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www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,7%!!!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Grieks Restaurant

Corfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Corfu
1ste en 2de 
kerstdag
Livemuziek

ook 1 januari 2011

Livemuziek

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

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

*Sushi *Luxe hapjes *Oliebollen

0297 - 284141

helpt u de
feestdagen door! 

 

 

www.emkosushi.nl

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com
De provincie Utrecht 

wenst u een fijne Kerst 
en een gezond en 

voorspoedig 

2011

De Ronde Venen – Sneeuw, 
sneeuw, sneeuw en nog eens 
sneeuw. Er was niet tegenop te wer-
ken. De wegen waren in het begin 
nog wel aardig schoon te houden, 
zeker de zogenoemde ‘hoofdwegen’, 
maar dat was snel over. Wat heel 
opvallend is, is dat het strooien en 
schuiven van wegen in de provincie 
Utrecht en de provincie Noord-Hol-
land een dag en een nacht verschil 
is. De provinciale wegen worden in 
Uithoorn en de rest van Noord-Hol-
land werkelijk fantastisch schoon-
gehouden. Het kan je nu overkomen 
dat je vanuit Aalsmeer rijdt, in een 
volle sneeuwbui en de wegen tot en 
met de brug van de Amstelhoek pri-
ma begaanbaar zijn. Je bent de brug 
over, op Utrechts grondgebied, en 
je rijdt op een ijsbaan. Het was dit 
weekend echt verschrikkelijk.
Maar ook de gemeente De Ronde 
Venen had het blijkbaar erg moeilijk 
om de wegen begaanbaar te hou-
den. Nu begrijpen we dat je niet el-
ke straat kunt schuiven, maar veel 
bereden buitenwegen zoals de AC 
Verhoefweg of de Oosterlandweg, 
het was bar en boos. Aan de laag 
sneeuw te zien was er dagen niets 

Sneeuw... sneeuw... sneeuw... 
en nog eens sneeuw...

Ze deden hun best, maar iets meer wegen schuiven zou wel veiliger zijn

Deze toch drukbereden weg in Mijdrecht was bijna niet begaanbaar

aan gedaan. Op het moment dat we 
dit schrijven zijn de wegen waar de 
bussen rijden weer berijdbaar, maar 
de woonwijken??? Een gevaar voor 
je leven om daar te lopen, fietsen of 
met je auto te rijden en ja, je moet 
toch... En dan nog even dit: zij die 

klagen over een slecht begaanbare 
weg, laten we hopen dat deze men-
sen zelf hun eigen stoepje ook even 
schoonhouden, want ook dat zou 
toch heel normaal moeten zijn: dat 
iedereen in ieder geval zijn eigen 
stoepje schoonhoudt.

Wilnis - Het college van B en W van 
De Ronde Venen is teleurgesteld 
over de uitspraak die de Hoge Raad 
vandaag heeft gedaan over de vraag 
wie de schade moet betalen die de 
gemeente heeft geleden als gevolg 
van de dijkverschuiving in Wilnis in 
2003. De gemeente De Ronde Ve-
nen en hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht (AGV) voeren al en-
kele jaren juridische procedures om 
hierover duidelijkheid te krijgen. De 
Hoge Raad heeft vrijdag 17 decem-
ber 2010 daarbij de uitspraak van 
het hof Amsterdam, dat het hoog-
heemraadschap de schade als ge-
volg van de dijkverschuiving aan de 
gemeente moet vergoeden, vernie-
tigd en de zaak verwezen naar het 
Hof in Den Haag. 
In de nacht van 25 op 26 augustus 
2003 is de veendijk langs de Ring-
vaart in Wilnis (gemeente De Ronde 
Venen) over een lengte van 60 me-
ter ongeveer 5,5 tot 7,5 meter ver-
schoven, waardoor zo’n 230.000 m³ 
water uit de tussenboezem de ach-
ter de dijk gelegen woonwijk is in-
gestroomd. Het herstel van de scha-
de heeft de gemeente vele miljoenen 
euro’s gekost. Het hoogheemraad-

schap AGV is eigenaar en beheer-
der van deze veendijk. De gemeente 
heeft het hoogheemraadschap aan-
sprakelijk gesteld voor de schade 
die het gevolg is van deze dijkver-
schuiving.

Aansprakelijk
De gemeente baseert deze vorde-
ring op de aansprakelijkheid van een 
bezitter voor een gebrekkige opstal 
(bouwwerk). Deze wettelijke bepa-
ling houdt in dat de bezitter van een 
opstal aansprakelijk is voor de door 
de opstal veroorzaakte schade, als 
die opstal niet voldoet aan de eisen 
die men daaraan in de gegeven om-
standigheden uit een oogpunt van 
veiligheid mag stellen. Volgens de 
gemeente voldeed de dijk niet aan 
die veiligheidseisen. Het betrof na-
melijk een al in 1975 door de Techni-
sche Adviescommissie Waterkerin-
gen afgekeurde dijk, waaraan AGV, 
ondanks allerlei signalen van omwo-
nenden, gemeente en eigen orga-
nisatie, al die jaren geen noemens-
waardig onderhoud had gepleegd 
om de dijk te verbeteren.
Volgens de Hoge Raad komt de dijk-
verschuiving niet zonder meer voor 

risico van het hoogheemraadschap. 
De Hoge Raad is, anders dan het 
Amsterdamse Hof, van oordeel dat 
bij beantwoording van de vraag of 
de kade gebrekkig was, bijvoorbeeld 
ook van belang is wat naar de toen-
malige stand van wetenschap be-
kend kon zijn over de gevaren van 
droogte. Ook de stelling van het 
Hoogheemraadschap dat de kade-
verschuiving zich heeft voorgedaan 
ten gevolge van specifieke en uit-
zonderlijke omstandigheden, moet 
wordt meegewogen bij de vraag 
of voldoende veiligheidsmaatrege-
len waren getroffen. De Hoge Raad 
heeft daarop bepaald dat de vraag 
of de kade gebrekkig was, opnieuw 
moet worden onderzocht door het 
hof Den Haag.
Het college is teleurgesteld en ver-
baasd over deze uitspraak, omdat 
naar de mening van het college al 
voldoende is aangetoond dat de dijk 
in Wilnis gebrekkig was en AGV al 
die jaren onvoldoende onderhoud 
had gepleegd. Maar ondanks de-
ze tegenslag blijft het college goe-
de hoop houden en ziet zij de ver-
volgprocedure met vertrouwen te-
gemoet.

Weer geen geld voor kosten
van dijkverschuiving

De Ronde Venen - Drie raads-
leden van de gemeente De Ronde 
Venen hebben donderdagavond 16 
december een Koninklijke Onder-
scheiding gekregen. Samen met 
12 andere raadsleden vertrekken 
zij uit de gemeenteraad en keren 
niet terug in de gemeenteraad van 
de nieuwe gemeente De Ronde Ve-
nen. Het drietal kreeg de versier-
selen opgespeld door burgemees-
ter Burgman in aanwezigheid van 
de Commissaris van de Koningin in 
de provincie Utrecht, de heer Rob-
bertsen.

Marja Borst-Becker, Bert van Broek-
huijsen, en Toon van der Meer zijn 
alle drie onderscheiden tot Lid in 
de Orde van Oranje Nassau. Marja 
Borst-Becker heeft 12 jaar voor de 
VVD in de gemeenteraad gezeten 
en zich namens haar fractie met na-

me beziggehouden met onderwer-
pen op het gebied van welzijn, cul-
tuur en onderwijs. Bert van Broek-
huijsen (GemeenteBelangen) heeft 
ruim 28 jaar in de gemeenteraad 
gezeten en was daarmee het langst-
zittende raadslid. Zijn politieke car-
rière begon in de gemeenteraad van 
de voormalige gemeente Mijdrecht 
in 1982. 
De fractievoorzitter van Gemeente-
Belangen is het enige raadslid dat 
gedurende het 21-jarig bestaan van 
De Ronde Venen permanent in de 
gemeenteraad heeft gezeten. Toon 
van der Meer is in de jaren zeven-
tig en tachtig enige tijd raadslid ge-
weest in de voormalige gemeen-
te Vinkeveen en Waverveen, voor-
dat hij in 1998 toetrad tot De Ron-
deveense raad. ‘Mr. Vinkeveen’, zo-
als hij door burgemeester Burgman 
werd omschreven, heeft zich in zijn 

raadswerk altijd erg ingespannen 
voor ‘zijn’ plassendorp.

15 stuks
In totaal vertrekken er maar liefst 
15 raadsleden uit de raad. Mevrouw 
Burgman stond naast de drie onder-
scheiden raadsleden ook stil bij de 
overige twaalf raadsleden die niet 
in de gemeenteraad van de nieu-
we gemeente terugkeren. In kor-
te toespraakjes karakteriseerde zij 
hen en dankte hen voor de inzet die 
ze hebben gepleegd. De vertrek-
kende raadsleden zijn: Jan van Loo, 
Aat Hoogstraten, Gerard Verlaan en 
Emiel Hoogendijk (allen CDA), Toi-
ne Doezé, Manja van Buul en Wim 
Klaassen (de Combinatie), Cor Ver-
steegh (fractie Versteegh), Jan-Wil-
lem Koedam, Stef Koorn en Anja 
Pieneman (RVB) en Hendrik Palm 
(ChristenUnie/SGP) .

Koninklijke Onderscheiding voor 
drie vertrekkende raadsleden

Beste lezer/sters

De afgelopen weken was het weer bar en boos en vooral ook op 
woensdag, als onze lopers de krant bij u moesten bezorgen. 
Gelukkig begrijpen de meeste mensen wel, dat de wegen nu 
en dan onbegaanbaar waren voor onze bezorgers, maar ook 
zijn er mensen die zelfs nu nog boos worden als de krant niet 
op tijd binnen is. In deze tijd kan dat gebeuren. Ook deze 
week zijn de wegen en vooral de stoepen soms onbegaan-
baar, dus waardeer de krantenbezorgers. Deze week komen 
zij met hun nieuwjaarswens: onze vraag aan u, waardeer 
wat ze doen en laat het blijken met een (vrijwillige) gift.

Directie Nieuwe Meerbode
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE 
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING 
RECHTswINkEL

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

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 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MIjDRECHt, WIlNIs, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN, 
VRoUWENAkkER, 
ZEVENHoVEN
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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

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

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

123e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 16.200

EDItIE 3
oPlAAg 14.200

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.Nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Kind van Licht 

In 2006 schreven we: Meiden uit de armste gezinnen van Wajir, 8 tot 16 jaar, 
verhuren zichzelf als dienstmeid aan de rijkere families in de stad. Voor een 
euro per dag. Deze meiden halen water, brandhout, maken schoon, werken 
12 uur per dag. Ze worden beschouwd en behandeld als slaven. Niet zel-
den profiteert ‘meneer’ van ze. Alsof bij de prijs inbegrepen. Verkracht en 
zwanger worden nagewezen als Hawa / Eva, de verleidster die de zonde in 
de wereld bracht. Een hoer die een fatsoenlijke man schande bracht. Voor 
velen is zichzelf verkopen dan ook de manier die overblijft om hun kind te 
voeden. En dat in een samenleving waar condooms taboe zijn en Hiv Aids 
het snelst toeneemt in heel Kenia... 
 
Wat te doen in zo’n situatie? Dat leert ons Sophia. Een sterke vrouw die voor 
niemand meer bang is. Ze weet verkrachters voor 8, onlangs voor 20 jaar 
achter de tralies te krijgen. Ze gaat ze achterna tot wel 1000 km verder-
op. Daarvoor gebruikt ze een netwerk van mobieltjes en facebook en com-
munity radio. Mannen zijn bang voor haar. Ze is al verschillende keren met 
de dood bedreigd. Maar als zij je aankijkt en zegt ‘I’m serious’’, dan weet je 
ook dat het haar ernst is. Toen ik vroeg ‘’hoe kunnen we je helpen?’’ zei ze, 
‘’ik heb geen fototoestel om de misdaden te documenteren’’. Zo eenvou-
dig begon onze samenwerking. Verkrachting is dankzij haar acties meet-
baar afgenomen.

Mama Suli vroeg ons een gaslantaarn in 2006. Om ‘s avonds dienstmeisjes 
les te geven.  Het alfabet en sommen. Op een mat onder de sterren. Maar 
veel belangrijker was het lotgenotencontact. Een plek om te schuilen onder 
de vleugels van vrouwen die weten wat een moeder hoort te bieden.

In 2010 zijn we veel stappen verder. Dienstmeiden zijn inmiddels moeilijk te 
krijgen. Huis aan huis hebben vrouwen als Suli, Sofia en Rahaj de ouders 
gewaarschuwd en ze omgepraat om hun dochters naar school te sturen. 
Moeders krijgen kleine leningen om bijvoorbeeld een ezel te kopen. (een 
ezel is een lastdier, je dochter niet).
Vandaag gaan deze meiden naar een dagschool, de ambitie is ze binnenkort 
ook ‘s nachts veilig onderdak te bieden.  

Een groot deel van het benodigde geld wordt verdiend door vrijwilligers. 
Mama Suli kookt soms dag en nacht in het conferentieoord/restaurant/ont-
moetingscentrum van haar zus Rahaj, Ali en Izac zijn bewakers, Najib, die 
studeerde maar geen werk vindt, doet de planning. Een stroom van telkens 
weer andere nichtjes runt de cafetaria. Yusuf regelt het vervoer. Er zijn be-
taalde maar ook vrijwillige leraren en vooral leraressen. Vrijwilligers eten 
mee uit de pot, ze krijgen een mat om te slapen, soms wat telefoongeld en 
vooral een opvoeding in iets doen voor een ander die het minder heeft. Daar 
kunnen we in Nederland anno 2010 nog wat van leren. 

Want de winst van dit vergadercentrum gaat grotendeels naar Nuarani Girls 
school. Nuarani betekent “een persoon die van het licht is’’. Als een storm-
lamp in de nacht, bij dat schoolbord onder de sterren. 

Henk van Apeldoorn

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

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, zwarte met witte ondervacht angora  
 kater. Draagt een blauw-groen bandje. Hij heet Thomas.
- Groenlandsekade in Vinkeveen, klein, oud, ruigharige Jack Russel
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar  
 oud met de naam Goochem. Zij praat terug als haar naam wordt
 genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte  
 buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
 cyperse strepen, witte voorpoten kleur loopt door tot aan de nek
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
 
Gevonden
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte perzische poes. Staart, oortjes en gezicht 

zijn antracietkleurig.
- Uithoorn, hangoordwergkonijntje, wit met wildkleur. 
- Demmerik in Vinkeveen, cyperse kat met zwart/ bruin tijgerprint.
- Straatburgerflat in Uithoorn, cyperse poes met witte buik. 
- Poldermolen in Mijdrecht, zwart/witte kat. 
- Molenland in Mijdrecht, grijs-bruine cyperse poes.
- Drechtdijk in De Kwakel, zwarte kater met witte neus, wangen en kin
 doorlopend in grote witte bef. Witte buik. Voor witte voetjes en achter 

witte poten. Heeft een witte punt aan de staart.
- Oostzijdeweg in De Hoef, schildpadpoes.

Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.
- Door aanstaande verhuizing naar het buitenland goed tehuis ge-

zocht voor 2 cyperse poezen broer en zus. Ze zijn gechipt en geste-
riliseerd. Moeten wel bij elkaar blijven. Ze heten Beau en Ari en zijn 
3 jaar oud.

Veel kerstmuziek in 
Thamerkerk en De Schutse
Uithoorn - In de kerstvieringen in 
de Thamerkerk en  De Schutse is er 
een grote afwisseling van muziek.
 
Op kerstavond om 19.30 uur zingt 
het Amstel Gospel Choir in De 
Schutse. Om 21.30 uur begint de 
kerstnachtdienst in De Thamer-
kerk. Alison Metternich, mezzo so-
prano, een soliste met binnenlandse 
en buitenlandse uitvoeringen zingt 
prachtige kerstmuziek begeleidt 

door Ton Kodde orgel en Fen Mei-
er aan de vleugel.
Op kerstmorgen zijn de diensten om 
10.00 uur. Een kinderkoor en As-
trid van der Wals op trompet zorgen 
voor de muzikale noot in De Schut-
se. In de Thamerkerk zingt het pro-
jectkoor onder leiding van Guusta 
Mathlener.
Alle diensten beginnen met samen-
zang en iedereen is van harte wel-
kom.

Volle zaal bij 
kerstconcert De Rovenians

en Concordia
Regio - Gelukkig hebben de 
weersomstandigheden het pu-
bliek niet weerhouden om naar 
het gezamenlijke kerstconcert 
van het gospelkoor en de brass-
band te komen.
De Janskerk was veranderd in 
een concertzaal voor deze gele-
genheid.
Een anderhalf uur durend pro-
gramma met indrukwekken-
de nummers van de brassband, 
maar ook samen met het gos-
pelkoor werden diverse num-
mers gezongen. Het gospelkoor 
heeft ook zelf eigen nummers ge-
zongen zoals: Glory to God, Mary 
did you know, Do you hear what I 
hear en Christmas glory. 

Ook met het publiek samen zijn 
de bekende nummers gezongen 
zoals Stille nacht, Komt allen te-
zamen en Midden in de winter-
nacht.
De avond werd afgesloten door 
samen met het publiek staande 
het Ere zij God te zingen.
As toegift werd het concert afge-
sloten met het bekende nummer 
Amen, een nummer gespeeld 
door de brassband en gezongen 
door het koor, waar heel voor-
zichtig het publiek langzaamaan 
ging meezingen.

Een avond om op terug te kijken 
en zo toe te leven naar kerst om 
de geboorte van Jezus te vieren.

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

 nu tot

70% KORTING
op showroommodellen

De opruiming
is begonnen!
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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 be-
lang 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 be-
zwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op  
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De 
Ronde Venen werkt met servicenormen.

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Datum 
   ontvangst

Wilnis
Herenweg 23 en 25 Veranderen en vergroten van twee woningen  2010/0568 13-12-2010
 met garage/berging 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen 
kunt u nog niet inzien. 
servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen twee 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.)

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvraag 
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteit Aanvraagnr. ontvangst  
    datum

Waverveen
Cliffordweg 52 Vergroten van een garage/woning Bouwen W-2010-2009 7-12-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omge-
vingsvergunning kunt u nog niet inzien. 

VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met ontheffInG/WIjzIGInG 
BestemmInGsplAn

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 22 december 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder 
ter inzage, de ontwerpontheffing met bijbehorende ontwerpbouwvergunning:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. opm.

Wilnis
Gagelweg 5 Oprichten van een rundveestal en het wijzigen  2010/0333 A
 van de bestemming 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 

Wet ruimtelijke ordening en met toepassing van een wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruim-
telijke ordening.

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schrifte-
lijk naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen 
moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam 
en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u inge-
diende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen 
mondeling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-
ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden 
verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet 
bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

mijdrecht
Constructieweg 10 Plaatsen van een tijdelijke kantoorunit 2010/0435 14-12-2010
Genieweg 2 t/m 16  Oprichten van een showroom/winkelruimte voor 2010/0563 13-12-2010
(even) volumineuze goederen 

Vinkeveen
Demmerik 92b Vernieuwen van een bestaande berging 2010/0521 13-12-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planolo-
gische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. 

de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd 
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren 
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn ge-
komen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester 
en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking 
van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige 
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA 
Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

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

straatnaam Aard van het bouwwerk Bouwnr. Verzenddat. 
   vergunning

Vinkeveen
Herenwerg 196 Tijdelijk plaatsen van twee zeecontainers t.b.v. opslag 2010/0486 13-12-2010

Waverveen
Waverdijk, gedeelte  Uitvoeren van een dijkophoging 2010/0431 13-12-2010
Hoofdweg-fort 
Nessersluis 

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

InRIchtInG tIjDelIjke BouWplAAts AAn De GRutto In mIjDRecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 december 2010 in relatie tot de artikelen 2.10, 
2.11, 2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Bolton Bouw 
vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Grutto in Mijdrecht. 
Dit in verband met het nieuwbouwproject ‘Grutto Mijdrecht’ in Mijdrecht. De vergunning geldt voor de pe-
riode 3 januari 2011 tot en met 26 augustus 2011. Het adres van de tijdelijke bouwplaats en het werkadres 
is Grutto, 3641 tB mijdrecht. 
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wet-
houders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van 
het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

VeRleenDe kApVeRGunnInGen
De gemeente heeft op 20 december 2010 kapvergunning verleend voor:

straatnaam soort boom Reden
Gemeentelijke bomen

mijdrecht
Grutto 2  17 diversen soorten bomen Realisatie woning bouwplan ‘De Grutto’
voormalig bowlingcentrum 

De verleende kapvergunning ligt van 22 december 2010 tot 2 februari 2011 ter inzage bij Publiekszaken in 
het gemeentehuis.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar 
maken bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving 
van het besluit en de reden(en) van bezwaar. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn 
wilt voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de 
rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan 
alleen worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake 
zijn van een spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden 
ingediend bij de voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 
LA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 
verbonden.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

seRVIcepunten
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg én 
voor financiële diensten. Bij het 
servicepunt kan bijna alles geregeld 
worden wat te maken heeft met het 
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00 
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

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

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

melDpunt zoRG & oVeRlAst
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIes en steunpunt 
huIselIjk GeWelD 
stAD en ReGIo utRecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

GemeentelIjke BekenDmAkInGen

www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een vlinder! Kijk op de website.

www.tienvoor12.nu

Actie voor vlinders is nodig. NU! 

Adopteer een vlinder! Kijk op de website.
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Op 26 december start de achtste 
editie van het internationaal 
Kamermuziekfestival. Nieuw dit 
jaar zijn de krasconcerten en 
de uitgebreide aandacht voor 
de jongere luisteraars. Janine 
Janssen, artistiek leider en 
wereldberoemd violist: ‘Het is 
ontzettend leuk om in je eigen 
oude stad een veelzijdig festival 
te mogen bedenken. We hebben 
ons best gedaan voor elk wat wils te bieden. Voor de avonturiers 

zijn er bijvoorbeeld de 
krasconcerten. Als u een kaartje 
koopt, krijgt u drie concerten 
op verschillende plekken in 
Utrecht. De startlocatie krijgt u 
thuisgestuurd en bij het eerste 
concert ontvangt u een kraslot 
met daarop de volgende twee 
bestemmingen. Publiek wandelt 
dan voorzien van koek en zopie 
naar de volgende locatie. Wat en 
wie u bij uw volgende concert te 
horen krijgt blijft tot het laatst 
een verrassing, maar zeker is dat  
ik tijdens een van de concerten te 
horen ben.’
www.kamermuziekfestival.nl

Marickenland is het gebied 
tussen Mijdrecht, Wilnis, 
Vinkeveen en Waverveen. 
Waterschappen, gemeenten 
en de provincie zijn het 
eens over de inrichting van 
het toekomstige natuur– en 
recreatiegebied. Het oostelijk 
deel van Marickenland wordt 

ingericht als natuurgebied. 
De nieuwe natuur verbindt 
de Nieuwkoopse Plassen, 
Vinkeveense Plassen en 
Botshol. Het westelijk deel 
wordt recreatiegebied. Er 
komen verschillende routes 
en paden, bestemd voor 
wandelen, fietsen, paardrijden 

en kanoën. Ook komen er lichte 
verhogingen in het landschap, 
zogeheten recreatie-eilanden. 
Heel Marickenland krijgt 
een natuurlijke uitstraling. 
De uitvoering van het eerste 
deelgebied gebeurt in 2011

Recreatie in de provincie

In de provincie is een 
uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

 hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
2 februari 2011. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Muurschildering ontdekt
In Paushuize, in de Utrechtse binnenstad, is tijdens de renovatie en 
restauratiewerkzaamheden van de Spiegelzaal een muurschildering 
ontdekt van Koningin Wilhelmina als 10-jarig meisje. Gedeputeerde 
Binnekamp: ´Ik ben verheugd dat er zoveel mooie schatten te 
voorschijn komen in Paushuize en we daarmee de geschiedenis 
voor iedereen tastbaar kunnen maken. Want cultureel erfgoed, dat is 
van ons allemaal.´

Cultuur in de provincie

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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PS
Boeren verdienen realistische kans

2011 staat voor de deur! Maar voordat we de kurken 
trekken en de pijlen de lucht ingaan, kijk ik graag 
even terug op het afgelopen 
jaar. Het jaar waarin Utrecht 
verkozen werd tot mooiste 
provincie van de Randstad en 
tot de meest duurzame regio 
van Nederland. Dat willen 
we blijven en daar werken we 
samen met onze partners hard 
aan. De provincie klinkt soms 
ver weg. Echter, de besluiten 
die we in 2010 namen, ziet 
u de komende jaren terug in 
bijvoorbeeld ons wegennet, in 

het landschap, in de natuur en in de woningbouw. 
In 2011 horen we graag hoe u de toekomst van deze 

provincie ziet. Op 2 maart 
kiezen alle inwoners van Utrecht 
de nieuwe Provinciale Staten. 
Belangrijke verkiezingen omdat 
we daarmee ook indirect de 
Eerste Kamer kiezen. 
Dat is volgend jaar. Voor nu 
wens ik u heel fijne feestdagen 
en een gezegend 2011!

Roel Robbertsen,
commissaris van de Koningin 

in de provincie Utrecht

Commissaris kijkt terug

Agenda

26 tot en met 30 december
Internationaal 
kamermuziekfestival
Voor de achtste keer wordt 
Utrecht tussen kerst en oud 
en nieuw het podium voor 
muziek in kleine bezetting; 
kamermuziek. Musici uit 
binnen- en buitenland spelen 
muziek van Bach, Brahms, 
Mozart en vele anderen. Ook 
de jeugd hoeft zich niet te 
vervelen. Er staat een hele 
reeks kinderconcerten op het 
programma. 
www.kamermuziekfestival.nl

Natuur, fietsen en 
wandelen in Marickenland

Noem ’natuur’ of ‘Ecologische hoofdstructuur’ in de 
buurt van Mijdrecht en iedereen staat met de oren 
gespitst. Groot Mijdrecht Noord, oh nee, niet weer. Was 
er daar eindelijk een doorbraak en nu gooit het kabinet 
roet in het eten. Zo niet voor Marickenland. Ook hier 
komt het water straks hoger te staan, ook hier moeten 
boeren verdwijnen. Maar hier heeft de provincie laten 
zien dat onteigening niet hoeft. Maar dat kan alleen als 
je als overheid ook realistisch wilt zijn naar je boeren. 
Dus een fatsoenlijke prijs geven, zodat een boer ergens 
anders tenminste een fatsoenlijke kans krijgt om door 
te gaan. Maar de hamvraag is natuurlijk hoe lang we 
dit nog kunnen volhouden met de afbraak van het EHS 
beleid door Rutte, Verhaegen en Wilders?

Pieter Wout Duquesnoy, Statenlid SP

Krassen op het kamermuziekfestival
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De Ronde Venen - Ook dit jaar 
was er weer de gezellige tijd voor de 
kerst op speelzaal Pino. De feestelij-
ke versierde speelzaal hing weer vol 
met engelen, kerstbomen en kerst-
mutsen met Rudolf het Rendier.
Afgelopen week was het zover, de 
peutertjes kwamen mooi aange-
kleed naar de speelzaal, waar ze 
een prachtig kerststukje maak-
ten, en in de ‘bioscoop’ naar het op 
dia’s gezette verhaal van Droom-
sneeuw luisterden en keken... en 
daarna kregen ze een heus kerst-
buffet, waar ze heerlijk smulden van 
al de lekkere hapjes die de ouders 
hadden klaargemaakt. Ondertus-
sen werden er kerstliedjes gezon-
gen en bij het laatste liedje kwamen 
de ouders hun peutertjes weer op-
halen.
Peuterspeelzaal Pino wenst via de 
Meerbode iedereen een gezond en 
gelukkig nieuwjaar.
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Stichting De Baat gecertificeerd
Mijdrecht - Dinsdag 14 decem-
ber reikte wethouder Welzijn Jan 
van Breukelen tijdens een feeste-
lijke en drukbezochte bijeenkomst 
in het Jongerencentrum Allround 
aan de Rondweg het HKZ certifi-
caat op verzoek van directeur Mie-
ke Telder van stichting De Baat uit 
aan Wiebe Terwel. Laatstgenoemde 
heeft zich onder meer jarenlang in-
gezet voor de stichting Leefbaarheid 
die voor het opgaan in De Baat een 
zelfstandige organisatie was. Maar 
ook bij De Baat is Terwel een sleu-
telfiguur. Van Breukelen overhan-
digde het certificaat in bijzijn van 
het stichtingsbestuur, medewerkers, 
talloze vrijwilligers, het bestuur van 
de stichting Spel en Sport 55+, ver-
tegenwoordigers van de Service-
punten en betrokken ambtenaren 
van de gemeente. Ook gaven enke-
le raadsleden blijk van hun belang-
stelling.

HKZ staat voor ‘Harmonisatie Kwa-
liteitsbeoordeling in de Zorg. Stich-
ting De Baat heeft dit certificaat op 
4 november jongstleden behaald. 
Sinds 2007 is een HKZ certificering 
ook mogelijk voor de sector Welzijn 
en Maatschappelijke Dienstverle-
ning.

Mijlpaal
In haar openingswoord zei Mie-
ke Telder bijzonder trots te zijn op 
het bereikte resultaat dat als een 
mijlpaal kan worden gezien na een 
professionaliseringstraject van 3 
jaar. Zij vergat daarbij niet ook de 
medewerker(st)ers van De Baat 
daarin te betrekken. Mieke bracht 
in herinnering dat het alweer drie 
jaar geleden is dat stichting De Baat 
werd geformeerd uit een samen-
voeging van stichting Welzijn voor 
Ouderen en stichting Leefbaarheid. 
Toen vroeg zij zich af hoe die een-

heid zich zou ontwikkelen, organi-
satorisch en financieel. Maar het is 
allemaal goed gekomen. Dankzij de 
inzet van bestuur en medewerkers 
behoort stichting De Baat nu tot de 
kleine groep instellingen in Neder-
land op het gebied van welzijn en 
maatschappelijke dienstverlening 
die gecertificeerd is.
Dat is een felicitatie waard en daar 
mocht met recht het glas op gehe-
ven worden.
Wethouder Van Breukelen onder-
schreef de woorden van Mieke Tel-
der en was blij dat in goede harmo-
nie met de gemeente dit resultaat 
tot stand is gekomen. Als wethou-
der Welzijn keek hij er tevreden op 
terug en prees de inzet van alle me-
dewerkers. Ook hij ging nog even 
terug in de tijd toen er nog sprake 
was van twee stichtingen. Voor wet-
houder Van Breukelen is het een 
van de laatste keren geweest dat 

hij in die functie optreedt. Vandaag, 
woensdag 22 december, neemt hij 
tijdens een receptie in De Meijert 
officieel afscheid als wethouder van 
de gemeente De Ronde Venen. Hij 
draagt zijn taken straks over aan 
een nieuw gekozen wethouder.

Cliënt staat centraal
Certificatie is een unieke manier om 
zichtbaar te maken dat een zorg- 
of welzijnsorganisatie intern de za-
ken goed op orde heeft, dat de cli-
ent daarin altijd centraal staat en 
dat de organisatie voortdurend en 
systematisch werkt aan verbetering 
van het aanbod. Voor de HKZ cer-
tificering zijn normen vastgesteld 
door de stichting HKZ. Dat wordt 
gedaan in samenwerking met een 
groot aantal deskundigen vanuit de 
branches Zorg en Welzijn.

Bij HKZ certificatie toetst een exter-
ne certificerende instelling of een 
organisatie – in dit geval De Baat - 
voldoet aan de kwaliteitseisen van 
de stichting HKZ. Deze toetsing 
vond plaats op 14 september en 4 
november dit jaar. Er wordt daar-
bij gekeken naar de uitvoering van 
de projecten en activiteiten, naar de 
wijze waarop geëvalueerd wordt en 
of eventuele verbetermaatregelen 
worden genomen. Na afloop heb-
ben directie, bestuur en medewer-
kers van stichting De Baat te ho-
ren gekregen dat de organisatie de 
toetsing glansrijk had doorstaan. 
Vooral de professionaliteit, de sa-
menwerking, de goede onderlinge 
sfeer en de betrokkenheid van de 
medewerkers zijn sterke punten van 
de organisatie. Met de certificering 
toont stichting De Baat aan dat zij 
over de volle breedte van de orga-
nisatie aan hoge kwaliteitsnormen 
voldoet en het belang van de cliënt 
centraal stelt in de dienstverlening.
Na dit fraaie resultaat is het niet 
zo dat De Baat nu op haar lauwe-
ren kan gaan rusten. In de uitvoe-
ring van de werkzaamheden moet 
telkens aan de vastgelegde normen 
worden voldaan. In 2013 volgt een 
audit of De Baat tegemoet is geko-
men aan de eisen van de certifice-
ring en of zij die voor een volgende 
periode kan continueren.

Kids van de Eendrachtschool 
delen kerstpakketten uit!
Mijdrecht - Op 14 december kwa-
men de kinderen uit groep 6 van 
de basisschool de Eendracht naar 
Nieuw Avondlicht.
Bij binnenkomst gingen de kinde-
ren gezellig tussen de bewoners zit-
ten en genoten van drinken en wat 
lekkers. Daarna gingen de kinderen 
zingen, dit klonk erg mooi!

Na het zingen werden de kerstpak-
ketten uitgedeeld. Deze pakketten 
werden aangeboden door de Ri-
ki stichting. Namens alle bewoners 
willen we de Riki stichting bedan-
ken voor de mooie kerstpakketten. 
Ook de kinderen uit  groep 6 van de 
Eendracht bedankt voor het zingen!
Het was een gezellige morgen.

Speciaal kerstensemble 
van Viribus Unitis in Wilnis
Wilnis - Afgelopen zaterdag 18 de-
cember zorgde een speciaal ensem-
ble van muziekvereniging Viribus 
Unitis voor gezellige kerstklanken in 
het oude dorp van Wilnis. 
Het is bijna een traditie dat een spe-
ciaal kerstensemble van Viribus 
op de zaterdag voor kerst het ou-
de dorp van Wilnis opleukt met een 
aantal kerstliederen. Zo ook dit jaar. 
De muzikanten lieten zich niet uit 
het veld slaan door de sneeuw en 
hevige koude. Tussen 11.00 uur en 

13.00 uur brachten 11 muzikanten 
van Viribus Unitis een kerstaubade 
aan de bewoners en winkeliers van 
de oude Wilnisse dorpskern. Dat de-
ze muzikale bijdrage erg werd ge-
waardeerd bleek uit de vele positie-
ve reacties.   
Morgen, donderdag 23 december, 
geeft de muziekvereniging om 20.00 
uur een kerstconcert in dorpscen-
trum de Willisstee in Wilnis. De zaal 
is vanaf 19:30 uur geopend en de 
toegang is gratis.

Certificaat Erkend Duurzaam voor 
Automotive-centre van Nieuwkerk
Mijdrecht - Honda-dealer Automo-
tive-centre van Nieuwkerk is sinds 
vrijdag 17 december 2010 offici-
eel ‘Erkend Duurzaam’. Van Nieuw-
kerk is een van de eerste Neder-
landse Honda-dealers die dat pre-
dikaat hebben verdiend. Directiele-
den Benny, Henny en Rebecca van 

Nieuwkerk namen het begeleidende 
certificaat in ontvangst uit handen 
van Eric Tak, voorzitter van Bovag 
Autodealers.

Het certificaat is een erkenning 
van de duurzame en maatschap-
pelijk verantwoorde aanpak van 

Van Nieuwkerk. Het is tevens het 
bewijs dat de dealer in alle facet-
ten van de bedrijfsvoering duurza-
me verbeteringen succesvol heeft 
doorgevoerd. De ondernemers van 
Van Nieuwkerk zijn dan ook blij met 
de certificering: “Het is niet alleen 
voor ons bedrijf een mooie belo-
ning, maar ook een bevestiging dat 
de duurzame richting – die we en-
kele jaren geleden met onze nieu-
we ‘flagshipstore’ in Amsterdam, 
nieuwbouw in Hilversum en ver-
bouwingen in Mijdrecht en Alphen 
a/d Rijn zijn ingeslagen – de juiste 
koers is.” 

Verantwoord vervangend vervoer
De juiste koers waarover Van 
Nieuwkerk rept, houdt nauw ver-
band met het streven van Honda 
om een bedrijf te zijn dat door de 
samenleving gewenst wordt, en dat 
het een onderneming is die maat-
schappelijk verantwoord en duur-
zaam handelen in de bedrijfsvoe-
ring heeft verankerd. “Bij ons uit 
dat zich op diverse manieren”, ver-
telt Van Nieuwkerk. ‘Onze panden 
draaien op groene stroom en we 
verkopen stille en zuinige banden. 
De gebruikte banden voeren we 
op een milieuvriendelijke wijze af, 
net als de smeermiddelen en ande-
re onbruikbare materialen. Een an-
der goed voorbeeld zijn de auto’s 
die we als vervangend vervoer mee-
geven aan klanten: uitsluitend Hon-

da’s met energielabel A of B.” Het 
maatschappelijk verantwoord on-
dernemen van Van Nieuwkerk reikt 
nog verder, zelfs tot in de details: 
“We printen op gerecycled papier 
en we sturen onze klanten digitale 
nieuwsbrieven.”

Duurzame werkplaats
Uiteraard draait het bij duurzaam 
ondernemen in het autobedrijf ook 
om het aanbieden van duurzame 
mobiliteit.
In de showrooms van Van Nieuw-
kerk staan dan ook alle schone en 
zuinige modellen van Honda. ‘We 
merken dat er steeds meer vraag is 
naar auto’s met weinig CO2-uitstoot 
en een laag brandstofverbruik. Als 
geen ander kunnen wij onze klan-
ten informeren over de mogelijkhe-
den van schone mobiliteit. Daarbij 
denken we verder dan de auto’s die 
we nu moeten verkopen; ook in on-
ze werkplaats wordt op een duurza-
me manier gewerkt met duurzame 
materialen.’

Analyse en scan
Het certificaat Erkend Duurzaam 
wordt uitgegeven door de BOVAG, 
de Nederlandse branchevereniging 
van autobedrijven, in samenwerking 
met het onafhankelijke Instituut 
voor Duurzame Mobiliteit (IvDM). 
De certificering van de dealers vindt 
plaats op basis van een analyse van 
42 onderdelen, waaronder bedrijfs-
voering, communicatie, financiën, 
inkoop, verkoop en personeel.
Die onderdelen samen vormen een 
scan die de duurzaamheid van de 
dealer in kaart brengt. Het IvDM ziet 
toe op controle van de resultaten.

Openingstijden bieb rond 
kerst en nieuwjaar
De Ronde Venen - Rond Kerst-
mis en Nieuwjaar zullen alle vesti-
gingen van de Bibliotheek Angstel, 
Vecht en Venen gesloten zijn op de 
volgende dagen:
vrijdag 24 december: vanaf 16.00 
uur gesloten
zaterdag 25 december: gesloten
vrijdag 31 december: vanaf 16.00 
uur gesloten
zaterdag 1 januari 2011: gesloten

Geef de bibliotheek eens als kerst-
cadeau 
Bent u nog op zoek naar een leuk 
cadeau voor onder de kerstboom? 
Denk dan eens aan de Bibliotheek: 
hét ideale cadeau voor iedereen die 
graag leest, kijkt en luistert!

Bij de Bibliotheek AVV zijn biblio-
theekbonnen te koop in twee vari-
anten: een halfjaarabonnement voor 
20 euro en een jaarabonnement 
voor 40 euro. De bibliotheekbon 
is onbeperkt geldig en de ontvan-
ger kan de bon gebruiken voor een 
abonnement in alle bibliotheken in 
de provincie Utrecht (uitgezonderd 
Nieuwegein en Veenendaal).
De cadeaubon zit in een feestelij-
ke geschenkverpakking en de ont-
vanger kan de bon op ieder gewenst 
moment inwisselen. Het abonne-
ment is vanaf dat moment een (half)
jaar geldig en kan daarna altijd ver-
lengd worden.
De bibliotheekbon is te koop bij de 
infobalie in uw bibliotheek.

Get Styled Hair - Visagie - Mode 
& Accessoires verloot scooter
Mijdrecht - Vorige week woens-
dag 15 december is de winnaar be-
kend geworden van de Hippe Pron-
to San Remo scooter. Get Styled 
Hair – Visagie – Mode&accessoires  
opende 2 oktober haar deuren aan 
de Dorpsstraat in Mijdrecht. Van-
af oktober tot december kreeg elke 
klant bij 25 euro die ze besteedde 
in de Boutique van Get Styled een 
lot waarmee ze kans maakte op de 
scooter. Afgelopen woensdag was 
de trekking die werd gedaan door 

Celina Blom (9) uit de Amstelhoek. 
Zij vierde haar kinderfeestje bij Get 
Styled¸ nadat Celina en haar vrien-
dinnetjes door de stylistes van Get 
Styled er als glamourgirls uitzagen 
mocht zij dan ook bekend gaan ma-
ken door middel van een trekking 
wie de scooter had gewonnen. De 
gelukkige winnaar is Lisa Schaap-
huizen uit Wilnis.
Wij wensen Lisa veel plezier en vei-
lige kilometers op haar stijlvolle 
scooter!

Mooi kerstfeest bij 
peuterspeelzaal Pino



Mijdrecht – Nog niets gereserveerd 
met kerst? Wilt u een keer gezellig, 
heerlijk ontspannen, zonder haast 
een lopend buffet doen? Vanaf zes 
uur kunt u terecht en al wilt u de he-
le avond blijven zitten, niets aan de 
hand. Alles kan bij Kim van het Chi-
nees Cantonees specialiteiten res-
taurant in Mijdrecht. 
U kunt daar beide kerstdagen te-
recht voor slechts 18 euro per per-
soon en kinderen tot tien jaar voor 
de helft van de prijs.
U begint met soep en ook daar heeft 
u keuze uit vier soorten. Het lo-
pend buffet is zeer uitgebreid koud 
en warm, Diverse soorten vlees, vis, 
groenten, aardappelen, nasi, bami, 
rijst, voor de kinderen patat, frikadel-
len, teveel om op te noemen. Nieuw 
is dat er tegenwoordig een kok bij 
het lopend buffet aanwezig is, en 
op verzoek uw vlees bakt terwijl 
uw wacht. Kortom: zeker de moeite 

waard om het een van de beide da-
gen te proberen. Reserveren is ver-
standig. Dat kan op: 0297-263851
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Nog tot en met aanstaande vrijdag kans op een auto

Vierde prijsuitreiking van 
prijzenfestijn Zijdelwaard
Uithoorn - U heeft nog een paar 
dagen om uw envelop met kassa-
bonnen van de Zijdelwaardwinke-
liers in te leveren en zo kans te ma-
ken op een spiksplinternieuwe Audi 
1! Vrijdag 24 december is de laatste 
dag dat de enveloppen van het Prij-
zenfestijn ingeleverd kunnen wor-
den. Vrijdag 31 mei om 11.00 uur is 
de grote prijsuitreiking. Dan wordt 
bekendgemaakt wie de Audi 1 ge-
wonnen heeft, maar natuurlijk ook 
de reischeque van 1.000 euro en de 
elektrische fiets van ruim 1.500 eu-
ro! De elektrische fiets wordt gele-
verd met medewerking van de fir-
ma Blom en Blom Fietsexperts uit 
Uithoorn en is van het merk Bikkel 
Bikes type Ibee 2. Maar de winke-

liersvereniging heeft nog een ver-
rassing: zij geeft ook nog 20 cadeau-
bonnen van 50 euro weg die besteed 
kunnen worden bij alle winkels van 
Zijdelwaard!
Afgelopen zaterdag 18 december 
zijn er weer 18 klanten van Zijdel-
waard blij gemaakt. De prijzen die 
werden uitgereikt zijn alle ter be-
schikking gesteld door de winke-
liers van Zijdelwaard. Voorzitter 
Hans Reurings en bestuurslid Pier-
re ten Hoope deelden de prijzen uit. 
Bloemenwinkel Zijdelfleur verzorg-
de weer de bloemen voor de prijs-
winnaars. 
In totaal zijn er nu al 66 prijswin-
naars! Al deze prijswinnaars kun-
nen ook weer meedingen naar de 

grote hoofdprijzen die vrijdag 31 de-
cember worden uitgereikt. Met recht 
een prijzenfestijn dus voor de klan-
ten van winkelcentrum Zijdelwaard! 

Prijswinnaars vierde 
prijsuitreiking:
G. Kollenmann Galik-taxatierapport 
van woning van makelaardij Ohlen-
busch-Ran & van der Wurff
D. van Renselaar-zeefdruk van Don-
na Corbani van C1000 
M. Warmerdam-heren/damesset 
van Drogisterij Stoop
A. van Stormbroek-schaatsen van 
Duo Sports
M.J. Appelboom Pronk-Parker pen-
nenset van Thuiskantoor Uithoorn
R.H. Kuylenburg-kappersbehande-
ling en verzorgingsset van kapsalon 
Joepsze
I. Egberts-kledingbon van Broeck-
mans Mode, hazelnoottaart van bak-
kerij Hulleman en weekkalender van 
Primera
P.W. Vork-boekenpakket naar keu-
ze van Ten Hoop Boekhandel, hazel-
noottaart van Bakkerij Hulleman en 
Big Shopper van Primera 
F. Meyer-Huizinga-cadeaubon van 
Boetiek de Boet, cadeaubon van 
nelson Schoenen en hazelnoottaart-
je van bakkerij Hulleman
Ravelli-is/feestschotel van Volen-
dammer Vispalies kes, cadeaubon 
van Zeeman en waardebon van Nel-
son Schoenen 
J. v/d Boezem-Oudejaarslot van pri-
mera, cadeaubon van keurslage-
rij Bader en een hazelnoottaart van 
bakkerij Hulleman
W. van Rijk-Luxe wijnkist van gall & 

Gall, cadeaubon van De Goudrei-
net en hazelnoottaartje van Bakke-
rij Hulleman 
L. Nieuwendijk-cadeaubon van de 
Goudreinet, een waardebon van 
Keurslagerij Bader en een hazel-
noottaart van bakkerij Hulleman
N.H. van Dijk-waardebon van Zee-
man, waardebon van Nelson Schoe-
nen en een hazelnoottaart van Bak-
kerij Hulleman
E. Jeukens-chocoladepakket van Ja-
min, cadeaubon van Nelson en een 
hazelnoottaart van Bakkerij Hulle-
man en een weekkalender van Pri-
mera
J.W. Lijesen-cadeaubon van De 
Goudreinet, cadeaubon van Nelson 
Schoenen en een cadeaubon van 
Zeeman
Fam. Wijnbergijk-boekenpakket 
naar keuze van Ten Hoope Boek-
handel en hazelnoottaart van Bak-
kerij Hulleman 
F.J. van Kruistum-half jaar katten-
voer Royal Canin van Dierenspeci-
aalzaak van Tol

Hoofdprijzen grote 
prijsuitreiking op 
vrijdag 31 december
Vrijdag 31 december is de gro-

te prijsuitreiking waarbij ook de 
drie hoofdprijzen worden uitge-
reikt. De Superhoofdprijs is na-
tuurlijk de nieuwe Audi 1 ter waar-
de van 23.000! Deze prijs wordt me-
de mogelijk gemaakt door Autobe-
drijf Maas uit Uithoorn. De twee-
de prijs is een elektrische fiets ter 
waarde van 1.500,-euro, merk Bikkel 
Bikes type Ibee 2 die wordt geleverd 
door de firma Blom en Blom Fietsex-
perts uit Uithoorn en de derde prijs 
een reischeque ter waarde van 1.000 
euro, te besteden bij Thomas Cook 
Reisbureau in het winkelcentrum.
Alle prijswinnaars ontvangen bericht 
thuis als ze een prijs hebben gewon-
nen, worden vermeld op de websi-
te www.zijdelwaardplein.nl en in de 
Nieuwe Meerbode.

Zeefdrukken Donna Corbani 
De 4 prijswinnaars die uit handen 
van de voorzitter van de winkeliers-
vereniging en C1000 franchiser Hans 
Reurings een ingelijste zeefdruk van 
kunstenares Donna Corbani ontvin-
gen, hebben daarmee een origineel 
kunstwerk in huis. Donna Corbani is 
een Nederlands/Amerikaanse kun-
stenares die vanwege haar huwelijk 
met een Nederlander in 1993 vanuit 

Californië verhuisde naar Uithoorn. 
Na haar studie kunstgeschiede-
nis aan de Universiteit van Amster-
dam vertrok zij met haar echtgenoot 
naar Zandvoort waar zij een atelier 
met een beeldentuin heeft. Inmid-
dels heeft zij wereldwijd talloze ex-
posities op haar naam staan, zo-
wel in gerenommeerde galeries als 
in musea en andere openbare ruim-
tes. Corbani maakt kleurrijke olie-
verfschilderijen, bronzen sculpturen 
en zeefdrukken waar sierlijke mens-
figuren, weergegeven in een strak 
maar gracieus lijnenspel, universele 
gevoelens als verbondenheid, liefde, 
vrijheid en samenwerking uitbeel-
den. Corbani’s visie op de wereld is 
geïnspireerd door mooie momenten 
en gratie, een visie die zij wil delen 
met de toeschouwer.
Men zou kunnen stellen dat met een 
Corbani aan de muur de koudste 
dag zelfs warm wordt en de gevoe-
lens op een plezierige manier wor-
den getoetst aan de uiterst strakke 
en precieze afwerking van de kunst-
werken.

Meer informatie over deze bijzon-
dere kunstenares is te vinden op: 
www.corbani.com.

Coalitie van CDA, VVD, 
PvdA/GroenLinks en CU/SGP
De Ronde Venen - Een coalitie be-
staande uit de partijen CDA, VVD, 
PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/
SGP. Die samenstelling is volgens 
informateur Ernst Haitsma de meest 
geschikte combinatie om te komen 
tot een daadkrachtig bestuur en een 
breed gesteund college van B en W. 
De vier partijen bezetten 18 van de 
27 zetels in de gemeenteraad van de 
nieuwe gemeente De Ronde Venen.
De heer Haitsma presenteerde 
woensdagmiddag 15 december in 
een openbare vergadering zijn ad-
vies over de coalitievorming in De 
Ronde Venen. De afgelopen week 
heeft Haitsma gesprekken gevoerd 
met alle acht partijen in de gemeen-
teraad en hen onder andere ge-
vraagd wat zij als de meest wen-
selijke combinatie zien. Ook is ge-
inventariseerd welke speerpunten 
de partijen hebben voor de komen-
de periode (tot 2014) en zijn verkie-
zingsprogramma’s vergeleken.
Op basis van die informatie is in-
formateur Haitsma tot de conclusie 
gekomen dat een college van CDA, 
VVD, PvdA/GroenLinks en Christe-
nUnie/SGP het meest voor de hand 
ligt. Deze partijen kunnen rekenen 
op een meerderheid van 18 van de 
27 zetels in de gemeenteraad. Vol-
gens Haitsma zou de steun nog ver-
der kunnen groeien omdat Lijst 8 
(twee zetels) heeft aangegeven de 
nieuwe coalitie eventueel te willen 
ondersteunen. Ook is volgens de in-
formateur uit de gesprekken geble-
ken dat partijen naar een wat klei-
ner college zouden willen. Nu zijn 
er in De Ronde Venen vier fulltime 
wethouders, maar dat zouden er 
volgens de partijen minder mogen 

worden, bijvoorbeeld twee fulltimers 
en twee parttimers. Gezien de finan-
cieel sombere tijden achten partijen 
zo’n afslanking op zijn plaats. 

Geen RVB
Opvallend was dat uit de gesprek-
ken met de acht fracties heel duide-
lijk naar voren kwam, dat zij er niets 
voor voelden om verder te gaan met 
RVB in het college. Behalve RVB 
zelf, noemde geen van de overige 
partijen RVB als mogelijke coalitie 
partner. De afgelopen vijf  jaar za-
ten zij in het college, maar blijkbaar 
is dat niet bevallen. Wethouder Jac 
Dekker was ook nu weer bereid om 
wethouder te worden, maar zal nu 
genoegen moeten nemen met een 
raadszetel. VVD en het CDA werden 
door alle acht de partijen genoemd, 
PvdA/GroenLinks door 5 partijen, 
Christen Unie/SGP ook door 5 par-
tijen en D66 door 3 partijen. SVAB 
en Lijst 8 door 2 partijen en zoals 
gezegd RVB eigenlijk door geen 
partij dan alleen zichzelf. Een duide-
lijk signaal, kun je wel zeggen.
Wethouder Dekker begreep deze 
uitslag niet: “Verbazend gezien de 
geweldige samenwerking van de af-
gelopen vijf jaar, maar we respecte-
ren het. Ik vind het alleen erg jam-
mer dat er niemand voor RVB heeft 
gekozen”. Het advies van de infor-
mateur betekent dat er vanaf vrijdag 
gepraat gaat worden tussen de vier 
partijen over een coalitieakkoord. 
Het is nog niet bekend wanneer dit 
akkoord kan worden gepresenteerd. 
Wel is bekend dat de informateur nu 
ook benoemd is tot formateur, dus 
het werk van Ernst Haitsma zit er 
nog niet op.

Nog niet gereserveerd voor de kerst?

Lopend buffet met ‘live 
kok’ bij Golden House

Cobie van Veen en Jan Reurings 
kerkelijk onderscheiden
Mijdrecht/Wilnis – Het afgelopen 
weekend was het feest in de R.-K. 
kerk in Mijdrecht/Wilnis. Twee paro-
chianen, te weten Coby van Veen en 
Jan Reurings, ontvingen een kerke-
lijke onderscheiding. Pastoor Griffi-
oen mocht hen de onderscheidin-
gen opspelden. Voor hen beiden 
had hij niets dan lof.

Bisschoppelijke 
“Cobie, bijna altijd wanneer ik jou 
ontmoet, straal je met een glimlach. 
Kijk je het naar leven van de zonni-
ge kant. Natuurlijk zijn ook moeilijk-
heden, pijn en verdriet jou niet be-
spaard gebleven. Zo herinner ik mij, 
dat ik bijna zeven jaar geleden al 
bij jou thuis aan het Tuinderslaantje 
kwam om de communie aan Joop, 
je man te brengen. Korte tijd later 
moest je afscheid van hem nemen. 
Je bleef echter niet bij de pakken 
neerzitten; allerlei activiteiten nam 
je weer op of maakte je een begin 
mee. En altijd met die glimlach, als-
of het helemaal geen moeite kostte. 
Wat er ook gebeurde binnen jouw 
kerk hier in Mijdrecht en Wilnis, je 
was er altijd. Om schoon te maken, 
om de kerkelijke gewaden te was-
sen en ga zo maar door. Daarbij je-
zelf niet te belangrijk vinden, is jouw 
motto. En juist daarom mag jij wel 
eens in de bloemen gezet worden. 
Niet alleen letterlijk, maar ook met 
een waardering van die kerk. Daar-
om is het mij een grote vreugde te 
mogen zeggen, dat jouw werkzaam-
heden niet onopgemerkt voorbij 
zijn gegaan, jouw trouw en dienst-
baarheid is opgevallen. De Aarts-
bisschop van Utrecht, Mgr. Dr. Wil-
lem Eijk heft daarom besloten jou 
de Willibrordpenning toe te kennen 
als blijk van zijn en onze waardering 
voor jou.

Pauselijke
Maar er is nog iemand, die ik naar 
voren wil roepen: Jan Reurings”, 
zo vervolgde meneer pastoor. “Wie 
kent Jan Reurings niet, wie heeft 
hem nog nooit gehoord? Zeventig 
jaar laat hij zijn stem al horen hier 
in deze kerk. Vele pastoors en diri-
genten en organisten heeft hij zien 
komen en gaan. Maar wie bleef is 
Jan, op zijn plaats binnen het koor; 
dienstbaar en trouw ondanks alles 
in het eer brengen aan God, het zin-
gen van lof ter ere van Gods heilige 
Naam. En het is niet bij zingen al-
leen gebleven, waar je kon verleen-
de je hand- en spandiensten binnen 
die kerkgemeenschap: als koster, 
als klusjesman, als tuinman en ga 
maar door. En ook buiten die kerk 
ben je actief: in schilderlessen en ga 
maar door. Jan, er is veel over jou te 
vertellen, over jouw betrokkenheid 
op deze kerk en op mensen. Maar 
wat mij altijd heeft getroffen in jou 
is je grote mate van trouw. Er is heel 
veel voor nodig om jou van je stuk te 
brengen. Jij weet waarvoor en waar-
om je werkzaamheden doet; je bent 
je bewust van je verantwoordelijk-
heid en daarbij nog dankbaar ook, 
dat jou de gave van het zingen ge-
geven is. Jan, je bent gezegend met 
een goede tenorstem en die is vaak 
en veel gehoord. Om jou daarvoor 
dank te zeggen en als blijk van de 
waardering die er voor jouw trouw 
aan deze gemeenschap bestaat, 
mag ik jou vertellen, dat niet een 
aartsbisschop ditmaal iets heeft uit-
gevaardigd, maar dat het Zijne Hei-
ligheid Paus Benedictus de Zestien-
de heeft behaagd je te onderschei-
den met de eretekenen van Pro Ec-
clesia en Pontifice. Jan en Cobie, 
van harte gefeliciteerd en nog vele 
jaren in geluk en wijsheid.”

Martin de Graaf beoogd 
griffier van nieuwe gemeente
De Ronde Venen - Martin de Graaf 
is benoemd tot beoogd griffier van 
de nieuwe gemeente De Ronde Ve-
nen. Zowel de gemeenteraad van 
Abcoude als die van De Ronde Ve-
nen heeft hiermee unaniem inge-
stemd. In de eerste raadsvergade-
ring van de nieuwe gemeente De 
Ronde Venen op 3 januari zal De 
Graaf tot griffier worden benoemd.
De Graaf (54) is momenteel griffier 
in de huidige gemeente De Ronde 
Venen. Hij vervult die functie sinds 
2009. Sinds 2003 was hij plaatsver-
vangend en waarnemend griffier. 
Martin de Graaf woont en werkt vrij-
wel zijn hele leven in De Ronde Ve-
nen en heeft zowel bij de voormali-
ge gemeenten Vinkeveen en Waver-
veen als Wilnis gewerkt op de afde-
ling Financiën. Ook in de gemeen-
te De Ronde Venen is hij, voor-
dat hij de overstap naar de griffie 
maakte, werkzaam geweest als af-
delingsmanager van de afdeling Fi-
nanciën en Juridische Zaken. In zijn 
vrije tijd is hij actief bij verschillende 
maatschappelijke organisaties in De 
Ronde Venen.
De griffier is de secretaris en de eer-
ste adviseur van de gemeenteraad. 
De functie bestaat sinds 2002. Voor 
die tijd was de gemeentesecretaris 
de secretaris van de gemeenteraad. 

De griffier ondersteunt de raad, de 
fracties en zijn leden bij hun taak als 
volksvertegenwoordiger.
Voor de benoeming van de beoogd 
griffier is een uitgebreide werving 
en selectieprocedure gevolgd. In de 
selectiecommissie zaten naast de 
burgemeesters van De Ronde Ve-
nen en Abcoude ook vertegenwoor-
digers uit de beide gemeenteraden. 
Deze selectiecommissie heeft una-
niem voorgesteld Martin de Graaf te 
benoemen tot beoogd griffier.Strooiroutes aangepast door 

verwacht tekort aan strooizout
De Ronde Venen - De strooirou-
tes in de gemeente De Ronde Ve-
nen zijn aangepast als gevolg van 
een verwacht tekort aan strooizout. 
De gemeente heeft besloten alleen 
nog zout te strooien op hoofdroutes, 
busroutes en doorgaande fietsrou-
tes om te voorkomen dat de zout-
voorraad opraakt voordat het win-
terweer voorbij is. AkzoNobel, het 
bedrijf waarbij de gemeente het 
strooizout koopt, heeft de gemeen-
te gewaarschuwd voor een mogelijk 
tekort. De vroege inval van de win-
ter heeft geleid tot een enorme piek 
in de bestellingen van wegenzout. 
De Ronde Venen heeft al bijna een-
derde van de totale strooizoutvoor-
raad gebruikt. Het risico is daar-
om aanwezig dat al voor het einde 
van de winter de afgesproken hoe-
veelheid zout op is. AkzoNobel is 
dan ook door haar voorraad heen. 
Er zijn geen andere mogelijkheden 
om aan strooizout te komen. Gezien 
de winterse omstandigheden waar-
door Nederland wordt getroffen en 
de grote vraag naar zout, is de ver-
wachting dat de aangepaste strooi-
routes voorlopig van kracht blijven.
Om te voorkomen dat ook onze ge-
meente wordt geconfronteerd met 
een zouttekort met als gevolg dat 

wegen niet of slecht berijdbaar 
zijn, worden de strooiroutes aange-
past. De gemeente beperkt zich met 
strooien tot de hoofdroutes, bus-
routes en doorgaande fietsroutes. 
Daarnaast worden afspraken ge-
maakt met omliggende gemeen-
ten om er met elkaar voor te zorgen 
dat de wegen in de gemeenten zo 
goed mogelijk berijdbaar blijven. Ter 
voorkoming van gladheid wordt in 
woonwijken brekerzand gestrooid. 
Mocht het tekort aan strooizout gro-
ter worden, dan wordt het zout ge-
mengd met zand. Inwoners kunnen 
helaas geen gebruik meer maken 
van de mogelijkheid om zout op het 
steunpunt te halen. Dit is normaal 
gesproken wel het geval. Gladheid-
bestrijding is niet alleen maar een 
taak van de gemeente. Inwoners 
kunnen zelf een bijdrage leveren 
door bijvoorbeeld het eigen straatje 
en een stuk van het trottoir sneeuw- 
en ijsvrij te houden. Mensen die 
slecht ter been zijn, gaan niet graag 
de straat op als de trottoirs glad zijn. 
Let daarom ook op of u uw buren 
kunt helpen bij het sneeuwvrij ma-
ken van het trottoir.
Gezamenlijk kunnen we de ge-
meente begaanbaar houden bij ijzel 
of sneeuw.

Emko sushi (be)zorgt voor 
u tijdens de feestdagen
Mijdrecht - EMKO Sushi, dè sushi 
bezorgservice, heeft speciaal voor de 
feestdagen heerlijke schalen samen-
gesteld: van sushi tot luxe vis- en 
vleeshapjes, oliebollen & appelflap-
pen en champagne! Op de website 
www.emkosushi.nl kunt u een keuze 
maken uit het assortiment van heer-
lijke verse hapjes van hoge kwaliteit. 
De feestdagen brengt u door met fa-

milie en vrienden. EMKO Sushi zorgt 
ervoor dat u uw gasten kunt verras-
sen met heerlijke hapjes zonder dat 
u hiervoor uren in de keuken hoeft te 
staan.  Door tijdig te bestellen kun-
nen wij op het door u gewenste mo-
ment de bestelling bij u aan huis af-
leveren. EMKO sushi breidt haar be-
zorggebied tijdens de feestdagen uit 
en betrekt hierbij Uithoorn, Aalsmeer, 

Abcoude en omstreken! Zij leveren 
tijdens de kerstdagen en oud&nieuw, 
maar ook voor uw nieuwjaarsborrel 
of zomaar. Geen gesleep met bood-
schappen, EMKO Sushi bezorgt en 
verzorgt het op mooi opgemaakte 
schalen bij u thuis. Kwaliteit en ser-
vice staan voorop. Nadere informatie 
kunt u vinden op 
www.emkosushi.nL. Hier kunt u uw 
bestelling online plaatsen. Uiteraard 
kunt u ook telefonisch contact opne-
men: tel. 0297-284141.
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Judovereniging Tai-Otoshi sluit 
het jaar af met kerstlessen

Mijdrecht - De week voor de kerst-
vakantie stond bij Tai-Otoshi weer in 
het teken van de traditionele kerst-
lessen.

De normale judolessen worden dan 
vervangen voor uren die gevuld 
worden met kerstspelvormen. De 
zaal is dan versierd met lichtslingers 
en judoleraar Dennis Bakker treedt 
op als judo kerstman.

Tijdens normale lessen ligt de aan-
dacht op verbetering van technie-
ken, de wedstrijdtrainingen zijn be-
stemd om aan kracht en uithouding 
te werken en de kerstlessen zijn er 
voor het vermaak, maar de licha-
melijke uithouding wordt dan mis-
schien nog wel meer op de proef 
gesteld.

Als warming-up beginnen de judo-
ka’s vaak met een tikspel en daarna 
gaat men er echt fysiek aan de slag. 

Zo zijn er de balspellen ‘trefbal’, ‘ju-
do rugby’ en kerstbal afpakken, 
maar ook het festijn stapelen ont-
breekt meestal niet.

Bij het stapelen liggen alle judo-
ka’s, op 2 na, op een grote stapel en 
houden zich goed aan elkaar vast. 
De 2 overgebleven judoka’s dienen 
de stapel, met controle maar veel 
kracht, te ontrafelen.

Elke judoka die van de stapel afge-
trokken word sluit zich aan bij het 
begin 2-tal, om de stapel verder te 
ontrafelen. Een waar feest dat voor 
alle deelnemers fysiek zeer inspan-
nend is. Dus het plezier tijdens de 
kerstlessen wordt gecombineerd 
met een gezonde dosis fysieke ar-
beid.

Bij Tai-Otoshi is er dus niet alleen 
sprake van hard trainen, maar is er 
gedurende het hele seizoen ook vol-
doende gelegenheid tot lol en ver-
maak, maar altijd met een sportie-
ve insteek.

IJsclub Nooitgedacht op 
Venen- en Flevo On Ice
De Ronde Venen - Zaterdag 18 de-
cember werd er vanwege de lande-
lijke marathon op de Jaap Edenbaan 
niet geschaatst door de jeugd van 
IJsclub Nooitgedacht. Als alternatief 
was er de mogelijkheid om overdag 
te gaan schaatsen op de 5 kilome-
terbaan in Biddinghuizen, bij Flevo-
on-ice. Ondanks de slechte omstan-
digheden op de weg, waren er toch 
nog totaal 23 ouders en kinderen 
aanwezig. Er stond een matig wind-
je en met de winterse kou en een 
wit sneeuwdek deed het niet onder 
voor schaatsen op echt natuurijs. 
Met een stempelkaart in de hand en 
een medaille (van chocolade) leek 
het ook nog eens op een echte toer-
tocht. Tot slot kon een aantal kinde-
ren nog op de foto met Olympisch 
kampioen Jochem Uytdehaage, die 
op de baan in Flevoland aan het oe-
fenen was voor de alternatieve Elf-
stedentocht.
Omdat deze baan minder geschikt 
is voor de allerkleinsten van Nooit-
gedacht, was er voor hen een 
schaatsuurtje aan het begin van de 
avond geregeld op het ijs van Venen 
On Ice. Om 17.30 uur stonden ruim 

50 Nooitgedachtertjes klaar om met 
hun eigen schaatsen op het ijs hun 
kunsten aan het publiek te vertonen. 
Het publiek, veelal ouders en opa’s 
en oma’s genoten van de oefenin-
gen van hun (klein)kinderen. Na 
een half uurtje oefeningen, was het 
tijd voor een gezamenlijk spel. De 
kinderen werden, net zoals bij het 
schoolschaatsen, in vier grote groe-
pen verdeeld en iedere groep kreeg 
een hoek toegewezen. Daarna was 
het de bedoeling om als groep zo 
snel mogelijk in estafettevorm het 
parcours af te leggen. Er werd fana-
tiek geschaatst, waarbij het er soms 
ook erg snel aan toe ging! Het laat-
ste kwartiertje was het speelkwar-
tiertje, waarna het uur alweer af-
gelopen was. Het was een zeer ge-
slaagde schaatsuurtje, een waardig 
vervanger van de Jaap Edenbaan.
Ook enthousiast geworden om te 
leren schaatsen bij Nooitgedacht? 
Bel: 0297-282156 of mail naar  
jeugdcoordinator@ijsclubnooitge-
dacht.nl voor informatie en opgave. 
Neem ook eens een kijkje op onze 
website: 
www.ijsclubnooitgedacht.nl

Kersttoernooi bij De Kwinkslag
De Ronde Venen - Donderdag 16 
december werd weer het kersttoer-
nooi ‘de Kwinkslag’ voor de senio-
ren badmintonners in De Boei ge-
speeld. Ondanks het slechte weer 
was er genoeg belangstelling.
De punten konden individueel ver-
diend worden; dus niet per team. 
Er was een aantal wedstrijden bij 
waarvan de uitslag voorspelbaar 
was, maar over het algemeen waren 
er spannende wedstrijden tot het  
laatste punt aan toe; daardoor is er 
een flink aantal geëindigd met het-
zelfde aantal setpunten.
Vooral bij de heren waren er 5 spe-
lers met 6 gewonnen setpunten: 

Jasper van Peursum, Jos Bunscho-
ten, Kenneth van Leeuwarde, Marco 
van Putten en Bjorn Hottinga. Maar 
op scorepunten was er toch een 
verschil: trainer Kenneth is daardoor 
(41 punten) eerste geworden! Op de 
tweede plaats met 26 punten Bjorn 
en de derde plaats met 25 punten 
Jos.
Bij de dames waren de eerste twee 
op 6 setpunten geëindigd, maar ook 
met een scorepuntenverschil: de 
eerste plaats met een scoreverschil 
van 33 punten Connie Bobeldijk, de 
tweede plaats met 19 punten Alie 
Mooy en op de derde plaats met 4 
setpunten Monique Hoeboer.

Fit4Kids sportmiddag groep 
één tot drie in de Phoenix
Mijdrecht - Voor dertig kinderen uit 
groep 1-3 van de Trekvogel, Twist-
vlied, Sint Antonius van Padua en 
Pijlstaart is Fit4Kids woensdag 8 de-
cember in Sporthal de Phoenix af-
gesloten. Nadat twee weken eer-
der de oudere kinderen het project 
in het Veenweidebad tot een spet-
terend eind hadden gebracht was 
het nu de beurt aan kinderen zon-
der zwemdiploma. Met veel enthou-
siasme deden ze mee aan verschil-
lende sportactiviteiten. 

Ruime keus
Sporthal de Phoenix had haar deu-
ren voor twee en een half uur ge-
opend om de kinderen een verdien-
de afsluiting te geven. Hierdoor wa-
ren er veel activiteiten. De kinderen 
konden schommelen op een reuze 
schommel, bergbeklimmen, penal-
ty schieten en diverse  acrobatiek-
oefeningen. Natuurlijk bracht mas-
cotte Sprinter een bezoek tijdens 
deze middag en keek hij naar de 
verschillende kunsten. Uiteindelijk 
mocht iedereen een penalty schie-
ten op Sprinter.

Kinderen die hun paspoortje vol 
hadden, kregen een tas met daar-
in gezonde en sportieve verrassin-
gen die door verschillende bedrij-
ven mogelijk werden gemaakt. Zo 
kregen alle kinderen van de Al-
bert Heijn een vruchtendrank, stop-

te de Hema een stuiterbal en jojo 
in het tasje, kregen zij een bon van 
Duo Sports en van het Veenweide-
bad kregen de kinderen een gratis 
zwemkaartje.

Stempels
Heb project begon tien weken ge-
leden. Alle kinderen op de Fit4Kids-
scholen kregen een Fit4Kids-pas-

poort, waarin stempels werden ver-
zameld door gezond te eten en veel 
te bewegen.

Ook door sportief naar school te 
gaan, bijvoorbeeld op de fiets, lo-
pend of op de skeelers, hebben de 
kinderen stempels verzameld. Kin-
deren met voldoende stempels 
mochten meedoen aan de afsluiting.

Fit4Kids
Fit4Kids is een project waarin extra 
aandacht wordt gegeven aan meer 
bewegen en gezonde voeding bij 
kinderen.

Fit4Kids wordt in opdracht van ge-
meente De Ronde Venen uitgevoerd 

door Sport in De Ronde Venen in 
samenwerking met de GGD Mid-
den Nederland. 

Voor meer informatie over het pro-
ject kan contact worden opgeno-
men met Erik Leus, sportconsulent 
van Sport in de Ronde Venen, tele-
foon 06-43093929 of e-mail  info@
sportinderondevenen.nl.

Feestelijke en zeer smakelijke 
kerstdrive bij Bridgeclub ABC
Mijdrecht - Donderdag 16 decem-
ber was de kerstdrive van bridge-
club ABC.
Hiervoor was De Meijert in Mijdrecht 
speciaal afgehuurd om er een fees-
telijke gebeurtenis van te maken en 
feestelijk was het.
Iedereen was op zijn paasbest, men 
zag wat heren in smoking, alleen 
jammer dat de dames niet in het 
lang waren, zij waren wel zeer fees-
telijk, maar lang geeft toch meer ca-
chet aan het feest.
Het weer werkte ook goed mee, de 
wegen waren goed berijdbaar, het 
leek wel of de gemeente de straten 
speciaal schoongemaakt had.
De wedstrijdleiding had besloten 
om de boel lekker door elkaar te 
gooien.
Ieder speelde voor zichzelf en de 
pluspunten werden opgeteld en 
daar werden de verliespunten weer 
van afgetrokken. 
Om het nog eerlijker te maken wer-
den niet de beste genomineerd voor 
de prijzen, maar de plaatsen 1, 5, 
10,15, 20 en 25 konden een prijs op-
halen. 
Er werd in 2 lijnen gebridged, de 
orange lijn en de witte lijn. 

In de oranje lijn was de eerste prijs 
voor Leny van Noort met een posi-
tieve score van 2360 punten.
De tweede prijs (dus eigenlijk de 
5de plaats) was voor Leny v.d. Schot 
met 1090 pluspunten.
Derde prijs was voor Janet Verme-
ij met een positieve score van 630 
punten.
Vierde prijs was voor Nel van Bem-
mel met nog net een positieve score 
van 90 punten.
Vijfde plaats was voor Bert Mors-
huis met een negatieve score van  
-100 punten.
Zesde prijs was voor Frits Uleman 
met een negatieve score van pre-
cies -1000 punten.

Wies
Zevende was Wies Lambriex met 
een negatieve score van -1760 pun-
ten, maar men verdenkt Wies ervan 
dat zij de wedstrijdleiding heeft om-
gekocht.
Wies heeft immers altijd lekkere 
snoepjes bij zich, dit keer waren het 
honingsnoepjes, zeer lekker! 

In de witte lijn was de eerste plaats 
voor Ria Wezenberg met 1740 pun-
ten.
De tweede plaats was voor Nel Heil-
man met 1130 punten, Nel kan de-
ze opsteek goed gebruiken want zij 
gaat binnenkort verhuizen. Sterk-
te Nel!
Derde was Ria Smit met een posi-
tieve score van 710 punten, Ria had 
wel de hulp nodig van haar man 
Joop om tot deze mooie score te ko-
men. Goed opgeteld, Joop!
Vierde was Piet Prins met nog net 
een positieve score van 400 punten.
De vijfde prijs was voor To Radema-
ker met een klein minnetje van – 
150 punten.
Zesde was Bep Soppe met een ne-
gatieve score van -1530 punten.
Zevende was Ge Swart met een sco-
re van – 2860 punten, maar zij viel 
toch in de prijzen.

Na de prijsuitreiking volgde er een 
zeer geslaagde lunch, zeer goed 
verzorgd door De Meijert, waarna 
onder het genot van een drankje 
nog nagebabbeld kon worden.
Al met al een zeer geslaagde kerst-
drive, waarvoor de ABC-leden het 
bestuur en vooral de penningmees-
ter zeer erkentelijk zijn.
In het nieuwe jaar en wel op don-
derdag 6 januari gaan de bridgers 
van ABC weer verder met de derde 
ronde van de tweede cyclus.
Zij wensen iedereen via de Meerbo-
de hele gezellige kerstdagen en een 
goede jaarwisseling.

Rondeveense biljartcompetitie 
blijft maar ongekend spannend
De Ronde Venen - Met nog 5 
speelweken te gaan zijn er nog 4 
titelkandidaten. Doordat De Pad-
destoel 2 één wedstrijd meer ge-
speeld heeft is de stand enigszins 
vertekend. De Schans ligt nog op de 
loer, maar ook De Kuiper/van Wijk is 
nog in de race. Met een iets grotere 
achterstand is Cens 1 zeker nog niet 
uitgeschakeld. Op deze teams staat 
nu de druk om elke week te preste-
ren. Daardoor zijn er nog verrassin-
gen mogelijk.

Speelweek 18 was John Vrielink 
weer eens ouderwets op dreef. In 
slechts 10 beurten raffelde hij de 
partij zonder “poedels” af. Op het 
scorebord verscheen een moyen-
ne van 15,000. Kees de Bruin (op 
de foto) heeft zijn draai in De Ron-
de Venencompetitie gevonden. Dit 
bewees hij met een hoogste serie 
van de week van 82 caramboles = 
45,55% van zijn te maken punten.
De Merel/Heerenlux 1 was met 7-2 
APK Mijdrecht 3 de baas. John Vrie-
link stal de show tegen een verbou-
wereerde Roy Leemreize. Bert Fok-
ker en Kees Griffioen zorgden voor 
de overige punten van de thuisclub.
Cens 1 won met 6-3 van De Kromme 
Mijdrecht 1. Joop Luthart was John 
Oldersma de baas. Joris van Putten 
was te sterk voor Rinus Lanoy. Vin-
cent Roeleveld en Roel Schoonho-
ven speelden remise. Martin Hoe-

gee redde de eer door nipt van Cor 
van de Kraats te winnen.
De Springbok 1 had met 7-2 geen 
kind aan De Kromme Mijdrecht 2. 
Kees de Bruin moest ondanks de 
hoogste serie van de week de par-
tij aan Gerrit Schuurman laten. John 
van Dam was in 20 beurten klaar 
met Ab Augustin. 

Niet bolwerken:
DIO 1 kon het met 3-6 óók niet bol-
werken tegen De Paddestoel 2. Jim 
van Zwieten gaf in 18 beurten Paul 
Schuurman het nakijken. Cock Ver-
ver overwon Herman Turkenburg. 
Eric Brandsteder en Sjoerd van Ag-
teren deelden de punten.

De Schans won met 8-1 van APK 
Mijdrecht 2. De wedstrijd was span-
nender als de uitslag doet vermoe-
den. Henk Doornekamp had maar 
één carambole meer dan Bobby de 
Boer. Dirk van Yperen en Hendrik 
Versluis speelden gelijk. Alex Drie-
huis had maar 2 caramboles meer 
als Jan Lindhout.
De Paddestoel 3 won verrassend 
met 7-2 van De Merel/Heerenlux 3. 
Wim Berkelaar zorgde voor de eni-
ge punten van De Merel 3 door in 
22 beurten Jonathan van Diemen te 
verslaan.

Kansloos
Bob’s Bar was met 2-7 kansloos te-

gen De Merel/Heerenlux 4. Stefan 
Vos redde de eer door van Benno 
de Rooij te winnen.

De Kuiper/van Wijk won met 7-2 
van Cens 2. Kees de Zwart, Toine 
Doezé en Michael de Kuiper zorg-
den voor de Wilnisse punten. Hans 
van Rossum redde de eer voor zijn 
team.

Stieva Aalsmeer won verdiend met 
7-2 van De Springbok 2. Derk Bun-
ders had maar 23 beurten nodig om 
Nico de Boer over de knie te leggen. 
Piet Slingerland zorgde voor de eni-
ge 2 punten van De Springbok 2.

APK Mijdrecht 1 verpulverde met 
9-0 De Vrijheid/Biljartmakers. 

Rene Hoogenboom, Cor Ultee, Ger-
rie Hölzken en Jan Peeters waren 
elk veel te sterk voor de spelers uit 
de Amstelhoek.

Stand na speelweek 18:
1. De Paddestoel 2 113 pnt
 (18 wedstrijden)
2. De Schans 108 pnt
 (17 westrijden)
3. De Kuiper/van Wijk 104 pnt
 (17 wedstrijden)
4. Cens 1 101 pnt
 (17 wedstrijden) 



Regio - Wethouder Ad Verburg van 
de gemeente Aalsmeer: “Inmiddels 
is weer een merkbare stijging in het 
aantal partijen waarmee gesproken 
wordt over de aankoop van bouw-
grond. Ik ben dan ook zeer ver-
heugd met de komst van Schou-
ten, die een heel mooi beeldbepa-
lend gebouw neerzet dat goed past 

in Green Park Aalsmeer.” De direc-
teur ir. P. van Ruler van Green Park 
Aalsmeer Gebiedsontwikkeling B.V. 
en de heer P. Schouten te Aalsmeer 
hebben een koop-verkoopover-
eenkomst gesloten voor een kavel 
op het bedrijventerrein Green Park 
Aalsmeer. De presentatie van de 
overeenkomst vond plaats in aan-

wezigheid van wethouder Ad Ver-
burg. De gemeente Aalsmeer is met 
de gemeente Uithoorn aandeel-
houder van Green Park Aalsmeer 
Gebiedsontwikkeling B.V. De heer  
Schouten zal een kavel ontwikkelen 
in deelgebied “De Hoeksteen” op de 
Molenvlietweg 42 te Aalsmeer. De 
bouw zal plaatsvinden onder super-
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In Uithoorn en De Kwakel 
telt ook elke seconde!
Uithoorn - Wat is een AED? Wat 
kun je er mee? Wat is de 6 minu-
ten regel? Het antwoord op de-
ze vragen kon moeiteloos gegeven 
worden door de leden van EHBO-
vereniging St. Camillus. Ook enke-
le afgevaardigden van EHBO-ver-
eniging St. Vincentius (De Kwakel) 
waren present. Zij luisterden naar 
een boeiende lezing gegeven door 
Peter van Nouland en Suzanne van 
Veen van Stichting AED Westeinde 
(Aalsmeer). AED staat voor Auto-
matische Externe Defibrilatie. In het 
kort gezegd is het een apparaat dat 
wordt ingezet als er sprake is van 
hartfalen. Als iemand een hartstil-
stand krijgt en plots buiten bewust-
zijn raakt, kun je aan de buitenkant 
niet zien of het hart stil staat of dat 
het fibrileert (‘fladderen’). Dat hoef 
je als leek op dat moment ook niet 
te weten. Van het grootste belang is 
dat er zo snel mogelijk hulp wordt 
geboden: hartreanimatie en het ge-
bruik van een AED. Het AED-appa-
raat is ‘zelfdenkend’, dat wil zeggen 
dat het, zodra het is aangesloten op 
het slachtoffer, aangeeft of de hulp-
verlener na 2 minuten een schok 
moet toedienen of dat hij moet 
doorgaan met het geven van hart-
massage. De AED meet of er spra-
ke is van een hartstilstand of ventri-
kelfibrilatie, is dat laatste het geval 
dan zal de AED een schok toedie-
nen en het hart als het ware probe-
ren te ‘resetten’ zodat het het nor-
male hartritme weer kan aannemen. 
En dan komt de 6 minuten regel om 
de hoek kijken: Hoe sneller er de 
juiste hulp wordt geboden hoe gro-
ter de kansen zijn dat het slachtof-
fer het redt! De resultaten van geda-
ne onderzoeken liegen er niet om: 
was de kans op overleving 10 jaar 
geleden nog 9%, tegenwoordig is 
dat gestegen naar 16%! De tijdsfac-
tor is dus van groot belang en elke 
seconde telt!

Slachtoffers
Peter Nouland is oprichter van stich-

ting AED Westeinde.  Hij rijdt zelf op 
de ambulance en kwam vaak ge-
noeg net te laat bij slachtoffers met 
hartfalen aan. De aanrijtijd van een 
ambulance is namelijk langer dan 
6 minuten. Leden van de stichting 
AED Westeinde hebben een gede-
gen cursus hartreanimatie en AED 
gedaan en velen zijn ook EHBO’ers. 
Zij dragen een pieper bij zich, zo-
dra er een melding van een slacht-
offer met hartfalen bij 112 binnen-
komt in de omgeving Kudelstaart en 
Aalsmeer, dan gaan ook gelijk de 
piepers af van leden van de stich-
ting. Zij bevinden zich vaak in de 
buurt van het slachtoffer en spoe-
den zich erheen. Onderweg wordt 
er direct een AED-apparaat opge-
haald waarvan er een aantal op vas-
te plekken in de omgeving hangt. 
Op deze manier kan er vaak al bin-
nen 3 minuten de eerste hulp wor-
den verleend voordat de professio-
nele hulp arriveert. Inmiddels heeft 
ook de vrijwillige brandweer een 
AED bij zich, en dus worden ook zij 
opgeroepen.
In Uithoorn en De Kwakel is nog 
niets van dit alles actief! Dit was ook 
de reden van St. Camillus om deze 
informatieavond te organiseren. Het 
zou geweldig zijn als ook in deze 
omgeving een dergelijk AED-hulp-
verleningsnetwerk zou kunnen wor-
den opgezet. Inmiddels worden er 
voorzichtige stappen gezet om hier-
mee een begin te maken. Het aller-
belangrijkste is dan natuurlijk dat er 
een mooi aantal hulpverleners lid 
wordt en een pieper op zak krijgt en 
bedrijven die dit initiatief willen on-
dersteunen.
Heb je belangstelling? Of wil je 
met je bedrijf dit initiatief sponso-
ren? Bel: 0297-561758, of kijk op:  
www.ehbo-camillus.nl, of mail:  
alicevanzanten@ehbo-camillus.nl 
Tip: als je in Uithoorn 112 nodig 
hebt: zeg dat je uit Uithoorn komt 
bij Aalsmeer. Het zal niet de eer-
ste keer zijn dat ze naar Hoorn in 
Noord-Holland doorschakelen!

Tavenu start met opleiding 
van nieuwe trompetgroep
De Kwakel - In januari 2011 start 
muziekvereniging Tavenu in De 
Kwakel met een nieuwe trompet-
groep. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen 
om te beginnen 8 gratis proeflessen 
krijgen. De eerste 4 lessen krijgen ze 
gezamenlijk met ca. 5 kinderen een 
uurtje les en daarna volgen 4 indi-
viduele lessen van 20 minuten per 
week. Als ze daarna besluiten lid te 
worden van Tavenu krijgen ze we-
kelijks een half uur privéles. Na ver-
loop van tijd gaan de leerlingen ge-
zamenlijk, met de huidige leerlingen 

erbij, een jeugdorkest vormen. Daar 
wordt dan geoefend op samenspel 
en het is natuurlijk heel gezellig om 
met z’n allen muziek te maken. Ook 
zal regelmatig een optreden gege-
ven worden met het jeugdorkest. In-
strumenten worden door Tavenu in 
bruikleen gegeven.
Tavenu kan in januari maximaal 10 
nieuwe leerlingen plaatsen. Wees er 
dus snel bij, want vol is vol. Aanmel-
den kan bij Sandra Commandeur 
tel. 06-44246774 of via de volgende 
mail: sandra@pieterserozen.nl.

Koop-verkoopovereenkomst tussen 
Green Park Aalsmeer en P. Schouten

visie van Keystones Bouw en Ont-
wikkeling. Er zullen 32 kleinschali-
ge bedrijfsunits worden ontwikkeld 
vanaf 117 m2, inclusief mogelijke 
kantoorruimte t.b.v. kleine onderne-
mers welke niet direct veiling/sier-
teelt gebonden behoeven te zijn.
Het bouwplan is goedgekeurd in 
het kwaliteitsteam van Green Park 
Aalsmeer. Het kwaliteitsteam be-
geleidt en toetst de kwaliteit van 
de bouwplannen. Door de onder-
tekening van deze koop-verkoop-
overeenkomst kan nu de bouwver-
gunning worden aangevraagd. Naar 
verwachting gaat na het verkrijgen 
van de bouwvergunning in maart/
april/mei 2011 de eerste paal de 
grond in.

Green Park Aalsmeer
Green Park Aalsmeer is een hoog-
waardig bedrijvenpark van 180 hec-
tare voor ondernemingen die toege-
voegde waarde leveren in de bloe-
men- en plantensector. Naast deze 
specifieke doelgroep is een deel van 
het plangebied beschikbaar voor de 
vestiging van bedrijven uit de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn bui-
ten de sierteeltsector.
Het bedrijventerrein wordt geza-
menlijk ontwikkeld door de ge-
meenten Aalsmeer en Uithoorn. 
Bloomin’Holland en Green Park 
Aalsmeer bevinden zich direct 
naast bloemenveiling FloraHolland 
in Aalsmeer. Green Park Aalsmeer 
is uitstekend bereikbaar door de 
aansluiting op de nieuwe N201 en 
is slechts vijf minuten rijden van 
Schiphol. Er zijn kavels beschikbaar.

Kerstspel met schaduwen 
op basisschool De Zon
De Kwakel - Op basisschool De 
Zon werd dit jaar weer eens een tra-
ditioneel kerstspel opgevoerd; Ma-
ria, Jozef, Jezus, een ezel, een os, 
engelen en herders. Maar natuur-
lijk wist De Zon aan zo’n standaard 
verhaal een originele invulling te ge-
ven. En daarom geen ‘gewone’ voor-
stelling maar een heus schimmen-
spel. Gerard Vlutters, verhalenver-
teller op deze school, las het verhaal 
voor en de kinderen speelden het 

spel achter een wit doek. Door een 
grote lamp achter het doek werden 
de acteurs en actrices als schadu-
wen voor het publiek zichtbaar. Uit 
alle groepen waren leerlingen geko-
zen die onder leiding van Lieke Ver-
kerk hard geoefend hadden. De kin-
deren uit de onderbouw zongen nog 
een lied op het randje van het podi-
um. En er werd een gebed voorge-
dragen. Het was al met al een zeer 
geslaagde voorstelling.

Kerstkaarten voor bewoners 
van Het Hoge Heem

Uithoorn - Zoals al jarenlang een 
goede gewoonte is, gingen ook dit 
jaar de kinderen van basisschool de 
Vuurvogel hun zelfgemaakte kerst-
kaarten uitdelen aan de bewoners 
van Het Hoge Heem.
Alle kinderen van basisschool de 
Vuurvogel hebben in de afgelopen 
periode een prachtige kerstkaart 
gemaakt. Een groep van 18 kinde-
ren mocht afgelopen donderdag 16 

december deze kerstkaarten gaan 
uitdelen. Op elke afdeling werden 
er kerstliedjes gezongen. De bewo-
ners zongen mee met “Jingle Bell’s”, 
“O, denneboom” en “We wish you a 
Merry Christmas”. 
De kerstkaarten vielen erg in de 
smaak en werden in dank aanvaard. 
Voor zowel de bewoners als de kin-
deren was het weer een bijzonde-
re ervaring!

Gemeente Uithoorn maakt 
start met ombuigingstraject
Uithoorn - Rijksbezuinigingen 
waaronder het nieuwe takenpakket 
dat aan de gemeenten wordt toebe-
deeld, noodzaakt de gemeente Uit-
hoorn tot het maken van keuzes. 
Het college van B&W heeft de raad 
daarom voorgesteld te starten met 
een proces van ombuigingen en 
heroverwegingen. De raad is hier 
op 16 december 2010 mee akkoord 
gegaan. In het voorstel wordt ge-
sproken over het opstellen van een 
‘groslijst’ van ombuigingen voor een 
bedrag van 3,2 mln. De komende 
maanden gaat een projectorgani-

satie hiermee aan de slag. De be-
doeling is de ‘groslijst’ in maart aan 
de raad voor te leggen. Uiteindelijk 
moet uit de groslijst een pakket van 
ombuigingen van 2,4 mln voortko-
men. 

Vervolgens beslist de raad vóór het 
zomerreces definitief over het om-
buigingspakket. Omdat het om een 
groot bedrag gaat, is het onvermij-
delijk dat deze ombuigingen merk-
bare gevolgen zullen hebben. De 
insteek van het college is uiteraard 
om dit zoveel mogelijk te beperken.

“Chelsy met haar nieuwe Wii, in het midden, samen met Iris en Marleen, me-
dewerksters van de Rabobank.”

Chelsy Oussoren wint Wii 
bij Rabobank Regio Schiphol
Uithoorn - Onlangs heeft Chelsy 
Oussoren een Wii spelcomputer ge-
wonnen. Chelsy heeft voor 1 decem-
ber geld op haar Rabobankrekening 
gestort en maakte daardoor kans op 
de Wii. Zij heeft haar nieuwe Wii in 
ontvangst genomen op het Rabo-
bankkantoor aan de Heijermanslaan 
in Uithoorn.
De 12-jarige Chelsy is erg blij met 
haar nieuwe Wii. Zij heeft bij vrien-
dinnen al gespeeld op de spelcom-
puter, maar had er thuis nog geen 
één. Nu kan zij in de kerstvakantie 
thuis spelen op haar nieuwe Wii.
Rabobank Regio Schiphol vindt het 
belangrijk dat kinderen met geld le-
ren omgaan en dus ook leren spa-
ren. Hoe kan je nu slim met je spaar-

geld omgaan? Hoe pak je dat aan? 
De Rabobank geeft tips via de web-
site www.baasovereigengeld.nl. Deze 
site geeft je handige tools, nuttige in-
formatie en een goed plan om slim 
met je geld om te gaan. 
Dat sparen leuk is wordt door de ‘Win 
een Wii’ actie nog eens extra bena-
drukt. De jeugdige klanten worden 
door de bank als zeer belangrijk ge-
zien en hebben daarom in 2010 extra 
aandacht gekregen door deze actie. 
Wil jij ook sparen op je eigen bankre-
kening? Kom met je vader of moeder 
snel naar het kantoor van Rabobank 
Regio Schiphol of ga naar  
www.regioschiphol.rabobank.nl en 
kijk bij Jeugd/Jongeren om een re-
kening te openen.

Engelenzang in de Brede School
Uithoorn - Het is duidelijk dat de 
Kwikstaart zich al thuisvoelt in de 
Brede School want het team wordt 
steeds creatiever in het gebruik van 
de mooie ruimte, in dit geval het 
Atrium.
Op donderdag 16 december jl. vond 
het jaarlijkse kerstdiner plaats en 
werd de gelegenheid opgeluisterd 
met een koor van ouders en leer-
krachten. Voor een maximaal effect 
werd gekozen voor de bovenpunt 
van het Atrium. Terwijl het buiten 
sneeuwde, zong het koor in kerst-
muts, gedirigeerd door de vader van 

één der leerkrachten, op engelach-
tige manier de ouders en kinderen 
toe. Omdat ze zo hoog stonden wa-
ren ze goed zichtbaar en kon het ge-
luid ver reiken. Het was duidelijk dat 
het koor al enige tijd had geoefend 
om de liedjes in meerdere stemmen 
ten gehore te brengen. Bravo!
Rond zeven uur ‘s avonds werden 
de kinderen weer opgehaald. De ou-
ders konden wachten in het atrium. 
Het was een sfeervolle bedoeling; 
Glühwein, koekjes, en kerstliedjes. 
En buiten sneeuwde het. Het wor-
den vast fijne feestdagen.

De brandweer Uithoorn 
komt ook voor reanimatie!
Uithoorn - Naast het blussen van 
branden, voorlichting geven over 
brandveiligheid en hulp verlenen bij 
verkeersongelukken, is de brand-
weer ook opgeleid om te reani-
meren. De voertuigen van Brand-
weer Amsterdam-Amstelland heb-
ben een Automatische Externe Defi-
brillator (AED) aan boord, waarmee 
een hart weer opgang kan worden 
gebracht.
De kans op volledig herstel bij 

een hartstilstand is het grootst als 
er binnen vier minuten wordt be-
gonnen met reanimeren. Zodra de 
alarmcentrale een melding van een 
hartstilstand binnen krijgt, gaat de 
melding naar zowel de ambulance-
dienst als de brandweer. Vaak is de 
brandweer eerder ter plaatse, door-
dat de ambulancedienst over slecht 
drie uitvalsbasissen beschikt en 
Brandweer Amsterdam-Amstelland 
vanuit twintig kazernes uitrukt.

Feest bij Vuurwerkuithoorn.nl
Uithoorn – Het is groot feest bij Uit-
hoorn Vuurwerk.nl. Waarom? Zij be-
staan 5 jaar!!! Al 5 jaar gaat er jaar-
lijks een ruim aanbod van vele soor-
ten siervuurwerk en topknallers over 
de ruime toonbank, waar de klan-
ten onder het genot van gratis kof-
fie en warme chocola de tijd hebben 
om een keus te maken van de vele 
aanbiedingen. En, die Vuurwerkuit-
hoorn.nl nu ook ruimschoots weer 
heeft om haar 5-jarig bestaan te 
vieren, met als  klapper dat ze on-
der de klanten op 29, 30 en 31 de-
cember een Apple Ipad verloten. De 

trekking zal plaatsvinden op 5 janu-
ari en word bekendgemaakt op hun  
webshop Vuurwerkuithoorn.nl en in 
deze krant.
Voor de kinderen staat er een groot 
springkussen en de 535 m3 loods 
is inmiddels alweer sfeervol gereed 
gemaakt voor de verkoop. En wilt u 
iets weten, dan kunnen zij u ook een 
goed advies geven. Dus wilt u knal-
lend het oude jaar uit, dan is het de 
moeite waard om eens langs te ko-
men op Industrieweg 15 in Uithoorn
Voor meer info zie de advertentie el-
ders in deze krant



Mijdrecht - Zaterdagavond 11 de-
cember. Buiten was het flink koud, 
maar binnen in De Rank was het 
gezellig en warm en heerste er een 
vrolijke, opgewonden stemming on-
der de leerlingen van de zangschool 
van Greetje de Haan. Want van-
avond was het zover, vanavond zou-
den zij de ‘Kerststerren’ zijn. 
Ze hadden allemaal hard geoefend, 
zowel de solisten als ook de kinde-
ren van het Dreamteam, Greetjes ei-
gen kinderkoor. Langzaam stroom-
de de kerk vol met ouders, opa’s 
en oma’s, familie, vrienden en ove-
rige belangstellenden. En met één 
blik op het programma kon je al 
zien: dit  beloofde een muzikale top-

avond te worden. Na een kort wel-
komstwoord van zangcoach Greetje 
openden Mandy Bon, Echica War-
rels en Julia Ruygrok de avond met 
het spetterende kerstnummer ‘All I 
want for Christmas’. Gevolgd door 
het nummer ‘Kerstmis’ waarin Emily 
van den Berg en Quinty Veerhuis al 
zingend hun kerstwens vertolkten: 
‘kon het maar altijd Kerstmis zijn’. 
De kerststemming zat er al gelijk 
goed in en Greetjes Dreamteam, be-
staande uit Bram & Stijn Nijhoff, Ju-
lia Ruygrok, Julia van Alphen, Echi-
ca Warrels en Judith en Esther van 
Harten, wist die stemming er ook 
goed in te houden met nummers als 
‘Deck the halls’, Felice Navidad ( met 
soliste Maaike van Driessche), Ding 
Dong en het onvergetelijke ‘Last 
Christmas’. Ook Maud Fernhout en 
Nanou van Iersel brachten het echte 
kerstgevoel met het nummer ‘Happy 
Christmas’ van John Lennon.

Piano
Behalve voor de echte kerstmu-
ziek was er ook ruimte voor ande-
re mooie nummers. Zo bracht Judith 
van Harten het gevoelige nummer ‘A 
moment like this’ en vertolkte Man-
dy Bon, zichzelf begeleidend op de 

piano en begeleid door Bram Nijhoff 
op gitaar, het nummer ‘Use Some-
body’. Maud Fernhout zong het 
prachtige nummer ‘Out here on my 
own’ en Esther van Harten nam met 
het lied  ‘Alles kan’ uit Mary Poppins 
haar publiek zo mee de musical in.  
En Sammy Uivel vertolkte op swin-
gende wijze ‘A night like this’. Maar 
ook het Nederlandstalige lied was 
vertegenwoordigd. Zo liet Thomas 
Oudshoorn Guus Meeuwis herleven 
met het lied ‘Er is een nacht’.
Niet alleen kinderen, ook volwasse-
nen namen deel aan dit kerstcon-
cert. Zo zongen Ellen Hilbers, Mariet 
Fakkeldij, Jan van Koeverden Brou-
wer en Arie Verrips het Christmas 

Oratio van Berlioz, en brachten Ma-
rianne Tuinenburg en Petra van der 
Vaart het nummer Santastic Christ-
mas. Na de pauze kwam de Kerst-
man (Willem van der Vaart) ook nog 
even langs en zong voor zijn publiek 
‘Jingle Bells’ en ‘We wish you a mer-
ry christmas’. Het werd een heer-
lijke kerstavond. Het publiek rea-
geerde enthousiast en alle zangers 
en zangeressen kregen de han-
den op elkaar. Zo ook Sammy Ui-
vel die met haar prachtig gezon-
gen nummer ‘My grown up Christ-
mas list’ een groot applaus oogstte. 
En natuurlijk mocht op deze avond 
Greetje zelf niet ontbreken. Zij zong 
twee prachtige liederen: Ave Ma-
ria van Caccini en Voi che Sapete 
uit La nozze di Figaro begeleid door 
haar eigen instrumentale vrouwen-
ensemble. Het maakte de avond he-
lemaal compleet. Na nog één groot 
applaus voor alle medewerkers was 
het echt afgelopen en kon iedereen  
lekker nagenieten en napraten met 
koffie of een drankje. Duidelijk was 
wel dat het publiek genoten had en 
al uitkeek naar het volgende con-
cert. Lang hoeven ze niet te wach-
ten, want dat concert komt er en wel 
op zaterdag 12 maart 2011.
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De Fontein zet de deuren 
open voor alle mensen  

Mijdrecht - In de tijd voor kerst 
hebben de kinderen van De Fon-
tein gewerkt met een project waarin 
centraal stond dat alle deuren open 
staan, voor alle mensen, voor ieder-
een. Op woensdagavond ging dan 
ook de deur van de Janskerk open. 
Daar was de ruimte groot genoeg 
om samen met de kinderen en de 
ouders het kerstfeest te vieren. De 
kinderen voerden een kerstspel op 
en ze hadden een groot koor van 
bijna 50 kinderen. Fijn dat er zoveel 
kinderen en ouders met elkaar het 
kerstfeest vieren. Tijdens deze vie-
ring hebben ze ook nog 335 euro 
gespaard voor een daklozenproject 

in Utrecht. De viering werd afgeslo-
ten op het kerkplein met een koor 
van leerkrachten, een glaasje cho-
colademelk of glühwein. Op donder-
dag 16 december heeft het kinder-
koor ook nog een bezoek gebracht 
aan Nieuw Avondlicht. Dit speciale 
gelegenheidskoor onder leiding van 
meester Kees en juf Simone heeft 
bekende- en onbekende kerstlie-
deren gezongen.   Ook samen met 
de ouderen is gezongen. Hier wordt 
op school en in Avondlicht altijd erg 
van genoten. Een goede traditie dus. 
Tenslotte  deelden de kinderen zelf-
gemaakte kerstkaarten, uit. Het was 
een vrolijk geheel.

De heerlijke oliebollen 
van Viribus Unitis
Wilnis - Ga nu smullend het jaar uit 
met Viribus Unitis. Sinds jaar en dag 
bakt de muziekvereniging uit Wil-
nis op oudjaarsdag oliebollen en 
appelbeignets. Viribus Unitis heeft 
een tevreden klantenkring die ieder 
jaar een stukje groter wordt. Daar-
om houden zij dit jaar op 31 decem-
ber weer een oliebollenactie. Geniet 
u dit jaar ook mee van deze lekker-
nij? De opbrengst van deze oliebol-
lenactie zal gebruikt worden voor de 
aanschaf van nieuwe instrumenten.  
U kunt nu al de oliebollen (met of 
zonder krenten) bestellen voor 6 eu-

ro per zak à 10 stuks en 1 euro per 
appelbeignet. De oliebollen kunnen 
thuis worden bezorgd (in Wilnis) of 
opgehaald worden in de bollenbak-
kerij achter Burgemeester Padmos-
weg 43 in Wilnis (Firma Kroon).
Losse verkoop vindt plaats in de bol-
lenbakkerij van 7.00 tot 11.00 uur en 
in de bollenkraam in de Dorpsstraat 
in Wilnis van 9.00 tot 12.00 uur. 
Bestellingen kunt u doorgeven per 
e-mail: oliebollen@viribusunitis.nl 
of telefonisch op de volgende num-
mers: 0297-284446, 0297-289174, of 
0297-285980.

Kersttocht voor de kinderen 
van de Hoeksteen
Mijdrecht - Voor de kinderen van 
De Hoeksteen dit jaar geen traditi-
onele kerstviering, geen kerstdiner... 
maar een kersttocht door de wijk 
Hofland.

Na het maken van kerststukjes wer-
den alle gezinnen in groepjes ver-
deeld en vertrok men per groepje, 
allemaal voorzien van een zelfge-
maakte lampion, vanaf het school-
plein voor een tocht door de wijk.
Het weer werkte gelukkig mee, 
het was droog en met een laagje 
sneeuw op de grond was de entou-
rage wederom een succes.
De verteller stuurde hen op pad en 

al wandelend langs verschillende 
huizen werd het kerstverhaal duide-
lijk gemaakt.
Zo werd de kids bij de eerste stop 
verteld, dat zij niet welkom waren in 
de herberg, maar gaandeweg werd 
hen d.m.v. aanwijzingen door de 
herders, de ster en al zingend dui-
delijk, dat Het Kind geboren zal wor-
den in een stal voor ons allemaal.
Aan het einde van de tocht werd 
er nog een aantal kerstliedjes ge-
zongen op de binnenplaats van de 
school, waarna ze door de ouder-
raad weer heerlijk werden getrak-
teerd op glühwein, kerstbrood en 
warme chocolademelk.

Kerststerren in De Rank

Kerstfeest
op de 
Hofland-
school
Mijdrecht - Op dinsdagmiddag/
avond 14 december werd op 
de Hoflandschool de jaarlijkse 
Kerstviering gehouden. 

Aan het eind van de middag wer-
den de kinderen op school verwacht 
voor een kerstmaaltijd.

Moeders en vaders hadden thuis 
heerlijke gerechten klaargemaakt 

Kinderen van De Pijlstaart 
vieren de kerst in stijl
De Ronde Venen - Traditiegetrouw 
vierden de leerlingen van OBS De 
Pijlstaart uit Vinkeveen samen met 
hun meesters en juffen het kerst-
feest met een luxe kerstdiner. Kinde-
ren en ouders hadden zich thuis uit 
staan sloven op de lekkerste hapjes 
die in een gezellig versierd klaslo-
kaal werden opgegeten. Uiteraard 
waren de kinderen prachtig aange-
kleed; glitterjurken, de meest inge-

wikkelde (maar erg mooie!) kapsels, 
stropdassen, hier en daar zelfs wat 
make-up; iedereen was helemaal ‘in 
stijl’. En terwijl de kinderen zich bin-
nen te goed deden aan al het lek-
kers, konden de ouders buiten in de 
tent genieten van een glühwein en 
een broodje worst. 
En nu is het tijd om te genieten van 
een welverdiende vakantie! Lekker 
uitrusten van al dat harde werken.

‘Een vechtpartij bij het 
uitgaan van de kerk’

Door Fred de Wit
Tijdens de komende dagen zullen in 
de protestantse en katholieke ker-
ken veel kerstliederen worden ge-
zongen. Een van de bekendste is het 
lied Ere zij God in de hoge, met als 
verdere tekst: vrede op aarde in de 
mensen een welbehagen. Ongetwij-
feld zal tijdens de preek op Kerstmis 
1812 pastoor van Lakerveld in de 
toenmalige kerk te Driehuis ook ge-
sproken hebben over de vrede tus-
sen de mensen onderling. Het was 
toen een zeer roerige tijd. Het leger 
van Napoleon, waaronder ook veel 
soldaten uit onze omgeving moes-
ten dienen, had zich ten koste van 
grote verliezen uit het koude Rus-
land moeten terugtrekken. Veel fa-
milies ook in zijn parochie vragen 
zich af of hun dierbaren deze terug-
tocht wel zouden overleven. Maar 
niet op iedereen had de preek van 
de pastoor indruk gemaakt. Zeker 
niet op Jan van Tol. 

De rechtszitting tegen 
Jan van Tol
Het is 12 februari 1813, dus bijna 
200 jaar geleden. In het rechthuis 
van de gemeente Mijdrecht vindt 
onder leiding van burgemeester Van 
Doorn van Noord Scharwoude, als 
waarnemer van het Openbaar Mi-
nisterie, een rechtszitting plaats. 
Aangeklaagde is Jan van Tol, riet-
dekker, wonende te Mijdrecht. Uit 
de gerechtsstukken blijkt dat hij 
ervan wordt verdacht dat hij met 
kerstmis op 25 december 1812 in 
de namiddag, bij het uitgaan van 
de Roomse kerk te Driehuis, on-
enigheid heeft gezocht met Hendrik 
Nagtegaal, een Mijdrechtse winke-
lier. Gepaard gaande met bewegin-
gen tot verstoring van de rust en de 
goede orde volgens de aangifte op 
27 december door Hendrik Nagte-

gaal. De eerste getuige is Hermanus 
Lek, schippersknecht, 29 jaar oud 
en wonende te Mijdrecht. Hij ver-
klaart dat hij op 25 december 1812 
aanwezig was in de Roomse kerk en 
dat hij bij het uitgaan van de kerk 
gezien heeft dat Jan van Tol zich te-
gelijk met Hendrik Nagtegaal op de 
drempel van de kerkdeur bevond en 
vervolgens deze Hendrik Nagtegaal 
vastpakte en hem met de hand een 
klap in het gezicht gaf. Hendrik van 
Leeuwen, 21 jaar oud en scheeps-
timmerman, wonende te Wilnis, legt 
eveneens de eed af om de waarheid 
te zeggen en verklaart dat hij even-
eens op die datum en op die tijd in 
de Roomse kerk is geweest en dat 
hij bij het uitgaan van de kerk ge-
zien heeft dat Hendrik Nagtegaal 
door Jan van Tol is vastgegrepen 
en dat deze met de hand een klap 
op het gezicht is toegebracht. Van 
Tol verdedigt zich en zegt dat Nag-
tegaal hem meerdere keren sma-
delijk had bejegend en getergd en 
dat dit aanleiding had gegeven tot 
wederzijdse onenigheden. Hij heeft 
echter nooit de bedoeling gehad de 
rust en de goede orde te verstoren 
en dat zelfverdediging de enige oor-
zaak is geweest van het door hem 
begane feit. Het Openbaar Ministe-
rie concludeert dat bewezen is dat 
Jan van Tol de strafbare feiten heeft 
begaan en veroordeelt hem tot een 
boete van 15 franc. We waren in die 
tijd namelijk ingelijfd bij Frankrijk en 
Napoleon had hier het Franse geld-
stelsel ingevoerd. 

Of Jan van Tol zijn vergrijp ook bij 
pastoor Arnoldus van Lakerveld 
heeft opgebiecht en wat voor peni-
tentie hij heeft gehad, en of de pas-
toor hem verteld heeft dat kerstmis 
vrede op aarde betekent weten wij 
niet. Want dit is het biechtgeheim. 

en die naar school gebracht. Naast 
het aanhoren van het Kerstverhaal 
smulden de kinderen van allerlei 
hapjes.

Na de kerstmaaltijd ging men in op-
tocht – met lampions e.d. – naar het 
VeenLanden College, waar de kin-
deren én alle ouders konden kijken 
naar de musical “De Kerstnacht”, 
opgevoerd door een aantal kinde-
ren van de groepen 1 t/m 8.

Een heus “Hoflandkinderkoor” zorg-
de voor de muzikale ondersteuning. 

De Hoflandschool kan terugkij-
ken op een geslaagde Kerstvie-
ring 2010.
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Korfbal

Atlantis C2 verliest nipt van Luno C1
Mijdrecht - De door De Rabobank 
gesponsorde Atlantis C2 mocht zich 
deze week opmaken tegen het team 
uit Linschoten. In de vorige ont-
moeting wist Atlantis hier niet van 
te winnen. Het was dus de taak aan 
Atlantis om zich te revancheren.
Atlantis begon de eerste helft goed 
te spelen. In de verdediging werd de 
aanval goed ontregeld en in de aan-
val werden goede aanvallen opge-
zet. Dit leidde in de eerste helft tot 
een 4-3 voorsprong. In de rust com-
plimenteerden de coaches het team 
voor het goede voorverdedigen en 
het neerzetten van goede aanvallen 
waarin de C2 zijn rust behield.
In de tweede helft ging het gelijk 
op. Luno maakte echter de aanslui-
tingstreffer. Hierdoor stond het 4-4. 
Dit zorgde voor een mentale oppep-
per voor de tegenpartij. Toch ging 
het nog gelijk op in de tweede helft. 
Helaas trok Luno aan het langste 
eind. De einduitslag luidde 5-6.
Toch waren de coaches niet onte-
vreden en zien ze een stijgende lijn 
in dit team.
Op 8 januari is pas de volgende 
wedstrijd voor Atlantis C2. In deze 
wedstrijd mogen ze zich opmaken 
voor Reflex C1.

De Vinken D2 niet speelt 
geconcentreerd genoeg
Vinkeveen - Het is zaterdagmiddag 
11 december 2010: 
De Vinken D2 speelt tegen OV-
VO D3 uit Maarssen in sporthal 
De Boei. In de zaal heeft de D2 al 
3 wedstrijden gespeeld, waarvan 2 
verloren en 1 gewonnen. Afgelo-
pen veldseizoen heeft het team ook 
al tegen OVVO D3 gespeeld. 1 keer 
verloren met 4-3 en een gelijkspel. 
De teams zijn erg aan elkaar ge-
waagd, dus het beloofde een span-
nend wedstrijd te worden. 

De D2 bestaat uit 5 jongens en 6 
meiden, gesponsord door Super De 
Boer Vinkeveen. Coaches zijn Clau-
dia Pauw en Rebecca Strubbe. He-
laas is Fabienne niet aanwezig, door 
een blessure aan haar kaak. 
De wedstrijd begint goed voor De 

Vinken. Al gauw staan de pupillen 
voor met 1-0 door een mooi kans-
je van Bart-Jan. Snel daarna scoort 
hij nog een afstandsschot. OVVO 
laat zich niet kennen en met de rust 
staat het 2-1. 

In de rust wordt besproken dat D2 
geconcentreerd moeten blijven en 
goed moeten samenwerken. 

Na de rust komt De Vinken voor te 
staan met 4-1, door een doorloopbal 
van Melissa en een mooi afstands-
schot van Emile. Helaas blijven De 
Vinken niet geconcentreerd en ma-
ken veel plaatsfouten waar OVVO 
van profiteert. 
OVVO vecht terug en neemt de 2 
punten mee naar huis.
De eindstand is 4-5 geworden. 

Tweede kerstdag 
prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op tweede kerstdag   
is er prijsbiljarten voor zowel heren 
als dames (geen kader en spelers 
boven 6 moyenne) om fraaie prij-
zen in café biljart De Merel aan Ar-
kenpark Mur 43. De aanvang is om 
14.30 uur, komt u op tijd alstublieft.
De uitslagen van afgelopen week 
van de interne competitie op dins-
dagavond van biljartclub de Merel 
zijn als volgt:

Gijs Rijneveld–Harry de Jong 3-0
Jan v.d. Meer-Ignace Vink 3-0
Hein Voorneveld–Wim Roest 3–1 
Evert Oudhof–Gerard Redegeld 0–2
Dorus v.d. Meer–Peter Marsen 1-3
Marry Verhoef–Toon v. Dijk 0-2
Koploper van de interne competitie 
is momenteel Harry de Jong, op de 
voet gevolgd door Gijs Rijneveld.
Wilt u meer informatie over prijsbil-
jarten bij De Merel: tel. 0297-263562

Jubileumprogramma
Korfbalvereniging De Vinken
Vinkeveen - In januari 2011 be-
staat de Vinkeveense korfbalvereni-
ging De Vinken vijftig jaar. 
Een enthousiaste jubileumcommis-
sie is begin dit jaar aan de slag ge-
gaan om een aantrekkelijk feestpro-
gramma op touw te zetten. Nu heeft 
De Vinken in de loop der jaren een 
aardige naam opgebouwd waar het 
gaat om organiseren van activitei-
ten.
Het vijftigjarig jubileum zal dan ook 
op gepaste wijze groots gevierd 
worden.

Veel afwisseling
Het feestprogramma begint op de 
officiële oprichtingsdatum 14 janu-
ari a.s.
Dan is er een groots galafeest voor 
alle leden in de eigen kantine op 
sportpark de Molmhoek. Diezelfde 
avond zal ook een speciaal Vinken-
kunstwerk onthuld worden.

De rest van het 
jubileumprogramma is als volgt:
15 januari
- Receptie en aansluitend reünie
12 februari
- Culinaire verrassingstocht
12 maart
- Quizavond ‘Ik hou van korfbal’
26 maart
- Korfbaltoernooi
11 april
- Jeugdclinic
19 en 20 mei
- Stratentoernooi

27 mei
- “De Vinken’s got talent”-show
18 juni
- Mixtoernooi
24 – 26 juni
- Hele-club-kamp

Een hele reeks van activiteiten met 
zowel sportieve als recreatieve ac-
centen, waarbij nadrukkelijk ook 
niet-Vinkenleden betrokken kun-
nen zijn.

Kroniek
Bijzonder is ook het uitgeven van al-
weer het derde deel van de clubge-
schiedenis. In 1986 en in 2001 ver-
schenen de delen I en II van de Vin-
kenkroniek. In deze boekwerkjes 
staat een nauwgezet verslag van 
alle belangrijke en ook minder be-
langrijke gebeurtenissen die de le-
den van de korfbalvereniging mee-
gemaakt hebben. Het Vinkenjubile-
um zou niet compleet zijn als niet 
het derde deel van de Kroniek het 
daglicht zou zien.
De Vinkenkroniek III is opnieuw een 
ruim honderd pagina’s dik geschie-
denisboek met heel veel foto’s, sta-
tistieken en overzichten, verhalen en 
interviews, met als rode draad een 
op datum gerangschikt kroniekge-
deelte over de laatste tien jaar. 
Het is weer een bijzondere uitgave, 
voor alle leden van groot belang en 
voor heel veel betrokkenen een leuk 
herinneringsboek over deze actieve 
korfbalvereniging.

Moeilijke wedstrijd Atlantis E3 
tegen SDO 4 uit Kamerik
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
ontving het door www.Albert-van-
Dijk.nl gesponsorde Atlantis E3 de 
uit Kamerik afkomstige SDO E4. 

Ondanks goed spel en hard wer-
ken van het jongste team van At-
lantis, bleek SDO toch een maatje 
te groot te zijn. Atlantis E3 is een 
team dat in een viertal speelt. Mo-
menteel bestaat zij uit vijf personen. 
Vier daarvan spelen dit seizoen pas 
voor het eerst mee in echte wedstrij-
den. Gelukkig leren ze snel en doen 
ze heel hard hun best op de trainin-
gen en in de wedstrijd.Tegen SDO 
begonnen Felicia van Rossum, Sjen-
na Dijkhorst, Ruben Gortenmulder 
en Naomi Neeleman. Naomi speel-
de als heer om de verhoudingen ge-
lijk te trekken. 
Atlantis begon enthousiast aan de 
wedstrijd, maar kon niet voorkomen 
dat SDO het eerste doelpunt maak-
te. Snel daarna bleek dat de spelers 
in de ploeg uit Kamerik al wat verder 
in het leerproces zijn dan Atlantis. 
SDO maakte veel doorloopballen en 
Atlantis wist niet goed hoe die ver-
dedigd moesten worden. Aanval-
lend ging het soms ook wat moei-
zaam, omdat SDO veel ballen er tus-
senuit tikte. Daarom keek het jon-
ge team met de rust tegen een 0-10 
achterstand aan.

Snel
In de rust benadrukten de coa-
ches dat de tegenpartij inderdaad 

behoorlijk snel was en dat Atlantis 
goed haar best deed om het te ver-
dedigen. Maar ze moesten zelf wel 
wat beter gaan gooien en vangen 
om zelf ook nog wat doelpogingen 
te kunnen maken. Ruben Gorten-
mulder werd gewisseld voor inval-
ster Nina van Schaik. De kinderen 
pakten de tips van de coaches heel 
goed op en gingen vol goede moed 
de tweede helft in. Verdedigend 
ging het vrijwel direct veel beter en 
ook aanvallend kwamen de ballen 
een stuk beter in de handen terecht. 
Alle kinderen waren ook feller in het 
veroveren van de bal. 

SDO kreeg veel minder kansen. Na-
dat toch eerst de 0-11 viel, was het 
eindelijk de beurt aan Atlantis. Door 
heel sterk samenspel en goed gooi- 
en vangwerk wist Atlantis een mooi 
schot in de korf te krijgen. Tot grote 
vreugde van de spelers, de coaches 
en het enthousiaste publiek. Helaas 
zou SDO nog een keertje tot scoren 
kunnen komen, waardoor de eind-
stand 1-12 was. De coaches wa-
ren zeer tevreden over de tweede 
helft, die eigenlijk met slechts 1-2 
verloren was. Atlantis E3 heeft zich 
van haar beste kant laten zien in de 
tweede helft.

Tijdens het nemen van de 25 straf-
worpen na de wedstrijd liet het team 
ook nog eens zien dat ze echt wel 
weten wat scoren is. Deze werd na-
melijk gewonnen met 6-4.

Atlantis 1 neemt geen 
punten mee naar Mijdrecht
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag-
avond stond de uitwedstrijd tegen 
Argus in Weesp op het programma 
voor het Rabobank gesponsorde At-
lantis 1 korfbalteam. Door de hevi-
ge sneeuwval besloot het team ruim 
op tijd te vertrekken richting Weesp. 
Op het veld verloor de ploeg uit 
Mijdrecht al eens nipt tegen Argus, 
wat toen de eerste en enige verloren 
wedstrijd voor Atlantis 1 betekende. 
In de zaal wist Atlantis 1 nog geen 
punten te behalen, hetzelfde gold 
voor Argus. Het was daarom een 
belangrijke wedstrijd en de ploe-
gen waren erg gebrand om de eer-
ste twee punten binnen te slepen. 
Helaas lukte het Atlantis 1 weer niet 
om de punten te pakken. Een 16-12 
nederlaag was het resultaat.
In het basisachttal keerden Masha 
Hoogeboom en Jimmy de Koning 
gelukkig weer terug na een blessu-
re. Tamara Gortenmulder verving Li-
sanne van Doornik, die eerder de-
ze week had aangegeven dat zij de 
rest van het seizoen wil uitkomen 
voor Atlantis 2.

Lastige wedstrijd
Al vroeg in de wedstrijd bleek dat 
het een lastige wedstrijd zou wor-
den voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Binnen twee minuten stond het 2-0 
voor de thuisploeg. Snel daarna 
werd er door Atlantis een strafworp 
benut en stond het 2-1. Argus had 
daar echter snel een antwoord op, 
want binnen de minuut werd de 3-1 
gemaakt. Snel werd duidelijk dat 
vooral de lange heren van Argus erg 
goed op schot waren. Atlantis had 
veel kansen, maar deze werden he-
laas maar schaars benut.
Vlak voor rust stond het 7-4 voor de 
Argus formatie. Masha Hoogeboom, 
die met een schotpoging de mar-
ge naar twee wilde brengen voor-
dat Atlantis de kleedkamers op zou 
gaan zoeken, landde verkeerd en 
dat resulteerde in een heftige pijn 

aan haar enkel. Feit was dat zij de 
wedstrijd niet uit zou kunnen spe-
len en na een bezoek aan het zie-
kenhuis bleek dat zij haar enkelban-
den opgerekt heeft en voorlopig niet 
meer in actie kan komen.
Met een 7-4 achterstand en de ern-
stige blessure van Masha in het 
achterhoofd, ging Atlantis de kleed-
kamer in.

Achterstand
Bij de vorige ontmoeting tussen At-
lantis en Argus werd er gerust met 
een 8-4 achterstand. Atlantis kwam 
toen echter na de rust spectaculair 
terug tot een 8-9 voorsprong, maar 
uiteindelijk werd die wedstrijd in 
de laatste minuut beslist door Ar-
gus. Die wedstrijd eindigde toen in 
een 12-11 verlies. Herhaling moest 
te allen tijde worden voorkomen. 
Als Atlantis 1 flink zou gaan strij-
den en erin zou gaan geloven dat 
de doelpunten zouden gaan vallen, 
zouden er volgens coach Mark van 
den Brink zeker mogelijkheden zijn 
om twee punten de verdienen. Li-
sanne van Doornik verving Masha 
Hoogeboom, die intussen onderweg 
was naar het ziekenhuis. Na de rust 
was het ook weer Argus dat de sco-
re opende. De tweede helft verschil-
de niet veel van de eerste helft: er 
werden weer veel mooie kansen ge-
creëerd door het Rabobank team, 
maar niet benut. Auke van der Zij-
den en Jacco van Koeverden Brou-
wer werden vijf minuten voor tijd bij 
een stand van 16-10 nog in de ploeg 
gebracht in de hoop nog voor wat 
doelpunten te zorgen. 

Uiteindelijk verloor Atlantis met 16-
12. Een zure afsluiting van het jaar.
Hopelijk worden er in 2011 meer 
punten behaald. De competitie 
wordt na de kerst en oud en nieuw 
op 8 januari hervat. Atlantis zal om 
16.40 strijden tegen DOS in sport-
hal de Phoenix.

Atlantis A1 wint in slotfase
Mijdrecht - In een uitwedstrijd, de 
vierde op rij, heeft het Atlantis A1 
korfbalteam een moeizame over-
winning behaald tegen het op de 
derde plaats staande Fiducia.
De Mijdrechtse ploeg wist op geluk-
kigerwijze met 11-12 te winnen.
Atlantis A1/Van Dam Bedrijfsdien-
sten, de trotse koploper, heeft tot op 
heden nog niet echt tegenstand ge-
had in deze poule. Maar daar kwam 
afgelopen zaterdag verandering in. 
Ondanks dat Atlantis met 3-1 ach-
ter kwam, had de ploeg niet het idee 
dat het een zware middag zou wor-
den. De achterstand werd omge-
bogen in een 3-7 voorsprong via 
doelpunten van Jeroen Korver (5x) 
en Goof van Straaten (2x). Fiducia 
maakte de ruststand voor hen wat 
draaglijker: 5-7.  
Zelfs in de rust was het team er-
van overtuigd dat deze ploeg ab-
soluut te verslaan was. De tweede 
helft bracht toch een ander Fiducia 
in het veld. Het speelde op het rand-
je en de Mijdrechtse ploeg werd 
overbluft. Drie doelpunten op rij van 
de thuisploeg bracht Atlantis op een 
achterstand van 8-7. Goof wist op-
nieuw zijn tegenstander te verschal-

ken en schoot de gelijkmaker erin, 
maar de gastheren gaven niet op 
en produceerden de 9-8. Weder-
om kwam Atlantis op gelijke hoogte. 
Ditmaal was Robin van ‘t Schip tref-
zeker. Fiducia zag zichzelf al stun-
ten en scoorde de 10-9. Het ant-
woord van Atlantis: Sharon Moen, 
10-10. Het talrijke publiek ging er 
eens goed voor zitten. Zou Atlantis 
dan hier toch zijn Waterloo vinden? 
Het leek erop, want weer was het de 
thuisploeg die als eerste de korf tor-
pedeerde. Met nog hooguit vijf mi-
nuten te spelen gierden de zenuwen 
door de keel bij de spelers.
Het werd onrustig in het veld en 
langs de lijn. Een vrije bal van Cyn-
thia Sassen was dit keer wel doel-
treffend: 11-11. In een van de laat-
ste aanvallen stond het vizier van 
Sharon Moen op scherp en zij 
scoorde van afstand de winnende 
treffer.
Opnieuw winst voor Atlantis A1 en 
het behoudt de ongeslagen koppo-
sitie.
De eerstvolgende wedstrijd is op 8 
januari. Dan mag het in sporthal de
Phoenix aantreden tegen Velocitas. 
Aanvang 12.55 uur.

Atlantis D3 team komt in 
zinderend slot net tekort
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 18 
december heeft het door HCM ge-
sponsorde Atlantis D3 team zijn uit-
wedstrijd tegen De Vinken D2 nipt 
verloren.
Atlantis D3 is een betrekkelijk jong, 
maar groot team dat nog veel kan 
leren. Afgelopen zaterdag speelden 
ze zonder Nina, Jamaico en Denise, 
waardoor het er nog maar een op de 
bank had zitten. De wedstrijd ging 
voor hen erg stroef van start. De 
D3 had moeite met de toch fysiek 
sterkere De Vinken. Er werd door 
De Vinken verschillende malen ge-
scoord. Bij een stand van 0-4 kwam 
de ommekeer. Bij een goed aange-
geven doorloopbal van Trevor werd 
er gescoord door Demi: 1-4.
In de rust die hierop volgde werd 
door de coach aangegeven dat dit 
punt wel eens de positieve energie 
kon brengen die het D3-team no-
dig had. In de tweede helft die volg-
de ws het effect goed merkbaar. 

Dennis en Amber scoorden allebei 
uit een doorloopbal: 3-4. De ver-
dediging, met onder anderen Ric-
key en Esmé, liet sterk spel zien, 
maar kon toch niet voorkomen dat 
De Vinken door een strafworp nog 
een keer scoorde. Atlantis was weer 
aan de beurt om te scoren. Nathalie 
liet zien dat zij hiertoe in staat was. 
Ze scoorde zelfs twee keer waarvan 
er eentje werd afgekeurd: 4-5. On-
danks verwoede pogingen van bij-
voorbeeld Latifa lukte het niet meer 
om de bal door de korf te krijgen. 
Overduidelijk was het dat D3 de 
tweede helft sterker was. De teleur-
stelling was daarom extra groot dat 
dit niet in de stand terug was te zien. 
Aanvoerder Thimo heeft de formu-
lieren op correcte wijze afgehan-
deld en de scheidsrechter bedankt 
voor het fluiten. Op zaterdag 18 ja-
nuari speelt de D3 uit tegen OVVO, 
ze gaan er dan wel van uit dat we de 
punten mee naar huis nemen.
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Tavenu in kerststemming
De Kwakel - Het kerstconcert van 
muziekvereniging Tavenu in De 
Kwakel afgelopen zaterdag 18 de-
cember was bijzonder sfeervol. De 
steelband van Tavenu opende met 
een kerstmedley en enkele gezel-
lige kerstnummers in Caribische 
sfeer. Na Have yourself a merry little 
Christmas en Stille Nacht maakte de 
steelband plaats voor de fanfare van 
Tavenu. Onder leiding van dirigent 
Leo Huis speelde de fanfare o.a. As 
the deer, Christmas Colours en Ma-
ry’s Boy Child. Hierna vertolkten de 
altsaxofoons onder leiding van Ari-
na Burggraaff Komt allen tezamen, 
Deck the Hall en Nu sijt wellecome. 
Er was niet alleen instrumentale 
muziek te horen. Zanger Mark de 
Waal was speciaal door Tavenu uit-
genodigd en zong, begeleid door de 
fanfare: Down by the Salley Gardens 

(an Irish traditional), When a child is 
born en Hallelujah (bekend van Lisa 
Lois). Het publiek zong daarna nog 
enkele bekende kerstliederen mee.
De steelband sloot het geheel af 
met “Een heel gelukkig kerstfeest”, 
waarna enkele leden van de fanfa-
re spontaan “We wish you a mer-
ry Christmas” inzetten. Het publiek 
dat, ondanks de grote hoeveelheid 
sneeuw die gevallen was, toch was 
gekomen, heeft genoten. Ook van 
de mooie kerstversiering in de kerk 
en de verlichte bomen buiten.

In 2011 kunt u Tavenu weer beluis-
teren tijdens het onderlinge solis-
tenconcours op 6 februari en bij het 
“klok-vooruit”concert op 27 maart. 
Het midzomeravondfestival staat 
gepland op 2 juli. Kijk ook op site 
www.tavenu-dekwakel.nl.

Kindje Wiegen in de Burght
Uithoorn - Op tweede kerstdag is 
er om 14.00 uur weer Kindje Wiegen. 
Dat betekent een gezellig samenzijn 
om kerst te vieren met zingen, bid-
den en luisteren naar het bekende 
verhaal “Kerstmis” van Dick Bruna. 
Voor de kinderen geldt ook dit jaar 
weer: Heb je altijd al een keer Her-
der, Maria, Jozef of koning willen 
zijn? Of schaapje misschien? Samen 
kunnen jullie dan weer een leven-
de kerststal maken. Dan ziet ieder-
een mooi tijdens het verhaal wat er 

2000 jaar geleden in Bethlehem ge-
beurde. Ouders of grootouders die 
hun kind of kleinkind mee willen la-
ten doen in een van de rollen kun-
nen dat melden. Er is ook gelegen-
heid een kerstliedje te zingen voor 
de microfoon of op een instrument 
een liedje te spelen. Bij de aanmel-
ding wordt dan ook gelijk iets uit-
gelegd.  Voor inlichtingen kan wor-
den gebeld of gemaild naar: Angela 
Soppe-Scholte, tel 530115  
soppescholte@kpnplanet.nl

Voorlezen voor kinderen 
in wijkcentrum ‘t Buurtnest
Uithoorn - Ook in 2011 is er iede-
re woensdagmiddag van half drie 
tot half vier voorlezen in wijkcen-
trum ’t Buurtnest aan de Arthur van 
Schendellaan. Voorlezen is heel be-
langrijk voor jonge kinderen. Zowel 
voor kinderen die hier geboren zijn 
als voor kinderen die uit een andere 
cultuur komen.
Het vergroot hun woordenschat 
en het prikkelt hun fantasie. He-
laas is daar thuis niet altijd gele-
genheid of mogelijkheid toe. Daar-

om is het voorlezen in ’t Buurtnest 
een welkome aanvulling. De kin-
deren worden ingedeeld naar leef-
tijd. De Uithoornse bibliotheek le-
vert speciaal op hun niveau en be-
levingswereld afgestemde boek-
jes. Natuurlijk wordt het voorlezen 
van tijd tot tijd afgewisseld met een 
liedje. Na afloop is er limonade met 
een koekje. Bij het voorlezen is al-
tijd een ervaren voorlezer(ster) en 
een begeleider(ster) aanwezig. Dus: 
woensdagmiddag voorleesmiddag!

Een hartelijke en winterse 
kerstreceptie in Europarei

Uithoorn - Op zaterdagavond 18 
december werd in wijkcentrum ’t 
Buurtnest en op het plein erach-
ter een gezellig feest georganiseerd 
door vrijwilligers van Buurtbeheer, ’t 
Buurtnest en Cardanus. Doel van de 
avond was jong en oud uit de wijk 
Europarei een vrolijk decembersa-

menzijn te bezorgen. Het feest bood 
tevens de gelegenheid om afscheid 
te nemen van buurtregisseur Radj-
en Jiawan, die met zijn 23 jaar po-
litiedienst, waarvan ruim 6 jaar Uit-
hoorn, deze wijk gaat verlaten. Als 
buurtregisseur hield hij zich voorna-
melijk bezig met prepressief (aan-

spreken bij overlast) en repressief 
(bestraffend) optreden in de wijk en 
dat deed hij op veilige wijze. Het was 
een emotioneel moment toen hij een 
kort woordje sprak tot de bewoners. 
Het vermogen van de wijk om zelf 
leefbaarheid te tonen, kenmerkte de 
hartelijke sfeer. De betekenis van 

sympathie en een goede verstand-
houding was zichtbaar en voelbaar 
op het feest. Iedereen was erg aar-
dig. Dit werd gestimuleerd door 
het enthousiaste vrijwilligerswerk, 
waaraan hele gezinnen, vrouw, man 
en kinderen, deelnamen. Buiten 
waren er de glühwein, de verlich-
te kerstbomen en vuurkorven. Bin-
nen de welgevulde dis en vriende-
lijke gastvrouwen en gastheren die 
met hapjes rondliepen. Spelende 
kinderen, vrolijke jongeren en vrien-
delijke volwassenen genoten van de 
kerstliedjes, die het vierstemmig X-
mas Vocals koor liet horen. Zij zon-
gen meerdere keren, zowel buiten 
als binnen. De sfeer zat er vanaf het 
begin goed in en er was een mooie 
opkomst van rond de 125 mensen. 
Saamhorigheidsgevoel in de wijk, 
ook door de kerstintentie van vre-
de voor alle mensen, is prachtig ge-
lukt op deze culturele kerstreceptie 
in Europarei 2010. 

Sanidrome overhandigt cheque aan Scouting
De Kwakel -Vorige week woens-
dag heeft Sanidrome van Scheppin-
gen een goede daad verricht.

De Scoutingvereniging St. Joannes 
uit De Kwakel kreeg uit handen van 
Remco van Scheppingen en Wim 
Bakker  een cheque ter waarde van  
1000,- euro uitgereikt.

Deze cheque zal besteed worden 
voor aanschaf van nieuw sanitair bij 
Sanidrome van Scheppingen voor in 
het nog nieuw te bouwen clubhuis 
dat naar verwachting in het voorjaar 
2011 eindelijk gebouwd gaat wor-
den.

De scoutingvereniging St. Joannes 
bedankt Sanidrome van Scheppin-
gen voor de bijdrage aan de nieuw-
bouw  

Een gezellig en sfeervol 
kerstfeest op de Springschans
Uithoorn - Woensdag 15 decem-
ber was het schoolplein van RKBS 
de Springschans omgetoverd tot 
een winters paradijs. Na de ope-
ning op het plein, waarbij ieder-
een uit volle borst de mooie kerst-
liederen meezong, konden de leer-
lingen naar hun eigen klas voor een 
heerlijk kerstdiner! Gelukkig viel het 
weer mee, zodat er veel ouders ble-

ven wachten op het schoolplein. 

Daar werden ze door de Ouderraad 
van de Springschans voorzien van 
heerlijke drankjes, snert, met dank 
aan Gert, en oliebollen; het was een 
erg gezellig winters samenzijn. Na 
afloop ging iedereen zeer voldaan 
naar huis om nu maar te genieten 
van de welverdiende kerstvakantie.   

Oliebollenfeest op de Kajuit
Uithoorn - Driemaal per jaar orga-
niseert de Kajuit een kledinginza-
melingsactie en met de opbrengst 
hiervan worden diverse activiteiten 
voor de kinderen op school georga-
niseerd.

Net zoals voorgaande jaren sluit de 
Kajuit ook dit jaar weer af met een 
heerlijk oliebollenfeest, gefinan-
cierd door deze kledingactie. Al-
le kinderen worden getrakteerd op 
de allerlekkerste oliebol met daarbij 

Een heerlijk kerstsfeertje in 
Winkelcentrum Zijdelwaard
Uithoorn – Hoewel de sneeuw de 
wegen in heel Nederland hier en 
daar onbegaanbaar had gemaakt 
en de gemeenten en provincie dag 
en nacht in de weer zijn geweest om 
de boel nog een beetje begaanbaar 
te maken, konden de bewoners van 
Uithoorn en omgeving toch nog ta-

melijk veilig boodschappen doen in  
Winkelcentrum Zijdelwaard en er 
tevens genieten van de door de win-
keliers gecreëerde kerstsfeer. 

Er was live muziek en een enkele 
bezoeker ging zelfs met de beentjes 
van de vloer.

een glaasje limonade. Bakkerij van 
Maanen bakt de oliebollen en be-
zorgt ze op de Kajuit.

Dit jaar dreigde het mis te lo-
pen vanwege het winterse weer, 

maar gelukkig heeft meester Jim er-
voor gezorgd dat de oliebollen als-
nog op school kwamen.

En zo hadden de kinderen toch nog 
een mooie afsluiting van 2010!




