentrum
Zijdelwaard delen de speciale actie-enveloppen uit. In deze enveloppen kunnen klanten 4 kassabonnen
van verschillende winkeliers sparen met een totale minimale waarde van 100,-. Nadat de slagzin is afgemaakt en de adresgegevens genoteerd kan de envelop in de actiebus in het winkelcentrum worden
gedeponeerd. Hoe meer enveloppen er worden ingeleverd hoe meer
kans iemand heeft op een prijs! Tot
en met vrijdag 24 december kunnen
actie-enveloppen in de bussen worden gedaan.
Nog 2 prijsuitreikingen,
laatste en grote prijsuitreiking
vrijdag 31 december
Er is nog steeds kans om een prijs te

winnen. Er zijn namelijk nog 2 prijsuitreikingen. Op zaterdag 18 december vindt er nog een prijsuitreiking plaats waarbij mooie prijzen die ter beschikking worden gesteld door de Zijdelwaard-winkeliers worden uitgereikt.
Vrijdag 31 december is de grote prijsuitreiking waarbij ook de
drie hoofdprijzen worden uitgereikt. De Superhoofdprijs is natuurlijk de nieuwe Audi 1 ter waarde
van 23.000,-! Deze prijs wordt mede
mogelijk gemaakt door Autobedrijf
Maas uit Uithoorn. De tweede prijs
is een elektrische fiets ter waarde

van 1.200,- en de derde prijs een
reischeque ter waarde van 1.000,te besteden bij Thomas Cook Reisbureau in het winkelcentrum.
De andere prijzen zijn ter beschikking gesteld door de winkeliers van
Zijdelwaard.. Voor deze laatste prijsuitreiking doen alle ingeleverde enveloppen mee, dus ook van de prijswinnaars van de eerdere prijsuitreikingen.
Alle prijswinnaars ontvangen bericht thuis als ze een prijs hebben
gewonnen, worden vermeld op de
website www.zijdelwaardplein.nl en
in De Nieuwe Meerbode.

Tim Balvers: van schaatser
tot bobsleeër
Mijdrecht - Mijdrechtenaar Tim
Balvers heeft zijn schaatsen
“aan de wilgen gehangen” en is
overgestapt naar het bobsleeën.
Na jaren lang bij de Nederlandse subtop van het lange baan
schaatsen te hebben mee gedaan was hij toe aan een nieuwe
sportieve uitdaging.

De Nederlandse Bobslee Bond
(BSBN); is afgelopen voorjaar op
zoek gegaan naar nieuwe talenten
om teams klaar te stomen voor de
Olympische spelen in het Russische
Sochi in 2014. Na zijn aanmelding
en vele selecties verder kon Tim zich
dit najaar aansluiten bij een nieuw
Nederlands Bobteam Team Serise. (www.bobteamserise.com). Nederland heeft hiermee een geheel
nieuw bobslee team dat zijn thuisbasis in Emmen heeft. ,,Het bobteam
Serisé is één van de herenteams die
op dit moment voor Nederland uitkomt (Team van Calker en Team de
Bruin zijn de andere teams). Michael Serisé, viervoudig Frans kampioen en meervoudig medaille winnaar in de Europacup, is de nieuwe stuurman van dit heren bobslee
team. Hij was 2,5 jaar geleden gestopt nadat de Franse sportfederatie
de financiële middelen hadden herverdeeld waarbij er maar een klein
budget overbleef voor het bobsleeen. Tevens werd het contract met
zijn toenmalige coach Arend Glas
zonder enige reden opgezegd. Michaël overwoog toen al over te stappen naar Nederland, maar de internationale regels zorgden ervoor dat
hij twee jaar niet mocht uitkomen
voor een ander land. Michaël besloot om even afstand te nemen van
de sport en zich te richten op een
maatschappelijke carrière.
Hij kwam in Nederland wonen bij
zijn vriendin Maaike Stiekema en
vond een baan bij een Nederlands
bedrijf. Voor aanvang van het seizoen 2009/2010 is er voor het eerst
serieus contact geweest met de
BSBN over de overstap. Zij stonden er toen al, niet onwelwillend tegenover, maar wilden op dat moment niets concretiseren aangezien
ze aan de vooravond van de Olympische Spelen stonden. Pas in de zomer van 2010 zijn de serieuze ge-

sprekken op gang gekomen wat resulteerde in een compleet nieuw
team voor Nederland met als stuurman Michaël Serisé. Ondertussen
werd druk gekeken met de BSBN
welke jongens de potentie hebben
om onderdeel uit te maken van het
Bobteam Serisé met ambitie voor
de Olympische Spelen 2014 in Sochi (Rusland). Het nieuwe bobteam
probeert deze week tijdens de Europacup in Winterberg met Dempsey
Tamara, Nederlands kampioen gewichtheffen, Tim Balvers, meervoudig medaille winnaar in het schaatsen op de sprintafstanden en Jeroen
Piek afkomstig uit de atletiekwereld
en Johan Woltering, een goed resultaat neer te zetten. Een goed resultaat neerzetten kunnen we niet
zonder sponsoren, aangezien het
een kostbare sport is, benadrukt de
teammanager Rob Stiekema. In deze tijd merken we dat het moeilijk
is om geldschieters te krijgen maar
gelukkig hebben we vanuit Emmen
een aantal sponsoren die ons ondersteunen. BDO accountants &
adviseurs zal voor ons de administratie verzorgen, Van Liere Media
zal de reclame uiting verzorgen en

Van Roosmalen Fissering Hilgen advocaten & notarissen heeft voor ons
de oprichting van de stichting Bobteam Serisé op zich genomen. Adviesbureau MWO zal ondersteunen
in de vorm van een geldelijke bijdrage en advies op het gebied van
sportmanagement. Uiteraard kunnen wij nog meer sponsoren gebruiken die ons helpen het ambitieuze plan richting de Olympische
Spelen 2014 in Sochi te realiseren.
Sposoren uit de Regio Mijdrecht zijn
zeer welkom. Mocht u als ondernemer en/of particulier, in en rondom
de Ronde Venen geïnteresseerd zijn
in ons uitgebreid sponsorplan dan
kunt u contact opnemen met Tim
Balvers. (tbalvers@gmail.com).
Afgelopen weekeinde 11 en 12 december deed Team Nederland Serise met aan de Europacup wedstrijd
in het Duitse Winterberg. De complete Europese top van het bobsleeen was daar aanwezig.
Het team behaalde daar een verdienstelijke 18e plaats.
Op de foto poseren Tim Balvers, Michaël Serisé, Dempsey Tamara en
Johan Wolterink.

Big L knalt het jaar uit!
Regio - Het einde van jaar nadert, nog een dikke 2 weken
en dan zit het jaar 2010 erop.
Veel mensen heeft BigL dit jaar
weer mogen ontvangen in de
winkel. Gekkenhuis bij de bekende ‘’crazy days’’, drukte bij
de jeansactie, veel broeken
voor het goede doel, het Leger
des Heils., een geslaagde Fashion night. Big ‘’L’’ kijkt terug
op een mooi jaar.

en het merk Only voor de dames
op het 2e artikel maar liefst 50%
korting. Tevens is er buiten voor de
deur een kraam met leuke aanbiedingen op deze dag.
Zaterdag 18 december krijg je op
het merk Pall Mall voor de heren
en het merk EDC by Esprit voor de
dames ook op het 2e artikel maar
liefst 50% korting. Zo net voor de
kerstdagen is deze korting lekker
meegenomen.

Om nog 1 keer goed het jaar te
eindigen, staat er aankomend
weekend een nog een spetterende Aktie op het programma, de
kerstactie van Big ‘’L’’.
Vrijdag 17 december krijg je op het
merk Jack&Jones voor de heren

19 december’’
Op deze dag is de winkel geopend
van 12 uur tot 17 uur. Deze middag profiteert u van 50% korting
op het 2e artikel van het merk GStar, dit geldt zowel voor de heren
als de dames. BigL heeft een zeer

groot aanbod in jeans, overhemden, colberts,blousjes en assecoires van dit populaire merk. Je
maakt helemaal de blitzz in een
outfit van dit trendy merk.
Natuurlijk is er nog een groot
aanbod van andere populaire merken. Op dit moment is
er een ruim aanbod van mooie
overhemden, giletjes, colberts en
jurkjes. Een mooie outfit voor de
kerstdagen of oud en nieuw is
geen probleem.
Speciaal om de klant ruim de tijd
te geven om te shoppen is Big L
op woensdag 22 en donderdag
23 december extra geopend tot
21.00 uur. Op vrijdag 24 december sluit de winkel om 17.00 uur.
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Juwelencentrum Koek nu
ook ‘juwelenmakelaar’

Jeugdslagwerkgroep V.I.O.S.
krijgt nieuwe instrumenten
Mijdrecht - Begin oktober ging de
Jeugdslagwerkgroep van Muziekvereniging V.I.O.S., bestaande uit
2 meisjes en 6 jongens, van start.
Sindsdien zijn de kinderen hard aan
het oefenen om op tijd klaar te zijn
voor de concerten op 5 en 6 februari 2011 in ‘De Meijert’ en de diverse straatoptredens die daarna zullen
volgen. Vanaf donderdag jl. kunnen
zij tijdens de repetities in het clubgebouw spelen op een compleet
nieuw instrumentarium!
Voorafgaand aan de repetitie werden zij door kerstvrouw Ingrid de
Boer verrast. Samen met instructeur
Marcel Verschoor en instrumentenbeheerder Juan Rodriguez gaf zij de
kinderen een aantal grote cadeaus.
Helaas bleken dit alleen de koffers
te zijn… Maar in de zaal van het
clubgebouw bleken alle instrumen-

ten al te zijn opgesteld op eveneens
splinternieuwe standaards.
Het instrumentarium waarvoor is
gekozen is bij uitstek geschikt voor
de jeugdige slagwerkers van V.I.O.S.
Gezien de jonge leeftijd van de kinderen werd gezocht naar lichte instrumenten die kwalitatief toch aan
de muzikale eisen konden voldoen.
En dat is uitstekend gelukt.
Zo zijn de snares enkele kilo’s lichter dan de oude instrumenten en de
bass werd zelfs speciaal voor V.I.O.S.
gemaakt! Kleiner dan een standaard instrument maar met dezelfde mooie klank.
Draagbeugel
Ook de carrier (draagbeugel) is een
verhaal apart. Om de kinderen tijdens het lopen met het instrument
zo min mogelijk te belasten heeft de

vereniging bij de aanschaf van carriers gekozen voor een model waarbij vrijwel alles op de persoon afgesteld kan worden. De carrier werd
ontwikkeld in samenwerking met
een van de beste showbands van
Nederland. De Jeugdslagwerkgroep
van V.I.O.S. is de eerste die de onlangs in productie genomen carriers
zal gaan gebruiken.
Nadat de kinderen even hadden
kunnen ‘snuffelen’ aan de nieuwe
instrumenten werd door Juan uitgelegd hoe de instrumenten behandeld moeten worden om ze zo mooi
en goed te houden. Vervolgens werd
er, in het bijzijn van de ouders, glunderend begonnen aan de repetitie…
Zo zette Muziekvereniging V.I.O.S.
op een doordeweekse donderdagavond weer een grote stap richting
de toekomst.

Mannenkoor in Hervormde kerk
Vinkeveen - In de Hervormde kerk
aan de herenweg 201 wordt op
donderdag 23 december een kerstconcert gegeven door het Christelijk Mannenkoor Con Forza en Jong
Forza, samen met solist “Willemijn”.
De avond begint om 20.00 uur en
de toegang is gratis Afgelopen jaren trad dit mannenkoor ook al op
in de Hervormde kerk van Vinkeveen, met groot succes. Een volle
kerk genoot van een prachtig concert met een repertoire van overweldigende christelijke kerstliederen.
Het koor Con Forza en Jong Forza staan onder leiding van de musicus Bert Moll. Het koor is opgericht in september 1993, en inmiddels uitgebreid naar zo`n 140 leden.
Dit laatste mag zeer imposant worden genoemd. Naast het genoegen
om naar dit koor te luisteren, is er
ook ruimte voor samenzang. André
de Jager zal deze avond de muzikale
begeleiding op het orgel verzorgen.
Iedereen is heel hartelijk welkom!

Nieuwe kledingcontainer
voor Mensen in Nood

Mijdrecht
Juwelencentrum
Mijdrecht, specialist in trouwringen, unieke sieraden en bijzondere horloges, werpt zich sinds kort
ook op als ‘juwelenmakelaar’. Volgens eigenaar/juwelier Ed Koek
heeft hij daarmee het gat in de sieradenmarkt gevonden. Het komt er
in het kort op neer dat particulieren
die bepaalde (dure) sieraden, juwelen en/of horloges niet meer dragen omdat ze ‘uit de tijd zijn’, of als
‘vergeten erfstukken’ in een kast of
kluis hebben liggen zonder dat ze
worden gebruikt, die via Ed Koek
op een speciale website kunnen laten plaatsen als men ze te koop wil
aanbieden. De sieraden en/of juwelen worden eerst gecontroleerd op
echtheid, eventueel schoongemaakt
en op waarde getaxeerd, waarna in
overleg met de aanbieder de verkoopprijs wordt bepaald. Vervolgens wordt met de betrokken eigenaar een contract gesloten voor
de verkoop waarbij ook de courtage van de ‘makelaar’ is opgenomen, in dit geval Koek. Vervolgens
worden de sieraden gefotografeerd,
in rubrieken onderverdeeld en door
Koek op de website gezet. Doel is
een aangeboden sieraad compleet
en in de oorspronkelijke staat aan te
bieden aan een belangstellende koper. Dit in tegenstelling tot wat vandaag veelvuldig plaatsvindt dat sieraden voor ‘sloopdoeleinden’ aan
juweliers worden aangeboden (‘oud
goud’) waarvoor men dan een bepaalde prijs krijgt. Maar het is toch
zonde om een prachtig sieraad of
juweel te ‘slopen’ om daarvan weer
iets anders te maken? En dat kost
weer geld. Bovendien levert het sieraad bij verkoop meer op dan de
sloopprijs. Verder zullen er ongetwijfeld partijen zijn die al zo lang
zoeken naar een specifiek type sieraad, wat vaak niet meer te koop is
omdat het niet meer wordt gemaakt.
Die krijgen nu de kans zich te oriënteren of er wat van hun gading bij is.
Zodra dit het geval is kunnen zij al
dan niet via de website contact opnemen met Koek. In dat licht gezien
is het voor alle partijen veilig winkelen. Inmiddels is de website www.
juwelenmakelaar.nl drie maanden
in de lucht en gezien de reacties
erop lijkt het qua vraag en aanbod
een eclatant succes te gaan worden. Nieuwsgierig geworden? Kijkt
u dan maar eens wat voor prachtstukken er op de site staan!

naar het stijgend aantal berovingen
en overvallen. Om die reden – ook
al omdat wij daar zelf ook een paar
keer het slachtoffer van zijn geworden - hebben wij maar weinig originele juwelen en sieraden meer in de
winkel. Het zijn over het algemeen
dummy’s voor de beeldvorming. Die
dummy’s vertegenwoordigen in de
markt vrijwel geen waarde. Overvallers die ze meenemen hebben
er weinig aan. Pas als een serieuze klant zich aandient zorgen we ervoor dat we op afspraak echte sieraden of juwelen in huis hebben. Dat
systeem is het meest veilige om zaken te doen. Daarnaast moet je als
juwelier in deze samenleving steeds
gerichter te werk gaan, je specialiseren en vindingrijk zijn. Dat komt
de klant ten goede, maar ook de juwelier. Dus zoek je naar andere mogelijkheden. Nu goud en edelstenen
bij inkoop al schrikbarend duur zijn,
wordt het helemaal onbetaalbaar
als je daar ook nog eens een sieraad van moet maken. Niet erg aantrekkelijk meer voor zowel de klant
als de juwelier. Dan moet je het over
een andere boeg gooien en bedenken waar toch al die gouden sieraden, juwelen en gouden horloges
gebleven zijn die door de jaren heen
voor mensen zijn gemaakt en gekocht. Misschien wel onwetend in
een la of een kluis. Nu de goudprijs
een recordhoogte heeft bereikt is er
een hype ontstaan om vooral oud
goud in te leveren; sloopgoud heet
dat. Maar dat is vaak ook onderdeel
van een sieraad waar bijvoorbeeld
ook edelstenen bij zijn gebruikt.
Ook die kun je als ‘sloop’ aanbieden.
Dat sieraad op zich is echter nog zo
mooi, dat slopen gewoon zonde is.
Bovendien levert het de aanbieder
in verhouding maar weinig geld op,
want er moet in de meeste gevallen
weer wat anders van gemaakt worden en dat kost (weer) geld. Er bestaat echter gerede kans dat iemand
anders nou juist helemaal idolaat is
van dat sieraad en er al zo lang naar
zocht… Die wil het kopen en is bereid er een veel hogere prijs voor te
betalen dan de sloopprijs. Voor die
aanbieders die kernbaar willen maken dat ze iets in huis hebben waar
een liefhebber wellicht belangstelling voor heeft, hebben wij een systeem ontwikkeld dat te vergelij-

ken is met wat een huizenmakelaar
doet, maar dan op het gebied van
sieraden en juwelen.”
Win-win-win situatie
Ed: “Wij hebben daarvoor een speciale website ontwikkeld voor aanbieding van echte sieraden en juwelen. Het systeem heeft als eerste het
voordeel voor de aanbieder dat die
een goede prijs voor het sieraad kan
krijgen en weet dat het niet gesloopt
zal gaan worden. Ten tweede heeft
degene die het koopt een sieraad in
handen waar hij of zij voor dat geld
nooit zo iets kan laten maken – als
het al op die manier gemaakt kan
worden. Ten derde hoef je als juwelier geen dure investeringen te doen
in materialen, ontwerpen en maken.
Wij vragen alleen een klein percentage van de verkoopprijs als vergoeding voor onze inspanningen en
dienstverlening. Voor alle drie partijen is er dus een ‘win-win-win’ situatie. Daar kan je nog aan toevoegen
dat het veilig zakendoen is, want wij
staan te boek als een bonafide zaak
met een hoge graad van deskundigheid. Veilig ook omdat de aanbieder een berichtje krijgt als een
belangstellende zich meldt, waarna
een afspraak gemaakt kan worden
voor een bezoek aan onze winkel.
Het tijdstip waarop weten alleen die
drie mensen. Er staat geen naam bij
op de website van wie het sieraad of
juweel afkomstig is. Alleen een artikelnummer, de taxatieprijs en de
aan geboden prijs. Open en bloot
uitstallen in de winkel om het te tonen hoeft dus niet, nog even afgezien van het risico van diefstal. Het
is dus veilig zaken doen, eerst virtueel, dan pas in realiteit. Wat er straks
op de website wordt aangeboden is
uniek in Nederland. Dat hebben andere juweliers niet.
De sieraden zijn bovendien verzekerd als die hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in huis zijn. Kortom,
het is een nieuwe manier om sieraden en juwelen onder de aandacht
te brengen en te verhandelen.
Dat is eigenlijk het verhaal wat ‘juwelenmakelaar’ inhoudt. Wie meer
wil weten kan zich oriënteren op de
website www.juwelenmakelaar.nl of
bellen met Ed Koek voor meer informatie, 06-53811601.

Creatief en vindingrijk
“Hoewel trouwringen, relatieringen
en ringen in een bijzondere uitvoering wel tot onze hoofdactiviteit kan
worden gerekend, kijk je als juwelier en ondernemer natuurlijk verder hoe je jezelf verder kan profileren in die markt. Ringen behoren tot
de weinige sieraden waaraan je creatief nog iets persoonlijks kan toevoegen. Dat doen we nog steeds en
daar zijn we ook groot in geworden.
Er komen klanten uit heel Nederland en zelfs uit België hier naartoe
om ringen te laten ontwerpen en op
maat te maken. Armbanden, kettingen en horloges zijn in mijn optiek
tegenwoordig meer ‘fashion artikelen’ geworden, “laat Ed Koek weten.
“Als juwelier heb je een creatief beroep, maar vandaag de dag is het
ook een gevaarlijk beroep. Kijk maar

in de plaatselijke media was er de
mogelijkheid om zelfs een zeecontainer te plaatsen aan de Mijdrechtsedwarsweg 20 in Wilnis!
Van maandag tot en met zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur heeft u de
mogelijkheid om kleding, schoenen,
dekens, textiel et cetera te brengen
naar deze kledingcontainer.
De opbrengst van de verkochte kleding gaat naar de noodhulp-, wederopbouw- en preventieprojecten
van Cordaid Mensen in Nood.

Wilnis - De nieuwe kledingcontainer van Sam’s Kledingactie is te
vinden op de Mijdrechtsedwarsweg 20 in Wilnis. Even leek het erop
dat, na het sluiten van het oude de-

pot in Wilnis aan de Oudhuyzerweg
16a, bewoners uit de omgeving van
de Ronde Venen geen kleding meer
konden inzamelen voor Sam’s Kledingactie. Echter door een oproep

Politie gebruikt hond
tegen snelheidsovertreder
Vinkeveen - Zaterdagavond 11
december hield de politie een
busje met Slowaaks kenteken
aan, dat te hard reed op de A2
ter hoogte van Vinkeveen.
De inzittenden weigerden uit het
voertuig te stappen, waarna de

agent zijn politiehond inzette. Rond
21.50 uur reed een politieagent op
de rijksweg A2, toen hij een bestelbus met Slowaaks kenteken zeer
hard zag rijden. Na een snelheidsmeting over de afstand van 3 km
bleek dat de bestuurder ongeveer
50 km te hard reed. Hierop staat

Momenteel steunt Sam’s Kledingactie een project in Kenia. Binnen
dit project worden de mensen geholpen om zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende
droogteperiodes bijvoorbeeld door
de aanleg van waterreservoirs. Kijk
op www.samskledingactie.nL voor
meer informatie over alle gesteunde projecten.
een boete van 370 euro. De agent
hield de bus aan, maar de inzittenden weigerden de boete te betalen.
Omdat zij het busje niet wilden verlaten, werd een politiehond ingezet
om de mannen te bewegen.
Een en ander werd bemoeilijkt door
de taalbarrière.
Uiteindelijk werden de mannen
meegenomen naar het politiebureau, alwaar zij de boete en de
sleepkosten hebben voldaan. Daarna werden zij in vrijheid gesteld.

Als alles duister is, ontsteek
dan een lichtend vuur
De Ronde Venen - In grote getale
kwamen de mensen afgelopen zaterdag naar de kathedraal van De
Ronde Venen in Vinkeveen. Nadat
de vocaalgroep Braq iedereen had
ontvangen met hun mooie a capella carols opende groot koor Eigen Wijs om 20.00 uur in het donker
de avond. In de goed gevulde kerk
kon men onder leiding van dirigent
Roel Staal luisteren en genieten van
verschillende Christmas Carols van
o.a. ‘Cantique de Jean Rancine’ van

G.Faure tot aan ‘Jesus is born on this
day’ van Mariah Carey.
Adembenemend waren de solo’s die
sopraan Tineke Roseboom bracht.
Zij zong onder begeleiding van Felicity Goodwin op piano/orgel ‘Comfot ye my people’, ‘But who may abide’ en ‘Rejoice greatly’ van de componist G.F. Handel.
Tussen de carols door werden er
gedichten/gedachten op voortreffelijke wijze voorgedragen door Sonja van Meerlant. Al deze gedichten

stonden afgedrukt in het programmaboekje dat men na afloop mee
naar huis kon nemen om ze nog een
keer na te lezen of te overdenken.
Aan het einde van het concert was
er een minutenlange staande ovatie voor Groot koor Eigen Wijs. Na
de prachtige slotwoorden werd met
een toegift voor het aanwezige publiek afgesloten en onder het genot
van een kopje koffie/thee bleef men
nog lang nagenieten van deze geweldige avond.
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door Joop Frankenhuizen

Mijdrechts klokkencentrum is niet meer
Mijdrecht - Twee weken terug was het weer zo ver. Weer
verdween in Mijdrecht een oud
pandje onder de slopershamer.
Dit keer het klokkencentrum annex
juwelierszaak van de familie Swaab
aan het begin van de Dorpsstraat.
In 1793 voor het eerst genoemd in de archieven. Een broodbakkerij in een nogal roerig
Mijdrecht. Tot 1979 zal dat zo blijven. Alleen het
roerige is gaande de tijd overgegaan in wat rustigers.
De afgelopen weken zijn Anneke en Ed Swaab, samen
met enkele leden van de Archeologische Werkgroep Nederland, in de kou druk bezig geweest iets uit het verleden
van Mijdrecht in de grond terug te vinden.
Naast veel brokstukken en bakstenen in allerlei maten, werden
delen van funderingen blootgelegd waardoor een beeld is ontstaan van bijna twee en een halve eeuw bouwgeschiedenis. Laten
we voor een completer beeld eerst eens teruggaan naar de archieven
en zien wat daar over het pand geschreven staat.

1979

Op 17 augustus 1979 sluit E. Swaab een huurovereenkomst met
J. Th. Verboom jr. De bakkerij wordt omgebouwd tot klokkencentrum,
later tot juwelierszaak. Op 16 december 1991 koopt Swaab het pand. Hij
zal de laatste eigenaar worden.

Het onderzoek

Tussen 1979 en 2010 heeft de familie Swaab aan de Dorpsstraat 6 te Mijdrecht hun klokkencentrum annex juwelierszaak met veel zorg en liefde uitgebouwd. Ze denken het
woonhuis met winkel en achterbouw dan ook goed te kennen. Maar in de dertig jaren
dat ze er woonden hebben ze vreemde verhalen aangehoord en dat heeft ze nieuwsgierig gemaakt naar de herkomst. Vooral naar die achterbouw waar een oven gestaan zou
hebben en nog meer naar achteren waar nu tegels omhoog komen.
Op maandag 22 november, de sloper is nog niet geweest, besluiten beiden in het achterhuis zelf de schop ter hand te nemen en op onderzoek uit te gaan. Bij het verwijderen
van een laag tegels wordt in de vorm van een rechthoek de bovenkant van een soort fundering zichtbaar. Bij verder graven blijkt het een grote stenen bak die vol zit met puin en
grote brokken metselwerk. Nieuwsgierig geworden naar wat er onder zit wordt er verder
gegraven. Al snel wordt in een van de wanden een rechthoekige opening blootgelegd, van
waaruit water de kelder binnendruppelt. De gemetselde doorgang naar buiten blijkt ingestort. Als na veel schepwerk, bukwerk en hooswerk eindelijk de bodem bereikt wordt is de
voorzichtige conclusie dat het een waterkelder geweest moet zijn. Een 282 cm lange, 132
cm brede en 90 cm diepe waterkelder in het achterhuis. De bouwdatum is (nog) onbekend.

1793

De eerste berichtgeving dateert van zaterdag 3 augustus 1793. Het is een koopakte waarin vermeld dat een huis met erf, zijnde een broodbakkerij staande en gelegen onder het gerecht van het dorp Mijdrecht, voor 5500 gulden is verkocht aan Dirk van Dooren
woonachtig in Uithoorn. Over de grootte van het pand wordt met geen woord gerept, alleen dat de buurman Hendrikus van de Geer heet. Wel staat vermeld dat bij de overdracht
is inbegrepen een koperen doofpot, een buil, twee schepels (maatbekers), schalen met hun
gewichten, grote en kleine platen, schotels, een trog, een aker (soort emmer), een schuit, een
broodwagen “alsmede de helft in het schuitehuis staande tegenover dit perceel en verder
alles wat tot de bakkerij is behorende, hier gevonden wordende en niet genoemd zijnde.”

1814

De bakkerij aan de Dorpsstraat loopt goed en geniet grote belangstelling, maar de tijden
zijn nog steeds roerig. Achter het huis heeft vervening toegeslagen en is het land daar veranderd in water. Dirk van Dooren is gedwongen zijn broodbakkerij te verkopen. Op 24 september 1814 wordt het pand, inmiddels gemerkt met huisnummer 86, publiekelijk geveild.
De hamer valt bij een bod van 2470 gulden. Twee Uithoornaren zijn de kopers.

1817

Het tweetal heeft niet lang van de koop kunnen genieten. De tijden zijn door
alsmaar stijgende voedselprijzen zwaar geworden en beiden worden al snel gedwongen de broodbakkerij van de hand te doen. Wederom gaat dit via een veiling. Dit keer in Uithoorn in logement De Vergulde Star. Ook hier weer contant
betalen in guldens van twintig stuivers. Het perceel wordt opgestoken met een
plok van vijf zeeuwsche rijksdaalders. Hendrik Benekamp uit Mijdrecht zet in
op 2000 gulden. Daarop valt ook de hamer. Omdat er bij de afslag niet gemijnd
wordt, is hij de nieuwe eigenaar.

1853

Op 22 januari 1847 overlijdt Hendrik Benekamp. Op 12 april 1851 volgt zijn vrouw
Agnes. Op 30 maart 1853 wordt het pand op last van de belastingen op eigendommen
geveild. Dit vanwege de nalatenschap, want hun kinderen Gerrit en Neeltje, erven slechts
een derde deel. De kadastrale legger meldt dat het gaat om een huis met erf groot twee
roeden en zestig ellen (260 m2) en een tuin groot negen roeden en 20 ellen (920 m2). Samen 1180 m2. De koper is Johannes Gerardus De Voogt, burgemeester van Mijdrecht. Voor
1100 gulden wordt hij eigenaar. Twee maanden later op 1 juni 1853 verkoopt hij het geheel
voor 1500 gulden aan Gerrit Benekamp, de zoon van Hendrik en Agnes.
De verzakte fundering

Dit is de gevonden waterkelder
Terwijl Anneke en Ed samen met Wiesje druk bezig zijn met het uitgraven van de kelder zijn leden
van de AWN op hun beurt druk bezig in de woonkamer. Overal in de vloer worden gaten gehakt
en gekeken wat er onder zit. Vooral de fundering, waar de buitenmuren op rusten, krijgt veel aandacht. Voor een conclusie is het nog te vroeg, het wachten is tot na de sloop. Dan zijn de muren
weg en is er meer ruimte.
Het is 4 december geworden. De sloper is geweest. Van Dorpsstraat 6 resteert een kale
vlakte. Het slopen van hun woning deed Anneke meer dan Ed. De grote bek van de sloopmachine in de tuin laat zien met welk geweld dat gepaard ging. Aan de noordkant wordt
langs de fundering door leden van de AWN weer druk gegraven. Het is bitter koud en er is
sneeuw op komst. De beelden in het gegraven gat tonen een verzakte fundering aan. Even
verderop wordt een paalkop blootgelegd. Daarnaast is half vergaan houtwerk zichtbaar.
Kennelijk losgeraakt van de paalkop. Ook lijkt het er op dat de in 1900 vervangen voorgevel gewoon op een vroegere fundering is gemetseld.
Tijdens het graafwerk worden regelmatig vondsten opzij gelegd. Enkele lijken te dateren uit de 17e eeuw, maar kunnen van elders afkomstig zijn. Nader onderzoek moet dat
uitwijzen. Wel is duidelijk dat in de achterliggende twee en een halve eeuw het pand
verschillende keren is verbouwd. Zo sterk zelfs dat vloeren gewoon op elkaar werden
gelegd. De ene betegelde vloer ligt gewoon op een andere betegelde vloer. Twee dagen
later worden de kelders uitgegraven. Het gaat om de opslagkelder onder de opkamer,
de inpandige waterkelder in het achterhuis en de waterkelder naast het woonhuis. Vooral het weghalen van die laatste zware kelder was een moeizame klus. Toen bleek ook dat
de inpandige kelder inderdaad een waterkelder is geweest, want de verzakte doorvoer
bleek verbonden met een regenwaterpijp.
Het sloopwerk is nu afgesloten. Straks gaat een aannemer op de lege plek een
appartementencomplex neerzetten. Mijdrecht is een oud pand armer geworden,
maar krijgt er iets voor terug dat beter in de omgeving past.

Tot slot

Het noodlot slaat toe

Geraadpleegde bronnen: Notariële archieven
en archief bouwvergunningen.

Op 18 juli 1866 overlijdt Gerrit Benekamp. Zijn vrouw Johanna staat er alleen voor,
want zoon Hendrik is pas drie jaar oud en dochter Geertje pas twee. Dan slaat het
noodlot toe. Een grote brand verwoest in 1882 het woonhuis met winkel, bakkerij
en werkplaats. In februari 1883 krijgt zij vergunning het afgebrande pand opnieuw op te bouwen. De tweede klap komt in 1899 wanneer zoon Hendrik op
36-jarige leeftijd overlijdt. De bakkerij zit zonder bakker en Johanna, inmiddels 70 jaar oud, besluit alles te verkopen.

Lees ook eens in de Proosdijkoerier, het kwartaalblad van de historische vereniging ‘De
Proosdijlanden’ over de geschiedenis van Dorpsstraat 14. Dat is anno 2010 het rood-bruine
complex, vanuit de Dorpsstraat gezien, rechts naast het gemeentehuis. In 1925 wordt daar
het Nutsgebouw gebouwd, de enige schouwburg die Mijdrecht ooit gekend heeft. Het
achterdeel omvat een grote zaal waar concerten en lezingen worden gehouden. Voorin, in
het hoofdgebouw, zetelen de Nutspaarbank en de Nutsbibliotheek In de jaren zestig van
de vorige eeuw lopen de culturele activiteiten in het Nutsgebouw sterk terug. Alleen de
spaarbank en de bibliotheek floreren. In 1965 besluit de Nutsspaarbank tot een grote aanbouw aan de voorzijde van het Nutsgebouw, waardoor het beeld van Dorpsstraat 14 drastisch verandert. In 1969 gaat de Nutsspaarbank over in de Bondsspaarbank.
Twee jaar later, in 1971, verhuist de bibliotheek naar het dan geopende dorpshuis De Meijert.
In 1992 haakt de Bondsspaarbank aan bij de VSB groep en wordt het de VSB bank die het
beeld op huisnummer 14 bepaalt. Het einde komt in 2003 wanneer het centrumplan van
de gemeente De Ronde Venen in werking treedt. Het Nutsgebouw met aan de voorzijde de
VSB bank en aan de achterzijde het kerkje van de Gereformeerde Gemeente Vrijgemaakt
wordt gesloopt om plaats te maken voor wat er nu staat. Straks zal op huisnummer 6 Proostenborgh het beeld voortzetten. Lid worden van de historische vereniging? Bel 0297-286170.

1900

Dat gebeurt op 15 februari 1900. Die dag wordt “een burgerhuis ingericht als winkel en bakkerij, met aangebouwde stenen schuur, erf en
grond gelegen in de Dorpsstraat, kadastraal bekend als gemeente
Mijdrecht sectie B nr. 1278 groot 11 are en tien ca.” (1110m2) verkocht aan J. Th. Verboom voor 5000 gulden. Ofschoon het vernieuwde pand slechts zeven jaar oud is, laat de koper in juni
de hele winkelpui (voorgevel) vervangen. Het beeld dat dan
ontstaat zal tot 1954 bewaard blijven.

1947

De Tweede Wereldoorlog is al weer een tijdje afgelopen,
maar Mijdrecht is nog steeds bezig de draad proberen
op te pakken. Zo ook meesterbakker Jan Thomas Verboom senior, inmiddels woonachtig in de naastgelegen woning op nummer A 187. Op 20 juni 1947 verkoopt hij aan zijn kleinzoon, Jan Thomas Verboom
jr. het woon- en winkelhuis met bakkerij, werkplaats, erf, werf en tuin. Het geheel groot 10 are en
70 ca.(1070 m2). De koopprijs bedraagt
8000 gulden.
Dit is de gevonden inpandige waterkelder
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Belastingvrije Alfa Romeo
MiTo met 14% bijtelling

Smakelijke feestdagen
met Keurslager Bader

Regio - Als eerste in het sportieve
en exclusieve segment introduceert
Alfa Romeo een model dat zo zuinig
en schoon is, dat de overheid de auto beloont: de Alfa Romeo MiTo 1.3
JTDm ECO is niet BPM- en wegenbelastingplichtig en zakelijke rijders
betalen slechts 14% bijtelling.
De Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO
combineert sportiviteit en rijprestaties met milieuvriendelijkheid en
efficiëntie. Dankzij de zuinige en
schone 1.3 viercilinder Euro 5 turbodieselmotor hoeft er over de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO geen
BPM én geen wegenbelasting betaald te worden. De zakelijke rijder
betaalt 14% bijtelling.
De zuinige motor levert 85 pk (bij
3.500 tpm) en heeft een gemiddelde CO2-uitstoot van 95 gram/km.
Aan trekkracht onderin geen gebrek dankzij zijn 200 Nm koppel dat
al bij 1.500 toeren beschikbaar is.
Met een volle tank brandstof kan,
als er optimaal met de motor en auto wordt omgegaan, maar liefst 1220
kilometer worden afgelegd.
De compacte 4 cilinder Euro5 dieselmotor is voorzien van de tweede generatie MultiJet techniek[1].
MultiJet II biedt een meer accurate verbranding waardoor verbruik
en emissie afnemen. Dit wordt bereikt door middel van een ‘common
rail injector’ die de brandstofinspuiting in de verbrandingskamer regelt
en zorgt voor een verlaging van het
brandstofverbruik, CO2-emissies èn
NOx-uitstoot (tot 30%). Eveneens
met het oog op een lager verbruik
en lagere emissies is de 1.3 JTDm

Regio - De decembermaand is
weer aangebroken. Een tijd waarin
u extra aandacht besteedt aan lekker eten; een extra feestelijke lunch,
hartige hapjes, gezellig gourmetten
of fonduen. Met als hoogtepunt natuurlijk het kerstdiner! Keurslager
Bader zorgt graag voor de culinaire
invulling, zodat u verzekerd bent van
smakelijke feestdagen.

motor voorzien van het Start&Stop
systeem. Tevens biedt Alfa Romeo
op de MiTo 1.3 JTDm ECO een drietal exclusieve pakketten aan waaronder het Pack Formula I. Dit pakket
kost 850,- en omvat onder andere
automatische airco, Blue&Me, parkeersensoren, cruise control, lichtmetalen 16” velgen, mistlampen en
een armsteun. Pack II omvat hetzelfde maar dan met 17” en kost 1.250,-.
Standaard is de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO onder meer voorzien van:
- airconditioning inclusief pollenfilter, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel inclusief lendensteunverstelling, centrale deurvergrendeling,
elektrisch bedienbare ramen vóór,
elektrisch verstelbare en in carrosseriekleur gespoten buitenspiegels,
halogeen koplampen, achterspoiler
en 7 airbags.
Dankzij de 85 pk en een koppel
van 200 Nm die de turboviercilinder biedt, staat de auto niet alleen
garant voor ‘groene’, maar ook voor
sportieve prestaties. En met een onderhoudsinterval van 35.000 km,
een gemiddeld brandstofverbruik
van 3,68 liter per 100 kilometer en
een vanafprijs van 17.950,-, is de Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm ECO milieu- en portemonneevriendelijk. De
eerste auto’s worden begin maart
afgeleverd.
Voor meer informatie of een proefrit kunt u contact opnemen met Van
Kouwen Amsterdam Zuidoost, Klokkenbergweg 15. Tel. 020-5650380 of
kijk op www.vankouwen.nl.

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

De meest levendige
kerststal van Nederland
Regio - Boerderij Kerkzicht organiseert zondag 19 december tussen 14.00 uur en 16.30 uur de meest
levendige kerststal van Nederland.
Buiten is er glühwein, warme chocolademelk en een kampvuur. De
boerderijwinkel is geopend en op
het erf zijn activiteiten zoals wol
spinnen en live muziek. De boerderij is te vinden aan het eind van de
Kerklaan, postcode 1189 WG, aan
de rand van Nes aan de Amstel.
Op de zondag voor kerst is iedereen
welkom op Boerderij Kerkzicht. In de
grupstal, op de voergang tussen de
koeien, lopen herders, engeltjes en
koningen. Jozef, Maria en een echte
baby Jezus completeren de levende
kerststal. Naast natuurlijk de koeien, de ezel en de schapen. De baby
ligt heerlijk te slapen in de schommelkribbe. Op Boerderij Kerkzicht in
Nes aan de Amstel organiseert Marijke van Vugt-Schmitz, boerin Marijke zoals ze zichzelf noemt, dit jaar

al voor de vierde keer een levende kerststal. Vrienden, vrijwilligers
en zorgcliënten helpen mee om de
middag tot een succes te maken.
Zelfs de koeien lijken het leuk te
vinden. ‘De eerste keer dat we het
organiseerden had ik verwacht dat
de koeien wel een beetje bang zouden zijn. Maar dat was helemaal niet
het geval. Ze bleven gewoon liggen
herkauwen terwijl de bezoekers de
stal binnenkwamen.’ ‘We vinden het
zelf gewoon heel leuk’, vertelt Marijke. ‘Veel mensen uit de omgeving komen een kijkje nemen. De
levende kerststal is ook een manier om de boerderijwinkel te promoten. ‘Daar verkopen we een deel
van onze eigen melk, vlees en eieren. Daarnaast verkopen we kaas uit
de polder en biologische producten
die we inkopen.’ ‘Het is vooral heel
gezellig. Er heerst een heel serene
sfeer in de stal, mensen gaan zachtjes praten, het voelt bijna alsof je in
de kerk bent.’

Kerstmarkt op Thamen

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Winterwandeling
Er was vannacht veel mist en
het vriest behoorlijk. Daardoor is het vanmorgen dan
ook sprookjesachtig mooi
buiten, met de dik berijpte
takken aan de bomen, en
daarachter een strak blauwe
lucht. En dan kun je natuurlijk maar één ding doen …..
naar buiten! Ik besluit naar
de Waverhoek te gaan, het
nieuwe natuurgebied in de
polder Groot Mijdrecht. Het is
’s morgens vroeg, en dus nog
stil. Straks zal het hier misschien wel krioelen van de
schaatsers. Dat is ook leuk,
maar nu kom ik alleen maar
voor de natuur.
Bij het bruggetje op de kruising van de Hoofdweg en de
Botsholse dwarsweg zie ik
meteen een paar aalscholvers zitten. Dicht bij elkaar, en
helaas voor het fotomoment
niet met uitgespreide vleugels zoals ze zomers zo vaak
doen. Dat doen ze namelijk
om in de zon hun verenkleed
te drogen. Aalscholvers moeten hun eten – voornamelijk
vis – vinden door vaak lang
onder water te duiken, en
met een doorweekt verenpak
gaat dit gemakkelijker. Maar
voor dit opwarmen is het nu
nog véél te koud ( - 5 0C )
Voorlopig zoeken ze warmte
bij elkaar. De aalscholver is
een indrukwekkende vogel,
die tot wel bijna een meter

lang kan worden, met een
spanwijdte van de vleugels
van maximaal 1 meter.
Ze zijn hoofdzakelijk zwart
van kleur, en ze hebben
daarom ook wel de bijnaam
“waterraaf”.
Eén van dit groepje heeft
een flinke witte plek op zijn
kop. Dit hebben aalscholvers
allemaal, maar de één wel
wat meer dan de ander. Ook
hebben ze een gele plek op
de plaats van de aanhechting
van de bek.
Het groepje zit nu bij een open
plek in de vaart, waar ze kennelijk hopen ze een visje te
kunnen vangen, en waar ze
gezelschap hebben van verschillende eendensoorten.
Ik loop verder het gebied in,
en dan over de dijk, zodat je
de doorkijkjes naar de Botshol
goed kan zien.
Keer op keer word je weer
verrast door al het moois om
je heen, en na iedere bocht is
er wel iets nieuws. Práchtig is
het hier, en ik zou u zeker aanraden om hier eens te gaan
wandelen. Vanaf de dijk heb
je ook een mooi uitzicht over
de Botshol aan de ene kant en
de Waverhoek aan de andere
kant.
Marianne van den Bosch
IVN De Ronde Venen &
Uithoorn

www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Pure smaak
Keurslager Bader heeft ook dit jaar
weer een bijzonder assortiment vers
vleesspecialiteiten voor de feestdagen geselecteerd. Alle vleessoorten
zijn uitgezocht op hun pure smaak.
Alleen vlees dat van zichzelf al bijzonder smaakvol is, is goed genoeg
voor de klanten van Bader.
Zo kunt u deze feestdagen genieten van Amerikaans of Australisch rundvlees. Of wat dacht u van
Spaans varkensvlees (Iberico), Japans rundvlees (Wagyu) of Hollands biologisch lamsvlees? Dit alles wordt door Keurslager Bader
verwerkt tot de meest bijzonder producten.

Trends
Om op de hoogte te zijn van de laatste de trends voor de feestdagen, is
Keurslager Bader wederom met zijn
team bij een aantal vooraanstaande horecaleveranciers gaan kijken
en natuurlijk proeven. Zo zijn zij gekomen tot een mooi vers vlees- en
vleeswarenassortiment om van de
feestdagen een culinair hoogtepunt
te maken.
Gemak
Omdat niet iedereen tijdens de
feestdagen tijd heeft om de hele dag in de keuken te staan, heeft
Keurslager Bader ook aan het gemak gedacht. Zo kunt u bijvoorbeeld kiezen voor een Vitello tapenade of een kant-en-klare carpaccio tapanade.
Komt u er zelf niet uit? Geen probleem. Het team van Keurslagerij Bader adviseert u graag! Of kijk
eens op www.bader.keurslager.nl.
Wat uw keuze dus ook wordt, met
Keurslager Bader bent u verzekerd
van de complimenten tijdens uw
kerstdiner!

Tentoonstelling Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht als
kunstenaar in deze wereld heb
ik volbracht. Mijn talent als kunstenaar neem ik mee in de eeuwigheid, terug naar mijn Schepper. Want Hij is het, die mij beoordeelt.’
Woorden van de gepassioneerde kunstenaar Jan Makkes, overleden in 1999. Hij liet een veelzijdige
en omvangrijke collectie na. Bloeiende boomgaarden, oude dorpjes,
kleurrijke landschappen, haventjes,
stadsgezichten en de door hem zo
geliefde bloemen. Een deel van deze indrukwekkende collectie zal tijdens een drietal tentoonstellingen
te zien zijn in de Museumboerderij
Jan Makkes aan de Hofgeesterweg
22a. Die museumboerderij ademt
nog steeds de sfeer van Makkes.
Aan de muren hangen schilderijen en foto’ s van zijn ontmoetingen
met de groten der aarde. Makkes
was ver buiten onze grenzen bijzonder geliefd en werd alom gerespecteerd. Zo ging hij in zijn bewogen
en bevlogen levenop audiëntie bij
de Paus en had hij een indringende ontmoeting met onder andere de
voormalige president van de SovjetUnie, Micael Gorbatsjov en ook met

John F. Kennedy. Makkes hoeld van
reizen en haalde hier ook inspiratie
uit. Hoewel hij ook vaak schilderde
in zijn geliefde haven van IJmuiden.
Hij vloog naar de mooiste streken in
de wereld om deze vast te leggen op
het witte doek. Befaamd zijn ook de
bloestillevens die Dries van Agt ‘fonteinenvan kleur’ noemde. ‘In kleuren
zal hij bij ons blijven’, heet dan ook
de tijdens de tentoonstellingen vertoonde videopresentatie over Makkes zijn leven en zijn werken. Tevens
is het boek ‘Jan Makkes... een gedreven kunstenaar’ te koop.
Ga genieten van het werk vol passie en mystiek van deze kunstenaar,
over wie Peter Dicker zei: ,,Op zoek
naar die ene tint in het miljoen,kijk:
zo’n schilder was Jan Makkes nou.’’
Tentoonstellingen 2010 - 2011:
Kerst: zaterdag 2 december 2010 tot
en met zondag 2 januari 2011.
Pasen: zaterdag 16 april tot en met
zondag 1 mei 2011. Hemelvaart/
Pinksteren: donderdag 2 juni tot en
met maandag 13 juni 2011.
Geopend van 11.00 tot 18.00 uur.
Buiten deze exposities alleen op afspraak. Museumboerderij Jan Makkes, Hofgeesterweg 22a te Velserbroek, tel. 023-5376227.

Zaterdag 18 december:

Heavy Metal Night in The Mix
Regio - Vrijdag 17 december organiseren de leerlingen van scholengemeenschap Thamen een bijzondere en sfeervolle kerstmarkt. Ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen.
De opbrengst van deze kerstmarkt
zal ten goede komen aan het KWF
Kankerbestrijding fonds. De kerstmarkt zal plaatsvinden op vrijdag 17
december vanaf 09.30 tot 11.30 op
het sportveld voor RKSG Thamen.
J. Den Uyllaan 4 in Uithoorn (vlakbij busstation). De kerstgedachte inspireert de leerlingen om iets
goeds te doen voor een ander. Tij-

dens deze kerstmarkt kunnen bezoekers allerlei zelfgemaakte producten kopen waaronder kaarsen,
shampoo, badzout en versieringen
voor in het huis. Als goed doel is
dit jaar gekozen voor het KWF Kankerbestrijding. Kanker is een ziekte
waar iedereen in zijn omgeving wel
eens mee te maken heeft gehad.
KWF Kankerbestrijding zet zich in
op het gebied van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, patiëntenondersteuning en fondsenwerving. De leerlingen van Thamen hopen u allen te zien om zo een mooie
opbrengst voor het KWF Kankerbestrijding op te halen.

Uithoorn - Op zaterdag 18 december staat The Mix in het teken van de traditionele heavymetal muziek! Er zullen vier nationale -en internationale acts op het
podium verschijnen.
Het team van The Mix is zeer verheugd het duitse Kissin”Dynamite
te hebben geboekt! Deze band
speelt nummers in de trend van
AC/DC en Gun’s ’n Roses. In hun
thuisland treden ze erg vaak op
en ze zijn onlangs uitgeroepen tot
meest vooraanstaande bands in
het metalgenre. Dit is een show
die niet gemist mag worden! Ook
speelt Denin & Leather, een coverband die nummers speelt van
AC/Dc tot Alice Cooper. Ook van
onze oosterburen komt Dragonsfire die hoge ogen gooide op di-

Een middag vol verrassing
en verwondering
Regio - Afgelopen zondagmiddag was voor velen van de in
groten getale opgekomen bezoekers een middag vol verrassing en verwondering.
Die middag bracht het Regiokoor de Ronde Venen olv. Dirigent
Gert Hans samen met Irina Parfenova aan de vleugel en Suzanne
Arends op de dwarsfluit een verrassend programma met christmas carols afgewisseld met optredens van beide solisten. Verrassend
zoals, op deze zonnige zondagmiddag het in zwart-rood gekleed
koor het publiek, met het zingend
binnenkomen,al direkt in kerstsfeer
bracht. En dat carols als Jesus child,
A great and mighty wonder, O little one sweet, je hierin doen wegdromen.
Verwonderd waren er velen door
de zuiverheid en de klankkleur
waarmee de carols gebracht werden. De vele complimenten achteraf tijdens de door het koor georganiseerde kerstborrel waren dan ook
zeer op zijn plaats.
De verrassende manier waarop het
jongste publiek betrokken werd bij
de uitvoering van Jingle Bells droeg

hier zeker toe bij. Verwonderd was
het publiek ook door het prachtige optreden van plaatsgenoten Irina Parfenova aan de vleugel en Su-

zanne Arends op de dwarsfluit. De
lichtvoetige en sprankelende sonate van JS Bach was een prachtige opmaat voor het zuiver a ca-

verse grote festivals in Duitsland. Ze spelen trash/speedmetal van de bovenste plank en zullen in The Mix, net als Kissin’Dynamite, hun eerste Nederlandse
optreden doen! Het Nederlandse Reviver zal de spits afbijten op
deze overvolle avond! De band
heeft onlangs de handschoen
weer opgepakt en heeft na een
geslaagde clip zich weer volledig
in de kijker gespeeld! Kortom een
unieke avond in het pand aan de
J.A. van Seumerenlaan 1 te Uithoorn. Aanvang is 20.00 uur, entree 12,50.
Kaarten kunnen worden gereserveerd via de website van The Mix:
programmering@the -mix.nl
The Mix bevindt zich tegenover
de Thamerkerk.

pella gezongen All my heart this
night rejoices. De kwaliteit van het
koor werd met het zingen van DingDong en I saw a maiden door een
uit het koor gevormd kwartet nog
eens onderstreept.
Dat aan het eind van het concert
het publiek meezong en musiceerde
met de toegift Jingle Bells kan duidelijk gezien worden als uiting van
bewondering voor het optreden van
koor en solisten.
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Slijterij Vreeland op z’n kerstbest
Vinkeveen - Dick de Groot mag als eigenaar van Slijterij Vreeland trots zijn op zijn fraaie drankenwinkel in winkelcentrum Zuiderwaard. Hij staat te boek als de best gesorteerde slijterij annex wijnhandel in de regio. Maar dat
niet alleen, ook als het gaat om relatiegeschenken op dit gebied. Behalve naar adressen in eigen land kunnen die
ook naar alle uithoeken van de wereld worden gestuurd. In de regio worden ze gratis aan huis of bedrijf bezorgd.
Wat meer is, Slijterij Vreeland is waarschijnlijk de enige slijterij en wijnhandel in zijn soort in de regio die nog geheel zelfstandig opereert en daarmee uniek genoemd kan worden. Niet behorend tot een ‘keten’ heeft dat zo zijn
voordelen. Dick en zijn team van deskundige medewerkers kunnen zelf alles inkopen en aldus ‘op maat’ voldoen
aan de wensen van de klant. Dat heeft de zaak in de loop der tijd geen windeieren gelegd want het potentieel
aan vaste klanten binnen en (ver) buiten de regio is aanzienlijk te noemen. Die toeloop heeft men onder meer te
danken aan het omvangrijke productassortiment, de fraaie presentatie van de verschillende drankensoorten, de
klantvriendelijkheid, de hoge mate van service en niet te vergeten het vakmanschap wat aan de dag wordt gelegd. Met name het laatste is de basis voor een goed luidend advies als daarom wordt gevraagd. Want hoe snel
moet je bijvoorbeeld genieten van een ‘longdrink’ tijdens deze (veel te) korte kerstdagen?...
Speciaalzaak
Juist in deze feestmaand is Slijterij Vreeland op z’n ‘kerstbest’. De presentatie van het omvangrijke assortiment aan
dranken is helemaal in de kerstsfeer gebracht. Er wordt deze maand meer dan ooit een beroep gedaan op de parate kennis van Jan Smit, Marcel Schmitz, Dennis Schevers en eigenaar Dick de Groot. Vooral als het gaat om de
verschillende (mousserende) wijnen, port en sterke drank als cognac, whisky en likeur. Wat past het beste bij een
feestelijk aperitief, bij het voorgerecht en het diner? En daarna de afterdiners en ’s avonds bij de open haard?…
Wie bij Slijterij Vreeland binnenstapt zal weldra merken dat ‘zomaar’ een fles wijn of een bijzondere likeur dan wel
whisky kiezen geen sinecure is. Tenzij men zelf (enige) kennis van zaken heeft en/of van te voren weet wat men
wil hebben. Het aanbod is zo omvangrijk, dat het toch wel gemakkelijk is als een medewerker u met plezier (maar
wel vrijblijvend) wil adviseren. Vooral als het om een relatiegeschenk of verjaardagscadeau voor iemand gaat. Is
dat bijvoorbeeld voor een liefhebber van whisky, dan is er bij deze slijter alleen al keuze uit bijna 200 soorten! Van
redelijk geprijsd tot bijna 300 euro de fles, afhankelijk van (gelagerde) ouderdom en smaak. En over welke smaak
hebben we het dan?... Dat laatste geldt in feite ook voor de ‘overige’ sterke dranken en likeuren – de Zuid-Afrikaanse Amarula is dit keer heel populair, om over de wereld van wijn maar te zwijgen. Kortom, Slijterij Vreeland
kan bij uitstek worden gezien als een speciaalzaak die het aanbod wel móet koppelen aan een stukje vakkennis
omdat er anders van een deugdelijk advies geen sprake kan zijn. Daarbij moet ook op de wens en de vraagstelling van de klant worden ingespeeld om die in de juiste keuze van de drank, liefst met een aanvaardbare prijs, te
adviseren. Overigens zullen het vaak wel ‘kenners’ zijn die zelf al hun keuze hebben bepaald. Bij de meeste mensen echter geeft de prijs/kwaliteitverhouding en de smaak voor henzelf veelal de doorslag.
Overzichtelijk assortiment
Loopt u maar eens vrijblijvend binnen bij de winkel in winkelcentrum Zuiderwaard. Om u alvast in de stemming
voor Kerst en Oud en Nieuw te brengen, is de winkel mooi en sfeervol ingericht. Let ook eens op de diverse locaties in de winkel die geheel zijn afgestemd op een bepaald type drank. Alles heel overzichtelijk. Zo is er een complete whiskyhoek, een stellage met de bijzonder populaire Prosecco wijnen van verschillende huizen, een Champagne afdeling, een stelling met alleen maar Portwijnen, een afdeling Cognac en natuurlijk zijn er talloze rode en
witte wijnen uit verschillende jaren van bekende châteaux. Van eenvoudige doordrinkertjes tot werkelijk topwijnen uit verschillende landen. Allemaal kwalitatief hoogwaardige producten, variërend van gunstig geprijsd tot net
zo duur als u maar wilt. Tijdens de viering van Oud en Nieuw zal menigeen een fles Champagne ontkurken. Die
zijn er van verschillende bekende huizen en al vanaf 19,95 euro de fles. Wie echter op de kleintjes moet letten kan
ook kiezen voor een mooie Crémant de Bourgogne, een frisse mousserende wijn tegen een aantrekkelijke prijs of
een witte of rose Prosecco, die in prijs nog veel gunstiger is en minstens zoveel plezier in de mond biedt. Natuurlijk kunnen liefhebbers van likeuren en diverse soorten bier hier eveneens terecht, alsook voor frisdranken. Vóór in
de winkel is een aanbod aan wijnen waaraan een aantrekkelijke actie is gekoppeld. Dat scheelt aardig in de prijs!
Relatiegeschenken
“Wij hebben eveneens een grote sortering relatiegeschenken waaruit onze klanten een keuze kunnen maken.
Maar zij kunnen hier zelf een relatiegeschenk samenstellen en dat door ons laten verzorgen. Verder bezorgen wij
alles gratis aan huis als er een feestje wordt gebrouwen, waaronder ook biertappen. Daarbij kan gerust wat meer
besteld worden want alles wat niet wordt gebruikt nemen wij weer terug. Er wordt dus afgerekend wat verbruikt
is. En omdat we ook een groothandel zijn kunnen alle typen en soorten dranken van verschillende merken en huizen bij ons worden besteld. Vanzelfsprekend moet men dat van te voren wel even opgeven. Wij hebben al heel
veel in de winkel, maar soms wil de klant iets heel speciaals. Daar willen we dan graag voor zorgen,”aldus Dick de
Groot die nog wijst op de kerstproeverij in het winkelcentrum welke vrijdag 17 december van 16.00 tot 20.00 uur
wordt georganiseerd. Alle bezoekers en klanten van de winkels in het winkelcentrum worden dan getrakteerd op
heerlijke hapjes en drankjes. Vanzelfsprekend worden de kinderen daarbij ook niet vergeten. U bent allemaal van
harte welkom en…loop ook eens bij Slijterij Vreeland binnen. Al was het maar om u te laten ervaren waarom deze zaak op dit moment op z’n ‘kerstbest’ is.

RE ACT IE VAN EEN LEZER
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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.

Over een verhaaltje en
de werkelijkheid
Een verhaaltje
Vanwege een reparatieverzoek komt een monteur
bij een klant.
Daar vraagt de monteur “waar is het probleem”,
waarop de klant antwoordt: “die machine daar
met dat briefje erop”. De monteur loopt naar de
machine en ziet dat er een briefje met ‘stuk’ op is
geplakt. “Dit is een veel voorkomende probleem”
mompelt het technisch genie. Hij open zijn koffertje, pakt er een briefje uit en plakt het over het
briefje met ‘stuk’ erop. Daarna geeft hij op weg
naar de uitgang een reparatiebon aan de klant en
vertrekt. De verbaasde klant loopt naar de machine om op het nieuwe briefje te kijken.
Daarop staat te lezen ‘gerepareerd’. De klant is
witheet van woede en belt onmiddellijk de baas
van de monteur!
De werkelijkheid
De omwonenden van het plan ‘de Grutto’ gaan
naar de bezwarencommissie van de gemeente de
Ronde Venen omdat in hun ogen het plan Grutto
gerepareerd moet worden. De bezwarencommissie geeft de omwonenden gelijk en zegt tegen de
wethouder: “wethouder, het plan ‘de Grutto’ moet
gerepareerd worden”.
Vervolgens doet de wethouder niets. Dat weten
wij omdat die ene keer dat de wethouder iets

doet, hij dat hoog van de toren blaast. Dan staat
hij trots met zijn foto in de krant, opdat iedereen
weet dat er iets is gebeurd. Nu vraagt een wakker raadslid tijdens het laatste ronde tafel gesprek: “wethouder wilt u mij schriftelijk aangeven hoe u de reparaties heeft uitgevoerd”. “Dat
is goed”, zegt de wethouder, “dat ga ik doen”. Nu
komen de stukken van de komende raadsvergadering bij ons wakkere raadslid, die onmiddellijk
witheet van woede wordt. In de stukken staat één
zinnetje: het plan is gerepareerd.
Herkent u de overeenkomst met het bovenstaande verhaaltje?
Woensdagavond 15 december 2010 zal het plan
Grutto door de raad worden behandeld en daarna
zal erover worden gestemd.
Niemand twijfelt eraan, dat het niet zichtbaar gerepareerde plan toch wordt goedgekeurd. Het is
daarna aan de bestuursrechter om gehakt van
de ‘gemeente’ te maken en het hele plan naar de
prullenmand te verwijzen.
Dat is een geweldig moment, want dan kunnen
er door de nieuwe raad op de locatie Grutto heel
veel levensloopbestendige woningen en starterswoningen worden gebouwd.

Gewapende overval in
woning in Mijdrecht
Mijdrecht - Mannen overvallen in
de ochtend van dinsdag 7 december de bewoners van een pand aan
de Vijzelmolen. De politieonderzoekt
de zaak en roept getuigen op zich
te melden.

Die morgen rond 07.45 uur dringt
een aantal mannen een woning aan
de Vijzelmolen binnen. De mannen bedreigen de bewoners met
een wapen. Zo weten ze diverse
goederen buit te maken. Dan ver-

Jan Platvoet

trekken ze. In welke richting is niet
bekend. Vermoedelijk maakten de
overvallers gebruik van een motorvoertuig. Dat is niet zeker niet zeker.
De politie vraagt getuigen die op
die dinsdagochtend iets verdachts
hebben gezien op of in de omgeving van de Vijzelmolen contact op
te nemen met de recherche van district Rijn & Venen. Het telefoonnummer is 0900-8844.

Kans op Top hockey
voor Mijdrecht
Mijdrecht - Door de gevallen
sneeuw van de afgelopen weken
zijn veel wedstrijden afgelast. Natuurlijk is het leuk om in de sneeuw
te spelen maar het is jammer voor
alle sportwedstrijden die niet doorgaan. Vooral als de stand spannend
is en jouw team kampioen kan worden. Dat is wat er nu gebeurt bij het
hockeyteam van de meisjes D1 van
Mijdrecht. Met nog twee wedstrijden te gaan staan ze eerste in de
competitie. En dus alle kans om alweer kampioen te worden. Dat is al
een hele prestatie, maar als je weet
dat het team nu in de sub top speelt
en dus kans heeft om in de top klas-

se uit te komen, is het nog spannender. Spelen in de top klassen betekend dat je uitkomt tegen de beste teams van Nederland, best spannend en moeilijk, maar wel heel leuk
en als je wint natuurlijk fantastisch.
Maar de wedstrijden zijn dus afgelast en voorlopig is er geen tijd om
ze in te halen. In de winter wordt de
zaalcompetitie gespeeld en in februari kan er pas weer buiten gehockeyt worden. Mijdrecht moet
dus nog even wachten met het
feestje. Afgelopen zaterdag is voor
de meisjes van D1 de zaalhockey
competitie dus begonnen. Ook daar
werd met dezelfde inzet en plezier

gespeeld en met dezelfde resultaten
als op het buiten veld.
De eerste wedstrijd tegen ‘de Kikkers’ uit Nieuw Vennep werd al na
vijf minuten met drie doelpunten
beslist. En ook de rest van de wedstrijd bleek Mijdrecht de sterkste te
zijn. Uiteindelijk was de stand 6-1 in
het voordeel van Mijdrecht.
Na een uurtje rust begon de tweede
wedstrijd, tegen Xenios uit Amsterdam. Al direct vanaf het begin bleek
dit een spannende wedstrijd te worden. Beide teams speelden aanvallend en fanatiek hockey en waren
even sterk. Deze wedstrijd eindigde
in een verdiend 2-2 gelijkspel.

Zeventienjarige spuit met
pepperspray en steek met mes

de op vrijdagavond rond 21.00 uur
bij de ijsbaan ruzie te hebben gehad met dezelfde 17-jarige verdachte. Daarbij was hij door de verdachte met een mes gestoken en had
een kleine steekwond opgelopen.
Daarvoor hoefde hij niet te worden
behandeld.

Mijdrecht - Op zaterdagavond 11
december hielden agenten een verdachte aan die op zaterdagavond,
maar ook al op vrijdagavond daarvoor bij een geweldsincident was
betrokken. Rond 20.10 uur werden agenten in de tent van de ijsbaan op het Raadhuisplein aangesproken door een 19-jarige jongeman uit Mijdrecht. Hij verklaarde
net door een 17-jarige jongen uit
Mijdrecht met pepperspray in zijn
gezicht te zijn gespoten. Agenten

stelden een onderzoek in de omgeving in en troffen de verdachte op de Rondweg aan. Hij bekende het slachtoffer met pepperspray
te hebben bespoten. Hij verklaarde
de spray te hebben weggegooid. Op
die plek troffen de agenten naast de
pepperspray, ook een mes aan. Beide werden in beslag genomen.
De agenten hielden de verdachte
aan. Terwijl zij daar stonden, kwam
een andere 19-jarige jongen uit
Mijdrecht naar hen toe. Hij verklaar-

De agenten brachten de 17-jarige
verdachte over naar het politiebureau. De eerste 19-jarige jongeman
die was gepepperd, deed aangifte
van mishandeling. De andere 19-jarige jongen die was gestoken, deed
aangifte van poging zware mishandeling. De verdachte is in het politiebureau ingesloten en voor nader
onderzoek in verzekering gesteld.
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Kerstconcert in zorgcentra
Zuwe Maria Oord
Vinkeveen - De zorgcentra De
Ronde Venen nodigt iedereen, jong
en oud, uit voor het bijwonen van
een bijzonder kerstconcert. Drie
concerten hebben reeds plaatsgevonden. Het vierde en laatste concert dit jaar wordt gehouden in
zorgcentrum Zuwe Maria Oord in
Vinkeveen op woensdag 22 december, aanvang: 14.30 uur.
Dit kerstconcert wordt uitgevoerd
door de zangeres Marianne Selleger
uit Amsterdam en de pianiste Irina
Parfenova uit Wilnis. De toegang
voor bewoners van het zorgcentrum
is gratis. Voor bezoekers van buiten
bedraagt de toegang 5,00 euro.
In samenwerking met de vier zorgcentra in De Ronde Venen heeft
Troupe A’dour, een gezelschap voor
muziek, theater en culturele projecten uit Wilnis, het project Carrousel ontwikkeld. Carrousel bestaat uit
vier series concerten kamermuziek,
allen van hoge kwaliteit, die worden
uitgevoerd op zorgcentra. In ieder
seizoen wordt een serie georganiseerd. In totaal worden zestien concerten uitgevoerd door professionele musici. De deelnemende centra
zijn: Zuiderhof en Zuwe Maria Oord
in Vinkeveen, Nieuw Avondlicht en
Gerardus Majella in Mijdrecht.
Met het project Carrousel willen de
deelnemende zorgcentra en Troupe
A’dour bewoners van zorgcentra,
hun familie, kennissen en alle belangstellenden een bijzonder concert aanbieden en samen genieten
van muziek.
Marianne Selleger
Na haar studie Culturele Antropologie begon de mezzosopraan

Marianne Selleger haar zangstudie aan het Sweelinckconservatorium in Amsterdam bij Ch. van Tassel en zette deze studie na 1 jaar
voort aan het Mozarteum, Hochschule für Musik und Darstellende
Kunst in Salzburg. Daar nam zij les
van Rudolf Knoll en Helena Lazarska. Zij volgde masterclasses bij Nikolaus Harnoncourt, Senau Jurinac
en Kurt Widmer. Zij ontwikkelde al
snel een voorliefde voor eigentijdse
muziek. Zo was ze te horen met het
Ensemble für Moderne Musik onder
leiding van Herbert Grassl. In het
plaatselijke Landestheater zong zij
haar eerste operarollen en was zij te
horen in zelfgemaakte muziektheatervoorstellingen als Engel verführt
man gar nicht oder schnell. Tijdens
de Salzburger Festspiele was ze enkele jaren te horen als Vorsängerin
in Jedermann van Von Hoffmansthal. Ze heeft les gehad van Aafje
Heynis en Ronald Klekamp en wordt
nu begeleid door James Mc Cray.
Tot haar oratoriumrepertoire behoren o.a. de Passies en diverse cantates van Bach, Messiah van Händel, het Requiem van Verdi en Mozart, Die Krönungsmesse van Mozart, de Stabat Mater van Pergolesi
en Dvorak, de Petit Messe Solennelle van Rossini, de Elias van Mendelsohn, Maria Magdalena in de
Mattheus Passie van Louis Andriessen en missen van Mosonyi.
Marianne heeft aan meerdere operaproducties meegewerkt. Zij was
o.a. Lucia in Cavalleria Rusticana van Mascagni, Dorabella in Cosi Fan Tutte van Mozart, Orfpheus in
Orpheus van Gluck, Rosina in Il Barbiere di Siviglia. Ook was zij te ho-

ren in hedendaagse opera’s als Het
Awater/Uur U van J. P. Koch waarin zij de Moeder vertolkte en was zij
Persephone in Orpheus van L. Andriessen en Machteld in het muziektheater Floris van stichting
Theamus. Verder zong zij Monisha
in de jazzopera Treemonisha van S.
Joplin en Magnolia in Show Boat
van J. Kern, Palmatica in Der Bettlstudent van H. Millöcker en Orlofski in Die Fledermaus van J. Strauss,
Carmen in Carmen van Bizet (Opera Trionfo), Adina in L’Elisir d’amore
van G. Donizetti, Enrichietta in I Puritani van Bellini en Anna in Nabucco van Verdi. Sinds juni 2001 zingt
zij met De Benonies, een ensemble
gespecialiseerd in Italiaanse Filmmuziek, met wie zij 2 cd’s heeft opgenomen. Onlangs zong zij de rol
van Mathilde in de kameropera “De
monologen van een jonge Brecht”
van Eric Lotichius en “Cobi” in de
kameropera “De passie van Anna”
in de regie van Marijke Beversluis.
In 2009 ging de speciaal voor haar
geschreven kameropera “Lacrimae” van Dirk Hooglandt in premiere. Marianne Selleger maakt deel uit
van Het Selleger Trio met Asdis Valdimarsdottir (altviool) en Mirsa Adami (piano) en Het Lotichiustrio Trio
met Dirk Hooglandt (saxofoon) en
Charles Janko (piano).
Sinds 2005 dirigeert Marianne ook
twee Amsterdamse kinderkoren.
Irina Parfenova
De in Rusland geboren pianiste Irina Parfenova behoeft nauwelijks introductie. Irina woont al geruime tijd
in Wilnis en ze heeft regelmatig concerten gegeven in deze regio. Hoe-

Nieuw in Wilnis:

Stomerij en kledingreparatie
‘De Witte Roos’
Wilnis - Sinds kort heeft zich in de
Dorpsstraat 35 gevestigd het kledingreparatiebedrijf annex stomerij ‘De Witte Roos’. Velen kennen het
ook als het Borduurcentrum voor
het professioneel borduren van logo’s, merken en namen op (bedrijfs)
kleding, sportkleding, tafellinnen,
badlakens, paardendekens, knuffels, geschenkartikelen en noem
maar op. Dat was gedurende vele
jaren gehuisvest aan de Prinses Marijkelaan 18 in Mijdrecht. Nu is het
Borduurcentrum overgeplaatst naar
het nieuwe adres in Wilnis, waar het
gecombineerd wordt met kledingreparatie en de mogelijkheid voor het
brengen en afhalen van stoomgoed.
Overigens is een soortgelijk bedrijf
ook te vinden in de Mijdrechtse
Raadhuisstraat. Daar werkt de eige-

naar van de nieuwe Wilnisse vestiging, de heer Ibrahim Akgül. Hij besloot om in die woonkern zelf een
zaak op te richten om er samen met
zijn echtgenote Ayse te gaan werken. Nu weliswaar nog even tijdelijk maar de bedoeling is full time.
De winkel en werkruimte zijn in eigen beheer aangepast en opnieuw
ingericht. Voordat De Witte Roos het
betrok was er een computerzaak in
gevestigd. “Als de mensen vertrouwen in ons hebben op het gebied
van kledingreparatie en kledingverzorging, komt in de nabije toekomst
onze dochter Betül hier ook werken.
Zij heeft modevakschool en is voornemens hier op afspraak onder andere bruidskleding te gaan ontwerpen en maken. Maar ook bruidsjurken ombouwen naar galajurken,”

aldus Ayse die onvoorwaardelijk in
het succes van de nieuwe vestiging
gelooft. “Even voor de goede orde,
wij maken helaas geen maatpakken voor heren. Wat wij wel doen
is allerlei soorten kleding herstellen, vermaken en aanpassen in de
breedste zin van het woord. Broeken innemen of uitleggen hoort
daar ook bij, evenals het vervangen
van ritsen. Dat alles voor dames-,
heren- en kinderkleding. En wie
kleding chemisch wil laten reinigen,
‘stomen’ noemt men dat nog terwijl het al 30 jaar niet meer zo gaat,
is bij ons eveneens aan het goede
adres,” valt Ibrahim zijn echtgenote bij. “Wij hebben veel ervaring in
het vermaken en herstellen van kleding en een dergelijk aanbod is er in
Wilnis, maar ook in Vinkeveen niet.
Daarvoor moet je dan altijd naar
Mijdrecht. Nu kan men dit dichterbij
huis laten doen. En wie het gemakkelijk vindt kan de kleding bij ons in
één opdracht tegelijkertijd laten reinigen.”
Korting op stoomgoed
Naast dit aanbod wordt er op verzoek ook nog steeds geborduurd
met de Meistergram borduurmachine. Die levert prachtig werk. Ayse:
“Behalve borduurwerk kregen we
ook steeds meer verzoeken om kleding te herstellen en te vermaken.
Al dat werk konden wij niet meer
op de bestaande locatie doen en
dat was ook een reden dat we naar
een andere ruimte hebben uitgekeken. Waarschijnlijk is de crisis de
reden van meer herstelwerk. Mensen gaan minder snel nieuwe kleding kopen en als je kapotte kleding
laat maken zodat het er weer netjes
uitziet kan dat nog een tijdje mee.
Zo krijgt kleding een tweede leven
en dat scheelt toch weer veel geld.
Helemaal als je kinderen hebt. Daar
komt bij dat niet iedereen handig

Leerlingen verrassen bewoners
Maria-Oord en Vinkenoord

Vinkeveen - Donderdag 9 december kwamen 28 leerlingen van de
Jozefschool uit Vinkeveen naar het
nabijgelegen Zuwe Maria-Oord en
Vinkenoord om 250 kerstpakketten
uit te delen.
Deze kerstpakketten werden aangeboden door de Riki Stichting. De
leerlingen uit groep 8 hebben in
groepjes alle kerstpakketten persoonlijk overhandigd aan bewoners
van het zorgcentrum, Vinkenoord en
aan bezoekers van de verschillende
dagbehandelingen.
Ook Wethouder van Breukelen was
aanwezig om de kinderen te helpen
met uitdelen.
Na het overhandigen van de pakketjes en het gezamenlijk uitpakken van de doos, hebben de kinderen samen met de bewoners en
bezoekers nog wat gegeten en gedronken.
En hebben enkele groepjes nog gezamenlijk kerstliedjes gezongen.

Uw computer is onze zorg!
Mijdrecht - Dit is de lijfspreuk
van Böhmermann IT, een nieuw
dienstverlenend computerbedrijf
in de Ronde Venen. Het bedrijf is
gevestigd in Mijdrecht hetgeen
natuurlijk ideaal is voor de klanten in de Ronde Venen hetgeen
tot uitdrukking komt in de prijzen, zeker als het het voorrijden
betreft.

wel Irina in Moskou haar pianostudie met succes heeft afgerond, vervolgde ze haar studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den
Haag. Ze speelde en speelt nog
steeds op internationale podia en
voert concertprogramma’s uit met
verschillende musici. Als mede oprichter van Troupe A’dour heeft ze
diverse muziektheater producties
gemaakt. Zo speelt ze, samen met
verteller Cisca Boermans, de familieproductie ´Schumann vertelt…´ in
theaters en op scholen. In december gaat hun nieuwe vertelconcert
‘De Seizoenen’ in première. Samen
met Diana Bohnenberger, pianiste
uit Nieuwkoop, ontwikkelt Irina een
nieuw educatief muziekproject voor
leerlingen van het basisonderwijs.
Ook maakt Irina deel uit van het
Rondo Ensemble, dat verder bestaat
uit Greetje de Haan (zang), Suzanne Arends (fluit) en Natalia Korniyenko (viool), allen woonachtig in De
Ronde Venen.

Böhmermann IT is een totaal automatiseringsbedrijf. De ondernemers
kunnen terecht voor één PC tot een
compleet computernetwerk terwijl
de particuliere klanten voor alles
kunnen aankloppen op computergebied. Sven Böhmermann, de eigenaar van Böhmermann IT zegt hierover: ,, Ik vind het leuk om de problemen van klanten op te lossen.
Soms ben ik in 10 minuten klaar
en gaat het alleen om een storing,
soms ook wil de klant de hele computer opgeschoond hebben en opnieuw geïnstalleerd. Wel alles kan!’’.
Voor ondernemers geldt dit natuurlijk ook, al gaat dit al gauw om
meerder computers in een netwerk.
Ook is er bij bedrijven al gauw behoefte aan een pakkende website Ook dit is geen probleem voor
Böhmermann IT. Verschillende voorbeelden van pakkende websites zijn
voorhanden.

Ook voor een deskundig advies
kunt u bij Böhmermann IT terecht.
U wordt beleefd en vakkundig te
woord gestaan. Natuurlijk levert
Böhmermann IT ook alle hard- en
software die nodig is voor een goede en betrouwbare installatie.
Böhmermann IT is gestart eind 2009
en direct bleek al dat er behoefte
was in een computerbedrijf dat altijd klaar stond voor ondernemers
maar ook voor particulieren.
De onderneming kan rustig omschreven worden als de computerspecialist voor onze regio en zeker
op het gebied van service, onderhoud en eventueel vernieuwing van
uw computer. Ondanks dat het bedrijf pas een jaar bestaat heeft de
eigenaar en motivator van het bedrijf in de afgelopen 15 jaar voldoende ervaring opgedaan om uw
computer met de meeste vakkundigheid te behandelen.
Uiteraard is er een website waar u
alle informatie over werkzaamheden en tarieven kunt nalezen. Ga
dan naar www.bohmermann-it.nl
Komt u er dan nog niet uit of wilt u
een opdracht plaatsen bel dan tel.
06-43970955 of mail swb@bohmermann-it.nl. Het adres is: Böhmermann IT Sterling 9 3641 MG te
Mijdrecht.

Carrousel wordt mede mogelijk gemaakt met financiële bijdragen van
Gemeente De Ronde Venen, VSB
Fonds, Fonds Sluyterman van Loo,
Fonds RCOAK.
is met naald en draad. Dat kunnen
wij dan voor die mensen doen. Wij
hanteren daarbij heel aantrekkelijke prijzen. Bovendien geven wij van
te voren meestal aan wat het gaat
kosten. Men kan zich dus nooit bekocht voelen.”
Akgül overweegt voor de ouderen in
Wilnis een servicedienst op te zetten. Namelijk op afroep bij die doelgroep de te herstellen of te stomen
kleding ophalen en als het klaar
is weer aan huis af te leveren. Bijvoorbeeld door dit op een vaste datum per week of per maand te gaan
doen. “We spelen met de gedachte, dus het is nog niet vastomlijnd.
Maar het is beslist de moeite van
het overwegen waard,” aldus Akgül die zijn eerste klant al verwachtingsvol binnen zag lopen: de eigenaressen van modewinkel Groot
Gelijk. Omdat zij in de directe omgeving voor hun klanten nergens
terecht kunnen om iets aan nieuwe
kleding te laten vermaken of aan te
passen, zijn zij natuurlijk dolblij met
de komst van De Witte Roos. Het
kan niet anders dat goed voorbeeld
ook goed doet volgen. Iedereen kan
vanaf heden bij De Witte Roos terecht.
“Ter gelegenheid van de opening
van ons bedrijf krijgen alle bezoekers tot en met 31 december 25
procent korting op hier gebracht
stoomgoed. Dat kunnen behalve
kleding natuurlijk ook gordijnstoffen en beddengoed zijn. Wij hebben
nog geen telefoon in de winkel; dat
duurt altijd even. Maar men kan ons
tot die tijd bereiken onder het bestaande nummer in Mijdrecht: 0297581499. Dan krijgt u overdag een
antwoordapparaat te horen. Spreek
daarop uw boodschap in. Zodra wij
in de gelegenheid zijn wordt u teruggebeld. Eventueel kunnen op het
oude adres in de Prinses Marijkelaan ’s avonds nog wel bestellingen
worden opgegeven en afgehaald,
want daar wonen we nog steeds,”
laat Ayse tot slot weten.
Stomerij en kledingreparatie ‘De
Witte Roos’, Dorpsstraat 35, Wilnis.
Openingstijden: ma van 13.30 uur
tot 17.30 uur, di t/m vrij van 9.30 tot
13.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur,
za van 9.30 toto 17.00 uur.
Het was een zeer geslaagde ochtend zowel voor de bewoners en de
bezoekers als voor de kinderen.
De Riki Stichting heeft als speerpunt het verbeteren van het welbevinden van ouderen.

Verzamelmarkt

Mijdrecht - A.s. zaterdag,
18 december, is er weer van
09.00 uur tot 13.00 uur een
verzamelaarsmarkt in Partycentrum De Meyert, J. v.d.
Haarlaan, te Mijdrecht. U
kunt er terecht voor postzegels, munten , ansichtkaarten
e.d. Ook zijn er handelaren
aanwezig, en kunt u snuffelen
in onze stuiverboeken. Voor
inlichtingen tel. 0297-289322
en onze website www.verzamelaarsrondevenen.nl

Project ‘Kids in Bizz’

De Ronde Venen - De afgelopen
weken waren groep 7 en 8 van de
Vlinderbos druk in de weer met het
project “Kids in Bizz”. Dit project,
gesponsord door de ABN AMRO
bank, heeft als doel het ondernemerschap in Nederland te vergroten. Elk bedrijf bestond uit 6 kinderen met elk een eigen functie en dat
bedrijfje diende een naam te bedenken en een ondernemingsplan op te
stellen. De kinderen schreven sollicitatiebrieven, hielden een marktonderzoek, bepaalde welke en hoeveel
Fair Trade producten ingekocht werden, zochten sponsors voor alle niet
Fair Trade producten, gebruikten
sociale media, flyerde in de omgeving of stelden een website op om
hun producten aan te prijzen en organiseerden zelf een verkoopmarkt.
Ook zijn de kinderen de afgelopen
periode op bezoek geweest bij een
aantal bedrijven in de regio (waarvoor dank) of vertelden enkele ouders iets over hun werk in de klas.
De door de kinderen zelf georganiseerde verkoopmarkt was op vrijdag
10 december in de grote hal van
het Vlinderbos. Ouders en kinderen

van de onderbouw en bovenbouw,
opa’s en oma’s, buren, vrienden en
bekenden bezochten allemaal een
zeer geslaagde en druk bezochte
markt. Naast (Fair Trade) koffie, (Fair
Trade) thee, zelf gemaakte koek of
cake, warme chocolade melk of zelf
gemaakte oliebollen en pizza’s, kon
men ook vriendschapsarmbandjes, vlindermagneten, kerstkaarten,
bonbons of dromenvangers kopen.
Alle producten werden enthousiast
door de kinderen zelf aangeprijsd,
zelf ingepakt en zelf verkocht.
Alle ingekochte producten werden
verkocht! Afgelopen maandag onderzocht elke bedrijf wat de winst
per onderneming was geweest en
of ze zich een beetje aan het ondernemingsplan gehouden hadden.
De winst van alle bedrijfjes (inclusief sponsorgelden) bedroeg ruim
1750,00. Alle kinderen hebben samen het goede doel bepaald waar
de opbrengst naar toe gaat en de
kinderen hebben gekozen voor
KIKA. Alle kinderen verdienen een
groot compliment voor deze stoere
prestatie!
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UWTC jeugd succesvol in
veldritcompetitie
Regio - UWTC jeugd succesvol in Amsterdamse veldritcompetitie. Op zaterdag 4 december
werd de laatste wedstrijd verreden van een serie van acht wedstrijden op het parcours in Sloten.
Er lag al een aardig laagje sneeuw
en dat hadden we nog niet gehad
tijdens deze competitie. Tijdens het
inrijden begon het weer te sneeuwen en de hele wedstrijd is in een
sneeuwstorm verreden. De gladde ondergrond leverde nog wel
een aantal valpartijen op. Namens
UWTC deden Owen Geleijn, Tristan
Geleijn en Bart de Veer mee. Owen
reed de hele wedstrijd samen met
Menno Broex en Julia van Ravenswaaij aan kop (beide van WV de
Amstel). Even was er paniek bij
Owen toen hij viel en zijn ketting
eraf lag. Met hulp van zijn vader kon
hij snel weer verder. In de eindsprint
won Owen net voor Menno. Owen
won naast de dagoverwinning ook
de Amsterdamse crosscompetitie bij
de jongste jeugd. Tristan werd vijfde
in de einduitslag en mocht ook een
mooie beker mee naar huis nemen.
Bij de oudste jeugd lag Bart de Veer
tweede na de eerste ronde. Brendan
Berendse (Ulysses) reed erg sterk
in de sneeuw en nam al snel een
voorsprong. Bart werd nog gepasseerd door Victor Broex (Amstel),
maar Victor had problemen met het
zicht in de sneeuw. Na een valpartij
gaf Victor op en heeft de wedstrijd
niet uitgereden. Bart behaalde vandaag de tweede plaats. De competitie werd bij de oudste jeugd gewonnen door Martijn Krook (Ulysses). Hij was de enige rijder die alle wedstrijden heeft meegedaan.
Bart behaalde net zoveel punten als
Brendan. Omdat Brendan de laatste
wedstrijd voor Bart was geëindigd
behaalde Brendan de tweede plaats
en Bart de derde plaats in het eindklassement.
LIESHOUT
Een verslag van UWTC’er Henk de
Jong. De wekker gaat af, het is 07.00.
Vandaag op het programma: De 31e
Bavaria veldrit van Lieshout. Gisteren al gereden in Lierop, daar viel
het een beetje tegen, net even te
lastig, maar wel heel leerzaam en
hoop dus vandaag op een beter resultaat. Ik heb alles gisteren al voorbereid en klaar gezet, dus hoef me

geen zorgen te maken dat ik iets
zou vergeten. De bel gaat, me vader
staat voor de deur, we drinken nog
even een bakkie koffie en gaan dan
op pad. Eerst naar Uithoorn, waar
we Mikkel op moeten halen. (Mikkel = Michael van Meerland)
Het is 1,5 uur rijden, dus we hebben een flinke rit voor de boeg. Ik
stuur Pieter Homan onder weg even
een sms’je: Mikkel zit nu al aan de
Bullit! (energie drank in de trend
van Red Bull). Er is ook sms contact met Eén van onze trainers, Hij
wenst ons succes. Aankomend in
Lieshout stuurt de navigatie ons een
onverharde weg op, gaan we nu al
crossen? We arriveren om 09.45 bij
Café de Koekoek, waar de inschrijving is geregeld. Snel inschrijven en
dan naar het Parcours, we zijn erg
benieuwd. Is het technisch? Zijn er
planken? Is het een snel parcours?
Moeilijke passages? Hup omkleden

en dan het parcours verkennen. Na
een recht stuk duiken we gelijk het
bos in. De ene na de andere bocht
volgen, links, rechts, recht, linkss,
WAAR BEN IK?!!! Het is schitterend
hier in het bos. Gelukkig! Lang stuk
asfalt voor start en finish! Dat is mijn

specialiteit. We rijden ons warm en
maken ons klaar voor de start. Doen
jullie hot op de benen? Vraag ik aan
Pieter Homan en Mikkel. Tuurlijk!
Roept Pieter! Mikkel twijfelt en besluit toch beenstukken aan te houden. Ik smeer me benen ook in, vind
dat prettiger dan beenstukken. We
rijden naar de start. Clubgenoot Pieter Heidema is ook de partij, dus we
zijn als UWTC met drie renners goed
vertegenwoordigd.
De namen worden opgeroepen
voor de start, de ene na de andere
wordt opgeroepen. Ik denk bij mezelf, word ik weer als laatste opgeroepen, net zoals bij de Nacht van
Woerden? Het valt mee. Niet als
laatste, maar het scheelt niet veel.
De toppers staan aan de linkerkant,
ik sta rechts in de buurt van Mikkel
en Pieter. Ik vraag me af: is het verstandig om rechts te staan? Waarschijnlijk niet, maar kan niet meer

wisselen. Ik stel me voor de start
nog een paar doelen voor de wedstrijd: Geen laatste worden, voor
Mikkel eindigen, niet gedubbeld
worden, niet vallen en zo min mogelijk fouten. Het startschot klinkt!
Ik ben aardig weg en we rijden op

de eerste heuvel af! En ja hoor! De
hele groep staat geparkeerd! Snel
van de fiets af en lopen! Het eerste
rondje is heel belangrijk, hier kan je
een goede positie vergaren. We komen op mijn gedeelte van het parcours af: Het asfalt. Ik weet daar 4
plaatsen goed te maken! De 2e en
3e ronde volgen, Ik ben goed op
dreef! Maak geen fouten en rij mezelf goed naar voren. Hey wie zie ik
daar! Ik zie daar een renner die gisteren nog commentaar had op mijn
rijden in Lierop!
Ik rij het gat naar hem dicht en rij
nu op de 22e plek. (voor mij doen
best goed). Wat gebeurt er nu? Ik
heb geen aandrijving meer, me ketting ligt eraf vlak voor een heuvel.
Toch niet goed naar trainer Gerard
Keijser geluisterd? Me fiets weer
te hard op de grond gegooid? Snel
afstappen en het heuveltje oplopen en me ketting er weer opleggen. Het gaat niet vanzelf en verlies
5 plekken. BALEN! De laatste ronde,
er zit iemand vlak achter me. Hij wil
een achterhoede gevecht met me
aan. We rijden samen weer richting
mijn specialiteit! Het rechte stuk
voor start finish gaat bepalen wie
er 27e of 28e gaat worden. Ik schakel naar de zwaarste versnelling en
klop mijn directe tegenstander. Het
is weer voorbij. We praten met zijn
alle even na. Ik ben redelijk tevreden, zeker omdat ik voordat ik pech
had dicht bij de top 20 zat. De doelen die ik bij de start voor ogen had
zijn behaald en ik ben weer lekker
bezig geweest. En de tussenstand
tussen mij en Mikkel is nu weer 1-1.
Na een ploegentactiek van Bas de
Bruin en Mikkel in Nieuwveen behaal ik vandaag mij revanche.
De beide Pieters rijden een uitstekende wedstrijd. Pieter Homan 12e.
Pieter Heidema 18e. Ik zelf word 27e
en Mikkel 31e.We geen snel douche en halen onze licentie weer op
bij café de Koekoek en rijden weer
naar huis. Er wacht ons weer een rit
van 1,5 uur. Dit weekend 6 uur in
de auto gezeten, Twee mooie wedstrijden gereden: zaterdag Lierop en
zondag Lieshout. Weer veel geleerd
op het cross gebied. Volgende week
gelukkig dichterbij huis. Dan wacht
er een wedstrijd in Hilversum.
Eindklassement jeugd cat 1-4
1 Owen Geleijn
2 Julia van Ravenzwaaijd
3 Menno Broex
4 Gijs Eekhof
5 Tristan Geleijn
Eindklassement jeugd cat 5-7
1 Martijn Krook
2 Brendan Berendse
3 Bart de Veer
4 Victor Broex
5 Nils Eekhoff

Dames De Amstel weer
terug bij AF
Regio - Na de overwinning van
veertien dagen terug begonnen
de dames zondagavond vol goede
moed aan de wedstrijd tegen DAW
uit Winkel. Helaas kon het goede
resultaat niet voortgezet worden,
maar moesten de dames met 4 – 6
het onderspit delven.
Via Colette kwam de bal bij Rianne die Ninke aanspeelde. Ninke
kreeg een vrije worp mee en passte op Kate die doorspeelde naar Hilde. Ook Hilde werd onreglementair
gestopt en haar vrije worp kwam terug bij Kate die een vrije worp meekreeg. Dit duurde echter te lang
en de gasten kwamen in balbezit. Een snelle aanval van DAW eindigde met een schot op de lat. Dewi vocht een zwaar duel met nummer 13 uit, maar trok aan het kortste eind en na twee-en-een-halve
minuut kwam de 0 – 1 op het scorebord. Twintig seconden later schoot
Kate hard op de paal. Rianne onderschepte een vijandelijke aanval en
daardoor kon Niké de gelijkmaker
maken 1 – 1. Een mooie aanval van
Yvonne V. en Mireille eindigde met
een vrije worp voor Rianne. Dat had
geen succes. Met nog een halve minuut te spelen had Kate wel succes
en kwam De Amstel op 2 – 1. Hilde vocht zich goed door de verdediging van DAW, maar het eindsignaal
kwam voor haar net te vroeg.
Niké haalde de bal bij het tweede
kwart, maar speelde de bal uit. DAW
ging in de aanval en Hilde moest
voor straf naar de kant. DAW profiteerde hiervan en zo stond het na 20
seconden spelen gelijk: 2 – 2. Mireille onderschepte een pass van DAW

en via Colette kwam de bal bij Dewi
die Hilde aanspeelde. Hildes schot
werd door de keeper naast getikt.
Colette moest een paar keer goed
ingrijpen. Toch kwam DAW na ruim
twee minuten op 2 – 3. Een mooie
aanval met Ninke, Dewi, Niké en
Kate leverde een vrije worp op. Niké
vond de keeper op haar weg. Na
bijna drie minuten floot de scheidsrechter tegen nummer 8 van DAW
die daarna de bal weggooide. Daarvoor moest ze naar de kant en had
De Amstel een meerderheid. Toch
breidde DAW met nog ruim een minuut te spelen de voorsprong verder
uit: 3 – 6. Bij het begin van het laatste kwart waren Niké en nummer
8 van DAW gelijk bij de bal en kon
DAW een aanval opzetten. De gasten verdedigden hun voorsprong.
Na ruim een minuut kreeg Dewi een
vrije worp mee en zij knalde de bal
in een keer achter de keeper: 4 – 6.
De Amstel putte hier moed uit, maar
succes hadden de dames niet. Ook
niet toen ze een man-meer hadden.
Even later moet eerst Kate en vlak
daarna Rianne naar de kant. Dankzij Ninke kwam DAW niet tot scoren. Nummer 5 van DAW kwam vrij
voor Colette, maar deze redde heel
knap. Met nog iets meer dan een
halve minuut te spelen kreeg Kate
nog een tijdstraf en nu was het Mireille die De Amstel redde.
In de eerste twee partjes ging de
strijd gelijk op, maar in het derde
kwart konden de dames het niet
bolwerken. De teleurstelling na afloop was groot. Er had meer ingezeten dan er nu uit kwam.

Westerbos en KDO weer
samen in oliebollenverkoop
De Kwakel - De traditie zet zich
voort, want ook dit jaar werken bakkerij Westerbos en KDO weer samen in de traditionele verkoop van
de oliebollen en appelflappen.
Zoals ieder jaar zetten een aantal teams van KDO zich in om zoveel mogelijk de traditionele oliebollen en appelflappen aan de man
te brengen. Ook dit jaar zal bakkerij
Westerbos zich weer met volle energie inzetten om hiervan een groot
succes te maken. Al op dinsdag 21
december gaat de C jeugd de deuren langs om de bestellingen op te

nemen zodat alles weer netjes afgeleverd kan worden op 31 december. Ook zal de jeugd op 31 december het dorpsplein in De Kwakel,
voor Bakkerij Westerbos, weer een
standje bemannen. Tussen 7 uur ’s
morgens en 3 uur ’s middags kunt
u hier ter plekke een keuze maken,
maar ook eventueel uw bestelling
ophalen. En dat alles rechtstreeks
en vers uit de bakkerij.
Dit alles met als doel om een prachtig survival weekend te kunnen organiseren en de jeugd een mooie
seizoensafsluiting te geven.

Viertallen op het scherpst
van de snede
Uithoorn - De derde zitting viertallencompetitie toonde in de A- lijn de
topvorm van de groep Schavemaker. Een eerste plaats met 23 punten werd hun deel, vijf punten voor
op nummer twee Egbers.
Ben ten Brink en de zijnen kwamen
op 17 punten en een derde plaats
uit en Lesmeister en Timmer bleven
ook bij de beste helft met een gedeelde vierde plaats en 15 punten.
In het tussenklassement vinden we
Schavemaker op de eerst plaats terug met een gemiddelde van 20,50
gevolgd door Lesmeister met 19,67,
Egbers met 18,33 en Timmer met 18.
In de B- lijn deden de Jonge en
Selman goede zaken door de eerste plaats te delen met 22 punten.
Van Liemt zat daar vlak achter met
een score van 21 en zowel de Jonge als van Liemt vinden we ook op
de plaatsen één en twee terug in de
tussenstand met gemiddelden van
19,67 en 18,33 in die volgorde.
De derde plaats na drie zittingen is
voor van de Roest en teamgenoten
met gemiddeld 17,67 punten. Echter hier moest wel voor gestreden
worden. Na de eerste 12 spellen
van deze avond stonden ze welgeteld met 10 punten achter op Breggeman / van Schaick, die profiteerden van enige onzekerheid bij de tegenstanders. De kentering kwam bij
de tweede twaalf. De schroom bij de
ene helft van het team werd dank-

zij de kikkerproef afgeworpen en de
partners Westendorp / Vromen sloegen in de laatste spellen keihard toe.
Door een misverstand bij het bieden
en erger nog een sukkelig verzaken
van de tegenpartij behaalden ze met
16 tegen 14 punten net de overwinning. Breggeman / van Schaick blijven echter goed volgen met precies
17 punten op plaats vier.
Verschillen
In de C- lijn zijn de verschillen wat
groter. Gaarenstroom en Houtman
/ Berkelaar deden niets voor elkaar
onder en werden beiden eerste met
een maximale zege van 25 punten.
Beide teams vinden we ook op de
plaatsen 1 en 2 terug in het klassement met een gemiddelde van
25 voor Gaarenstroom en 19 voor
Houtman. Aangetekend moet worden dat eerst genoemden pas 1
wedstrijd gespeeld hebben en het
eerst gewin wellicht kattengespin is!
Tromp werd en staat op nummer
drie met deze avond een resultaat
van 16 en gemiddeld over drie zittingen 18,67. Ook trek in een zinderende avond viertallen, kom dan kaarten bij Bridge Vereniging De Legmeer. Elke woensdagavond in de
barzaal van sporthal De Scheg, aanvang 19.15 uur.
Voor inl.: secretariaat: Gerda Schavemaker tel: 0297 567458 of per
E-mail: niekschavemaker@hetnet .nl

Volle ba(c) bij feestdagendrive De Kwakel
Uithoorn - Het derde bridge evenement van Bridge Activiteiten Uithoorn (BACU) mocht zich verheugen in een grote belangstelling.
Zes en dertig paren nestelden zich
zondagmiddag half twee comfortabel in het Dorpshuis De Quakel en
bonden met elkaar de strijd aan.
In de A- lijn gingen Atie & Wan
Overwater met de hoogste eer strijken met een topscore van 62,08%.
Het gerenommeerde gelegenheidskoppel Luuk Smit & Ruud Lesmeister gehoorzaamden aan het noblesse oblige en behaalden een tweede plaats met 56,17%. Ook Cora
de Vroom, voor deze keer met Gerda Schavemaker spelend, verhoogde de Uithoornse inbreng door met
55% precies derde te worden.
Nel Bakker liet vervolgens met Agnes Kuiper zien het ook zonder Hans
te kunnen en de dames behaalden
een keurige vierde plek met 52,50%.
Anneke Karlas eindige met bridgemaatje Jaap Verhoef eveneens
bij de best of five met een percentage van 51,25. In de B- lijn wilde
Hans Wagenvoort natuurlijk niet
onderdoen voor Nel en haalde samen met Anton Berkelaar de eerste
plaats binnen met 60%. Coby Bruine
de Bruin was met Trudy Zandbergen

weer eens ouderwets op dreef en
de tweede plaats viel hen ten deel
met 56,24%. Corrie Bartels & Jan
van Kessel deelden de plaatsen drie
en vier met Loes & Wim Schijf met
52,50%. Rie Bezuyen & Ria Wezenberg schaarden zich ook bij de top
door met 52,08% vijfde te worden.
In de C- lijn een eclatant succes
voor Marijcke & Gouke van der Wal
die met de absolute top van de middag van 63,74% bewezen als fervente schakers ook goed te kunnen
bridgen! Jannie & Nico Koning kwamen hier net niet aan, maar eindigden ook zeer hoog met 62,92%.
De derde positie werd ingenomen
door Hennie & Jan van der Knaap
met 57,08% en Elisabeth van den
Berg & Maarten Breggeman slaagden er na een stroef begin toch nog
in als vierde de middag te besluiten
met 54,17%. Op nummer vijf kwamen Diana Holla & Bep Kiel uit met
53,33%. Na de prijzenregen na afloop, voor een ieder had organisator Cor Hendrix een verrassing, riep
hij de deelnemers op alvast de 16e
januari 2011 in de agenda te zetten
voor de volgende (planten) drive op
de zelfde lokatie en tijd.
Inlichtingen en inschrijven per
E- mail: bacu@bacuweb.nl

Winst voor Legmeervogels
B1 zaterdag
Pijlstaartschool krijgt
badmintonclinic Veenshuttle
Aalsmeer - Vinkeveen - In overleg
met de vakleerkracht van de Pijlstaartschool werd gekozen om de
hele school van groep 1 t/m groep
8 een badminton clinic te geven.
Veenshuttle werd benaderd om de
clinic te geven. Trainer Jan Blom,
met assistentie van Joop Reurings,
hebben alle groepen in een dag de
training gegeven. Alle groepen kregen in drie kwartier de eerste beginselen van badminton aangereikt.
Hoe het racket vast te houden, hoe
te serveren en de shuttle zo goed
mogelijk te raken. De allerkleinsten

Klaverjas club
Onder Ons

Vinkeveen - Dinsdag 7 december werd bij Onder Ons een koppelkaartavond gehouden. Met een
leuke opkomst werd het een gezellige kaart avond. De hoofdprijs ging
naar het koppel Theo Kranendonk
met Cor de Haan met 9792 punten, tweede An van der Meer - Noor
Haak met 5383 punten, derde Annie
Veenhof - Ferry Verbraak met 4884
punten, vierde Ben ten Den - Frans

Klaverjassen bij
Hertha

Vinkeveen - Zaterdag 18 december is er bij SV. Hertha klaverjas
avond. Iedereen is welkom, zowel
leden als niet-leden. Er zijn mooie
prijzen te winnen en vergeet ook
de lootjes niet. De kantine is van-

hadden wat moeite de shuttle bij de
opslag te raken. Maar met hulp van
de trainers en de eigen leerkrachten
werd iedereen op weg geholpen.
Bij de oudere kinderen kon je de
van nature goede sporters er meteen tussen uit halen. Ook de leerkrachten deden hier sportief mee.
E.e.a. werd gedaan om voor kinderen sporten een leuke hobby te maken en kinderen hierdoor meer tot
beweging aan te zetten.
Al met al een geslaagde dag voor de
meer dan 160 kinderen van de Pijlstaartschool.
Bierstekers met 4741 punten, vijfde Wim Hofstaette - Adrie Rekelhof
met 4736 punten.De troostprijs ging
naar Neel Bosman - Rob van Achterbergh met 3909 punten.
Bij de laatste competitieavond was
Martien de Kuijer eerste met 5597
punten, 2e. Bep Schakenbos 5433
punten, 3e. Neel Bosman, 4e Herman Mulckhuijse met 4844 punten,
5e. Wim Hofstaette met 4833 punten, de poedelprijs ging naar Ben
Ten Den met 3475 punten.
De volgende Competitieavond is
dinsdag 4 januari 2011.
af 19.30 open om alvast een drankje te bestellen en om de tactiek van
de avond te bedenken. Het kaarten
start om 20.30. De kosten om mee
te doen zijn 2.50. Wegens succes
van vorig jaar is er ook dit jaar weer
een oliebollenavond!! De oliebollenbak-pan gaat aan op 30 december.
Diezelfde avond vanaf 20.00 is iedereen welkom.

Uithoorn - Eindelijk konden we
weer eens voetballen na alle
sneeuw, vorst en ijs. Op een prima
veld, tegen een prima tegenstander en een goede scheids (bedankt
Sven) probeerden wij op te pakken
waar wij ruim twee weken geleden
gebleven waren. Het voetbal liep
welliswaar iets stroever dan voor de
“ijstijd”, echter er werd naar behoren
gevoetbald. Voor de afwezige Sven,
Vincent en Killian waren Bram en
Dusan bereid bij de zaterdag B1 aan
te sluiten. Legmeervogels was in de
eerste helft de bovenliggende partij, waarin Robin twee keer het net
wist te vinden. De eerste met hulp
van de keeper, de tweede op schit-

terende wijze van ongeveer 25 meter in de bovenhoek. Na de rust probeerde Hellas wat meer druk te geven, maar er werd door onze verdediging relatief weinig weggegeven.
Het laatste kwartier kwam er wat
meer ruimte voorin, en uit een voorzet van Jeroen zette Dusan de 3-0
eindstand op het bord.
Het belangrijkste van vandaag was
dat we weer wat wedstrijdritme
hebben opgedaan in een sportief
duel van beide kanten.
Afhankelijk van de weergoden zal
a.s. zaterdag nog een laatste oefenwedstrijd volgen, waarna de winsterstop ( en volgens Lu de winterslaap) kan gaan beginnen.

Oliebollentoernooi bij
Legmeervogels
Uithoorn - Ook dit jaar organiseert
het oliebollencomite van Legmeervogels weer het traditionele Oliebollen klaverjas-en voetbaltoernooi.
Beide toernooi worden dit jaar gespeeld op donderdag 30 december 2010. Het klaverjastoernooi begint op donderdag 30 december om
20.00 uur. De deelnemers betalen
slecht •2,50 per persoon. De oliebollen welke deze avond genuttigd
kunnen worden zijn uiteraard gratis.
Het oliebollenvoetbaltoernooi begint
een half uurtje eerder t.w 19.30 uur.
Spelers worden verwacht om 19.15
uur ivm de loting. Om aan dit toernooi deel te nemen hoeft u geen lid
te zijn van Legmeervogels. Deelnemers zijn welkom v.a. 16 jaar. Aan
het begin van de avond gaan de namen van de deelnemers m/v in een
grote emmer en worden, ook volgens de oude traditie, de teams samengesteld via loting. U kunt dus
niet als team deelnemen.
De charme van dit toernooi is dat
iedereen met iedereen in een team

kan komen. De zogenaamde talenten met de wat minder getalenteerde voetballers. De wedstrijden worden gespeeld op de kunstgrasvelden van Legmeervogels.Op een
kwart voetbalveld worden vier kleine veldje uitgezet met uiteraard
kleine doeltjes. Ook voor deze deelnemers zijn er natuurlijk weer letterlijk en figuurlijk oliebollen genoeg.
Deelnemen aan dit voetbaltoernooi
is helemaal gratis.
Dus noteren in uw agenda, donderdag 30 december 2010 het grote
oliebollenklaverjas-en voetbaltoernooi bij Legmeervogels.
Het oliebollencomite is nog in overleg met de beste oliebollenbakkers
tw. Gerrit v.d. Maat het Harry Abma
om weer volgens het al oude recept
de oliebollen te komen bakken.
Beide bakkers kunnen, als het
even meezit, in bezit kunnen komen van hun 9ste Legmeervogels oliebollenbakkersster. Welke bakker heeft dit?
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Postduiven

Hans Half winnaar
tentoonstelling
Regio - Donderdagavond werden
de duiven ingebracht voor onze
jaarlijkse tentoonstelling, en dit mag
weer een succes genoemd worden. Vrijdag werden de duiven door
Keurmeester Tim Hage uit Woerden op vakkundige wijze aan onderzoek onderworpen of er geen afwijkingen aan de duiven te bespeuren waren, en zodoende zeker te zijn
dat het beste viertal zou winnen. Het
was uiteindelijk Hans Half uit Amstelhoek, die nog maal een drietal
jaren onze sport beoefent met een
glansrijke overwinning op een goed
seizoen 2010 kan terugkijken. Van
de 25 vliegende hokken zoals dat in
Postduivenland heet (vertaald: liefhebbers die aan de vluchten meedoen) deden er 21 mee, en dat mag
een goed resultaat genoemd worden omdat een paar liefhebbers de
duiven alweer gekoppeld hebben
voor de winterkweek, start seizoen
2011. Vrijdagavond kon iedereen

aanschouwen hoe het eindresultaat
van de hem gezette duiven was onder het genot van een hapje en een
drankje, en werd er uiteraard flink
gediscussieerd, want dat is in iedere sport een vast item, dan komen
weer vele meningen aan de orde en
wordt er hier en daar gekscherend
een tik uitgedeeld en daar komt dan
geheid weer reactie op en hebben
de lachers het prima naar de zin.
Zaterdagmiddag was de huldiging
van de kampioenen 2010. Alle kampioenen werden op waardige wijze
door de voorzitter en de aanwezige
leden gehuldigd, kregen een mooi
aandenken en de Generale Kampioenen ( winnaars over alle vluchten) tevens een mooie bos bloemen. Daarna reikte de T.T. commissie de prijzen van de tentoonstelling
uit, met als afsluiting een bonnenverkoop t.w.v. een jonge duif 2011
waarvan de opbrengst ten goede
komt aan het vliegseizoen 2011 (at-

tractieprijzen op de vluchten) Rond
18.00 uur was de tentoonstelling ten
einde en kon de commissie terug
kijken op een geslaagd evenement.
De uitslag van de tentoonstelling
was:
Oude doffers
1. Ginkel & Berg
2. H. Half
3. C. van Bemmelen
Oude duivinnen
1. H. Half
2. Ginkel & Berg
3. Th. Kuijlenburg
Jonge doffers
1. C. Pothuizen
2. P. Baas
3. M. Bosse
Jonge duivinnen
1. R. v.d. Wal
2. H. Hendriks
3. C. Pothuizen
Hokkampioenschap 2010
H. Half
Verweij-Castricum
C. Pothuizen
De mooiste duif van de tentoonstelling was van: Ginkel & Berg.

Afzwemmen bij de Amstel voor
diploma’s één, twee en drie
Regio - Afgelopen zaterdagmiddag
was het voor het eerst dit seizoen
dat er werd afgezwommen door de
diplomazwemmertjes van zwemen polovereniging de Amstel in het
Veenweidebad in Mijdrecht.
Het ging deze keer om 13 zwemmers die opgingen voor de nieuwe Amstel-diploma’s. Met deze diploma’s worden de jongste zwemmers opgeleid tot wedstrijdzwem-

mer en waterpoloër, terwijl ze ook
daarnaast de mogelijkheid hebben
af te zwemmen voor de zwemvaardigheidsdiploma’s.
Voor het Amstel-diploma-1 zijn geslaagd: Jayden Alden, Aïsha Bank,
Jikke ten Cate, Bas van Dam en Max
van Dijk. Voor Amstel-2 slaagde Lina Kruijswijk. De geslaagden voor
het Amstel-diploma-3 waren: Ya-

ra Bank, Mike van der Bijl, Madelon
Klaver, Ilse Kruijswijk, Valerie Otten,
Mylène Posdijk en Elke Sannes.
Vanaf deze plaats: allemaal van harte gefeliciteerd!
Wil je ook de foto’s nog even bekijken of zien wat je bij de Amstel
allemaal nog meer kunt doen, surf
dan even lang op de website en wel:
www.zpv-de-amstel.nl.

Dressuurwedstrijden
bij Stal Bos!!
Regio - Tussen alle feestelijkheden van Sinterklaas en de Kerst in
heeft Stal Bos vandaag een dressuur wedstrijd gehouden voor alle
lessers! Dit onder de bezielende leiding van Franny Bos die het grootste gedeelte van de kinderen ook
les geeft!

Drieëndertig geslaagden
bij Horangi-examens
Mijdrecht - Het is weer december,
dus tijd voor de Horangi examens. ’s
Morgens vroeg staan de zenuwachtige kinderen samen hun fans (ouders, broertjes, zusjes en opa’s en
oma’s) klaar voor de examens. Voor
10 kinderen is het de eerste keer dat
ze examen gaan doen en voor iedereen is het de eerste keer in sporthal
De eendracht. De fans, examenkandidaten en de trainers werden deze
dag beloond doordat iedereen een
goed examen liet zien en dat dus iedereen is geslaagd! Maar voor een
hogere band moesten de examenkandidaten wel wat laten zien. Het
eerste examenonderdeel is poomse,
dit is een stijlvorm waarbij verschillende technieken in een vaste volgorde worden gedaan. Bij het sparren moet de examenkandidaat laten
zien der er wedstrijdinzicht is. De
sparringsvormen zijn van non-contact tot en met full-contact met beschermers, dit is afhankelijk van de
graduatie. Tijdens een stapsparring
valt een persoon aan en de ander

maakt een verdediging en tegenaanval. Hierbij moeten alle technieken op een correcte afstand goed
uitgevoerd worden. Voor de hogere banden moeten de examenkandidaten verschillende realistische
zelfverdedigingen laten zien tegen
vastpakken of stokaanvallen. Voor
deze hogere graduaties staat er ook
een breektest op het programma,
waarbij een houten plankje met een
schop moet worden gebroken.
De trainers Bas Bokkes en Remko
van Gerven kunnen terugkijken op
een geslaagde dag, waarbij iedereen heeft laten dat zij op het juiste trainingsniveau zitten. Tijdens de
examens hebben Charly Hendriks
en Matthew van der Kroef de trainers bijgestaan als examinatoren.
Bijzonder was de Cilla Oudshoorn
wegens een uitstekend examen en
hele goede prestaties in de les is
bevorderd naar gele band in plaats
van gele slip.
Hieronder een overzicht
van de geslaagden:

Geslaagd voor gele slip:
Adil Tawfik, Ashraf Tawfik, Aukje Hoogkamp, Levi van Vliet, Rafi Creyff, Robin Kalis, Sophie Hoogkamp, Thomas Juressen, Youri van
Vliet, Patrick Bon
Geslaagd voor gele band:
Waïl Naïmi, Zara Legger, Cilla Oudshoorn, Menno Bosma, Gaith Jabbar
Geslaagd voor groene slip:
Melda Özogul, Mohammed Asafiati,
Pascal de Jongh
Geslaagd voor groene band:
Boris Kuppens, Farah Faiq, Rumen
van der Woude, Victor van der Most,
Freek Waagenaar, Dylan de Jongh
Geslaagd voor blauwe slip:
Ryan Hoekman
Geslaagd voor blauwe band:
Tristan Koekenbier, Casper Bulterman, Gaelle Sakes, Carol van der
Woude
Geslaagd voor rode slip:
Mitchell Hoogendorp, Bodine Wolzak
Geslaagd voor rode band:
Nick Hu, Attilla de Groot

Het werd een zeer gezellige dag!
Er werden verschillende dressuur
proeven gedaan. Een aantal kinderen reed Bixie weer een aantal
B proeven en er waren zelfs bij die
L proeven reden!
Alle amazone’s en ruiters hebben
ontzettend hun best gedaan om te
laten zien wat ze allemaal al geleerd
hebben . De pony’s waren prachtig

opgepoetst en ingevlochten en de
kinderen zagen er op hun beurt ook
allemaal geweldig uit! Er waren zelf
die in officiële wedstrijd kledij kwamen. Erg mooi!
Eigenlijk waren alle kinderen winnaar maar er waren in de verschillende klassen drie die de 1e prijs
kregen. Dit waren:
In de Bixie: Joanne op Rakker
In de B : Nora op Marjolein
In de L : Elise met Gamin
Alle kinderen hebben aan deze dag
een leuke herinnering mee gekregen en na alle geleden zenuwen
kon iedereen terug kijken op een
zeer geslaagde en ook gezellige
wedstrijddag!

De Paddestoel 2 slaat
aanval de schans af
Uithoorn - In speelweek 17 stond
het topduel De Paddestoel 2 tegen
De Schans op het programma.
Na een spannende wedstrijd kwam
De Paddestoel 2 met 5-4 als overwinnaar uit de bus. Met nog 6 wedstrijden te gaan is de beslissing nog
niet gevallen. De Paddestoel 2 heeft
één wedstrijd meer gespeeld als de
achtervolgers. Zo op het oog ziet het
resterende programma er zwaarder
uit voor De Paddestoel 2. Wellicht
kunnen andere teams hier van profiteren. Voor zover de uitslagenlijsten binnen zijn heeft Wijnand Strijk
de kortste partij van de week in 14
beurten. Nico de Boer scoorde met
8 caramboles procentueel de hoogste serie van de week.
De resultaten van de wedstrijden
waarvan geen uitslagenlijst is binnen gekomen.
APK Mijdrecht 3 – Merel/
Heerenlux 2
7-2
APK Mijdrecht 2 – Merel/
Heerenlux 1
3-6
Merel/Heerenlux 3–
APK Mijdrecht 1
5-4
De Vrijheid/Biljartmakers –
Paddestoel 1
4-5
Geweldig
Kromme Mijdrecht 1 won met 5-4
van De Springbok1. Kees Westkamp
was geweldig op stoot. Hij had maar
15 beurten nodig om Peter Stam
over de knie te leggen. Martin Hoegee haalde de andere punten voor
De Kromme Mijdrecht 1.
Kromme Mijdrecht 2 liet op het andere biljart aan DIO 1 de overwinning met 4-5. De “broederstrijd” tussen Paul en Gerrit Schuurman werd
na 19 beurten in het voordeel van
Paul beslist. Bert Dijkshoorn zorgde
voor de overige punten van DIO 1.
De Paddestoel 2 was met 5-4 ook
te sterk voor De Schans. Jim van
Zwieten was in 20 beurten veel te
goed voor John Beets. Cock Verver
had ook maar 20 beurten nodig om
Henk Doornekamp ver achter zich
te laten. Dirk van Yperen en Hein
Voorneveld zorgden voor de Vinkeveense punten.
Grote vorm:
DIO 2 was met 7-2 een maatje te

groot voor Stieva Aalsmeer. Ton
Bocxe won in een spannende partij met één carambole verschil van
Hennie Hoffmans. De in grote vorm
verkerende Ton Bocxe had met 16
beurten een moyenne van 7,500. Ton
Brantsema, Pieter Stokhof en Krelis
van der Linden hielden de punten
van DIO 2 in eigen huis.
De Merel/Heerenlux 4 moest de eer
met 3-6 aan De Paddestoel 3 laten.
Ralph Dam won van Wim Roest. Jonathan van Diemen troefde Gijs van
der Vliet af. Jos van Wijk was net iets
sterker als Donny Beets.
Cens 2 had met 0-9 niets in te brengen tegen Bob’s Bar. Stefan Vos had
maar 19 beurten nodig om Jelte
Huizenga te verslaan. Opvallend in
deze wedstrijd was dat alle spelers
van Bob’s Bar een hoogste serie van
8 caramboles hadden.

Kasteleinszonen:
De Springbok 2 moest met 3-6 de
eer laten aan De Kuiper/van Wijk.
De partij tussen de kasteleinszonen Jan van Veen en Kees de Zwart
werd na 23 beurten in het voordeel
van Kees de Zwart beslist. Nico Koster en Toine Doezé zorgden voor de
andere Wilnisse punten. Cees Hemmer was veel te sterk voor Hero
Janzing en zorgde ook dat het extra
punt in De Hoef bleef.
Stand na 17 speelweken:
1. De Paddestoel 2
107 punten
(17 wedstrijden)
2. De Schans
98 punten
(16 wedstrijden)
3. De Kuiper/van Wijk
95 punten
(16 wedstrijden)
4. Cens 1
93 punten
(16 wedstrijden)
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Ze staan er weer!
Vinkeveen - Elk jaar worden op de
hofjes in de Dodaarslaan in Vinkeveen metershoge kerstbomen opgezet door de buurtbewoners. Afgelopen weekeinde was het weer zo
ver. De bomen werden vrijdag afgeleverd. Zaterdag wordt er weer druk
gezocht naar alle kabels, lampjes,
sterren (piek) en wat verder nodig
is om de bomen stormvast neer te
zetten. Het opzetten van de bomen
is een gezellige buurtactiviteit waarbij de kinderen de lampjes in de fittingen draaien, de mannen in goed
overleg zorgen dat de boom in 1 x
de lucht in gaat en dan ook nog de
lampjes er goed ingezet worden.
En … een kerstboom verdiend een

kerstborrel. De aftrap werd gegeven
door het tweede hofje waar onder
het genot van een heerlijke glühwein, warme chocomel en huisgemaakte roti de buurtbewoners de
banden weer stevig aantrokken.
Daarna kon de jeu-de-boules competitie beginnen. Want het hofje
heeft een echte baan. Eerst werd de
baan nog geveegd en competitieklaar gemaakt.
Met lampen op de baan was het
mogelijk om met ongeveer twintig
deelnemers een spannende strijd te
laten houden. Winnaars waren Jorrit
en Mika, hun naam wordt op de trofee bijgeschreven. Zo is de Dodaarslaan weer klaar voor de kerst!

Rondborstige avond met
Veronique Sodano
Vinkeveen - De voluptueuze cabaretière Veronique Sodano verpletterde vrijdagavond in haar
show ‘Made in Italy’ bezoekers
uit De Ronde Venen met Italiaanse kookkunsten, een diep
decolleté en veel mediterraan
temperament.

Begin de kerst goed met
Viribus Unitis
Wilnis - Het mag bijna wel traditie
genoemd worden dat Viribus Unitis
de Wilnisse bevolking trakteert op
een jaarlijkse kerst bijeenkomst. Zo
ook dit jaar. Op donderdagavond 23
december a.s. geeft muziekvereniging Viribus Unitis een sprankelend
kerst concert. Deze avond zullen zowel het fanfare-orkest, het jeugd orkest als de slagwerkgroep zich presenteren.
Afgelopen oktober bracht Viribus
Unitis de Willistee nog in Alpensferen met een Musical spektakel
dat grotendeels in het teken stond
van de Sound of Music. Nu biedt
de Wilnisse muziekvereniging een
heel ander programma. Traditionele kerstliederen, echte fanfare muziek en de bekende meezingers van

Skyradio. Als speciale gast heeft Viribus Unitis de Wilnisse jazz en popzangeres Sophie Jurrjens uitgenodigd. Sophie studeert aan het Conservatorium van Utrecht en zong jarenlang bij het Nationaal Kinderkoor. Tegenwoordig zingt ze op vele festivals in de omgeving. Nu zal zij
samen met Viribus Unitis een aantal
nummers ten gehore brengen.
Het belooft een avond te worden
waarbij u helemaal in de stemming zult komen voor de naderende
feestdagen. Wilt u hierbij zijn? Kom
dan op donderdagavond 23 december naar dorpscentrum de Willisstee
aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis.
De zaal is open vanaf 19.30 uur en
het concert zal om 20.00 uur beginnen. Entree is gratis.

In De Boei van Vinkeveen beleefde
haar publiek een jolige en gezellige avond. Veronique bracht niet alleen goede grappen, ze klom ook
regelmatig van het podium om ergens in de zaal op schoot te kruipen.
Twee mannen uit het publiek waren
voortdurend doelwit; Maarten omdat hij zijn pasta uit praktische overwegingen graag snijdt en Gert omdat hij een echte man is, ondanks
dat hij geen borsthaar heeft.
Dat haar vader na zijn overlijden
haar nooit meer zwaaiend zou opwachten op het vliegveld van Rome, gebruikte La Sodano als kapstok voor de show. Het verhaal kent
echter meerdere lijnen. Centraal in
de voorstelling staat haar voorliefde
voor lekker eten en drinken, waarbij
het gezond figuur en de grote cupmaat regelmatig de revue passeren. Zo toverde ze vrijdag allerhan-

de attributen uit haar decolleté en
maakte ze van de ruime borstomvang handig gebruik bij het koken
van een echte Spaghetti Bolognese: Eerst zette ze de pollepel in de
boezem vast, waarna ze onder grote
hilariteit de saus eraf likte. Het gerecht mocht Gert later opeten met
een vork die ze eerder tussen de
borsten had bewaard.
Mooie liedjes wisselden de stukken af onder begeleiding van saxofoon, gitaar en piano, terwijl Veronique een fles Chianti achterover
sloeg. Na afloop hoefde ze dan ook
verrassend weinig te drinken. Wel
bleef ze aan de bar nog lange tijd
gezellig napraten met haar publiek.
Over een leuke avond, een gezellige
show en een ware kijk in het leven
van een klein meisje dat opgroeide
in de achterstraatjes van het eeuwenoude Rome.
De volgende avond van Stichting
Cultura vindt plaats op vrijdag 28 januari in De Meijert van Mijdrecht.
Dan vult niemand minder dan popicoon Margriet Eshuijs de lege plek
die Frank Boeijen op dit podium
achterliet.
Kaarten kosten 15,00 en zijn nu te
reserveren via www.cultura-drv.nl.

Natuur, fietsen, wandelen
en spelen in Marickenland

Open huis Atelier54
Vinkeveen - Op 18 december
houdt Atelier54 open huis, op Rietveld 54 in Vinkeveen.
In Atelier54 werken Henk en Annie
Overbeeke.
Van 11.00 tot 17.00 uur kunt u onder
het genot van een kopje koffie of
thee hun schilderijen bekijken. De
aquarellen en acrylschilderijen zijn
deze dag ook te koop. U kunt uw
aankoop meteen meenemen of voor
een korte tijd reserveren. Er zijn ook
aquarel-miniatuurtjes. De eerste 25

bezoekers krijgen een miniatuurtje
cadeau. Maar als u alleen wilt kijken, bent u ook van harte welkom.
De aquarellen hebben vooral Vinkeveen en omgeving als onderwerp.
De schilderijen zijn vrijer van opzet. Henk en Annie willen op deze
manier zoveel mogelijk mensen van
hun kunst laten genieten. Atelier54
werkt ook in opdracht.
Voor meer informatie www.atelier54.eu

Mijdrecht - Waar komen de wandel-, fiets- en ruiterpaden in Marickenland? En waar kun je straks
picknicken, een balletje trappen of
je auto parkeren? In het inrichtingsplan voor Marickenland is te zien
hoe het toekomstige natuur- en recreatiegebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en Waverveen eruit
komt te zien. De colleges van Burgemeester en wethouders en Gedeputeerde Staten hebben het inrichtingsplan op 7 december jl. vastgesteld.
Natuur en recreatie
In Marickenland wordt het oostelijk deel ingericht als natuurgebied.
In totaal is daarvoor 320 hectare gereserveerd. Bloemrijk grasland, nat
schraalgrasland en rietland en ruigte zullen hier elkaar afwisselen. Een
deel van de sloten wordt gedempt
en de resterende sloten krijgen natuurvriendelijke oevers. De nieuwe
natuur in Marickenland verbindt,
samen met nieuwe natuur in een
aantal andere gebieden, de Nieuwkoopse Plassen, Vinkeveense Plassen en Botshol met elkaar.
Het westelijk deel wordt ingericht
als recreatiegebied. De landschappelijke afwisseling met open landschap, ruigere gebieden en bos
maakt Marickenland aantrekkelijk voor recreanten. Er worden verschillende routes en paden aangelegd, vooral in het westelijk deel.
Die paden en routes zijn bestemd
voor wandelen, fietsen, paardrijden
en kanoën. Ook voor kinderen is er
veel te doen in het gebied: er komen
speelveldjes, een natuurspeelplek of
speelbos of ze kunnen gewoon op
ontdekkingstocht gaan. Voor de bezoekers worden voldoende parkeerplaatsen, fietsenstallingen en goede, veilige oversteekplaatsen aangelegd.
Ook komen er in Marickenland zogeheten recreatie-eilanden: lichte
verhogingen in het landschap die
elk een eigen invulling krijgen. De

eilanden liggen verspreid door het
gebied, maar in het recreatiegebied
liggen er meer dan in het natuurgebied. Eén van de recreatie-eilanden,
bij het nieuwe zwembad, zal tevens
dienst doen als evenemententerrein. Heel Marickenland krijgt een
natuurlijke uitstraling en wordt ecologisch beheerd.
Reacties
In het voorjaar van dit jaar is het
concept-inrichtingsplan onderwerp
geweest van een uitgebreide consultatieronde. Naar aanleiding van
de reacties is het inrichtingsplan op
onderdelen aangepast.
Uitvoering
Het inrichtingsplan is het laatste in
de reeks van de noodzakelijke beleidskaders om tot uitvoering over
te kunnen gaan. Eerder werden onder meer een nieuw bestemmingsplan, de milieu-effectrapportage en
de recreatievisie vastgesteld. Op basis van de verschillende beleidskaders kunnen nu ontwerpen worden
gemaakt voor de daadwerkelijke
uitvoering. Dit gebeurt per deelgebied wanneer grote, aaneengesloten gronden zijn aangekocht. Voor
het eerste deelgebied, circa 90 hectare, zal dit medio 2011 gebeuren.
Deel van een groter geheel
Marickenland is onderdeel van een
groter geheel: de Venen. Een uniek
veenweidegebied in het oosten van
het Groene Hart. In Plan de Venen
wordt gewerkt aan meer natuur,
een goed toekomstperspectief voor
de landbouw, ontwikkeling van een
duurzaam water- en bodembeheer
en volop recreatiemogelijkheden.

Kerstverrassing van Lions Club
Vinkeveen en Waverveen!
Vinkeveen - Deze week heeft de
Lions club Vinkeveen en Waverveen kerstpakketten uitgedeeld aan
de thuisbegeleiding van Zuwe Zorg.
Deze grote dozen vol met de eerste
levensbehoeften zullen door de collega’s van de thuisbegeleiding persoonlijk worden rondgedeeld aan
speciaal geselecteerde gezinnen en
alleenstaanden in de Ronde Venen
die het financieel zeer zwaar hebben.
Volgens Ans van Es van de thuisbegeleiding komt ze zeer schrijnende gevallen tegen van moeders
die geen eten op de plank hebben
om maar te zwijgen van een kerstcadeautje voor de kinderen. Naast
enorme schulden en psychiatrische
klachten is eenzaamheid ook een
groot probleem wat ze tegenko-

men in het thuisbegeleidingswerk.
De thuisbegeleider is vaak het enige
bezoek in de week wat deze mensen ontvangen. “Deze kerstpakketten komen echt terecht op de plekken waar het zeer nodig is en zal
een fijne kerstverrassing zijn”, aldus
Ans van Es.
De Lions club Vinkeveen en Waverveen wil de collega’s van de Thuisbegeleiding Zuwe Zorg hartelijk
danken voor hun samenwerking om
de kerstdagen wat te verlichten voor
diegenen in onze samenleving die
het zo nodig hebben!
Onderschrift foto: Margit de Koning
overhandigt namens de Lions club
Vinkeveen en Waverveen het eerste
kerstpakket aan Ans van Es, thuisbegeleiding Zuwe Zorg.

Marickenland is een gezamenlijk
project van de provincie Utrecht,
gemeente De Ronde Venen, Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht (Waternet) en Staatsbosbeheer, verenigd in de Stuurgroep Marickenland.

Martin Mans is Janskerk

Christmas Songs of Praise
Mijdrecht - Wachten op het licht...,
in een speciale Songs of Praise op
de laatste zondag voor Kerst worden vooral veel bekende kerstliederen gezonden, die mensen zelf hebben opgegeven.
De kerkzaal van De Rank is al helemaal in de sfeer van het kerstfeest
voor deze feestelijke bijeenkomst.
Het geheel staat onder leiding van
Dirk Jan Warnaar, kerkmusicus
van de Protestantse gemeente van
Mijdrecht. Hij presenteert nu al anderhalf jaar de maandelijkse Songs
of Praise avonden, zowel op het orgel als met de piano, net wat het

beste past. Ook vertelt hij het een en
ander over wat er gezongen wordt,
over de dichter, de componist of de
reden waarom mensen een bepaald
lied graag nog eens willen zingen.
Het zijn aansprekende bijeenkomsten, waar veel mensen even fijn komen zingen.
Songs of Praise is geen kerkdienst,
het is samen kerstliederen zingen in
de sfeervol versierde kerkzaal. Zingt
u mee?
Van harte welkom op 19 december om 19.00 uur in kerkelijk centrum De Rank, Pr.Bernhardlaan 2
te Mijdrecht. De bijeenkomst duurt
ongeveer een uur.

Mijdrecht - ‘Wat een vreemde tijd!’
Zult u zeggen. Op zaterdagmorgen
moeten we boodschappen doen! Ja,
natuurlijk! Maar het is toch heerlijk
om daarvoor of daarna een uurtje
te genieten van Advent- en Kerstmuziek, gespeeld op het prachtige Bätz-orgel in de Janskerk. Kerkstraat te Mijdrecht. EN U MAG ZELF
AANGEVEN WAAROVER MARTIN
GAAT IMPROVISEREN en we gaan
ook nog met elkaar zingen, wat wilt
u nog meer.
Overigens… Martin geeft door het
hele land kathedraalconcerten. Op
één daarvan (17 november jl.) kreeg

hij een koninklijke onderscheiding.
Nu is de Janskerk geen kathedraal,
maar als een zo begaafde en geridderde organist hier toch wil komen
spelen, zegt dat wel iets.
Bij de ingang van de kerk liggen
lijsten waarop u uw wens kunt opschrijven. Een lied of een thema:
Martin maakt het u naar de zin.
De toegang is gratis, maar om
de kosten te dekken is er wel een
schaalcollecte bij de uitgang.
U bent heel erg welkom en ach…
die boodschappen, daar hebt u toch
nog tijd genoeg voor!

Kerstzingen met Cantare
Mijdrecht - Koor Cantare uit
Mijdrecht nodigt u uit voor een
Kerstconcert met Samenzang.
Er zijn uitvoeringen op:
zaterdag 18 december om 19.00 uur
in de Veenhartkerk in Mijdrecht, en
zondagmiddag 19 december om
15.00 uur in de R.K. St. Martinuskerk in Noorden.
U kunt onder andere genieten van
het stemmige ‘Kom tot ons, de wereld wacht’, Engelse carols als ’It
came upon the midnight clear’ en
‘Sleep my holy child’, het oude vro-

lijke ‘Gaudete!’, en het traditionele ‘Here we come awassailing’. En
meezingen met aloude liederen zoals ‘Al wie dolend’, ‘Nu daaght het’,
‘Midden in de winternacht’, en ‘Joy
to the world’.
Een sfeervol begin van de kerstweken! Na afloop is er gelegenheid om
een kopje koffie of thee te drinken.
Adressen:
Veenhartkerk: Grutto 2a, Mijdrecht
RK St. Martinuskerk: Simon van Capelweg 62, Noorden
Toegang is vrij en u bent van harte welkom!
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Vinken mini’s zeer actief
spelend in Ouderkerk!
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
speelden de vier miniteams van V.V.
Atalante gesponsord door Vinken
Vastgoed tijdens de derde van in totaal acht toernooidagen Cool Moves
Volley. Naast de vier teams waren
ook de supporters (ouders, opa’s,
oma’s e.a.) weer in groten getale in
de sporthal aanwezig.
Ons jongste competitieteam, de
Atalante Mega Mini’s, mochten
het spits afbijten. Anouk, Jade Judith, Lisanne, Maaike en Mark startten om 10.00 uur met een wedstrijd
tegen Smashing Velsen. De eerste set was het nog een beetje zoeken, maar eindigde in een mooi gelijkspel. De tweede set liet Atalante zien al heel goed bovenhands te
kunnen passen, waardoor het spelletje net iets sneller ging dan bij de

tegenpartij (3-1 winst). De tweede
wedstrijd tegen VVO ging heel erg
gelijk op. De tien minuten speeltijd
van de eerste set was al bijna voorbij
toen het eerste punt gescoord werd.
Helaas was dit punt voor VVO (01). De tweede set ging ook met nipt
verschil (1-2) naar VVO. De derde wedstrijd tegen Heemstede ging
het van een leien dakje. Er werd heel
goed gekeken en de bal werd precies in de gaatjes gegooid. Atalante won de eerste set met overmacht
(5-1), maar verloor de tweede set
nipt verloren met 2-3. De Mega Mini’s eindigden daarmee op een derde plek in poule B.
Zieken
Als tweede was het de beurt aan de
Atalante Muppets. Dit geroutineer-

de team moest het doen zonder de
zieke Paula, maar invaller Lars was
er om Ivar, Jaco, Kimo, Marc en Marit bij te staan. De vorige twee minidagen ging het als een speer en zo
kon het gebeuren dat de Muppets
nu in de hoogste poule van niveau
4 spelen. De eerste wedstrijd tegen
VCH eindigde in een gelijkspel (2012 en 17-23). De tweede wedstrijd
tegen SAS ging de eerste set verloren (14-18), maar de tweede set lieten de Muppets zien lekker te kunnen volleyballen (15-15). De laatste
wedstrijd lieten de Muppets tegen
Smashing Velsen zien wat winnen
is. De eerste set werd met 18-14 gepakt. De tweede set stond het team
tot 30 sec. spelen nog achter, maar
toen serveerde Marc even snel twee
aces en werd de set gewonnen met

Schaatsfeestje Atlantis
was groot succes

Kampioensschaal voor
voetballers Hertha F5
Vinkeveen – Het complete amateurvoetbal was dit weekeinde afgelast en dat alles ten faveure van
de alles beslissende kampioensstrijd van Hertha F5. Er werd sinds
vorige week namelijk gevreesd voor
een toeloop uit binnen- en buitenland bij deze “finale” van het seizoen waar Vinkeveen niet tegen bestand zou zijn en het dorp letterlijk
zou doen verzuipen. Dus werd er
in samenspraak met burgemeester
Burgman, de Fifa en de KNVB een

reddingsplan bedacht. “We hebben
die gasten van de KNVB, andere week het complete Nederlandse
voetbalprogramma er namelijk al uit
laten gooien en de hele wereld ging
er daarom succesievelijk van uit dat
ook déze “voetbalkraker” was afgelast. Hertha loopt een hoop inkomsten mis maar dat heeft ons dorp
wel gered van een watersnoodramp
waar je U tegen zegt”.
Aldus Hertha’s Hoofd Belangrijke
Zaken: Gerard Roling na afloop in

de bomvolle Skybox van hoofdsponsor Fiat Kooyman. Natuurlijk werd
de vaste aanhang op vrijdagavond
laat wel uitgenodigd en die zorgden
weer voor een heerlijk voetbalsfeertje op de hoofdtribune aan de Bonkestekersweg. Ook in de kleedkamer was het vooraf weer een dolle
boel, er werd gezongen en keeper
Mika (Jongbloed) Gankema ging op
de schouders vanwege zijn zevende
verjaardag. Wat een feest zeg en de
wedstrijd moest notobane nog beginnen. Dit keer tegen die dekselse boertjes uit Kockengen. Hertha begon zenuwachtig en was ver
verwijderd van het inmiddels wereldberoemde Vinkeveense totaalvoetbal. Kockengen had vandaag

Op de foto van links naar rechts: Sem Snoeren, Geert Kroon, Daan Plevier, Mats Klinkhamer, Sander de Vries, Mika
Gankema, Jim Bakker, Rens Kok, Michel Passet.

16-15. Door dit resultaat eindigden
de Muppets op een knappe derde
plaats.
Ministars
De Ministars speelden op niveau 3
in poule D. Dit keer moesten zij het
doen zonder Nikki en Eva, maar was
Anouk (Mega Mini’s) bereid om
nog wat extra wedstrijden te spelen.
Anouk, Fay, Isabel, Talitha en Valerie, moesten de eerste twee wedstrijden tegen behoorlijk grote kinderen spelen en ze zijn zelf nog
maar zo klein. Vooral het verschil in
kracht werd duidelijk, maar de meiden vlogen door het hele veld om
elke bal maar te kunnen passen en
vangen. Helaas was dit in de eerste
twee wedstrijden niet genoeg (1x
gelijk en 1x verlies). De derde wedstrijd werd tegen een gelijkwaardig team gespeeld en dat zag er
dan ook heel leuk uit. De eerste set
wonnen de Ministars makkelijk met
5-0; de tweede set ging moeizamer
en eiste het harde werken zijn tol
(2-5). Ook zij eindigde op een derde plaats.
Vol
Last but not least was het de beurt
aan de Ukketoppers. Dit team was
helemaal compleet en Chanel, Claudia, Leonie, Lucia, Noa en Roos gingen er vanaf het begin vol voor. De
eerste wedstrijd tegen Smashing
Velsen werd een beetje te laat gestart (we stonden op het verkeerde veld), maar werd wel gewonnen
(10-7 en 21-10). De tweede wedstrijd tegen VCH werd er iets minder gestart. De ballen werden vaak
in het centrum gescoord en de set
ging helaas verloren (15-20). De
tweede set vonden de Ukketoppers
een oplossing voor het gat in het
centrum en waren ze goed aan het
serveren en passen. Deze set werd
gewonnen met 21-15). De laatste
wedstrijd werd wederom goed begonnen tegen Spaarnestad (20-13),
maar ook bij de Ukketoppers ging
toen het lichtje uit. Lukte de eerste
set nog alles, de tweede set ging
niks meer goed. Helaas won Spaarnestad de laatste set met 8-27. Snel
vergeten die set, want de Ukketoppers behaalden zeer knap de tweede plaats in poule D van niveau 4.
De volgende minidag is op zaterdag
15 januari in de FBK-hal te Hoofddorp. Voor meer informatie over de
miniteams en V.V. Atalante kunt u
terecht op www.vv-atalante.nl.
Mijdrecht - Afgelopen zondag organiseerde de feestcommissie
van korfbalvereniging Atlantis een
feestje voor de gehele jeugd op de
kunstijsbaan op het Raadhuisplein
in Mijdrecht. Ondanks dat het feest
pas vrij kort van tevoren aangekondigd was, stonden er toch bijna 80
kinderen op het ijs. Korfbalvereniging Atlantis doet meer dan korfballen alleen. Regelmatig verzorgt
de feestcommissie feestjes voor de
jeugd. Normaal gesproken is er een
verdeling tussen de oudere en jongere jeugd. Zo is er bijvoorbeeld
het casino voor de oudere kinderen en de bingo voor de kleinsten.
Het schaatsfestijn was een spontaan idee waarbij de hele jeugd
van A tot Welpen welkom was. En
dat heeft de feestcommissie geweten. Er werd gerekend op een maximale opkomst van 50 à 60 kinderen,
maar in een week tijd waren er al 80
aanmeldingen binnen. Alle leeftijdsgroepen waren op het ijs te vinden
en hadden veel plezier met elkaar,
ook tussen de verschillende jeugdlagen. Onder grote belangstelling
van vele ouders en grootouders liet
iedereen zijn of haar schaatskunsten zien. Na een grote groepsfoto en anderhalf uur schaatsen was
er voor iedereen nog wat te eten of
te drinken, waarna er nog op eigen
gelegenheid verder geschaatst kon
worden. Het feest was een groot
succes.
niets te verliezen en was twee keer
heel dicht bij een treffer. Maar prima meevoetballen en uitlopen van
keeper Mika (Jongbloed) Gankema
voorkwam een vinkeveense ramp...
“Het leek in het begin bij ons achterin wel geitenkaas, allemaal wel
naar voren maar terugkomen ho
maar” aldus hoofdtrainer Sjon Bakker. Maar na hooguit vijf minuten
had Bakker het roer om en kreeg het
publiek weer het swingende vinkeveense aanvalsspel voorgeschoteld
en schoot Mats (Koeman) Klinkhamer snoeihard op de lat, schoot Jim
Bakker maar nipt voor langs en zelfs
een keer in het zijnet. Michel Passet
wilde ook graag het verschil maken
maar zijn schot werd tenauwernood
gered door de kockenese goalie.
Zou het dan toch nog goed gaan
komen met de vinkevenese Cruyffies van morgen… En jawel hoor
de eer was aan Mats Klinkhamer
die met een fraai schot het net, vlak
voor rust weer eens flink liet bollen:
1-0. En toen was het rust. Tweede
helft, windje in de rug met mooie
schoten van Daan Plevier en Rens
Kok, maar helaas, allebei op de paal.
Sem Snoeren schoot net voor langs
en Jim Bakker net naast maar diezelfde Jim maakte aan alle onzekerheid een einde en schoot Hertha diep in de tweede helft naar het
kampioenschap met een heuse huldiging, medailles en bloemen voor
de hoofdtribune. Op naar het volgende succes.

Eerste verliespunt voor de
korfballers Vinken
Vinkeveen - Na de wat makkelijker tegenstanders treft de Vinkeveense korfbalformatie nu ook de
andere kanshebbers voor de koppositie. In de eerste vier wedstrijden
kon De Vinken goed overeind blijven tegen de inmiddels op nummer
5 tot en met 8 staande tegenstanders uit de poule. Afgelopen zaterdag trad de Fortisformatie aan tegen het bezoekende DOS uit Westbroek, de nummer 3. Het bleef de
hele wedstrijd spannend wie er aan
het langste eind zou trekken. Uiteindelijk bepaalde de scheidsrechter
de eindstand op 14-14.
Rosa en Jesse
Nadat voorzitter Henk Kroon beide
teams en de pupillen van de week
Rosa Boerlage en Jesse Breedijk
aan het publiek had voorgesteld,
duurde het voor het eerst deze competitie langer dan een paar minuten
vooraleer er gescoord werd.
Het eerste aanvalsvak met Peter
Koeleman, Peter Kooijman, Helene
Kroon en Mariska Meulstee was via
aanvoerder Kooijman in de vierde
minuut succesvol.
Via een mooie uitwijker werd het
1-0. Een minuut later maakte DOS
duidelijk waar het voor gekomen
was. Een vrije bal en direct erover
heen een afstandstreffer brachten
De Vinken voor het eerst dit zaalseizoen op een achterstand.
Tot tien minuten voor rust hielden
beide teams elkaar in evenwicht.
Ruud Oussoren, opnieuw Peter
Kooijman, uitstekend aangespeeld
door Helene Kroon, Charita Hazeleger en Mariska Meulstee scoorden de Vinkentreffers die de tussenstand op 5-5 brachten. Daarna
sloeg de thuisploeg het eerste gaatje. Charita Hazeleger was van afstand trefzeker, Kelvin Hoogeboom
bleef op één been keurig in balans
en lepelde eveneens van afstand
de bal in het gele plastic en Helene
Kroon verschalkte haar directe opponente. Westbroek wist nog voor
rust de schade verder te beperken,
zodat met 8-6 de kleedkamers opgezocht werden.

ken lange tijd het initiatief. Vinken’s tweede aanvalsvak met Charita Hazeleger, Melanie Kroon, Kelvin Hoogeboom en Ruud Oussoren kon de snelle tegentreffer van
DOS (8-7) weer teniet doen. Charita flitste langs haar tegenstandster
en scoorde 9-7. Na de Westbroekse 9-8 was het Peter Koeleman die
met een doorloopbal 10-8 liet aantekenen. En opnieuw liet de goed op
dreef zijnde Charita Hazeleger het
Vinkeveense publiek juichen. Een
zelf meegekregen strafworp wist zij
keurig te verzilveren. Een strafworp
voor DOS leverde 11-9 op, waarna
Peter Koeleman vanuit de afvang
zijn direct verkregen kans doeltreffend benutte: 12-9.
Met nog tien minuten te gaan leek
het dat ook DOS aan de zegekar kon
worden gebonden. Maar de bezoekers gaven nog lang niet op. Sterker nog, binnen vier minuten was
de stand weer in evenwicht. En na
een nieuwe Vinkeveense strafworp
kwam DOS zelfs weer heel even op
voorsprong. Een afstandstreffer en
nog weer een strafworp brachten
DOS twee minuten voor tijd weer in
het voordeel: 13-14. Gelukkig mocht
ook Charita Hazeleger nog een keer
op de stip plaatsnemen. Zij faalde
niet en hiermee hield De Vinken in
elk geval nog één wedstrijdpunt in
huis. Komende zaterdag speelt Vinken 1 uit in IJmuiden tegen de nummer twee DKV. Het is een flinke uitdaging voor de Vinkeveners om het
jaar 2010 succesvol af te sluiten.

Spanning
In de tweede helft behield De Vin-

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 17 december 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562.
Aanwezig zijn om, let op ja, 20.00
uur en uiterlijk om 20.15 starten met
kaarten, dit op veelvuldig verzoek.
We spelen vier maal zestien giffies,
de punten worden bij elkaar opgeteld, en de winnaar of winnares is
bekend.
Ook is er op deze avond een gro-

te tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijsklaverjasavond, op
vrijdag was;
1 Ed Valk
met 7738 punten
2 Bianca Pappot met 7288 punten
3 Pleun Vis
met 7046 punten
4 Leni Bon
met 7032 punten
5 Sjaan Kolenberg met 6961 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Evert Berkelaar die deze avond totaal van slag was met 4820 punten.

Atlantis 2 terechte winnaar
na spannende slotfase
Mijdrecht - Het door De Rabobank
gesponsorde Atlantis 2 reisde afgelopen zaterdag af naar Kudelstaart.
Het team mocht zich opmaken voor
de strijd tegen VZOD 2.
Het waren gelijkwaardige ploegen,
waardoor niet voorspeld kon worden wie er zou gaan winnen. Nadat
vorige week de wedstrijd werd afgelast wegens weersomstandigheden,
had Atlantis weer zin om zin om een
wedstrijd te spelen.
Atlantis begon met de gebruikelijke
opstelling: Chantal Poolman, Joyce
Gortenmulder, Jacco van Koeverden
Brouwer en Peter van der Wel in de
aanval en met Eline Laaper, Melissa van der Stap, Auke van der Zijden en Kristian Geerdinck in de verdediging.
Atlantis 2 begon de eerste helft erg
goed. Er waren mooie aanvallen, en
de verdediging deed goed zijn taak.
Dit leidde vaak tot 2 à 4 doelpunten
voorsprong tijdens de eerste helft.
Uiteindelijk sloot Atlantis de eerste
helft af met een 6-10 voorsprong.
In de tweede helft ging het wat min-

der met Atlantis. Er werden maar
drie doelpunten gescoord en VZOD
kwam steeds dichterbij waarmee
ook een gelijkspel of verlies steeds
dichterbij kwam. Naast het feit dat
het scoren wat minder ging, kreeg
Peter een zeer discutabele rode kaart. De scheidsrechter interpreteerde het feit dat hij zich wilde
losmaken van de tegenstander die
hem vasthield, als een slaande beweging. Hierdoor moest Peter, die al
aardig wat doelpunten op zijn naam
had staan, het veld verlaten en werd
vervangen door Berry de Jong. De
wedstrijd ging door en het werd
steeds spannender tot in de laatste
seconden. Gelukkig bleef de verdediging overeind en mocht Atlantis
met de volle winst naar huis.
Door middel van een hoog scoringspercentage in eerste helft en een
strijdvaardige tweede helft, mag
Atlantis zich een terechte winnaar
noemen.
Volgende week staat de uitwedstrijd
tegen ZKC ’31 op het programma. In
De Tref in Zaandam is de aanvangstijd 17.20 uur.
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Argon revancheert zich
tegen Gemert

Tweede prijs voor judoka
Thomas Blaauw

Mijdrecht - Argon heeft zichzelf
een goede dienst bewezen door
middel van een 2-0 overwinning op
Gemert. Na een 0-0 ruststand zorgden Joshua Patrick en Patrick Lokken ervoor dat de thuisploeg volkomen verdiend met de drie punten
van het veld stapte.
Vanaf de eerste minuut liet Argon
zien dat het wat goed te maken had
tegen de Brabanders die Argon in
de eerste uitwedstrijd van het seizoen met 1-0 versloegen, een uitslag die de verhoudingen destijds
niet helemaal goed weergaf. Al in
de derde minuut leek Patrick Lokken alleen op de sluitwacht van Gemert af te mogen maar de assistent
scheidsrechter gaf het buitenspel
signaal aan arbiter D’Onorio, terwijl
het er alle schijn van had dat niet
Lokken maar Aziz Ouaouirst buitenspel stond. De eerste kans kreeg
hierdoor geen vorm in de vorm van
een doelpunt, maar de ambities van
Argon waren wel direct duidelijk.

Mijdrecht - Afgelopen zondag was
er alweer het 3e topjudotoernooi
Haarlemmermeer. Een zeer sterk
toernooi waar ook judoka’s uit het
buitenland aan deelnamen.

Acties
Met tien gespeelde minuten op de
klok wist Thabiso van Zeijl, die goede acties de hele wedstrijd afwisselde met matige passes, vanaf rechts
een goede voorzet richting Patrick
Lokken te produceren maar de volley van de spits miste richting. Een
minuut later was het weer Van Zeijl die een goede voorzet van zijn
schoen liet vertrekken, maar Joshua Patrick kreeg vanuit een lastige hoek de bal niet tussen de palen. Zijn inzet verdween wel langs
de keeper maar de bal belandde
op het dak van het doel. In deze fase van de wedstrijd had Argon duidelijk het initiatief, door middel van
goed combinatievoetbal kwam het
veel in het zestienmetergebied bij
Gemert- keeper Sven van Ommeren, maar wist het dit overwicht niet
in de score om te zetten. Vlak na de
gemiste kans van Joshua Patrick
kreeg de latere man-of-the-match
Aziz Ouaouirst vanaf rechts een uitstekende gelegenheid om richting
Van Ommeren op te stomen, maar
waar een eigen poging wellicht beter was geweest besloot hij tot een
pass die door de verdediging van
Gemert kon worden onderschept
voordat Patrick Lokken gevaarlijk
kon worden.
Aangespeeld
In de twintigste minuut kon Lokken
wel gevaarlijk worden toen hij werd
aangespeeld en een goede poging
op het doel van Gemert deed, maar
hij zag zijn poging ternauwernood
gekeerd worden door doelman Van
Ommeren. Na een klein half uur
spelen kreeg Gemert de eerste echte kans, Argon doelman Kevin Rijnvis moest handelend optreden na
niet adequaat ingrijpen van Jasper
de Haer. Rijnvis zag Erik van Dijk
alleen op zich afkomen en had net
genoeg lengte om het handige lobje van Van Dijk onschadelijk te maken. In de laatste twintig minuten
voor rust verloor Argon het overduidelijke veldoverwicht en kwam Gemert wat meer aan voetballen toe.

De solide Argon verdediging hield
op de kans van Van Dijk na de defensie gesloten en Rijnvis hoefde
geen reddingen meer te verrichten.
Rust
Direct na de rust pakte Argon het
initiatief weer en na een prachtige schijnbeweging wist Thabiso
van Zeijl hard op het doel te schieten maar keeper Van Ommeren kon
de bal uit de hoek tikken en hield
zijn ploeg op de been. Na een uur
spelen wist Gemert in een van de
spaarzame aanvallen weer vervaarlijk bij het doel van Rijnvis te komen
maar de onoverzichtelijke scrimmage leverde geen treffer van de
gasten op.
Na driekwart van de wedstrijd
kwam Argon op de verdiende 1-0
voorsprong. Een uitstekende loopactie van Aziz Ouaouirst werd aan
de rechterkant van het veld beloond
met balbezit voor de middenvelder
van Argon die Joshua Patrick goed
naar binnen zag snijden. Ouaouirst
hield uitstekend het overzicht en
Patrick kreeg de bal op de hoogte
van de penaltystip op een presenteerblaadje om de bal in de lange
hoek te schieten.
Zeven minuten voor het einde van
de reguliere speeltijd leek er weer
een assistent scheidsrechter een
verkeerde beoordeling te doen toen
Brayton Biekman werd afgefloten
voor buitenspel terwijl het duidelijk
Patrick Lokken was die achter de
voorlaatste verdediger stond. Biekman word binnen de beruchte lijnen tegen het gras gewerkt maar in
plaats van een elfmetertrap besloot
scheidsrechter D’ Onorio tot het geven van een vrije trap voor de buitenspelpositie van Lokken.
In de 86ste minuut kreeg Noël Jansen namens Gemert de ultieme
kans om de gelijkmaker aan te tekenen toen hij de bal aangespeeld
kreeg, Kevin Rijnvis al uitgespeeld
was en er alleen nog een Argon verdediger op de doellijn stond. Jansen
zag echter geen mogelijkheid de bal
binnen het kader te schieten en bespaarde Argon een onverdiende tegentreffer. Drie minuten later herhaalde hij dit nogmaals toen een
wat lastiger bal bij de tweede paal
voor zijn voeten kwam, maar Jansen
schoot de bal onbeheerst over.
In de eenennegentigste minuut
kreeg de hardwerkende Lokken ook
nog loon naar werken toen de ingevallen Lorenzo Lassooij een uitstekende dieptepass op de spits verzond die de uitgekomen doelman te
vlug af was en voor een leeg doel de
tweede Argon treffer aan liet tekenen. Door de uitstekende reeks van
de laatste wedstrijden is Argon inmiddels naar een derde plaats geklommen, bij winst van de inhaalwedstrijd ten opzichte van De Treffers behoort zelfs een tweede plaats
tot de mogelijkheden. Een goed resultaat voor de ploeg van Marcel
Keizer, voor de ploeg die elke week
meer zelfvertrouwen krijgt en voor
elke ploeg in de zondag Topklasse
een heel lastige tegenstander is.

650 deelnemers ingedeeld naar
leeftijd en gewicht lieten ons genieten van mooi judo.
Budo Ryu Blaauw werd door 5 judoka’s vertegenwoordigd. Leon Pijning, Hessel Hooglugt, Chantal Of-

Atalante Heren 1 wint
van de hekkensluiter
Vinkeveen - Vrijdagavond 10 december stond voor de mannen van
A-side Heren 1 een wedstrijd op het
programma tegen Gemini. Gemini staat stijf onderdaan in Promotieklasse.
Atalante Heren 1 begon met een gewijzigde opstelling, Leonard de Jong
was deze avond afwezig. De basisopstelling was als volgt: spelverdeler Frans Roos, de twee vertrouwde
personen op het midden: Bas van
der Lubbe en Robert Hardeman, op
de hoofdaanval Erik Verbruggen en
Martijn de Vries, op de diagonaal
stond Sven Pothuizen. Op de bank
was aangeschoven Tim Ruizendaal
van Heren 2.
Tien jonge gasten van Gemini waren afgereisd naar Vinkeveen om
aan te treden tegen de A-side mannen. De eerste set was even aftasten van beide ploegen; de geslepen spelers van Atalante H1 wisten
niet goed wat ze konden verwachten van de jonge talenten van Gemini. In deze set ging het dan in het
begin ook gelijk op, echter wist Gemini geen grip te krijgen op de verassende aanvals variaties van Erik
Verbruggen en Robert Hardeman.
Ervaring en inzicht beslisten dus deze set in het voordeel van Atalante.
Setstand: 25-22
Soepel
De tweede set ging al een stuk gemakkelijker voor de mannen van
H1, het spel liep soepel en er waren aan de kant van Atalante knappe aanvallen. De talenten van Gemini gaven wel goede tegenstand,
veel aanvallen werden dan ook opgevangen. Echter ontbrak het aan
de kant van Gemini aan scoringsvermogen mede dankzij het prima
blokwerk van Atalante. De set werd
dan ook makkelijk gewonnen. Setstand: 25-16
In de derde set lieten de mannen
van A-side even hun concentratie
los en kwamen ze al snel op een 0-5
achterstand. De concentratie weer
even opzoeken en weer vol er tegenaan was het doel, dit lukte dan
ook fantastisch. Welke aanvaller
Frans Roos ook opzocht alles was

bijna direct een punt. De talenten
van Gemini knakte door het goede
spel van Atalante. Gemini had in deze set dan ook niets te zeggen en
had het nakijken. Setstand 25-12.
Tim Ruizendaal kwam in de vierde
set binnen de lijnen voor Bas van
der Lubbe, de middenaanvaller van
Heren 2 stond voor het eerst dit seizoen binnen de lijnen bij Heren 1.
In het begin was het even wennen
voor spelverdeler Frans Roos en
middenman Tim Ruizendaal. Halverwege de vierde set hadden ze elkaar gevonden en kwamen er goede aanvallen van de kant van Atalante Heren 1. Gemini had de klap
van de derde set nog niet verwerkt
en dat resulteerde dan ook in een
makkelijke overwinning. Tim Ruizendaal mocht het laatste punt maken met een Killing Block! Setstand:
25-17

punt. De enkel partijen werden door
Ruud, Rob en Hans redelijk eenvoudig binnen gesleept. Johan kon het
echter niet bolwerken tegen Stefan. Ook Ruud en Nos moesten hun
dubbel inleveren tegen Marc en
Stefan.
De eerste set ging spannend gelijk
op met winst in 20-22 voor Stefan
en Marc. Dit gaf hen zoveel energie dat ze de tweede set snel binnen
haalden in 21-11. De laatste dubbel
wedstrijd van Johan en Joop tegen
Daan en Rob werd wederom een
prooi voor het heren 2 team. Daan
kwam niet echt in zijn spel en Johan
ging met de minuut beter spelen.
Na twee gewonnen sets werd hiermee de eindstand van de wedstrijd
op 6-2 voor het heren 2 team bepaald. Met nog drie wedstrijden te
gaan en tot nu toe alles gewonnen
mag zeker naar een kampioenschap
worden gekeken.

Atlantis moest deze week 2 van
haar basis spelers missen. Masha Hoogeboom en Jimmy de Koning startten beiden niet in de basis vanwege een blessure. Zij werden vervangen door Tamara Gortenmulder en Alex van Senten. De
openingsgoal was voor VZOD, maar
enige tijd later wist ook Atlantis de
korf te vinden. Helaas moest er direct weer een tegendoelpunt geïncasseerd worden, wat ook na de 2-2
gelijk weer het geval was.
VZOD wist vervolgens een gaatje te slaan van 3 punten, maar de
Mijdrechtenaren vochten zich terug
in de wedstrijd en konden de stand
weer gelijk trekken. De eerste helft
werd er vrij goed gespeeld door de
Rabobank ploeg, na een gelijkwaar-

Wilnis - Afgelopen zaterdag was
de spanning te snijden in de kantine van CSW. Daar was namelijk
de prijsuitreiking van de eerste helft
van de competitie.
In de Champions League was de
winnaar van de grote cup al wel bekend AC Milan. Nadat alle spelertjes
een medaille hadden gekregen voor
hun inzet werd bekendgemaakt wie

de Penalty bokaal mee naar huis
zou nemen. Eindelijk sprak Rene het
verlossende woord: Barcelona had
de meeste Penaltys gescoord.
Jens, Koen, Chris, Henny, Manuel,
Bjorn, Marco, Ryan en Danillo Gefeliciteerd!!!
Maarten en Jack bedankt voor het
leiderschap en de chips met Limonade.

Heren 1 in een uitwedstrijd voor de
Vinkeveners. De wedstrijd wordt
verplaatst naar een andere datum
(15 dec, 22 dec of 14 jan). Bij een
overwinning op Keistad komt Atalante dichterbij de koppositie.
Vrijdag 21 januari 2011 is de eerstvolgende thuiswedstrijd voor Atalante H1 om 21:30 uur in de Boei in
Vinkeveen. Er zal dan gespeeld worden tegen Prima Donna Kaas H2 uit
Huizen.
Atalante Heren 1 wenst iedereen
Fijne Feestdagen en een Gelukkig
Nieuwjaar en wij hopen jullie allemaal weer te zien op de tribune tijdens de thuiswedstrijden van de
tweede helft van het seizoen.

Weer verlies voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
stond de uitwedstrijd tegen VZOD
in Kudelstaart op het programma
voor het Rabobank gesponsorde Atlantis 1. Vorig jaar werd vier keer tegen VZOD gespeeld en 4 keer werd
er net aan verloren. VZOD kan gezien worden als een vrij gelijkwaardige tegenstander en Atlantis was
er dan ook op uit haar eerste winst
in de zaal te pakken. Het is lange tijd
gelijk op gegaan, maar Atlantis kon
opnieuw een vrij goede eerste helft
geen vervolg geven. De punten bleven hierdoor in Kudelstaart na een
geflatteerd 15-8 verlies.

Barcelona wint penaltybokaal

Kopgroep
Door de vijf punten haakt de A-side equipe weer aan bij de kopgroep.
Atalante staat op een derde positie
met 31 punten uit negen wedstrijden. Op een tweede plek staat Sovoco met 32 punten uit tien wedstrijden. AVV Keistad staat aan kop
met 41 punten uit tien wedstrijden.
AVV Keistad is zoals het er nu naar
uitziet de eerstvolgende tegenstander van Atalante

Veenshuttle heren 2 team
blijft winnen
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
stond de return wedstrijd tegen het
heren 1 team van Veenshuttle op
het programma. De eerste wedstrijd
was na hevige strijd met 5-3 in het
voordeel van het heren 2 team uitgevallen. Bij aanvang van de wedstrijd bleek dat het heren 1 team
een sterke speler wegens blessure moest missen. Lars was bij een
vorige wedstrijd door zijn enkel gegaan en zwaar geblesseerd. Heren
2 was op Pieter na op volle sterkte. Het bleek al snel dat de wedstrijd in het voordeel van het heren
2 team uit zou vallen. Rob en Joop
konden door geconcentreerd spel
in de dubbel de 2 sets tegen Daan
en Marc naar zich toe trekken. Hans
en Nos moesten wel bij de les blijven maar na twee spannende sets
waarvan beide partijen er een wonnen, werd de derde set ruim gewonnen en daarmee het wedstrijd-

ferman, Thomas en Susan Blaauw
hebben hun beste beentje voorgezet. Chantal redde het net niet om
de strijd om de derde en vierde
plaats te behalen. Thomas mocht na
een paar zeer goede partijen judo
om de eerste en tweede plaats strijden. Het werd een verdiende tweede plaats. Een prima resultaat voor
de club. Onze judoka’s kunnen op
een geslaagd en mooi judotoernooi
terugkijken.

dige eerste helft werd er gerust met
een stand van 7-6 op het scorebord.
Goal
Na rust was het wederom VZOD dat
voor de eerste goal kon tekenen. Atlantis kon bij blijven tot een stand
van 10-8, maar toen was het ook gedaan voor de ploeg uit Mijdrecht. Er
werden veel kansen gemist wat leidde tot frustraties en uiteindelijk viel
het vertrouwen ook weg en gingen
de koppen hangen. Net als twee
weken geleden liet het scorend vermogen de Mijdrechtse ploeg in de
steek, vooral in het tweede deel van
de tweede helft. Er werd niet meer
gescoord door de Rabobank formatie en ook wissels Auke van der Zijden, Peter van der Wel en Masha
Hoogeboom konden hier geen verandering meer in brengen.
Het resultaat was een enigszins geflatteerde 15-8 nederlaag.
Atlantis zal hard moeten werken om
haar vorm terug te krijgen en ook
in de tweede helft te blijven scoren anders wordt deze competitie
een zwaar gevecht tegen degradatie. Volgende week staat de laatste
wedstrijd van het jaar op het programma en zal de ploeg echt punten moeten gaan pakken tegen Argus in Weesp. Dit moet te doen zijn
aangezien Argus ook puntloos onderaan staat. Hopelijk kan Atlantis het jaar afsluiten met een overwinning.

Atlantis A1 trein dendert
voort
Mijdrecht - Ook in de vierde speelronde behaalde Atlantis A1/Van
Dam Bedrijfsdiensten de volle winst.
In Alphen aan den Rijn werd het op
de derde plaats staande Tempo na
een ruststand van 4-8 verslagen met
10-16. Mede door de resultaten van
de andere wedstrijden in de poule
heeft Atlantis A1 als enige nog geen
verliespunten en staat daarom fier
aan kop in de tweede klasse en lijkt
de ploeg “unstoppable”.
De wedstrijd tegen Tempo kende
een stroeve start, weliswaar kwam
Atlantis op 0-1 maar Tempo antwoordde direct met de 1-1, zo ging
dat door tot de 3-3, hierna sloeg het
team een gaatje van vier punten:
3-7. Waarna beide teams voor rust er
nog een scoorden wat de ruststand
bracht op 4-8. Coaches Arie
Zaal en Marijke Pauw gaven aan dat
deze voorsprong niet meer uit handen mocht worden gegeven, kortom
de bal langer in de aanval houden
en de goede doelkansen benutten.
Inhaalslag
Het was Tempo dat er vol tegenaan
ging, het kwam zelfs tot 2 punten (79) maar de gastheren konden deze
inhaalslag conditioneel niet aan en

Atlantis profiteerde hiervan. In een
tijdsbestek van nog geen tien minuten schoot Atlantis zich naar 7-13.
Het gat van zes punten kon Tempo
niet meer inhalen en zo stond er na
twee keer 30 minuten spelen een
eindstand op het scorebord van 1016. Wederom een winstpartij voor
de A1.
Complimenten aan het damesviertal
van Atlantis die het gevaar bij Tempo (de dames) keurig wisten af te
stoppen. De kracht van dit team is
dat iedereen kan scoren.
Scores: Jeroen Korver(8x), Sharon
Moen(3x), Timo Jongerling(2x),
Megan van Aken(1x), Robin van ‘t
Schip(1x) en Goof van Straaten(1x).
Volgende wedstrijd is op 18 december in Vleuten/De Meern (Europasporthal) alwaar runner up Fiducia
A1 wacht. Aanvang van deze wedstrijd is om 15.15 uur.
Stand:
1. Atlantis A1
2. ALO
3. Fiducia
4. Luno
5. Tempo
6. De Vinken
7. Velocitas

4-8 (62-30)
4-6 (40-38)
4-5 (37-35)
4-3 (32-42)
3-2 (29-36)
4-2 (35-45)
3-0 (23-32)
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Fred Buskermolen kampioen
van de damdonateurs

Op de foto v.l.n.r. achterste rij: Merlijn van Walraven, Roan Haaima, Tygo Punt, Jesper van Duuren, Luc Wendel
Op de voorste rij: Jaimy Roof, Quinten van Santen, Diego Vroomans, Jesse Sanders.

De Kwakel - In ’t Fort De Kwakel
vond afgelopen zaterdagmiddag de
slag tussen de donateurs van damclub Kunst & Genoegen plaats. In
een gezellige entourage schaarden
26 donateurs, ongeveer 1/5 deel van
het totaal aantal donateurs, zich om
de borden. Van half twee tot half
vijf werd er hard gestreden om de
hoogste eer, in de nabijheid van
de bar kon tussen de partijen door
even op adem worden gekomen.
De kinderen streden ook volop mee,
met in de ene hand een zakje chips
en de andere hand om te zetten. Zij
speelden gelukkig zonder klokken
anders kwamen ze handen te kort.
De finale partij ging tussen Daan
Buskermolen en Davy van Kessel.
Daan won fraai, kreeg in de pauze
een mooie beker en een warm applaus van de senior dammers. Deze
hadden de pauze benut om zich op
te maken voor de knock-out rondes.
Eerst hadden zij in poules van vier
dammers uitgemaakt wie zich voor
de A-, B- of C-groep zou plaatsen.

In de poule des doods toonde Gerrit Terreehorst zich de sterkste van
een zware Kudelstaartse delegatie. In de ‘Kwakelse’ poules deelden
de gebroeders vd Belt de lakens uit.
Biljarter Bart de Bruyn, nog steeds
houder van de ‘kat en muis-titel’,
plaatste zich bij de sterksten. De iets
minder sterke dammers kwamen in
de C-groep terecht. Hier kwam uiteindelijk een finale tussen Chris
Verhoef en Beatle Raadschelders uit
de bus rollen. Beatle wilde nog Help
gaan zingen, maar dat was te laat,
Chris ging met de eer strijken.
B Groep
In de B-groep drongen, Henk Leygraaf, Jan van Doorn, Joep en Ron
Voorn door tot de halve finales. Joep
won van Henk die door zijn vlag
ging, Ron won van Jan die zomaar
drie schijven weggaf! De Voorn-finale ontaarde in een psychologisch
schijngevecht, Goliath tegen David.
Ron wist te winnen, deze damreus
was als een kind zo blij met zijn be-

Legmeervogels F7werden
najaarskampioenen
Uithoorn - De F7 van de Legmeervogels is in hun klasse kampioen geworden van de najaarscompetitie 2010.
Onder de bezielende leiding van trainer/leider Guido van Walraven wisten de jeugdige kanjers door hard
werken, mooi combinatiespel en fantastische doelpunten al hun wedstrijden winnend af te sluiten. Deze
bijzondere prestatie werd op gepaste wijze gevierd met “bubbels” en voor alle spelers een aandenken.

Grote verschuivingen op
laddercompetitie B.V.K.
De Kwakel - In een al in Kerstsfeer
opgetrokken Dorpshuis De Quakel werd op donderdag 9 december 2010 de 3e ronde van de laddercompetitie gespeeld en na afloop kon worden vastgesteld, dat er
in deze beginfase nog flinke sprongen naar zowel boven als beneden
mogelijk blijken te zijn.
Zo kletterden de fiere koplopers na
de 2e avond, Jose Moller en Yvonne Koestal, door een hen eigenlijk
onwaardige score van die nummer
1 positie naar plek 26. Hun koppositie werd overgenomen door Dick
Elenbaas en Andre Verhoef, die deze avond de 2e plaats scoorden met
57,14%. Op de 2e plaats in de totaalstand staat Wim en Rita Ritzen,
die na hun zeperd van vorige week
sterk terug kwamen en met een
score van 65,51% meer dan 8% inliepen en daarmee uiteraard afgetekend 1e werden in de A lijn.
De houders van het clubrecord
van deze jaargang Ab en Riet van
Nieuwkerk eindigden deze keer op
een gedeelde 3e plaats met Rees en
Gerard van der Post, beiden dus met
55,54%.
In de B lijn een imponerende 1e
plaats voor Greet de Jong en Roel
Knaap met 60,42%. Die score leverde hen een sprong op van plaats

34 naar plaats 16, zodat zij volgende week de degens mogen kruisen
met de matadoren in de A lijn. Loes
en Frayo Fritschy werden hier keurig 2e met 58,33% en dat betekende
een stijging van 22 naar 12. Truus en
Piet Langelaan eisten de 3e plaats
op met 53,87% en dat leverde verrassend genoeg slechts 1 plaatsje
winst op.
Tilly en Frans keren terug naar de
lijn waar zij zich het best op hun gemak voelen, maar de ervaringen van
de laatste 2 weken nemen zij mooi
mee en daar kunnen zij alleen maar
hun voordeel mee doen.
Het was vorige week door de kenners al voorzien en daarom met een
vooruitziende blik al aangekondigd,
dat Jan Heijlman en Margo Zuidema op slinkse wijze zich hadden laten terug vallen naar de C lijn. Hun
doorzichtige bedoeling was natuurlijk om van daaruit de prestatie van
Ab en Riet van Nieuwkerk van de
week daarvoor te evenaren en zo
ineens weer door te stoten van de
C naar de A lijn. Welnu, die opzet
slaagde voor de volle 100%. Sterker nog, zij noteerden exact dezelfde superscore als Ab en Riet vorige week, zodat we nu 2 houders
van het seizoensrecord hebben van
69,79%. Dat hadden we dan weer
niet voorzien, maar wel knap gerekend van Jan en Margo. Zij storm-

den door deze score omhoog van
plek 35 naar plek 10, de grootste
verschuiving van de avond.
Helen Conijn en Ineke Hilliard lieten
even zien dat ook zij bij tijd en wijle
tot imponerende prestaties in staat
zijn, want zij scoorden met iets meer
dan 60% de 2e plaats en schoven
daardoor op van 40 naar 25. Wim
Maarschalk en Henk Poll deden
daar niet veel voor onder, want hun
3e plaats met 56,6% zorgde er voor,
dat zij van ‘C’ plek 41 stegen naar
‘B’ plek 29.
Natuurlijk waren er ook nog meer
paren dan het eerstgenoemde
paar die een behoorlijke stap terug
moesten doen. Zo konden Riet en
Wim Beijer het geweld in de A lijn
nog niet helemaal aan en zij vielen
terug van 15 naar 33. Bep Verleun
en Cor Hendrix gingen van 10 naar
21 en Gerda Bosboom en Rina van
Vliet van 5 naar 14.
Ook deze keer was er weer een
paar, dat we normaal in de A lijn
aantreffen, dat de inmiddels beproefde taktiek van ‘afzakken naar
de C om van daaruit toe te slaan’
toepaste. Nel Bakker en hans Wagenvoort slaagden in deze opzet,
want zij tuimelden van 30 naar 38.
Het is nu aan de andere paren in de
C lijn van volgende week om keihard toe te slaan als zij tegen dit
paar komen te spelen, want anders
blijven we natuurlijk aan de gang
met dit soort grappen.
Of dit gaat lukken leest u in het volgende verslag.

K.D.O. en Ron Langhout
in goed overleg uit elkaar
De Kwakel - Aan het einde van
dit seizoen gaan de 3e klasser uit
De Kwakel en de Roelofarendveense oefenmeester Ron Langhout ieder hun eigen weg. Na drie seizoenen zijn zowel de trainer als de spelers aan een nieuwe uitdaging toe.
Ron heeft in deze succesvolle jaren duidelijk zijn visitekaartje afge-

geven en was bij de zondagafdeling
van K.D.O. dé trainer die de selectie in opbouw een stuk verder heeft
gebracht. Met zijn eigen werkwijze, veelal op tactisch gebied, heeft
hij de belangrijkste doelstellingen
die bij zijn aanstelling gesteld waren meer dan goed gerealiseerd.
Naast de tactische progressie kan

Kevin Schelling 2 keer op
het podium

De Vuurvogel gaat naar de finale!
Uithoorn - Zaterdag j.l. deden
zes jongens van de groepen
7 en 8 van basisschool “de Vuurvogel” mee aan het tafeltennistoernooi in de sporthal in De
Meerwijk.
Het prima georganiseerde toernooi voor de schooljeugd van Uithoorn was een waar succes voor alle deelnemers. Er was een ontspannen en sportieve sfeer, veel belang-

stelling langs de zijlijn en de jeugd
liet zich al tafeltennissend van hun
beste kant zien!
Het team “Vuurvogel 1” bestaande uit Rivano, Denay en Ogan, behaalde de eerste plaats. En tot grote
vreugde behaalde het team “Vuurvogel 2”, bestaande uit Lorenzo, Faris en Mohaned, de tweede plaats
in hun poule, waardoor beide teams
doorgaan naar de finale!
Een ware strijd werd er gespeeld

tussen uiteindelijk “De Kajuit” en
“de Vuurvogel” en beide teams zullen tegen elkaar uitkomen op zaterdag 15 januari 2011 in dezelfde
sporthal. Na afloop bedankten beide teams van “de Vuurvogel” de organisatie en genoten met een heerlijke frisdrank van hun finaleplaats.
Een compliment is zeker op zijn
plaats voor de organisatie van dit
toernooi en mede daarom graag tot
15 januari.

De Kwakel - Kevin Schelling uit
De Kwakel, is 2 weekenden achter elkaar uitgekomen op een Interland Wedstrijd. Op 26 en 27 november jl. kwam hij uit voor het Gewest Noord-Holland/Utrecht op het
Internationaal Jeugdtoernooi in Deventer. De deelnemers waren juni-

oren van de Deventer IJsclub, de
jeugdselectie van de KNSB, de gewestelijke selecties en schaatsers
uit Polen, Duitsland en Belarus. Hij
moest op beide dagen een 500 en
een 1000 meter schaatsen.
Op beide dagen werd hij op beide
afstanden 2e. Zijn tijden waren resp.

Last van gladheid bij BVU
Uithoorn - Op maandag 6 december speelde de Bridge Vereniging
Uithoorn (BVU) 2e ronde van de 3e
parencompetitie. De gladheid heeft
een aantal leden ertoe gedongen
geen risico te nemen en maar thuis
te blijven.
De uitslagen:
A-lijn:
1 Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
56,08%
2 Leo Leenen
& Henk van der Schinkel
55,17%
3 Hans Wagenvoort
& Nico van der Meer
54,42%
4 Ineke Hilliard
& Benjamin Klooster
53,04%
5 Marineke Lang
& Martin Kok
52,50%
6 Stenny & Herman Limburg 50,87%
7 Wim Baars
& Marcel Dekker
50,17%

B-lijn:
1 Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
65,42%
2 Ada Keur
& Marion Wiebes
58,33%
3 Marijke & Ger van Praag 54,50%
4 Theo Vermeij
& Tineke van der Sluijs
53,50%
5 Tiny & Bram van Klaveren 53,00%
6 Greetje van den Bovenkamp
& Ria Wezenberg
51,00%
7 Huib van Geffen
& Lambert Koeter
50,50%
De BVU speelt op maandagavond
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote
zaal bij de bar in sporthal de Scheg
in Uithoorn.
Omdat er gewerkt wordt met BridgeMate is de uitslag bekend wanneer het laatste spel is ingevoerd.

ker. Alle ogen werden daarna gericht op de A-groep. In de halve finale kwamen de gebroeders vd Belt
en twee werknemers van Nijssen,
Fred Buskermolen en Gerrit Terreehorst, tegenover elkaar te zitten. Van de gebroeders won Martijn van Alfred, van de collega’s trok
Fred aan het langste eind. De grote finale ging dus tussen Martijn en
Fred. De schaker Fred Buskermolen wist ook goed met de damschijven te om te gaan, nam snel het initiatief met schijfwinst. Daarna werden het er nog meer en moest Martijn moegestreden het hoofd buigen
voor de nieuwe kampioen. Alfred vd
Belt wist het podium nog te bereiken door om de partij voor de derde
plaats Gerrit Terreehorst het nakijken te geven. Fred werd warm onthaald tijdens de prijsuitreiking en
de daarbij horende eeuwige roem.
Lang werd er nagedamd in de warme sfeer van ’t Fort, damclub Kunst
& Genoegen mag trots zijn op haar
donateurs. Ook blij zijn met haar leden die bijdroegen aan dit damfeestje, voorzitter ‘Blatter’ Voorn was
dik tevreden.
genoemd worden het verjongen van
de selectie met spelers uit de eigen
jeugd en inpassen van spelers vanuit de regio. Dit heeft geleid tot een
opgaande lijn in de resultaten met
als hoogtepunt de promotie naar de
derde klasse afgelopen seizoen.
Zowel de trainer, de spelers en het
bestuur hebben er gezien het vertoonde veldspel, prima inzet en fantastische sfeer alle vertrouwen in
dit lopende seizoen boven de rode
streep te eindigen en dat De Kwakel
ook volgend seizoen nog een derde klasser binnen de grenzen heeft.
op de 500: 40,64 en 40,61 en op de
1000: 1.21.58 en een mooi persoonlijk record van 1.20.05. In het totaal
klassement werd hij ook 2e.
Via selectiewedstrijden in Den Haag,
waar de 12 snelste junioren van Nederland mochten rijden, werd Kevin
2e. De 4 snelste rijders waren geselecteerd voor de Landenwedstrijd
in Breda op 4 en 5 december. Hier
strijden Nederland, Noorwegen en
Duitsland tegen elkaar. Kevin kwam
uit voor Nederland.
Er werden 4 afstanden gereden. 4
december de 500 meter en de 1500
meter en 5 december de 1000 meter
en de 3000 meter.
Op de 500 meter plaatste Kevin zich
met een mooie tijd van 40.32 op de
2e plaats.
Op de 1500 meter haalde Kevin
brons in een tijd van 2.05.94.
Op dag 2 stond hij weer fit aan de
start van de 1000 meter. Hier reed
hij, ondanks de niet perfecte omstandigheden van het ijs, een mooi
persoonlijk record van 1.19.42. Dit
was weer goed voor een 2e plaats
op het podium.
De 3000 meter is een niet gebruikelijke afstand voor een C-junior om te
rijden. Dit was ook duidelijk nog erg
wennen voor hem. Toch reed hij een
goede tijd van 4.31.27. Dit was goed
voor een 5e plek.
In het totaal klassement eindigde
Kevin op de 3e plaats. Hij kan met
een zeer tevreden gevoel terugkijken op 2 mooie internationale toernooien.
Gedurende de maand september
kunt u vrijblijvend een paar keer
mee spelen. Komend seizoen heeft
BVU tevens een leuke actie om het
extra aantrekkelijk te maken lid te
worden: er wordt voor het 1e jaar
contributie een lidmaatschap afgegeven voor 2 jaar (het 2e jaar is dus
gratis) of: 2 halen = 1 betalen!
Wilt u weten of de BVU iets voor u
is, neemt u dan contact op met onze
secretaris, Marineke Lang, zij helpt
u graag verder. Zij is (na 18.00 uur)
bereikbaar onder telefoonnummer
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

