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DEZE WEEK:
Kerst Inn in Mijdrecht
Geen respect:
geen voetbal

Financiële Diensten Mijdrecht

Il Gusto in de top 10

Zeker voor uw hypotheek.

NOG 2 WEKEN

Mijmeringen

om een nieuwe hypotheek met
de voorwaarden van 2012 te sluiten

KORT NIEUWS:

Kerstcadeautje van
de firma Van Schie
De Ronde Venen - Stichting
’Thuis sterven De Ronde Venen’ is een van de vrijwilligersorganisaties in de sociaal geneeskundige dienstverlening in
de Gemeente De Ronde Venen
die afgelopen week uit handen
van de directie van firma Van
Schie in verband met de viering
van hun 50 jarig bestaan een
gift ontving ter ondersteuning
van haar belangrijke vrijwilligerswerk. De stichting ontving
een cheque ter waarde van
1500,- euro waarvoor zij langs
deze weg het jarige bedrijf Van
Schie aan de Constructieweg
nogmaals bedankt. Deze firma zorgt er praktisch voor dat
zij het hoofd boven water kan
houden in deze golf van bezuinigingen.

Pip wordt vermist
Pip is een zwarte/witte kater. Hij is voor het laatst gezien vrijdagavond 7 december om 23.30 uur op de Elzenhof in Vinkeveen. Pip heeft gele
ogen, 3 witte voeten en aan zijn
rechtervoet een wit sokje. Buik,
borst en kin zijn ook wit en
loopt op zijn rechterwang door
tot onder zijn oog. Weet u waar
hij is of heeft u hem gezien, bel
dan zijn baasjes, de familie van
Dalfsen, Elzenhof 10 in Vinkeveen, 06-24703224.

Uw situatie op 31-12-2012 is bepalend
voor de rest van uw hypothecaire leven!
Wacht niet langer en bel nu voor een vrijblijvende afspraak!

0297-273037

Ex-wethouder kwam vele beloftes niet na

Veel bewoners gedupeerd
door beloftes en toezeggingen
De Ronde Venen - In de wandelgangen hoorde je het vaak vertellen,
maar ja, de wandelgangen... Echter
de laatste weken hoor je niet anders
van bewoners: ‘ja, maar wethouder
Rosendaal zei’, ‘nee, dat klopt niet,
kijk maar, zwart op wit, wethouder
Rosendaal heeft beloofd’, ‘wethouder Rosendaal heeft het toegezegd’.
Maar nu blijkt dat al die toezeggingen en beloftes niets, maar dan ook
niets waard zijn. Boos, teleurgesteld
en nog erger zijn diverse bewoners
die vallen onder het nu in bespreking zijnde bestemmingsplan ‘Kom
Vinkeveen’.
Donderdag jl. konden de mensen
die bezwaar hadden aangetekend
hun zegje komen doen tegenover
de raadsleden, want zij zijn het uiteindelijk die dit bestemmingsplan

moeten goedkeuren. Dertien bewoners hadden zich aangemeld om
een toelichting te geven op hun bezwaarschrift.
Ruilen
Aan het woord de heer Johan de
Heul uit Breukelen: “Al diverse jaren ben ik met deze gemeente in
gesprek over ontwikkelingen in het
gebied De Heul. De contacten dateren al vanaf 11 jaar geleden. De
toenmalige wethouder Rosendaal
heeft mij diverse toezeggingen gedaan - ik heb ze op papier-. In vijf
minuten spreektijd kan ik dat niet
allemaal tonen, maar het is beschikbaar. In de vorige collegeperiode
ben ik tot overeenstemming gekomen met het toenmalige college om
- in ruil voor realisatie doorvaart De
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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
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Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

Heul - drie huizen te mogen bouwen. Uitvoerig overleg met de provincie heeft hierover ook plaatsgevonden.
Ook van hun kant is de toestemming verleend en is de rode contour
aangepast. Hierdoor is door de gemeente met mij een vergaande intentieverklaring afgesloten. Zoals
bekend heeft de vorige raad door
het project Doorvaart De Heul een
streep gehaald, maar de rode contour, zoals die samen met de provincie is aangepast, is ook nu in dit
bestemmingsplan opgenomen. Wat
ik nu wil is dat de gemeente de bestemming binnen deze rode contour
de bestemming wonen geeft en niet
zoals ze nu hebben gedaan, Agrarisch Tuinbouw.
(Vervolg elders in deze krant)

Liliane Roosendaal geplaatst
voor NK Majorette Accessoires
Mijdrecht – Soliste Liliane Roosendaal van Show- en Marchingband
VIOS heeft zich afgelopen seizoen
geplaatst voor het Nederlandse

Kampioenschap Majorette Accessoires. Van april tot begin november dit jaar heeft zij aan verschillende wedstrijden door heel Nederland
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meegedaan en op al deze wedstrijden wist zij plaatsingspunten te behalen. Liliane voert haar show, met
als thema ‘een reis door de sterren’,
natuurlijk uit met een baton (de majorettestok). Maar ook met andere
attributen zoals onder andere een
grote sterrenkijker, een satelliet en
uiteraard sterren. Met deze expressieve show wist zij de jury te overtuigen dat haar show goed genoeg
is om deel te mogen nemen aan
de Nederlandse Kampioenschappen. Deze worden op 16 maart 2013
gehouden in Leidschenveen. Liliane gaat de komende tijd hard trainen om haar show zo perfect mogelijk te presenteren tijdens dit kampioenschap. In haar categorie zijn in
totaal 6 deelnemers. Plaats 1 t/m 3
geeft recht op een plek in de Nederlandse Equipe die in oktober 2013
naar Noorwegen gaat voor het EK
Majorette.
Natuurlijk is het streven van Liliane om hier ook naar toe te mogen,
zodat haar show ook internationaal
bekeken zal worden.

Zondag gezellige kerstmarkt
in hartje Mijdrecht
Mijdrecht - Aanstaande zondag
is er koopzondag in De Ronde Venen. In Mijdrecht zetten de winkeliers deze maand hun beste beentje voor met sfeervolle kerstaanbiedingen. Van 12.00 tot 17.00 uur is het
met talloze lichtjes versierde centrum gevuld met diverse activiteiten. Overal is het gezelligheid troef,
de etalages zien er uitnodigend uit,
veel winkels zijn open en haken met
hun assortiment in op de feestdagen. De ook dit jaar weer aanwezige
ijsbaan op het Raadhuisplein draagt
op zijn beurt aanzienlijk bij aan de
kerstsfeer.

Daar wordt volop geschaatst. Maar
er is meer. Er is ook een kerstmarkt
met leuke kerstkramen waar iedereen volop kan genieten van het
aanbod aan artikelen en producten die bij deze feestmaand horen. Smulpapen komen eveneens
aan hun trekken, want er wordt onder meer erwtensoep geserveerd en
wie zin heeft in poffertjes kan er ook
terecht. Wandel eens rond en trakteer uzelf eens op een glas heerlijke glühwein. Het hoort er allemaal
bij! Maak van deze koopzondag een
gezellige dag en kom in de kerstsfeer. De feestdagen komen er aan!

Wie weet zijn er wel winterse omstandigheden die eveneens sfeerverhogend werken (sneeuw?). Iedereen, jong en oud, is van harte
welkom! Gezelligheid maken doe
je met elkaar; kom naar hartje Mijdrecht en geniet er van zolang het
kan. Gelet op de bezuinigingsgolf
die er aan komt kan niemand voorspellen of het volgend jaar allemaal
weer op dezelfde wijze kan worden
georganiseerd.
Maak er dus (nu) wat van! Alvast
een gezellige kerstmarkt en een fijne koopzondag toegewenst.

College weer in beroep

Verhoging van
maximumsnelheid A2
De Ronde Venen - Het college van B en W gaat beroep aantekenen
tegen het besluit dat minister Schultz van Haegen vorige week heeft
genomen om met ingang van 1 december 2012 de maximumsnelheid
op de A2 te verhogen van 100 naar 130 km/u. De maximumsnelheid
geldt voor het traject tussen Vinkeveen en Maarssen en alleen tussen
19.00 en 06.00 uur. De Ronde Venen is tegen verhoging van de maximumsnelheid omdat niet uit te sluiten is dat agrarische bedrijven in
hun ontwikkeling worden belemmerd. In oktober heeft de gemeente De Ronde Venen al bezwaar aangetekend tegen het ontwerp-verkeersbesluit van de minister om de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen te verhogen. Volgens de gemeente zijn
in het ontwerp-besluit de economische belangen van snelheidsverhoging enerzijds en agrarische en ruimtelijke ontwikkelingen anderzijds onvoldoende afgewogen. Ook vindt het college het niet juist dat
er geen overleg heeft plaatsgevonden tussen ministerie en gemeente
over de snelheidsverhoging. Bij de procedure om de A2 van drie naar
vijf rijstroken te verbreden is dat een aantal jaren geleden wel gebeurd.
Het resultaat was een zorgvuldig besluit met daarin extra aanvullende maatregelen om overlast tegen te gaan. Vorige week werd bekend
dat de minister een ‘definitief’ besluit heeft genomen over de verhoging van de maximumsnelheid op de A2 tussen Vinkeveen en Maarssen. Vanaf 1 december mag tussen 19.00 en 06.00 uur maximaal 130
km/u worden gereden. Het college heeft dinsdag 4 december besloten
tegen dit besluit beroep aan te gaan tekenen.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

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

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

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Abcoude
Gein-Noord 62

Realiseren kaasmakerij

W-2012-0622

29-11-2012

Oldenhoff 31

Uitbreiden woning

- RO (afwijken
bestemming)
- Bouwen

W-2012-0624

01-12-2012

Baambrugge
Binnenweg 22

Bouwen woonhuis en stalling

- Bouwen

W-2012-0625

1-12-2012

Plaatsen informatiezuil
Plaatsen dakkapel en
verplaatsen raam

- Reclame
- Bouwen

W-2012-0623
W-2012-0627

29-11-2012
3-12-2012

Plaatsen balustrade (balkonhek)

- Bouwen

W-2012-0626

2-12-2012

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

Mijdrecht
Industrieweg 38
Verfmolen 37
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 220

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
Straatnaam

Aard van het project

Amstelhoek
Mennonietenbuurt
102 en 103

Plaatsen van dakkapellen op het - Bouwen
voorgeveldakvlak van 2 woningen

Abcoude
Theodorus de
Leeuwlaan 13
Mijdrecht
Heemraadsingel 33
Opaal 17
Vinkeveen
Heulweg 28

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning
W-2012-0583

6-12-2012

Uitbreiden van de woning

- Bouwen
W-2012-0526
- Afwijken bestemming (RO)

26-11-2012

Plaatsen van een dakkapel
Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

- Bouwen
- Bouwen

W-2012-0610
W-2012-0530

29-11-2012
6-12-2012

Realiseren van een erker en
- Bouwen
W-2012-0564
onderheid terras aan de voorzijde - Afwijken bevan de woning
stemming (RO)

28-11-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen het volgende verkeersbesluit hebben
genomen.
- het opheffen van de gehandicaptenparkeerplaats op kenteken ter hoogte van Pastoor Kannelaan 32, 3648
XX Wilnis
Dit besluit ligt met ingang van woensdag 12 december 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken.
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
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.
INTEGRAAL HANDHAVINGSBELEID 2012-2014
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 november 2012
hebben besloten het Integraal handhavingsbeleid 2012-2014 vast te stellen. Genoemd beleid treedt in werking
met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking, zijnde 21 december 2012.
In het Integraal handhavingsbeleid staat beschreven wat de afgelopen jaren is bereikt en wordt de visie op
handhaving en de uitgangspunten voor de komende jaren uitgewerkt. Kern van het nieuwe beleid is dat de
gemeente een groter beroep gaat doen op de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en ondernemers.
Ter inzagelegging
Genoemde verordeningen liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht en zijn tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van
de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
WET MILIEUBEHEER
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- W. Hettinga voor het wijzigen van de bedrijfsvoering op het adres Proostdijerdwarsweg 5, 3646 AL Waverveen;
- Kwekerij van Dijk voor het wijzigen van de verkoopruimte op het adres De Hoef Oostzijde 120 B, 1426 AJ
De Hoef;
- Maatschap C. en M. van den Anker voor het verbreden van de rundveestal en een wijziging in de bestaande bedrijfsvoering op het adres van Gein-Zuid 15, 1391 GT Abcoude;
- Maatschap W. Verhoef en A. Verhoef- Stoof voor het uitbreiden van de minicamping met 15 extra kampeerplaatsen op het adres De Horn 6, 1396 HT Baambrugge;
- C.M. de Lange en zoon V.O.F. voor het realiseren van een nieuwe ligboxenstal op het adres Demmeriksekade 21, 3645 AZ Vinkeveen.
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Handelsonderneming Gebroeders Van Walraven B.V. voor een interne verbouwing op het adres Nijverheidsweg 26, 3641 RR Mijdrecht;
- Jachthaven De Instuif voor het veranderen van het havenkantoor deze zal tevens als expositieplaats voor
kunst gebruikt worden op het adres Groenlandsekade 3, 3645 BA Vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a
in Breukelen, op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de
cluster A&D van de Omgevingsdienst, telefoonnummer 0346 26 06 00.
VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET BOUWEN VAN EEN WONING
IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder
3º Wabo een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken bestemmingsplan) hebben verleend voor het bouwen van een woning Herenweg 108, 3645 DS Vinkeveen. De verleende vergunning wijkt niet af van het ontwerpbesluit. De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB015herenweg108-va01) en bijbehorende
stukken liggen vanaf vrijdag 14 december 2012 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken
in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden
via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.
Beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevingsgunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus
13023, 3507 LA Utrecht.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht (sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht). Dan treedt het besluit
niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang.
Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten
(griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening wordt
een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank Utrecht
via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.
AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 20 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19:00 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 december 2012.
AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 20 DECEMBER 2012
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 14 december 2012.
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Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Een griezelverhaal
Wie bang is voor spinnen kan
beter niet verder lezen. Als je
het gevoel hebt dat je vanuit
diverse hoeken in je huis wordt
begluurd door spinnenogen,
dan klopt dat. In ieder huis bevinden zich gemiddeld wel zo’n
100 spinnen. Ze hebben zich
verstopt in kieren en spleten of
hangen brutaal in het zicht te
bungelen. Om met de deur in
huis te vallen, een spin is geen
insect. Een insect heeft 6 poten, een spin 8. Spinnen kunnen
slungelig zijn, gedrongen, dik of
dun. Ze kunnen harig zijn maar
ook zijdezacht. Vaak maken ze
een web, maar springspinnen
doen dat weer helemaal niet.
Als je het aandurft om goed
naar een spin te kijken, lijkt het
of de spin 10 poten heeft. Echter

aan de voorkant van de spin
bevinden zich 2 uiteinden die
we palpen noemen. De meeste
spinnen kunnen helemaal niet
zo goed zien. Ze hebben hun
palpen nodig als tasters. De
palpen van een mannetje zien
er een beetje uit als bokshandschoenen. Ze versieren hiermee de vrouwtjes en hebben
een functie in de voortplanting.
De spin in je wastafel of bad is
bijna altijd een mannetje huisspin.
Op zoek naar een vrouwtje. Je
kunt zo wel indruk maken bij de
rest van de familie, door een blik
te werpen en te zeggen “oh, ik
zie het al, een mannetje”.
De huisspin is de meest algemene soort in huis en maakt

in een donker hoekje een web
in de vorm van een driehoekig
hangmatje.
Als je onder de trap kijkt vind
je daar vast een trilspin. Als je
tegen het web blaast, brengt de
spin het web in beweging totdat
het heel hard trilt en je de spin
niet meer ziet.
Een andere niet moeilijk te vinden spin, is een zebraspin. Een
zebraspin is een springspin en
maakt geen web. Deze spin bespringt zijn prooi en heeft dus
in tegenstelling tot de andere
spinnen uitstekende ogen. De
spin ziet eruit als een zebra en
zit bijvoorbeeld op de vensterbank. In ieder huis wonen ook
hooiwagens. Zo’n spin met van

die hele lange poten. Dit zijn
eigenlijk géén spinnen. Een spin
heeft altijd een voor- en achterlijf
(met taille). Een hooiwagen bestaat uit één lijf. Je herkent hem
ook doordat zijn lijf tussen zijn
poten ‘hangt’. Mocht het weer
niet aantrekkelijk genoeg zijn
om naar buiten te gaan, ga dan
eens op safari in je eigen huis
en geniet van de schoonheid en
het leven van de spinnen.
Anja de Kruijf
IVN Natuurgids
Ook IVN-natuurgids worden ? In
2013 start er weer een natuurgidsenopleiding! Zie de website voor meer informatie.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Regio – Groots nieuws van
Koeleman Elektro! Daar is de LG
84 inch Ultra Definition TV van
12 december 2012 tot en met 2
januari 2013 exclusief te bewonderen! Deze echte XXXL TV met
een beelddiagonaal van maar
liefst 213 cm werd onlangs door
LG geïntroduceerd tijdens de
toonaangevende IFA beurs 2012
in Berlijn. De nieuwe LG 84 inch
Ultra Definition TV is de eerste
TV die Ultra Definition beeldkwaliteit biedt op het spectaculaire formaat van 84 inch. Dit
geeft de perfecte bioscoop en
entertainment ervaring.
Het gigantische formaat van het
beeldscherm (even groot als vier
42 inch TV’s!) is niet de enige
spectaculaire eigenschap. Ook
de beeldkwaliteit is scherper dan
ooit. De Ultra Definition resolutie van 3.840 x 2.160 pixels levert
maar liefst vier maal meer beeldpunten op dan Full-HD. Voor een

helder en haarscherp beeld. Ook
van heel dichtbij. Verder zorgt
het nieuwe 2.2 speaker system
(met 2 subwoofers) voor een geweldig geluid. Ook is de TV natuurlijk klaar voor alle populaire
streaming entertainment opties
en –applicaties. Inclusief unieke
LG Apps waaronder prachtige
3D films, Nederlandse Premium
Content zoals Uitzending Gemist, YouTube en overige Video
on Demand services. Oftewel:
Smart TV, maar dan nog slimmer!

Keukenmachines
(Combi) -Stoomovens
Robot stofzuigers
Airfryer & Sarista
Koffiemachines

Kom langs en bekijk
met eigen ogen!
Deze gigantisch grote TV met
ongeëvenaarde beeldkwaliteit
is ‘hot’ en nog bijna nergens
te zien. Maar nu wel exclusief
in Mijdrecht! Van 12 december
2012 tot en met 2 januari 2013
kan iedereen deze TV met eigen ogen bekijken bij Koeleman
Elektro. Voor meer info zie advertentie elders in dit blad.

Exclusieve pannen
Luidsprekers

84 inch 4K LED TV

Koeleman Ele
Genieweg 60
3641 RH Mijd
www.koelema
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Ex-wethouder kwam vele beloftes niet na

R E AC T IE VA N E E N LE Z E R

Vele bewoners gedupeerd door
beloftes en toezeggingen
melijk op het onderwerp parkeren
heeft de gemeente het argument
gezocht de bouw van het pannenkoekenhuis niet door te laten gaan
maar het ontbrak haar aan lef om dit
aan de rechter te melden.

Vervolg van de voorpagina
“Let wel, ik vraag op dit moment niet
op de mij beloofde drie woningen te
bouwen, maar de procedure daarvoor door wijziging in ‘wonen’ te
vereenvoudigen. Gezien de voorgeschiedenis met de gemeente en de
toen gedane toezeggingen zou ik dit
als een rechtvaardige tegemoetkoming zien. Die beloftes en toezeggingen van Roosendaal hebben me
honderdduizenden euro’s gekost.
Ik wilde op een gegeven moment
kassen bouwen op die grond voor
mijn zoon. Nee, zegt Rosendaal, niet
doen, het komt wel goed, die doorvaart komt er en jouw huizen komen dan ook. Ik geloof hem en zie,
er komt geen doorsteek, wanbeleid
heet dat en mij kost het handen vol
geld. Ik weet het nu niet meer”, aldus De Heul.
“Dit gaat dit bestemmingsplan te
boven”, aldus wethouder Moolenburgh: “Er zit blijkbaar veel oud zeer.
Ik begrijp dat de heer De Heul zich
miskend voelt, maar de toezeggingen waren gekoppeld: geen doorsteek, dan geen woonbestemming.
Ambtenaar Röling zette de deur
op een klein kiertje: “De doorsteek
komt er niet, dus ook geen woningen. Nu is de enige kans voor u of
de provincie misschien wil meewerken”, aldus Röling. Wethouder
Moolenburgh stelde voor om eens
om de tafel te gaan zitten en zo
werd afgesproken.
Pannenkoeken
Hierna kwam de heer Van Asselen
aan het woord. Deze man is ook al
jaren bezig met de gemeente om
een pannenkoekenhuis te realiseren, maar de gemeente blijft het afwijzen. Zij weigeren een bouwvlak
in te tekenen op het westelijk deel
van Herenweg 1. Ook deze man is
al ruim vijf jaar aan het procederen
met de gemeente. En na de zoveelste maal nee van de gemeente was
hij het even zat. De heer Van Asselen: “Bij de afwijzende houding van
het gemeentebestuur van het pannenkoekenhuis aan de Herenweg
in Vinkeveen stel ik, los van de argumentatieve waarde, de volgende gebruikte argumenten vast: het
klopt, ik ben niet in beroep gegaan:
maar u, de gemeente, was partij. Zij
had in beroep kunnen gaan tegen
de uitspraak. Dat deed zij niet omdat zij wist dat het oordeel van de
rechter terecht was vanwege de vele procedurefouten die zij gemaakt
had en bij de Raad van Staten bakzeil zou halen.

sen moest zorgen. Ik heb, naast mijn
juridisch adviseur, herhaaldelijk gemeld dat dit een onjuiste interpretatie was. Er was en er is nog steeds
parkeerruimte genoeg.
Dit had de gemeente, naast de deskundige onderbouwing van stedenbouwkundig bureau VVK, kunnen aantonen. Hier werd niet naar
geluisterd. De gemeente heeft ook
nimmer de eis gesteld dat ik voor
eigen parkeerruimte moest zorgen en ik heb dus zonder die conditie de bouwvergunning gekregen.
Toen werd mij medegedeeld dat ik
voor 17 parkeerplaatsen moest zorgen. Op herhaaldelijke vragen naar
de onderbouwing van dit aantal, tot
6 maanden na de uitspraak, kregen
we geen enkele reactie. Acht maanden later, februari 2008, heeft mijn
toenmalige advocaat nog eens per
e-mail naar de status van de bouwvergunning gevraagd. Ook daar is
nooit een antwoord op gekomen.
Vijf jaar later
Eind 2011 tot begin 2012 werd mij
door andere juristen verzekerd dat
de voorlopige voorziening geldig
blijft tot de rechter een andere uitspraak heeft gedaan. Dit was voor
mij aanleiding om wederom contact
op te nemen met de gemeente. Mijn
eerste vraag naar de onderbouwing
van de 17 parkeerplaatsen werd
eindelijk - vijf jaar later - beantwoord in april 2012. Dat waren 2 regels uit het CROW-advies. Op basis
van deze 2 regels werd mijn bouwplan naar de prullenbak verwezen.
In april 2012 werd mij gemeld dat
het vereiste aantal parkeerplaatsen
verlaagd werd naar 11…..?, maar
dat ik daarvoor moest zorgen. Op
mijn aanbod om ook van mijn ondernemingsplan gebruik te maken
werd niet ingegaan. In mei van dit
jaar zond ik de gemeente een inventarisatie-rapport van het aantal beschikbare en vrije parkeerplaatsen
in de laatste week van april. Daaruit blijkt wederom dat er meer dan
voldoende parkeerruimte is. Gemiddeld waren er in een straal van
150 meter 32 vrije parkeerplaatsen.
Na 3 maanden kreeg ik een reactie van de gemeente met de mededeling dat dit rapport niet representatief was omdat het niet in het zomerseizoen gemaakt was! Voorna-

Tegen de muur
Voordat de bouwvergunning verstrekt werd, werd mij een overeenkomst ter ondertekening voorgelegd waarin vermeld werd dat splitsing van ijssalon en pannenkoekenhuis niet was toegestaan. Na discussie met de betreffende ambtenaar werd deze voorwaarde ingetrokken en mag dus nu niet als argument gebruikt worden om de
bouw niet toe te staan. Qua toegankelijkheid in geval van een calamiteit is er fysiek rond het onderhavige
perceel niets veranderd. Na inspectie destijds heeft ook de brandweer
akkoord gegeven. In de uitspraak
staat vermeld dat de gemeente binnen 6 weken opnieuw voor de rechter moet verschijnen maar de gemeente liet het afweten. Er zijn herhaaldelijk vragen gesteld aan de
gemeente die niet werden beantwoord. Door geen gevolg te geven
aan de uitspraak heeft de gemeente mij op een zeer onterechte wijze met de rug tegen de muur gezet.
In mijn telefonisch contact met een
griffier van de rechtbank werd mij
overduidelijk te verstaan gegeven
dat de gemeente binnen 6 weken
na de uitspraak bij de rechtbank terug had moeten zijn. Op mijn schriftelijk verzoek aan de rechtbank of
zij het eens was met de interpretatie van de gemeente voor wat betreft het zelf aanleveren van parkeerplaatsen werd geantwoord dat
na een uitspraak niet meer schriftelijk op een uitspraak kan worden
ingegaan. In april van dit jaar heb
ik de wethouder Ruimtelijke Zaken
om een onderhoud gevraagd. Dit
werd geweigerd. Uiteindelijk kwam
er een afspraak tot stand op 11 oktober jl. Aan het einde van een uur
lang durend gesprek heb ik de wethouder voor de keuze gesteld: “Óf
ik ga naar de rechter óf de gemeente pakt nu de procedure weer op en
gaat zelf naar de rechter.” De wethouder opteerde voor het laatste.
Weer voorstel
Op 26 november jl., 7 weken later,
attendeerde ik de wethouder op onze afspraak. In zijn reactie van 4 december jl. meldde de wethouder dat
hij in januari 2013 met een voorstel
komt en het hem niet zinvol leek
twee trajecten (gerechtelijke procedure en nieuwe bestemmingsplan) naast elkaar te laten lopen.
In het nieuwe bestemmingsplan is
het pannenkoekenhuis niet opgenomen. Als dit plan door de Raad
wordt aangenomen is de kans op
een ontheffing voor het pannenkoekenhuis vrijwel uitgesloten. Hier rekent het gemeentebestuur dus kennelijk op. Het besluit om te wachten
tot januari 2013 is niet conform de
afspraak en had fatsoenshalve aan
mij gemeld moeten worden. Dit paste evenwel in de draineringspolitiek

die al jaren aan de gang is en vanaf
maart dit jaar volop gespeeld heeft.
Tenslotte
In de commissievergadering van
05-11-2012 is mij gebleken dat 2
vroegere politieke partijen (RVB en
VW nu gefuseerd tot RVB) die heel
nadrukkelijk voorstander waren van
het pannenkoekenhuis aan de Herenweg in Vinkeveen nu, na de fusie van deze partijen, zoeken naar
argumenten om verder van medewerking af te zien. Ik vertrouw erop dat RVB de eerdere steun continueert en zo niet in ieder geval een goede onderbouwing geeft
voor haar afwijzing. Ik blijf van mening dat het niet invullen van een
bouwvlak onterecht is. Het plan is
door de gemeente en de provincie
destijds goedgekeurd en het voldoet aan de planologische eisen. Er
is nu slechts sprake van opschorten van de verleende bouwvergunning. Ik vertrouw op de steun van
de Raad om in het nieuwe bestemmingsplan ”De Kom Vinkeveen”
op het Westelijke deel van Herenweg 1 een bouwvlak in te tekenen
ter grootte van de bouwtekening
waarvoor de gemeente vergunning
heeft verleend maar thans door een
voorlopige voorziening opgehouden
wordt. Vanzelfsprekend hoop ik ook
op medewerking van de partijen die
het plan in het verleden niet steunden en de nieuwe partijen die destijds geen deel van de gemeenteraad uitmaakten”, aldus Van Asselen. Nu is het aan de raad om te besluiten wat zij eraan gaat doen.
Recreatiewoningen
Hierna nog bezwaarschriften over
wel of geen recreatiewoning:
”Waarom krijgt de ene recreatiewoning wel een definitieve bestemming wonen en waarom de andere niet. Daar zijn echter vaste regels voor en daar kun je in feite als
gemeente niet van afwijken. Toch
bleek dat deze regels niet altijd eerlijk zijn. De heer Mulckhuyzen bijvoorbeeld: “Ons perceel heeft in dit
plan de bestemming van recreatiewoning. Nu zouden we er dus niet
meer in kunnen wonen. De regels
zijn dat we er al voor 2002 illegaal
ingewoond moeten hebben, dan
had onze recreatiewoning nu gelegaliseerd geworden en een woonbestemming hebben gekregen. Wij
hebben er toen niet gewoond omdat het niet mocht. We worden nu
blijkbaar gestraft voor ons goede gedrag. Dat is onrechtvaardig!
Slecht gedrag wordt dus beloond.”
Wethouder Moolenburgh kon meevoelen met de heer Mulckhuysen:
“De regels zijn nu eenmaal zo. Maar
in februari krijgen we een nieuwe
structuurvisie en dan kan het misschien nog veranderd worden. Het
lijkt me niet wenselijk om ad hoc
zomaar nu dit bestemmingsplan te
wijzigen. Even wachten tot februari”,
aldus de wethouder. Geen belofte
dus van deze wethouder, maar een
deur die op een kier staat.
Wordt vervolgd.

Parkeren
De rechter vroeg in zijn uitspraak
om naast het corrigeren van de procedurefouten een nadere beoordeling te geven van de consequenties van het parkeren bij de bouw
van het pannenkoekenhuis. De gemeente interpreteerde dit zo dat de
bouwaanvrager voor parkeerplaat-

Rondeveense schilderes
genomineerd voor
Schilderij van het Jaar
De Ronde Venen - Het Schilderij van het Jaar is de eerste landelijke verkiezing voor het beste
schilderij van Nederland.
Circa 1200 schilderijen deden
aan de wedstrijd mee, gemaakt
door 550 kunstenaars en de 12
beste gaan door met o.a. een
expositie in Londen. Na twee
maanden gestreden te hebben is
het dan eindelijk zover. Afgelo-

pen maandag heeft Akke Feddema-Fokker uit De Ronde Venen
het verlossende bericht gekregen van de organisatie, dat de 12
genomineerde kunstenaars voor
de titel ‘Schilderij van het Jaar
2012’ bekend zijn en zij zich onder hen bevindt! Uit deze 12 kiest
de gerenommeerde 12-koppige
vakjury de winnaar die vandaag,
woensdag 12-12-2012, bekendgemaakt zal worden. De genomi-

neerde werken zullen van 17 januari tot en met 24 februari 2013
geëxposeerd worden in Museum Jan van der Togt in Amstelveen met een feestelijke opening. Daarna reizen ze af voor
een expositie van twee weken in
de Griffin Gallery in Londen.
Akke wil iedereen bedanken
voor alle support die ze de afgelopen twee maanden heeft mogen ervaren bij deze verkiezing!
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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.

De politie is een
geldfabriek
In de editie van 5 december is
de familie Stoffel verbaasd dat
ze geen reactie hebben gehad
van de politie, dat hun scooter is gebruikt bij een overval. Dat verbaast mij dan weer,
dat hun verbaasd zijn, want laten we eerlijk zijn, de politie is
niets meer of minder dan een
geldfabriek, en die moet draaien. Dat doe je door criminele
hardrijders op de N201 te flitsen, als die voorbij racen met
een snelheid van 83 km per
uur. Als ze nou echt om veiligheid geven, dan zie ik ze liever
controleren op Demmerik, dat
is een 30 km zone, maar het
is meer regel dan uitzondering dat daar geregeld dik over
de 80 km/uur wordt gereden.
Nog een voorbeeld: in de zomermaanden is Waternet,( nog
zo’n semi overheid die alleen
maar dik geld kost) volop bezig
geweest in Vinkeveen en Wilnis om sloten uit te baggeren
en schoon te maken. Waternet
besteedde dit uit aan een onderaannemer die op zijn beurt
een ZZP’er op de snijboot had
zitten. In die maanden zijn hier
diversen, en ik lieg niet, maar
minstens 7 buitenboordmotoren en een inboordmotor gestolen. Begin augustus wordt
er bij onze loods een boot gestolen, die dag was een prachtig heldere zomerdag, even na
half elf in de ochtend, en diezelfde gozer staat keurig met
zijn poffertjesporem op de camera. De boot is dezelfde dag
wel terug gevonden gelukkig,
maar je ziet overduidelijk dat
hij de boot van de kant duwt
het water in, en voor zijn snijboot meeneemt. Na aangifte, diversen malen gevraagd
hoe de stand van zaken was

bij de politie, maar dan was
het dit, dan was de wijkagent
weer met vakantie(!) , dus er
gebeurde niets. Dit terwijl die
knakker nog een aantal weken
hier bezig is geweest in de polder, dus klaar om op te halen
zou je zeggen. Maar ik zal wel
te simpel denken, tot 2 a 3 weken geleden, er was te weinig
bewijs en hij was een bekende van de politie, dus er gebeurt niets met de hele zaak.
Inderdaad, ik denk te simpel,
maar u snapt, de politie is druk
druk druk, maar vraag mij niet
met wat precies, in ieder geval niet met waar ze in mijn
ogen voor horen te staan, namelijk criminaliteitsbestrijding.
Ik denk eraan om de vast gelegde beelden maar op Youtube te zette, inclusief de namen van bedrijven en die gozer, maar ik vrees dat ze er dan
wel als de kippen bijzijn. Als je
het mij vraagt moet iedereen
maar het recht in eigen hand
nemen onderhand,het vertrouwen in onze bauwe keurkorps
is allang verdwenen, tenzij je
graag flitsakties ziet langs de 5
baans A2 i.p.v de echt gevaarlijke wegen waar ook schoolkinderen fietsen, of alleen
met mooi weer aangehouden
wilt worden op de Vinkeveense plassen als je neus van de
boot iets omhoog komt, want
met slecht weer zie je ze echt
niet op het water. Beste familie Stoffel, misschien dat u nu
snapt waarom het nog 4 dagen
duurde voordat u uberhaupt
bericht kreeg van de politie b.v.
Met vriendelijke groet,
L.J. Hoogervorst
Vinkeveen

Fietsers krijgen meer
voorrang in collegeplannen
Uithoorn - De komende tijd gaat
de gemeente Uithoorn zich onder
andere toeleggen op het stimuleren van bewoners om de fiets binnen de gemeente vaker te gebruiken. De plannen voor de komende jaren geven daartoe voldoende aanleiding dit te stellen. Als de
plannen worden uitgevoerd biedt
dat veel voordelen voor fietsers.
Zo wil de gemeente uitvoering geven aan uitbreiding van de mogelijkheden om op veel plaatsen ongehinderd en veilig te kunnen fietsen. Voorts wil men de fietsers een
hogere prioriteit geven bij verkeerslichten en te zorgen voor een ‘gesloten verharding’- steen of asfalt
– op fietspaden. Daarnaast is het
de bedoeling servicepunten te realiseren daar waar veel fietsen worden gestald. Autobezitters zal worden gevraagd – voor zover mogelijkde auto te laten staan en de fiets te
pakken als het gaat om ritjes over

kleine afstanden; ook in het woon/
werkverkeer indien de afstand per
fiets kan worden afgelegd. Dit onder het motto: ‘laat de auto staan,
pak de fiets’. In het kader van ‘meer
bewegen’ ook nog gezond!
Met de elektrische fiets in opmars is
het de bedoeling meer laadpunten
te realiseren, bijvoorbeeld bij bepaalde horecagelegenheden, winkelcentra, fietsenstallingen en dergelijke.
Ook wil men meer overdekte fietsenstallingen, bijvoorbeeld bij busstations en winkelcentra.
Tenslotte wil de gemeente meer vrijliggende fietspaden realiseren. Al
met al maken deze plannen deel uit
van het Uithoorns Verkeer- en Vervoerplan en het Verkeersstructuurplan De Kwakel. Op het fietsgebeuren wil de gemeente liever niet al te
veel bezuinigen. Kortom, de fietser
staat de komende jaren bij de gemeente in een positief daglicht.
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262.
Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447
GN Woerden, tel. 0348-427851.
DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.
DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel:
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht &
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ
Vinkeveen, tel 0297-263758
www.kkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

Beeldenexpositie van
leerlingen Henny Heijnen

Mijmeringen

Zinloos
De eerste week van december is achter de rug en de naam Richard
Nieuwenhuizen is toegevoegd aan een illuster rijtje. Het rijtje met namen van mensen die zijn overleden als gevolg van extreem geweld.
Nu zijn er in de geschiedenis van de mensheid tallozen mensen gedood door geweld, maar zinloos geweld is een aparte categorie. De
Wikipedia vermeldt dat zinloos geweld een begrip is waarmee een
bepaald type geweldmisdrijf wordt verstaan, te weten een spontane
vorm van fysiek geweld (of dreiging) waarbij het opzettelijk verwonden of doden van iemand centraal staat. Het geweld zou zich kenmerken door zijn incidentele aard, en ook door de wijze waarop de
dader het slachtoffer kiest.
Bij zinloos geweld moet ik meteen denken aan Meindert Tjoelker en
Joes Kloppenburg.
Dit zijn de namen die mij erg zijn bijgebleven. Op 17 augustus 1996
kwam Joes uit een café in de Amsterdamse Voetboogstraat. Hij zag
hoe verderop in de steeg een zwerver in elkaar werd geschopt door
een paar dronken mannen. Kappen nou! riep hij nog tegen de mannen. De agressie keerde zich tegen Joes en hij werd in elkaar getrapt. Enkele uren later overleed hij op 26-jarige leeftijd in het ziekenhuis. Meindert overleed op 13 september 1997. Op zijn vrijgezellenavond sprak hij vier mannen aan op het vernielen van een fiets.
Vervolgens vielen deze mannen hem aan, wat resulteerde in hersenletsel en daaropvolgend de dood. Vanaf deze tijd werd de term zinloos geweld geïntroduceerd in onze maatschappij en is het helaas
nog alom aanwezig.
Dit zijn twee namen, maar de lijst is nog zoveel groter. Tot mijn ontsteltenis zag ik op internet een lijst circuleren met wel 58 namen. Allemaal mensen die door zinloos geweld om het leven zijn gekomen,
sinds de jaren negentig . En je kunt je afvragen of alle gevallen daadwerkelijk op deze lijst staan. Alsof een moord met voorbedachten rade wel zin heeft. In die zin is de term zinloos een raar begrip. Geweld wat de dood tot gevolg heeft is altijd zinloos. Het bijzondere in
al deze gevallen is dat het geweld willekeurig plaatsvindt of juist als
extreme reactie omdat de geweldenaar aangesproken wordt op het
agressieve gedrag.
En nu dan de grensrechter Richard Nieuwenhuizen, vorige week
zondag een wedstrijd fluiten en dan voor de ogen van een van zijn
zoons en vele andere mensen doodgeschopt worden. Op het moment zag het er misschien uit als schoppen, maar een dag later sterft
Richard als gevolg van deze schoppen. Het is net alsof mensen niet
meer realiseren dat acties bepaalde consequenties hebben. Dat iemand schoppen, heel veel schade en uiteindelijk de dood tot gevolg
kan hebben. Het is een bizarre wereld waar we in leven. Weer een
stille tocht, weer een minuut stilte op heel veel plaatsen wat goed is.
Maar het is niet genoeg. Zoals in het liedje van Lange Frans en Baas
B al wordt gezongen “Hoeveel moeten er nog komen? Hoeveel moeten er nog gaan?”.
Wie zijn deze daders? Hoe komen ze tot zulke bizarre, respectloze en
gewelddadige acties? Zit het in het karakter? In de opvoeding of is
het het moment waarin ze hun zelfbeheersing verliezen? Ben je eenmaal aan het vechten dan is het moeilijk om te stoppen, dus moet
er voorkomen worden dat het überhaupt tot vechten komt. En hoe
zit het met de ouders van de daders? Ik weet niet met wie ik meer
te doen heb, met de ouders van de slachtoffers of die van de daders? Beiden zitten in een nachtmerrie, waar je nooit meer wakker
uit wordt. Mag deze daad ons allemaal weer tot denken aanzetten
wat we kunnen doen om op een normale en respectvolle wijze met
elkaar samen te leven. Zeker in deze maand waarin eenieder bezig
is met vrede op aarde, feestdagen vieren met de mensen die je liefhebt en uitziet naar een nieuwjaar met hopelijk geen zinloos geweld!

De Ronde Venen - Afgelopen week
is er een expositie geopend van
beelden, die gemaakt zijn door een
groep cursisten van Henny Heijnen
uit Amstelhoek. In het winkelpand
aan de Dorpsstraat 62 in Mijdrecht
hebben ze met veel enthousiasme
een expositie samengesteld. Trots
laten ze hun beelden zien, die ze de
afgelopen jaren tijdens de cursussen in het atelier van Henny Heijnen gemaakt hebben. Geïnspireerd
door beelden in boeken, op internet, exposities die men gaat bekijken en reizen die men maakt, maar
ook doordat men zich laat leiden
door de steen, ontstaat een eigen
handschrift. Vaak is het een moeilijk proces. Het blijft zoeken naar de
goede vorm, maar het resultaat mag
er zijn! Goed geschuurd en voorzien
van een waslaag, glanzen de beel-

den in diverse mooie kleuren je tegemoet.
Variatie
Er is een grote variatie te zien van
abstracte figuren, dieren en menselijke figuren. Gemaakt van natuursteen, zoals speksteen, serpentijn, albast en seleniet. Vaak zit de
kracht van een beeld in een simpel
lijnenspel, soms is een beeld op een
minutieuze manier uitgewerkt. Ook
zijn er bronzen beelden te zien. De
meeste beelden zijn te koop en zijn
wellicht een prachtig cadeau voor
de komende feestdagen. Op de volgende dagen kunt u nog een kijkje
nemen op deze expositie: vrijdag 14
december van 11.00 tot 21.00 uur,
zaterdag 15 december van 11.00
tot 17.00 uur en zondag tijdens de
kerstmarkt van 12.00 tot 17.00 uur.

Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.
Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Canadese Gans: Zwart-witte kater; Gijs is klein van stuk.
- Vinkeveen, Proosdijland: Wit/lichtgrijze poes; ze is 17,5 jaar oud,
mager en schichtig.
Gevonden:
- Uithoorn, Kazemat: Rood-witte kat; kop en rug zijn rood, snoetje,
buik en poten wit.
- Uithoorn, Aan de Kant: egaalzwarte poes.
- Wilnis, omgeving Rietvoorn: Grote zwarte kat met witte buik.
- Uithoorn, omgeving Aan de Kant: Grote zwarte kater.
- Vinkeveen, Herenweg: Rood cypers kat met wit puntje aan staart.
- Vinkeveen, Baambrugse Zuwe: Cypersgetinte poes met wit; ze
heeft een witte buik en wit vlekje bij de neus en twee zwarte vlekken op achterpoten; bij staart witte vlek/witte streep van buik naar
schouder.

grenzeloos investeren in onderwijs

Stichting
Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen
Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

Vluchteling

Ruim 10 jaar geleden is door de Rondeveense Stichting Jyoti Nepal
in Helambu, Nepal, een Dharma Centrum/vluchtelingenkamp gerealiseerd, samen met Wilde Ganzen. Een Dharma Centrum is een leeren meditatiecentrum. De vluchtelingen komen uit Tibet. Er zijn veel
monniken bij. Dat is niet zo gek, want sinds Tibet is bezet door China
is er geen vrijheid van godsdienst meer. Het is niet vreemd dat vooral
de Tibetaans-boeddhistische monniken hiervan te lijden hebben: ze
worden vervolgd, gevangen genomen, gemarteld. Vluchten is een hachelijke onderneming: je moet te voet door de Himalayaketen. Daarbij moeten passen van 5500 m gepasseerd worden en moet je ervoor
zorgen dat de Chinese grenswachten jou niet opmerken. Er wordt onverbiddelijk met scherp op je geschoten. Door Nederlandse toeristen zijn hiervan gruwelijke filmshots genomen, die de hele wereld zijn
over gegaan. Vluchtelingen die Helambu levend bereiken worden opgevangen in het Dharma Centrum. Daar kunnen ze op verhaal komen
met een dak boven hun hoofd en een maaltijd van rijst met linzensaus. Sommigen blijven een week om daarna elders in Nepal een bestaan op te bouwen, anderen (monniken) blijven langer en doen een
retraite waarbij ze zich verdiepen in de leer en levensbeschouwing
van het boeddhisme.
Het ruim 10 jaar geleden gebouwde
Dharma Centrum is dringend toe aan
een opknapbeurt. Het ligt op 3000 m
hoogte in een bar en boos klimaat.
Het dak lekt, er moet dringend geschilderd worden en er is behoefte
aan een zonnepaneel om elektriciteit
op te wekken. Voor dit alles is een bescheiden bedrag nodig t.w. 10.000,-.
Een bedrag dat voor de mensen ter
plaatse niet op te brengen is. Samen
met u en een bijdrage van Wilde Ganzen proberen wij dit bedrag bijeen te
brengen. Doe mee! Het is voor een
heel goed doel. De gebruikers van
het Dharma Centrum zullen u eeuwig
dankbaar zijn.
Nel Bouwhuijzen

Workshop Symfonie van de
Veensteekmachine succesvol
Vinkeveen - Brassband Concordia
was dinsdag de eerste muziekvereniging die samen met componist
Jurriaan Berger aan de slag ging
met het verloren machinegeluid
voor het project de Symfonie van de
Veensteekmachine. ‘Er kwam een
hele leuke variatie aan geluiden uit.’
Muzikanten en muziekverenigingen
uit De Ronde Venen laten zich inspireren door de film die eerder tijdens het project de Symfonie van de
Veensteekmachine werd gemaakt.
Hierin bootsen mensen het geluid
na zoals zij zich herinneren hoe de
machine vroeger te horen was op de
plas. ”De workshops zijn een muzikale kennismaking tussen mij en de
groepen die uiteindelijk de Symfonie
gaan spelen en zingen”, aldus componist Jurriaan Berger. De komende
twee maanden laat hij muzikanten,
zangers en muziekverenigingen tijdens de workshops experimenteren
en improviseren op hun instrument
en met hun stem. Zo komen ze uiteindelijk tot een eigen interpretatie
op het geluid van de machine.

Variatie
”Er kwam een heel leuke variatie
aan geluiden uit”, vertelt Berger na
afloop van de workshop met brassband Concordia in De Boei in Vinkeveen. ”Blazers die het geluid van
een machine of van ratelende kettingen nadeden. De muzikanten waren heel creatief in het vertalen van
het geluid naar hun instrument.” Aldus Jurriaan.
Alle muzikale ideeën worden opgenomen tijdens de workshops en
vormen de basis voor het schrijven
van de Symfonie door de componist. Dit muziekstuk wordt door de
deelnemende muzikanten ten gehore gebracht in een spectaculair concert dat op 22 juni plaatsvindt op
zandeiland 1 in Vinkeveen tijdens
de wereldpremière van de Symfonie
van de Veensteekmachine.
De Symfonie van de Veensteekmachine is een project van Museum De Ronde Venen en wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.

Kerstmarkt Vinkeveen
Vinkeveen - Komende zaterdag
15 december wordt van 14.00
tot 21.00 uur op het parkeerterrein achter Dorpshuis De Boei de
eerste Vinkeveense kerstmarkt
gehouden.
Nog ruim één week voor Kerstmis en het is weer de tijd van de
kerstboom optuigen, nadenken
over het kerstdiner en de tuin
sfeervol verlichten. Ook is het
de tijd van gezellige kerstmarkten bezoeken én... het is dan bijna zover dat in Vinkeveen de allereerste kerstmarkt wordt georganiseerd.
Werkgroep Kerstmarkt Vinkeveen is er klaar voor, de kraamhouders hebben er zin in en de
diverse koren en bands zijn al
druk bezig met de voorbereiding
van hun optreden. Zoals het er nu
uitziet wordt het een mooie dag!
Er zijn diverse kramen met woonideeën, kerstartikelen, kerstcadeaus, workshops, kerstbomen,
sieraden, moonboots, mutsen,
sjaals, handschoenen en etenswaren zoals beenham, poffertjes,
Vinkeveense wafels etc. Ook kun
je met de kerstman op de foto in
de arrenslede.
Er zijn mooie prijzen te winnen met het Rad van Fortuin
en aanstaande zaterdag wor-

den ook de prijzen uitgereikt
van de kleurplatenwedstrijd (de
kleurplaat is te downloaden op
www.kerstmarktvinkeveen.nl).
Op de kerstmarkt staat een
prachtige nostalgische zweefmolen voor de kinderen en zijn er,
door de dag heen, diverse optredens.
Nieuwsgierig geworden! Kom
dan komende zaterdag 15 december vanaf 14.00 uur naar de
kerstmarkt in Vinkeveen.
Programma kerstmarkt
14.00 uur - Opening Kerstmarkt
14.30 uur - Optreden zangkoor
Braq
15.00 uur - Rad van Fortuin
15.30 uur - Optreden R.K. Kinderkoor
16.00 uur - Rad van Fortuin
16.30 uur - Optreden Shantykoor
de Turfschippers
17.00 uur - Rad van Fortuin
17.30 uur - Optreden musicalkoor
‘de Regenboog’
18.15 uur - Prijsuitreiking kleurwedstrijd door de Kerstman
19.00 uur - Rad van Fortuin
19.30 uur - Optreden Brassband
‘Concordia’
20.00 uur - Rad van Fortuin
20.45 uur - Rad van Fortuin
21.00 uur - Sluiting Kerstmarkt
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Il Gusto in de Top-10 van
Italiaanse restaurants

Mijdrecht - Voor het behalen van
een Michelinster is het nog wat te
vroeg, maar sinds kort is Ristorante/pizzeria Il Gusto aan het Hofland 58 in Mijdrecht wel doorgedrongen tot de Top-10 van de beste Italiaanse restaurants in Nederland. Bovendien heeft Il Gusto –
wat ‘de smaak’ betekent, het predicaat Nederlands kampioen pizzabakken opgespeld gekregen.
Dat alles uit zich onder meer in
een uitgebreid aantal overheerlijke
pizza’s. De menukaart omvat echter veel meer heerlijkheden voor
liefhebbers van Italiaans eten, zoals Antipasti freddi (koude voorgerechten), Antipasti caldi (warme
voorgerechten), Primi piatti (pasta gerechten), Carni (vleesgerechten), Pesce (visgerechten) en natuurlijk de pizza’s. Tafelgenoten
houden als het even kan nog een
stukje van hun eetlust gereserveerd voor een van de zeer smakelijke desserts die Il Gusto in petto
heeft. Eigenaar Ruma heeft het interieur van zijn restaurant recentelijk aangepast; het ziet er allemaal
sfeervol uit met lederen stoelen, de
met linnen opgedekte tafels en de
typisch Italiaans sfeer die is gecreeerd. In deze ambiance kunnen

maximaal zestig gasten genieten
van gerechten die allemaal à la minute met verse ingrediënten worden bereid. Il Gusto is sinds 2006
in handen van Ruma. Dat hij een
goed product aanbiedt bewijst de
waardering voor zijn gerechten die
hij niet alleen van zijn gasten ondervindt, maar ook vanuit de horecabranche. Die steekt hem binnen
het Italiaanse aanbod in Nederland
de loftrompet toe. Zo riep de Academia Italiana Bella Pizza op de
Horecava in Amsterdam Il Gusto in
Mijdrecht uit tot kampioen pizzabakker van Nederland. De pizza’s
worden met zorg gebakken in een
Napolitaanse oven. Volgens de Italiaanse restaurantgids Italia a Tavola staat Il Gusto in Nederland op
een verdienstelijke tiende plaats
in de sector Italiaanse restaurants
als het gaat om het gevarieerde
aanbod aan gerechten en pizza’s,
maar ook vanwege het gebruik van
verse ingrediënten, de smaak en
de prijs/kwaliteitsverhouding.
Catering groot en klein
Ruma is behalve gastheer ook
ondernemer; hij heeft meerdere restaurants, waaronder een in
Aalsmeer. Maar ook in de catering

is hij geen onbekende. Niet zelden
verzorgt hij complete maaltijden
voor een groot publiek – tot wel
duizend personen(!) - in de culturele of sportsector, het bedrijfsleven maar ook voor kleinschalige
bruiloften en partijen. “Behalve een
uitgebreid borrelgarnituur (vooraf) alle soorten eten, ook Nederlands, maar wel met een Italiaans
tintje”, vertelt een lachende Ruma.
“Voorgerechten, hoofdgerechten
en toetjes, het kan allemaal, inclusief dranken. Dat doen we ook aan
huis bij particulieren als mensen
een feestje voor familie, vrienden
en bekenden willen vieren; wij verzorgen dan alles inclusief de kok,
de gerechten, drankjes, warmhoudapparatuur, bestek enzovoort.
Wie dat niet thuis wil doen, maar
het zelf koken toch leuk vindt kan
met een groep van minimaal tien
personen hier bij ons in het restaurant een kookcursus krijgen hoe je
Italiaanse gerechten zo lekker mogelijk kan bereiden. Daarna gaat
iedereen aan tafel om het op te
eten. Wij doen dat al in Aalsmeer
en gaan het in Mijdrecht ook promoten. Leuk bijvoorbeeld als verjaardagscadeau, als familiefeestje
of met een stel vrienden en vriendinnen.”
Voor de beide komende kerstdagen heeft Il Gusto een heerlijk
kerstmenu voor haar gasten op het
programma staan. Reserveren is
wel gewenst! Maar wie thuis met
de feestdagen niet uren in de keuken wil staan en zijn of haar zinnen
heeft gezet op Italiaans eten, kan
ervoor kiezen om (kerst)gerechten
te bestellen bij Il Gusto en die op
afspraak af te halen. Dat kan ook
met pizza’s. Voor de goede orde: er
wordt in deze tijd niet bezorgd, zo
laat Ruma nog weten. U bent van
harte welkom bij Il Gusto. Geopend
dinsdag t/m zondag van 17.00 tot
22.00 uur. Voor informatie, reservering en bestellingen belt u 0297254367.

Over vriendschap en overleven op straat

‘De kinderen van de vuilnisbelt’
ven. Wat maar enigszins bruikbaar
lijkt, snaaien ze mee om te verkopen. Tot ze op een dag oog in oog
komen met de legende van de vuilnisbelt. Dit zal het leven van Paco,
Juan en de andere kinderen van de
vuilnisbelt ingrijpend veranderen.
Dit boek is mede tot stand gekomen door middel van crowdfunding:
meer dan 250 mensen hebben hun
steun aan dit boek gegeven, waaronder Mary’s hele schoolklas. De
kinderen van de vuilnisbelt is vanaf vandaag te koop voor 15,00 en te
bestellen via diverse boekhandels.

Regio - Bij uitgeverij Het Tweede
Gezicht is het kinderboek De kinderen van de vuilnisbelt verschenen.
Mary Licher schreef dit spannende
verhaal over vriendschap en overleven op straat op basis van haar ervaring met zwerfkinderen. Zowel de
hoogte- als de dieptepunten van het
leven van straatkinderen komen aan
bod: vriendschap, liefde en hoop
staan lijnrecht tegenover angst,
wanhoop en geweld. Maar uiteindelijk overwint hoop en lijkt er een

kans op een beter leven voor de kinderen. Paco en Juan zijn straatkinderen. Ze leven in een land in ZuidAmerika en zijn elkaars beste vrienden. Samen moeten ze iedere dag
zien te overleven. Van de buitenwereld hoeven ze geen hulp te verwachten. Op straat is niemand te
vertrouwen. De politie al helemaal
niet. Zij wordt betaald om zwerfkinderen te laten verdwijnen. Paco en
Juan leven op een vuilnisbelt. Dankzij de vuilnisbelt kunnen ze overle-

De auteur
Mary Licher (1958) is docent wiskunde en maatschappijleer aan een
middelbare school in Heerhugowaard, moeder van 3 dochters en
grootmoeder. Al tijdens haar eigen
middelbare schooltijd houdt de problematiek van straatkinderen haar
bezig en begint ze erover te schrijven. Mary werd naar Kenia gezonden in het kader van een docentenproject van Teachers 4 teachers.
Daar ondersteunde ze leraren in het
voortgezet onderwijs met het lesgeven aan grote groepen leerlingen
die in armoede leven. Haar kennis
en ervaring verwerkte ze verder in
dit fictieve boek. Naar aanleiding
van De kinderen van de vuilnisbelt
kwam in samenwerking met de gemeente Alkmaar het project ‘Waardevol afval’ tot stand.

Laatste kans voor Kunst als Geschenk

Regio - Nog slechts tot en met aanstaande zondag
16 december kunt u op donderdag en vrijdag tussen 14.00 en 16.00 uur en in het weekend van 12.00

tot 17.00 uur terecht bij Galerie Fort aan
de Drecht voor een ultiem, kunstzinnig en
vooral betaalbaar kerstcadeau.
Prachtige kaarsen, allemaal gemaakt van
hergebruikte kaarsen en dan nog eens
kunstzinnig vormgegeven, kleurrijk keramiek dat voor een glimlach zorgt tijdens het
uitpakken, sieraden die de kerstoutfit compleet maken en nog heel veel meer ideetjes die niet misstaan onder de kerstboom.
Let ook even op de Fashion Balls – zeer
kunstzinnig beschilderde kerstballen - die
niet misstaan in uw kerstboom en waarbij
u ook nog de actie Pink Ribbon (aandacht
voor de strijd tegen borstkanker) steunt.
Al dat moois aangevuld met vilt, hoedjes,
shawls, glasobjecten en nog veel meer voor
de perfecte inspiratie. Galerie Fort a/d Drecht, Grevelingen 50, Uithoorn.

Ze zijn er weer:

Kerstkaarten van Vinkeveen
Vinkeveen - De tijd van het versturen van kerstkaarten is weer aangebroken. Ondanks de opkomst van
de digitale kerstkaart is het versturen van de traditionele kerstkaart
nog veruit favoriet. Een onderzoek
van Post.nl liet onlangs zien dat een
huishouden in Nederland gemiddeld zo’n veertig kaarten verstuurt.
Korfbalvereniging De Vinken kent
haar eigen kerstkaartentraditie. De
club verkoopt al een aantal jaar
unieke Vinkeveense kerstkaarten.
Ook dit jaar is men er in geslaagd
om een aantal mooie plekjes op de
foto te zetten. De een wat herkenbaarder (achter ‘t Meertje) dan de
ander (Botsholsedijk), maar allemaal op en top Vinkeveen. De kaarten zijn professioneel vormgegeven
en kunnen de vergelijking met de

kerstkaarten, die de komende weken in de winkel verkrijgbaar zijn,
glansrijk doorstaan. Een setje van 6
verschillende kaarten kost €5,-.
Waar te koop?
Ondanks het feit dat er heel wat
kaarten zijn verkocht, zijn er bij The
Read Shop, Tuincentrum Rijdes en
via www.de-vinken.nl nog kaarten
verkrijgbaar.
Dus wilt u uw familie, vrienden, collega’s en andere bekenden nog verrassen met een fraaie en unieke
kerstkaart, ga dan naar een van de
eerdergenoemde adressen.
De Vinken hoopt nog heel veel kaarten te verkopen, want de opbrengst
zal gebruikt worden voor een grondige opknapbeurt van de kantine.

Bewoners Zuiderhof
exposeren in De Zuwe 8

De Ronde Venen - In het pand
‘De Zuwe ‘ aan de Baambrugse Zuwe nr. 8 in Vinkeveen is momenteel een expositie van de schilderclub van bewoners van Zuiderhof.
Deze groep enthousiaste Rondeveense ouderen krijgt eenmaal in de
veertien dagen op woensdag schilderles van Ria Blommaert. De andere woensdag is zij ook gestart op de
locaties Nieuw Avondlicht en Gerardus Majella. Mede door de aanwij-

zingen van Ria zijn zij in staat om
aan hun schildertechniek te werken.
Vooral het plezier om samen bezig
te zijn met verf en doek geeft zo’n
ontspanning. De schilderijen zijn nu
te bewonderen in de hal en in de
verschillende behandelruimtes van
De Zuwe 8. Wanneer u de kunstwerken wilt bezichtigen dan kunt u
dat nog doen tot het einde van het
jaar tijdens de openingstijden met
uitzondering van de behandeltijden.

Prijs Shop en Win actie
gevallen bij DA Nap
Mijdrecht - Bij DA Drogisterij &
Parfumerie Nap is een mooie prijs
gevallen! Mevrouw Atanes heeft
met de landelijke DA Shop & Win
actie een roze IVA Venice scooter
gewonnen!
Bij elke besteding van 15 euro
maakten klanten in de maand oktober bij DA kans op één van de
tien scooters ter waarde van duizend euro. Mevrouw Atanes vulde
bij DA Nap een Shop & Win kaart
in en is één van de gelukkigen.
Op dinsdag 4 december werd de
scooter aan haar uitgereikt door
Ria Versleijen, de eigenaresse van
DA Nap.
De Iva Venice heeft, met zijn chro-

men accessoires, een nostalgische retrolook waarmee je absoluut gezien mag worden! Met zijn
zuinige 4-takt motor, fantastische
rijeigenschappen en pittige uitstraling is dit een scooter waarmee je prima voor de dag kunt komen.
Shop & Win
In 2012 is er vrijwel maandelijks
een uniek en spraakmakend cadeau te winnen bij DA. Iets wat iedere vrouw graag zou willen, maar
niet zo snel voor zichzelf zou kopen. In de folders en op de website van DA is te zien welk cadeau te
winnen is in de Shop & Win-actie.

De Ronde Venen - Komende zaterdag, 15 december is het weer
zover. In Partycentrum De Meijert aan de Doctor J v.d. Haarlaan 6 n Mijdrecht is er wederom de verzamelaarsmarkt. U kunt
er terecht voor postzegels, munten, ansichtkaarten en winkelwagenmuntjes. Er zijn handelaren aanwezig en ook kunt u weer
de stuiverboeken inkijken. Onderling ruilen kunt u aan de ruiltafels. Toegang voor leden bedraagt
50 eurocent en niet-leden betalen één euro. Voor meer inlichtingen: tel. 0297-289322 of via de site van de verzamelaarsvereniging:
www.verzamelaarsrondevenen.nl.

Kerst-Inn De
Ronde Venen
De Ronde Venen - Zie je er tegenop om de kerstdagen in je
eentje door te brengen? Kun je de
eindjes moeilijk aan elkaar knopen en wil je van kerst toch een
feest maken? Wil je kerst vieren
zoals het eigenlijk bedoeld is, een
gezellig samenzijn met gelijkgestemden? Dan is Kerst-In De Ronde Venen iets voor jou! Op eerste
kerstdag wordt in samenwerking
met o.a. Stichting 2BE, Stichting
De Baat, Careyn, de Voedselbank
en Servicepunt De Ronde Venen
een feestelijk samenzijn georganiseerd met o.a. een driegangenmaaltijd en een open podium
bij eet- en drink’ Lokaal’ aan de
Rondweg 1a in Mijdrecht (voorheen De Fabriek). Wil je hier graag
bij zijn? Meld je aan via Servicepunt De Ronde Venen, tel. 029758 76 00 of kom persoonlijk langs.
Let op: de sluitingsdatum is maandag 17 december! Meer informatie is ook te vinden op de facebookpagina: www.facebook.com/
kerstinndrv. Voor het open podium
is men nog op zoek naar ‘acts’! Wil
je een bijdrage leveren in de vorm
van een mooi gedicht, verhaal,
sketchje, goochelact: alles kan
en mag! Neem hiervoor contact
op via kerstinndrv@gmail.com.
Daarnaast zijn extra vrijwilligers om een handje mee te helpen ook zeer welkom!
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Eerste (sneeuw)bal op gerenoveerde jeu de boulesbaan
Vinkeveen - Onder winterse omstandigheden
heeft
wethouder
Schouten op 8 december de eerste bal gegooid op de gerenoveerde jeu de boulesbaan in de Dodaarslaan. De heersende winnaars Sam
en Mathijs probeerden hem stevige
tegenstand te bieden maar helaas
voor deze sportieve mannen won de
wethouder met een prachtige laatste worp. Daarna hebben de kinderen de competitie verder gespeeld en
hebben Femke en Zara de trofee veroverd. Hun naam komt weer op de
trofee te staan!
Tijdens de Burendag in september
zijn in het tweede hofje van de Dodaarslaan in Vinkeveen de handen
ineengeslagen om de vervallen jeu
de boulesbaan op te knappen. Met
financiële ondersteuning van het
Oranjefonds, heerlijke taarten van
de buurvrouwen, spierkracht van de
buurmannen en buurkinderen is er
die dag hard en met veel plezier gewerkt.

Eerste bal
Wethouder Schouten kwam kijken
en nam de uitnodiging aan om tijdens de kerstborrel de eerste bal te
gooien. Hij heeft zich, samen met zijn
vrouw, op deze koude zaterdag aan
zijn belofte gehouden! Maar ja, wie
kan zo’n winterse kerstborrel weerstaan? Heerlijke loempia’s gemaakt
door Mercy, broodjes worst, warme glühwein, warme chocolademelk
met slagroom, heerlijke hapjes van
poelier de Haan, fakkels, vuurkorven
en als grootste feest voor de kinderen vuurwerksterretjes! De wethouder sprak zijn waardering uit voor de
saamhorigheid in de buurt. Een voorbeeld voor veel buurten en hij hoopt
dat door het kernenbeleid van de gemeente dit een stimulans kan zijn in
de gemeente De Ronde Venen. Voor
deze activiteiten is altijd een goede motor nodig, echter zonder ondersteuning kan een motor niet veel
doen. Een goede buur is zeker in deze tijden, beter dan een verre vriend!

Maak kennis met Tennis Kids!
De Ronde Venen - Binnenkort
kunnen jonge kinderen weer op
speelse wijze kennismaken met de
tennissport. Op maandag 7 januari
gaat TVM beginnen met een nieuwe groep. Tennis Kids is een nieuw
programma voor de jeugd waarin de
kinderen op een uitdagende manier
oefeningen uitvoeren die afgestemd
zijn op hun fysieke capaciteiten.
Kleinere banen, grote zachte ballen en speciale stickerboekjes worden hiervoor gebruikt. De 10 lessen
worden gegeven door Auke Ykema

op maandag van 17.00 tot 18.00 uur
in de tennishal in Mijdrecht. De kosten bedragen 100 euro per persoon.
Deze lessen zijn bestemd voor kinderen tussen 5 en 8 jaar. Als je nog
geen racket hebt kun je die lenen en
als je het leuk vindt om met tennis
door te gaan, kun je in april lid worden bij TVM.
Voor meer informatie en opgeven kan men contact opnemen
met Auke Ykema, tel. 0651357723
of 0297–282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com .

Klaverjassen bij S.V. Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 15 december is er prijsklaverjassen in de kantine van S.V. Hertha aan de Mijdrechtse Dwarsweg
te Vinkeveen. Er zijn fraaie prijzen
te winnen. De zaal is open om 19.30
uur; om 20.30 uur wordt er gestart
met kaarten. Het eerste kopje kof-

fie/thee is gratis. Zet de volgende data voor prijsklaverjassen in
de agenda: zaterdag 15 december.
Daarna wordt er weer gekaart op
zaterdag 12 januari 2013. Tot ziens
bij Hertha (0297-263527). Op 21 december en 4 januari is er kaarten bij
Dorus v.d. Meer.

Gebrek aan wissels nekt
Dames 1 van Atalante
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
trotseerde Dames 1 van V.V. Atalante weer en wind om in Amstelveen
tegen de nummer 3, SVU D2, te
strijden. De winnaar van deze wedstrijd zou zich de nieuwe nummer
2 in de competitie mogen noemen.
Voorafgaand aan de wedstrijd werd
op verzoek van de NeVoBo door alle spelende teams een indrukwekkende minuut stilte gehouden voor
de overleden grensrechter Richard
Nieuwenhuizen. Direct hierna kwam
Atalante zeer goed uit de startblokken. Met Jet op spelverdeling, Mirjam van der Strate op diagonaal,
Natalie van Scheppingen en Jana
Chatrnuchova op buiten en Daniëlle
van der Horst en Saskia van Sligtenhorst op midden en Nancy Lijten als
speler/coach aan de kant werd een
visitekaartje afgegeven.
Veel servicedruk en een goede verdediging zorgden er voor dat de
Amsterdamse studenten maar
moeizaam in hun spel kwamen. Op
24-23 werd de eerste set door Jana
beslist met een aanval die door de
tegenstander geraakt werd. Helaas
zag de scheidsrechter dit punt niet
en gaf een dubbelfout. Het werd onnodig spannend, maar de eerste set
ging toch nog met 27-25 naar Atalante.
Leiding
De tweede set bleef de opstelling
ongewijzigd en dat had resultaat.
Atalante nam de leiding in de tweede set. De servicedruk bleef hoog

Ajax damesselectie op bezoek
bij Restaurant Corfu
Mijdrecht - Afgelopen dinsdag 4
december was een bijzondere dag
voor Grieks Specialiteiten Restaurant Corfu in Mijdrecht. De gehele
selectie van het Ajax damesteam,
inclusief trainers en manager, was
langsgekomen voor een gezellige
avond eten en feesten.
De damesequipe is afgelopen zomer samengesteld, en is daarmee
het eerste damesteam van Ajax
in de geschiedenis van de club.
De selectie bevat veel spelers uit
het Nederlands elftal, zoals vaste

waardes Daphne Koster (aanvoerster) en Anouk Hoogendijk. Het
team speelt in de BeNe League, de
competitie met 8 Nederlandse en 8
Belgische teams die uitkomen in de
hoogste afdeling van het vrouwenvoetbal. Met nog twee wedstrijden
voor de winterstop te gaan, en een
huidige 4e plaats in de Nederlandse competitie, was het tijd voor de
vrouwen wat stoom af te blazen in
Restaurant Corfu. Een vol restaurant kon hier de hele avond genieten van live muziek en er werden
borden stuk gegooid bij de vleet.

Jonge Ajaxfans waren speciaal komen eten bij de Griek, om met een
t-shirt naar huis te gaan: gesigneerd door de hele equipe. Het verlies van de heren van Ajax op Real
Madrid, dat live werd uitgezonden,
mocht de pret niet drukken.
Menige klant en voetbalster dansten enthousiast de sirtaki mee. Afsluitend mocht Jannis Mitropoulos
een gesigneerde voetbal ontvangen van de manager, en werd hij
door het hele elftal bedankt voor de
zeer geslaagde avond.

en met mooie passes van o.a. Natalie en Mirjam kon Jet naar hartenlust het spel verdelen. Daniëlle legde met veel afwisseling in haar aanval de verdediging bij SVU plat. De
coach van SVU had de beschikking over veel wisselspeelsters en
gebruikte deze dan ook veelvuldig. Met een goede servicebeurt
aan Amstelveense zijde kwam SVU
langszij en ging er ook direct over
heen. Atalante kwam met een slimme bal van Saskia terug in de set,
maar een tweede goede servicebeurt deed Atalante de das om. De
tweede set ging met 25-22 naar
SVU. De derde set nam Nancy de
plek in van Saskia op midden. Deze set ging Atalante zeer slecht
van start; de passes kwamen niet
aan bij Jet, waardoor Atalante niet
goed aan aanvallen toe kwam. Met
25-20 ging de derde set wederom
naar SVU. De vierde set was duidelijk dat Atalante te weinig mensen
had om het tij in de wedstrijd te keren. Met alleen een spelverdeelster
op de bank en veel persoonlijke fouten kon er maar weinig doorbroken
worden. Foute passes werden afgewisseld met onnauwkeurige setups of met aanvalsfouten. Niks lukte
meer en de Amsterdamse studenten
kregen vleugels. Ze namen veel risico met hun services en dit had het
gewenste resultaat. Atalante verloor
deze set geheel terecht dik met 2515. Dames 1 staat door deze verliespartij op de vierde plaats, maar
heeft nog aansluiting bij de top drie!

Atalante heren 1 wint
duel om tweede plek
Vinkeveen - Atalante heren 1 stond
op plek 3 slechts één punt achter op
de opponent van zaterdag 8 december: VV Amsterdam. Het zou een
spannende wedstrijd worden met
als inzet de tweede plek in de 1e
klasse en aansluiting op de nummer
1. De eerste set begon vrij stroef en
met moeite werd de opslag vooral binnen de lijnen geserveerd. De
oranje achterlijn was slecht zichtbaar en tevens serveerden de mannen richting een aangrenzend veld,
waardoor het lastig peilen was. Lange tijd deden de teams niet voor elkaar onder en pas op 18-18 konden de Vinkeveners hun stempel op
de wedstrijd drukken en door goed
verdeelwerk van Frans Roos en het
goede blokkerende werk van de
mannen aan het net, werd de set
met toch nog met mooie cijfers binnengesleept: 20-25 was de eindstand van deze matige set.
Na overleg met de coach begon set
2 met de opstelling van de eerste
set, omdat de mannen in het veld
toch een stijgende lijn vertoonden
in hun spel. Jeroen Molenaar, Jeroen Drost en Iwan Hendriks bleven vanaf de bank aanmoedigen.
Door de veldwissel speelde de Aside ploeg nu richting muur en het
serveren ging nu veel beter. De pass
en aanval kwamen er ook veel beter
uit. Doordat het midden nu veel beter bediend kon worden, kregen de
mannen het op de buitenkant ook
wat makkelijker, en dit resulteerde in een aantal snoeiharde aanvalsslagen van zowel de buitenaanval als de middenaanval. De Amsterdammers namen een time-out
10-14 achter een time-out te nemen. Interim-coach Jeroen M had
niet veel te melden dan enkel alert
te blijven en de pass van Amsterdam onder druk houden met de service. Dit resulteerde dan ook direct
in een aantal wegketsers en directe
aces in het veld van Amsterdam. De
thuisploeg bracht nog een wissel in
op 12-17 maar dat mocht niet baten en het tweede bedrijf werd makkelijk binnen gehaald met klinkende
cijfers: 14-25.
Zelfde
In de derde set bleef deze winnende opstelling dan ook gewoon
staan. Maar weer hadden de mannen moeite met deze kant.
De passes die eerst netjes bij Frans
aankwamen, waren nu elke keer
te ver en werden dan ook vakkundig afgemaakt door Amsterdam. In
no-time stonden de A-side mannen dan ook 5-1 achter en was Jeroen M. genoodzaakt om zijn eerste time-out te nemen om het ritme

van Amsterdam te breken en het
team te voorzien van aanwijzingen
en een peptalk. Er bleef onzekerheid bestaan in het team na terugkeren in het veld. De pass en aanval
bleven onzeker en er werden onnodig veel fouten gemaakt in de pass
en de aanval. De geelgroene ploeg
kon maar niet dichterbij komen en
het verschil bleef dan ook steeds 4
of 5 punten. Op 15-11 nam de Atalante coach weer een time-out en
probeerde de neuzen dezelfde kant
op te laten wijzen. Maar de koppies
bleven een beetje hangen, waarop de coach besloot te wisselen en
hij bracht Iwan Hendriks in het veld
voor Leroy Kuijper. De pass kwam
lekker aan bij verdeler Frans en die
bracht Iwan direct in stelling op de
buitenkant. Krakend en piepend
werd deze mooie set-up door Iwan
subliem ingeslagen. Langzaam begon het team weer op te leven, werd
er beter met de kansen omgegaan
die Amsterdam Atalante gaf. Puntje
voor puntje kroop Atalante dichterbij waarop Amsterdam op 18-19 (ja,
voorbij de mannen van Amsterdam!)
een time-out nam. Atalante was ondertussen weer helemaal in zijn spel
gekomen en de goede passes en
aanvallen waren weer terug!!! Voordat Amsterdam met de ogen kon
knipperen had het Atalante-team al
met 20-25 gewonnen! Heerlijk om
zo terug te komen.
Goede kant
De vierde set stonden ze weer aan
de goede kant, en dat werd een
complete walk-over. De opstelling
was blijven staan zoals ze in de derde set geëindigd waren. In no-time
stonden ze dan ook 8-15 voor. Vooral de geweldige korte ‘steek set-up’
van Frans op Robert Hardeman was
geniaal! De pass was weer eens een
beetje te ver maar ook achter verdeler Frans. Daarop besloot lenige Frans om te springen en de bal
met een smash naar Robert te spelen die hem vervolgens snoeihard er
in sloeg. Geweldig punt! De mannen van Amsterdam waren na deze bal gebroken en bij de A-side formatie lukte alles. Robert maakte de
buitenman van Amsterdam het leven zuur door hem 3 keer op rij af
te blokkeren en dat wat er wél over
het net heen ging werd door de verdediging vakkundig opgeraapt. Redelijk simpel met 14-25 werd de het
slotakkoord gepakt, een 0-4 overwinning voor de A-side mannen!
Van te voren nooit gedacht, maar
toch sterker gebleken dan gedacht,
zeker mentaal en met z’n allen echt
verdiend. Vrijdag 14 december spelen de mannen thuis tegen de nr 4
Armixtos H1 om 21.15 uur.
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HVM-ers scoren er op los
Mijdrecht - Zondag begon voor
HVM de zaalcompetitie. De hockeyheren spelen in de eerste klasse. Uit de twee doelpuntrijke wedstrijden haalden de Mijdrechters
vier punten: 7-7 en 5-3. Zaalhockey
heeft andere regels dan veldhockey,
zo mag er alleen worden gepusht,
en zijn stick en bal. De eerste wedstrijd was tegen Westerpark uit Amsterdam. HVM liep via 3-0 uit naar
5-1. Vlak voor rust maakte Westerpark er 5-2 van. Dit gaf nieuw vuur
bij de Amsterdammers, want halverwege de tweede helft keek HVM tegen een 6-5 achterstand aan, onder andere door een goed genomen strafbal. Tom Günther zorgde
daarna met twee treffers toch nog

Korfbalteam Atlantis 2
pakt belangrijke punten

voor een voorsprong, maar kort voor
tijd wist Westerpark weer op gelijke hoogte te komen. De laatste seconden brachten spektakel, want
de Amsterdammers scoorden nog
een keer, terwijl de toeter al ging.
Dit leverde veel discussie op, maar
de scheidsrechters waren duidelijk:
de bal moet over de lijn zijn gegaan
voordat de automatische toeter begint, want op dat moment is de wedstrijd afgelopen.
Tegen Heerhugowaard maakte
HVM het onnodig spannend. Vooral toen de tegestander terugkwam
tot 4-3, werd het moeilijk voor de
Mijdrechters. Heerhugowaard kreeg
veel kansen, maar kort voor tijd besliste Casper Slot de wedstrijd.

Mijdrecht - Zaterdag 8 december speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 korfbalteam
thuis tegen MIA 4.

Superweek voor de
biljarters van de Merel
De Ronde Venen - Speelweek 16
was voor de koplopers DIO en De
Paddestoel 2 in de 1e divisie een
goede week. Voor De Merel/Heerenlux 1 was het in de 2e divisie een
superweek. Alle naaste concurrenten morsten vele punten. DIO is in
de 1e divisie de onbetwiste koploper
met een voorsprong van 11 punten
op nummer 2. De Merel/Heerenlux
1 heeft inmiddels een voorsprong
van 17 punten opgebouwd op nummer 2 in de 2e divisie. De kortste
partij van de week was voor good
old Dorus van der Meer. In 16 beurten had hij de partij met een moyenne van 6,250 op zijn naam gezet.
Hans Bak was de man van de procentueel hoogste serie van de week
met 17 caramboles = 40,43% van
zijn te maken punten.

Zonder Respect Geen Voetbal
Mijdrecht - Het afgelopen weekend heeft het voetbal bij de verenigingen HSV, Hertha, CSW en Argon
volledig stilgelegen vanwege het
tragisch overlijden van grensrechter
Richard Nieuwenhuizen van voetbalvereniging Buitenboys in Almere.
De lege velden, bedekt met een witte laag sneeuw verkondigden één
boodschap, namelijk: ‘Zonder Res-

verkend en verlegd. Soms worden
grenzen doorbroken, dan vieren we
een nieuw record. Nog nooit eerder
zo snel, zo veel, zo hoog, zo ver, zo
hard, zo knap, zo diep... Soms betekent een grens: hier eindigt jouw
comfortzone, en begint die van mij.
Soms worden grenzen overtreden.
De grens, dat is ook de vrijwilliger
die in het amateurvoetbal de vlag

Eerste divisie
De Paddestoel 2 was met 7-2 te sterk
voor De Merel/Heerenlux 3. Jim van
Zwieten, Pim de Jager en Robert
Daalhuizen tekenden voor de punten van De Paddestoel 2. Hans Levy redde de eer door in 24 beurten een goed spelende Cock Verver het nakijken te geven. De Kuiper/van Wijk verloor met een duidelijke 2-7 van De Vrijheid/Biljartmakers. Bert Loogman had maar 22
beurten nodig om een tegenstribbelende Kees de Zwart te verslaan.
Nick van de Veerdonk en Bart Dirks
pakten de overige punten voor De
Amstelhoekers. Nico Koster zorgde
voor de enige punten van De Kuiper/van Wijk. De Springbok liet zich
met 2-7 verrassen door De Schans.
John Beets gaf het goede voorbeeld
door in 21 beurten Hans van Eijk aan
zijn zegekar te binden. Henk Door-

nekamp en Dirk van Yperen pakten
de overige punten voor De Schans.
ASM Mijdrecht 3 won nipt met 5-4
van De Merel/Heerenlux 4. Wim van
der Linden had slechts 19 beurten
nodig om Roy van der Ham te overwinnen. Wim had de kortste partij in deze wedstrijd. ASM Mijdrecht
4 ondervond met 2-7 de kracht van
DIO. Willem van der Graaf zorgde
met een prachtpartij van 21 beurten voor de enige punten van ASM
Mijdrecht 4. Paul Schuurman, Eric
Brandsteder en Cor Bavinck namen
de 7 punten mee naar Vinkeveen.
Tweede divisie
De Merel/Heerenlux 2 verraste met
7-2 De Paddestoel 1. Hans Bak
was een klasse apart in deze wedstrijd. Hij won in slechts 19 beurten van Gijs Rijneveld en scoorde ook de procentueel hoogste serie van de week. De kortste partij
van de week was in deze wedstrijd
voor Dorus van der Meer. Frank Witzand en Evert Oudhof waren de andere winnaars van De Merel 2. Stieva Aalsmeer liet Cens 2 met 3-6
ontsnappen. Derk Bunders was een
waardige kopman door in slechts 19
beurten tegen Jos Bader een driepunter te scoren. Edwin van der
Schaf, Gerrit Vis en Hans van Rossum zorgden voor de zes punten
van Cens 2. De Kromme Mijdrecht
verloor volgens telefonische opgave met 2-7 van De Springbok 2. De
Paddestoel 3 verloor met een minimale 4-5 van ASM Mijdrecht 2. Petra Slimmers en Esmee Hartsink
haalden de punten voor De Paddestoel 3. Wijnand Strijk en Patrick
Schuller namen de punten mee naar
Nieuwer ter Aa.

Manchester City
kampioen UEFA-cup
pect Geen Voetbal’. Een aantal van
deze verenigingen had haar kantine
of bestuurskamer afgelopen zaterdagmiddag voor leden geopend om
stil te staan bij de gebeurtenissen.
Hertha bracht daarbij op haar website de normen en waarden van de
vereniging nog eens goed onder de
aandacht en de afdeling veldvoetbal
van Argon komt vanavond, woensdag 13 december, met leiders, trainers en clubscheidsrechters bijeen
om een gezamenlijke aanpak te bespreken. Een treffend stuk werd geplaatst op de site van Topklasse vereniging Jodan Boys. Het is genaamd
‘De Grens’. Voor alle spelers, trainers, scheidsrechters, leiders en
supporters uit De Ronde Venen een
aanrader om kennis van te nemen.
Grens staat voor afbakening en bescherming. Een grens begrenst de
dingen. Grenzen delen de wereld in,
maken het leven overzichtelijk.
Grenzen scheiden gebieden van elkaar: werelddelen, landen, provincies, steden, buurten. Maar ook
klimaatzones, tijdzones, koude en
warme golfstromen. Er zijn dynamische grenzen: tussen land en water, licht en donker, dag en nacht.
Ook tussen mensen lopen grenzen: groepen sporters en supporters, jongeren en ouderen, man en
vrouw. Ook zijn er grenzen tussen
goed en kwaad. Grenzen worden

hanteert langs de zijlijn. In weer en
wind. Zodat voetballers – van pupil
tot veteraan - hun sport kunnen beleven.
Die grens doet zijn best en zal er
best wel eens naast zitten als hij
vlagt voor buitenspel of een overtreding. Een beetje partijdig, per ongeluk. De grens is ook maar een
mens. De grens is een mens als ieder mens. En verdient respect voor
wat hij doet. Dat is niet meer dan
normaal. Dat zou het moeten zijn.
Wat de grens in Almere is aangedaan heeft niets te maken met voetbal, met sport, met respect voor
mensen. Het doodschoppen van de
grens in Almere heeft de grens tussen goed en kwaad niet verlegd,
maar verwoest. Een grens betekent
ook: tot hier en niet verder.
Tot hier en niet verder: dat is de
boodschap die elke voetbalvereniging, elke sportclub nog duidelijker
moet vertellen. En dat de allerbelangrijkste spelregel is: sportiviteit
en respect voor elkaar. Dat staat op
de eerste plaats. En niet alleen op
de club, maar overal: op school, in
de stad, thuis, op straat en in je eigen dagelijkse leven.
Foto: sportinbeeld.com

Wilnis - Afgelopen zaterdag 8 december heeft bij CSW de prijsuitreiking van de UEFA-cup plaatsgevonden. In deze competitie speelden drie jongensteams (Juventus,
Galatasary en Atletico Madrid) en
één meisjesteam, Manchester City.
Iedere zaterdagmorgen stonden de
meiden hun mannetje tegenover de
jongens. Er was een leeftijdsverschil
met de jongens maar desalniettemin hebben deze meiden van de

11 wedstrijden er 10 gewonnen en
1 gelijkgespeeld. Met grote uitslagen in zowel de wedstrijd als de penalty rondes mocht Manchester City de cup met de grote oren in ontvangst nemen. Ingetogen met 1 minuut stilte en aandacht voor de gebeurtenissen in Almere kregen de
meiden een medaille en de wisselbeker. Door dit alles werd het toch
nog een happening voor de meiden.
Op de foto ontbreekt Lisanne.

Na een teleurstellende nederlaag
vorige week was het team gebrand
op een overwinning. MIA had één
wedstrijd meer gewonnen dan Atlantis. Op papier zouden de twee
teams gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Atlantis heeft de hele wedstrijd voor
gestaan en de punten in Mijdrecht
kunnen houden. Na 60 minuten
spelen stond er een stand van 18–
12 op het scorebord. Al na het eerste fluitsignaal bleek dat de teams
aan elkaar gewaagd waren. De opdracht was om scherp en geconcentreerd aan de wedstrijd te beginnen,
alleen zo kon de wedstrijd gewonnen worden. Atlantis deed dit door
in de eerste minuut een vrije bal te
scoren. De toon was gezet! Vrij snel
daar achteraan volgde de 2–0. At-

lantis raakte steeds meer in de wedstrijd en liep verder uit op MIA. MIA
begon mee te scoren, maar Atlantis ging door waar het mee begonnen was: de kansen afmaken. De
Mijdrechtenaren gingen met een
voorsprong van 10–7 de rust in. Nu
was het de bedoeling om de goede
lijn van de eerste helft door te zetten in de tweede helft. De punten
moesten in eigen huis blijven. Atlantis kwam scherper uit de kleedkamer en zorgde snel voor een gat
van vier doelpunten. Atlantis zette
goede aanvallen op en zocht naar
de juiste kansen. De thuisspelende
ploeg liep verder uit op MIA. Met
nog tien minuten op de klok stond
Atlantis voor met 16–10. Dit mocht
Atlantis niet meer uit handen geven. Zowel Atlantis en MIA wist nog
twee keer de korf te vinden. Na een
zwaarbevochten strijd kwam Atlantis als winnaar uit de bus. De eindstand was 18–12.

John beste in Rondeveense
driebandendiscipline
De Ronde Venen - Als 5e geklasseerd na de voorronden en nu finalist. Wij hebben het over John
Vrielink, de jong ogende biljarter
die met speels gemak de keu hanteert. Tijdens z’n librepartijen laat hij
graag een mooie knappe piké zien
tot vermaak van zijn publiek.. Klokslag 13.00 uur gaf Aria het startschot voor Dé ‘finale’. Volgens het
te hanteren avé-systeem had Bert
Loogman die als beste uit de voorronden kwam een beschermde positie. Bert was de 2 ronden vrij en
zou het daarna opnemen tegen de
vóór hem slechts gespeelde. Paul
Schuurman was z’n opponent en
deze laatste won op 1 luttel puntje. John Vrielink won daarvoor in
33 beurten van Theo Valentijn en
Paul Huzemeijer zette in 29 beurten Paul Schuurman aan de kant.
Na dag 1 had John Vrielink met 4
matchpunten als enige de beste papieren. Theo Valentijn, Paul Schuurman en Paul Huzemeijer gingen
met 2 matchpunten huiswaarts terwijl Bert Loogman met lege handen
huiswaarts moest.
Voor dag 2 was iedereen om 13.00
uur weer paraat en ook de arbiters van Biljartclub-De Vrijheid-Biljartmakers zetten hun beste beentje voor. Paul Huzemeijer begon met
de eerste wedstrijd tegen teammaat
Bert die Paul in 32 beurten terechtwees.

nog kans op het kampioenschap te
maken. John had al z’n voorgaande partijen al op zak en had op z’n
moyenneprocent al voldoende voorsprong. Met de voelbare spanning
en het maximale aantal toeschouwers werd de partij begonnen. Tot
beurt 17 stond Paul op 16 caramboles terwijl John op 8 stond dus bijne 1.000 gemiddeld is toppie. Toch
duurde de partij slechts 31 beurten
maar John kwam met mooie oplossingen toch nog tot 19 van de 20 te
maken. Paul won de wedstrijd sportief en feliciteerde John met zijn verdiend kampioenschap !
1 John Vrielink
6 pnt.
2 Paul Schuurman
6 pnt.
3 Theo Valentijn
4 pnt.

Finale
Paul Schuurman won daarna in 41
lange beurten van Theo Valentijn.
John Vrielink kwam tegen Paul Huzemeijer aan bod die John wederom
won. De partij duurde wel 48 beurten en de spanning kon je er vanaf lezen. Bert kwam tegen Theo uit
en er werd gevochten tot de laatste
carambole die in het voordeel van
Theo uitpakte. De uiteindelijke finalepartij is tussen Paul Schuurman
en John Vrielink. Paul moest winnen
en binnen 30 beurten uit zijn om

BallBoy begint bedrijfscompetitie met overwinning
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag 7
december stond er weer een ontmoeting op het programma tijdens
de bedrijfscompetitie van Tennishal de Ronde Venen. BallBoy is dit
jaar nieuw in de bedrijfscompetitie. Het bedrijf is actief in de tenniswereld met het plaatsen van automaten voor tennisballen en tennisaccessoires. BallBoy moest het opnemen tegen Bayer dat het afgelopen jaar erg goed deed in de bedrijfscompetitie. De wedstrijden begonnen na 10 minuten inspelen op
baan 4 en 5. Bayer nam na een aantal spetterende punten een kleine
voorsprong. Op de andere baan was
het BallBoy dat goed van start was
gegaan. Duidelijk zichtbaar was het
plezier en enthousiasme dat beiden
teams uitstraalde. Het einde van het
eerste uur kwam inzicht: op baan 4

was het erg spannend en leek het
op een gelijkspel af te stevenen. Na
een aantal slopend lange rally’s eindigde deze wedstrijd in een 8-8 gelijkspel Op baan 5 was het koppel
van BallBoy duidelijk een maatje te
groot voor Bayer en won met 16-3.
Het tweede uur was het zaak voor
Bayer om de achterstand van het
eerste uur weg te werken. Na een
goed begin van Bayer was het BallBoy dat de regie in handen nam.
In rap tempo werd op zowel baan 4
als 5 een aardige voorsprong opgebouwd voor het team van BallBoy.
Deze voorsprong werd ondanks het
moedige verzet van Bayer vastgehouden tot het einde. BallBoy won
de wedstrijden met 14-3 en 14-2.
De einduitslag is vandaag 14-2 in
het voordeel van BallBoy geëindigd.

