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Nooit gedacHt!

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Informatiebijeenkomst Amstelhoek wegens te grote
opkomst afgeblazen

Aanwezige woest:
“Dit is toch het toppunt
van slecht bestuur”
Amstelhoek – Het was druk in het
buurthuis in de Amstelhoek maandag jl. Niet zo gek, want de wethouders Roosendaal en Dekker zouden
de bewoners van de Amstelhoek
komen vertellen wat nu de plannen waren met dit buurtschap. En
zeker na het feit dat de gemeente
Uithoorn enkele weken geleden bekend maakte dat zij de Irenebrug
helemaal willen laten weghalen en
daarvoor in de plaats een loopbrug
willen aanleggen. Dus geen gemotoriseerd verkeer meer van Amstelhoek naar Uithoorn en omgekeerd.
Maar liefst vijf kilometer omrijden
om je kinderen naar school te brengen, naar de kerk te gaan, boodschappen te doen, naar de tandarts of de huisarts. In eerste instantie dachten ze aan een 1 april grap,
maar het was ernst.

half acht en het bleef stromen. Het
buurthuisje zat overvol, maar iedereen was binnen. Klaagt de gemeente wel eens over geen belangstelling
van de burgers, wel, hier waren ze
dan. Zeker 200 belangstellenden zaten vol spanning te wachten op wat
de wethouders te vertellen zouden
hebben. Maar het werd 10 over 8,
kwart over acht en er werd niet begonnen. Wel was er druk overleg. Je
hoorde al mompelen: ‘let op, ze blazen het af. Het is te druk. Er mogen
maar 100 mensen in dit gebouw,
plus 10%, brandweervoorschrift”.

blazen: “Het spijt me, het spijt me
echt, maar het is onverantwoord
om zo volgepakt verder te gaan. Dat
kunnen we niet maken. We hebben
overleg gehad en ik nodig u van
harte uit om woensdagavond a.s.
om 20.00 uur het over te doen in de
Meijert in Mijdrecht.
Boe
Het leek wel of de hel losbrak.
Woest waren ze, teleurgesteld; “Kijk
dit is toch echt het toppunt van onbehoorlijk bestuur. Belachelijke vertoning. Nu kom je in groten getale
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en word je weggestuurd. Dit kunnen ze toch niet maken. Ach weet
je wat het is, ze hebben toch al besloten wat ze doen. We mogen het
aanhoren, zogenaamd wat meepraten en als het puntje bij het paaltje
komt heb je als burgers geen moer
in te brengen. En dan woensdag
naar Mijdrecht. Woensdag, hebben
we hier onze jaarlijkse kerstkaartavond, is voor ons buurtschap ook
heel belangrijk. Is alles al voor ingekocht. Ze denken echt alleen maar
aan zichzelf”, aldus de echt boze
aanwezige. De zaal stroomde leeg.
Woensdagavond om 20.00 uur op
herhaling in de Meijert, misschien
dat wethouder Dekker er dan ook
bij is, hij schitterde deze avond van
afwezigheid en verkeer zit toch in
zijn portefeuille?
Laatste nieuws: woensdag a.s. zal
de gemeente De Ronde Venen een
pendelbus laten rijden naar De Meijert. De eerste bus vertrekt om zeven uur. Om tien voor acht rijdt de
laatste bus.

Onze gemeente
”Dan denk je nog, maar daar heeft
onze gemeente toch ook nog iets
over te vertellen? die doen dat niet.
Zij hebben de laatste jaren toch onze school gesloten, de brandweer
weggehaald. We horen toch eigenlijk veel meer bij Uithoorn dan
bij Mijdrecht. Er is hier geen winkel, niets. Uithoorn zijn onze buren,
daar zijn we voor 100% mee verbonden’, aldus een van de aanwezigen
maandagavond.
“Maar wat denk je, lezen we in de
krant een brief van ons gemeentebestuur dat ze het een prima plan
vinden van Uithoorn. Dan gaan ze
hier woningen bouwen op de N201.
Wel we willen graag woningen,
maar om ons daarom dan helemaal
van de bewoonde wereld af te sluiten is toch ondenkbaar”.
Te vol
Vandaar de bijeenkomst maandagavond in het Amstelhoekse buurthuis. Dus het zou druk worden,
dat kon je verwachten en dat werd
het ook. Het begon om even over
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En ja hoor, 10 voor half negen moest
wethouder Roosendaal alle honderden belangstellenden de boodschap brengen dat hij, hoe erg hij
het ook vond, de avond moest af-

LET OP!!!

Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende
feestdagen wordt onze krant op
andere dagen opgemaakt dan
normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee
kranten totaal anders is dan u gewend bent. Dat geldt voor advertenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en
bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen
zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 5 januari is ons kantoor geopend.
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Servicelijn

Vorig jaar stuurde de postcommandant van
de Wilnnise brandweer naar aanleiding van
de gebeurtenissen tijdens de jaarwisseling
onderstaande brief naar de media.

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

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten.
Bij het servicepunt kan bijna
alles geregeld worden wat te
maken heeft met het leven
van alledag.
Servicepunt Mijdrecht,
Hoofdweg 1,
Geopend:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur.
(0297) 38 33 99.
Servicepunt Wilnis,
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr 9.00-16.00 uur.
(0297) 23 76 10.
Voor meer informatie kunt
u kijken op de website
www.servicepuntderondevenen.nl.
Er is ook een mobiel
Servicepunt. U kunt deze bus
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok,
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het
“Ons Streven”,
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk
van 14.15-15.00 uur.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

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

Spreekrecht

U mag aan het begin van de
vergadering spreken tot de
gemeenteraad, dit heet het
spreekrecht. Hiervoor krijgt
u maximaal vijf minuten.
Het spreekrecht geldt
alleen voor onderwerpen
die op de agenda staan.
De gemeenteraad kan,
voordat een besluit wordt
genomen, de informatie
betrekken in de vorming
van haar oordeel. Inwoners
kunnen ook voorafgaand
aan vergaderingen van
raadscommissies vragen
stellen aan de leden. Dit
mogen zowel geagendeerde
als niet-geagendeerde
onderwerpen zijn. Wel dienen
de onderwerpen tot het
werkgebied van de commissie
te horen.

Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

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

Steek vuurwerk veilig af

Het aantal vuurwerkslachtoffers in Nederland is tijdens de laatste jaarwisseling met maar liefst 46 procent
gestegen. Belangrijkste oorzaak daarvoor waren problemen bij het afsteken van vuurpijlen, gevaarlijk
illegaal vuurwerk, zelfgemaakte vuurwerkbommen en onderschatting van de risico’s bij het afsteken.
Velen zien vooral het afsteken van (sier)vuurwerk als schijnbaar onschuldig, maar niets is minder waar.
Daarom staat het veilig afsteken van siervuurwerk centraal in de campagne van de stichting Consument
en Veiligheid die vorige week van start is gegaan. Ook als gemeente willen wij u graag attenderen op deze
campagne die via onder meer televisie en internet is te zien.
De belangrijkste tips die de stichting geeft voor
veilig afsteken van vuurwerk zijn
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

zet siervuurwerk altijd stabiel en stevig neer, op een vlakke
ondergrond.
gebruik altijd een aansteeklont.
houd voldoende afstand (ook van andere mensen die
vuurwerk afsteken). Meer dan de helft van de ongelukken
gebeurt met mensen die staan te kijken. Let ook op
aangestoken vuurpijlen
Draag kleding van katoen of wol, vonken branden gaten in
kunststof kleding.
lanceer grotere vuurpijlen vanuit een flinke pvc-buis die
stevig in de grond is geslagen
kleinere vuurpijlen afsteken vanuit een met zand
verzwaarde fles
steek vuurwerk nooit vanuit de hand af
steek weigeraars nooit opnieuw aan
Lees de gebruiksaanwijzing van te voren goed door, buiten
is het waarschijnlijk donker!
Drink van te voren niet te veel alcohol.
Maak voordat je naar buiten gaat de lontjes alvast vrij.

Hoe bewaar je vuurwerk
•
•
•

Bewaar vuurwerk op een veilige, droge plaats, bijv. in een
blikken trommel.
Bewaar vuurwerk buiten het bereik van kleine kinderen.
Steek vuurwerk nooit los in je zak, want als het dán
afgaat...

Overlast

Vorig jaar was er sprake van veel overlast van vuurwerk
omdat het vroeg en/of onveilig was afgestoken.

Als gevolg daarvan liepen enkele brandweermensen lichte
verwondingen op. De postcommandant van de brandweer
Wilnis heeft naar aanleiding van de gebeurtenissen tijdens
de jaarwisseling een ingezonden brief naar de lokale kranten
gestuurd waarin hij zijn boosheid en teleurstelling, mede
als inwoner van Wilnis, heeft geuit. Dit bericht is hiernaast
nog eens integraal overgenomen. Herhaling van dit gedrag
wordt niet getolereerd. Het gemeentebestuur gaat ervan
uit dat iedereen een les heeft geleerd van de voorgaande
jaarwisseling en doet een beroep op een ieders eigen
verantwoordelijkheid om overlast en gevaarlijke situaties
te voorkomen om in die zin een rustige jaarwisseling te
garanderen.

Vuurwerk opruimen
•
•
•
•
•

Ruim na het afsteken de verpakkingen, flessen en
bakstenen op.
Maak niet afgegaan vuurwerk nat en breng dat naar het
afvalbrengstation.
Op 2 januari 2008 kunt u vanaf 09.00 uur het natte
vuurwerk dat niet is afgegaan naar het afvalbrengstation
brengen.
De gemeente zal de dorpskernen na Nieuwjaar als eerste
vegen. Daarna worden de wijken zo snel mogelijk geveegd.
Als het vriest, kan er niet geveegd worden en zal er dus
eerst gestrooid worden.

“De afgelopen nieuwjaarsnacht is de Brandweer van
Wilnis door een klein deel van de Wilnisse bevolking,
met name de jeugd, ernstig op de proef gesteld.
Zoals elk jaar was op de kruising van de Pieter
Joostenlaan en de Herenweg weer een vreugdevuur
gemaakt. Omwonenden hadden de hulp van de
brandweer ingeroepen. Zij deden dit omdat het vuur,
aangewakkerd door de harde wind, te dicht bij de
woningen kwam. Zogeheten ‘vliegvuur’ waaide de
Herenweg over. Normaal nemen wij - op afstand een afwachtende houding in. Nu was dit niet mogelijk,
gezien het gevaar. Daarom hebben wij direct tussen
het vreugdevuur en de Herenweg een waterscherm
geplaatst om zo het grootste gevaar voor de omgeving
weg te nemen. Op deze manier dachten wij, dat
daarna het vreugdevuur veilig kon voortduren. Vanaf
het begin echter dat wij bij het kruispunt arriveerden,
werden wij gehinderd in ons werk omdat omstanders
doelgericht met zwaar vuurwerk naar onze mensen
gooiden. Hierdoor zijn twee brandweermensen licht
gewond geraakt. Gelukkig niet meer dan ‘licht’ gewond,
vooral dankzij onze beschermende kleding. Anders was
het letsel beslist veel groter geweest. Diverse keren
hebben wij aan het publiek duidelijk gemaakt dat wij
dit wangedrag niet konden accepteren. Toen dat geen
effect had, hebben wij uiteindelijk besloten om het
vreugdevuur te blussen, omdat wij niet langer in deze
voor ons bijzonder onveilige omgeving wilden zijn. Wat
ons het meest dwars zit, is dat wij door een deel van de
bevolking, die wij altijd dienen, zo zijn behandeld.
Overstroomt uw wijk; staat uw huis in brand; zit uw
kat in de boom; wordt uw huis bedreigd door zware
storm? Bij nacht en ontij kunt u ons bellen en wij komen
u helpen. Deze dienstbaarheid is onvoorwaardelijk
en dat zal altijd zo blijven! Maar wat wij nooit zullen
accepteren, is dat wij worden bekogeld door mensen
uit ons eigen dorp, met het risico op ernstig lichamelijk
letsel. Uiteraard hebben wij bij de politie aangifte
gedaan. Niet voor het houden van een vreugdevuur,
maar wel voor het toebrengen van lichamelijk letsel.
Wij zijn echt heel boos en diep teleurgesteld in een
deel van de jeugd van Wilnis. Ook de mensen die niet
gooien met vuurwerk maar het wel zien gebeuren,
vragen wij om op te treden tegen dit belachelijke
gedrag van anderen. De ouders van de jeugd van
Wilnis roepen wij op ervoor te zorgen dat hun kinderen
begrijpen dat wat er is gebeurd, absoluut niet kan. Wij
geloven in een dorpsgemeenschap die elkaar helpt
als het nodig is. Het bekogelen van hulpverleners mag
nooit voorkomen en we hadden het zeker niet verwacht
in een dorp als Wilnis. Wij rekenen erop dat dit een
incident was, dat niet wordt herhaald.”

Tot slot wenst het gemeentebestuur alle
inwoners een veilige jaarwisseling toe.

De belangrijkste regels die betrekking hebben op
vuurwerk
-

vuurwerk kopen mag in 2007 op 28, 29 en 31 december
vuurwerk kopen mag als je 16 jaar of ouder bent
vuurwerk afsteken mag op 31 december vanaf 10 uur ‘s
ochtends tot 2 uur ‘s nachts (afsteken vóór oudejaarsdag
is dus verboden!)

Illegaal vuurwerk
-

bezit van illegaal vuurwerk is strafbaar
strijkers zijn illegaal vuurwerk
legaal vuurwerk heeft een gebruiksaanwijzing
alleen erkende winkels verkopen legaal vuurwerk
ook het afsteken van carbid is in de gehele gemeente De
Ronde Venen verboden

De politie en het Openbaar Ministerie zullen streng optreden
tegen het te vroeg afsteken van vuurwerk en het in bezit
hebben van illegaal vuurwerk. Personen die in het bezit
zijn van illegaal vuurwerk of afsteken buiten de toegestane
periode zijn in overtreding. Ook als men in het bezit is van
vuurwerk buiten de periode dat vuurwerk verkocht mag
worden of in het bezit is van meer dan tien kilogram vuurwerk
in de periode dat vuurwerk verkocht mag worden is men
strafbaar.
Jongeren tussen de 12 en 17 jaar die wegens een
vuurwerkovertreding worden opgepakt worden meestal
doorverwezen naar het bureau Halt. Zij krijgen daar een film
te zien over de gevolgen van het afsteken van gevaarlijk
vuurwerk. Hierna volgt een gesprek met een Haltmedewerker
over hun gedrag. Ook zal een aantal uur een taak uitgevoerd
moeten worden, zoals op Nieuwsjaardag, ’s ochtends vroeg
met een schoonmaakploeg het vuurwerkafval opruimen.
Als de werkzaamheden niet naar tevredenheid worden
uitgevoerd, dan wordt de overtreder doorgestuurd naar
de officier van justitie. Deze zal in de regel een zwaardere
werkstraf opleggen. Ook wanneer iemand al eens eerder met
Halt in aanraking is geweest stuurt de politie de overtreder
direct door naar de officier van justitie.

Jaarwisseling Wilnis

De vorige jaarwisseling in Wilnis is onrustig verlopen. De
brandweer werd daar tijdens het blussen van het vreugdevuur
op de Pieter Joostenlaan met zwaar vuurwerk bekogeld.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie en kramenmarkt
Met de feestdagen in het vooruitzicht, kijkt het college van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente De Ronde Venen alvast naar het komende jaar.

Hierbij nodigen wij u dan ook van harte uit voor onze nieuwjaarsreceptie. De nieuwjaarsreceptie is
de ideale gelegenheid om nader met elkaar kennis te maken en de huidige contacten te versterken.
De nieuwjaarsreceptie vindt plaats op:
Donderdag 3 januari 2008 van 19.00 uur tot 20.30 uur in dorpscentrum
de Willisstee, P. Joostenlaan 24 in Wilnis
Zoals elk jaar wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden samen met de traditionele “kramenmarkt”, waar
Rondeveense verenigingen, instellingen en instanties zich presenteren. Deze kramenmarkt duurt tot 22.00 uur.
Wij hopen u donderdag 3 januari te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsreceptie.

Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig 2008.
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen,
• Burgemeester drs. M. Burgman
• Gemeentesecretaris drs. E. de Lange
• Wethouder J.M. van Breukelen
• Wethouder Jac. Dekker
• Wethouder ing. A.F. Rosendaal
• Wethouder I.M. Lambregts

Nieuwe Meerbode - 19 deceember 2007

pagina 3
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Goed getrainde leidsters

Zoekt u een cadeau
voor kerst?

Negen peuterleidsters en twee leidsters van een
kinderdagverblijf uit De Ronde Venen hebben woensdag 12
december het VVEcertificaat ontvangen. Onlangs volgden
zij een praktijkgerichte cursus van VVErsterk over de laatste
inzichten in de ontwikkeling van jonge kinderen en over
de werkwijzen die deze ontwikkelingen bevorderen. In het
kader van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) is deze cursus
aangeboden aan alle leidsters van voorscholen die met
peuters werken.

LEA is een uitgebreid programma van de gemeente De Ronde Venen om
taalachterstand bij kinderen aan te pakken. Een van de doelstellingen
uit LEA vormt het organiseren van verschillende activiteiten in de vooren vroegschoolse educatie (vve). De scholing en ondersteuning aan de
beroepskrachten die met peuters werken sluit dus aan bij deze doelstelling.
De cursus is van het project Vversterk, een landelijk project dat de kwaliteit
van de voor- en vroegschoolse educatie wil versterken. De leidsters
hebben aan de hand van vele praktijkvoorbeelden zich in acht dagdelen
verdiept in taal, cijferen, sociaal emotionele ontwikkeling, motoriek, gebruik
van ict, overgang naar de basisschool en ouderbetrokkenheid. In januari
2008 start een tweede groep leidsters met deze cursus.

Veiligheidsmaatregelen bij
kruising A.C. Verhoefweg

Het boek “De Ronde Venen in kaart” wordt van harte
aanbevolen.

Inwoners in adviesraad
Wat begon met een spontane actie, is uitgemond in een
officiële Wmo-raad. De Wmo-raad wordt gevormd door een
groep betrokken inwoners. Zij zijn zeer actief binnen diverse
vrijwilligersorganisaties en kwamen op eigen initiatief naar
de gemeente met het aanbod om mee te denken over de
invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). Dinsdag 11 december heeft het college, bij monde van
Wethouder Jan van Breukelen, de leden van de Wmo-raad
benoemd.

Gevonden en verloren
voorwerpen

Met ingang van 1 april 2007 is de registratie en opslag van
gevonden en verloren voorwerpen overgegaan van de politie
naar de gemeente. Afdeling burgerzaken. Onderstaande
voorwerpen zijn bij de gemeente als verloren of gevonden
opgegeven.
Verloren voorwerpen
week 49 en 50

Gevonden voorwerpen
week 49 en 50
-

Gouden trouwring
Dames Spartamet
Diverse sleutels
Herenfiets Batavus
Damesfiets Batavus
Grijze tas met blauwe bies
Dubbele fietstas
Kinderfiets
Diverse sleutels

-

Zwarte damesportemonnee met
diverse pasjes en geld
Zwarte herenportemonnee met
diverse pasjes en geld
Mobiele telefoon zwarte
Samsung
Mobiele telefoon Siemens
C55 zilverkleurig in zwarte
beschermhoes
Opoefiets grijs met lichtgrijze
stippels zwart zadel geen
standaard
Gehoorapparaat
Damesfiets merk Altra Luxor
blauw
Metalen bril titanium prismatisch
varifocus meekleurend
Lichtbalk van trailer en wit
nummerbord 51-XS-RR
Diverse sleutels

Beperkte openstelling
politiebureau op 24 december
Op maandag 24 december vervalt de avondopenstelling van het
politiebureau in Mijdrecht. Het politiebureau is dan geopend
van 09.00 uur tot 17.00 uur.

“De Ronde Venen in kaart” is een boek dat door de gemeente De
Ronde Venen is uitgegeven. Centraal staat de beleving van het
(cultuur)landschap. In drie hoofdstukken wordt de geschiedenis van de
natuur en het landschap, het gebouwde erfgoed en de beeldende kunst
in publieke ruimte uitgelegd. Honderden foto’s, kaarten en tekeningen
illustreren het 200 pagina’s tellende boek, dat prachtig is vormgegeven
door de kunstenaar Eliane Beijer. Bij het boek hoort een grote kaart van
de gemeente waarop de diverse bijzonderheden staan genoemd die in het
boek worden toegelicht.
De gemeente en de makers van het boek hebben vele, enthousiaste
reacties ontvangen. Het boek wordt nu al gezien als een uitstekend
naslagwerk. “De Ronde Venen in kaart” is een uitstekende manier om
kennis te maken met de eigen woonomgeving.
De Ronde Venen in kaart kost € 14,59 en is te koop bij de boekhandels
Mondria in Mijdrecht, The Readshop in Vinkeveen, het Museum De Ronde
Venen en de VVV in Vinkeveen en drogisterij de Nagtegaal in Wilnis.

De Wmo-raad adviseert onder meer het college, gevraagd en ongevraagd,
over maatschappelijke ondersteuning. Door de vertegenwoordiging van de
inwoners in deze organen streeft de gemeente ernaar dat de voorzieningen
binnen de Wmo zoveel mogelijk aansluiten op behoeften van gebruikers.
Door de doelgroepen te raadplegen, krijgt de gemeente helder wat de
wensen en behoeften zijn met betrekking tot deze voorzieningen en kan zij
deze meenemen in haar beleid over maatschappelijke ondersteuning.
In de komende periode buigt de Wmo-raad zich onder meer over het
beleidsplan Wmo. In dit plan is onder meer opgenomen welke activiteiten
de gemeente in 2008 wil uitvoeren. Het college heeft de volgende inwoners
benoemd: De dames R. van Nieuwenhuizen, A. van Breukelen en de
heren W. Ruberg, M. van der Greft, J.C. Leeman, P. Schoegje, F.C. van
Ginkel, H. Niehe en P. Koopmans. Op bijgaande foto ontbreken mw. R. van
Nieuwenhuizen en dhr. W. Ruberg.

Onlangs heeft het recreatieschap in overleg met de gemeente
de voetgangersbrug van en naar de Pondskoekersluis
aangepast. Voor fietsers is een veilige oversteek beschikbaar
op circa 1 kilometer in zuidwestelijke richting bij De
Hoef Oostzijde. Begin dit jaar is daar een oversteek met
verkeerslichten gemaakt.
Eerder dit jaar maakten Burgemeester en Wethouders bekend om
verkeersveiligheidsmaatregelen te treffen ter verbetering van de
onveiligheid op de kruising van de Oude Spoorbaan/ Ringdijk 2e Bedijking
met de Oosterlandweg en AC Verhoefweg. Vooruitlopend op de te nemen
maatregelen is de voetgangersbrug aangepast. De brug is zo aangepast
dat het voor fietsers lastiger wordt hier gebruik van te maken, omdat
een oversteek daar voor fietsers niet veilig is. Zodra er besluitvorming is
over de verder te nemen maatregelen, worden deze gepubliceerd op de
gemeentepagina en gedurende een termijn van zes weken ter inzage
gelegd in het gemeentehuis.

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

Nieuwe afvalkalender

Alle huishoudens die reinigingsrechten betalen in de Ronde
Venen ontvangen vanaf volgende week de afvalkalender 2008.
De afvalkalender bevat de inzameldata voor de verschillende
soorten afval.
Afvalkalender 2008

Openingstijden
gemeentehuis rond
de feestdagen

Tijdens de feestdagen is de gemeente minder goed bereikbaar. Vanaf
vrijdagmiddag 21 december 2007, 12.30 uur tot en met dinsdagmorgen
2 januari 2008, 08.30 uur is het gemeentehuis niet geopend. De balie
Burgerzaken gaat in deze periode op twee dagen wel open. Voor het
doen van aangiften van geboorte en overlijden kunt u op deze dagen bij
de balie Burgerzaken terecht. Ook voor het aanvragen en ophalen van
reisdocumenten, afgifte van rijbewijzen en het ophalen van een uittreksel
bent u op 24 en 28 december tussen 09.00 en 12.00 uur welkom.

Vraag rond de feestdagen
tijdig een nieuw document aan!

In de gemeente De Ronde Venen worden verschillende soorten afval
ingezameld. Elke twee weken wordt groente-, fruit- en tuinafval en
restafval huis-aan-huis ingezameld. Bovendien wordt om de week los oud
papier ingezameld. Inwoners die een papiercontainer hebben, kunnen
de container elke derde woensdag van de maand aan de openbare weg
plaatsen. Verder rijdt de KCA-wagen één keer per jaar door de gemeente
om het klein chemisch afval in te zamelen. Tot slot wordt twee keer per jaar
een takkendag georganiseerd.
In de gemeentegids 2008 is een afvalwijzer opgenomen waar precies in
uitgelegd staat, welke afvalstromen gescheiden worden ingezameld en hoe
u dit aan de openbare weg, of bij het afvalbrengstation, kunt aanbieden.
Daarnaast hebben alle huishoudens die reinigingsrechten betalen vorig
jaar een brochure over het afvalbrengstation ontvangen. Hierin vindt u alle
informatie over de mogelijkheden van het afvalbrengstation. U kunt ook
informatie vinden via de website www.derondevenen.nl. Via “Loket De
Ronde Venen” kunt u doorklikken naar “producten”. Onder de categorie
“wonen en uw buurt” vindt u informatie over afval en milieu.
Als u de kalender vóór 1 januari 2008 nog niet in de brievenbus hebt
gekregen, dan kunt u bij de receptie in het gemeentehuis gratis een
exemplaar ophalen

Afvalkalender 2008
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AANVRAAG DOCUMENT	

MEI
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Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Vrijdag

19 december
20 december
21 december
24 december (0900-1200)
28 december (0900-1200)

OPHALEN DOCUMENT VANAF

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Woensdag
Vrijdag

28 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)
28 december (09.00-12.00)
02 januari 2008
04 januari 2008

OPENINGSTIJDEN BURGERZAKEN
ROND KERST EN OUD & NIEUW
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Dinsdag
Woensdag

19 december
20 december
21 december
24 december
25 december
26 december
27 december
28 december
31 december
01 januari 2008
02 januari 2008

08.30-16.00 uur
08.30-16.00 uur
08.30-12.30 uur
09.00-12.00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN
GESLOTEN
09.00-12.00 uur
GESLOTEN
GESLOTEN
08.30-16.00 uur

Het digitale loket van de gemeente blijft open. Voor bijvoorbeeld een
uittreksel of het doorgeven van een verhuizing hoeft u niet naar het
gemeentehuis. Dit regelt u wanneer het ú zelf uitkomt via
www.derondevenen.nl. U vult online een formulier in en u krijgt uw
uittreksel per post thuisgestuurd. U vindt de digitale formulieren in de
webwinkel (menu-item “Loket De Ronde Venen” > webwinkel).
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Restafval container

Papier container

Papier los

GFT container

8

Takkendag

ZWERFA

Klein chemisch afval (KCA) wordt in week 14/15 opgehaald

1

15 22 29
16 23 30

FVAL?

Het belgebied
In het belgebied wordt grof tuinafval en klein chemisch afval alleen opgehaald als het vooraf is aangemeld.
Bewoners van het belgebied dienen grof tuinafval uiterlijk de woensdag voor de inzameling vóór 16.00 uur
aan te melden via telefoonnummer (0297) 29 18 00. Klein chemisch afval dient uiterlijk 11 april vóór 16.00 uur
aangemeld te worden via hetzelfde telefoonnummer. De volgende straten vallen in het belgebied:

AMSTELHOEK:
Amstelkade*,
Ringdijk Eerste Bedijking.

DE HOEF:
Eerste Hoefweg,
Kromme Mijdrecht,
Mr. Vd Meerendonckstraat,
Oostzijde (tussen
Schattekerkerweg en
Amstelkade), Ruigekade,
Tweede Hoefweg, Vinkenslag,
Westzijde.

MIJDRECHT:
A.C. Verhoefweg,
Derde Zijweg, Eerste Zijweg,
Hoofdweg*, Middenweg,
Mijdrechtse Zuwe,
Molenland, Oosterlandweg,
Provincialeweg, Ringdijk

Tweede Bedijking,
Schattekerkerweg,
Tienboerenweg,
Tuinderslaan, Tweede
Zijweg*, Waverveensepad,
Westerlandweg, Wilnisse
Zijweg.

VINKEVEEN:
Achterbos, Baambrugse Zuwe,
Demmerik, Demmeriksekade,
Donkereind, Elzenhof,
Groenlandsekade, Herenweg,
Mijdrechtse Dwarsweg,
Molenkade, Plaswijk,
Provinciale weg, Spoorlaan,
Ter Aase Zuwe, Uitweg,
Veldhuisweg, Waeterrijck,
Waverveense Pad,
Wilgenlaan, Winkeldijk.

0
9180
97-2
NEN .NL
02
OND EVE
WWW.DER

WAVERVEEN:
Botsholsedijk,
Botsholsedwarsweg,
Cliffordweg,
Eerste Velddwarsweg,
Hoofdweg, Nessersluis,
Poeldijk, Poelweg,
Proostdijerdwarsweg,
Provinciale weg,
Tweede Velddwarsweg,
Veldweg en Waverdijk.

21-11-2007

fafval

indd

1

WILNIS:

De Krom, Donkereind,
Dotterbloem, Gagelweg,
Geerkade, Korenmolenweg,
Mijdrechtse Dwarsweg,
Molenland, Ringdijk,
Swaenebloem, Veenkade,
Veldhuisweg, Veldzijdeweg,
Waterlelie, Watertuin, Wilnisse
Zuwe, Wilnisse Zijweg.

Amstelkade, Bovendijk,
Burg. Padmosweg, De Duiker,

*buiten bebouwde kom.

12:15:44

pagina 4

Nieuwe Meerbode - 12 december 2007
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Informatieavond
Amstelhoek verplaatst
naar De Meijert

GFT-inzameling op
zaterdag 29 december

Op dinsdag 25 december, eerste kerstdag, zal er geen GFTinzameling plaats vinden. Uw GFT-container zal inplaats
daarvan nu op zaterdag 29 december geleegd worden. Op
deze bijzondere inzameldag zullen de inzamelauto’s een
andere route rijden dan op dinsdag. Tevens zullen ook extra
auto’s worden ingezet. Om deze bijzondere inzameldag tot
een succes te maken wordt u dringend doch vriendelijk
verzocht uw GFT-container uiterlijk om 07.30 uur aan de
openbare weg te zetten.

De informatieavond van het wijkcomité Amstelhoek in
buurthuis Ons Streven is maandagavond vanwege de
zeer grote belangstelling twee dagen uitgesteld.

In buurthuis Ons Streven mogen, in verband met
brandveiligheid, maximaal 120 mensen aanwezig zijn.
Maandagavond wilden bijna tweehonderd mensen de
bijeenkomst bezoeken, waarna in verband met de veiligheid
is besloten de avond af te gelasten en te verplaatsen naar
woensdagavond 19 december in De Meijert in Mijdrecht. De
avond in De Meijert begint om 20.00 uur. Om er voor te zorgen
dat de inwoners uit Amstelhoek die de avond willen bezoeken,
maar niet over eigen vervoer beschikken, toch naar De Meijert
kunnen, rijdt er vanaf 19.00 uur een pendelbus tussen buurthuis
Ons Streven en De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 in
Mijdrecht. In verband met drukte wordt verzocht alleen van
de bus gebruik te maken als men geen andere mogelijkheid
heeft om naar De Meijert te gaan. Na afloop van de bijeenkomst
pendelt de bus tussen De Meijert en Ons Streven om de mensen
weer naar huis te brengen.

Aanbieden GFT-container
• Zet uw container uiterlijk om 07.30 uur aan de openbare weg. Ook al
komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan kan het voorkomen dat,
b.v. door inzet van extra auto`s, de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs
komt. Als er op dat moment geen containers worden aangeboden, komt
de inzamelauto op een later tijdstip niet terug om uw container alsnog te
legen.
• Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het vastgeklemd is, kan de
container niet goed geleegd worden.
• De container mag niet zwaarder zijn dan max. 70 kg, anders kan deze
niet worden geleegd.
• Haal de container zo snel mogelijk terug als deze geleegd is. Zo
voorkomt u overlast door “zwervende” containers.

Vrijdag 4 januari 2008

Zesde inzameling plastic flessen en flacons

De resultaten van de vijfde inzameling zijn bekend. De vijfde inzameling op 7 december heeft 5240 kilo aan lege plastic
flessen en flacons opgeleverd. Een recordaantal! Nu komt de zesde inzameling in de gemeente De Ronde Venen in zicht.
De inzameling vindt plaats op vrijdag 4 januari 2008.
Wanneer en hoe laat kunt u de speciale
afvalzak aan de weg zetten?

Wat kunt u doen wanneer u tijdens
de inzameling vragen heeft?

•

Zet de speciale afvalzak op 4 januari 2008 uiterlijk om 07.30 uur aan Op vrijdag 4 januari 2008 kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
de openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, met SITA wanneer u vragen hebt over de inzameling. SITA is telefonisch
dan kan het voorkomen, bijvoorbeeld door inzet van extra auto’s, dat te bereiken via (030) 24 55 013.
de inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment
geen afvalzakken worden aangeboden, komt de inzamelauto op een Wat kunt u doen wanneer u sneller
later tijdstip niet terug om uw afvalzak alsnog op te halen.
van uw plastic flessen en flacons af wilt?
• Het is gebleken dat veel burgers de afvalzak pas buiten zetten als
U kunt uw plastic flessen en flacons ook wegbrengen naar het
de inzamelaar de straat in rijdt. De kans dat u dan te laat bent is heel afvalbrengstation op de Industrieweg 50 in Mijdrecht. Daar staat een
Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
groot. Zorg er daarom voor dat de afvalzak uiterlijk om 07.30 uur aan speciale container van deze campagne Plastic Heroes.
de openbare weg staat.
• Biedt de speciale afvalzak goed zichtbaar aan voor de inzamelaar.
Waar kunt u meer informatie vinden over deze actie?
Op de website van gemeente De Ronde Venen (www.derondevenen.nl)
Waarom is de inzameling beperkt
vindt u onder het kopje bouwen, wonen en milieu informatie over onder
tot plastic flessen en flacons?
andere de campagne Plastic Heroes, de inzameling en meest gestelde
Plastic flessen en flacons zijn gemaakt van hetzelfde type plastic. Door
vragen. Ook kunt u voor meer informatie of vragen contact opnemen
de inzameling te beperken tot deze stroom verpakkingen waar een
met de Servicelijn op telefoonnummer (0297) 29 18 00.
vloeistof in heeft gezeten, kan dit afval goed worden gerycled.

Inzamelingsoverzicht gemeente De Ronde Venen
 



 



















De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.
12 DECEMBER 2007
Zaag mee in De Ronde Venen e.o.

Landschapsonderhoud bij Boer Kruiswijk, Demmerik 33 in Vinkeveen
van 09.00-14.00 uur (begroeiing op legakker uitdunnen, veel
zaagwerk). Voor materiaal, koffie en soep wordt gezorgd. Zelf zorgen
voor een beker, laarzen en werkkleding. Informatie bij Ton ter Linden:
tel. (0297) 56 74 37.

29 december 2007 en 31 december 2007
Oud & Nieuwfeest

De laatste dagen van december wordt er traditiegetrouw feest gevierd
in de tent. Dit zal op zaterdag 29 december en maandag 30 december
plaats vinden. Locatie: Veenweg aan de rand van het industrieterrein
van Mijdrecht.
Programma:
Zaterdag 29 december: Vanaf 20.00 tot 01.30: Hollandse avond met
artiesten als Robert Leroy, Michel Bak, Wolter Kroes, Harry Slinger en
Quincy. Kaarten kosten € 20.00 per persoon.
Maandag 31 december: Het nieuwe jaar wordt ingeluid met danceevent in de tent. Vanaf 00.30 tot 06.00 zullen dj’s Barr-E, Jorrit, Roel,
Jay-Run,JordX en Riley het publiek de nieuwste hits voorschotelen.
Kaarten kosten € 15.00 in de voorverkoop en € 20.00 aan de deur.
Voor kaarten in de voorverkoop kan men vanaf 1 december in
Mijdrecht terecht bij: Café La Piax, Primera de Jong en Cafetaria
Adelhof; in Wilnis bij Drogisterij Nagtegaal en in Vinkeveen bij
Drogisterij De Bree. Voor meer informatie kan men ook kijken op de
nieuwe website: www.tentoudennieuw.nl

Servicelijn, uw
helpende hand

De servicelijn bestaat al sinds 2003 en
kan door iedereen worden gebruikt om
meldingen, klachten en verzoeken over
de openbare ruimte en veiligheid door
te geven. Via een speciale campagne
houden wij u graag op de hoogte van
de mogelijkheden die de servicelijn u
kunt bieden. Er zijn tien categorieën, waarvan deze week de
categorie ‘Riolering’ verder wordt toegelicht.
Riolering

Als u klachten heeft, of informatie wilt over riolering, het onderhoud van de
rioolgemalen en kolken in de gemeente dan kunt u terecht bij de servicelijn.
Bij klachten over riolering kunt u bijvoorbeeld denken aan een verstopte
kolk, een verzakte kolk of een kapot deksel. Ook meldingen over een riool
dat buiten stinkt of een rioolpomp die in storing staat, kunt u melden bij
de servicelijn. Als het riool niet goed doorloopt, is het afhankelijk van de
locatie van de verstopping in hoeverre wij uw probleem kunnen oplossen.
Als het probleem zich op gemeentelijke grond bevindt, is het ook een taak
van de gemeente om dit op te lossen. Een goede indicatie hiervoor is of
ook het riool van uw buren niet goed doorloopt. Als de verstopping niet op
gemeentelijke grond, maar het probleem binnen of onder uw huis zit, dan
valt dit niet binnen de verantwoording van de gemeente. Op uw melding
wordt binnen 2 werkdagen actie ondernomen. Klachten over storingen
aan rioolgemalen zullen vaak zelf eerder worden verholpen omdat hier
de urgentie hoger ligt. Eenvoudige en kleinere klachten zullen binnen 7
dag(en) door onze eigen medewerkers van rioolbeheer worden afgehandeld.
Wanneer de klacht echter niet door de medewerkers van rioolbeheer kan
worden opgelost, zal de klacht door een aannemer worden verholpen.
Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat de klacht helaas niet binnen de
gestelde termijn verholpen kan worden. Wij vragen uw begrip hiervoor.

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN





Ontvangst
datum

Mijdrecht				
Dubloen 13
Plaatsen c.q. vergroten van dakkapellen Reguliere bouwvergunning 2007/0855 10-12-2007
(dakopbouw) op de woning
Houtzaagmolen 34
Plaatsen van een dakkapel
Lichte bouwvergunning
2007/0844 5-12-2007
Vinkeveen				
Achterbos 4a-8
Vernieuwen van een woning met
Reguliere bouwvergunning 2007/0850
bijgebouwen
fase 2
Meerkoetlaan 58
Plaatsen dakkapel op het
Lichte bouwvergunning
2007/0853
achtergeveldakvlak van de woning
Proosdijland 3
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning 2007/0824
Voorstel_#5.indd
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Uitweg 9
Vernieuwen van een berging
Lichte bouwvergunning
2007/0836
Waverveensepad 29
Vergroten van een woning
Reguliere bouwvergunning 2007/0829

10-12-2007

Waverveen				
Poeldijk 4
Oprichten van een woning
Reguliere bouwvergunning 2007/0846
		
fase 1

6-12-2007

6-12-2007
27-11-2007
30-11-2007
29-11-2007

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.




Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				







Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
bouwvergunning zijn binnengekomen:

Voorstel_#5.indd
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aanvragen om

Wilnis				
Beemdgras 8
Vergroten van een woning
Lichte bouwvergunning
2007/0854 10-12-2007
Secr. Munniklaan 17
Plaatsen van een dakkapel
Lichte bouwvergunning
2007/0843 4-12-2007
Oudhuijzerweg 50
Oprichten van een tijdelijke noodbrug
Reguliere bouwvergunning 2007/0845 5-12-2007
Burg. Padmosweg 204a Oprichten van bergingen en
Reguliere bouwvergunning 2007/0837 3-12-2007
parkeergelegenheid
























































De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde
Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De servicelijn is op twee manieren te bereiken:
- Digitaal: 24 uur per dag via www.derondevenen.nl.
U kunt het speciale serviceformulier invullen.
- Telefonisch: De servicelijn is telefonisch geopend op maandag tot en
met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur en op vrijdag van 8.30 tot 12.30
uur via telefoonnummer (0297) 29 18 00





























 






























 





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

18-12-2007 09:52:37
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

Bouwplannen
Met ingang van 20 december 2007 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
bouwplannen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 4a
Windmolen 75

Oprichten van een ligboxenstal
Vergroten van een clubgebouw

Reguliere bouwvergunning
2007/0229
Reguliere bouwvergunning fase 1 2007/0461

A
B

18-12-2007 09:52:37
Wilnis				
Oudhuijzerweg 50
Oprichten van een tijdelijke noodbrug
Reguliere bouwvergunning
2007/0845

C

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A, B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfuur: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 2:

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

Editie 3:

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

COLOFON
verschijnt woensdag
De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
Uithoorn, Nes a/d Amstel,
De Kwakel
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, foto’s
en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
Fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 23-27
1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
Fax 0251-650741
ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Editie 2: oplage 14.950 ex.
Editie 3: oplage 13.150 ex.
Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

sTIChTING IMET

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

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

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Activiteiten voor kinderen rondom Kerst

Kinderen bij de stal
Uithoorn - De afgelopen weken zijn
de kinderen van de Emmaüsparochie elke zondag bezig geweest met
de voorbereiding op Kerstmis. In het
adventproject hebben ze kennis gemaakt met de Profeet Jesaja, die ze
elke zondag - als de grote mensen
in de kerk waren – liet merken dat
de oude verhalen ook voor kinderen
iets te zeggen hebben, dat je dromen kunt laten uitkomen.
Op kerstavond maandag 24 december om 19.00 uur worden alle kinderen met hun ouders verwacht in
de Speciale viering voor de kinderen in de Burght. Het kerstverhaal
,Het herderslied’ wordt uitgebeeld
en kinderkoor Op-Maat zorgt voor
de liederen
Ook kinderen die niet aan het Ad-

ventproject hebben deelgenomen
zijn natuurlijk van harte welkom.
Op 2e kerstdag 26 december is er
om 14.00 uur Kindje Wiegen in de
Burght, waarbij er extra aandacht is
voor de kleinsten en alle gelegenheid de Kerststal goed te bekijken.
Kinderen mogen verkleed komen
als herder, koning, engel enz.
De activiteiten rond Kerstmis worden afgesloten als we op zondag 6
januari in de kerk aan de Schans om
10.00 uur de Drie Koningen vieren.
Wie van de kinderen dat wil mag
verkleed als Koning naar de kerk
komen. Na afloop eten we driekoningenbrood met daarin een noot
verstopt.
Kortom, voldoende gelegenheid om
met kinderen Kerstmis te vieren.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als een school er eenmaal
staat, is het aan de leerkrachten, leerlingen en ouders om er iets van te maken:
goed onderwijs met goede voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen. Met
behulp van onze donateurs gaat dit lukken. Ook in GUATEMALA.

Kerstsamenzang
in De Kwakel

De Kwakel - Op zaterdagavond 22
december zullen de drie koren van
de parochie St. Jans Geboorte in De
Kwakel een kerstsamenzang verzorgen.
Op deze wijze willen de drie koren
alle aanwezigen, dus U, in de sfeer
brengen die hoort bij het kerstfeest.
In een verhaal zijn vele bekende
kerstliederen verwerkt.
Deze liederen worden door de koren samen met de aanwezigen gezongen.
Ook afzonderlijk zal elk koor een eigen lied laten klinken. Het geheel
zal muzikaal begeleid worden door

de eigen organisten en musici.
Iedereen die zingend en muzikaal
de feestdagen in wil gaan, mag zich
genodigd weten.
De organisatoren hopen dat het een
welluidende avond zal worden.
Het enthousiasme van de jonge en
oudere zangers en zangeressen
staat hier borg voor!
Aanvang van de kerstsamenzang:
19.00 uur.
De toegang is uiteraard gratis.
Maar een donatie voor het scholenproject van Pater Theo Voorn in Kenia is van harte welkom
Iedereen van harte welkom.

LET OP!!!

Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende
feestdagen wordt onze krant op
andere dagen opgemaakt dan
normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee
kranten totaal anders is dan u gewend bent. Dat geldt voor advertenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en
bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen
zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 5 januari is ons kantoor geopend.

Kinderkerstviering
Mijdrecht - “Onderweg naar het
licht” is het thema van de kerstviering speciaal voor kinderen.
Naast een bijzondere uitvoering van
het kerstspel zullen er ook veel lied-

jes worden gezongen en muziek gemaakt. Het kinderkerstfeest is op 24
december om 19.00 uur in de Janskerk, Kerkstraat 11, in Mijdrecht. De
kerk is open vanaf 18.30 uur. Iedereen is van harte welkom.

Goed geschoten...
In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op.
Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”.
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641CB in
Mijdrecht.
Vorige week ontvingen we deze foto.....

Alternatieve kerstmarkt
Het idee kwam een aantal jaren geleden op om met kerst stil te staan bij die
mensen die het wat minder getroffen hebben dan wij. Om je eigen kerstvreugde te delen door iets te kopen dat hen ten goede komt. Zo ontstond
het idee van een goede doelen kerstmarkt.
Vanaf het begin deed de Stichting Ontwikkelings Samenwerking mee met
het initiatief van de wereldwinkel. Ook dit jaar op zaterdag direct na Sinterklaas was er een goede doelen kerstmarkt op het pleintje van De Passage.
De kou werd getrotseerd, kramen opgebouwd en de te verkopen spullen
uitgestald, hangtafels neergezet. Het was een bedrijvigheid van jewelste.
SOS had onder andere kerstkaarten, speciaal ontworpen door leerlingen
van het Veenlanden College voor projecten in Wajir. Daarnaast was er warme chocolademelk, erwtensoep en informatie over alle onderwijsprojecten
en het schoolgeldfonds van SOS De Ronde Venen.
Amnesty International verkocht kaarten en kaarsen ten behoeve van hun
werk voor politieke gevangenen. De knutselclub ‘kinderen helpen kinderen’
verkocht zelfgemaakte spulletjes om daarmee via het Liliane fonds zieke
kinderen in arme landen te helpen. De wereldwinkel verkocht bijzondere
cadeaus, kerststallen en kerstballen om zoveel mogelijk kleine producenten
in de derde wereld een inkomen en daarmee een menswaardig bestaan te
geven.
Het was koud. De warme drank en soep konden de mensen nauwelijks
warm houden. Bij de knutselclub deed iedereen vreselijk z’n best zoveel
mogelijk te verkopen. Maar helaas viel de belangstelling voor de goede doelen een beetje tegen. Het was wel druk bij de wereldwinkel. Maar passanten
liepen gehaast met hun boodschappen langs. De kerstgedachte waarop wij
hoopten was er nog niet zo. De voor de middag voorspelde regen kwam
gelukkig pas omstreeks half vier. Bij de eerste ijzige regendruppels werd de
markt in rap tempo afgebroken.
Ria Waal

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van F ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van F .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam .............................................................................................................................
Uithoorn – Het was weer een tijdje geleden, maar zondagmiddag rond
15.00 uur was het weer eens raak: een Franse camper had zich klem
gereden onder het busviaduct op de Wilhelminakade in Uithoorn. De
camper kon pas achteruit loskomen nadat men alle vier banden had
laten leeglopen, zo schreef ons Harry Egberts uit Uithoorn

Adres .............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
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Tevreden bewoners in vernieuwd
Zuwe Maria-Oord
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
publiceerde een landelijke krant een
ranglijst voor verpleeghuizen die
was samengesteld met behulp van
informatie uit 2005. Zuwe MariaOord (ZMO) kwam daardoor slecht
uit de bus. De vergelijking met 334
verpleeghuizen in ons land leverde
een op twee na laatste plaats op?!...
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) gaf op haar website meteen daarop als commentaar dat de
(sterk) verouderde informatie ongeschikt was voor het maken van een
ranglijst waarop de ‘beste’ en de
‘slechtst’ scorende verpleeghuizen
ingedeeld waren.
Dat Zuwe Maria-Oord niet in het
‘linker rijtje’ voorkwam was te danken aan het feit dat men op dat moment volop in de verbouwing c.q.
nieuwbouwfase verkeerde en geen
kant op kon met bewoners en patiënten. Daardoor mankeerde er wel
eens wat aan de verleende zorg. Nu,
bijna twee jaar later, is de bouwtijd
achter de rug en is het geheel vernieuwde Zuwe Maria-Oord begin
vorige maand feestelijk heropend.
Het zorgcentrum heeft met deze
vernieuwing nota bene de toon gezet als een van de beste en meest
modern geoutilleerde zorgcentra in
Nederland voor psychogeriatrische
bewoners! Wat meer is, ruim een
maand geleden werd Zuwe Zorg
HKZ-gecertificeerd
(Harmonisatie en Kwaliteitsbeoordeling in de
Zorgsector). Alleen al in dit licht gezien is het bepaald onjuist om Zuwe Maria-Oord dan als een van de
slechtste zorgcentra te kwalificeren!
Genieten
Anno 2007 blijken de ruim 400
medewerk(st)ers zich uitstekend
van hun taak te kwijten voor de zorg
over bijna 200 ‘bewoners’ van het
complex. Die genieten, binnen de
geboden mogelijkheden, meer dan
een uitstekende verzorging en persoonlijke aandacht. Uit navraag blijkt
juist dat men zeer tevreden is. Verder blijkt het aantal verzoeken van
binnen en buiten de regio voor een
woon/behandelplek dermate hoog
dat noodgedwongen een wachtlijst is aangelegd. Met name vanuit de regio Amsterdam komen legio aanvragen binnen. Ouderen krijgen bij Zuwe Maria-Oord kwalitatief
hoogwaardige zorg op maat. Daarnaast krijgt men ook vaak patiënten ter revalidatie van het AMC in
Amsterdam-Zuidoost waarmee men
een uitstekend samenwerkingsverband heeft. Dat alles spreekt toch
voor het vertrouwen dat men in Zuwe Maria-Oord heeft en de kwaliteit
van de zorg die geboden wordt! Natuurlijk kan het wel eens voorkomen
dat er een radertje hapert in de organisatie, maar is dat niet overal wel
eens het geval? Dan wordt er extra aandacht besteed om het voorval adequaat op te lossen. Als deze factoren waren meegenomen in
een (recente) beoordeling had Zuwe Maria-Oord zonder meer aan de
top van de ranglijst gestaan als behorende tot de ‘betere’ zorgcentra in
Nederland. En terecht!
Goede score
In een verklaring naar buiten reageert Zuwe op de naar haar mening
verkeerde interpretatie van feiten in
met name de Volkskrant en het AD
Het Groene Hart:
‘Zuwe betreurt het, dat de Volkskrant verouderde informatie verstrekt en daarmee lezers op het verkeerde been zet. Om lezers van de
juiste informatie te voorzien, is het
wenselijk dat er op korte termijn een
ranglijst wordt gepubliceerd, die gebaseerd is op recente informatie,
die op dit moment reeds beschikbaar is.
De Volkskrant heeft vijf aspecten
zwaar laten meewegen in de analyse, te weten meerpersoonskamers,
bewoners die worden vastgebonden, preventie van doorligwonden,
ziekteverzuim en een ordelijke registratie. Juist op deze vijf aspecten
scoort Zuwe Maria-Oord anno 2007
zeer goed (Inspectierapport juli
2007). Zuwe Maria-Oord heeft door
middel van complete nieuwbouw
inmiddels maar liefst 139 eenpersoonskamers en 30 tweepersoonskamers gerealiseerd. En geen enkele bewoner wordt vastgebonden!
Verder is er grote aandacht voor
het voorkomen van doorligwonden.
Er is een protocol, er wordt preventief geregistreerd en het percentage
bewoners dat doorligwonden heeft,
ligt lager dan het landelijk gemiddelde.
Voor wat betreft het ziekteverzuim,
heeft Zuwe Maria-Oord tot en met
het derde kwartaal 2007 een ziekteverzuim van slechts 4,9% t.o.v. het
landelijke gemiddelde van 6,5%! Tot
slot is heel Zuwe Zorg sinds 13 november (en dus ook Zuwe MariaOord) HKZ-gecertificeerd. Dit certificaat wordt alleen toegekend als
de registratie goed op orde is. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan de registratie van valincidenten.’ Aldus de inhoud van het persbericht.
Carla Kranendonk, regio directeur

Kletsmajoor
Enig jes
Een veel gebruikte uitspraak in
de Rondeveense raad is “Tom
Poes verzin een list”. Deze
wordt dan gebruikt om aan te
geven dat veelal de fractie van
het CDA weer een oplossing
moet verzinnen om de twee
kemphanen VVD en RVB met
de neuzen dezelfde kant op te
krijgen.
Zo ook afgelopen raadsvergadering, maar of dit komt door de
gevleugelde uitspraak of dat dit
een toevalligheid is, de raadsleden
beginnen zich ook steeds meer
te gedragen als de bewoners van
Rommeldam. Het stadje bedacht
door Marten Toonder en de woonplaats van heer Bommel en zijn
goede vriend Tom Poes. De hoofdrol was ditmaal voor Wammes
Waggel in zijn hoedanigheid als
fractievoorzitter van RVB. Hij vindt
het altijd zo enigjes als er weer eens
een gevulde tribune is bij commissies of raadsvergaderingen, dat hij
die bezoekers graag wil plezieren.
Hij past zijn standpunten dan ook
sneller aan het publiek aan, dan
een windwijzer de windrichting
aangeeft. Zo ook tijdens de commissier ruimte, waar de Driehoek
ter sprake kwam. Waar de twee
andere coalitiepartijen van Wammes dachten een goede afspraak
te hebben, waren zij vergeten dat
niks veranderlijker is dan Wammes en een volle tribune. En die

Zuwe voor De Ronde Venen, steekt
haar teleurstelling desgevraagd niet
onder stoelen of banken. “Dergelijke berichtgeving werkt zeer demotiverend op onze medewerkers en
vrijwilligers. Die doen er alles aan
om ‘hun target’ op het voorzieningen niveau te halen. Wat erger is, de
berichtgeving is pertinent onjuist als
je die tegen het licht houdt van 2007.
In ons persbericht ontzenuwen wij
dat dan ook,” geeft Kranendonk te
kennen.
Kliniek Somatiek
Wie de huidige situatie van Zuwe
Maria-Oord in ogenschouw neemt
zal moeten beamen dat de overeenkomst met de ‘slechte berichtgeving’ niet opgaat. Behalve zorgverlening aan cliënten die uiteenlopende zorg vragen, zoals psychiatrische en somatische zorg, biedt Zuwe Maria-Oord ook mogelijkheden
voor wonen, revalidatie en dagbehandelingen op velerlei terrein. Alle
zorgvoorzieningen kunnen worden
afgestemd op de individuele vraag
van de bewoners en cliënten. Daarnaast is er een geïntegreerd klein,
maar gemoedelijk verzorgingshuis,
Vinkenoord genaamd, waar een
aantal bewoners zelfstandig in een
appartement wonen dat zij zelf hebben ingericht. Tevens is er een compleet nieuw medisch Behandelcentrum – de Kliniek Somatiek - waar
zowel de bijna tweehonderd ‘bewoners’ en revalidatiepatiënten van
Zuwe Maria-Oord van de medische
faciliteiten gebruik kunnen maken.
In dit behandelcentrum bieden verschillende particuliere zorgverleners
hun diensten aan.
Boven de kliniek die met een gevel
grenst aan de Kerklaan, telt behalve
de begane grond nog drie verdiepingen. Daar bevinden zich de afdelingen voor somatische ziekten met
prachtige kamers voor in totaal 63
bewoners.
Elke bewoner heeft een eigen kamer die voorzien is van de modernste voorzieningen.
Daaronder
tilfaciliteiten,
een
flatscreen TV en communicatiemiddelen. De inrichting is op het niveau
van hotelcomfort. De sanitaire faciliteiten in de (gemeenschappelijke)
badkamers zijn in hoogte verstelbaar, ergonomisch doordacht en ultramodern van vormgeving.
Moderne woon- en
zorgfaciliteiten
Behalve De Kliniek Somatiek
en de faciliteiten voor medische
(dag)behandeling zijn er in de achterliggende twee jaar verschillende
nieuwe woonblokken aan de Heulweg en Kerkelande gebouwd voor
kleinschalige bewoning door de clienten van Zuwe Maria-Oord en het
personeel.
Deze grootschalige nieuwbouw
werd in 2005 ingezet omdat de
toenmalige huisvesting niet meer
voldeed aan de moderne eisen van
deze tijd. Nieuwe huisvesting is er
gekomen voor bewoners van Zuwe
Maria-Oord met psychogeriatrische
zorg. Het gaat daarbij om kleinschalig wonen op de begane grond
in 1- en 2-persoons zit-/slaapkamers (voor echtparen). Zij verkeren in een huiselijke omgeving met
een gemeenschappelijke huiskamer
en een open keuken. Een team van
medewerk(st)ers begeleidt het huishouden.
De bovenverdieping bestaat uit woningen voor personeel en vrije sector
woningen voor 55-plussers. Voorts
zijn er woonblokken voor kleinschalig groepswonen waar mensen met
een psychische stoornis worden begeleid. Deze ruimten zijn voorzien
van speciale woonkeukens waar
de bewoners onder leiding kunnen
meehelpen met koken en maaltijdbereiding. Er is eveneens een centrale ontmoetingsruimte. Verder is

tribune die was gevuld, met als
gevolg dat Wammes, tot grote ergernis van zijn coalitie genoot VVD,
180 graden draaide en het CDA
ook nog meekreeg. Enigjes moet
hij gedacht hebben. Dit was echter
van korte duur, hij had de toorn van
de VVD over zich afgeroepen. En
toen de tribunes weer leeg waren
en hij verantwoording moest gaan
afleggen voor zijn draai, kwam hij
in de problemen en draaide hij zijn
standpunt toch maar weer bij. Echter, bij de raadsvergadering waar
het zelfde punt weer ter sprake
kwam en de tribunes weer gevuld waren, vond hij het wederom
enigjes al die aandacht en wonder boven wonder, de draai was
weer gemaakt. Ditmaal ging het
CDA echter niet mee en zou de
VVD zijn consequenties trekken.
En als Wammes de boze blikken
ziet van zijn collega’s vraagt hij om
een schorsing. En omringd door
boze coalitie genoten draaien we
gewoon weer terug. En daar kwam
Wammes Waggel met een rood
hoofd, of dit was van schaamte of
dat hij duizelig was geworden van
al dit gedraai, is een vraag. De neiging van ondergetekende gaat uit
naar het laatste, gezien de manier
hoe hij omging met zijn motie om
een referendum te houden voor
een gedane zaak.
De Kletsmajoor

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

Ze zijn er nog...!

er nieuwe woonruimte voor patiënten die lijden aan NAH (Niet Aangeboren Hersenafwijkingen).
Nieuwe woningen zijn er ook voor
verstandelijke gehandicapten. Al
met al zijn er drie grote woonvleugels gebouwd en zijn de bestaande
voorzieningen – op het pand aan de
Herenweg na - geheel gerenoveerd
en gemoderniseerd.

Al met al biedt de combinatie van
het aanbod aan zorg door Zuwe
Maria-Oord en verscheidene particuliere zorgverleners meer dan voldoende mogelijkheden om het welzijn van bewoners (én particulieren) op het gestelde peil te houden.
Dit wordt gezien als een unieke en
vooruitstrevende stap binnen de (lokale) zorgsector.

Daarbij is bovendien ruimte gecreeerd voor mensen die ‘dubbelzorg’
nodig hebben. Een project dat samen met Altrecht wordt uitgevoerd
en waarin ouderen met zowel ernstige gedragsproblemen als een lichamelijke ziekte geholpen kunnen
worden.

Vinkeveen heeft zich hiermee heel
duidelijk op de kaart gezet.
Enige vorm van negatieve berichtgeving mag dan ook gerust achterwege blijven en is gezien de huidige
wijze waarop in Zuwe Maria-Oord
zorg wordt verleend, dan ook onterecht!

Tekst Berliner Editie: x

Week: xx

Dokumentnaam: x

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist:
- Uithoorn, omgeving Arthur van Schendellaan, Katertje, erg jong,
kleurstelling zwart met witte bef en witte voetjes. Als u hem vindt
bel tel. 0297-587095.
Gevonden:
- Vinkeveen, omgeving Uitweg, kat, E.K.H., kleurstelling zwart met
wit. (tel. 06- 20451806).
- Mijdrecht, omgeving rotonde Enschedeweg, kater, E.K.H., Cypers
groot. (tel 0297-587095).
- Uithoorn, omgeving Kwakelsepad, kat, kleurstelling zwart, is
groot en stevig. (tel. 06- 20451806).
- Uithoorn, omgeving Admiraal de Ruiterlaan. Poes kleurstelling
geheel zwart. (asiel Amstelveen).
- Uithoorn, omgeving Singel, kat, E.K.H., (tel. 06-20451806).

Volgens de boeken zijn ze
eenjarig, maar op mijn berkenstronken zitten ze nog
mooi te wezen: elfenbankjes.
Of de elfen er elke nacht op
zitten, is de vraag. Soms is het
wel lekker om in sprookjes te
geloven en met wat fantasie
zouden ze zich prima thuis
Pagina:
voelen in mijn
tuin.
Eigenlijk moet iedereen een
paar ouwe stronken in zijn
tuin hebben om te genieten
van wat er allemaal op groeit
en wat er mee gebeurt. Het
is een dieren-, planten- en
schimmeltuin in het klein. Er
gebeurt in de loop der jaren
erg veel met zo’n verrottende
boomstronk.
Het elfenbankje is een opruimer, want ze leeft op dood
hout. Een dergelijke paddestoel noemen we een saprofiet. Ik hoef dus die dode
houtstronk in mijn tuin niet op
te ruimen, dat doet de natuur
zelf. Het enige dat ik moet hebben is: geduld. De houtstronk
wordt als het ware gekoloniseerd door het mycelium (een
massa fijne zwamdraadjes)
van het elfenbankje. Het recyclet als het ware het hout
van de stronk. Zo gebeurt dat
in mijn tuin in het klein en in
de bossen in het groot. Laten
liggen dus, dat houtafval.
In een van mijn padde-

stoelenboeken (Paddestoelenencyclopedie van Gerrit
J.Keizer)staat dat naast het
Gewoon elfenbankje ook het
Fopelfenbankje bestaat. Volgens mij heb ik ze allebei op
de berkenstronk. Het Fopelfenbankje parasiteert namelijk op het mycelium van
versie 5.1
andere Elfenbankjes. Naast
het Gewoon elfenbankje zijn
er ook nog het Ruig elfenbankje en de Witte bultzwam
en de Anijskurkzwam. Alle
vier zgn. Trametessoorten
waar het Fopelfenbankje op
kan parasiteren als ik het
goed begrijp. Parasieten zijn
profiteurs, dat snap je wel.
Dat is het Fopelfenbankje
ook…zomaar even gebruik
maken van de zwamvlok van
het Gewoon elfenbankje….
durft tie wel. Tja…..ook in de
paddestoelenwereld is niets
menselijks vreemd….of is het
andersom? De lezer mag het
zeggen.
Elza Vis
iVN-natuurgids

Wil je ook natuurgids worden?
Er is nog plaats op de natuurgidsencursus die 4 februari
start. Informatie en opgave
bij Trijnie Korver (281624) of
Pety Huussen (283117)

home.wanadoo.nl/ivnrvu
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Oliebollen en appelbeignets in Vinkeveen

Kerstconcert/samenzang
“Vrede op aarde

Aalsmeer - Vinkeveen - Dit jaar
werken meer dan 70 leden van de
Gereformeerde kerk PKN van Vinkeveen en Waverveen mee aan het
bakken en verkopen van oliebollen
en appelbeignets. Zoals elk jaar zal
de opbrengst bestemd zijn voor de
kerk en/of een goed doel. Omdat 31
december op maandag valt is besloten op vrijdag 28 december met de
losse verkoop te starten. Dit jaar zijn
er twee verkooppunten in Vinkeveen, namelijk het kerkplein aan de

Mijdrecht - Zaterdag 22 december
om 19.00 uur is er een kerstconcert/
samenzang met koor Cantare en
gemengd koor St. Caecilia. Zij zullen
gezamenlijk en afzonderlijk kerstliederen ten gehore brengen. De liederen worden afgewisseld met carols als Away in a manger en O little
town of Bethlehem, op verschillende
melodieën; Joy to the World, Nella
fantasia van Ennio Morricone ook
wel gezongen door Il Divo, gregoriaans adventslied Rorate Coeli en
liederen voor dubbelkoor zoals Tollite hostias van Saint Saëns, Unto us
is born a Son en daarnaast bekende
meezingers oa: Nu daaght het in het
oosten, Midden in de winternacht,
Hark the herald angels sing en Eer
zij God en tot slot Joy to the World.
Begeleid door piano of orgel.

Herenweg 253 en het parkeerterrein
van winkelcentrum Zuiderwaard.
Ook de 29ste en de 31ste december zijn op deze locaties oliebollen
en appelbeignets te koop.
Digitaal bestellen kan natuurlijk
ook. Via de website www.oliebollenvinkeveen.nl kunt u vanaf vandaag
uw bestelling plaatsen. Bij een bestelling van minimaal 40 oliebollen/
appelbeignets brengen we ze gratis
bij u thuis in De Ronde Venen.

AJOC mag toch
uitbreiden

De Ronde Venen – Jongerenvereniging AJOC mag toch uitbreiden.
Leek het er even op dat het college de toegezegde uitbreiding van
AJOC toch weer zou afblazen – dit
in verband met de toekomstige woningbouw op het Argon sportcomplex – het college heeft haar fout in-

gezien en maakt toch haar belofte
waar.
Niet zomaar hoor, zeker ook onder
de druk die er gekomen was uit de
commissie ruimte, waar een grote
meerderheid wethouder Roosendaal al had laten weten dit niet te
pikken.

kaarsjes, gezelligheid, de kerstversieringen in onze gotische kerk en
de mooiste kerstliederen. U bent van
harte welkom! Toegang is gratis.

Een mooie gelegenheid om u voor
te bereiden in deze donkere dagen
voor kerst en hopende op “Vrede op
aarde”. Komt dus allen tezamen om
de sfeer van kerst te proeven met

Ondanks moties blijft estafetteproject overeind

Voorbereidingen voor de Driehoek
gaan gewoon verder

“Niet bang maar
voorbereid”
De Ronde Venen - Namens het
Gehandicaptenplatform De Ronde Venen, overhandigt H. Niehe, de
DVD “Niet Bang maar voorbereid”
aan Wethouder van Breukelen en
brandweercommandant L.Tillart
Het Gehandicaptenplatform De
Ronde Venen vindt dat gemeente
en brandweer voorbereid moeten
zijn op noodsituaties. In deze situaties kunnen mensen met een beperking vaak minder snel reageren
of ze reageren anders dan verwacht,
bijv. bij brand. Mensen met een beperking worden heden ten dage
niet meer ver in de natuur opgeborgen of in tehuizen buiten de samenleving, maar ze wonen waar mogelijk midden in de samenleving en
zijn er geïntegreerd.
Het is fijn voor de mensen dat ze
langer thuis kunnen blijven en zelfstandig of met begeleiding in de
gemeenschap kunnen leven. Het is
ook belangrijk dat de naaste omgeving, bijv. goede buren op de hoogte
zijn van de beperking zodat ook zij,
in geval van nood, de hulpverleners
kunnen informeren.
Gelukkig gaat het in normale omstandigheden meestal goed om met
een beperking zelfstandig te wonen.
Bij calamiteiten, zoals bijv. brand
kunnen mensen met bewegingsbeperkingen of zintuiglijke stoornissen minder snel uit de voeten. Mensen met een verstandelijke of psychische beperking kunnen in deze
situatie totaal in de war geraken en
volslagen in adekwaat reageren.

Levensecht
De DVD geeft inzicht in wat er kan
gebeuren of hoe je je kan voorbereiden.
In de film zijn verschillende oefensituaties in scène gezet en gefilmd.
De conclusies liegen er niet om.
De veiligheid is in het geding. Mensen met een beperking staan steeds
meer midden in onze samenleving.
Dit stelt eisen aan de woon- en leefomgeving en de hulpverlening bij
een calamiteit. Zowel de hulpverlener als de gehandicapte is hierop nog onvoldoende voorbereid. Dit
komt duidelijk naar voren in de film
“Niet bang maar voorbereid”.
De film is tot stand gekomen in samenwerking met, en door financiering van de landelijk opererende
Taskforce Handicap en Samenleving. Inmiddels zijn 1500 DVD’s verspreid onder overheden, brandweer
en gehandicaptenorganisaties.
De meeste mensen kunnen zichzelf
in veiligheid brengen in een crisissituatie. Iemand met een beperking
kan dit vaak niet. Rolstoelgebonden,
bedlegerig, niet kunnen zien of horen, hoe ontsnap je dan?
Met de film hopen de makers het
onderwerp nationaal hoger op de
agenda te krijgen. Ook in internationaal verband heeft het onderwerp
de aandacht, zo blijkt uit het onlangs
gehouden congres in Verona.

LET OP!!!

Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende
feestdagen wordt onze krant op
andere dagen opgemaakt dan
normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee
kranten totaal anders is dan u gewend bent. Dat geldt voor advertenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en
bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen
zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 5 januari is ons kantoor geopend.

De Ronde Venen – Het leek op papier zo’n rustige raadsvergadering
te worden. Op de agenda stonden
alleen maar hamerstukken, dus met
een beetje geluk opent de burgemeester om half acht de vergadering en staan we om kwart voor acht
weer buiten. Dat zou je denken.
Maar reken daar tegenwoordig
maar niet meer op bij de Rondeveense raad. Sinds ze ontdekt hebben hoe hun ( gratig gekregen van
de gemeente) laptop met e-mail
werkt, lijkt het er steeds meer op,
dat de commissie, maar ook de
raadsvergaderingen, tegenwoordig
voor 80% per mail worden behandeld. En dus alles... besloten, want
geloof maar niet dat deze mailpost
door wordt gestuurd naar de pers.
Dat noemde ze vroeger, voor het digitale tijdperk, achterkamertjes politiek, tegenwoordig zou je dat achter de (beeld)schermen) politiek
kunnen noemen.
De ene naar de andere mail gaat
over en weer van raadslid naar
raadslid, van fractie naar fractie. Hele voorstellen, moties, vriendelijke
en minder vriendelijke mails vliegen
over en weer. Gelukkig druppelt er
zo nu en dan ook iets richting pers,
zodat we wisten dat we wel degelijk
naar de vergadering moesten.
Onrust
Er waren de hele week al diverse
moties over en weer gegaan. Er was
onrust over moties uit de gelederen
van de coalitie partij, waar de andere coalitiepartijen het op zijn zachtst
gezegd, helemaal niet mee eens waren. Dreigde er een breuk? Het zou
niet de eerste keer zijn.
Regelmatig blijkt dat het niet zo lekker loopt tussen RVB en de andere twee fracties. Er wordt wat afgemaild, maar ook tijdens schorsingen
vallen er soms harde woorden en
kan de coalitie met ternauwernood
op de rails worden gehouden. Maar
daar hoort de pers en ook de burgers eigenlijk niets van te weten.
Dat gaat allemaal via de mail tegenwoordig. En als alles dan alles per
mail is geregeld dan treden de dames en heren naar buiten. Maar dat
redden ze niet altijd. Zo ook niet
donderdag jl.
Moties
Niks snelle vergadering. Er waren
maar liefst vier moties. Een van de
Christen Unie/SGP, twee van D66
en een van Ronde Venen Belang.
De motie van de Christen Unie ging
over de Driehoek, 2 van D66 ook
en Ronde Venen Belang had er ook
nog een over de herindeling die ze
niet wilde. De motie over de Driehoek, dus over de plannen van het
college om de sportparken van Argon en CSW te gaan bebouwen met
woningen en de sportverenigingen te verplaatsen naar een geheel
nieuw sportpark, achter de Rabobank , tussen Mijdrecht en Wilnis in,
de Driehoek gehete.
Er is de laatste weken al heel wat
over gesproken en ook door ons
over geschreven, dus om in herhalingen te vallen heeft weinig zin.
Duidelijk was, dat de plannen van
het college twee jaar geleden goed
vielen bij het grootste deel van de
raad. alleen D66 was tegen. Tot een
paar maanden geleden leek de raad
nog steeds achter de plannen van
het college te staan.
Maar, toen er heftige bezwaren
kwamen van bewoners van de Herenweg in Wilnis, werd het onrustig
in de raad. Opeens bleek dat lang
niet alle fracties het nog een goed
plan vonden.

Coalitie
Twee weken geleden tijdens de behandeling in een commissievergadering barstte een beetje de bom.
Het bleek dat lang niet ieder fractie meer achter de plannen stonden, Ronde Venen Belang en het
CDA, leken zich achter D66 te scharen. Wethouder Roosendaal was het
heen en weer geschuif duidelijk zat
tijdens die vergadering en zei dat
hij niet meer van plan was om het
opnieuw uit te leggen: De driehoek
was de enigste mogelijk om een
nieuw sportpark te creëren en zodoende woningen te bouwen. G.S.
Had dit duidelijk aangegeven, er
zijn geen andere mogelijkheden en
hij was niet van plan om voor gek
te gaan staan bij G.S. met weer de
vraag of het anders kon.
Brief
Onenigheid dus in de raad. Hierop
schreef het college een uitgebreide
brief naar de raad ( die wij vorige
week helemaal publiceerde) om het
de raad nog een keer heel duidelijk
uit te leggen.
Deze brief zorgde voor een van de
moties van de Christen Unie/SGP
en van D66. De fractievoorzitter van
klein rechts vroeg zich af of het wel
goed ging met de coalitie. “ Er zijn al
heel wat vergaderingen vooraf gegaan aan deze plannen. Als nu blijkt
dat twee van de drie coalitie partijen
opeens niet meer het plan van hun
college steunt, vinden wij heel ingrijpend.
De wethouder en met hem het hele college zegt: wij handhaven ons
stand en gaan door met de plannen.
Wij willen nu weten hoe het CDA en
Ronde Venen Belang er over denkt.
Is er nog vertrouwen in deze coalitie? Hij diende een motie in met
het voorstel waarin de raad nu zou
moeten besluiten in te stemmen
met het collegebesluit om de locatie de Driehoek aan te wijzen als de
locatie die tijdens de intensie-fase
van het Estafetteproject wordt uitgewerkt als de toekomstige locatie
voor de voetbalverenigingen Argon
en CSW.
Geen draagvlak
De standpunt verandering van het
CDA en RVB was voor Cees Hou-

mes van D66 natuurlijk koren op zijn
molen. Hij was vanaf het begin al tegen. Ook hij rook bloed en vroeg
zich af of er nu nog wel draagvlak
was voor het college om hiermee
door te gaan.
Maar al snel bleek dat de coalitie
partijen toch wel weer op een lijn
zaten. De fractie van het CDA had
zelf een gesprek gehad met Gedeputeerde en was er nu dan toch ook
van overtuigd dat er geen andere
mogelijkheden waren. Terecht vroeg
Palm zich wel af waarom de fractie
van het CDA, wel de Gedeputeerde geloofde en niet de wethouder,
die toch precies hetzelfde had verteld, namens Gedeputeerde. Ook
de fractievoorzitter van Ronde Venen Belang stond blijkbaar weer op
de rails, hoewel toch niet helemaal,
want hij wilde in eerste instantie dan
toch wel weer meegaan met een
motie van D66, om toch, nogmaals,
een nieuw onderzoekje te doen.

Anco Goldhoorn RVB: Na schorsing
weer terug naar coalitiestandpunt

Schorsing
Je zag de fractievoorzitters van het
CDA en de VVD blikken wisselen
en er werd een schorsing gevraagd.
Wat er in de gesloten kamertjes is
besproken, wie zal het zeggen, maar
uiteindelijk ging ook Ronde Venen
Belang mee met de motie van de
Christen Unie/SGP.
Onbegrijpelijk was echter het standpunt van Gemeente Belangen. Zij
schaarde zich ook achter D66. De
wethouder begreep daar ook niet
veel van: Wat willen we allemaal?
Woningen bouwen! Wat kunnen we
als we dit doen? Woningen bouwen!

Jan van Loo CDA: Gelooft Gedeputeerde eerder dan de wethouder

De fractievoorzitter van Gemeente
Belangen bleef het jammer vinden
maar: “ de coalitie heeft duidelijk de
gelederen weer gesloten. De race is
gelopen”, aldus Van Broekhuijsen en
zijn fractie stemde net als D66 tegen
de motie van klein rechts.
De fractie van VVW en de Combinatie waren vanaf het begin voor en
bleven gewoon voor. Zij vonden en
vinden het gewoon een goed plan.
Schreurs namens de Combinatie: ‘
Bij alle negatieve gedachten ligt hier
wel een mooi plan dat mooie mogelijkheden bied” en aldus werd besloten.

Bert van Broekhuijsen GB: Het is een
gelopen race
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Meubelpaleis Van Kreuningen
feestelijk geopend
Mijdrecht - Zaterdag 15 december jl. opende het nieuwe meubelpaleis van Van Kreuningen zijn deuren voor kopers en ander belangstellenden van woninginterieur. Iedereen kan nu bij Van Kreuningen
genieten van liefst 1.750 vierkante
meter woninginterieur in de breedste zin van het woord. Niet alleen
voor een groot scala aan meubelen
in verschillende stijlen en uiterlijk,
ook voor een veelvoud aan woondecoratie, zonwering, gordijnen, een
uitgelezen collectie vloerbedekking
en slaapcomfort is men hier aan het
juiste adres. Van Kreuningen stoffeert de hele woning en richt dit op
een harmonieuze manier in naar ieders kleur, smaak en stijl. Vanzelfsprekend wordt dit voorafgegaan
door een gedegen advies en een
scherpe offerte. In het nieuwe meubelpaleis aan de Industrieweg 42-44
in Mijdrecht worden verschillende
stijlen in de vorm van ‘woonkamers’
gepresenteerd. Op die manier krijgt
men een goed beeld van wat bij elkaar past. De beide showrooms,
waarvan een op de eerste verdieping, zijn goed toegankelijk via een
brede trap terwijl rolstoelgebruikers
en mensen die wat slecht ter been
zijn, gebruik kunnen maken van een
personenlift. Ook buiten is de ingang rolstoelvriendelijk gemaakt.
Licht en ruimte kenmerken de
showrooms waar het prettig rondlopen en kijken is in een informele
sfeer. Voor kleine kinderen is een
speciale speelhoek gecreëerd waar
kinderen zich bezig kunnen houden

terwijl de ouders zich op hun gemak
kunnen oriënteren. De collectie bestaat voornamelijk uit meubelen die
beantwoorden aan een eigentijdse woonstijl. Er zijn klassieke meubelen, trendy meubelen, koloniale
meubelen, wandmeubelen en teakhouten meubelen. Verder is er een
breed assortiment glazen kleinmeubilair en een mooi aanbod aan relaxfauteuils. Het slaapcomfort is gericht op de betere merken, waaronder Auping, Pullmann en de manier
van Scandinavisch slapen. Nieuw
bij Van Kreuningen is het ‘centoconcept’ waarbij men meubels persoonlijk kan samenstellen naar eigen smaak, afmetingen, bekleding
en kleur. Er is daarbij keuze uit 63
verschillende mogelijkheden om te
kiezen voor een persoonlijk zitcomfort. Geregeld gaat Van Kreuningen acties voeren met meubels in
de goedkopere prijsklasse, de zogenaamde prijsbrekers. Daarmee
wil Van Kreuningen ook de jongere mensen de kans bieden om hun
eerste woning goed maar niet al te
duur in te richten. Anders gezegd,
klanten van alle leeftijden zijn welkom bij het geheel vernieuwde Van
Kreuningen concept.
Alle meubels en slaapcomfort wordt
aangeboden onder garantiebepalingen van Garantmeubel, iets wat
men niet moet verwarren met de
naam Garantiemeubel dat hiermee
geen enkele binding heeft.
Openingsvoordelen
Ter gelegenheid van de feestelij-

ke openingen profiteerde bezoekers daarvan mee in de vorm van
openingsvoordelen en deelname
aan een prijzenfestival. Het laatste via een actienummer dat op de
openingsfolder van Van Kreuningen staat gedrukt en die afgelopen
week huis aan huis is verspreid. Met
dat nummer dingen bezoekers mee
naar mooie prijzen. De actie loopt
tot zaterdag 30 december a.s.
Hein van Kreuningen en zijn echtgenote Simone zijn heel erg blij dat
de nieuwe vestiging eindelijk is geopend. “Het heeft veel voeten in de
aarde gehad aan het regelen van
vergunningen, toestemming van de
brandweer, een flinke verbouwing
en inrichting en ga zo maar door.
Al met al zijn we een paar maanden uitgelopen in tijd, maar het resultaat mag er zijn. We richten ons
met deze vestiging op de toekomst
en geloven heilig in een goed commercieel resultaat,” aldus Hein van
Kreuningen, die mede namens zijn
echtgenote Simone een compliment
geeft aan allen die zo hard gewerkt
hebben om het pand nog voor de
feestdagen in december gereed te
hebben voor de opening. Dat is gelukt. Als komend voorjaar nog meer
bedrijven die gericht zijn op interieur en toebehoren langs de Industrieweg hun voltooiing naderen,
bijvoorbeeld Koeleman, wordt het
in die omgeving gezellig winkelen.
Dan komt er (nog) meer leven in
de brouwerij binnen het voormalige
saaie stukje industriegebied rondom het parkeerterrein bij Karwei.

Blije gezichten bij de plaatsing van de tijdelijke ServicePunt kantooreenheid in Vinkeveen, v.l.n.r. Tom Burgers, Ruud
van der Vliet, Bertien Tweehuijsen en Jan van Breukelen

Kantooreenheid ServicePunt Vinkeveen geplaatst
Vinkeveen - Het stond al een tijdje
op de planning, maar het eerste begin van het derde ServicePunt voor
wonen, welzijn en zorg in De Ronde Venen is zichtbaar. Aan de Futenlaan 52-56, op een steenworp
afstand van winkelcentrum Zuiderwaard, is vrijdag 14 december jl. een
zestal (mobiele) kantooreenheden
geplaatst. De klus werd vakkundig
uitgevoerd door kraanbedrijf Jan
Snel uit Montfoort. Aan de Futenlaan waren op de locatie naast enkele voor sloop bestemde woningen,
betonplaten gelegd met hoekfunderingen waarop de ‘kantoorcontainers’ werden neergezet. Vervolgens
werden die aan elkaar bevestigd tot
een (tijdelijk) kantoorgebouw. De
bedoeling is dat het ServicePunt
Vinkeveen vier jaar op deze plaats
blijft staan. Dit in afwachting van de
nieuwe en vaste kantoorruimte in
winkelcentrum Zuiderwaard waarvan het plan is dat dit rond die tijd
geheel zal worden gerenoveerd.
Het nieuwe ServicePunt kantoor zal
officieel op 21 januari feestelijk worden geopend, maar Bertien Tweehuijsen, Erica Both en Nienke van
der End zullen vanaf 7 januari het
kantoor al gaan ‘opwerken’. Zij vormen de bemanning van dit nieuwe
ServicePunt, dat behalve kantoor is
voor Vinkeveen ook het coördinatiepunt zal zijn voor alle wonen-, welzijn- en zorgactiviteiten in De Ronde
Venen als daarover informatie wordt

gevraagd. Nu kan men daarvoor terecht in de ServicePunten aan de
Hoofdweg te Mijdrecht en in de
Dorpsstraat te Wilnis.
Blij
Er waren heel wat blije gezichten tijdens de plaatsing in de vroege morgenuren. Wethouder Jan van Breukelen omdat de locatie voor het
nieuwe ServicePunt in krap twee
maanden tijd gerealiseerd kon worden. Dit mede dankzij de samenwerking met Westhoek Wonen, die
belangeloos de grond aan de Futenlaan voor dit doel af staat. De
grond is bestemd voor nieuwbouw
van woningen, maar omdat een huis
nog bewoond is en dus niet gesloopt
kan worden, laat dat op zich wachten. Rabobank directeur Ruud van
der Vliet bleek in zijn nopjes omdat nu ook inwoners van Vinkeveen
straks kunnen genieten van de informatiemogelijkheden bij het ServicePunt en direct antwoord kunnen
krijgen op vragen die er leven bij de
(oudere) inwoners over wonen, welzijn en zorg.
Daaronder ook vragen in relatie tot
bepaalde activiteiten van Rabobank
Veenstromen. De bank is een deelnemende partij in dit project samen
met de gemeente en Westhoek Wonen. Bertien Tweehuijsen is als coördinator ook heel gelukkig met het
nieuwe kantoor omdat zij daar veel
meer ruimte heeft. In het Gezond-

heidscentrum aan de Hoofdweg in
Mijdrecht werd het volgens haar
wel erg krap en ook kon de privacy
van bezoekers niet meer helemaal
gewaarborgd worden. Straks is dat
een stuk beter.
De nieuwe directeur van deze woningcorporatie, Tom Burgers, werkt
eveneens graag mee aan de realisatie van het nieuwe SteunPunt.
“Westhoek Wonen wil graag investeren in zoveel mogelijk woonplezier voor alle inwoners van De Ronde Venen voor zover die woningen
van Westhoek betrekken. Maar ook
de mens zelf staat daarbij centraal.
Om die reden nemen wij graag als
partij onze verantwoordelijkheid in
de Rondeveense samenleving voor
de totstandkoming van de derde
ServicePunt waar iedereen met vragen over wonen, welzijn en zorg terecht kan of om hulp vraagt. Wij dragen daar graag in een kwart van de
kosten toe bij. De grond waarop het
verplaatsbare kantoor staat is ons
eigendom en wij staan die op tijdelijke basis af omdat het om een
goede zaak gaat. ” Aldus Burgers
die een goed gevoel heeft over de
samenwerking met de andere partners en zich met Westhoek op een
andere en opener manier in de Rondeveense samenleving wil profileren dan zijn voorganger Karin Rosielle. Met dat gegeven zullen nog
meer mensen blij zijn!

Ronde Venen Belang maakt het de coalitie niet makkelijk

Wij willen bewoners laten
kiezen!
De Ronde Venen – De fractievoorzitter van Ronde Venen Belang
kwam donderdagavond jl. tijdens de
openbare raadsvergadering met een
motie waarin hij de raad wilde laten
besluiten, dat er voor 14 januari nog
een bijeenkomst komt waarbij de
De Rondeveense burgers nogmaals
kunnen meepraten over de herindeling.

Hij wilde zelfs dat alle bewoners een
persoonlijke uitnodiging thuis gestuurd kregen met daarbij een antwoordkaart met: ik ben voor de herindeling of ik ben tegen de herindeling of het interesseert me niet,
of woorden van gelijke strekking.
“Ronde Venen Belang brengt ons
steeds weer in verwarring over de
herindeling”, zo reageerde een duidelijk geirriteerde aldus Rob Blans,
fractievoorzitter van de VVD.
“Het raadsvoorstel dat door de
meerderheid van de raad, waaronder ook RVB, is aangenomen, is helder. De Ronde Venen heeft een herindeling niet gezocht, maar als deze
onvermijdelijk is dan gaan we voor
de grote variant.
En we hebben gekregen wat we
hebben. En wat blijkt nu: RVB is tegen. Hoezo geloofwaardige politiek?
Voor ons is het voorstel van GS duidelijk en een goede oplossing: een
bestuurskrachtige en duurzame gemeente. De belangen van onze inwoners zullen in de toekomst beter
behartigd kunnen worden dan nu”,
aldus Blans.
Tendentieus
”Steeds waren wij van mening dat
door onze coalitiepartner RVB meer
ruimte te geven we hen binnenboord
konden houden”, zo vervolgde Blans.
“ Zo hebben wij ingestemd met het
vragen naar nader onderzoek, het-

geen voor ons niet echt nodig was,
en gingen we ook akkoord om nog
een keer een bijkomst te organiseren voor de inwoners om de nieuwe
variant tot te lichten.
Niet dat wij daar iets van verwachten, de eerste twee bijeenkomsten
gaven duidelijk aan dat het merendeel van de inwoners er geen pijn
bij voelt. Een duidelijke uitnodiging
in de lokale pers is wat ons betreft
dan ook voldoende.
Reeds meerdere keren is door deze raad aangegeven dat het middel
referendum ongewenst is, gezien de
complexiteit van de materie. En nu
komt RVB met een voorstel om toch
een verkapt referendum te houden.
Overigens zonder objectieve informatie om een goede afweging te
kunnen maken. De brief spreekt
zelfs van het verliezen van zelfstandigheid van onze gemeente. Tendentieuze kan het bijna niet. Het zal
u niet verbazen dat wij zeer teleurgesteld zijn in de opstelling van RVB
en dat wij ons absoluut niet kunnen vinden in hun motie”, aldus de
niet mis te verstane woorden van de
VVD fractie.
Bert van Broekhuijsen van Gemeente Belangen kon zich wel vinden in
de motie van RVB, maar bij de stemming bleek toch dat hij daarin in zijn
fractie alleen stond. Youssef Rasnabe stemde bij de stemming tegen de
motie. Van Broekhuijsen: “Waarom
niet nogmaals naar de inwoners?.
Wij als raad zeggen dus nu, niet nodig, we weten het al!. Niet erg netjes
tegenover de inwoners”.
De fractievoorzitter van de andere
coalitie partner, het CDA, Jan van
Loo, probeerde op een diplomatieke
manier de coalitie in een goed daglicht te houden: “Ik begrijp de motie van RVB best. Er is in ieder geval

over nagedacht. We kunnen echter,
net als de VVD, alleen meegaan met
nog een avond voor de burgers. We
kunnen niet meegaan met een antwoordkaart. Ik wil niet negatief oordelen over de motie van RVB, maar
we kunnen er niet mee meegaan”,
aldus Van Loo
Cirkel
Toine Doeze was eerlijker en opener
in zijn mening namens zijn fractie: ‘
RVB is gewoon een vicieuze cirkel
aan het creëren.
We hebben twee keer de bewoners
geraadpleegd en twee keer was de
opkomst treurig en de discussie nog
treuriger. Burgers hebben geen interesse in deze zaak. Ze begrijpen
heel goed dat er niets veranderd in
hun omgeving.
RVB denkt in termen van we gaan
onze gemeente opheffen, je kan ook
zeggen, we gaan onze gemeente
uitbreiden.
Ik zou zeggen RVB hou toch op. We
hebben als raad al beslist. Wat jullie willen is een schijninspraak, boerenbedrog. Trek die motie in. Durf
nu eindelijk eens je verantwoording
te nemen. Belazer je kiezers niet
langer”.
Belachelijk
Ook D66 begreep RVB niet. “Je stelt
je belachelijk aan als je nu weer
naar de burgers gaat. Je word niet
meer serieus genomen”. Ook Hendrik Palm van klein rechts was het
eens met Doeze, evenals Toon van
der Meer van VVW. CDA er Jan
Rouwenhorst probeerde nog even
om Anco Goldhoorn de motie te laten intrekken, maar het hielp niet.
RVB bleef erbij dat de bewoners de
kans moesten hebben om te kiezen.
Zoals te verwachten haalde de motie het niet. Alleen Bert van Broekhuijsen steunde hem.

Kerstfeest op Molenlandschool een warme traditie

Mijdrecht - Voor de leerlingen,
leerkrachten en ouders is het kerstfeest op OBS Molenland al jaren
een “warme traditie”.
De openbare identiteit van de school,
zorgt voor een levendige discussie
over de vraag waarom we kerstfeest
vieren. Daar horen kerstliedjes, een
kerststalletje, een kerstgedachte en
een gezamenlijke kerstmaaltijd bij.
Dit jaar wil de school de buurtbewoners ook meer bij het kerstfeest
betrekken.
Door de leerlingen wordt tijdens de
kringgesprekken gepraat over de
reden waarom we kerst te vieren.
Sommige mensen vieren de geboorte van Jezus en voor anderen is Kerst
niet alleen een feest van lichtjes en
lekker eten, maar ook een jaarlijks
terugkerend familiefeest waarin we
de warmte, de liefde en het respect voor elkaar ervaren. Ook zijn
er mensen die bewust geen kerst-

feest vieren. .
De kinderen mogen aan elkaar vertellen waarom en hoe er kerstfeest
bij hen wordt gevierd. Dit levert een
leuke en een levendige discussie
op. Zo leren kinderen dat niet alle
mensen het kerstfeest om dezelfde
reden of op gelijke wijze vieren.
De school is erg blij met de grote
mate van betrokkenheid van haar
ouders. Zeker in deze tijd waarin
ouders het erg druk hebben, kan
de school er toch op rekenen dat de
ouders de handen uit de mouwen
willen steken om de school te helpen met allerlei activiteiten.
Het jaarlijkse kerstbuffet is daar
een goed voorbeeld van. Vaders en
moeders doen hun uiterste best om
voor de groep van hun kinderen iets
lekkers te maken. We krijgen zo ieder jaar zeer gevarieerde maaltijden,
van kippenboutjes tot couscous.

Maar voordat de kinderen zich te
goed mogen doen aan het diner
wordt er een mooi , zelfgeschreven
kerstverhaal, door één van de leerlingen van groep 8 voorgelezen. Alle
groepen hebben mooie kerstliederen geleerd die gezamenlijk worden
gezongen. Enkele leerkrachten hebben een kerstkoortje gevormd en
ontvangen de kinderen met zang.
Voor de ouders is er dit jaar weer
een lekker glaasje glühwein of warme chocolademelk op het mooi versierde schoolplein. Omdat de school
midden in de wijk Molenland staat,
en een goede relatie met de buurbewoners belangrijk vindt, worden
zij dit jaar ook uit genodigd om op
woensdag 19 december om 18.30
uur een drankje te komen drinken.
OBS Molenland wenst al haar leerlingen, ouders en ook buurtbewoners een gezellig kerstfeest en een
verdraagzaam 2008 toe!
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Mastwijk Taekwondo
Jan Wielinga derde
Panther cup

Donateurs van jubilerend
K&G gaan weer dammen
Uithoorn - Op 22 december, als
op de datum af de Kwakelse damclub Kunst & Genoegen 80 jaar bestaat, treden de donateurs van deze vereniging weer in het strijdperk. Vanaf 13.00 uur zijn deze huis, tuin- en keukendammers, die hun
club trouw voor drie euro in het jaar
steunen, welkom in het dorpshuis
De Quakel.
Onder de bezielende leiding van
de clubleden maken zij er altijd een
waar damspektakel van. Bij de eerste partijen treden ze nog bescheiden aan, maar eenmaal in het vuur
van het spel doen zij niet voor de
echte dammers onder. Met de jaren
groeit ook hun damniveau, K&G zou
ze graag als leden bijschrijven.
Op dit moment telt de club ‘slechts’
15 leden, een aanwas zal zeer welkom zijn met het oog op een naderend gouden jubileum. Voor dit 80
jarig jubileum gingen de leden afgelopen maandagavond traditiegetrouw op de statiefoto. Om de vijf
jaar doen ze dit al vanaf 1932, een
rijk bezit van deze foto’s siert het
speellokaal in ’t Fort op.
Na de foto maakten de leden zich
op deze maandagavond op voor een
surprise avond. Een avondje snel-

dammen, waar in elke partij twee
keer een lootje met een opdracht
werd getrokken. Zo kon je bij voorbeeld een schijf voor staan, maar
dan bepaalde het lot dat het bord
omgedraaid moest worden, stond
je er ineens een achter. Maar bij
het volgende lot kon je een plaats
opschuiven zodat je de stand van
je buurman, die gewonnen stond,
kreeg. Volop geluk en ongeluk op
deze avond, die door iedereen gewonnen kon worden. Gelukkigste,
of beste dammer, van deze avond
werd Rob Broekman, hij won een
niet te versmaden Quakels blondje.
Rob zat ook samen met Frans Verlinden in het winnende team ‘De
Nozems’. Zij bleven de ‘Spinnenraggers’ van Leo Hoogervorst en
Jos Harte net voor. De bronzen plak
was weggelegd voor ‘De Jeugd van
de straat’ bestaande uit Wim Konst
en Kees Harte. Voor het meer serieuzere werk gaat het 1e team eerst
nog de uitwedstrijd tegen Beverwijk
spelen.
Daarna kijkt K&G uit naar de 22e
december, de club hoopt op een
grote belangstelling van damliefhebbers om hun jubileum dag extra
op te fleuren.

Tweede kerstdag

Prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op tweede kerstdag is
er prijsbiljarten voor iedereen. Zowel
heren als dames zijn van harte welkom (geen kader en spelers boven 6
moyenne). Er zijn fraaie prijzen aanwezig. Het prijsbiljarten vindt plaats
in café de Merel, Arkenpark MUR
43 in Vinkeveen. Tel. 0297-263562.
De aanvang is 14.30 uur.
De uitslagen van de onderlinge Me-

rel competitie van de laatste weken
zijn als volgt:
A. den Boer-G. Redegeld
3-0
T. van Dijk-Harry de Jong
2-0
K. Griffioen-F. Witzand
1-3
E. Oudhof-T. van Dijk
0-2
F. Witzand-W. Roest
3-0
C. Jansen-H. de Jong
3-0
P. Marsen-D. v.d. Meer
3-0
M. Verhoef-W. Roest
0-3

Atlantis 1 verliest van
Korbis 1
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag heeft de Fortis-equipe van
Atlantis ook de vierde wedstrijd van
het zaalseizoen verloren. In de thuiswedstrijd tegen Korbis bleken de
gasten uit Waddinxveen te sterk. De
wedstrijd ging verloren met 8-10.
Coach Paul Plaatsman heeft de basisopstelling van Atlantis 1 op twee
plekken gewijzigd. Kim Stolk en Jelmer Steen hebben de plaatsen ingenomen van Sandra Gortenmulder
en Jimmy de Koning.
Hierdoor was de opstelling van Atlantis als volgt: in de aanval Chantal
Poolman, Eline Laaper, Mark Goverse en Jacco van Koeverden Brouwer; in de verdediging Lisanne van
Doornik, Kim Stolk, Pim de Munter
en Jelmer Steen.
In de eerste helft was goed te zien
dat Atlantis nog moest wennen aan
de nieuwe opstelling. Hoewel Atlantis de wedstrijd verdedigend redelijk
onder controle had, was er aanvallend te veel tijd nodig om kansen
te creëren. Hierdoor kon Korbis een
marge van twee doelpunten opbouwen. Deze marge wisten zij tot de
rust vast te houden: 5-7.

In de tweede helft kreeg Atlantis de
wedstrijd verdedigend beter onder
controle. Aanvallend bleef het echter lastig om de juiste kansen te vinden en de gecreëerde kansen te
verzilveren. Hierdoor kon Atlantis
de marge van twee doelpunten niet
verkleinen. Met drie wissels (Masha Hoogenboom, Sandra Pronk en
Jimmy de Koning) probeerde coach
Paul Plaatsman meer aanvallende
dreiging in het veld te brengen. Korbis wist echter de marge van twee
doelpunten tot het einde van de
wedstrijd vast te houden.
Hoewel het vertoonde spel van Atlantis zeker niet slecht is, zal de Fortis-equipe in de komende wedstrijden echt moeten gaan winnen om
aan het eind van het seizoen niet in
de degradatiestrijd te belanden. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen het Rotterdamse NIO op
het programma. Gezien de eerdere
uitslagen van deze ploeg is het een
gelijkwaardige tegenstander, en er
is alle kans om komende zaterdag
de eerste punten van dit zaalseizoen
mee naar Mijdrecht te nemen.

De Vinken speelt gelijk
tegen Vitesse/Mabelis
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 8
december heeft het door Fortis gesponsorde eerste team van korfbalvereniging De Vinken hun tweede
punt behaald tegen Vitesse/Mabelis uit Barendrecht. Door een 1818 gelijkspel namen de Vinkeveners
één punt mee naar huis.
De eerste aanval van De Vinken bestond uit Arjan Kroon, Peter Koeleman, Susanne de Wit en Angela
Sloesarwij. De eerste verdediging
bestond uit Peter Kooijman, Pascal
Kroon, Charita Hazeleger en Mariska Meulstee. De Vinken pakte in
de eerste helft gelijk het initiatief en
creëerde veel kansen en bleef ge-

durende de eerste helft voor staan.
Via een voorsprong van 2-5 resulteerde de russtand in 8-9.
De Fortisequipe kwam sterk de rust
uit en maakte vijf goals en kreeg
één tegengoal, waardoor de tussenstand 10-14 werd. Helaas lukte het
niet om deze lijn door te trekken.
Wederom werd er in de tweede helft
achter de feiten aangelopen. Vitesse
nam nu het initiatief met de score en
binnen een paar minuten stond de
stand 15-15. De Vinken bleef strijden voor de twee punten, maar het
resulteerde uiteindelijk in een gelijkspel 18-18.

Biljarten

De Kuiper/van Wijk 2
nieuwe koploper
De Ronde Venen - In speelweek 16
was de grootste verrassing de monsteroverwinning van 9-0 van De Kuiper/van Wijk 2 op Dio 1. Door deze
overwinning en de resultaten van de
andere teams nam De Kuiper/van
Wijk 2 de leiding in de biljartcompetitie 2007-2008. Met nog drie wedstrijden te gaan voor het kampioenschap van de eerste helft blijft de
spanning groot. De afgelopen week
was er persoonlijk succes voor Joris
van Putten. Met 16 beurten had hij
de kortste partij van de week en met
11 caramboles = 33,33% de procentueel hoogste serie. De Merel/Metaal Mijdrecht 4 verloor met 4-5 van
een sterk spelend De Schans. John
Beets had maar 21 beurten nodig
om Ben Fransen te verslaan. Henk
Doornekamp was te sterk voor Wim
Roest. Dirk van Yperen had pech en
verloor met 1 carambole verschil
van Gijs v.d.Vliet.
De Kuiper/van Wijk 2 walste over
Dio 1 heen. De grote man was Martin Heijman die met een aantal vroege “kerstkonijnen” in 17 beurten Eric
Brandsteder versloeg. Nico Koster
was een maatje te groot voor Herman Turkenburg. Rob ten Den had
geen clementie met Bob Verbruggen. Kees de Zwart was opnieuw de
reuzendoder door Paul Schuurman
te verslaan.
Te sterk
De Kuiper/van Wijk 1 was met 7-2
veel te sterk voor Bob’s Bar 2. Jan
v.d.Meer, Derk Bunders en Eduard

Kroon zorgden dat de punten in de
Willisstee bleven. De Paddestoel 3
verloor met 2-7 van De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Jonathan van Diemen redde de voor De Paddestoel
3 door Hans van Rijn in 23 beurten te verslaan. Kromme Mijdrecht
1 verloor nipt van de Vrijheid met 45. Fred van Eijk als invallende kopman was in 25 beurten te sterk voor
Kees Westkamp. Bob’s Bar 1 won
verdiend met 7-2 van De Kromme
Mijdrecht 2. Joop Luthart, Jeroen
Schijf en Daniel de Bruin zorgden
dat de punten in Bob’s Bar bleven.
Cens 1 won na een mindere periode
met 6-3 van Bob’s Bar 3. Joris van
Putten was de grote man bij Cens 1.
De mooiste partij was tussen Desmond Driehuis en Tobias Hagenbeek. Na 20 beurten kwamen Desmond en Tobias remise overeen.
De Merel/Metaal Mijdrecht 2 moest
met 2-7 de meerdere in De Paddestoel 2 erkennen. Gerrie Lampo, Sjoerd van Agteren en Jim van
Zwieten zorgden voor de Mijdrechtse punten. Dorus van der Meer redde de eer door Pim de Jager te verslaan. De Merel/Metaal Mijdrecht 1
had met 7-2 geen kind aan De Paddestoel 1. Cens 2 kon het met 4-5
net niet bolwerken tegen Dio 2.
Stand na speelweek 16:
1. De Kuiper/van Wijk 2
2. Dio 1
3. De Schans
4. Cens 1
5. De Paddestoel 2

Regio - Tijdens een groot jeugdtoernooi te Driebergen is de 10 jarige Jan Wielinga op een mooie derde
plaats sparren geëindigd.
Mastwijk Taekwondo had coach Bas
Bokkes samen met Jan meegezonden om Jan te begeleiden op dit
enorm druk bezette toernooi.
Sparren is een officiële Olympische
sport en dat was duidelijk te merken bij de jonge deelnemers want
het ging er behoorlijk stevig en serieus aan toe.
Daarnaast was het toernooi goed
geregeld alhoewel het een beetje
moeizaam op gang kwam.
Er waren grote elektronische scoreborden en daarnaast werd er zeer
goed geknokt en Jan die uitkwam in
de klasse 8 t/m 10 jaar moest alle
zeilen bijzetten.
Jan traint nog niet zo lang bij Mastwijk Taekwondo en is naar Mastwijk

gekomen omdat hier meer mogelijkheden lagen voor de jonge Taekwondoka.
Ook op Stijlgebied doet Jan het erg
goed en heeft verschillende Kampioenschappen gewonnen.

Bas Bokkes zal deze groep gaan
coachen en begeleiden met de hulp
van Remko van Gerven.
Bas heeft zelf enige sparring ervaringen omdat hij naast Taekwondo
ook aan Karatewedstrijden deelneemt, tevens is hij de winnaar geweest van het televisieprogramma
Veronica’s Fight Master.
Sparren is het vrije gevecht waarbij
de deelnemers elkaar echt mogen
raken maar dit mag alleen boven de
bandhoogte dus geen lage beenvegen en trappen.
Natuurlijk zijn er meer regels en
beschermende kleding zoals een
hoofdbeschermer, handschoentjes,
scheen en kruisbeschermer en een
borstpanster.

kanshebber te zijn voor meerdere
prijzen.

Coach Bas Bokkes wist Jan een aantal goede tips mee te geven waarmee Jan aan de slag kon tijdens dit
kampioenschap.
Na een aantal partijen kon Jan de
derde plaats bemachtigen wat een
prima prestatie is want het uitgangspunt was ervaring opdoen.
Meer sparren
Mastwijk Taekwondo die zich meer
op het Stijl Taekwondo heeft gericht
wil nu ook meer gaan deelnemen
aan diverse sparringtoernooien om
zo nog meer allround Taekwondoka’s op te leiden.

97 punten
94 punten
94 punten
92 punten
92 punten

Eerste overwinning voor
Willem van Leeuwen
Regio - Afgelopen zaterdag heeft
Veenloper Willem van Leeuwen zijn
eerste overwinning behaald in zijn
hardloopcarrière. Hij won op deze
dag de halve marathon van de Run2Day Vlinderloop in Houten.
Willem verkeert op dit moment in
een uitstekende vorm. Naast zijn
eerste overwinning resulteerde dit
in de altijd lastige hardloopwedstrijd
in Houten in een schitterend persoonlijk record. Willem dook namelijk maar liefst 3 minuten onder zijn
oude toptijd op de halve marathon:
1.27.47. Hij liep de gehele race al-

leen, met een steeds hardere wind.
Ook Michael Woerden behaalde in
Houten een overwinning, namelijk
op de 11 km. Het was zijn 61e overwinning in 2007. De dag erna volgde
nummer 62 tijdens de Twiskemolenloop in Landsmeer, waar hij op de
10 Engelse Mijl iedereen te snel af
was.
Julitta Boschman nam op zondag
deel aan de Haarlemmermeercross
in Hoofddorp. Zij had 22.28 nodig
voor de 5 km. Zij finishte daarmee
als 5e in haar categorie.

Hertha 1 vindt de weg
naar boven
Vinkeveen - Na een wat moeizame
seizoenstart heeft Hertha 1 de weg
naar boven ingeslagen in de 2e divisie Futsal. De door De Veensteker
gesponsorde Vinkeveense formatie,
die vorig seizoen tot het eind aan toe
kansen had op het kampioenschap,
begon de jaargang 2007/2008 met
vier nederlagen in de eerste zes wedstrijden. Hierbij moet echter worden
vermeld dat drie van de vier nederlagen werden geleden tegen teams
uit de huidige top drie. In de zevende wedstrijd tegen NVC vond echter
de ommekeer plaats, want inmiddels heeft Hertha vijf overwinningen
op rij behaald. De laatste wedstrijd
voor de winterstop in sporthal De
Phoenix (de thuishal) tegen ’s Graveland werd dan ook met een 4-3
overwinning afgesloten. Hertha, dat
tijdens deze wedstrijd captain Dave
Hupsel, Armand Michiels en Justin
Otting moest missen, startte voortvarend en kreeg de eerste mogelijkheden. Het was echter ’s Graveland
dat op een 0-1 voorsprong kwam.
Lang bleef deze stand niet op het
scorebord staan, want het was Yourick Fokker die zelf de bal veroverde en met een schot in de benedenhoek de keeper kansloos liet. De
wedstrijd ging gelijk op en het was
opnieuw ’s Graveland dat ietwat gelukkig op voorsprong kwam, 1-2.
Middels een vrije trap van Stefan
Baars kwam Hertha echter weer op
gelijke hoogte, 2-2 en het was dezelfde Stefan Baars die Hertha voor
het eerst deze avond op voorsprong

bracht, 3-2. Via een goede combinatie tussen Ramon Fokker en Patrick
Hogenboom kreeg Hertha de mogelijkheid om voor rust de voorsprong
uit te breiden, maar de keeper van ’s
Graveland behoedde zijn team voor
een grotere achterstand.
Gewaagd
Na de rust veranderde het spelbeeld niet. Beide teams bleven aan
elkaar gewaagd en zodoende bleef
de spanning tot het einde toe merkbaar. Nadat ’s Graveland op gelijke hoogte was gekomen, 3-3, was
het Hertha dat toch probeerde een
overwinning uit het vuur te slepen
en derhalve opnieuw op voorsprong
kwam. Ruben Kraan werd in het
strafschopgebied onreglementair
afgestopt en scheidsrechter Aarsman kende een strafschop toe. Ruben Kraan brak met de ongeschreven regel en schoot de strafschop
zelf binnen, 4-3. Hierna trachtte ’s
Graveland de gelijkmaker te forceren, maar keeper Michiel Knecht en
Robert van Rijn voorkwamen een
vierde tegentreffer.
Door dit resultaat staat Hertha op
een vaste vierde plaats met 21 punten uit 11 wedstrijden en is zelfs
de derde plaats binnen bereik gekomen. Op vrijdag 11 januari zal
de competitie worden hervat met
een uitwedstrijd tegen Muiden. De
thuiswedstrijd werd met 7-4 gewonnen, dus wellicht kan Hertha de
reeks met overwinningen dan voorzetten.

Natuurlijk zullen er meer leden van
Mastwijk gaan deelnemen aan dit
soort toernooien en ook zullen er diverse leden blijven deelnemen aan
de Stijl Taekwondo wedstrijden.
Zo heeft iedereen een keuze bij
Mastwijk Taekwondo om aan diverse wedstrijden deel te nemen.

Daarnaast is het bij kinderen niet
toegestaan elkaar op het hoofd te
raken het gaat er zeer sportief aan
toe en scheidsrechters hebben alles
goed onder controle.
Op het moment is het full-contact
Taekwondo erg populair en zullen er
tijdens de Olympische Spelen weer
diverse mooie partijen te zien zijn.
Jan Wielinga heeft een eerste stap
gezet om op sparringgebied een

Let op,
Onze krant wordt
op andere dagen gemaakt!

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - - Bij Onder Ons werd 4668 punten. Diny Mollema poedelzaterdag 8 december het jaarlijkse de met 3929 punten.
kerst prijsklaverjassen gehouden.
Bij de competitie avond werd elkaar
Vanwege het slechte weer was de niet veel toegegeven en werd Beropkomst niet erg hoog, maar met to Blom eerste met 5242 punten,2.
gezellig spel kwamen de volgende Martien de Kuijer met 5174 punten,
winnaars uit de bus : 1. Herma Ak- 3. Jan van de Linden met 5108 punkerman met 5327 punten, 2. Gerard ten, 4. Ferry Verbraak met 5056 punSnabel met 4908 punten, 3. Annelies ten, 5. Elly Degenaars met 5019 punvan Scheppingen met 4845 punten, ten.
4. Herman Mulckhuyse met 4817 Theo Kranendonk kwam niet verder
punten, 5. Amanda Mulckhuyse met dan 3332 punten.
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OBS Willespoort wint Leren
Ondernemen Prijs 2007
Wilnis - In de Thalia Lounge in
Rotterdam won de Openbare Basisschool Willespoort uit Wilnis op
woensdag 12 december 2007 in de
categorie primair onderwijs de Leren Ondernemen Prijs 2007. De uitreiking werd verricht door voormalig
TMF-presentatrice Miljuschka en
Rinke Zonneveld van het Ministerie van Economische Zaken. Hij verving Minister Plasterk van OCW, die
op het laatste moment was verhinderd. De OBS Willespoort won de
prijs met het project “Techniek en

cultuureducatie in het basisonderwijs”. In dit project maken kinderen
uit groep 7 en groep 8 in de techniekles allerlei werkstukken. Op basis
van een klein bedrijfsplan gaan zij
die vervolgens verkopen.
De nettoresultaat komt ten goede
aan een aantal goede doelen, te weten: WarChild, WereldNatuurFonds,
Clini Clowns, Unicef, Microkrediet
Day for Change en het Hospitium.
OBS Willespoort kreeg de prijs ook
vanwege het feit dat dit naast an-

dere initiatieven vanuit de Technotheek voor andere basisscholen in
De Ronde Venen een bron van verdere inspiratie is.
Alle vier de winnaars (uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps- en hoger onderwijs) zijn met
een prijs van 3000,- euro en een
prachtige bokaal naar huis gegaan.
Op de OBS Willespoort zal dat geld
besteed gaan worden aan het verder ontwikkelen van het ondernemerschap binnen het zelfstandig
werken.

Kerstknutsels maken op de
Driehuisschool
Mijdrecht - Afgelopen woensdag
hebben alle leerlingen van de Driehuisschool geknutseld voor Kerst. In
de groepen zijn mooie kerststukjes
gemaakt. Ook hebben de leerlingen een kerstkaart gemaakt. Daarnaast werd er in de onderbouw een
envelop gemaakt en in de midden/

bovenbouw een bestekhouder. In
voorbereiding op het kerstfeest van
woensdag 19 december hebben alle
leerlingen een placemat gekleurd.

boodschap voor iedereen.
Na de kerkdienst zullen de leerlingen en de leerkrachten gaan eten
van het kerstbuffet.

Op deze woensdag verzamelen de
leerlingen in de klas en is er een
dienst in de kerk met het thema: Een

De gemaakte kerstknutsels zullen er
zeker voor zorgen dat het een geslaagd kerstfeest gaat worden.

Waning Tweewielers
wordt ‘Deins Tweewielers’
De Ronde Venen - De bekende rijwielzaak Waning Tweewielers, met
vestigingen in Mijdrecht op het Burgemeester Haitsmaplein en op de
Herenweg in Vinkeveen, ondergaat
met ingang van 1 januari 2008 een
naamsverandering. De naam ‘Waning’ zal dan vervangen worden
door ‘Deins’. Eén en ander omdat
de voormalige echtgenote van René
Waning (Yvonne) beide rijwielzaken
onder haar eigen naam gaat voortzetten. Dit als gevolg van de echtscheiding van beiden. René gaat
zich helemaal richten op zijn rijwielzaak in de Zijdstraat te Aalsmeer.
Yvonne wil beide zaken in De Ronde Venen nieuw leven inblazen.
“Dat is wel nodig ook, want de laatste maanden werd aardig aan het
imago van de zaak geknaagd. Daar
konden wij ons niet tegen weren.
Klanten die door omstandigheden
slechte service hebben ondervonden, kunnen, nu de situatie veranderd is, bij ons terecht zodat we de
kans krijgen datgene recht te zetten waar het kortgeleden wel eens
mis is gegaan. Dat doen we met
veel enthousiasme en plezier,” aldus
Yvonne die vastberaden is beide filialen sterker dan ooit op de kaart
te zetten. Tenslotte heeft zij de laatste paar jaren een goede leerschool
gehad door volop mee te draaien in
het fietsenbedrijf van haar ex-echtgenoot en heeft mede daardoor de
nodige kennis en ervaring opgedaan. Zij wijst op het nieuwe elan
dat als een frisse wind door de zaak
waait. Haar inbreng verdient een
kans van slagen, ook al omdat het
in verhouding goed gaat met de rijwielzaak. Fietsen is ‘in’ en wordt aan
alle kanten gepromoot als een gezonde lichaamsbeweging.
Dat merkt men ook bij deze rijwiel-

Kerstdonatie van ERA
Makelaardij Van der Helm
De Ronde Venen - Inloophuis ‘t
Anker heeft van ERA Makelaardij
Van der Helm een donatie van 500
euro mogen ontvangen. Het geld
dat gewoonlijk wordt uitgeven aan
het versturen van kerst- of nieuwjaarskaarten, werd dit jaar geschonken aan een goed doel.
Inloophuis ‘t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met kanker en hun naasten. De
Stichting stelt zich als doel de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te
helpen handhaven of verbeteren. In
een huiselijke sfeer hebben de gasten de mogelijkheid voor een praatje, steun, warmte en rust. Met lot-

genoten en/of vrijwilligers kan men
praten over de vele vragen, ervaringen, angsten en emoties die kanker met zich meebrengt. Daarnaast
worden er activiteiten georganiseerd
zoals yoga, tekenen en schilderen of
themabijeenkomsten. Om financieel
geen drempel op te werpen, wordt
géén vaste bijdrage aan de gasten
gevraagd. Het verblijf of deelname
aan een activiteit is geheel gratis.
Het voortbestaan van het Inloophuis ’t Anker is dus volledig afhankelijk van de hulp van vrijwilligers en
sponsoring/donaties van particulieren en bedrijven.
Inloophuis ’t Anker bedankt ERA

Makelaardij Van der Helm voor de
steun. Het is fijn om te weten dat er
een plek is waar een ieder die met
kanker in aanraking is gekomen
zich welkom voelt. Een hart onder
de riem steken steunt, dat is onze
bedoeling geweest, alsdus Jan-Willem van der Helm.
De openingstijden van Inloophuis
‘t Anker zijn; dinsdag van 10.00 tot
16.00 uur en donderdag van 10.00
tot 15.30 uur. Adres: Windmolen
75 (gebouw AJOC). Telefoonnummer tijdens openingstijden 0297 530908 of 241831. Daarbuiten kunt
u bellen met: 0297-565172.

zaak aan de vraag naar fietsen en
toebehoren. Daarop wordt professioneel ingespeeld. Bij Deins Tweewielers, om de zaak meteen maar zo
te noemen, heeft men voor de verschillende doelgroepen een pracht
assortiment merkfietsen op voorraad. Daaronder Giant, Gazelle. Batavus, Sparta (elektrische fietsen),
Koga Miyata, Raleigh en andere.
Maar ook in het sportieve element
kan men hier volop terecht, onder
meer voor mountainbikes van het
merk ‘Cube’. Onderhoud en reparatie gebeuren in eigen beheer in
een goed geoutilleerde werkplaats.
Daarnaast heeft Deins Tweewielers
een uitgebreid aanbod aan toebehoren, accessoires en kleding voor
de fiets. Daar zit ook genoeg bij dat
zich uitstekend leent als cadeautje
voor onder de kerstboom. Al met al
vraagt dat allemaal meer inzet van
personeel. Om die reden kan men
bij Deins Tweewielers nog mensen
gebruiken die zich in verschillend
opzicht verdienstelijk kunnen maken. Twee jaar werkervaring is een
pré.

Plannen
Vooruitlopend op uitbreiding van
het personeelsbestand heeft Yvonne inmiddels een versterking aangetrokken. En wel in de persoon van
niemand anders dan Sjaak Blom die
zelf meer dan dertig jaar ervaring
heeft in de rijwielhandel, marktbenadering, onderhoud en service.
Sinds jaren werkt hij zelfstandig en
laat zich inhuren door het bedrijf dat
van zijn kennis en kunde gebruik
wenst te maken. Dat heeft Yvonne
Deins gedaan en het is de bedoeling
dat Sjaak meewerkt om de zaak verder uit te bouwen. Na gezamenlijk
overleg zijn er heel wat plannen en

ideeën boven tafel gekomen. Yvonne: “Sinds jaar en dag onderscheidt
de tweewielerzaak zich door service,
vakmanschap en klantvriendelijkheid ook al zijn er soms wat haperingen opgetreden.
Maar dat laatste is niet uniek. Het
gebeurt overal wel eens en dat is
reden om in het vervolg aan datgene wat mis gaat extra aandacht
te schenken. Overigens blijft Edwin
van Paassen het roer hanteren in
het filiaal te Vinkeveen. Hij is een
vertrouwd gezicht. Er verandert daar
dus niets aan de verkoop en service.
Hier pakken we het ook op. Eerst
met een nieuw logo en de naamsverandering. Vervolgens in januari
met een week waarin we wat leuke acties gaan organiseren. Wat dat
zal inhouden laten we nog even in
het midden, maar in de krant van
volgende week zullen we daar met
een advertentie verder duidelijkheid in geven. Verder verlenen we
ook graag onze medewerking aan
het begeleiden van fietsplannen en
fietsprojecten voor het bedrijfsleven. En niet in de laatste plaats willen we In januari ook onze geheel
vernieuwde website lanceren:
www.deins-tweewielers.nl.”
Mensen die via e-mail iets willen
vragen kunnen dat doen op het
adres info@deins-tweewielers.nl.
Als het over reparatie en onderhoud
gaat kan dit ook via werkplaats@
deins-tweewielers.nl. En wie rechtstreeks contact zoekt met het filiaal
in Vinkeveen kan dat doen door gebruik te maken van het e-mailadres
vinkeveen@deins-tweewielers.nl.
Kortom, Yvonne en haar medewerkers zien juist door hun gezamenlijke inzet de toekomst van Deins
Tweewielers met meer dan vertrouwen tegemoet.”
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Beleef de sfeer van

grootmoeders tijd

in de Snuﬀelmarkt
museumhoek

Uithoorn. - In een voormalige fabriekshal op de
hoek van de Amsterdamse weg en de Industrieweg is sinds jaar en dag de Uithoornse Snuffelmarkt gevestigd. Voor liefhebbers van alle
soorten en denkbare nostalgische voorwerpen
is het hier een waar paradijs! Maar liefst 42 kleine winkeltjes zijn hier bijeen geschaard in wat
een overdekte markthal kan worden genoemd.
Hier stapt men een andere wereld binnen: die
van lang vervlogen tijden De winkeltjes hebben allemaal een decor van Zaanse Schans
huisjes en Amsterdamse geveltjes die bovendien van contourverlichting zijn voorzien. Dat
straalt een gezellige en ongedwongen sfeer uit
die bijdraagt aan een poosje gezellig en overdekt winkelen. Vanzelfsprekend alleen als men
geïnteresseerd is in dit toch wel ongelofelijke
en gevarieerde aanbod aan spulletjes die vaak
nog dateren van vóór grootmoeders tijd.
Hier kunnen liefhebbers van alle mogelijke soorten nostalgische woondecoraties, historische en
antieke voorwerpen hun hart ophalen. Je kunt het
zo gek niet bedenken of het is er wel. En het is nagenoeg allemaal te koop voor een aardige prijs.
Wie van Oosterse culturen houdt treft hier ook een
ruimte aan met een grote collectie voorwerpen en
beelden afkomstig uit Zuidoost Azië. Daaronder
bijvoorbeeld allerlei Boeddhistische beelden, Chinees porselein, serviezen en bijzondere attributen
om sieraden in te bewaren of op te bergen. Maar
ook (kunst)vogeltjes in een kooitje die via een geluidsensor automatisch gaan fluiten en draaien op
hun stokje… Kortom, er is hier keus uit een oneindig aanbod van leuke cadeauartikelen, beginnend
in prijs vanaf één euro! Verder is er een ruimte met
houten meubels, typische verlichting, gevarieerd
glaswerk door de tijden heen en prachtig houtsnijwerk.

zelf de zorg voor het op peil houden
van hun voorraad aan artikelen. Alleen op zaterdag is de hal geopend
en daarmee natuurlijk ook de winkeltjes. Verder is de hal eveneens
geopend op de laatste zondag van
elke maand. Dit keer doen we dat
op 23 december. Dan maken we het
gezellig met sfeerverlichting en live
muziek van een Indische band. Belangstellenden
krijgen dan ook de kans om misschien wat aardige
cadeautjes te kopen voor onder de kerstboom. Iedereen is natuurlijk van harte welkom. Het entreegeld is 1,50 en daarmee kan men dan al doende
ook de museumruimte bezoeken,” vertelt Rob die
ons voorgaat naar de zijkant van de hal waar een
deel van de routing leidt naar wat hij zijn hobby en
trots noemt. Daar is een aantal opstellinkjes te zien
van winkels in een sfeer en presentatie zoals die
meer dan vijftig jaar geleden en langer gewoon
was. Bijvoorbeeld een kapperszaak, een kruidenier
annex melkman, een tabakszaak, een bakkerij, een
drogist en dergelijke. Maar ook oud speelgoed,
een historisch leslokaal, een keuken en een huiskamer van voor de oorlog, een draaiorgel en een
nostalgische ijscokar.
Uniek voor de regio
Onder de bezoekers zijn vaak welgestelde zakenmensen die aan Rob kenbaar maken graag veel
geld te willen betalen om een dergelijke opstelling of onderdelen daarvan te kopen. Zij willen dit
vervolgens binnen hun eigen bedrijf een plaatsje
geven. Maar de bijdragen aan het museum zijn niet
te koop. De talrijke attributen en toebehoren zijn
vaak uniek en niet meer te krijgen. En als ze er zijn
blijken ze in een dergelijke slechte staat te zijn dat
ze niet meer voor het doel geschikt zijn. Eventuele
losse voorwerpen en opstellingen als de ijscokar
en het draaiorgel worden door Rob nog wel eens
aan vrienden en (betrouwbare) bekenden voor
korte tijd uitgeleend bij bijzondere gebeurtenissen
of voor een bedrijfsfeest. Maar daar blijft het bij.
Het Snuffelmarktmuseum is uniek voor de regio.
Nergens anders kan men dit op deze schaal zien.
“Het is ook een educatief museum voor jong en
oud. Kinderen kunnen hier zien hoe de mensen in
bepaalde opzichten vroeger leefden en woonden.
De meesten hebben er geen weet van hoe het
vroeger was. Scholen zijn daarom op afspraak van
harte welkom om hier klassikaal te komen rondkijken. Maar vanzelfsprekend is het voor iedereen
leuk hier herinneringen van vroeger op te halen.”
Aldus Rob.
De Snuffelmarkt met het museum is elke zaterdag
geopend van 10.00 tot 17.00 uur. Deze maand ook
op zondag 23 december. Toegangsprijs is 1,50 per
persoon. Voor de deur is voldoende gratis parkeerruimte. De hoofdingang bevindt zich op de Industrieweg 4, tegenover de Quakerfabriek.

Oud-Hollandse inrichting
Degene die dit heeft gerealiseerd is Rob Ruijselaar
met zijn echtgenote Wa. Zij is van Chinese komaf
en dat geeft haar een voorsprong bij het inkopen
van oosterse voorwerpen en woonaccessoires.
Daarvoor bezoekt zij nogal eens diverse markten
‘in de oost’ waar zij de taal spreekt en de gebruiken kent. Twaalf jaar geleden kochten Rob en Wa
de toen nog lege fabriekshal. Omdat Rob decorbouwer van zijn vak is, heeft hij de oud-Hollandse
inrichting helemaal zelf bedacht en gemaakt. Ook
de indeling van de hal met een routing langs de
winkeltjes is zijn idee dat hij vervolgens samen met
Wa heeft uitgewerkt. Niet vergeten daarbij zijn ook
sanitaire voorzieningen en een gezellig ‘terras’ met
een koffiehoek en een cafetaria. De voormalige fabriekshal ziet er aan de buitenkant wat verwaarloosd uit, maar het komende jaar wordt daaraan
wat gedaan volgens Wa. Binnen is het een totaal
ander aanzien: 3.000 vierkante meter groot, maar
gezellig en met veel sfeer.
Op de Snuffelmarkt kan men een paar uur terecht Nadere inlichtingen: tel. 06-53972390.
om er eens even leuk uit te zijn. “De winkeliers on- Of kijk eerst op de website:
derhouden hun eigen winkeltjes en zij hebben www.snuffelmarkt-Uithoorn.nl
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Mijdrechtse Koopzondag
in gezellige kerstsfeer
Mijdrecht – “Je kon over de koppen heenlopen” zeggen
ze vaak als het ergens heel druk is. Wel, dat kon je in het
Mijdrechtse Koopcentrum zondagmiddag jl. ook. Wat
een mensen waren er op de been zeg, onvoorstelbaar.
Je liet je gewoon maar met de stroom meegaan, want

lopen hoefde je eigenlijk niet. Het was dan ook hemels
weer natuurlijk. Koud, maar met het zonnetje erbij was
het prima te doen. De warme hapjes en warme drankjes
vonden gretig aftrek. Het koor zong zich warm en ook
het kerstmannenorkest van VIOS speelde dat het een

lust was. Voor de kinderen was er een gezellige draaimolen en een treintje. De kerstman deelde mandarijnen
uit, het was druk bij de kraampjes, en zo te zien ook in
de winkels, dus al met al een geslaagde middag daar in
Koopcentrum Mijdrecht.
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Atlantis 1 verliest van
Korbis 1

Tumbeling baan wedstrijd
Veenland

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
heeft de Fortis-equipe van Atlantis
ook de vierde wedstrijd van het zaalseizoen verloren. In de thuiswedstrijd tegen Korbis bleken de gasten
uit Waddinxveen te sterk. De wedstrijd ging verloren met 8-10.

De Ronde Venen - Zaterdag jl.
werd er in Abcoude de tumbling
baanwedstrijd gehouden. Met 1
ploeg van 6 meiden heeft GV Veenland aan deze wedstrijd meegedaan.
Dit was een leuke uitdaging. Net
een tumblingbaan bij elkaar gespaard en weinig kunnen oefenen
en dan al gelijk meedoen aan een
wedstrijd! De zenuwen speelde behoorlijk parten waardoor er hier
en daar wat foutjes gemaakt werden, maar dat mocht de pret abso-

Coach Paul Plaatsman heeft de basisopstelling van Atlantis 1 op twee
plekken gewijzigd. Kim Stolk en Jelmer Steen hebben de plaatsen ingenomen van Sandra Gortenmulder
en Jimmy de Koning. Hierdoor was
de opstelling van Atlantis als volgt:
in de aanval Chantal Poolman, Eline
Laaper, Mark Goverse en Jacco van
Koeverden Brouwer; in de verdediging Lisanne van Doornik, Kim Stolk,
Pim de Munter en Jelmer Steen.
In de eerste helft was goed te zien
dat Atlantis nog moest wennen aan
de nieuwe opstelling. Hoewel Atlantis de wedstrijd verdedigend redelijk onder controle had, was er aanvallend te veel tijd nodig om kansen
te creëren. Hierdoor kon Korbis een
marge van twee doelpunten opbouwen. Deze marge wisten zij tot de
rust vast te houden: 5-7.
In de tweede helft kreeg Atlantis

de wedstrijd verdedigend beter onder controle. Aanvallend bleef het
echter lastig om de juiste kansen te
vinden en de gecreëerde kansen te
verzilveren.
Hierdoor kon Atlantis de marge
van twee doelpunten niet verkleinen. Met drie wissels (Masha Hoogenboom, Sandra Pronk en Jimmy
de Koning) probeerde coach Paul
Plaatsman meer aanvallende dreiging in het veld te brengen. Korbis
wist echter de marge van twee doelpunten tot het einde van de wedstrijd vast te houden.
Hoewel het vertoonde spel van Atlantis zeker niet slecht is, zal de Fortis-equipe in de komende wedstrijden echt moeten gaan winnen om
aan het eind van het seizoen niet in
de degradatiestrijd te belanden. Komende zaterdag staat de uitwedstrijd tegen het Rotterdamse NIO op
het programma.
Gezien de eerdere uitslagen van deze ploeg is het een gelijkwaardige
tegenstander, en er is alle kans om
komende zaterdag de eerste punten van dit zaalseizoen mee naar
Mijdrecht te nemen.

Argon met goed gevoel de
winterstop in
Mijdrecht - In de laatste wedstrijd
voor de winterstop ontving Argon de
tegenstander, die in de openingswedstrijd van het seizoen de kampioen onderuit wist te halen, de aloude rivaal Türkiyemspor. Beide ploegen moesten voor de winst spelen
om de directe aansluiting met de
koplopers niet te verliezen en dat
was in de openingsfase vooral te
merken aan het spel van thuisploeg
Argon. Fel werd gestart en Türkiyemspor werd in de verdediging gedrukt en doelman Hamdaoui werd
al in de tweede minuut op de proef
gesteld door een vrije trap van Ben
Ebu-Mordi, die tot hoekschop werd
verwerkt en uit de hoekschop weer,
toen de bal door een verdediger
werd getoucheerd, maar de doelman wist ook dit keer het leer met
een reflex te keren. Een kopbal van
Jasper de Haer voor het doel langs
en een vrije kopmogelijkheid voor
Joeri Onderwater, die vanaf 8 meter de bal over de dwarsligger mikte, maakten dat het publiek zich in
de eerste tien minuten bepaald niet
hoefde te vervelen. Na een kwartier
kwam ben Ebu-Mordi zelfs geheel
vrij voor de doelman op een pass
van achteruit, maar de sluitpost wist
ook deze inzet te pareren. De aanvallende pogingen van de gasten,
die toch beschikken over de meest
scorende voorhoede, werden door
een geconcentreerd spelende verdediging van Argon veelal in een
vroegtijdig stadium gesmoord.
Fraaie duik
Na 25 minuten wist de doelman met
een fraaie duik voor de voeten van
de doorbrekende Ben Ebu-Mordi de
openingstreffer weer te voorkomen,
iets wat hij twee minuten later herhaalde, toen Michael Kentrop doorbrak en de bal breed legde op Ben

Ebu-Mordi, maar ook nu reageerde
de doelman te snel voor de aanvaller en bleef een treffer uit. Ook een
fraaie poging van Michael Kentrop,
die uit de draai inschoot maar de bal
net voor het doel langs zag gaan leverde dus geen resultaat op, zodat
met een stand van 0-0 de rust werd
bereikt, dit tot genoegen van de gasten. Na rust werd de ban echter snel
gebroken door invaller Ceryl Bané,
die goed storend werk op verdediger Mauris beloond zag worden met
balwinst en vanaf de middencirkel
rechtstreeks op doelman Hamdaoui af kon gaan. Met een beheerste schuiver was de doelman nu dan
wel kansloos gepasseerd en stond
de thuisploeg op de zeer verdiende voorsprong, 1-0. Vreemd genoeg
zakte de aanvalsdrang bij Argon na
deze voorsprong met als gevolg, dat
Türkiyemspor meer en meer de aanval kon gaan zoeken. Maar nu bleek
weer de stabiliteit van de Mijdrechtse verdediging, niet voor niets één
van de minst gepasseerde laatste
lijnen van de hoofdklasse.
Slechts een enkele keer moest doelman Eelco Zeinstra handelend optreden, maar dat ging hem soepel
af, zodat de voorsprong niet echt in
gevaar kwam. Aanvallend kwamen
er echter weinig mogelijkheden om
de stand een veiliger aanzien te geven, zodat de spanning er tot aan
het einde wel in bleef. Ook in de traditioneel door scheidsrechter van
Loen bijgetelde extra speelminuten
kwam er geen verandering meer in
de stand, zodat Argon over de gasten heen sprong naar positie 4 van
de ranglijst, een plaats die tot tevredenheid leidt en waarvandaan na
de winterstop geprobeerd kan gaan
worden koploper Hollandia (die nog
twee keer als tegenstander zal fun-

Hertha 1 vindt de weg
naar boven
Vinkeveen - Na een wat moeizame
seizoenstart heeft Hertha 1 de weg
naar boven ingeslagen in de 2e divisie Futsal. De door De Veensteker
gesponsorde Vinkeveense formatie,
die vorig seizoen tot het eind aan toe
kansen had op het kampioenschap,
begon de jaargang 2007/2008 met
vier nederlagen in de eerste zes
wedstrijden. Hierbij moet echter
worden vermeld dat drie van de vier
nederlagen werden geleden tegen
teams uit de huidige top drie. In de
zevende wedstrijd tegen NVC vond
echter de ommekeer plaats, want
inmiddels heeft Hertha vijf overwinningen op rij behaald.
De laatste wedstrijd voor de winterstop in sporthal De Phoenix (de
thuishal) tegen ’s Graveland werd
dan ook met een 4-3 overwinning
afgesloten. Hertha, dat tijdens deze wedstrijd captain Dave Hupsel,
Armand Michiels en Justin Otting
moest missen, startte voortvarend
en kreeg de eerste mogelijkheden.
Het was echter ’s Graveland dat op
een 0-1 voorsprong kwam. Lang
bleef deze stand niet op het scorebord staan, want het was Yourick
Fokker die zelf de bal veroverde en
met een schot in de benedenhoek
de keeper kansloos liet. De wedstrijd ging gelijk op en het was opnieuw ’s Graveland dat ietwat gelukkig op voorsprong kwam, 1-2.
Middels een vrije trap van Stefan
Baars kwam Hertha echter weer op
gelijke hoogte, 2-2 en het was dezelfde Stefan Baars die Hertha voor
het eerst deze avond op voorsprong

bracht, 3-2. Via een goede combinatie tussen Ramon Fokker en Patrick Hogenboom kreeg Hertha de
mogelijkheid om voor rust de voorsprong uit te breiden, maar de keeper van ’s Graveland behoedde zijn
team voor een grotere achterstand.
Gewaagd
Na de rust veranderde het spelbeeld niet. Beide teams bleven aan
elkaar gewaagd en zodoende bleef
de spanning tot het einde toe merkbaar. Nadat ’s Graveland op gelijke hoogte was gekomen, 3-3, was
het Hertha dat toch probeerde een
overwinning uit het vuur te slepen
en derhalve opnieuw op voorsprong
kwam. Ruben Kraan werd in het
strafschopgebied onreglementair
afgestopt en scheidsrechter Aarsman kende een strafschop toe.
Ruben Kraan brak met de ongeschreven regel en schoot de strafschop zelf binnen, 4-3. Hierna
trachtte ’s Graveland de gelijkmaker
te forceren, maar keeper Michiel
Knecht en Robert van Rijn voorkwamen een vierde tegentreffer.
Door dit resultaat staat Hertha op
een vaste vierde plaats met 21 punten uit 11 wedstrijden en is zelfs de
derde plaats binnen bereik gekomen.
Op vrijdag 11 januari zal de competitie worden hervat met een uitwedstrijd tegen Muiden. De thuiswedstrijd werd met 7-4 gewonnen, dus
wellicht kan Hertha de reeks met
overwinningen dan voorzetten.

Atlantis 1 kan het nog
steeds niet waarmaken
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Fortis gesponsorde 1ste team van Atlantis tegen NIO
in Rotterdam. Het 1ste begon in de,
sinds enkele weken, vernieuwde opstelling met in de aanval Eline Laaper, Chantal Poolman, Mark Goverse
en Jacco van Koeverden Brouwer en
startend in de verdediging met Lisanne van Doornik, Kim Stolk, Pim
de Munter en Jelmer Steen.
Van tevoren waren de verwachtingen bij Atlantis hoog gespannen; in
de zaal heeft het 1ste nog geen punt
behaald, dus nu moest het dan eindelijk gaan gebeuren. Atlantis wist
in het begin van de wedstrijd op een
voorsprong te komen, maar kon deze niet vasthouden en liep al snel
achter de feiten aan. Atlantis speelde creatief, toch wist ze niet haar
kansen goed genoeg af te maken.
Waardoor het met rust tegen een 75 achterstand aankeek.
In de tweede helft begon Atlantis
sterk en wist binnen 3 minuten de
stand weer gelijk te trekken tot 88 met een zuivere vrijebal van Jacco van Koeverden Brouwer, en een
afstandschot van Jelmer Steen en
Pim de Munter. Maar NIO wist Atlantis weer snel op een achterstand
te krijgen, door het goede samenspel van de 2 sterk spelende heren
in hun 1ste aanvalsvak. Atlantis wist
nog enkele keren terug te komen tot
een gelijkstand, maar wist dit niet

vast te houden. In de laatste 5 minuten werd Chantal Poolman gewisseld voor Masha Hoogeboom, maar
ook zij kon geen verschil meer brengen. Uiteindelijk heeft Atlantis verloren met 19-15.
Achteraf concluderend kan er gezegd worden dat Atlantis redelijk
goed speelde en eigenlijk kan dat
ook van de afgelopen weken gezegd worden. Atlantis speelt creatief, snel en met durf. Tevens is de
verdediging van Atlantis goed en
iedere tegenstander vreest Atlantis
hiervoor.
Af en toe worden er natuurlijk ook
onnodige fouten gemaakt, waardoor er enkele strafworpen zijn
weggegeven, twee strafworpen gemist zijn en er zelfs een gele kaart
door de scheidsrechter is gegeven
aan zowel een speler van NIO als
aan een speler van Atlantis. Maar
het grote probleem nu is dat de kansen die gecreëerd worden niet goed
genoeg afgemaakt worden. De komende weken zal hier hard aan gewerkt gaan worden! Als positieve
punt van, deze toch zeer teleurstellende nederlaag, is dat alle spelers
van Atlantis gescoord hebben: Jelmer Steen 5; Jacco van Koeverden
Brouwer, Eline Laaper en Pim de
Munter 2; Mark Goverse, Chantal
Poolman, Lisanne van Doornik en
Kim Stolk 1.

CSW sluit 2007 positief af
Wilnis - Op een bitterkoud sportcomplex van AFC in Amsterdam
werkte CSW haar laatste wedstrijd
van het kalenderjaar 2007 af. Om
het goede gevoel vast te houden
in deze onbestendige periode van
wel en niet spelen was het de mannen van Dennis van den Ing er alles
aan gelegen om een positief resultaat te behalen. CSW wilde iets te
snel zaken doen deze middag tegen
AFC dat op 3 punten achter de Wilnissers stond. Het waren echter de
Amsterdammers die sterk openden.
Tot twee maal toe lag de bal achter Dennis Prins, maar beide malen werd het doelpunt terecht afgekeurd. CSW wilde de eerste helft
te snel een doelpunt forceren en
dit kwam het veldspel niet altijd ten
goede. Het middenveld werd te snel
overgeslagen en de buitenkanten
werden niet aangespeeld. Zodoende kwam alles in de trechter en daar
had AFC vrij gemakkelijk het oog in.
Achterin was het oppassen geblazen tegen de snelle counters.
CSW stond organisatorisch de hele
wedstrijd goed en kon de aanvallen
zonder moeite opvangen. Er kwamen wel wat kleine kansen. Jilles
Klumper kon zich vrijdraaien in de
zestien meter maar zijn schot miste de richting. Een vrije trap van Jochem van Bergen smoorde tussen
een aantal spelers, maar verder dan
deze kansen kwamen de Wilnissers
niet.
Overleg
De tweede helft werd er met meer
overleg gespeeld. De opbouw werd
verzorgd en Raymond Wens en Nick
de Vink werden steeds meer inge-

schakeld. De openingsgoal voor
CSW kwam al snel. Cesar de Kuijer
won een kopduel en de bal viel voor
de voeten van Ronald Lucassen.
Met een droge uithaal verdween
de bal in de rechterhoek, maar ook
door het net. Terwijl de Wilnissers al
terugliepen naar eigen, helft keurde de scheidsrechter de goal af. Na
wat discussie met aanvoerder John
Groenewegen dat het zijnet toch
echt bewoog en dat zou niet kunnen
als de bal voorlangs zou zijn gegaan
werd de goal alsnog goedgekeurd.
Het kan allemaal in deze derde klasse zaterdag. CSW bleef geconcentreerd en drukte AFC nog meer terug. Kort na de 0-1 was de verdubbeling een feit. Frank Zaal draaide
zich knap vrij en ging het vijandige
gebied binnen. De bal kwam voor
de voeten van Cesar de Kuijer en
die bedacht zich geen moment, 02. Bij AFC kwam oud prof Rody Turpijn nog in de gelederen maar hij
werd niet begrepen door zijn medespelers. 10 minuten voor tijd dan de
definitieve beslissing. Een prachtige
combinatie door het centrum bracht
Nick de Vink vrij voor het doel. Zijn
streep van een meter of 18 ging de
bovenhoek in, 0-3. Hierna nog wat
kleine mogelijkheden maar het werd
al donker en de scheidsrechter van
dienst stuurde de spelers de kleedkamer in. CSW is met deze overwinning vaster op een periodetitel
plaats genesteld. Koploper Breukelen had moeite met degradant Abcoude (1-0) maar staat nog wel een
straatlengte voor op Eemboys en
CSW. Normaliter is 19 januari 2008
weer de eerstvolgende speelronde
voor CSW, thuis tegen SVL.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 21 december is er prijsklaverjassen in café de
merel in Vinkeveen. Er worden vier
gifies gespeeld. De aanvang is 20.00
uur. De uitslag van de laatste speelavond is als volgt:
1. Antoon v. Breukelen
7965 pnt
2. Greet Koot
6793 pnt
3. Berto Blom
6684 pnt
4. Evert Berkelaar
6597 pnt
5. Jan v. Kouwen
6578 pnt
6. Riet Gulbay
6421 pnt
Riet komt weer aardig in vorm en

zet de opmars van de laatste weken voort.
De poedelprijs was voor Frans Bierstekers met 4881 punten. 21 december is de laatste prijsklaverjasavond
in 2007. De prijsklaverjasavonden in
café de Merel voor 2008 zijn voorlopig 4, 18 januari, 1, 15 en 29 februari, 14 en 28 maart, 11 en 25 april,
9 en 23 mei, 6 en 20 juni en 4 juli.
Plaats van handeling; café de Merel,
Arkenpark MUR 43, Vinkeveen. Tel.
0297-263562 of 0297-264159.

LET OP!!!
Onze krant word
op andere dagen opgemaakt!!!

luut niet drukken. Het was een gezellige wedstrijd. Helaas geen podiumplaats maar met een 7e plaats
waren ze ook dik tevreden. Na de
kerstvakantie gaat er een echt tumblingbaan uur van start bij de vereniging. Lijkt het je wat, kom dan
eens een kijkje nemen.
Dit uur is bedoeld voor iedereen ,
oud turnsters, jongens, meiden die
toch op een leuke manier nog willen turnen. Elke dinsdag van 18.00
tot 19.00 uur

Voorbereidend Tennis
voor de jongste jeugd
De Ronde Venen - Onder deze
noemer verzorgen de trainers van
Tennis Vereniging Mijdrecht al sinds
vele jaren de tennislessen voor de
jongste jeugd. Het zijn lessen waarbij de kinderen spelenderwijs kennis maken met tennis. De lessen zijn
bedoeld voor kinderen van ca. 5 tot
8 jaar.
De trainingstijden zijn op zaterdag
van 14.00-15.00 uur en bij voldoende
belangstelling zal er nog een groep
gestart worden op vrijdag van 15.15
– 16.00 uur. De lessen starten na de
schoolvakantie in januari en worden
gegeven in Tennishal De Ronde Venen (achter de Meijert).

De kosten bedragen € 52,50 voor
10 lessen. Na afloop van de lessen wordt de mogelijkheid geboden
om lid te worden van TVM. De tennisvereniging beschikt deze winter
voor het eerst over vier zgn Smashcourt banen. Dat zijn tennisbanen
met een zachte ondergrond waarop
het gehele jaar getennist kan worden. Zowel in de zomer als in de
winter. Ook voor personen van andere leeftijden is nog ruimte bij de
vereniging. Voor meer informatie
over voorbereidend tennis of andere mogelijkheden kunt u contact
opnemen met het ledensecretariaat,
Christine Lambers, tel. 346868.

Dinsdagmiddag bridgeclub ‘Ups en Downs’
De Ronde Venen - Zes weken geleden, sloot Ups en Downs de laddercompetitie af en werden de spelers in een A- en B-lijn zijn ingedeeld.
In het laatste verslag maakten zij
al melding dan de hoogst geplaatste paren in de B-lijn voor een uitdaging kwamen te staan.

de hoogst geëindigde paren in de
B-lijn geworden en promoveren nu
naar de A-lijn. Een geweldige prestatie !
In de A-lijn hebben Ingrid Voskamp
met Carla Bosman en Ria van Zuylen met Miep Witstok ook een totaalscore van ruim 54 %. Zij waren
al eerder als één en twee geëindigd.

En die uitdaging hebben Babs Jansen en Gerry van der Wende evenals
Marijke Bergsma en Anneke Hoogstraten beiden met een positief resultaat afgesloten.
Met resp. 54,48% en 54,12 % zijn zij

Dus nu ligt er een uitdaging voor de
spelers in de A-lijn om te proberen
de score van deze zes weken competitie enigszins door elkaar te gooien zodat er een uitslag komt met
nieuwe toppers.

Biljarten

Wie wordt de
winterkampioen?
De Ronde Venen - Met nog 2 speelweken voor de boeg is de spanning
in de top van de competitie van de
Ronde Venen tot een kookpunt gestegen. De bovenste 4 teams geven elkaar geen duimbreed toe. Met
scores van 9-0, 8-1, 7-2 en 6-3 bewezen ze in topvorm te zijn. Alleen
Cens 1 moest in dit geweld afhaken.
Deze week is de “kraker” tussen De
Paddestoel 2 en Dio 1 gespeeld.
Op het moment van het schrijven
van dit artikel is de uitslag van deze
wedstrijd nog niet bekend.
Speelweek 17 liet Dorus van der
Meer zien dat hij nog steeds biljarten kan. In 14 beurten had hij
de kortste partij van de week en
een prachtig moyenne van 8,57. Nico Koster scoorde de procentueel
hoogste serie van de week met 20
caramboles = 30,77%.
De Schans won met 6-3 van De Merel/Metaal Mijdrecht 3. John Beets
was in 16 beurten veel te sterk voor
Hans van Rijn. Henk Doornekamp
bewees zijn goede vorm door Caty Jansen te verslaan. Cor van Wijk
zorgde in 20 beurten dat er nog een
overwinning naar De Merel/Metaal
Mijdrecht 3 ging.
Kluts kwijt
De Merel/Metaal Mijdrecht 4 moest
1-8 diep buigen voor De Kuiper/
van Wijk 2. Kees de Zwart had maar
21 beurten nodig om Ben Fransen
te verslaan. Nico Koster was in 23
beurten te sterk voor Wim Roest.
Rob ten Den had na 25 beurten Jeroen Vis te pakken. Michael de Kuiper en Gijs van der Vliet deelden de
punten.
Dio 1 wist na 4 nederlagen weer te
winnen. De Paddestoel 1 was met
7-2 het slachtoffer. Bert Dijkshoorn
was in 18 beurten de sterkste bij Dio
1. Carolien van Wijk won verrassend
van Herman Turkenburg en zorgde
voor de enige winst van De Paddestoel 1.
De Vrijheid verloor met 4-5 van De
Kromme Mijdrecht 2..
Cens 1 is de kluts kwijt en verloor met 2-7 van rode lantaarndrager Bob’s Bar 2. Hans Bras was in
21 beurten veel beter dan Peter van

Velzen. Ab Siegrist redde de eer
voor Cens 1.
De Paddestoel 2 is door een 9-0
overwinning op De Merel/Metaal
Mijdrecht 1 een grote kampioenskandidaat. Pim de Jager, Gerrie
Lampo, Sjoerd van Agteren en Jim
van Zwieten
was het “gouden”team.
Bob’s Bar 3 won nipt met 5-4 van
Cens 2. Tobias Hagenbeek was in
22 beurten de grote man voor Bob’s
Bar 3. Zweder van Dalen had maar
21 beurten nodig om te winnen en
was de beste van Cens 2.
Bob’s Bar 1 heeft door het vroegtijdig vertrek van een speler de wedstrijd reglementair met 0-9 verloren
van De Kuiper/van Wijk 1. Deze onsportieve speler moet zich wel realiseren dat hij zijn hele team door
dit gedrag dupeert. De Paddestoel 3
kon het met 4-5 net niet bolwerken
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 2.
Dorus van der Meer had geen medelijden met Teus Dam.
Dio 2 maakte met 9-0 gehakt van De
Kromme Mijdrecht 1.
Stand na speelweek 17:
1. De Kuiper/van Wijk 2
2. Dio 1
3. De Paddestoel 2
4. De Schans
5. Cens 1

105 punten
101 punten
101 punten
100 punten
94 punten
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Tarieven waterschapsbelasting vastgesteld
De Ronde Venen - Het algemeen
bestuur van AGV heeft afgelopen
week de tarieven van de waterschapsbelastingen voor 2008 vastgesteld. Vanaf januari 2008 worden
de aanslagen voor de waterschapsbelasting verstuurd. Het belastinggeld wordt als volgt besteed:
69% voor schoon water (rioolwaterzuivering, verbetering oppervlaktewater, beheersen van lozingen, baggeren, monitoring). Dit is de verontreinigingsheffing.
Ongeveer 21% is nodig in verband
met de beheersing van de hoeveelheid water (gemalen, peilbeheer,
waterberging). 10% wordt besteed
aan veiligheid (aanleg en onderhoud dijken). Deze vormen samen
de omslagen.
Waarom tariefstijging?
Er zal in de komende jaren fors ge-

ïnvesteerd moeten worden om voor
een veilig gebied te zorgen en om
aan nationale en Europese wetgeving te voldoen. Ook de klimaatsveranderingen vragen om investeringen. Dat betekent dat de tarieven
voor de waterschapsbelastingen de
komende jaren fors zullen stijgen.
AGV heeft besloten nu al de tarieven geleidelijk extra te verhogen en
zo geld te reserveren zodat in de
toekomst onaanvaardbaar hoge tariefstijgingen voorkomen worden.
Hoofdlijnen
De verontreinigingsheffing stijgt
voor 2008 ten opzichte van 2007
met 4,2% (inclusief inflatie) en daarna elk jaar met 2,9% per jaar (exclusief inflatie). Voor 2008 bedraagt het
tarief per vervuilingseenheid 63,00
euro.
De tarieven van de omslagenheffing

stijgen voor 2008 met gemiddeld 9%
(inclusief inflatie) en daarna elk jaar
met 7,7% per jaar (exclusief inflatie).
De tariefstijging is niet voor elke categorie gelijk:
Voor de categorie ingezetenen (gebruikers van woonruimte) is de stijging gemiddeld 8,6%.
Voor de categorie ongebouwd (eigenaren van grond) gemiddeld 9,6%.
Het tarief voor de ingezetenenomslag is 42,47 euro per woonruimte.
De tarieven van de categorieën gebouwd en ongebouwd variëren per
taakgebied. Voor de categorie gebouwd (eigenaren van woon- en
bedrijfsruimte) is de stijging nagenoeg nihil. In de gemiddelde tariefstijging van deze categorie is rekening gehouden met de stijging van
de WOZ-waarden van gemiddeld
11% per 1-1-2008. De hoogte van
het aanslagbedrag stijgt dus wel.
de toehoorders krijgen een toelichting over de inrichting van de moskee

Geloven te voet, wandeling
langs Mijdrechtse kerken
en moskeeën
De Ronde Venen - Broederlijk
staan ze in Twistvlied naast elkaar:
de Veenhartkerk en het gebedscentrum van de Turkse stichting Hakyol.
Op een koude maar gelukkig nog
droge zaterdagmiddag arriveert een
groep wandelaars van Marokkaanse, Turkse en Nederlandse komaf bij
het kerkgebouw.
Dominee Gerbram Heek heet ze
hartelijk welkom in zijn kerk. Hij vertelt dat deze kerk enkele jaren geleden de Turkse stichting Hakyol als
buren kreeg.

De Buurtbus naar
Breukelen zoekt chauffeurs
De Ronde Venen - Sinds december 2006 kunnen passagiers met de
Buurtbus naar Breukelen, en ook
vanuit Breukelen-Markt of Breukelen-Station naar Vinkeveen of

en vice-versa.
In het afgelopen jaar is het aantal
reizigers meer dan verdubbeld. Waren er in 2006 nog 4.764 passagiers,
in het afgelopen verenigingsjaar is

ligers.
Ook op de laatste ledenvergadering
was de concessie-manager van de
BBA, regio Noordwest-Utrecht, vol
lof over zoveel inzet en een sluitend
rooster.
Drukte
Door de toename van het aantal
passagiers is het chauffeur zijn op
de Buurtbus een zinvolle job. De
Buurtbus zoekt nog enkele nieuwe
chauffeurvrijwilligers.
Bent u in het bezit van rijbewijs B
of B-E, dan zijn er na een medische keuring en een proefrit voor
de chauffeurs diensten mogelijk
van maximaal 4 uur per dagdeel.
In overleg met u wordt vastgesteld
wanneer u kunt, en, wanneer u wilt
rijden.

Mijdrecht en zelfs naar Uithoorn.
Dit gebeurt met de Buurtbus, Lijn
226 van Uithoorn-busstation, via De
Hoef, Mijdrecht, Vinkeveen, Nieuwer ter Aa naar Breukelen–Markt

deze 10.536.
De afgelopen maanden vervoert De
Buurtbus al meer dan 1.000 passagiers per maand en dit wordt uitgevoerd door de inzet van 43 vrijwil-

De Buurtbus is er voor de passagiers op de werkdagen van 7.15 –
18.45 met twee bussen in een uurdienst. Op zaterdag van 9.15 – 16.45
in een twee-uur dienst. Voor reizigerinformatie:
www.ov9292.nl.
Voor informatie en aanmelding bij
vereniging De Buurtbus is contact op te nemen met de coördinator dienstrooster, Wim Bos. E-mail:
wim_bos@planet.nl (tussen wim
en bos een z.g. underscore) of tel.
0297-283727.

bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl of
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl)kan het nog tot vrijdagochtend
21 december 11.00 uur.

Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en

Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen

etappe van de tocht: de Janskerk.
Hapjes
De groep wordt onthaald met hapjes en frisdrank. Piet Voorwinden,
voorzitter van de kerkenraad van de
PKN Mijdrecht, legt de betekenis
uit van de opvallende gebrandschilderde ramen in de kerk die uitzien
over de begraafplaats. Thema is de

Vanaf het begin gaan ze als goede
buren met elkaar om. Er is wederzijds respect voor ieders geloofsovertuiging. Toen de gebedsruimte nog niet gereed was konden de
Turkse buren gebruik maken van
het kerkgebouw en kerkleden kregen les in het bereiden van Turkse
gerechten. Er zijn goede contacten
waarbij niet voorbijgegaan wordt
aan de eigen identiteit.
Wandeling
Anderhalf uur daarvoor is de wandeling begonnen bij het gebedscentrum Maghabira van de Marokkaanse gemeenschap aan de Diamant.
De wandelaars zijn er hartelijk ontvangen met thee en Marokkaanse
lekkernijen. Daarna gaan de schoenen uit en wordt de gebedsruimte
bezichtigd. Opvallend is een paneel
waarop de gebedstijden staan vermeld. Die zijn elke dag anders omdat ze gekoppeld zijn aan de stand
van de zon. Vijf keer per dag bidt
een moslim met het gezicht naar
Mekka.
De gebedstijden zijn strak geregeld,
de gastvrijheid van de Marokkaanse
gemeenschap kent echter geen tijd.
Er is alle tijd voor gesprek en het genieten van de lekkernijen.
Iets later
Wat later dan de bedoeling was
starten de wandelaars voor de
tocht over de Kerkvaartbrug naar

Het hoe en waarom over het geloof wordt vertelt
zijn. De winst is voor de stichting die
het geld goed kan gebruiken. Als
belangrijkste is er de gebedsdienst
op vrijdagmiddag.
Veel bijbelverhalen zijn ook terug te
vinden in de Koran. Geen wonder,
want de bron van de beide religies
is dezelfde. Abraham (Ibrahim) is
de aartsvader van zowel Christenen
als Moslims. Noach, Mozes en Jezus zijn ook voor moslims geen onbekenden. Er zijn grote verschillen
tussen de religies maar er zijn ook
opvallende overeenkomsten.

LET OP!!!
Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feestdagen wordt onze krant op andere dagen opgemaakt dan normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee kranten totaal anders is dan u gewend
bent. Dat geldt voor advertenties,
tekst en kabalen.

de Veenhartkerk en het gebedscentrum van Hakyol. Ook dat centrum
beschikt over een fraaie moskee.
Vrijdag, zaterdag en zondag is het
gebouw open voor allerlei activiteiten. Er is een ruimte voor kinderen
en jongeren en ontmoetingsplekken
voor mannen en vrouwen. Er is ook
een winkeltje waar groente, fruit en
Turkse kruidenierswaren te koop

Intussen is het al bijna donker en
begint het te regenen. De wandelaars vertrekken naar de laatste

graankorrel die sterft en het volgen
de seizoen vrucht draagt, symbool
van dood en opstanding.
Dominee Harry Tacken sluit de wandeltocht af met een kort bijbelgedeelte over Johannes de Doper die
ook voor moslims een bekend figuur
is. Hij is de naamgever van zowel de
Protestantse als de Katholieke kerk
van Mijdrecht.
De wandeling, georganiseerd door
het Interreligieus Platform De Ronde Venen, is een succes geworden.
Goed nieuws in een tijd waarin conflicten tussen de religies te vaak de
boventoon voeren! Goddank gaan
de verschillende geloofsgroepen in
De Ronde Venen respectvol met elkaar om en zo hoort het ook!

zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht.
Via de mail kan het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag
5 januari is ons kantoor geopend.

De functie van een hoofddeksel
wordt uitgelegd

Uitleg over de geschriften
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Doe de IVN natuurgidsencursus

Zondag 23 december
volop Kerstsfeer in
Koop Centrum Uithoorn
Uithoorn - Waar je ook komt in het
Koop Centrum van Uithhorn, alles
en iedereen straalt gezellugheid uit.
Het is echt Kesrt in Uithoorn.
De winkels zijn versiert, her en daar
klinkt kerstmuziek. Het is druk in de
straten en in de winkels. Het lijkt wel
of iedereen al echt zin heeft in de
komende feestdagen.
Ook de winkeliers doen er alles aan
om het de klanten en bezoekers van
hun winkelcentrum gezellig te maken. Zondag 23 december a.s. Gaan

alle winkels in Koop centrum Uithoorn, oftewel Het Oude Doro en
Amstelplein om 12.00 uur tot 17.00
uur open. Met gezellige kerstkraampjes, met kerstaanbiedeingen, warme chocolademelk, glühwein, een
kerstreintje voor de kinderen in
Amdstelplein, waarin ze echt een
rondje mee kunnen rijden.
In het Oude dorp rijdt de kerstman
met zijn arreslee en ieder kind die
dat wil mag een eidje meerijden.

bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl of
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl) kan het nog tot vrijdagochtend
21 december 11.00 uur.

Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en

Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen

zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht.
Via de mail kan het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag
5 januari is ons kantoor geopend.

Viering jaarwisseling
De Kwakel
De Kwakel - Gemeente, politie,
brandweer en een aantal inwoners
van De Kwakel zijn in goed overleg bezig met het opstellen van een
draaiboek om de viering van de
jaarwisseling in De Kwakel goed te
laten verlopen. Dit is een uitwerking
van de geslaagde viering van de vorige jaarwisseling aldaar.
De centrale viering is dit jaar van de
Anjerlaan/Rozenlaan verplaatst naar
het centrum van De Kwakel. Daar
wordt 31 december ter hoogte van

de Kerklaan/Drechtdijk een feesttent geplaatst. Bij de tent komen
vuurkorven te staan om het geheel
op te luisteren. In verband daarmee
worden de Kerklaan en het deel van
de Drechtdijk tussen Mgr. Noordmanlaan en Kwakelsepad/Boterdijk
op oudejaarsdag vanaf 23.00 uur
afgesloten voor alle verkeer. Deze
afzetting duurt tot nieuwjaarsdag
02.00 uur.
Met het oog op de veiligheid moeten altijd, maar zeker tijdens de af-

ren werken en die óók iets hebben
met de natuur, is er nu een unieke
gelegenheid: u kunt vanaf februari 2008 de IVN natuurgidsencursus
volgen en begeleider worden bij de
Veenmollen.
Cursus
De natuurgidsencursus geeft een
breed inzicht in de relaties tussen
mens en natuur en milieu in de eigen omgeving en bestaat uit een
mix van theorie, excursies en praktijkoefeningen.
U doet kennis op over veel soorten
planten en dieren, hun levenswijze
en onderlinge relaties. Ook het ontstaan van landschappen en ecosystemen en de invloed van de mens
daarop worden behandeld. De cursus duurt anderhalf jaar leidt op tot
het landelijk erkende diploma IVN
natuurgids. De start is op maandag
4 februari 2008. Elke twee weken is
er een cursusavond van 19.30 tot
22.00 uur op maandagavond, behalve in de vakanties. De buitenactivi-

teiten zijn eens per maand op een
zaterdagmorgen.
Bij het IVN vindt u – naast de jeugdgroep – nog veel meer mogelijkheden om als natuurgids actief te zijn:
er zijn werkgroepen voor het herkennen en inventariseren (tellen)
van planten, vogels en vlinders, voor
het geven van wandel-, fiets-, en
vaarexcursies, voor het onderhouden van de educatieve NME-tuin,
voor het organiseren van cursussen en lezingen, scholenprojecten
en nog veel meer. Ook zijn natuurgidsen actief bij het beschermen
van uilen, zwaluwen, weidevogels
en amfibieën.
Wilt u meer informatie over de
jeugdgroep, bel dan met Chiel Bakkeren (241509) of kijk op home.wanadoo.nl/ivnrvu/Jeugd.htm. Meer
informatie over de natuurgidsencursus krijgt u bij Pety Huussen
(283117) of Trijnie Korver (284638),
op home.wanadoo.nl/ivnrvu, of via
e-mail ivnrvu@wanadoo.nl.

Het geweldige koor Da Capo maakt
de sfeer in winkelcentrum Amstelplein helemaal colmpleet. In het
Oude Dorp kunt u genieten van de
X-mas vocals die in prachtige dickensachtige kostuums de mooiste chrismas carol a capella zingen.
Dus u weet het... Wilt u net voor de
kerst even gezellig uw kerstinkopen
doen, of wilt u er gewoon even gezellig tussenuit... Zondag 23 december naar Uithoorn. Het belooft daar
een gezellige middag te worden.

LET OP!!!
Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feestdagen wordt onze krant op andere dagen opgemaakt dan normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee kranten totaal anders is dan u gewend
bent. Dat geldt voor advertenties,
tekst en kabalen.

De Ronde Venen/Uithoorn - In
de huidige tijd, waarin veel kinderen nauwelijks meer buiten spelen
(maar achter computer of TV zitten),
is het van het grootste belang om
leuke en leerzame activiteiten aan te
bieden op natuurgebied. IVN JeugdNatuurClub “De Veenmollen” - onlangs onderscheiden met de prijs
voor het Vrijwilligersinitiatief 2007
van De Ronde Venen – zorgt ervoor
dat kinderen spelenderwijs met
de natuur in aanraking komen. De
Veenmollen (kinderen van 8-12 jaar)
komen één keer in de maand bij elkaar, op zaterdagmiddag in NME
centrum de Woudreus in Wilnis. Samen met ervaren natuurgidsen trekken ze erop uit, wandelend of op de
fiets, om iets bijzonders in de natuur
te onderzoeken. Bijvoorbeeld waterdiertjes in een poldersloot, of bloemen en vlinders in een mooie berm.
Soms steken we de handen uit de
mouwen en gaan we wilgen knotten
of nestkastjes timmeren.
Voor mensen die graag met kinde-

zettingsperiode- auto’s in de Mgr.
Noordmanlaan op de parkeervakken worden gezet en niet er naast.
Zo houden brandweerauto’s en ambulances vrije doorgang.
Een aantal inwoners van De Kwakel zal op oudejaarsdag geregeld
surveilleren in hun dorp. Ze zullen
bijvoorbeeld in de gaten houden of
volgens de regels vuurwerk wordt
afgestoken (dat mag die dag vanaf
10.00 uur) en of er geen sprake is
van vandalisme.

Irenebrug weghalen, gewoon de ambitie van het
Uithoornse college

”Winkeliers en Amstelhoekers worden niet
serieus genomen”
Amstelhoek - Tijdens de laatste raadsvergadering is al duidelijk gebleken dat er een enorme
weerstand bestaat ten aanzien van
de plannen van het college om de
Irenebrug af te breken en een loopbrug neer te leggen. Na de raadsvergadering was er een informatieavond voor de burgers belegd maar
het was niet meer dan een herhaling
van zetten. De emoties liepen nu en
dan hoog op hetgeen niet zo verwonderlijk is, als je opeens wordt
afgesneden van de buitenwereld
zoals een van de insprekers het uitdrukte. Volgens het college zijn alle varianten bekeken en besproken
met de raad (hoewel dat niet bleek
tijdens de raadsvergadering) en
is het college tot de conclusie gekomen dat, om een echt autoluw
dorpscentrum te kunnen creëren er
een knip moet komen en dat dan de
Irenebrug plaats moet maken voor
een voetgangersbrug.
Voorstel
Het voorstel was aan de raad: verwijder de doorgaande verbinding
en verbeter de verbinding vanuit
het dorpscentrum naar de nieuwe
N201. Maar hoe het college dan een
verbetering ziet door het weghalen
van de Irenebrug is niet helemaal
duidelijk. De eerste vraag die gesteld werd was waarom de vragen
van de insprekers op de raadsvergadering niet zijn meegenomen. “Door
de winkeliersverenigingen en het
Oude dorp is duidelijk aangegeven
dat zij niet voor het weghalen van
de Irenebrug zijn. Waarom wordt er
niet gekozen voor een slagboom en
dan alleen regionaal verkeer”. Een
andere inspreker vroeg zich af hoe
men autoluw hetzelfde kan noemen
als autoloos. “Er zijn tal van mogelijkheden om het verkeer af te remmen, denk aan stoplichten, verzinkbare palen zoals in Mijdrecht en dat
is niet zo kostbaar als een nieuwe

brug. In 2015 is pas de omlegging
waarom nu al een beslissing nemen
over deze brug. Als dit doorgaat zijn
alle plekken in Uithoorn bereikbaar
behalve dan Amstelhoek”.
Niet tevreden
Men was niet tevreden over de uitleg van wethouder Maarten Levenbach dat er naar alle varianten gekeken is en dat dit de beste oplossing zou zijn. “Hoe staat het met de
garagevariant” was een veelgehoorde vraag. Dat is niet aan te bevelen
aldus het college, maar een nadere uitleg kwam er niet echt. Toen iemand vroeg ‘Denkt u nu heus dat alle Amstelhoekers meer dan vijf kilometer gaan omrijden en de wethouder antwoordde ja dat denk ik
inderdaad ging een honend gelach
op. Sparnaay die ook had ingesproken bij de raadsvergadering wilde
weten hoe het nou met de financiën zit, en de wethouder niet verder
kwam dan: : “Dat is niet zo één twee
drie bekend” werd er schamper gelachen.
“Geef nou maar toe”, aldus een inspreker, “ dat jullie totaal nog geen
idee hebben over de kosten’. Bovendien komen er grote files voor de
Amstel en die gaan allemaal door
Uithoorn heen”. Een ander vond dat
het wel over onze belastingcenten
gaat waarover gesproken wordt en
dat is natuurlijk ook zo. Een rake
opmerking van een lid van de VVD
was: ‘Waarom opeens deze haast.
Ligt er een bombrief van een of andere projectontwikkelaar. Het kan
gewoon niet zijn dat wij niet mogen
meepraten en dat het college voorbijgaat aan onze tijd en onze belangen en dat iedereen het nakijken
heeft. Die brug weg is totale onzin
en er zijn tal van andere oplossingen”. Iemand anders wilde weten
of wel aan de oudere Amstelhoekers gedacht is “Hoe moeten die
Uithoorn bereiken Is daar over nagedacht. Volgens de wethouder is

er een vrije busbaan. Maar dit vond
men toch wel een lachertje “durft
u dit antwoord echt te geven in de
ogen van de Amstelhoekers? Een
andere reactie “Ik zie al dat ik een
heel eind moet omrijden om mijn
dochter even te gaan bezoeken.
Het is toch gewoon pure flauwekul.
U draait de zaken om en vergeet u
niet het is Uw ambitie en niet de onze”. Een ander “Wat vind ik daar nu
in dat nieuwe dorpscentrum. Ik krijg
het idee dat Uithoorn steeds groter wordt en dat wij als Amstelhoekers helemaal afgesneden worden
van de rest van de wereld”. Wouter
van Hilten die eveneens al had ingesproken bij de raadsvergadering
vroeg zich het volgende af “Waarom
worden de Amstelhoekers niet serieus genomen. Dit is absoluut niet
commercieel. Wie bedenkt er in vredesnaam een dergelijk plan. Zorg
dat je in ieder geval Amstelhoek per
auto kan bereiken en op wat voor
manier maakt niet uit maar niet op
deze manier. En een laatste inspreker “Ga nou eens kijken in Etten
Leur daar hebben ze ook een ondergrondse garage gemaakt en dat
loopt allemaal heel goed”. Er hoeft
weinig aan dit verslag toegevoegd
worden. Het is wel overduidelijk hoe
de bewoners van Amstelhoek en de
winkeliers van het Oude Dorp en het
Amstelplein denken over dit voorstel. En het gaat niet om een winkelier het gaat omenkele tientallen om
maar niet te spreken van heel Amstelhoek. Maar ja het is het ambitie
van het college!!
Donderdag 24 december zal de raad
het definitieve besluit moeten gaan
nemen. Het college heeft toegezegd
dat zij dan de verschillende kosten
aan de raad zulen voorleggen en
een goede onderbouwing waarom
hun plan de enige goede is.
Wordt vervolgd.
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Dodelijk verkeersongeval
Mijdrecht - Vrijdagavond 14 december is een 53-jarige man uit
Mijdrecht om het leven gekomen bij
een verkeersongeval. Het slachtoffer
was een proefrit aan het maken op
een motor en is rond 17.45 uur op de
Constructieweg tegen een stilstaan-

’t Haventje twee keer in
de week open!

de aanhangwagen aangereden.
Op deze weg geldt een parkeerverbod. De politie heeft de eigenaar
van de aanhangwagen, een 43-jarige man uit Blijham gehoord en zal
in afwachting van het technisch onderzoek proces-verbaal opmaken.

Vinkeveen – Het jongerenontmoetingscentrum ’t Haventje, Herenweg
8 te Vinkeveen is iedere woensdagen vrijdagavond geopend vanaf
20.00 uur. Je bent dan welkom om
weer lekker bij te kletsen of te darten, een potje tafelvoetbal enz..
Woensdag 19 december is er de
mogelijkheid om een windlicht te
maken.

LET OP!!!

Onze krant wordt op
andere dagen opgemaakt!
In verband met de komende
feestdagen wordt onze krant op
andere dagen opgemaakt dan
normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee
kranten totaal anders is dan u gewend bent. Dat geldt voor advertenties, tekst en kabalen.
Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en
bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl
of verkoopmijdrecht@meerbode.
nl of verkoopuithoorn@meerbode.nl) kan het nog tot vrijdagoch-

tend 21 december 11.00 uur.
Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen
zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag 5 januari is ons kantoor geopend.

VSB Fonds en Scouting
maken ouderen blij!
De Ronde Venen - Afgelopen vrijdag hebben de Verkenners en de
Padvindsters van Scouting Jan van
Speyk uit Mijdrecht alle ouderen in
de verzorgingshuizen in De Ronde
Venen blij gemaakt met een mooi
kerststukje. De kerststukjes zijn gesponsord door het VSB Fonds.
De ouderen waren blij verrast door
deze actie en de Scouts werden dan
ook hartelijk ontvangen. De kinderen hebben maar liefst vijf huizen
aangedaan: Nieuw Avondlicht en

Gerardus Majella in Mijdrecht en
Zuiderhof, Vinkenoord en Mariaoord in Vinkeveen. Alle bewoners
kregen een kerststukje.
Naast deze actie verkoopt Scouting Jan van Speyk elk jaar kerstukjes, waarvan de opbrengst gebruikt
wordt voor het onderhoud van de
Scoutingboerderij en de aanschaf
van kampeermateriaal. De groep
wil iedereen bedanken die Scouting
een warm hart toedraagt en dit jaar
een kerstukje heeft gekocht.

Vogelvereniging De Groenling
organiseerd:

District-tentoonstelling
van Noord Holland
De Kwakel - De vogelliefhebbervereniging “De Groenling houd tussen kerst en Nieuwjaar een vogeltentoonstelling. De tentoonstelling
zal plaats vinden in de sporthal van
KDO te De Kwakel.
Het belooft ook dit jaar weer een
grandioze show te worden.
De openingstijden zijn:
Woensdag 26 december
11.45 – 18.00 uur
Donderdag 27 december
10.00 – 18.00 uur
Vrijdag 28 december
10.00 – 21.00 uur
Zaterdag 29 december
10.00 – 18.00 uur
Zondag 30 december
10.00 – 13.00 uur
De opening van de tentoonstelling
zal plaats vinden op Woensdag 26
december, door de burgemeester
van Uithoorn, mevrouw Groen om
11.00 uur.
Het heeft heel wat voeten in aarde
voordat 1400 vogels in keurig schone kooien en een mooi ingerichte

sporthal staan. Op zaterdag beginnen de eerste voorbereidingen al
en op zondag kunnen dan alle inzenders uit geheel Noord Holland
hun mooie vogels komen inbrengen. Op maandag komen er officiële
keurmeesters van de Nederlandse
Bond van Vogels naar KDO, om de
vogels te keuren aan de hand van
de bondsrichtlijnen. Sommige vogels worden gekeurd uitsluitend op
kleur, sommige op zang en andere
vogels op vorm of postuur. Alle vogels moeten in een goeie conditie
zijn en er goed verzorgd uitzien. De
keurmeesters bepalen ook welke
vogels de uiteindelijke kampioenen
van de tentoonstelling worden. Dus
kom gezellig bij ons langs om deze
grandioze grote district tentoonstelling te bekijken.
Als u belangstelling heeft voor deze
hobby, dan heeft u door de tentoonstelling een uitstekend gelegenheid
om kennis te maken met de Groenling.
Intree is gratis

KBO De Kwakel gaat
volledig uit hun dak!

De Kwakel - Vrijdag jl. december
is het jaarlijkse patroonsfeest van
de KBO afdeling De Kwakel een onvergetelijke dag geworden. Na een
kerkdienst was er in het dorpshuis
voor zo n 120 ouderen van De Kwakel plaats voor een gezellige dag.
Na een heerlijk kopje koffie was er
tijd ingeruimd voor enkele rondjes
bingo met leuke prijzen en daarna
een borreltje.
Toen volgde er een heerlijke lunch.
Na de middag ging het programma verder met een spectaculair op-

treden van smartlappen koor van
het Anker o.l.v. Joke Reurings uit
Mijdrecht.
Het koor wist de zaal met veel enthousiasme in de stemming te brengen. Daar zal nog lang over nagepraat worden. Het bestuur van de
KBO, kan als organisator trots zijn
op deze zo goed verlopen dag. De
dag werd gesponsord werd door
kwekerij de Amstel die voor allemaal ook nog een mooie plant beschikbaar had gesteld.

Kosten 4,00 euro incl. 2 drankjes.
Voorafgaand aan de opening op
de vrijdag kan je ook gezamenlijk
eten. Als je dat wilt, moet je dat uiterlijk donderdagavond melden op
telefoonnumer 0297 – 263767/ 06
– 40561604 of een briefje met je
naam en adres in de brievenbus van
’t Haventje.
Tot ziens!

Kerststukje maken
bij Eliboe
Vinkeveen - Na een week hard werken was het dan eindelijk zo ver, de
ruim 200 zelf gemaakte kerststukjes
moesten aan de man gebracht worden. Bij het clubhuis was het zaterdag een drukte van belang, ruim 50
leden van de scouting groep Eliboe
hadden zich gemeld om huis aan
huis de kerststukjes te verkopen.
Waarbij sommige heel creatief waren. Bij één groep ging de verkoop
niet naar het zin. Toen verzonnen ze
om bij iedere deur waar ze aanbel-

den een kerstliedje te gaan zingen,
waarna de mensen bijna geen nee
meer konden zeggen, grandioos.
Tevens was er een aantal mensen
die stukjes in Maria-oord op de
kerstmarkt verkochten. Hier gingen
later ook de niet verkochte kerststukjes van de groepen heen. Al met
al hebben we op 12 kerststukjes na,
alles verkocht. Jongens, meisjes,
dames en heren hiervoor hartelijk
dank, toppers.www.eliboe.nl

Politiebureau gesloten
voor publiek

Kerststress op eerste
kerstdag in de
Veenhartkerk
De Ronde Venen - Gauw nog even
kerstkransjes halen, het nette tafelkleed strijken, de eerste uitgevallen
naalden van de kerstboom opzuigen
en “oeps” niet vergeten het vlees op
tijd te marineren en dan kan kerst
beginnen. Herkenbaar? Ook elk
jaar last van kerststress? Dan is
de theatervoorstelling ‘Kerststress’
van The Moving Message iets voor
jou. Kom op dinsdag 25 december, eerste kerstdag, om 10.30 uur
naar de Veenhartkerk, Grutto 2a in
Mijdrecht. De toegang is gratis.
Met een mix van drama, cabaret,
mime, dans, muziek en zang willen de makers van Kerststress je
opnieuw stilzetten bij de betekenis
van kerst. Stel dat jij de geboorte
van Jezus zou hebben meegemaakt,

wat zou je dan van dit kindje hebben
verwacht? Hoe vul je kerst in? Hoe
rijm je de ellende in deze wereld met
de belofte van Jezus als Koning?
Kerststress gaat over drie herders
die Jezus’ geboorte van heel dichtbij
hebben meegemaakt. Ze worstelen
ieder op hun eigen manier met de
boodschap van kerst voor hun eigen leven.
Dit optreden is bedoeld om jou aan
het denken te zetten over wat de
geboorte van Jezus vandaag kan
betekenen.
Datum: dinsdag 25 december, eerste kerstdag
Tijdstip: 10.30 uur. Het programma
duurt ongeveer een uur.
Waar: Veenhartkerk, Grutto 2a,
Mijdrecht

Pas op voor
oplichter(s)
Mijdrecht – Afgelopen week is er
bij diverse bewoners in Mijdrecht,
in de wijken Hofland Zuid en Noord
(voor zover bij ons bekend tenminste) aangebeld door een getinte jongeman, keurig in het pak, die zich
voorstelde als een medewerker van
een goed doel, met de vraag of u lid
wilde worden. Heel wat burgers vertrouwde het niet en namen contact
op met de gemeente met de vraag
of er een vergunning was om hiervoor lang de deur te gaan.

Dit bleek niet het geval. Ook bij de
politie bleken al meerdere meldingen te zijn binnengekomen. Dus
wees gewaarschuwd.
Vraag iemand altijd om zijn vergunning en zijn id. En teken nooit een
machtiging dat ze van eenmalig van
uw bank kunnen afhalen. Mocht u
dat toch deze week gedaan hebben,
u kunt dit soort machtigingen altijd
nog binnen een week bij uw bank
laten blokkeren.

Mishandeling
Mijdrecht - Donderdag 13 december rond 15.00 uur kreeg de politie
een melding dat een supermarktmedewerkster werd mishandeld
door een klant.
Ter plaatse bleek het slachtoffer een
23-jarige vrouw uit Mijdrecht. Zij
vertelde zonder aanleiding door een
klant te zijn uitgescholden en geslagen. De klant was op dat moment
al weg. Toen de Mijdrechtse op het
bureau aangifte deed, meldde de
klant zich aan de balie.
Agenten hebben de 37-jarige vrouw
aangehouden voor mishandeling en

discriminatie. Tegen de vrouw wordt
proces-verbaal opgemaakt.

Snelheidscontrole
Wilnis - De politie heeft op dinsdag
11 december van 19.30 tot 21.00 uur
een snelheidscontrole op de Ir. Enschedeweg gehouden.
Van de 366 gecontroleerde voertuigen, negeerden 79 bestuurderes de
maximumsnelheid van 80 km/u. Eén
bestuurder had wel heel veel haast:
hij reed 134 km/u.

De Ronde Venen - Het politiebureau aan de Anselmusstraat 42 is
vanaf 24 december (Kerstavond)
vanaf 17.00 uur tot en met woensdag 26 december gesloten voor publiek. Voor het doen van aangifte
kunt u terecht op het politiebureau

in Maarssen van 09.00 tot 22.00
uur. Ook kunt u via Internet aangifte doen.
Heeft u de politie nodig dan kunt u
24 uur per dag bellen naar 09008844 en voor spoed gevallen 112.

Gedicht van de week
Vuurwerk maakt meer kapot
dan je lief is
Begin deze maand raakt in Mijdrecht een hondje zwaar
gewond nadat een stuk vuurwerk in zijn bekje was ontploft. Op
maandagavond 3 december jl, omstreeks 10 voor half 9 ging
het hondje Bowie even een luchtje scheppen in ‘zijn’ tuin aan
de Schoutenstraat. Deze tuin is omsloten met een schutting.
De eigenaar hoorde de hond aanslaan en vervolgens een harde
knal.
Men vond het hondje zwaar gewond in de tuin. Vermoedelijk is een
groot stuk vuurwerk over de schutting gegooid wat het beestje in
zijn bek heeft gepakt. Kort hierop ontplofte het stuk vuurwerk. Het
beestje is zwaar gewond naar de dierenarts vervoerd waarna hij
toch aan zijn ernstige verwondingen is overleden.
Zijn bazinnetje schreef het volgende gedicht:
Verdriet, pijn en boosheid
want ik ben jou kwijt
een harde vuurwerk knal
is het laatste wat jij je herinneren zal
toen twee slapeloze nachten
met jou in mijn gedachten
die coma was zo rot
ieder uur maakte steeds meer kapot
moet ik nou beslissen jou een spuitje te geven
dat betekent het einde van jouw leven
jouw korte leven
ik had jou nog zoveel willen geven
het laatste wat nu nog over is
is een heel groot gemis
mijn herinneringen aan jou
is iets wat ik nooit vergeten zou
je was zo een mooi dier
met jou had ik altijd veel plezier
verdriet dat ik jou zo mis
de pijn dat het hier zo stil is
de boosheid op die ene persoon
die ons dit heeft aangedaan, Bowie, ik mis je gewoon
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Cameratoezicht in Mijdrecht
centrum van start

Piet Pouw won twee minuten
winkel bij Argon Bingo
Mijdrecht – Eens in de maand organiseren de vrijwilligers van supportersvereniging de Lijnkijkers van
voetbalvereniging Argon, een gezellige bingo avond in de voetbalkantine. Zo rond de dure Kerstdagen hebben ze altijd passende prijzen met als hoofdprijs, twee minuten gratis winkelen bij de Boni in

Mijdrecht. Afgelopen vrijdagavond
was de bingo avond en zaterdagmiddag kon de winnaar, Piet Pouw
aan slag. Best nerveus liep hij nog
even de winkel door om te kijken
hoe hij het beste kon lopen. Van
iedereen goedbedoelde adviezen
aanhorend werd hij alleen nog maar
nerveuzer. Onder het toeziend ook

van twee van de organisatoren van
deze bingo avonden, Piet de Jong
en Lia Clement, ging hij van start.
In het begin wat onwennig, maar op
het laatst had hij het goed door. Aan
de kassa bleek dat hij het heel goed
had gedaan. Ruim 218 euro, wel dat
is nog eens een heerlijke prijs zo net
voor de feestdagen.

De Regenboog te gast bij:

Kerstconcerten Ernst
Daniël Smid
Mijdrecht - Kindermusicalkoor De
Regenboog uit Mijdrecht was dit
weekend te gast bij een serie van
drie kerstconcerten die Ernst Daniël Smid gaf voor klanten van de
Rabobank Delflanden en Nootdorp/
Pijnacker. Temidden van een sfeervol kerstprogramma, waaraan naast
de bekende bariton ook de sopraan
Marjolein Latour, harpiste Yolanda
Davids en het ballet van Elisabeth
Timofeeff meewerkten, brachten de
kinderen van De Regenboog een

aantal kerstliederen ten gehore.
“Het is al enkele jaren een goede traditie om deze weken op een
aantal plaatsen kerstliedjes te komen vertolken. Dat we nu de gelegenheid hadden om met Ernst Daniël Smid en andere gasten én een
live orkest op te treden was wel een
hele bijzondere ervaring”, aldus Mary Verlaan van Kindermusicalkoor
De Regenboog. “Helemaal geweldig was, dat we twee van onze eigen kerstliedjes in het programma

mochten brengen. Ook het orkest
van Eric Vlasblom reageerde hier
erg positief op en vond het leuk om
tussen het traditionele repertoire
ook nieuwe liedjes te horen.”
Na de drukke kerstperiode doet
het koor op 18 januari 2008 nog
mee aan de Korenjamboree van de
Stichting Cultura en dan wordt het
een aantal maanden hard oefenen
om op 24 en 25 mei a.s. de musical
Jungle Book op te voeren in Partycentrum De Meijert.

Mijdrecht - Nog vóór de komende feestdagen zullen alle 13 beveiligingscamera’s in het centrum van
Mijdrecht in gebruik zijn gesteld.
Dat is nu nog de helft. De camera’s hangen op strategische plaatsen op 4 en 6 meter hoogte aan zogeheten kantelmasten. Doel ervan is
om mogelijke overlast van hangjongeren en vandalisme te registreren
en de beelden ervan op monitoren
in de uitkijkcentrale van de Politie
Regio Utrecht weer te geven. Dat is
een ruimte met een wand vol beeldschermen waarop alle door de camera’s bestreken straten en pleinen te zien zijn met natuurlijk alle
bewegingen van mensen en voertuigen. Eventuele ongeregeldheden
worden direct doorgegeven aan de
politiemeldkamer en/of surveillancewagens waarna meteen ingegrepen kan worden. Dit vertelde burgemeester Marianne Burgman tijdens
een persbijeenkomst in het gemeentehuis afgelopen donderdag
13 december.
Live beelden
“De gemeente De Ronde Venen is
de eerste gemeente in de provincie
Utrecht die op deze manier de beelden laat ‘verwerken’ waarna de politie direct ‘inzetbaar’ is. Mede om die
reden is gekozen voor het uitlezen
van beelden door speciaal opgeleide politiefunctionarissen en niet
door een particulier beveiligingsbedrijf. Die zou bij geconstateerde ongeregeldheden dan de politie
moeten waarschuwen en dat is dan
weer een extra tussenstap wat vertraging in de hand zou kunnen werken. Daarnaast is het bekijken van
beelden een bij de wet geregelde
activiteit. Er gelden strenge regels
voor omdat de privacy hier in het
geding is. Je mag ook niet zomaar
als gemeente besluiten om cameratoezicht in te stellen. Dat moet in
overleg met politie en de Officier
van Justitie waarbij eerst moet worden aangetoond dat een zwaar middel als cameratoezicht geoorloofd is
als aanvulling op het gevoerde beleid en de surveillances. Dat bleek
bij ons het geval naar aanleiding van
het vandalisme waardoor in 2004 en
2005 het centrum van Mijdrecht
werd geteisterd. De camera’s houden 24 uur per dag de omgeving in
de gaten. De beelden worden opgeslagen en volgens de wettelijke termijn van maximaal vier weken bewaard. Voorlopig zetten wij in op
live beelden tijdens de horeca avonden in het weekend, van 22.00 uur
’s avonds tot 05.00 uur ’s ochtends.
Daarbij gaat het in totaal om zo’n
14 uur live uitkijken per week en 6
uur uitlezen van de beelden. Als het
nodig is kunnen we het aantal uren
toezicht verhogen. Er is een contract met de toezichthouder en de
leverancier gesloten voor een termijn van 3 jaar. Na twee jaar gaan
we de resultaten evalueren.” Aldus
de burgemeester die blij is dat het
project nu na twee jaar van overleg
van start is gegaan. Zij merkt hierbij tevens op dat De Ronde Venen
zich hiermee heeft geschaard in het
rijtje van nog acht gemeenten in de
provincie waar op bepaalde locaties eveneens cameratoezicht is ingesteld.
De wens tot cameratoezicht dateert al van twee jaar geleden. Op
3 november 2005 heeft de gemeenteraad van De Ronde Venen een
motie aanvaard die het college opdracht gaf tot de introductie van cameratoezicht op die plaatsen waar
de veiligheid het meest in geding
was. Dit met als doel de veiligheid
en het veiligheidsgevoel structureel
te verbeteren, Daarbij zijn twee verschillende vormen van cameratoezicht als optie gekozen. Enerzijds in
het kader van de handhaving van de
openbare orde en anderzijds in het
licht van de beveiliging van goederen en eigendommen. Na aanbesteding werd levering en plaatsing van
het camerasysteem uiteindelijk ver-

zorgd door het bedrijf Damovo Nederland uit Breda en recentelijk in
gebruik gesteld.
Privacy gewaarborgd
“De camera’s zijn van het zogenaamde ‘dome’ type die 360 graden draaibaar zijn,” legt Frank Voorbij uit. Hij is beleidsmedewerker Integrale Veiligheid bij de gemeente en heeft dit project toegewezen
gekregen. “Ze kunnen ook kantelen
en objecten inzoomen. De aansturing gebeurt op afstand vanuit de
toezichtcentrale die zich in Utrecht
stad bevindt. De beeldverbinding
verloopt via een glasvezelkabelnet.
Omdat nog niet alle aansluitingen
technisch gerealiseerd zijn wordt
tijdelijk gebruik gemaakt van een
straalverbinding. De plaatsing van
de camera’s betreft het gebied in
en rond de Dorpsstraat tot en met
de rotonde Bozenhoven, Rondweg
en Anselmusstraat bij het politiebureau. Maar ook het Raadhuisplein
en het Burgemeester Haitsmaplein
horen erbij. De posities zijn in samenwerking met deskundigen bepaald. Het zijn vernuftige camera’s die ook bij weinig licht een zeer
goed beeld van de omgeving, personen en voorwerpen kunnen opnemen en doorsturen. Behalve dat de
beelden live worden ingelezen op de
centrale in Utrecht wordt er ook nog
een monitor geplaatst in het politiebureau aan de Anselmusstraat. Die
wordt gekoppeld aan de camera bij
de rotonde tegenover de Rabobank.
Op die manier kunnen politieagenten even ‘meekijken’ over Bozenhoven als er in de richting van het
dorp iets aan de hand is. Dat betreft
uitsluitend beelden van deze camera vanuit een vast ingestelde stand.
Hij is vanuit deze politiepost niet in
een andere richting aan te sturen.
Vanzelfsprekend hoeven ‘normale’
mensen niet bang te zijn dat zij worden ‘gespot’.
Zij geven immers geen aanleiding
om in de gaten te worden gehouden. Hun privacy is gewaarborgd.
Overigens is het ook zo dat wij verplicht zijn het publiek met bordjes te
informeren dat men een gebied betreedt waar cameratoezicht is. Het
gaat hier om een gesloten systeem

dat uitsluitend door politiefunctionarissen wordt bekeken. Het camerasysteem is zeer innovatief. Zo
zal het de privacy van burgers zoveel mogelijk beschermen. Als bij
het draaien van de camera’s bijvoorbeeld een raam van een huis in
beeld komt, wordt deze ruimte bij de
camera ‘gemaskeerd’. Dat wil zeggen dat de camera niet binnen in de
woning kan kijken. Een prettige bijkomstigheid is wel is dat de camera’s ook andere criminele activiteiten vastleggen, bijvoorbeeld inbraken in woningen, winkels of auto’s.
Dat is dan mooi meegenomen.”
Veiligheid mag wat kosten
Voorbij geeft eveneens aan dat deze vorm van cameratoezicht iets anders is dan beveiliging van bedrijfsterreinen met camerabewaking. De
insteek daarvan is anders en gericht op uitsluitend beveiliging van
eigendommen. Meestal betreft het
hier ook particuliere beveiligingsbedrijven die de zaak soms wel, soms
niet via camera’s live in de gaten
houden of dat uitsluitend de beelden worden opgeslagen. Pas bij calamiteiten worden de beelden uitgelezen en wordt actie ondernomen.
Wat wel mogelijkheden biedt is dat
deze bedrijven voor wat betreft hun
bewakingsactiviteiten aangesloten
kunnen worden op hetzelfde glasvezelnetwerk waardoor ook de camera’s van de gemeente hun beelden sturen. Het gebruik van het netwerk wordt daardoor voor alle partijen goedkoper. En over kosten gesproken, het totale project van cameratoezicht is (eenmalig) begroot
op 245.000,- euro.
De structurele kosten van beheer,
onderhoud, uitkijkcentrale, glasvezelverbinding en de inzet van een
politiesurveillant voor het bekijken
van de beelden bedragen 82.000,euro op jaarbasis. Geen geringe bedragen, maar als u weet wat vernielingen en vandalisme ondernemers
en particulieren inmiddels aan materiële en geestelijke schade hebben
berokkend, is dit het wel waard.
En…het vergroot voor ons allemaal
het gevoel van veiligheid op straat.
Daar valt ook wat voor te zeggen.

Kerstconcert X-mas Vocals
en het Amstel Gospel Choir

Foto: Leden van Kindermusicalkoor De Regenboog met liggend in hun midden Ernst Daniël Smid
(Foto: Marjon Donker)

Uithoorn - Op zondagavond 23 december vindt voor de 5e keer het
kerstconcert plaats van de X-mas
Vocals. Dit sfeervolle concert is inmiddels een traditie geworden in Uithoorn en trekt elk jaar meer bezoekers. Behalve de X-mas Vocals,een
groep van 45 zangers die optreden
in kostuums in de stijl van Charles
Dickens, zal dit jaar het Amstel Gospel Choir hun swingende medewerking verlenen aan dit concert.

Bovendien zal Scrooge in hoogst eigen persoon de bezoekers trakteren
op een sfeervol kerstverhaal. Kortom: het belooft weer een bijzondere
avond te worden!
Het concert is gratis toegankelijk.
Na afloop zal er middels een collecte een vrijwillige bijdrage gevraagd

Het programma is gevarieerd met
voor de pauze een selectie uit bekende en minder bekende Engelse Christmas Carols, a capella uitgevoerd door de X-mas Vocals. Het
repertoire van het Amstel Gospel
Choir na de pauze bevat bekende
gospelkersthits zoals o.a God rest
you merry, gentlemen, Marry had a
baby en Joy to the world.

Uithoorn - In de sfeervolle kerk
‘De Burght’ aan het Potgieterplein
te Uithoorn is iedereen welkom om
uit volle borst mee te komen zingen
met oudhollandse kerstliederen. Op
zaterdag 22 december verzorgen
het Emmaüskoor (onder leiding van
Peter Huijmans) en Ackoord (onder
leiding van Annemieke van Beek)
een samenzang van 19.00 tot 20.00

worden om de kosten van dit evenement te dekken. Het concert wordt
gegeven in de r.k. kerk De Burght
aan het Potgieterplein in Uithoorn
en begint om 20 uur. De zaal is open
vanaf 19.30 uur. Gezien de te verwachten drukte, is het raadzaam op
tijd te komen.

Kerstsamenzang
uur. De koren zullen ieder een luisterlied ten gehore brengen en ook
kunnen de aanwezigen luisteren
naar een kerstverhaal. Frans Pieck
verzorgt de muzikale begeleiding op
de vleugel en het orgel. De entree is
gratis en na afloop wordt een glas
glühwein of limonade aangeboden.
Een vrijwillige bijdrage in de kosten
is natuurlijk welkom.

pagina 38

Nieuwe Meerbode - 19 december 2007

Argon D8 heeft sponsor
uit Amsterdam
Mijdrecht - Het reclamebureau
THEY, opgericht door oud Argon
speler Patrick van de Gronde, onder andere bekend van commercials voor merken als KPN, RVS (die
commercial met de zwevende mannen met blauwe paraplu’s.), Martini, AEGON en dergelijke, heeft zich
ontfermd over het pupillen D8 team
van Argon. Waarom sponsort het in
Amsterdam gevestigde bedrijf THEY

een jeugdelftal bij Argon? Omdat alles wat er bij THEY gebeurt te maken heeft met groei. En dan kijk je
dus ook naar je wortels. En die liggen voor Patrick van de Gronde in
Mijdrecht. En nog preciezer, voor
een groot gedeelte op de voetbalvelden van Argon, waar hij in de
loop der jaren heel wat wedstrijden
heeft gespeeld. Vandaar zijn keuze
om juist een opgroeiend jeugdelftal

te sponsoren. Een elftal ook dat nog
kan groeien. En niet een selectieelftal, die over het algemeen sneller
gesponsord worden, maar een team
waarvan de groei in de loop van de
jaren nog niet vast ligt. Via de website van het bedrijf (THEY.NL) zullen
de verrichtingen van het team met
regelmaat te volgen zijn, wie weet
waar deze samenwerking nog toe
zal kunnen leiden….

Mastwijk drie keer
Nederlands kampioen
Regio - Een geweldige dag was het
voor de deelnemers van Mastwijk
Taekwondo die deel hebben genomen aan de Nederlandse Kampioenschappen Stijl Taekwondo te
Veldhoven. Naast drie Nederlandse
Kampioenen waren er tevens twee
zilveren en twee bronzen plaatsen.
Er waren zo’n 200 deelnemers die
uit zouden gaan komen in verschillende poules. Mastwijk Taekwondo
was afgereisd naar Veldhoven met
een grote delegatie van achttien
deelnemers en een drietal coachen.
Deze deelnemers waren: Nabil Burggraaf, Maxim Meijer, Tyree Jooren,
Rowin van Mens, Chaimma Massa,
Youssef Massa, Wim Schoenmaker,
Lotte Besseling, Vincent Hartong,
Kathelijne van der Woude, Justin
Koek, Jan Wielinga, Wendy Langenberg, Carel Wielinga, Sander Hendriks, Dave Roverts, Jeffrey van Loo
en Christina Verbruggen.
Marcel Fiorenza, Shanna van Mens
en Cor Mastwijk waren de coachen
die alles zo goed mogelijk hebben
begeleid. Het begon in de ochtend
met de B-klasse (groene banden t/
m roodzwart) en de kinderen moesten als eerste hun kunnen tonen.
Dave Roverts mocht een ronde voor
de juryleden voorlopen zodat zij een
niveau konden vaststellen.

Ere plaatsen
Daarna kon het Kampioenschap
starten en was het aan Dave Roverts, Nabil Burggraaf, Tyree Jooren, Rowin van Mens, Justin Koek,
Maxim Meijer en Jeffrey van Loo om
hun best te doen een ronde verder
te komen. Het bleek al snel dat deze
jonge deelnemers nog ervaring mis-

sen en jammer genoeg er nog geen
ereplaatsen voor hen waren. Ook bij
de meisjes waren Kathelijne van der
Woude en Christina Verbruggen niet
sterk genoeg om door te dringen tot
de volgende ronde, Kathelijne viel
wel op met haar krachtige bewegingen. De wat oudere deelnemers
Chaimma Massa en haar broer
Youssef wisten jammer genoeg ook
niet door gaan voor een volgende
ronde, wel viel Chaimma Massa op
omdat zij wel heel goed haar vormen liep maar de concurrenten waren erg sterk en zeer ervaren. Wim
Schoenmaker uit Mijdrecht wist wel
door te gaan naar de finale waar
hij net wat te kort kwam en vierde
werd. Wim is sinds jaren weer met
Taekwondo begonnen en dit was
zijn eerste wedstrijd sinds lange tijd.
Vincent Hartong uit Mijdrecht kwam
uit in de aspirantenklasse tot 13 jaar
en deed wel goede zaken en wist
een zeer mooie derde plaats te bemachtigen ondanks een lichte griep.
Een hele goede prestatie van de 11
jarige Vincent en hiermee was de
eerste prijs binnen.
Zilver
Ook de pas 10 jaar jonge Jan Wielinga uit Nieuwegein wist in zijn poule het erg goed te doen en hij wist
een zeer verdiende zilveren plaats
te pakken.
De 11 jarige Wendy Langenberg ook
uit Nieuwegein deed enorme goede
zaken en wist een hele mooie eerste
plaats te veroveren in een poule van
maar liefst 16 deelnemers wat een
geweldige prestatie is.
Daarna konden deze twee talenten
nogmaals aantreden in de duo’s en

ook daar vielen zij in de prijzen en
werden nogmaals eerste en weer
een mooie gouden plak, een fantastische prestatie van deze twee jonge
Taekwondoka’s die een mooie Taekwondo toekomst tegemoet gaan!
Maar de prijzenregen was nog niet
voorbij want na hard werken wist
Lotte Besseling uit Mijdrecht een
verdiende derde plaats op te eisen
in ook een sterke bezetting.
Lotte is zich aan het voorbereiden
voor haar zwarte bandexamen aanstaande zondag en dit is een geweldige opsteker.
Toch was het nog niet gedaan want
Carel Wielinga, de vader van Jan,
wist in de C-klasse 42+ een zeer
mooie tweede plaats te behalen en
dat was boven verwachting dus ook
hier grote blijdschap.
A-klasse Na de pauze was het tijd
voor de A-klasse (zwartebanden en
hoge dangraden) en hier trad Sander Hendriks uit Nieuwegein aan.
Sander liet er geen twijfel over bestaan en wist van begin af aan de
score op te voeren en Sander kon
ook het goud in ontvangst nemen
en zich hiermee Nederlands Kampioen 2007 noemen.
Voor Sander al het zoveelste goud
en Sander is pas 13 jaar dus voor
hem is er nog een hele mooie toekomst weggelegd.
De coachen hadden hun handen
vol maar de opbrengst van de deelnemers was geweldig en zo kwam
voor Mastwijk Taekwondo een hele
mooie dag ten einde.
Het resultaat: 2 keer brons, 2 keer
zilver en drie keer goud bij het Nederlands Kampioenschap Stijl Taekwondo te Veldhoven.

Benauwde overwinning
CSW dames
Wilnis - Het trainerskoppel Kors
Pennin en Cees Vink kan de (korte) winterstop voor de hoofdmacht
van de CSW-vrouwen ingaan met
20 punten en de vierde plaats op de
ranglijst en dat is wel eens minder
geweest. Toch ging de laatste overwinning van 2007 bepaald niet van
een leien dakje. Tot twee keer toe
moest CSW een achterstand wegwerken en zelfs na een 2-4 voorsprong werd het toch nog even lastig. CSW keepster Isabella Koenen
had een vervelende dag, afgezien
van een fraaie redding halverwege de eerste helft, ging ze bij de tegentreffers niet vrijuit.
Net zoals het weer zag het er allemaal zonnig uit voor CSW in de openingsfase bij Stedoco.
De Wilnisse ploeg zette haar tegenstander onmiddellijk onder druk en
scoringskansen kwamen er ook. Zo
kreeg CSW topscorer Natasja Cornelissen in de zesde minuut al een
fraaie kans, maar zij schoot gehaast
naast. Toch waren ook de counters
van de tegenpartij niet van gevaar
ontbloot, zoals in de 16de minuut,
toen de bal via de binnenkant van
de paal weer het veld in rolde. In de
daarop volgende CSW aanval verscheen Linda Los na een pas van
Linda van Beek kansrijk voor het

doel van Stedoco, maar ook dit keer
ging het feest niet door.

Verrassen
Onmiddellijk hierna liet Isabella
Koenen zich –gehinderd door de
laagstaande zon- verrassen door
een 40 meterschot en keek CSW tegen een 1-0 achterstand aan. Even
later had het zelfs 2-0 kunnen zijn,
maar nu stond de CSW sluitpost bij
een doorgebroken tegenstander wel
paraat. CSW was een tijdje van slag
en er volgde een rommelige fase in
de wedstrijd. Toch viel in die periode
de gelijkmaker, toen libero Kim van
Kippersluis zich met de aanval bemoeide en Nelleke Vrielink een niet
te missen kans bood. Korte tijd later kwam CSW onverwacht opnieuw
op achterstand, toen de bal achterin werd verspeeld. Isabella Koenen
bleef te lang aarzelen en kon toen
met een simpel lobje worden geklopt.
Dat de roodblauwen toch nog met
een gelijke stand de rust in konden,
dankten ze aan een bevlieging van
Linda van Beek, die de bal uit een
vrije trap ineens de kruising indraaide.
Stuk beter
Ook in de openingsfase van de twee-

de helft was CSW weer een stuk beter dan Sterk Door Combinatie. Natasja Cornelissen en Linda Los kregen goede mogelijkheden, maar het
net konden ze niet vinden. Diana
Koenen smaakte het genoegen om
na een vrije trap van Linda van Beek
met een lob CSW voor het eerst deze
middag op winst te zetten. Hetzelfde tweetal was een kwartiertje later
ook verantwoordelijk voor de vierde
CSW goal. Nu schoof Diana de bal
langs de uitlopende keepster in het
hoekje. Er leek voor CSW geen vuiltje meer aan de lucht, maar toen Isabella even later wat al te lang treuzelde met uitverdedigen, scoorde
de thuisclub toch weer tegen. CSW
kreeg het net zoals voor de rust in
de slotfase weer een beetje moeilijk,
maar kreeg ook nog kansen om de
voorsprong nog uit te breiden. Het
kwam er niet meer van en CSW kon
terecht de moeizaam behaalde punten mee naar huis nemen.
Al met al kan het team toch wel op
een redelijk geslaagde eerste competitiehelft terugzien. De kop, en de
staart zijn voorlopig ver uit beeld en
het bereiken van de derde plaats
lijkt het hoogst haalbare. Het waarmaken van deze doelstelling is een
mooie aanloop voor het volgende
seizoen.

Atlantis 2 verliest van KIOS 2

LET OP!!!
Onze krant wordt
op andere dagen opgemaakt!!!
In verband met de komende feestdagen wordt onze krant op andere dagen opgemaakt dan normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee kranten totaal anders is dan u gewend
bent. Dat geldt voor advertenties,
tekst en kabalen.

bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl of
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl) kan het nog tot vrijdagochtend
21 december 11.00 uur.

Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en

Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen

zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag
5 januari is ons kantoor geopend.

Mijdrecht - De wedstrijd tussen KIOS 2 en Atlantis 2 zou een wedstrijd
zijn waarin gestreden ging worden
om de 3de plek op de ranglijst. Dat
de ploegen aan elkaar gewaagd waren bleek al snel.

spel. Na een kleine voorsprong van
2 punten voor Atlantis kwam Kios
al snel weer op gelijke hoogte. Na
deze stand bleef de wedstrijd gelijk
opgaan. De ruststand was uiteindelijk 6-5 in het nadeel van Atlantis.

Goed korfballend spel resulteerde
in moeizaam creëren van echt uitgespeelde kansen. Hierdoor stond
na 12 minuten spelen pas een 1-1
stand op het scorebord. Hierna ging
het beide teams wat beter af en werden de juiste mensen gezocht in het

Het beeld van de eerste helft werd
na rust opnieuw neergezet. 2 teams
die deze wedstrijd niet wilde verliezen. Tot 8-8 ging het nog steeds
gelijk op, hierna was Kios de ploeg
die een klein gat kon slaan in de
score. Met 10-8 op het scorebord

en nog 10 minuten te spelen werden de wissels van Atlantis (Barry
van der Waa en Mirjam Gortenmulder) in de ploeg gebracht voor een
schep nieuwe energie. Dit bleek te
helpen want niet veel later werd de
marge weer verkleind naar 1 doelpunt. In de slotfase van de wedstrijd
wist Kios nog 1 maal te scoren en
hierdoor de overwinning binnen te
halen. Hierdoor komt het door Pimentel Fastners gesponsorde team
van Atlantis op een 4de plek op de
ranglijst.
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REACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja!
De gemeente
gaat het doen
De Ronde Venen - Help! Help! Ja! Ja! Nee! De
dokter verzuipt deze keer niet. Toch moet er
echt hulp komen. Iedereen in de gemeente De
Ronde Venen (DRV) die hulp krijgt via ZUWE
heeft een brief gekregen van de gemeente.
(gedateerd 6 dec. en 12 dec. ontvangen)
(afdeling Soza van Roza). Die brief gaat over
de betaling van de hulp. Dus banaal over geld.
1 januari gaat het in. Ja! Ja! (lekker op tijd).
De hulp wordt, nu de gemeente het in handen
heeft, ineens veel, zelfs zeer veel duurder. Het
is een moeilijke brief, een echte onbegrijpelijke
brief, geschreven in moeilijke hooggeschoolde
ambtenarentaal. B&W willen de hulp “betaalbaar
houden” staat er in. Ja! Ja! Eerst beginnen ze
het werk van vele mensen, die als neutrale
instantie als het CIZ (Centraal Indicatiebureau
Zorg. Let wel! Neutraal! Dus zonder financiële
belangen!), geheel over doen. (Met financiële
belangen) Waren die mensen dan gek? Of heeft
de gemeente geld teveel. Die B&W toch! Kunnen
zij, terwijl ze geen cent ervaring hebben, met
die materie omgaan en de zaak ineens beter
beoordelen???? Ja! Ja! Nou? Indicatie!! Voordeel
voor de hulpontvangers. Ze hoeven geen actie te
ondernemen. B&W doen dat. Daar gaan we weer.
Ja! Ja! Nieuwe managers. Nieuwe medewerkers.
Allemaal waarmaken. Nieuwe benadering.
Nieuwe bezwaren en processen. Oude advocaten.
Gefeliciteerd gemeente. Gevolg!! Verandering van
uren en type hulp en de eigen bijdrage verandert.
Alles wordt duidelijker. Wat ph of Ah was wordt
HH1 en wat hh was wordt HH2 (duidelijk hè?!)
De kosten worden hoger. Veel hoger. Let maar
op. Zie brief. Ja! Ja! Het bedrag wordt afgeleid
van het werkelijke uurtarief van, 25,-, was
12,50. Ook zo goed. Wij gaan meer betalen en
(bijkomstigheid), het schijnt dat de helpers er
geen dubbeltje wijzer van worden. Ha! Ha! Zo
willen ze de hulp betaalbaar houden. Ha! Ha! Die
is goed. Dat is nog eens een leuke mop van onze
B&W. Ha! Ha! Voor wie betaalbaar? Als ze de hulp
maar duur genoeg maken dan vallen er natuurlijk
genoeg mensen af. Toch? Ja! Ja! Er staat ook nog

een rekenvoorbeeld in de brief, daar is helemaal
geen touw aan vast te knopen. Alleen Soza of
Roza begrijpt het. Niet duurder, toch duurder. Ja!
Ja! Er zijn nog bergen vragen. Bergen. Hoe gaat
het organisatorisch? Wie regelt de hulpen? Wie
moet je bellen als ere iets mis is? Weet je wat
zo raar is? De gemeente weet al anderhalf jaar
dat ze deze taak opgelegd krijgt en ze komen nu
drie weken en nog wel weken dat je iets anders
aan je hoofd hebt, met deze brief tevoorschijn
over een onderwerp dat zo ingrijpt op vele levens
van mensen die het toch al niet te best hebben.
Ja! Ja! Mooi geregeld B&W. Ja! Ja! Ze moesten
zich schamen. Reken maar dat de gemeentelijke
beoordelaars zich waar willen maken en gaan
hakken in de hulp. Hakken en zagen. Reken
maar! Ja! Ja! Weer een platte kostenverhoging
voor de meest zwakkeren in de samenleving.
Wat gaat ons al die extra ambtenarij weer kosten.
Een nieuw gemeentehuis.Ja! Ja! Dat wordt een
nieuw gemeentehuis in het groene gebied tussen
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen en Kockengen,
Breukelen en Loenen. Met zonnepanelen en
een windturbine. De wethouder RO weet er
zoals altijd nog niets over te vertellen. Ja! Ja! De
politieke spelletjes zullen ook volgend jaar weer
verder gaan in 2008. Het samenspannen van de
coalitiepartijen blijft gewoon doorgaan in 2008.
Je kunt er vanuit gaan dat de raadsleden van
CDA, VVD en RVB gewoon weer alles goed
vinden wat B&W uithalen en dat de raadsleden
van de andere partijen nauwelijks of veel te laat
informatie krijgen over wat er speelt. Maar dat
wisten wij al. Het grootste deel van de problemen
worden weer in de achterkamertjes behandeld. De
pers wordt ook niet goed op de hoogte gehouden
zodat er weer nauwelijks nieuws te melden is en
de bevolking ook niet op de hoogte gehouden
kan worden. Een soortement van Putincultuur. Ja!
Ja! CONCLUSIE De hulp wordt minder, duurder
en onoverzichtelijker met ontevreden helpers en
hulpontvangers.

Ophaalbrug bij Vrouwenakker
gedemonteerd en afgevoerd
Vrouwenakker- Vrouwenakker. De
bekende ophaalbrug in de provinciale weg N231 (Noordzuidroute) bij
Vrouwenakker is afgelopen maandag 17 december vakkundig gedemonteerd en in delen op een ponton
gehesen. Vervolgens is het gevaarte afgevoerd richting Uithoorn waar
het over water verder naar Muiden
zal worden getransporteerd. Daar
krijgt de brug na een complete revisie een nieuwe bestemming bij
het terrein van de voormalige kruitfabriek. De werkzaamheden zijn op
verzoek van de provincie NoordHolland uitgevoerd door de firma
Kreike uit Zwanenburg.
In mei 2008 zal een nieuwe brug
de overgang over de Amstel sieren
en voor het verkeer worden opengesteld. Die zal veel breder zijn dan
de oude ophaalbrug. De laatste was

voor het steeds drukker wordende
verkeer al geruime tijd een knelpunt
in de bocht van de N231 bij Vrouwenakker/De Kwakel. Zwaar vrachtverkeer mocht al geruime tijd geen
gebruik meer maken van de tachtig
jaar oude brug. Om gedurende het
komende halfjaar de Noordzuidroute toch als doorgaande weg te laten fungeren is naast de oude brug
een brede noodbrug gelegd die momenteel uitstekend voldoet en bovendien geen tonnagebeperkingen
meer heeft. Het verkeer stroomt
daardoor ook beter door en er dus
veel minder filevorming optreedt.
Verder heeft de firma Jan van Schie
uit Mijdrecht aansluitend gezorgd
voor twee drijvende voetgangersen fietsbruggen in de vorm van aaneengeschakelde pontons. Nadeel
is wel dat beide noodbruggen niet
voor het scheepvaartverkeer ge-

opend kunnen worden. Daardoor
is het scheepvaartverkeer richting
de Tolhuissluizen vice versa tot eind
volgende voorjaar gestremd. Gelijktijdig met de voorbereidingen van
de nieuwe brug gaat de Provincie de
N231 de komende tijd herinrichten.
Dit betreft de Noord-Hollandse kant
van de weg. Aan de Zuid-Hollandse
zijde is dit al grotendeels uitgevoerd.
Nadat de brughoofden gereed zijn
en de nieuwe brug is geplaatst, zal
de weg in mei 2008 daarop aangesloten worden en volgt de definitieve inrichting van de weg rondom de
brug. Het laatste zal vervolgens in
de loop van het jaar plaatsvinden.
De foto’s geven een beeld van het
uittakelen van de bestaande oude
brug met de gelegde noodbruggen
en een impressie van de nieuwe.
Foto Ton Kamminga

John B. Grootegoed

Geen vraag beantwoord:

Raad geeft toestemming voor
haalbaarheidsonderzoek Driehoek!
De Ronde Venen - Achterkamertjespolitiek dupeert omwonenden en Argon. Afgelopen donderdag werd de Raadsvergadering gedomineerd
door de plannen van de gemeente om de sportvelden van Argon en CSW te verplaatsen naar
de Driehoek. Het onderwerp stond niet op de
agenda maar via verschillende moties probeerde
men een doorbraak te forceren. Aan het einde
van de avond zaten de omwonenden en Argon
met de kater. Politieke druk van het college
zorgde ervoor dat de coalitierijen weer gesloten
waren. De coalitiepartijen gaan wederom voorbij
aan het: “Samen sterk met de bewoners”. Een
raar politiek spel. Aan de wethouder werden in
de commissie Ruimte allerlei vragen gesteld over
de manier waarop het alternatieven rapport tot
stand is gekomen. Hij hoeft deze vragen nu niet
te beantwoorden. Dankzij een motie van Christelijke partijen mag de wethouder nu vol gas gaan
werken aan het haalbaarheidsonderzoek van de
Driehoek. Maar de ontbeantwoorde vragen zullen de wethouder blijven achtervolgen. Het feit
blijft dat de provincie de beslissingen neemt in
de gemeente. Het College laat zich dit aanleunen. De vereniging de3hoek begrijpt dit niet. Wie
is er nou de baas in de gemeente De Ronde Venen, de provincie of het College. Wie neemt het
nou eens op voor de inwoners? Vooral deze po-

litieke onwil is de leden van vereniging de3hoek
een doorn in het oog. De wethouder neemt niet
eens de moeite om de omwonenden op enigerlei
wijze tegemoet te komen. Hij had op zijn minst
in de vergadering de bewoners gerust kunnen
stellen. Hij had het zijn missie kunnen maken
om de opmerkingen van omwonenden zo goed
mogelijk te verwerken in het haalbaarheidsonderzoek. Niets van dit alles. Vereniging de3hoek
ziet de toekomst echter niet somber in. Zelf gaat
ze hard aan de slag om informatie in te winnen
bij verenigingen van licht, geluid en verkeersoverlast. Maar ook de verkeersveiligheid is een
punt waarover de vereniging zich zal laten infomeren. De vereniging wil beslagen ten ijs komen
als er een volgend rapport ligt. Daarnaast zal de
vereniging aanschuiven bij de overleggroep die
door de gemeente opgezet is.
Daarnaast blijft de juridische weg open die de
vereniging zeker niet schuwt. Vereniging de3hoek hoopt echter dat het College zich niet laat
verblinden door de ambities van de wethouder
en tijdig besluit om toch de alternatieve locaties de voorkeur te geven. Met politieke wil is
hiervoor ook een lans te breken bij de provincie.
Maar ja, wie neemt die uitdaging aan?
Stichting de 3hoek

In en in triest...
Afgelopen zaterdag zit ik bij de kapper. U weet
misschien wel hoe dat gaat. Roddels worden
uitgewisseld en ander wel en wee wordt besproken. Kreeg ik toch een verhaal te horen, mijn
haren stonden recht overeind. 5 december, sinterklaasavond. In de wijk Twistvlied speelde het
volgende zich af...
De ene buurvrouw spreekt met een andere
buurvrouw af dat de een op een bepaald tijdstip op het raam bonkt en aanbelt. De zak met
cadeautjes voor de kinderen zou voor de deur
gezet worden. Toen de ene buurvrouw haar taak
had uitgevoerd, is zij als een haas weggerend
om niet gezien te worden. Het duurde misschien
een minuutje voordat de andere buurvrouw met
de kinderen de deur open deed. De kinderen
zongen vol verwachting hun sinterklaasliedjes.
Maar in die ene minuut heeft een of andere
onverlaat de zak met cadeautjes weggehaald.
Niks sinterklaasfeest, alleen maar verdriet. Bij
de vrouw met kinderen, omdat er voor hen geen
cadeautjes meer waren en verdriet bij de andere
buurvrouw. Zij voelt zich eigenlijk wel schuldig,
omdat zij de zak onbeheerd achter had gelaten.
Maar al jaren helpen alle buren elkaar in deze

tijd op die manier. Het is toch in en in triest dat
zoiets is gebeurd. Waar haalt iemand de moed
vandaan om zoiets te doen! Een moeder met
twee kleine kinderen zoveel verdriet bezorgen.
Het voor eenieder een dure tijd. Cadeautjes
worden met liefde en zorg gekocht. Ik hoop dat
degene die dit op zijn geweten heeft, erg slecht
slaapt. Misschien komt hij/zij tot bezinning en
zet de zak met cadeautjes anoniem terug. Hoe
haal je het in je hoofd andere mensen zoveel pijn
te doen. Dus dader(s), gebruik je verstand en
breng terug. Besef je wel dat je er voor zorgt dat
deze mensen niemand meer durven te vertrouwen? Verplaats je in het gedupeerde gezin. Hoe
zou jij het vinden als jouw cadeautjes voor je
deur werden weggehaald? Bezorg dit gezin dan
een goede en vervroegde kerst en denk na...
En voor het verdrietige gezin en buurvrouw, ik
hoop dat het goed komt. Vergeet niet dat er ook
goede mensen op aarde lopen. Er is niet verteld
wie jullie zijn en waar jullie wonen, anders had ik
zeker stappen ondernomen om jullie te helpen.
Toch hoop ik dat door dit stukje, de cadeautjes
komen waar ze horen, bij kleine kinderen die
dan toch een verlate Sinterklaas, of vervroegde
kerst krijgen. We leven met jullie mee. Sterkte.

Licht sfeervol Kerstconcert
zondagmiddag bij
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Moe van alle kerstvoorbereidingen? Laat u eens muzikaal
verwennen.
Aan de vooravond van hun beider
25-jarig bestaan geven dameszanggroep “Experiment” uit Hoofddorp
en het gemengd Goois Vocaal Ensemble uit Naarden een licht, hartverwarmend kerstconcert.
“Experiment” bestaat uit 36 leden.
Hun repertoire is Engelstalige Pop,
Close Harmony en Jazz songs. Ze
treden op op korenfestivals, waaronder Amsterdam (Paradiso), Naarden, Zandvoort. Ook de Keukenhof
en Korenlint in Haarlem hebben van
hun zangkunst kunnen genieten.
“Experiment” staat onder leiding
van Wendy Vos en wordt begeleid
op de piano door Oksana Polman.
Het Goois Vocaal Ensemble is een
Naardens gemengd koor met ongeveer 60 leden van alle leeftijden.
Het Goois Vocaal Ensemble verzorgt
uitvoeringen op verschillende locaties zoals in zorgcentra, kerken en
theaters. De afgelopen jaren heeft
het Goois Vocaal Ensemble in het
kader van uitwisselingsprojecten
niet alleen in het binnenland maar
ook in het buitenland concerten gegeven waaronder Zwitserland, Tsjechië, Engeland en Italië. Ook deel-

name aan het korenfestival in Monnickendam en Paradiso in Amsterdam en een tweejaarlijks kerstconcert in het Gooi zijn een vast onderdeel op de concertagenda.
Het repertoire is licht Amerikaanse muziek (evergreens in slow en up
tempo) met musical medleys (o.a.
Cats) en close harmony werken. Dirigent Roy Voogd streeft naar muzikale uitdagingen.
Het koor heeft Alwin Kluit als vaste
begeleider op de piano.

Dit gezamenlijke “Lichte Kerstconcert” wordt gegeven op zondagmiddag 23 december a.s bij:
Dans- en Partycentrum Colijn, Industrieweg 20 te Uithoorn. De aanvang:
14.30 uur (zaal open 14.00 uur) entree: 5,- euro per persoon. Kaartverkoop: aan de zaal, of te bestellen bij
Monica de Greeve 035-6952516,
Parkeergelegenheid: voldoende en
gratis. In de pauze zal een grote
tombola gehouden worden!
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Youssef Rasnabe en Emiel Hoogendijk tevreden
raadsleden

Het heeft even geduurd,
maar de voetbalkooi is er!
De Ronde Venen – De twee ‘ jonge
honden’ van de Mijdrechtse raad,
Youssef Rasnabe van Gemeente
Belangen en Emiel Hoogendijk van
het CDA, kunnen het jaar 2007 prettig afsluiten. Het is ze uiteindelijk
toch nog gelukt. Er is een prachtige voetbalkooi geopend zaterdag jl
aan de Rondweg, naast het jongerencentrum Allround.
Al zitten beide jonge raadsleden in
twee verschillende partijen, Emiel in
het CDA, behorende bij de coalitie
en Youssef in de oppositie, ze kennen elkaar al jaren en streden al in
het JAC, samen zij aan zij, voor onder andere het tot stand komen van
deze voetbalkooi.
“ We zijn er dan ook erg blij mee”,
aldus beide raadsleden. “ We hebben er wat jaartjes aan moeten trekken, met zie het is gelukt. Emiel; “
Ik weet nog dat in 2004 in het JAC
kwam en Youssef erover begon.
Zo eind 2004”. “ Maar het leefde al
veel langer”, vult Youssef aan. Op
straat, onder de jongeren hoorde

Argon D2 wint streekderby van Legmeervogels
je al jaren de roep om zo’n voetbalkooi”.

Bekendheid
Zo eind 2004 zijn we concreet opgestart om het serieus aan te pakken.
Het JAC heeft de plannen uitgewerkt
en aangedragen naar de raad. Bij de
laatste verkiezingen hebben diverse
partijen belooft dat zij zouden zorgen voor een voetbalkooi. Toen wij
daarna ook in de raad werden gekozen hebben we eigenlijk niet veel
extra’s meer hoeven doen. We hadden het in het JAC al voorbewerkt
en het college heeft het uitgewerkt
en wij hebben, net als de rest van de
raad, voorgestemd”.

De Ronde Venen / Uithoorn - Deze vriendschappelijke en zeer sportieve wedstrijd, de scheidsrechter
heeft maar drie keer hoeven fluiten, werd op een inhaal zaterdag
gespeeld. Voor de ouders langs de
kant wellicht fris maar om te voetballen prima weer. En dat was ook
te zien want de Vogels hadden er zin
in. Ondanks de nederlaag hebben ze
een goede wedstrijd gespeeld. De
eerste helft stond Tex Koster op de
10 en Jamal Kissami als laatste man
in de mandekking. Beide speelden
goed geconcentreerd. Ook Bas Lefferts was vandaag in vorm. Bij een
aanval van Argon verdedigden ze

kort op de aanvaller en bij een aanval van de Vogels schakelden ze
snel om. Ook Thijmen van Dijk, op
de rechtshalf, speelde, net als Ferdy Brakke lekker fel. In de voorhoede werd er samengespeeld tussen
Andy Burke, Martijn van Reenen en
Chelly Drost. Bij een aanval schoot
Chelly Drost van afstand net over.
Geconcentreerd
In de tweede helft voetbalden we in
het begin niet geconcentreerd. Hierdoor werden spelers van Argon niet
aangevallen en ontstonden er voor
hun kansen, die ze overigens goed
benutte. Binnen de kortste keren

stonden we met 0-2 achter. Goed
van de Vogels was dat ze niet het
koppie lieten hangen maar bleven
voetballen.
Bij spelhervattingen stond Remco
Timmermans de tweede helft goed
opgesteld. Carlo van Andel had een
goede scoringskans nadat hij met
een goede actie zichzelf vrij voor de
keeper van Argon had gespeeld. De
druk op Argon werd als maar groter.
We kregen meerdere hoekschoppen achter elkaar. Uit een wist Martijn van Reenen via een kopbal te
scoren. De laatste minuten lukte het
niet om gelijk te maken.

Nu is dit geklaard. wat is jullie volgende ‘ speerpunt voor de jongeren’. waar gaan jullie je nu hard voor
maken? “ We moeten nu gaan zorgen dat de jongeren weten dat de
kooi er is. Kijk de jongeren die er vijf
jaar geleden over begonnen en hem
graag wilde, zijn nu 19, 20 jaar en
die zie we niet meer gaan voetballen
daar. Dat is zo jammer met dit soort
projecten, het duurt altijd zolang”.
Bedoelen jullie nu dat er nu een kooi
is en geen jongeren die er gebruik
van gaan maken?
” Nee, dat niet, er zijn nog jongeren genoeg binnen De Ronde Venen, maar ze moeten het wel weten
dat hij er is. Nu is het dus aan ons
om dat bekend te gaan maken. En
ja, het is nu ook niet de beste tijd.
Het wordt winter, koud, vroeg donker. We denken dat het straks in het
voorjaar en in de zomer best een
druk bezochte kooi gaat worden.

Atalante heren pakken
broodnodige punten
De Ronde Venen - Vrijdag 14 december speelde het geplaagde 2e
herenteam van Atalante tegen het
gelijkgeklasseerde
Whilhelmina.
Het door A-side gesponsorde team
startte sterk en zette de tegenstander direct onder druk met een sterke service van Rein Kroon.
Snel werd uitgelopen naar een 8-2
voorsprong. Hierdoor kwam er de
mogelijkheid om alle aanvalsopties
open te trekken, en werd er sterk
aangevallen. Dit mondde uit in een
grote setwinst van 25-10.

Het tweede deel verliep een stuk
rommeliger en stuk voor stuk lieten
alle spelers een lager niveau zien.
Ondanks wisselen van coach Raket
kwam het spelniveau niet omhoog
zodat de set met 25-20 naar de gasten ging.
Voor de derde omloop werd gekozen voor dezelfde opstelling als de
eerste set. Beter spel liet zich direct
zien waardoor de score gelijkopging. Gedragen door spelverdeler
Rick van der Linden lieten de Vinkeveense heren mooie en gewaagde

aanvalscombinaties zien. De uitslag
viel dan ook duidelijk aan A-side
kant met 25-19. De vierde set werd
ingegaan als de derde waardoor
de goedlopende Atalante machine
door kon donderen, gesteund door
het publiek werd duidelijk dat deze
strijd in de onderkant van de subtop in Vinkeveens voordeel werd
beslecht. Met 25-16 was ook deze
set duidelijk in Atalante’s handen.
De volgende wedstrijd is zaterdag
14 januari tegen het als eerste geklasseerde Voleem.

Dames 1 van Atalante op
karakter naar winst
De Ronde Venen - Vrijdag 14 december speelden de dames van
Atalante, gesponsord door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen in sporthal de Boei tegen Abcoude dames 3. Het team van Abcoude, dat zich kenmerkt door veel
ervaren speelsters, kwam naar Vinkeveen met het idee dat een overwinning wel zou moeten lukken,
vooral omdat Atalante niet in haar
beste doen was de afgelopen weken. Uiteindelijk was het toch de
thuisploeg die aan het langste eind
trok en was het de formatie uit Abcoude die met een kater terug naar
huis ging: 3-2 winst voor het team
van Atalante.
De eerste set gaf niet veel hoop
voor het vele publiek in sporthal de
Boei. Atalante maakte veel fouten
en kwam geen moment in haar spel.
Door een slechte start met een servicefout en slechte passes keken de
dames meteen tegen een flinke achterstand aan. In het verloop van de
set was deze achterstand niet meer
weg te werken. Binnen no-time was
de winst in die set binnen voor Abcoude: 13-25.
Weinig genieten
In dezelfde opstelling viel ook in de
tweede set weinig te genieten. Abcoude wist de dames te verrassen
met een aantal goede prikballen en
ze hadden een sterke service. De
koppies aan Vinkeveense kant gingen steeds meer hangen en er leek
een snelle verliespartij op komst nu
ook de tweede set kansloos verloren
ging: 17-25.
Coach Sjaak Immerzeel zag dat er
iets moest veranderen en bracht
een nieuwe aanvalster in de ploeg.
Hij wisselde Lotte Schreurs voor

Mirjam van der Strate en dit bleek
later een gouden greep. Abcoude
wisselde ook een aantal dames, ze
hadden met een 2-0 voorsprong in
sets de kans om wat jonge speelsters speeltijd te geven. Dit gaf een
totaal ander spelbeeld. De Vinkeveense dames wisten het aantal eigen fouten te beperken en hadden
met Suzan Heijne en Mirjam van der
Strate twee scherpe aanvalsters aan
het net. Op de diep achterin geslagen aanvallen had Abcoude geen
antwoord. Om de afwisseling erin te
houden, koos Inge Tanja-Versteeg
regelmatig voor de kort geplaatste
bal en ook die scoorde heel veel! In
een eerst nog gelijk op gaande set,
wisten de dames van Atalante terecht de winst te pakken: 25-18.
Kiezen
In de volgende set gingen de dames
gewoon verder waar ze gebleven
waren. Libero Marlieke Moen leverde allemaal prima passes af bij spelverdeelster Janine Könemann, die
op haar beurt kon kiezen uit attente aanvallers. Op dit moment in de
wedstrijd kwam het karakter van de
ploeg bovendrijven, want er werden
veel ballen van de grond gehouden
en door agressief netspel werd er
veel gescoord in de aanval en met
blokkeringen. Hiermee kreeg Atalante een voorsprong in handen.
Vanaf het moment dat Mirjam van
der Strate aan service kwam, liepen
de Vinkeveense dames ver uit. Zij
serveerde de tegenpartij helemaal
zoek met afwisselend korte en diepe
ballen. Abcoude zag zich genoodzaakt twee wissels toe te passen om
een oplossing te vinden voor deze
moeilijke service. Dat mocht uiteindelijk niet baten, want de setwinst

ging wederom naar Atalante: 25-12.
Een spannende vijfde set was het
toetje van de avond. Abcoude begon in de vijfde set weer in de opstelling waarin ze de eerste twee
sets wonnen en bij Atalante liet
coach Immerzeel de ploeg onveranderd ten opzichte van de derde en
vierde set. Het werd een spannende
set die tot halverwege gelijk opging.
Abcoude had elke keer een lichte
voorsprong van 3 punten en trokken
dit zelfs door naar een voorsprong
van 9-13. De Vinkeveense ploeg
moest de zenuwen onder controle
zien te krijgen om de laatste set ook
binnen te slepen. Het publiek had
door dat de ploeg steun kon gebruiken en schaarde zich luidkeels
achter de thuisploeg. Irma Schouten kwam aan serve en wist heel
goed met de spanning om te gaan
en koos de zwakste speelster uit om
op te serveren. Dit werkte erg goed,
want de Abcoude-dames maakten
geen punt meer. Een wissel op 1313 en een time-out op 14-13 haalden Atalante niet meer uit het ritme.
Ook op de laatste service van Irma
Schouten wist Abcoude geen antwoord en de 3-2 overwinning was
een feit: 15-13!
De vreugde was groot bij Atalante
dat er een einde is gekomen aan de
negatieve reeks van de laatste weken! Het publiek was deze avond
een hele grote steun. De Atalante-dames danken iedereen die hen
deze wedstrijd verbaal zo geholpen heeft. De dames uit Vinkeveen
kunnen nu met een lekker gevoel
de ‘winterstop’ in en gaan daarna
op vrijdag 11 januari op bezoek in
sporthal de Korf in Leusden voor
de wedstrijd tegen AFAS Leos Dames 1.
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HVM ME3 najaarskampioen!
Mijdrecht - Op zaterdag 15 december 2007 moest de laatste wedstrijd
gespeeld worden tegen Strawberries uit Driehuis. Strawberries stond
1 punt achter HVM en aan deze
wedstrijd was dan ook veel gelegen. Op het veld stonden ze strak
van de spanning, maar ook bij de
supporters van HVM was de spanning van hun gezicht af te lezen. Om
09.30 uur klonk het fluitsignaal om
de wedstrijd te beginnen. HVM ging
direct in de aanval. Met Denise en
Laura in de aanval en Annemarie
die vanaf het middenveld aansloot,
werd er al flink druk gezet. Het was
dan ook snel 1 – 0 voor HVM. Strawberries kon zich hierna herpakken
en kwam een aantal malen gevaarlijk voor het doel wat door Romy
Brands werd verdedigd. Danthé en
Esley die de verdediging vormden
konden ook vele aanvallen afslaan.
Strawberries kwam toch een aantal
keer langs deze verdediging maar

Romy Brands wist met veel inzet het
doel schoon te houden. Na een wissel waarbij Noé en Romy Pannekoek
in het veld kwamen was het al snel
3 – 0.
Acties
Lange strakke ballen uit het achterveld, mooie passeerbewegingen en
individuele acties maakte het, voor
het grote aanstal supporters, een
spannende maar ook zeer mooie
wedstrijd om naar te kijken. Tijdens
de pauze werden er nog een paar
mooie woorden gesproken door
coach Simone en tijdens de tweede
helft werd, door fantastisch inzet, de
voorsprong alleen maar groter. De
eindstand was dan ook 6 – 0. Hierna
brak de feestvreugde los. “We zijn
Kampioen” was een veel gehoorde kreet. Hierna kregen alle meiden
een medaille en als klap op de vuurpijl ook nog eens een mooie beker.
Deze beker was een initiatief van en

werd aangeboden door de sponsoren. Dit zijn de vader van Danthé van
Meubelstoffeerderij van Yperen uit
Mijdrecht en de vader van Esley van
cafetaria-lunchroom De Arkel uit
Achterveld. Iedereen was het er over
eens, de meiden hadden een geweldige vooruitgang geboekt, waren ze
vorig jaar nog één van de laatste, dit
jaar waren ze echte kampioenen.
Slechts 1 wedstrijd gelijk gespeeld
en de rest allemaal gewonnen! Dit
kwam natuurlijk door de inzet van
de speelsters van ME3 maar zeker
ook door de inzet van de coach Simone. Maar zeker niet op de laatste
plaats door de trainster Abigail Zonneveld, die vele vrije uren heeft besteed aan deze meiden.
Een van de mooiste dingen die ze
hoorden is dat ze het volgende seizoen met z’n allen bij elkaar blijven
spelen. Op naar het volgende seizoen! Dit pakken ze ons niet meer
af.

Foto: voorzitter Stichting Topsport Argon Chris Snijder en aanvoerder Frank Verlaan temidden van een aantal
vrijwilligers van Inloophuis ´t Anker.

Argon-actie voor inloophuis succesvol afgerond
Mijdrecht - De Stichting Topsport
Argon heeft deze week een cheque
van 10.000 euro overhandigd aan
Inloophuis ’t Anker. Het bedrag is
het resultaat van een in september gestarte actie om het inloophuis
een steuntje in de rug te geven.

Vlnr: Simone – Laura – Noé - Esley – Denise - Romy P. – Danthé – Annemarie - Romy B. - Abigail

HV Mijdrecht meiden E1
winterkampioen
Mijdrecht - Dit weekend moesten
de meiden van het E1 team van HV
Mijdrecht nog éénmaal aantreden
voor de winterstop. Een wedstrijd
in en tegen Haarlem die in eerder
stadium werd afgelast, moest worden ingehaald. Reeds om 8.00 uur
op de vroege zaterdagmorgen (het
was nog donker bij vertrek !) werd
er verzameld.
Om 9.15 uur begon de wedstrijd. In
de eerste helft bleek al snel dat de
zenuwen die een aantal meiden toch
wel parten speelden, volstrekt overbodig waren. Vanaf de start werd

Haarlem in een stevige houtgreep
genomen en via een aantal fraaie
aanvalscombinaties gingen we met
een 1 – 4 stand in Mijdrechts voordeel de rust in.
Voorspoedig
Ook het eerste deel van de tweede helft begon voorspoedig. Na een
aantal minuten werd het zelfs 1 – 5
voor de Mijdrechtse meiden.
Daarna echter begon de machine
wat te haperen: Haarlem kwam terug tot 3 – 5, Mijdrecht scoorde de
3 – 6 maar uiteindelijk wist Haar-

lem de marge te verkleinen tot 5
– 6 en werd het dus nog even erg
spannend. Wat er aan scheelde
werd niet geheel duidelijk. Wellicht werd het ritme gebroken doordat een aantal Haarlem meisjes wat
last had van kleine blessures en de
wedstrijd, bij gebrek aan invallers
aan Haarlem-zijde, een aantal keren
even moest worden onderbroken.
Gelukkig kreeg Haarlem niet meer
de tijd om er nog een gelijkspelletje
uit te slepen, dus konden ook deze
drie wedstrijdpunten in de tas mee
naar huis.

Spelers van de Zondag 1-selectie,
technische staf en begeleiders van
Argon hebben bij diverse bedrijven
werkzaamheden verricht. De vergoeding daarvoor komt geheel ten
goede aan Inloophuis ’t Anker.
Maar liefst 20 bedrijven hebben een
Argonaut in hun bedrijf ´opgesteld´.
Daarmee mag de actie bijzonder
succesvol worden genoemd.
Chris Snijder, voorzitter van Stichting Topsport Argon en initiatiefnemer van de actie, reikte aan voorzitter Chris Gispen van Inloophuis ’t
Anker de symbolische cheque uit.
“Hieruit blijkt maar weer dat Argon
méér is dan voetbal alleen. Toen we
het idee voor deze actie lanceerden,
schaarde iedereen er zich onmiddellijk achter. Het resultaat bewijst

dat het niet bij toezeggingen alleen
in gebleven.” Aanvoerder Frank Verlaan van de Zondag-1 selectie beaamt het enthousiasme binnen Argon: “We hebben binnen Argon ook
een aantal vrienden verloren aan de
ziekte kanker, en begrijpen daardoor des te meer hoe belangrijk het
werk van het inloophuis is.
We hopen hiermee echt een steuntje
in de rug te hebben gegeven.” Voorzitter Chris Gispen sprak van “méér
dan een steuntje”. “Wij krijgen geen
subsidie en zijn dus volledig afhankelijk van donaties en initiatieven
zoals deze actie. Jullie hebben ons
hiermee geweldig geholpen.”
Bedrijfsleven
aar liefst 20 bedrijven hebben zich
achter de actie geschaard door voor
één dag een speler of staflid van Argon in hun bedrijf op te stellen.
Zij verrichtten die dag diverse werkzaamheden, variërend van het verkopen van de bekende HEMAworst, grond- en riool-werkzaamhe-

den, PR-activiteiten, of het masseren van medewerkers tot en met het
verkopen van keukens. De volgende bedrijven namen deel aan de actie: Autobedrijf Vermeij, Bouwbedrijf
Midreth, BvCM Tailor Made Credit
Management, Den Ouden Binnen,
Duo Sports, Eron Communicatie,
Facta Non Verba, Fronik Infra, Gemeente De Ronde Venen, Gerrijn,
Hema, Intermat, Invisible Organizing, Lübke Schoonmaak & Glasbewassing, Rabobank Veenstromen,
Schadenet Kranenburg, Veenlanden
College, Van Vuuren Schilderwerken, Van Zuijlen en Zn.
Inloophuis ´t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor
mensen met kanker en hun naasten.
In een beschutte omgeving krijgen
gasten van ‘t Anker de gelegenheid
om door middel van lotgenotencontact en diverse activiteiten weer
even op adem te komen.
Inloophuis ´t Anker is financieel volledig afhankelijk van sponsors, giften en donaties.

LET OP!!! Onze krant word op
andere dagen opgemaakt!!!

In verband met de komende feestdagen wordt onze krant op andere dagen opgemaakt dan normaal. Vandaar dat de inlevertijden voor de komende twee kranten totaal anders is dan u gewend
bent. Dat geldt voor advertenties,
tekst en kabalen.

bij ons kantoor in Mijdrecht, Anselmusstraat 19, of per mail (redactiemijdrecht@meerbode.nl of
redactieuithoorn@meerbode.nl of
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
of verkoopuithoorn@meerbode.
nl) kan het nog tot vrijdagochtend
21 december 11.00 uur.

Alles voor de krant van 27 december moet bij ons binnen zijn
op donderdag 20 december bij
de bekende inleveradressen en

Dit is ook zo voor de krant van
2 januari. Die wordt gemaakt op
vrijdag 28 december. Alles voor
deze krant moet bij ons binnen

zijn op donderdag bij de bekende
inleveradressen en via ons kantoor in Mijdrecht. Via de mail kan
het tot vrijdagochtend 28 december 11.00 uur.
Natuurlijk kunt u ons ook telefonisch bereiken op: 0297-581698
of mobiel: 0653847419. Ons kantoor is 2 en 3 januari gesloten.
Vrijdag 4 januari 9.00 uur kunt u
weer bij ons terecht. Ook zaterdag
5 januari is ons kantoor geopend.

Unitas blijft in race om
kampioenschap
Staand van links naar rechts: Sanne van der Loo, Manon van Schaik, Laura Winters, en Karlijn van Nieuwkerk. Zittend
van links naar rechts: Jana Vesseur, Estelle van der Laan en Emma van der Meulen.
Liggend: Een trotse en tevreden coach Erik van de Meulen. Op de foto ontbreken: Mede-coach Marjon Oudheusden
en speelster Ilse Oudheusden.

Veenland 1 Kampioen
De Ronde Venen - Ja, het is gelukt. We ( Ron Kloosterman, Joost
van Roon, Ton Kuylenburg en invaller Harry Warmer) zijn kampioen.
Met een miniem verschil van 3 punten op de concurrent VTV 11 is het
gelukt. Toen vrijdag 30 november de
uitwedstrijd tegen Gispen 6 uit Culemborg begon, wisten ze dat ze minimaal met 6-4 moesten winnen.
En het werd een 8-2 overwinning
….een fluitje van een cent? Niet helemaal. Het begin verliep goed.
De eerste 3 partijen werden gewonnen.
Maar de dubbel daarna verloren
de Veenlanders en ook de 5e partij
van Joost dreigde verloren te gaan.
Na een eenvoudige 2-0 voorsprong
werd het 2-2 en de 5e game moest

beslissen. Maar de winnaarsmentaliteit van Joost gaf de doorslag. Met

nipt verschil werd gewonnenen was
het Kampioenschap een feit.

De Ronde Venen - Met een 3-2
overwinning op het Hoofddorpse
VCH Heren 4 houdt Unitas/Schadenet Heren 1 aansluiting bij de kop
van de ranglijst. De overwinning op
de op de 6e plaats terug te vinden
tegenstander werd afgelopen maandagavond in de thuishal De Phoenix
in Mijdrecht behaald. De Mijdrechtse formatie houdt daarmee aansluiting in de kop van de ranglijst. Een
ranglijst die ongekend spannend
blijft met 3 ploegen binnen 1 punt
onderling verschil.
Zonder middenaanvaller Ruud Stark
en allrounder Ricardo Angulo Vélez
was de selectie beperkt tot slechts 7
man zodat de mogelijkheden tot wisselen beperkt waren. Tegenstander
VCH speelde sterk vanaf het begin
maar ook Unitas/Schadenet vocht
voor wat het waard was. Toch liep
VCH telkens een puntje verder uit
zodat aanvoerder Jeroen Kraakman
bij een stand van 6-11 een time-out
moest aanvragen. Hierin werd aangedrongen op rust in het spel en de
concentratie bewaren. Dit had effect
want de achterstand werd verkleind
en bij 14-16 was het VCH zijn eerste
time-out aanvroeg. De rest van deze
set ging vrijwel gelijk op. Het onderlinge verschil werd nooit meer dan 2
punten. Helaas was het VCH die met
24-26 aan het langste eind trok.
Tweede set
De tweede set werd Bert Polman in het veld gebracht ten koste van Maarten Meulemans. Uni-

tas/Schadenet begon deze set een
stuk voortvarender dan de eerste.
Al snel werd er een voorsprong opgebouwd van 8-3 zodat VCH een
time-out aanvroeg. De tegenstand
van VCH werd ontregeld door een
moeilijke serve van de Mijdrechtse
kant. De voorsprong werd zelfs uitgebouwd naar 16-7 wat VCH noopte tot een wissel. Dit zorgde ervoor
dat de voorsprong van Unitas/Schadenet niet verder uitliep. Toch was
het overwicht zo groot dat deze set
met 25-18 gewonnen werd door de
Mijdrechtenaren.
Derde set
In de derde set werd met dezelfde
zes spelers begonnen als waarmee
de tweede set geëindigd werd. Het
passwerk was van John van Scheppingen en Bert Polman, Joost Woerden en Johan Samson deden de
middenaanval, Robert van der Meer
dekte de diagonaal positie af en Jeroen Kraakman gaf de set-up.
Hoewel VCH bleef vechten voor de
punten kon Unitas relatief eenvoudig een voorsprong opbouwen van
8-4. Wel lag zowel een servicepass
als de rallypass meer dan eens op
de 3 meterlijn. Hierdoor kon de setup met moeite op de juiste positie aan het net gebracht worden
en was de aanval minder effectief.
Maar door enkele goede services
van Mijdrechtse zijde bleef VCH een
maatje te klein in deze set. Daar kon
een time-out op 19-10 niets aan

veranderen. Ook deze set werd door
Unitas/Schadenet gewonnen: 25-10
Vierde set
In de vierde set kreeg Unitas het
moeilijk. VCH bleef lepe ballen slaan
waarop de verdediging van Unitas/Schadenet geen antwoord op
had. Het overwicht van de tweede
en derde set was weg en in plaats
daarvan liep Unitas/Schadenet tegen een achterstand aan. Bij een
stand van 6-16 werd passer Maarten Meulemans in het veld gebracht
ten koste van John van Scheppingen in een poging de organisatie te
herstellen. Helaas bracht dit niet het
gewenste resultaat en de set werd
met 12-25 verloren.
Een vijfde set moest de beslissing
brengen. De koppies werden weer
op scherp gezet voor aanvang van
de vijfde set. Dit kwam tot uiting in
een snelle voorsprong van 5-1. De
samenwerking werd weer beter
en ditmaal was het VCH die vanuit
achterstand moest vechten. Unitas/
Schadenet bleef op voorsprong en
won uiteindelijk de vijfde set met
15-9.
Met deze 3-2 overwinning sluit Unitas/Schadenet een succesvolle eerste helft van het seizoen af. De volgende wedstrijd wordt op woensdag 9 januari 2008 gespeeld in de
thuishal The Phoenix in Mijdrecht.
Unitas/Schadenet ontvangt dan de
huidige nummer 1 in de competitie
Triumph H1 uit Hillegom. Supporters
zijn welkom!

