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Directieleden Tom Burgers, Lilian Verheul en Peter Korzelius geven een symbolisch startsein voor GroenWest.
Foto: Ulco Wesselink.

GroenWest opent haar deuren

Terugblik op de fusie
Tijdens de feestelijke bijeenkomst
blikte Tom Burgers, een van de directieleden van GroenWest, terug op de fusie en alles wat daarbij kwam kijken. Een fusie die veel
vroeg van de medewerkers, maar
die binnen planning en budget is
gerealiseerd. Iets wat behoorlijk uit-

zonderlijk is bij fusies. Verder benadrukte hij het feit dat GroenWest
weliswaar groter is geworden, maar
door de drie vestigingen ook lokaal
sterk aanwezig is en blijft.
Een thuis in het Groene Hart
Genodigden maakten vervolgens
kennis met het nieuwe ondernemingsplan; geen lijvig boekwerk,
maar een toegankelijke videoclip.
In het filmpje wordt letterlijk een
thuis gebouwd: een kale huiskamer wordt omgebouwd tot een gezellige woning waarin een gemengd
gezelschap plaatsneemt. Precies
wat GroenWest wil: een thuis bieden voor gezinnen, jongeren, ouderen en zorgbehoevenden. Een thuis
is echter meer dan een dak boven je
hoofd, ook de omgeving is van belang. Cruciaal hierbij is een goede
samenwerking met de samenwerkingspartners.
Ondertekenen
samenwerkingsovereenkomst
Een belangrijk moment was ver-

der de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met de
huurdersorganisaties. Hierin is vastgelegd hoe de huurdersorganisaties en GroenWest met elkaar overleggen en dat er een centrale bewonersraad opgericht is. Lilian Verheul
was als directielid verantwoordelijk voor deze overeenkomst: “Ik ben
erg blij met het bereikte resultaat,
het vormt de basis voor een goede
samenwerking in de toekomst.” Karel Vermeulen voegde hier namens
de huurdersorganisaties aan toe:
“Dit gezamenlijk klaarstaan voor alle huurders, zowel in één beleid als
op alle drie de locaties, Mijdrecht,
Vleuten en Woerden, is een felicitatie waard voor GroenWest.”
GroenWest opent niet alleen haar
deuren voor haar samenwerkingspartners. In het nieuwe jaar zullen
alle publieksvestigingen de deuren
openzetten voor huurders én relaties. Meer informatie over het ondernemingsplan, de videoclip en de
opening van de vestigingen vindt u
op: www.groenwest.nl .

Efficiëntere afvalwaterketen door
samenwerking gemeenten en waterschap
elkaar en het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht samenwerken aan inzamelen, transport en zuiveren van
afvalwater. Op 12 december hebben
de gemeenten en het waterschap
een intentieverklaring ondertekend
om hun afspraken te bevestigen.
Afstemming
De taken en bevoegdheden in de afvalwaterketen zijn in Nederland verdeeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van afvalwater en het rioleringnet, het waterschap voor het zuiveren van afvalwater en de kwaliteit van het oppervlaktewater. De samenwerking die
nu ontstaat is bedoeld om die activiteiten nog beter op elkaar af te
stemmen om daarmee de kosten
te beperken. In de Amstel-, Gooien Vechtregio gaan de gemeenten
en het waterschap dit doen door in

Ondertekening van de intentieverklaring met de verschillende wethouders en
dagelijks bestuurder van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

2012 een aantal concrete projecten
aan te pakken. Tegelijk wordt bekeken hoe ze al hun taken rond afvalwater, hemelwater en grondwater in
de toekomst het beste kunnen organiseren.
De projecten waarmee de samenwerking start leveren meteen goede voorbeelden op van de uitdagingen die er bestaan. Eén ervan is het
starten met een gezamenlijke neerslagmeting, om te bekijken wat de
gevolgen van extreme neerslag zijn
voor de rioolstelsels, bergbassins,
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In Amstel, Gooi en Vechtstreek:

Regio - Klimaatverandering zorgt
voor extremere buien, waardoor rioleringen en zuiveringsinstallaties
overbelast kunnen raken. Innovatieve technieken maken het mogelijk naast energie ook steeds meer
waardevolle stoffen uit afvalwater
terug te winnen. En veel rioolstelsels en rioolwaterzuiveringinstallaties verouderen, waardoor de komende jaren grootschalige investeringen noodzakelijk zijn. Overheden
worden daardoor uitgedaagd die
watercyclus effectiever te beheersen als het gaat om kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid. Met als resultaat het voorkomen van wateroverlast, zorgen dat het oppervlaktewater schoon blijft en een beperkte tariefsontwikkeling.
Vijftien gemeenten uit de regio’s
Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek gaan daarom vanaf 2012 met
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Tot € 2.000,extra inruil!
op voorraad auto’s.

overstorten en zuiveringsinstallaties
in de hele regio. Ook wordt meteen
begonnen aan het opstellen van een
gezamenlijk calamiteitenplan, waardoor effectiever kan worden opgetreden bij bijvoorbeeld vervuilingsincidenten, technische storingen of
extreme weersomstandigheden.
Plan is in 2012 de samenwerking
verder te formaliseren door de intentieverklaring om te zetten in een
samenwerkingsovereenkomst.
De deelnemende gemeenten zijn
Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam,
Bussum, De Ronde Venen, Diemen,
Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden, Ouder-Amstel, Stichtse Vecht,
Uithoorn, Weesp en Wijdemeren.
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De Ronde Venen - Een thuis in het
Groene Hart, dat is wat woningcorporatie GroenWest haar huurders
wil bieden.
Dit kan alleen samen met lokale partners, zo luidde de centrale
boodschap op de officiële opening
van het hoofdkantoor van GroenWest aan Oslolaan in Woerden. Tijdens deze bijeenkomst presenteerde GroenWest haar ondernemingsplan aan haar samenwerkingspartners, vertegenwoordigers van de
huurdersorganisaties, gemeenten
in het werkgebied Woerden, Montfoort, Utrecht en De Ronde Venen,
zorginstellingen en collegacorporaties.

Zijdstraat 61, aalsmeer | maandag t/m Zaterdag | tel: 0297 321177

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeenteHuIs:
tel. bereikbaarheid
gemeentehuis
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma
8.30-20.00 u
di t/m do
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
za
10.00-13.00 u
overige balies
ma
8.30-16.00 u
vr
8.30-12.30 u
AfVAlBRengstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zatefdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIceloket
YouRHome en
seRVIcepunten
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.

IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
straatnaam

Aard van het project

Vergunningsnr.

Aanvraagnr. Verzenddat.
intrekking
intrekking

Verzoek intrekking: wijzigen
bouwvergunning bouwen van
één woning i.p.v. twee

W-2011-0435

W-2011-0602

30-11-2011

Verzoek intrekking bouwvergunning 2010-0045 en 2010-0279

2010-0045 en
2010-0279

W-2011-0567

7-12-2011

AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

Baambrugge
Zand- en Jaagpad 42

straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Abcoude
Bovenkamp 8

Vinkeveen
Pijlstaartlaan 53 t/m
169 oneven

Wijzigen van reclame

Bouwen
Reclame

W-2011-0632

13-12-2011

Baambrugge
Rijksstraatweg 81

Bouwen van een tuinhuis

Bouwen

W-2011-0643

15-12-2011

Aanvragen van een
gebruiksvergunning

Brandveilig
gebruik

W-2011-0622

13-12-2011

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van het intrekkingbesluit 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.

Aanbrengen van reclameborden
en spandoeken
Plaatsen van een
terrasoverkapping
Uitbreiden van de schuur
Bouwen van een zorgwoning

Reclame

W-2011-0638

14-12-2011

Bouwen

W-2011-0646

15-12-2011

Bouwen
Bouwen

W-2011-0644
W-2011-0618

18-12-2011
7-12-2011

Bouwen
Slopen
Bouwen
Bouwen

W-2011-0635
W-2011-0624
W-2011-0625
W-2011-0626

14-12-2011
13-12-2011
13-12-2011
13-12-2011

De Hoef
Ruigekade 24
mijdrecht
Industrieweg 43
Kwikstaart 42
Penning 36
Tuinderslaan 11
Vinkeveen
Aetsveld 17
Herenweg 61a t/m 61c
Herenweg 61a t/m 61c
Herenweg 61a t/m 61c

Herenweg 61a t/m 61c
Herenweg 61a t/m 61c
Herenweg 115e
Muijeveld 85
Arkenpark
De Plashoeve 5a
Arkenpark
De Plashoeve 14
Vinkenkade 7L

Plaatsen van een dakopbouw
Slopen van een pand
Plaatsen van dakkapellen
Verbouwen van een bestaand
pand tot winkel, appartement,
kinderdagverblijf en
buitenschoolse opvang
Bouwen van twee speelplaatsen
en hellingbaan
Bouwen van een garage
met bergingen
Wijzigen van gebruik
Plaatsen van een dakopbouw
Wijzigen van een verleende
vergunning voor een steiger
Vervangen van een woonark
Vervangen van een schuur,
uitbreiden van terras en
plaatsen van afdak

Bouwen

W-2011-0627

13-12-2011

Bouwen

W-2011-0629

13-12-2011

Afwijken bestemming RO
Bouwen
Bouwen

W-2011-0633

13-12-2011

W-2011-0634
W-2011-0645

14-12-2011
15-12-2011

Bouwen

W-2011-0621

12-12-2011

Bouwen

W-2011-0620

12-12-2011

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRlengIng BeslIsteRmIjn omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

Aard van het project

mijdrecht
Ringdijk 2e Bedijking 26 Bouwen van een bijgebouw

Activiteiten

Aanvraagnr.

Bouwen
Afwijken bestemming RO

W-2011-0482

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

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Vinkeveen
wilgenlaan 47

Oprichten van een bedrijfspand met woonruimte

2010/0594

Verzenddat.
vergunning
12-12-2011

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 omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Abcoude
Achter de Kerken 53

Verplaatsen van de voordeur

Bouwen

W-2011-0545

12-12-2011

mijdrecht
Oosterlandweg 37a

Bouwen van 3 dakkapellen

Bouwen

W-2011-0541

12-12-2011

Slopen

W-2011-0588

8-12-2011

Waeterrijck 32

Slopen van een bedrijfsruimte
en bijkeuken
Bouwen van een schuur

Bouwen

W-2011-0560

15-12-2011

wilnis
Burgemeester
Padmosweg 24-26

Maken van een
onderheide betonvloer

Bouwen

W-2011-0542

13-12-2011

Vinkeveen
Herenweg 210

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.
VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 23 december 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder
ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

mijdrecht
Veenweg 162

Aanleggen van een nieuwe ontsluiting RWZI

Milieu

W-2011-0516

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

VeRoRDenIng outplAcement geweZen wetHouDeRs 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 24 november 2011
heeft besloten de Verordening outplacement gewezen wethouders 2011 vast te stellen. Deze verordening regelt dat aan gewezen bestuurders die onder het overgangsrecht vallen (en niet onder de sollicitatieplicht) de
mogelijkheid geboden wordt om gebruik te maken van begeleiding bij het vinden van een andere betrekking
waardoor de duur van de door de gemeente te betalen wachtgelden kan worden verkort.
De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking en is van toepassing
met ingang van 1 januari 2011
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
AAnwIjZIngsBesluIt HonDenVeRBoD wAnDelpAD BIjleVelD 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in hun vergadering van 20 december 2011 hebben besloten het ‘Aanwijzingsbesluit hondenverbod wandelpad Bijleveld 2011’ vast te stellen.
Het aanwijzingsbesluit is een nadere concretisering van artikel 2.57 van de Algemene Plaatselijke Verordening
De Ronde Venen 2011. Het aanwijzingsbesluit betreft het verbod honden te laten verblijven of te laten lopen
op het wandelpad langs de Bijleveld tussen de Oudhuyzerweg in Wilnis en de Gagelweg in Wilnis. Hiermee
wordt overlast, hinder en gevaar voor het welzijn van vee in de buurt van het wandelpad langs de Bijleveld
voorkomen. Dit aanwijzingsbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.
ter inzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Aquamarijn
69, 3643 AN Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 21 december 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
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.
wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- loodgietersbedrijf j. leeflang voor het oprichten van een loodgietersbedrijf, op het adres Bovendijk
14B, 3848 nm wilnis;
- Hassing Rioolservice B.V. voor een nieuw te bouwen schuur met wasstraat bij een inrichting voor rioolwerkzaamheden, drainage en grondwerk, op het adres uitweg 25A, 3645 tA Vinkeveen.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- Veelust kamerik voor het oprichten van een vaste mestopslag, op het adres wilnisse Zijweg 7, 3648 Bt
wilnis.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg
66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een toelichting wilt of
de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de
cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 22 DecemBeR 2011
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 16 december 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststelling bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 raadsvoorstel 0057/11
Het ontwerpbestemmingsplan “De Winkelbuurt 2011” heeft van 26 augustus 2011 tot en met 6 oktober
2011 ter inzage gelegen. Er zijn dertien (13) zienswijzen ingediend. De zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn behandeld en er is een beantwoording (Zienswijzennota) opgesteld. De zienswijzen hebben geleid tot wijziging van het bestemmingsplan. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen voorgesteld.
De wijzigingen zijn opgenomen in de Staat van wijzigingen die met het bestemmingsplan ter besluitvorming
wordt aangeboden. De aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken zijn, daar waar nodig, geactualiseerd. Voorgesteld wordt het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen.
5. Integrale herziening Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 raadsvoorstel 0062/11.
De Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 (APV) bevat diverse regels voor het gebruik van
de openbare orde. Deze APV wordt integraal herzien. De herziening betreft wijzigingen vanuit afdelingen van
de gemeente en wijzigingen voortkomende uit hogere regelgeving.
6. Vaststellen van de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde Venen raadsvoorstel 0067/11.
Bij het vaststellen van de programmarekening 2010 voor zowel de voormalige gemeente Abcoude als De
Ronde Venen zijn nog de afzonderlijke balansen per 31 december 2010 vastgesteld. De balansen worden samengevoegd tot de openingsbalans per 1 januari 2011 voor de nieuw gevormde gemeente De Ronde Venen.
7. Lokaal onderwijsbeleid raadsvoorstel 0052/11
Voorgesteld wordt het beleid zoals verwoord in het rapport “Lokaal Onderwijsbeleid” vast te stellen. Met de
uitvoering van dit beleid worden onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Op grond van een evaluatie wordt voorts voorgesteld de huidige gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een
andere manier invulling te geven aan het realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid.
8. Kosten implementatie Civision WIZ raadsvoorstel 0060/11
In verband met wetswijzigingen Wet Werk en Bijstand per 1 januari 2012 moet de ondersteunde applicatie ingrijpend worden aangepast. De implementatie daarvan en de aanpassing van de onderliggende automatisering (hard- en software) brengen eenmalig extra kosten met zich mee.
9. Sluiting
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Bleker: ‘Provincie pakt
verantwoordelijkheden
goed op’

Provincie stelt
natuurgebieden veilig
Meer natuurgebieden met meer
recreatiemogelijkheden in het
buitengebied. De provincie
Utrecht gaat er samen met
haar partners voor zorgen dat
er op sommige plaatsen in het
landelijk gebied natuur wordt
gerealiseerd en beschermd. Op
andere plekken krijgt landbouw
voorrang of wordt, zoals op de
foto hierboven bij Landgoed
Den Treek Henschoten,
gekozen om landbouw en

PS

recreatie te integreren.
Provinciale Staten hebben
vorige week ingestemd met
het ‘onderhandelingsakkoord
decentralisatie natuur’. Hierin
worden afspraken gemaakt
over wie in de nieuwe situatie
verantwoordelijk is voor de
aankoop en beheer van natuur.
Het Rijk draagt dit over aan de
provincie.
De provincie heeft, eerder dit
jaar al, afspraken gemaakt over

de inrichting van het landelijk
gebied. In dit ‘Akkoord van
Utrecht’ zijn alle partners in het
dit gebied aangesloten. Het geld
van het Rijk is in combinatie
met aanvullend provinciaal geld
uit het vernieuwde programma
Agenda Vitaal Platteland
voldoende om de ambities
zoals ze in dit akkoord staan
omschreven, te realiseren.
Meer informatie:
www.provincie-utrecht.nl/ehs

maken, laat zien dat zij
deze verantwoordelijkheid
voortvarend oppakken. Voor
provincies als Utrecht die nu
instemmen met het akkoord,
geldt dan ook dat het Rijk haar
afspraken zal nakomen. Mocht
er aanvullend geld beschikbaar
worden gesteld door de Tweede
Kamer, dan moeten zij daar
zeker van profiteren!"

‘Krijgen veel te weinig geld mee’

Willem van der Steeg (Partij voor de Dieren): "Door te buigen voor Bleker
ontstaat er een juridisch moeras. De provincies krijgen veel te weinig geld
mee om de natuur te beheren. Bij het meest sobere natuurbeheer zal er
nog steeds een tekort van minimaal 70 miljoen euro zijn.
Het akkoord heeft ook de internationale verplichtingen niet goed geregeld.
Zo zijn er verschillende internationale verdragen waar de provincie
verantwoordelijk voor wordt. Ook deze verantwoordelijkheid kan in de
miljoenen gaan lopen.
Het meest schrijnende is dat Bleker wil dat de provincies de door hem
aan te wijzen exotische diersoorten gaat bestrijden. De bedoeling is om
deze dieren uit te roeien . Dit is echter onuitvoerbaar, geldverslindend en
diep immoreel. Een miljoenen verslindend dieronvriendelijk beleid staat
dus voor de deur."

GS

Henk Bleker, staatssecretaris
van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie: "Dat
de bezuinigingen ook hun
weerslag vinden in de opgaven
voor de natuur is een gegeven.
Er moeten keuzes gemaakt
worden: welke natuur vinden we
nu echt onmisbaar in Nederland
en welke niet. De provincie
Utrecht heeft hierin duidelijk
haar verantwoordelijkheid
genomen, in eerste instantie
door met natuur- en
landbouworganisaties de echte
prioriteiten te bepalen. Dat
zij nu ingestemd hebben met
het onderhandelingsakkoord
en daarnaast via een eigen
programma de financiële
middelen toereikend

‘Weer aan de slag in landelijk gebied’
Gedeputeerde Bart Krol: "Eindelijk kunnen we in het landelijk
gebied weer aan de slag met natuur en recreatie voor de Utrechtse
inwoners. Wij zijn nu volledig verantwoordelijk voor de bijzondere
en unieke landschappen en natuur in onze provincie. De afgelopen
decennia is al ruim 30.000 hectare natuur ontwikkeld . Nu gaan
we nog 1500 hectare natuur veiligstellen. Ook gaan we in het
landelijk gebied weer volop inzetten op ontwikkelingsmogelijkheden
voor de landbouw en creatieve initiatieven voor recreatie. Wij
nemen als provincie graag die verantwoordelijkheid op ons. De
afgelopen jaren hebben wij succesvol samengewerkt in het landelijk
gebied. De financiële middelen van het Rijk zijn in combinatie met
onze provinciale gelden, voldoende om alle gedeelde ambities in
het landelijk gebied waar te maken. Dat is iets waar we trots op
kunnen zijn!"

‘Ook boeren hebben baat
bij goede afronding EHS’
"Al begin 2011 stemden wij als
Land- en Tuinbouworganisatie in
met het Akkoord van Utrecht,”
stelt Henk Veldhuizen, voorzitter
van LTO Utrecht. “Ten eerste
omdat de landbouw er ook baat
bij heeft dat de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) op een
goede manier wordt afgerond. Je
hebt er niets aan om als boer in
een versnipperde EHS te zitten,
die de ontwikkeling van jouw
bedrijf belemmert. Daarnaast

hebben we afgesproken dat de
externe werking voor ammoniak
vanuit de beschermde
natuurmonumenten wordt
opgeheven. Daarmee zijn natuur
en landbouw beter in balans
gekomen. Nu het Akkoord van
Utrecht financieel gedekt lijkt,
kan het uitgevoerd worden en
wordt duidelijkheid gegeven over
de toekomst van het Utrechtse
platteland.”

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. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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
Mijdrecht, tel. 0297-272300. Tel.
inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 u.
en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

Heb je zin om kennis te komen maken met beeldhouwen, ben je al vaker geweest of wil je iemand meenemen, je bent van harte welkom!
Ook kun je voor meerdere workshops inschrijven zodat je aan een
grotere steen kunt werken.
In het gezellige Atelier is tijd en
ruimte voor persoonlijke aandacht.
Het ruwe speksteentje zoek je met
zorg uit en ga je bewerken met ge-

reedschap. Is de vorm naar wens
dan wordt het gepolijst met watervast schuurpapier zodat de kleuren
en structuren van de eeuwenoude
steen helder worden.
Het beeldje kan daarna op een sokkel gezet worden. Ieder beeldje is
een sokkel waard. Speciale vakantieprijs: 19,95 euro p.p. incl. steen,
sokkel, tasje, drinken en iets lekkers.
De workshops worden gegeven
op woensdag 28 december (vol),
donderdag 29 december, woensdag 4 en donderdag 5 januari van
10.00 tot 13.00 uur. Aanmelden via:
www.vansteentotbeeld.nl

Samenwerking de ronde venen

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

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.
*kring-apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 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.

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

Beeldhouwen in kerstvakantie
bij Atelier van Steen tot Beeld
Mijdrecht - Als vanouds is er voor
jong en oud in de kerstvakantie
weer volop gelegenheid te komen
beeldhouwen in Atelier van Steen
tot Beeld aan de Genieweg 45.

Mijmeringen

Ahsante! (2)
BIJNA KERST
Vorige week beschreef ik mijn poging om een soort van kerstgevoel
te krijgen ofwel te voelen. Inmiddels is het al bijna kerst. Aankomend
weekend kan men op zaterdag de laatste boodschapjes doen voor het
kerstdiner en zaterdagavond zullen de kerken voor de nachtmis goed
gevuld zijn.
De afgelopen dagen heb ik lopen mijmeren wat voor mij nou dat ultieme kerstgevoel is. En als je daarover gaat nadenken, kom ik automatisch terecht bij mijn jeugd. Bij ons thuis was de aanloop naar kerst
natuurlijk de advent. Maar het echte begin van kerst was toch wel de
kerstboom optuigen en de stal neerzetten. Vooral de kerststal was een
bijzonder familiestuk, gemaakt door mijn vader en met een mooie beeldengroep. Het was dan ook dringen geblazen wie er het kindje Jezus in
de kribbe mocht neerleggen, maar het hoogtepunt was toch wel wie er
de kerstengel bovenaan de stal mocht hangen. Als je die engel mocht
ophangen, dan deed je dat met heel veel zorg en voelde je je bijna
zelf een engel. De finishing touch waren dan twee kleine glaasjes met
waxinelichtjes voor de stal en alleen op kerstavond en kerst zelf ging
die twee kaarsjes aan.
Op kerstavond gingen we dan met zijn allen naar de kerk om de nachtmis bij te wonen. In die tijd zaten de kerken vol en om met zijn allen dan
de kerstliederen te mogen zingen, ik heb dat altijd als iets heel bijzonders ervaren. Het mooiste kwam echter als we thuiskwamen.
Dan was de kersttafel gedekt met het mooie servies, de porseleinen
theekopjes waar je bijna doorheen kon kijken en stonden de kaarsen
op tafel te branden. Vervolgens kregen we dan een snee kerstbrood en
een kopje thee in het mooie porselein en dat s ’avonds laat, vlak voor
het slapen gaan. Als kind zijnde en ook nu nog als volwassene is dat
heel bijzonder. Dit is dan ook een traditie die ik tot op vandaag de dag
nog volg.
En terwijl ik dit opschrijf, en terugkijk naar de geslaagde kerstmarkten
in deze regio, dan overvalt me ineens wel een vlaag kerstgevoel. Ik kan
dat kerstgevoel echter volledig elimineren als ik denk aan de kerk aan
de Schans die nu alweer jarenlang geen bezoekers mag ontvangen.
Of als ik denk aan de begraafplaats aan het Zijdelmeer waar respectievelijk mijn oma en opa liggen begraven en waar men ook al niet meer
welkom is. Het zal allemaal wel onderbouwd zijn met argumenten maar
bijdragen aan een kerstgevoel? Nee, dat doet het zeker niet. Het druist
in tegen mijn kerstgevoel wat staat voor warmte, voor welkom zijn en
voor vrede op aarde.
Maar zoals met veel dingen, alles waar je aandacht aan schenkt, dat
groeit. Als ik nu denk aan de nachtmis bijwonen in de kerk aan de
Schans, zoals ik al zo vele jaren heb gedaan, dan laat ik het trieste gevoel groeien en dat wil ik niet. Ik zal dus proberen me te richten op dat
wat wel mogelijk is, namelijk de nachtmis in een andere kerk bijwonen.
Wat mij verder met een goed gevoel door de kerstdagen heen zal loodsen, zijn mijn kinderen. Door hun ogen kan en mag ik meekijken en de
magie van het kerstfeest weer herbeleven.
Dat heb ik vorig jaar al mogen ervaren, toen we op eerste kerstdag
heerlijk met zijn allen gingen sleeën in het bos en de hele ochtend
door de sneeuw banjerden. En dan bij thuiskomst binnenkomen in een
warm huis, waar de kerstlichtjes in de boom branden en je een welkom
gevoel geven. Ik hoop dat dit deze kerst iedereen weer gegeven mag
zijn. Om kerst te vieren, je welkom te voelen, ongeacht waar je bent en
te genieten van alles wat op je pad komt. Een witte kerst zal het waarschijnlijk niet meer worden, maar ik wens u allen fijne kerstdagen toe
met een mooi en warm kerstgevoel.

Ahsante betekent in het Swahili, de taal van Oost-Afrika, dankjewel.
SOS De Ronde Venen is begonnen met het inzamelen van geld voor
de bouw van een natuurkunde/scheikundelokaal bij “onze” school.
Zo’n lokaal is nodig om ‘onze’ school te kunnen opwaarderen tot
high school.
Om de millenniumdoelen te realiseren is de Tanzaniaanse regering
hard bezig heel veel basisscholen uit de grond te stampen. Deze
scholen zijn van slechte kwaliteit, zowel bouwkundig als qua kwaliteit van het onderwijs. De klaslokaaltjes zitten overvol, de leerkrachten worden heel slecht betaald en zijn niet gemotiveerd. De sanitaire
voorzieningen zijn bedroevend. Onze samenwerkingspartner in Tanzania, Sr. Annette Farrell, werkt verschrikkelijk hard om in deze situatie verbetering te brengen. Zij helpt de openbare basisscholen met
adviezen, faciliteiten en personeel. Daarnaast wil ze ‘onze’ secondary school opwaarderen naar high school en daarvoor is een natuurkunde/scheikunde lokaal noodzakelijk. Deze high school moet ook
toegankelijk zijn voor de capabele kinderen (jongens en meisjes 50
– 50) uit de sloppenwijken. Ex-straatkinderen, veelal AIDS-wezen,
zijn door Sr. Annette van de straat geplukt en naar school gestuurd.
Uiteraard met begeleiding. Het lukt wonderwel. Deze kinderen doen
het geweldig! Er zijn veel te weinig high schools in heel Tanzania en
daarom juicht de regering initiatieven zoals die van Sr. Annette van
harte toe. De weinige high schools die er zijn, zijn van slechte kwaliteit en overvol. Zowel de overheid als de ouders en/of de kinderen
hebben aan Sr. Annette gevraagd hun school te doen opwaarderen
naar high school. Ten behoeve van de hele regio.
Lieve mensen help mee dit te realiseren. Het geld wordt 100% goed
besteed. Er zijn geen strijkstokken. De bestuursleden van SOS declareren niets. Werkbezoeken worden uit eigen zak betaald. Elke
euro die u geeft wordt daar besteed. Ook Wilde Ganzen draagt bij
aan elke euro die u doneert. Een goede investering. Doen! Ahsante Sana! Reuze bedankt!
Nel Bouwhuijzen

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. 06-53315557r
Gevonden:
- Uithoorn, Zijdelweg: rode kater.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: zwarte poes met beetje wit aan
de buik.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: jonge wit/bruine Jack Russel met
bruine vlek bij achterpoot.
- Vinkeveen, Groenlandsekade: bruine Cocker Spaniel;
is wat mager.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar; de poes is ingeënt, gesteriliseerd
en heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Jack Russell van 12 jaar oud; baasje is ernstig ziek en kan niet
meer voor het diertje zorgen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994
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Kerstmarkt, ijsbaan

zorgen voor dru

Mijdrecht - Ondanks het slechte weer, harde wind, nu en dan
fikse regen en hagelbuien, lieten de bezoekers van de kerstmarkt, ijsbaan en Midpoint on
Ice zich niet uit het veld slaan.
Druk, druk, druk. Midpoint On
Ice haalde maar liefst 3000,- euro voor Serious Request op. In
het afgelopen weekeinde voerde Midpoint FM & TV voor de
tweede maal actie voor Serious
Request, de gezamenlijke actie
van 3FM en het Rode Kruis. Tijdens de actie is 3000,- euro opgehaald.
Het doel van Serious Request
is het onder de aandacht brengen van stille rampen. In 2011
richt Serious Request zich op de
moeders in oorlog- en conflictsituaties. Het Rode Kruis helpt deze moeders met essentiële, primaire zaken als onderdak, medische hulp en noodhulpgoederen
zoals voedsel, drinkwater, zeep
en keukengerei. Maar ook met
het verdienen van een eigen inkomen en het terugvinden van in
de chaos vermiste familieleden.
Tijdens ‘Midpoint on Ice’ konden luisteraars plaatjes aanvra-

Nieuwe Meerbode - 21 december 2011

n en Serious Request

ukte in Mijdrecht

gen door SMS, of bij de mobiele studio van Midpoint naast de
ijsbaan op het Raadhuisplein in
Mijdrecht. Come Correct, Surfing Allowed, The Red17 en Dahl
verzorgden live-optredens. Verder maakte zondagmiddag ook
Ralf Mackenbach, voor inmiddels de tweede maal, zijn opwachting bij de mobiele studio.
Midpoint on Ice werd vrijdagmiddag geopend door wethouder Erika Spil. De nieuwe wethouder David Moolenburgh
sloot op zondag 18 december als
DJ de actie. Hij maakte bekend
dat de opbrengst van de actie
3.000,- euro bedraagt. In de loop
van deze week zal een afvaardiging van Midpoint naar Leiden
gaan, om daar bij het Glazen
Huis het bedrag aan te bieden.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Zoektocht naar de waarheid
De Ronde Venen - VERANTWOORDING. Na de
zoektocht naar de waarheid met als titel: Het beste voor de Gemeente De Ronde Venen. De zoektocht begon medio november 2011. In een kort
tijdsbestek vond een aantal opvallende gebeurtenissen plaats. Door het College was extern een
rapport aangevraagd, naar aanleiding van haperende bouwprojecten in De Ronde Venen. Het bureau DHV bracht de gevraagde rapportage uit. Het
College besloot, bijna direct, twee hoge ambtenaren op non-actief te stellen. Nog voordat de Raad
formeel was geïnformeerd en er een inhoudelijk
debat had kunnen plaatsvinden over oorzaken en
gevolgen. Vervolgens gaf de (oude) burgemeester aan te vertrekken, nog voordat er een redelijke gedachtewisseling met de Raad had plaatsgevonden. En vervolgens gaf ook de CDA-wethouder aan per direct op te stappen. Waarna alsnog de Raad met het College-restant kon discussiëren. Ondergetekende heeft gesproken met tal
van direct- en indirectbetrokkenen, verband houdende met deze verwikkelingen in het 4e kwartaal 2011. Vastgesteld kan worden dat er een aanzienlijke schade is ontstaan in drie verschillende
richtingen. Te weten :1. Imagoschade (heel breed)
voor de Gem.DRV. 2. Financiële schade (hoog oplopend) voor de Gemeente DRV.
3. Personele schade. Twee topambtenaren op non-actief.
Niet geheel juist
De berichtgeving in de media aangaande de kern
van de DHV-rapportage was niet geheel juist en
naar de waarheid. De burger kreeg de indruk dat
de Gem. DRV op een bankroet zou afstevenen,
door dat drama van 22 miljoen euro tekort. Maar
er was sowieso geen tekort op de Gemeente-begroting 2010 in de orde van genoemde bedragen. Dit ‘rekenkundig’ tekort zou pas ontstaan als
alle projecten onveranderd en veelal gelijktijdig in
uitvoering zouden zijn genomen. Maar dat was en
is geenszins het geval. Dan is er toch altijd zeker
weer de Raad, welke met de taak als controleur
zal kunnen ingrijpen. Door het extra beladen van
de berekende project-tekorten (DHV) is een aanzienlijk deel van de samenleving ‘op het verkeerde been gezet’. En na de schade aan het imago
van onze Gem. DRV in den lande en de oplopende financiële schade voor de begroting, welke vrij
zeker kan gaan oplopen tot een totaal aan lasten
over meerdere jaren van vele honderdduizenden
euro’s, blijft er de personele schade.

Twee toppers
Ambtsdragers vertrokken. Het College had veel
te overhaast en slecht gemotiveerd tot op non-actiefstelling besloten van twee toppers. Trekkers in
het gemeentelijk apparaat, welke voor servicegerichtheid nog niet zo lang geleden landelijk onderscheiden waren.
Medewerkers, die al een groot aantal jaren werkzaam waren, werden op non-actief gesteld door
het College 2010, dat grotendeels bestond uit
wethouders, welke nog maar pas (in 2010) waren
aangetreden.
En nog voordat het DHV-rapport onderwerp was
geweest in een vergadering, waarbij de Raad zich
kon uitspreken en het College kon bevragen. Opnieuw een onnavolgbaar gebeuren. Ondergetekende heeft geprobeerd met de politiek in gesprek
te raken. Het College stond daar NIET voor open.
Een vervolg zal er niet gaan komen. Het is mij duidelijk dat er onvoldoende besef is van de juiste feiten en de verhoudingen. Maar zolang dit een gegeven is, is het niet aannemelijk te verwachten dat
een aantal ontwikkelingen bijgestuurd zullen gaan
worden. Ik heb me in deze verantwoording gehouden aan de volgende normen: Geen namen. Geen
bedragen. Geen voors/tegens t.o.v. wie.
Maar als oud-wethouder (2002-2004) zat ik dicht
op rekeningen/begrotingen maar ook op onroerend goed-projecten. De meest simpele redenering was steeds weer leidend. Niet meer geld uitgeven (besteden) dan er beschikbaar is (of binnenkomt).
Helaas
Ik durf de stelling aan dat een Raadsbehandeling
van het DHV-rapport, VOORdat er tot maatregelen zou worden overgegaan, een groot deel van
de drie schades (imago- financieel- en personeel)
zou hebben kunnen voorkomen. Helaas heeft het
niet zo mogen zijn. Toch wens ik Raad en College veel wijsheid in de verdere afhandeling van alle eerdergenoemde onderdelen.
Voor mij behoeft er niemand weg.
Voor mij is het belangrijk dat raads- en collegeleden uitermate goed nadenken voor ze zoiets weer
doen.
Getekend. Dik Brouwer
Burg.v.Baaklaan 34
3648 XV Wilnis

Bezoek is op eigen risico

Begraafplaats Zijdelveld
weer tijdelijk open
Uithoorn - Het bestuur van de R.K.
parochie Emmaüs heeft besloten tegemoet te komen aan de wens van
belanghebbenden om op de begraafplaats aan het Zijdelveld bezoek mogelijk te maken. De openingstijden zijn eerste en tweede
kerstdag, Nieuwjaarsdag en 7 januari en vervolgens op de zaterdagen daarna tot het moment waarop
begonnen wordt met de verwijdering van de asbest c.q. verwijdering
van grafstenen en grafbeplating en
wel telkens van 12.00 tot 14.00 uur.
Wel geldt voor het bezoek, dat de
perso(o)n(en) die toegang wenst
(wensen) tot de begraafplaats een

formulier dient (dienen) te ondertekenen waarop wordt aangegeven dat men bekend is met het risico van asbest en wat dit met zich
mee kan brengen en met het feit dat
dat risico aan de orde kan zijn op de
begraafplaats.
Door ondertekening van het formulier wordt het parochiebestuur nu
en in de toekomst gevrijwaard voor
eventuele gevolgen en aansprakelijkheden die bezoek aan de begraafplaats met zich mee kunnen
brengen. De ondertekening en inlevering van dit op naam gestelde formulier geschieden bij de aanwezige functionaris bij de begraafplaats.

De formulieren worden bewaard in
het parochiële archief. Het is tijdens
het bezoek niet toegestaan dat in
de aarde of in de grindbedden van
de graven gewerkt wordt. Het plaatsen van bloemen en dergelijke op
het graf is wel toegestaan. Er mag
uitsluitend gelopen worden op de
grindpaden en de looppaden tussen
de graven. De rechthebbenden worden van deze regeling rechtstreeks
op de hoogte gesteld. Het parochiebestuur hoopt dat iedereen zich aan
deze regeling houdt, zodat in ieder
geval een aanvaardbare oplossing is
gevonden om tijdelijk bezoek mogelijk te maken.

Rijk onderwijsaanbod Jenaplan
basisschool Vlinderbos
Wilnis - Een van de basisbeginselen van Jenaplanbasisschool Vlinderbos is dat elk kind uniek is. Klassikaal lesgeven past dan ook niet
in dit systeem. Het begint al bij de
kleuters. De ontwikkeling van kleuters kan zo snel gaan dat de klassieke overgang naar groep 3 in september soms wringt. Vandaar dat
het Vlinderbos een overgang naar
groep 3 na de herfstvakantie of de
kerstvakantie mogelijk maakt voor
‘snelle’ kleuters.
Op Vlinderbos is aandacht voor elk
kind. Er wordt les gegeven op verschillende niveaus en kinderen werken vaak samen in groepen aan bepaalde opdrachten. Kinderen kun-

nen namelijk ook veel van elkaar leren. Een voorbeeld hiervan is het tutorlezen dat ook prima werkt bij kinderen met dyslexie. Een wat ouder
kind kan heel goed de problemen
bij het wat jongere kind herkennen
en hierop coachen. Het jongere kind
ziet de ontwikkeling van het oudere kind en andersom. Dat geeft zelfvertrouwen.
Ondanks het compacten en verrijken en het bestaan van de plusgroep op Vlinderbos, zijn er nog
steeds een aantal kinderen die dat
niet genoeg vinden. Eva Meijer en
Roos Veldkamp uit groep 8 hadden bij de directie aangegeven dat

ze tijd over hadden en deze graag
nuttig wilden invullen. Of ze daarom
Frans mochten leren? De directie
was zo gecharmeerd van dit verzoek
dat dit initiatief gerealiseerd werd.
Een groepje van 5 leerlingen krijgt
nu een aantal lessen van een Franse
lerares uit het voortgezet onderwijs.
Ook Geert Jan Dierickx uit groep 6
vond zijn gewone taken te makkelijk
en wilde graag websites leren bouwen. Ook deze vraag werd serieus
onderzocht en mogelijk gemaakt,
mede door de inzet van een leerling
uit groep 8.
Kortom, op Vlinderbos is voor elk
kind een rijk onderwijsaanbod mogelijk.

Zwembaden Veenbad en
Blijdrecht gaan in de verkoop
De Ronde Venen - Het nieuwe
zwembad van De Ronde Venen, Het
Veenweidebad, is inmiddels gerealiseerd. De bestaande zwembaden in
Vinkeveen (Veenbad) en Mijdrecht
(Blijdrecht) hebben op dit moment
geen functie meer en komen daarmee vrij voor herontwikkeling/verkoop. Op dit moment worden de locaties bewoond door een antikraakwacht. Door middel van deze memo
informeren wij u over de uitgangspunten en de vervolgprocedure.
Doel en kaders
De verwachting is dat voor de verkoop van de oude zwembadlocaties
(Blijdrecht en Veenbad) samen een
positief resultaat kan worden bereikt. Door de hoge boekwaarde van
het Veenbad wordt voor deze locatie een negatief resultaat verwacht.
Voor de locatie Blijdrecht wordt wel
een positief resultaat verwacht, omdat hierop geen boekwaarde meer
rust.

maatschappelijke
voorzieningen
eventueel met appartementen. Voor
het gebouw met maatschappelijke
voorzieningen geldt een maximale bouwhoogte van 10 meter en aan
de oost- en zuidzijde een perceelsafstand van minimaal 5 meter. Gestreefd wordt naar een zo hoog mogelijke opbrengst met als voorwaarde dat de ontwikkeling zowel functioneel als stedenbouwkundig binnen
de omgeving past.
Uitgangspunt bij verkoop Blijdrecht
Vervanging van het huidige gebouw
voor grondgebonden woningbouw
voortbordurend op de bestaande situatie wordt bij de verkoop als uitgangspunt genomen. De definitieve
invulling van de locatie wordt aan
de koper overgelaten. Gestreefd
wordt naar een zo hoog mogelijke
opbrengst.

Uitgangspunten bij verkoop
Bij verkoop van de zwembadlocaties
dient er rekening gehouden te worden met het bestemmingsplan, stedenbouwkundige vereisten, volkshuisvesting, verkeer en parkeren,
archeologie, milieu, bodem, duurzaamheid en de aanwezigheid van
kabels en leidingen. Deze vereisten
zijn uitgewerkt in de nota van uitgangspunten.

Verkoop
Voorgesteld wordt om de locaties te
verkopen aan een partij, die de locatie zelf verder ontwikkelt. De voorkeur gaat in dit geval uit naar verkoop in huidige staat via de makelaar. Er wordt gestreefd naar een zo
hoog mogelijke opbrengst. Er wordt
geen verkoopprijs vastgesteld, maar
geïnteresseerden kunnen een bod
doen waarbij ook de plannen met
het perceel kenbaar worden gemaakt. Uiteindelijk besluit het college of en aan wie verkocht wordt.

Uitgangspunt bij verkoop Veenbad
Als uitgangspunt wordt genomen
vervanging van het gebouw door
woningen aan de Ringvaart gecombineerd met een gebouw voor

Communicatie
De zwembadlocaties liggen midden
in de bestaande bebouwing. Het is
belangrijk om de bewoners en andere belanghebbenden te informe-

ren over de plannen en stand van
zaken. Er heeft overleg plaatsgevonden met de coördinator Wijkgericht
werken. “Het college wil omwonenden dan ook op juiste en tijdige wijze informeren over de verkoop van
de locaties in het kader van het
Wijkgericht werken. Hiermee proberen ze daarnaast te voorkomen dat
er lange planologische procedures
noodzakelijk zijn.
Daarnaast wil de gemeente bij verkoop van de locatie Veenbad gebruikmaken van de kennis van bijvoorbeeld de beheerders van De
Boei, de bibliotheek en de school
om de openbare ruimte in dit gebied af te stemmen op het gebruik.
Omwonenden worden allereerst geinformeerd over het besluit van het
college van B&W en het vervolg.
Omdat er nog niet precies duidelijk is wat er uiteindelijk op de locatie gaat komen, worden zij eerst geinformeerd met een brief over het
voornemen om tot verkoop over te
gaan en de bijbehorende uitgangspunten.
Bij verkoop zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de
wensen en mogelijke bezwaren van
omwonenden, voor zover deze passen binnen de uitgangspunten van
de vastgestelde nota van uitgangspunten.
Alvorens het college besluit met
welk plan zij verder in procedure
zullen gaan zullen zij de omwonenden hierover informeren en worden
zij in de gelegenheid gesteld hun
mening over het plan kenbaar te
maken. Hiervoor zullen informatieavonden worden georganiseerd.

Woonconsulent GroenWest heeft
een luisterend oor
Mijdrecht - Om te weten wat er
onder de inwoners leeft, worden er
maandelijks inloopspreekuren gehouden. Alle inwoners van de wijk
Proostdijland in Mijdrecht worden
van harte uitgenodigd om te praten
over wat er goed en minder goed
gaat in de wijk. Het spreekuur vindt
plaats op de laatste dinsdag van de
maand tussen 15.30 en 16.30 uur in
Wijkcentrum Present aan de Johan
van Renessestraat 16. Thema: ‘Voelt
u zich als huurder betrokken bij uw
eigen woon- en leefomgeving?’ Op
dinsdag 27 december tussen 15.30
en 16.30 uur wil men graag met u
meedenken en praten over hoe de

leefbaarheid in de wijk geoptimaliseerd kan worden. Er is ruimte
voor vragen over woonzorgen, overlast, buurt en wijkgerichte activiteiten. Fianca Euverman, woonconsulent van GroenWest zal voor dit thema aanwezig zijn. Uiteraard is iedereen welkom die iets te melden
of een idee heeft, zich actief wil inzetten voor de wijk of gewoon een
praatje met medebewoners of andere aanwezigen wil maken. Wijkgericht Werken De Ronde Venen is
eind vorig jaar gestart met Wijkgericht Werken. Doel van het wijkgericht werken is om inwoners meer
invloed te geven op het beleid, meer

samen te werken en bewoners actief te maken in de eigen wijk. Dit
moet leiden tot een betere leefbaarheid in wijken. In dat kader werkt
de gemeente samen met wijkcomités, Westhoek Wonen, de politie
en Stichting De Baat en is een wijkteam samengesteld. Het wijkteam
voor de wijk Proostdijland bestaat
uit Marcel Wolswijk, projectleider
wijkgericht werken van gemeente
De Ronde Venen; Fianca Euverman,
woonconsulente van Groen West;
Job van Bennekom, wijkagent en
Annelies de Hoop, opbouwwerkster
bij Stichting De Baat. www.stichtingdebaat.nl

Uitgebreid en uniek aanbod van

CURSUSSEN | ACTIVITEITEN
in 2012 bij de Stichting ‘Paraplu’

Hieronder de cursussen en activiteiten die in 2012 starten of nog doorlopen vanaf 2011, waarvoor nog kan worden ingeschreven. Voor aanmelding kan
men online inschrijven of een inschrijfformulier inleveren dat kan worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd
bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.
Schilderen met gemengde technieken
Docent: Mw. M.A.M. van Haren
Dag: wekelijks op donderdag van 13.00-15.00
Data: Einddatum 12 apr
Experimenteel tekenen met potlood, houtskool,
pastel en inkt.. Er wordt gewerkt met acrylverf en verschillende materialen, zoals zand en gel. Voor beginners en gevorderden.
Kosten: € 56,00 v.a. 12 jan. of naar rato.
Van Tekenen naar Schilderen
Docent: Mw. M.A.M. van Haren
Dag: wekelijks op donderdag van 15.15-17.15
Data: einddatum 12 apr
U oefent met potlood, houtskool en krijt en maakt
kennis met de diverse begrippen van de tekentechnieken. U ontdekt de mogelijkheden van kleur.
Kosten: € 56,00 v.a. 12 jan. of naar rato.
“Het begint met Tekenen”
Docent: Mw. E. M. Warmer
Dag: 8 lessen op vrijdag van 14.00-16.00
Data: 13 jan t/m 9 maart
U leert waar u op moet letten om een goede
tekening te maken; de verhoudingen, het perspectief,
schaduw, harde / zachte potloden enz. We oefenen
met schetsen om de tekenvaardigheden aan te leren
en te verbeteren. Houtskool komt eveneens aan bod.
Kosten: € 36,00
Teken- en Basistechnieken: “ Natuurtekenen in
elk seizoen”
Docent: Mw. J.C. Reurings-Otto
Dag: 8 lessen op maandag van 09.30-11.30
Data; 30 jan t/m 26 mrt
U leert al tekenend naar de natuur, een eigen stijl
te ontwikkelen. Er wordt ingegaan op details aan
planten en bloemen. Naast potlood komt het
gebruik van inkt en aquarel aan de orde.
Zowel voor beginners als gevorderden.
Kosten: € 36,00
Abstract Schilderen met Materie
Docent: Mw. L. Tijssen
Dag: 10 lessen op woensdag van 19.30-22.00
Data: 25 jan t/m 4 apr
U leert om te gaan met de abstracte schildermethode
met materie. D.w.z. het gebruik van veelal natuurlijke
materialen bv. zand, steen, hout etc. in de cursus
krijgt u uitleg over vorm, lijn, kleurencombinatie,
harmonie en het gebruik van materie.
U bent vrij in uw expressiviteit.
Kosten: € 54,00
Cursus: Cursus “Wegwijs op de Computer”
Docent: Dhr. J. Berends
Dag: 12 lessen op woensdag van 09.30-11.30
Data: 11-jan t/m 4-apr
De cursus is bestemd voor iedereen die geen of
nagenoeg geen ervaring heeft met de computer.
Er wordt gewerkt op de computer met o.a. oefenopdrachten en vragen. Gebruik van de tekstverwerker
Open OfficeWriter, het werken met foto’s en afbeeldingen en gebruik van Internet komen eveneens aan
de orde.
Kosten: € 108,00. Nog aan te schaffen een lesboek
in overleg met de docent
Werken met Internet
Docent: Dhr. J. Berends
** Dag: 4 lessen op woensdag van 14.00-16.00
Docent: Mw. W.M.C. Beerepoot
** Dag : 4 lessen op woensdag van 19.30-21.30
Data: 1-feb t/m 22-feb
Voor ieder die enige basiskennis van computergebruik heeft. Aan de orde komen:
*Het programma “Internet Explorer”. *Zoeken en
vinden van praktische informatie, zoals het sturen
van een elektronisch kaartje en elektronisch winkelen;
*Zoeken met het programma “Google”;
*E-mailen en Veiligheid op het Internet.
Kosten: € 55,00
Het maken van een Weblog
Docent: Sandra Loogman
Dag: 2 lessen op maandag van 20.00-22.00
Data: 12-mrt en 26-mrt
Een weblog is een website waarop u uw verhalen en
foto’s kunt delen met uw familie en/of vrienden. U
kunt vanaf elke plek ter wereld inloggen en uw eigen
weblog bijwerken, mits er een internet verbinding is.
Voor deze workshop is een goede basiskennis van de
computer en het internet vereist.
Kosten: € 20,00
Hoe haal ik meer uit mijn camera
Docent: Dhr. B. Goud
Dag: 5 lessen op woensdag van 20.00-22.00
Data: 7-mrt t/m 4-apr
U leert met de functies van uw camera werken die
uw foto’s meerwaarde geven zoals; witbalans, sluitersnelheid, belichting, kleurcorrecties, flitsen. Een verhelderende aanvulling op de gebruikers-handleiding
van uw camera.
Kosten: € 46,00

Microsoft Photostory3:
diavoorstellingen maken van digitale foto’s
Docent: Mw. J.C. van Ieperenburg
Dag: 2 lessen op woensdag van 19.30-21.30
Data: 11 april en 18 april.
Met Microsoft Photostory3 kun je diavoorstellingen
maken van je digitale foto’s en er een fotoverhaal
van maken. Je kunt foto’s roteren en croppen, rode
ogen verwijderen, verlichting corrigeren en kleuren
bewerken. Toepassen van special effects, muziek en je
eigen stem als “verteller”, met titels en onderschriften
is allemaal mogelijk. Je kunt je fotoverhaal via e-mail
delen met je contactpersonen, bekijken op tv, computer of een Windows draagbaar apparaat.
Een goede basiskennis van het werken met
computers is vereist. Kosten: € 20,00
Spaans gevorderden
Docent: Mw. O.M. van Es-Aquino
Dag: 15 lessen op donderdag van 20.30-21.45
Data: 12-jan t/m 26-apr
De cursus is voor diegenen die al een cursus Spaans
hebben gedaan of al enige kennis van de Spaanse
taal hebben. Kosten: € 45,00
Stamboomonderzoek (genealogie)
Docent: Mw. B. van Tol-Burgers
Dag: 1 les op do. da.- 2 lessen op di.dag
van 19.00-21.00
Data: 12-jan t/m 6-mrt
De cursus is voor diegenen die zich bezig houden met
voorouderonderzoek en/of de herkomst van de familienaam. U leert, hoe het stamboomonderzoek op te
zetten, gegevens te verzamelen en vast te leggen. U
maakt kennis met de belangrijkste onderzoeksbronnen: de registers van de burgerlijke stand, de bevolkingsregisters en de doop-, en trouw- en begraafboeken. De laatste 2 lessen vinden plaats in het Regionaal
Historisch Centrum te Breukelen.
Kosten: € 31,00
Filosofie
Docent: Dhr. M.N.A. van der Voort
Dag: 12 lessen op woensdag van 20.00-22.00
Data: 11-jan t/m 4-apr
De cursus behandelt twee filosofische disciplines,
antropologie en ethiek. Antropologie, wat is de
mens?, zoekt antwoorden naar het functioneren van
de mens in de samenleving. Ethiek, behandelt het
handelen van de mens op religieus, sociaal en
crimineel gebied.
Kosten: € 65,00
Literatuurwetenschap
Docent: Dhr. M.N.A. van der Voort
Dag: 6 lessen op maandag van 09.30-11.30
Data: 9-jan t/m 13-feb
In deze cursus worden behandeld; literatuur en
poëzie, ook romans en tijdschriften. Tevens wordt
aandacht besteed aan de literatuurgeschiedenis.
Het handboek ‘Het leven van teksten’ wordt
aanbevolen. Kosten € 36,00 .
Kosten: € 37,00
Expressionisme
Docent: Dhr. M.N.A. van der Voort
Dag: 6 lessen op maandag van 09.30-11.30
Data: 20-feb t/m 2-apr
De cursus behandelt moderne en hedendaagse
kunst. Naast geschiedenis en de ontwikkeling van de
schilderkunst wordt aandacht besteed aan het Duitse
Expressionisme, de Cobra-beweging, het abstract
expressionisme in de V.S. en de neo-expressionisten
in West Europa. Ruim aandacht wordt besteed aan
schildermethodes van o.a. Karel Appel, Jackson
Pollack en vele anderen.
Kosten: € 37,00
Bridge cursus, Bieden en Uitspelen
Docent: Mw. S. Dillions
Dag: 5 lessen op maandag van 19.30-22.30
Data: 5-mrt t/m 2-apr
Na deze bridgecursus bent u in staat om bij elke
bridgeclub te spelen en te kunnen meekomen.
Het lesmateriaal is volgens het ACOL-systeem.
Kosten: € 41,00
Opfriscursus Verkeer en Veiligheid
Docent: dhr. Wim van Dijkhuizen
Dag: dinsdag 24 januari van 13.30 -15.30
Dag: woensdag 11 april van 19.30-21.30
De cursus is bestemd voor bestuurders die al
geruime tijd hun rijbewijs hebben. In de loop der
jaren is er veel gebeurd in de WegenVerkeersWet
waarvan de meeste bestuurders nauwelijks afweten.
Dit kan soms voor gevaarlijke situaties zorgen.
Gunt u uzelf ook een verkeersupdate? Meld u dan nu
aan voor deze cursus.
De opfriscursus wordt geleid door een instructeur van
Alblas Verkeersschool. Kosten: € 16,00
Meditatie en Ontwikkelingscursus
Docent: Mw. A. Samsom
Dag: 5 lessen op maandag van 19.45-21.30
Data: 13-feb t/m 16-apr

U wordt geleerd om met verschillende energieën om
te gaan, je eigen energie schoon te maken, jezelf in
een goede bescherming te zetten, je grenzen aan te
geven en jezelf goed te aarden zodat je in het hier en
nu blijft. Via een geleide meditatie d.w.z. door middel
van een verhaal doen we ontspannings oefeningen,
en proberen we dichter bij onszelf te komen om meer
eigenwaarde en liefde voor onszelf te creëren.
Kosten: € 40,00
Cursus: Verdiepingscursus Reiki 1
Docent: Mw. M.J. Castrikum en mw. A. Borsboom
Dag: 4 lessen op zondag van 10.30-15.30
Data: 22-jan t/m 18-mrt
Deze cursus is voor mensen die een Reiki 1 cursus
hebben gedaan en de behoefte voelen om hier in
een groep wat intensiever mee bezig te zijn en
behandelingen onderling uit te wisselen.
Kosten: € 45,00
Beginners cursus Aura-healing
Docent: Mw. M.J. Castrikum
Dag: 4 lessen op zondag van 10.30-15.30
Data: 15-jan t/m 11-mrt
Via aura healing leert u om de aura (de uitstraling van
het lichaam) van jezelf schoon te maken en in balans
te brengen en te houden, waardoor je je
zowel geestelijk als lichamelijk beter, fitter en meer
ontspannen kunt gaan voelen.
Klachten en kwalen worden bewustgemaakt en kunnen worden losgelaten.
Aanschaf van lesboek € 7,50 aan de docent te
voldoen. Kosten: € 112,00
Super Quantum Touch
Docent: Mw. M. Bijlhouwer
Dag: 5 lessen op donderdag van 09.30-12.00
Data: 12-jan t/m 6-mrt
Hierbij wordt dieper ingegaan op de technieken van
Quantum Touch.
In de 3e les is een 2e docent aanwezig. In de laatste
les neemt u een gast mee. Kosten: € 54,00
Mandala Tekenen
Docent: Mw. C.C.M. Liesveld - Stokhof
Dag: 10 lessen op woensdag van 13.30-15.30
Data: 11 jan t/m 21-mrt
Mandala (in het sanskriet betekent het magische
cirkel) is een oervorm. De cirkel staat voor heelheid,
heeft geen begin en geen einde. Door deze oervormen te tekenen, kun je met ze in gesprek komen en
leren ze je iets over jezelf. Je ervaart welke vormen
prettig zijn om mee te werken en welke niet.
We proberen om bloemen, dieren, de elementen,
Keltische en mythologische symbolen in de mandala
te verwerken. Kosten: € 44,00
Werken met transparante klei
Docent: Mw. M.A.M. van Haren
Dag: zaterdag 21 april van 10.00-15.00
De klei is doorzichtig, flexibel , zelfhardend en kan
gekleurd worden met acrylverf. Met deze klei
kunnen we kralen, hangers en tafeldecoraties maken.
Eigen ideeën zijn altijd welkom.
Materiaalkosten € 20,00 aan de docent te voldoen.
Kosten: € 17,00
Workshop: Portrettekenen /-schilderen met model
Docent: Mw. M.A.M. van Haren
Dag: zaterdag 28 april van 10.00-15.00
In de ochtend maken we voorbereidende schetsen
en letten op verhoudingen en de werking van licht
en donker. In de middag maken we een uitgewerkte
schildering en geven aandacht aan opbouw en
kleurtoepassing.
Te betalen aan de docent € 5,00 voor modelkosten.
Kosten: € 17,00
Model (het hele lichaam) tekenen/ schilderen
met model
Docent: Mw. M.A.M. van Haren
Dag: zaterdag 5 mei van 10.00-15.00
In de ochtend maken we voorbereidende schetsen en
letten we op verhoudingen en de werking van licht
en donker. In de middag maken we een uitgewerkte
schildering en geven aandacht aan opbouw en
kleurtoepassing.
Te betalen aan de docent € 5,00 voor modelkosten.
Kosten: € 17,00
Servet-techniek op Hout
Dag: donderdag 16 februari van 09.30-11.00
Een 6-vaks theedoos of een dienblad wordt bewerkt
met verf en servetten. Blank hout wordt in kleur naar
keuze geschilderd en met servetten gedecoreerd
waarbij speciale lijm wordt gebruikt. De theedoos en
het dienblad zijn daarna waterbestendig.
Materiaalkosten € 15,00 aan de docent te voldoen.
Kosten: € 8,00
Werken met Powertex: “Een mollige kip
met gouden eieren”
Docent: Mw. C.M. Makkink
Dag: 2 lessen op dinsdag van 13.30-16.00
Data: 20-mrt en 27-mrt

U maakt de kip met textielverharder Powertex in
combinatie met zelfhardende poppenklei op papierbasis. U werkt de kip af in brons met gouden accenten
of naar keuze lood met zilveren accenten.
Materiaalkosten € 29,00 aan de docent te voldoen.
Kosten: € 17,00
Klussen: “Doe het zelf” in en rond het huis
Docent: dhr. R. van Tol
Dag: 6 lessen en op maandag van 20.00-22.00
Data: 9-jan t/m 3-feb
De “leek” wegwijs maken in diverse klussen die er
veelal moeilijk uitzien, doch door iedereen gedaan
kunnen worden. Uitleg wordt gegeven a.d.h.v. voorbeelden, materiaal en gereedschap.
Bijv.: het boren van een gat, het plaatsen plug (welke?), hoe hang ik dit op? vervangen stekker, aansluiten stopkontakt, schakelaar etc. Schilderwerk, welke
voorbehandeling, verf, wat voor kwast? Kraanleertje
vervangen, verstopping afvoer oplossen. Tijdens de
1ste lesavond kunnen de cursisten vragen neerleggen
en/of suggesties doen voor de volgende lesavonden.
Kosten: € 33,00
Make-up voor de rijpere/oudere huid
Docent: Mw. L. de Jong
Dag: woensdag 7 maart van 13.30-16.00
Er worden 3 punten behandeld:
1. Gezichtsverzorging, wat u het beste kunt doen om
uw huid gezond te houden. 2. Productinformatie,
over de gezichtsproducten 3. Make-up, wordt verteld
wat voor soorten make-up er bestaan, welke kleuren
het beste bij u passen en wat waarvoor dient.
De make up wordt voorgedaan en daarna gaat u zelf
aan de slag. Materiaalkosten aan de docent te
voldoen: € 14,00. Dit is inclusief een cadeautje!
Kosten: € 12,00
Manicure
Dag: maandag 13 febr van 19.30-21.00
De workshop bestaat uit 3 delen: 1. Het verzorgen van
de nagelriemen en nagels. 2. Het verzorgen van uw
handen dmv olie en scrub. 3. Het keurig aanbrengen
van nagellak. Daarnaast ontvangt u extra informatie
over hoe het verzorgen van de nagelriemen en het
vijlen van de nagels, maar ook over de producten
voor uw handen en de soorten nagellak.
Materiaalkosten aan de docent te voldoen: € 9,50.
Dit is inclusief een cadeautje!
Kosten: € 8,00
Mondharmonicaclub “De Oude Klanken”
Spelleider: Dhr. Th. Kraan
Dag: wekelijks op maandag van 13.30-15.30
Data: einddatum 23-apr
U hoeft geen noten te kunnen lezen om bij ons
harmonica te spelen. Met elkaar hebben we gezellige middagen door samen muziek te maken in een
ongedwongen sfeer. Af en toe is er een optreden in
de regio voor senioren in de verzorgings- of
verpleeghuizen of bij bijzondere gelegenheden.
Kosten: € 20,00 v.a. 9 jan. of naar rato
Klaverjassen
Spelleider: Dhr. W.J. Klijn
Dag: wekelijks op dinsdag van 14.00-16.30
Data: 10-jan t/m 8-mei
Een gezellige middag met klaverjassen. In de winter
wordt er ook een competitie gehouden. Er zijn altijd
kleine prijzen te winnen. Kom gezellig meedoen!
Kosten: € 1,40 per keer
Inloop- en ontspanningsmiddag
Dag: wekelijks op donderdag van 13.00-16.30 uur
Donderdagmiddag is een gezelligheidsmiddag voor
elk wat wils. Tijdens deze middag kunt u kaarten,
biljarten, darten, schaken, dammen etc.. of u komt
gewoon een praatje maken.
Ook in de vakantiemaanden van juni t/m augustus
bent u op de Inloopmiddag welkom.
Kosten: toegang is vrij.
Line dance
Docent: Mw. A.N. Lambregts - de Jong
Dag: wekelijks op vrijdag van 21.00-22.30
Data: einddatum 27-apr
Een gezellige avond voor paren en alleengaanden die
line dance in een ontspannen sfeer willen leren.
Kosten: € 45,00 v.a. 13 jan. of naar rato
Dagtocht Schoenmuseum in Waalwijk en
Bieschboschtocht
Gastvrouw: Mw. R. Salceda
Dag: donderdag 19 april om 8.00 uur
U gaat naar Waalwijk waar het Schoenmuseum is
gevestigd. Hier wordt de koffie genuttigd met “halve
zool”. Aansluitend krijgt u een film te zien over de
schoenfabricage en is bezichtiging van vitrines met
bijzondere exemplaren mogelijk. Daarna met de bus
naar Drimmelen voor een rondvaart door de Bieschbosch, aan boord wordt een koffietafel geserveerd.
Na de rondvaart is er nog gelegenheid om het
Informatiecentrum van Staatsbosbeheer te bezoeken.
Terugtocht naar Wilnis is om 15.30 uur.
Kosten: € 49,00
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Zes kanjers gaan zich inzetten
voor kinderen met faalangst!

Vrijwilligers Zonnebloem
in de bloemetjes gezet
Uithoorn/Amstelhoek - Afgelopen vrijdag, 16 december, zijn zeven vrijwilligers van de Zonnebloem Uithoorn/Amstelhoek gehuldigd met een gouden of zilveren insigne en oorkonde voor hun inzet in de afgelopen 10 , 25 of 40
jaar. De jubilarissen werden gefêteerd met muziek en een warm/koud buffet, geheel verzorgd door een viertal vrijwilligers en zes leerlingen van de praktijkschool in Uithoorn!

Creatief het jaar 2012 in!
Uithoorn - De jaarwisseling staat
bekend om het maken van goede
voornemens. Of creativiteit hoog
op je lijstje staat of niet, je kunt in
de eerste week van het jaar al aan
de slag bij Joke Zonneveld in haar
atelier De Rode Draad. Op 3 januari “Spelend Schilderen, Licht en
Donker” ( 10.00 tot-13.00 uur): tekenend ervaar je licht en donker op
een bijzondere manier. Op 7 januari
“Spelend Schilderen, een Nieuw Be-

gin”(13.30 tot 16.30 uur): vanuit de
beweging ervaar je het proces van
steeds opnieuw beginnen en dat zie
je terug in je beelden. Je werkt met
houtskool, krijt en/of aquarelverf.
Ervaring gaat voor resultaat en juist
dan is er ruimte om speels tot beelden te komen, waarvan je niet wist
dat je ze in je had.
De workshops zijn geschikt voor beginners en gevorderden. Kosten per
workshop 32,50 inclusief alle ma-

teriaal, koffie, thee en iets lekkers.
Eind januari starten de cursussen
op maandag-en donderdagochtend, en op zaterdagmiddag, ‘Spelend schilderen, kleur bekennen’.
Atelier De Rode Draad is gevestigd
aan de Prinses Margrietlaan 86.
Uitgebreide informatie: www.jokezonneveld.nl, (ook activiteiten van
andere docenten) info@jokezonneveld.nl en 020-6418680. Het atelier
is te huur in deeltijd voor het geven
van cursussen of om zelf aan het
werk te gaan.

Golden flame vuurwerk:

Maak ook dit jaar weer
kans op 1000 euro!
De Ronde Venen - In omstreken
is Golden Flame bekend om de verkoop van openhaardhout, paraffine haardblokken en overige brandstoffen. Na vele jaren in Vinkeveen
het bedrijf gevoerd te hebben is het
bedrijf sinds augustus 2008 gesitueerd op het nieuwe bedrijventerrein
aan de Genieweg 26 in Mijdrecht.
Sinds 2 jaar verkopen ze prachtig
consumentenvuurwerk en is Golden Flame inmiddels een begrip in
Mijdrecht.
De vuurwerk voorverkoop
is begonnen
Vanaf het begin dat Golden Flame
vuurwerk verkoopt, verkopen zij het
PYROSTAR assortiment. Deze collectie is 3 jaar geleden gelanceerd
in België en vanwege het daverende succes ook te koop bij hen in
Mijdrecht. Het PYROSTAR assortiment bestaat uit een totale aanbieding voor jong en oud. Met het
fop- en schetsvuurwerk is aan de
kleintjes gedacht. Bent u op zoek
naar mooie flowerbeds, pijlen of een
compleet pakket, kom dan kijken in
de winkel aan de Genieweg 26 of
kijk op www.goldenflame.nl.
Er is voldoende parkeergelegenheid
op hun locatie. U kunt in de winkel
bestellen en contant of per pin betalen. Ook bestaat de mogelijkheid
via internet te bestellen en te betalen via Ideal, Visa of overboeking
per bank. Tot en met 28 december,
tot 15.00 uur, kunt u via internet bestellen met 10% korting. In hun winkel kunt u t/m 28 december, tot
16.30 uur, profiteren van deze korting. Het voordeel van vooraf bestellen is dat je zeker krijgt wat je besteld hebt en je profiteert van 10%
korting. Tijdens de verkoopdagen
bestaat de mogelijkheid dat een artikel tijdelijk uitverkocht kan zijn.

Wilnis - Afgelopen zaterdag 17 december heeft Mirelle Valentijn op de
Vlinderbosschool 6 certificaten uitgereikt. Deze trainers uit verschillende gebieden van Nederland zetten zich per 2012, net als Mirelle,
ook in voor kinderen met faalangst.
Op de vraag waarom Mirelle de bijscholing organiseerde legt zij uit: “Ik
werk al tien jaar met kinderen en
jongeren en begeleid hen bij verschillende sociaal emotionele problemen, het is mooi om mijn kennis
en ervaring door te geven.” Zij leidt
al sinds 2005 trainers ‘Omgaan met
Pesten en Sociale Weerbaarheid’ op
voor Stichting ‘Omgaan met Pesten’.
Zij kreeg steeds vaker de vraag of
zij ook niet een dergelijke scholing
over het begeleiden bij faalangst
zou kunnen geven. Deze vrouwen
waren bereid zo vlak voor de feestdagen tijd vrij te maken voor de
scholing. De pilot is positief ontvangen en zal in 2012 een vervolg krijgen. Tijdens de bijscholing hebben
deelnemers zich verdiept in het thema angst en hebben ze ingezoomd
op faalangst. Daarna stond de aanpak van faalangst vanuit wensen en
hulpbronnen centraal. De dag is afgesloten met verschillende invalshoeken om faalangst te reduceren:
anders voelen, anders denken en
anders doen.
Kinderen en tieners in 10
weken van faalangst af
In januari 2012 start Mirelle Valentijn weer een training - speciaal voor
kinderen die last hebben van faalangst - op de woensdagmiddag van
13.30 tot 15.00 uur in Wilnis. De training bestaat uit een kennismaking
en intake gesprek, twee ouderavonden en tien bijeenkomsten voor de
deelnemers.
Faalangst is de angst dat je iets niet
kan. Door deze angst kan je niet
functioneren zoals je eigenlijk zou
willen. Faalangst komt veel voor,
een op de tien kinderen heeft faalangst. Kinderen met faalangst denken vaak dat zij de enige zijn. Er zijn
drie vormen van faalangst:
1) Cognitieve faalangst: angst voor

het reproduceren van kennis en
vaardigheden.
2) Sociale faalangst: angst om afgewezen te worden door anderen
of situaties die belangrijk zijn voor
het kind.
3) Motorische faalangst: angst bij
lichamelijke activiteiten en beweging zoals sport of een toneelvoorstelling.
Faalangst herken je
onder andere aan de
volgende kenmerken:
- Tijdens een faalangst moment:
rood worden, veel zuchten, warmte, zweten, hartkloppingen, black-

outs (= niets meer weten/kunnen/
dichtklappen), misselijkheid, hoofdpijn, slaapproblemen, woorden kwijt
zijn, friemelen met handen, wiebelen, niet helpende gedachten als: ik
haal het niet, ik kan het niet, ik moet
het goed doen, ik mag geen fouten
maken.
- Vermijdingsgedrag: situaties waarin de faalangst speelt niet opzoeken,
bijvoorbeeld niet naar school willen als er een proefwerk is of een
spreekbeurt moeten doen, niet naar
een sportwedstrijd willen of een verjaardagspartijtje.
- Vermijdingsgedrag: lui lijken... de
uitdaging niet aangaan, of doen alsof ze er geen zin in hebben (passieve faalangst).

angst de baas leren de deelnemers
deze gedachten te veranderen in
helpende gedachten en spelen met
hun gevoel waardoor ze dit de baas
worden. Ze gaan inzien dat ze meer
kunnen en weten dan ze nu denken.
Ze leren zich ontspannen tijdens
ontspanningsoefeningen.

VeenLanden College helpt
Rode Kruis en 3FM

Tijdens de nachtelijke uren is er gelegenheid te sporten in de sportzalen, wordt er een competitie gamen
op touw gezet en kunnen er films
worden bekeken. Ook kan degene
die het wil een rustmoment nemen
of zelfs gaan slapen.

Mijdrecht - Meer dan 10 miljoen
moeders zijn geraakt door oorlog en
staan alleen in de zorg voor hun gezin. In minstens vijfentwintig landen
op de wereld zijn moeders getroffen door oorlog en conflicten, vaak
zijn ze alles kwijtgeraakt, zijn op de
vlucht en daardoor kwetsbaar voor
allerlei vormen van geweld. Met de
actie ‘Help een moeder, red een gezin’ wil 3FM het Rode Kruis helpen
om belangrijke zaken als voedsel,
drinkwater, zeep en keukengerei te
kunnen verzorgen voor deze kwetsbare groep.
Activiteiten
Het Rondeveense VeenLanden College wil de serious request actie
2011 van radio 3FM steunen om
nog meer geld op te halen voor deze ‘stille ramp’. In de schoolweek

vóór de kerstvakantie zal er donderdag tijdens de ochtendpauze
van 10.30 tot 10.50 uur en tijdens de
grote pauze van 12.20 tot 12.50 uur)
gelegenheid zijn om dj’s te beluisteren in de aula. Na de pauze kan iedere leerling geld in een bus doneren als bedankje voor de beluisterde muziek. Vanaf donderdag 22 december 08.00 uur tot vrijdag 08.00
uur gaat zowel in Vinkeveen als in
Mijdrecht een streng geselecteerde
groep leerlingen uit klas drie of hoger beginnen aan een vastenactie.
Deze leerlingen zullen 24 uur geen
vast voedsel tot zich nemen. Om aan
de benodigde energie te komen om
goed te kunnen functioneren tijdens
de lessen donderdag en de activiteiten in de avond en nacht stelt het
VeenLanden College energierijke
shakes ter beschikking.

De heerlijkste oliebollen
van Viribus Unitis

In de online webshop kunt u van verschillende artikelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo krijgt u een goede
indruk van de diverse aangeboden
producten welke van hoogwaardige
kwaliteit zijn. De locatie van Golden
Flame is zeer gemakkelijk te bereiken. Het industrieterrein ligt aan de
Industrieweg en het biedt voldoende parkeergelegenheid.
Bestel en maak kans op 1000,- euro
Jaarlijks wil Golden Flame zijn klanten de gelegenheid bieden om kans
te maken op 1000,- euro. Bij besteding van elke 50,- euro aan vuurwerk kunt u op een bon uw naam,
adres en overige gegevens invullen.
Dit doet u bij het afhalen van uw bestelling. Alle klanten kunnen hieraan meedoen, ook al hebt u tijdens
de voorverkoop dagen besteld. Na
de verkoopdagen, in het begin van
januari, zal er onder toeziend oog
van een notaris een winnaar getrokken worden uit alle bonnen. De
winnaar ontvangt 1000,- euro. Zelfs

in deze tijd van crisis denkt Golden
Flame met u mee!
Win kaarten voor de
Hollandse Avond of voor het
NewYear Dance Event
Tevens maken alle klanten die in
de voorverkoop een bestelling hebben gedaan van minimaal 20,- euro
kans op 2 kaartjes voor de Hollandse Avond op vrijdag 30 december
of op 2 kaarten voor het NewYear
Dance Event op 31 december in de
feesttent te Mijdrecht. Golden Flame
geeft in totaal 20 kaarten weg.
Openingstijden voorverkoop
Maandag t/m donderdag
9.00 - 16.30 uur
Vrijdag
9.00 - 15.30 uur
Zaterdag
9.00 - 12.30 uur
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

- Perfectionistisch gedrag: altijd het
beste willen doen, hard werken,
goede prestaties met veel inspanning, weinig omgaan met anderen
en veel spanning en stress ervaren
(actieve faalangst)
- Teruggetrokken gedrag: stil zijn en
weinig vertellen, ook niet over de
angst, dit doen ze alleen aan mensen die ze echt vertrouwen.
- Druk gedrag, dan is het vaak
moeilijker te zien dat het om faalangst gaat.
De belangrijkste oorzaak van faalangst zijn gedachten, waardoor
spanning, angst en stress wordt opgebouwd. Tijdens de training faal-

Wilnis - Ga nu smullend het jaar uit
met Viribus Unitis. Sinds jaar en dag
bakt de muziekvereniging uit Wilnis
op oudjaarsdag oliebollen en appelbeignets.
Viribus Unitis heeft een tevreden
klantenkring die ieder jaar een stukje groter wordt. Daarom houden zij
dit jaar op 31 december weer een
oliebollenactie. Geniet u dit jaar ook
mee van deze lekkernij? De opbrengst van deze oliebollenactie zal

gebruikt worden voor de aanschaf
van nieuwe instrumenten.
U kunt nu al de oliebollen, met of
zonder krenten, bestellen voor 6 euro per zak à 10 stuks en 1 euro per
appelbeignet. De oliebollen kunnen
thuis worden bezorgd (in Wilnis) of
opgehaald worden in de bollenbakkerij achter Burgemeester Padmosweg 43 (Firma Kroon).
Losse verkoop vindt plaats in de

Ze oefenen met ander gedrag in toneeloefeningen. Het gevolg is dat
toetsen maken een makkie wordt,
omgaan met anderen een feest en
het leveren van prestaties een uitdaging. Deelnemers leren weer
functioneren zoals ze willen, omdat
ze hun belemmeringen overwinnen.
Voor informatie: www.praktijkvoorlevensgeluk.nl

Tenminste 50 euro
Van de deelnemers wordt verwacht
dat ze zich laten sponsoren voor minimaal 50 euro, meer geld ophalen
is natuurlijk altijd mogelijk en van
harte welkom.
De leerlingen die zich het best laten sponsoren mogen mee naar het
echte 3FM glazen huis dat dit jaar in
Leiden staat.
Op dit moment gaat de organisatie
uit van 150 deelnemers in Mijdrecht
en 75 in Vinkeveen. Leerlingen mogen alleen meedoen wanneer ze
een goede motivatie hebben geschreven om deel te nemen aan de
vastenactie. En dit alles onder het
motto: ‘Help een moeder, red een
gezin’.
bollenbakkerij van 7.00 tot 11.00 uur
en aan de bollenkraam in de Dorpsstraat van 9.00 tot 12.00 uur.
Steun deze Wilnisse vereniging
en geef uw bestelling door per email: mail@viribusunitis.nl of telefonisch op de volgende nummers:
0297-284446/ 0297-289174 of 0297285980.
Viribus Unitis wil het nieuwe jaar
sprankelend beginnen en organiseert daarom op zaterdag 14 januari a.s. eennieuwjaarsconcert. U kunt
hier bij zijn en het nieuwe jaar muzikaal begroeten. Het concert wordt
gehouden in dorpscentrum de Willisstee en begint om 20.00 uur. De
toegang is gratis.

Ruimte voor jezelf bij de Rijk trainingen
Uithoorn - Heb je soms het gevoel
dat je te weinig ruimte neemt voor
jezelf?
Zou je graag vaker tijd en ruimte
voor jezelf nemen, zowel in situaties waarin je alleen bent als in situaties samen met anderen? Doe
dan de training ‘Ruimte voor jezelf’
en ontdek waar en hoe je dit kunt
realiseren.
De inhoud van de lessen
Nadat je eerst duidelijk hebt wat
je wilt veranderen in ruimte nemen
voor jezelf, ga je een plan maken om
aan te werken. In de lessen gaan we
ervaren wat ruimte is en op welke
manieren ruimte invloed heeft op
ons leven. De trainers gaan kijken

wat jou tegenhoudt in ruimte nemen en laten je zien hoe je hierin
stappen kunt zetten. Na afloop van
de training ben je in staat om meer
ruimte voor jezelf in te nemen in verschillende situaties.
Aantal lessen,
wanneer, kosten
De training bestaat uit
8 lessen, deze vinden
plaats in Uithoorn en
worden gegeven door
de twee trainers Fimke Haarsma en Esther
de Rijk.
Aanvang: dinsdag 10
januari, elke dinsdag-

avond van 20.00 tot 22.00 uur. Er
wordt met de cursisten overlegd of
er een vakantie in moet vallen. Voor
meer info: Kijk op www.derijktrainingen.nl om je in te schrijven of bel
met 06-53505222.
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En het oude boek ging open…
Vinkeveen - ‘Gaat het oude boek nog open?’ vroegen de hoofdrolspelers in de musical
‘Het lege boek’ zich af. Afgelopen zondag werd deze musical opgevoerd in de Vinkeveense PKN ‘De Morgenster’. Het gevolg was een bonte stoet van kerstfiguren die uit
het oude boek, de Bijbel, stapten. Heel veel engeltjes, herders, maar natuurlijk ook Jozef en Maria en de Keizer verschenen op het toneel voor in de kerk. Uiteindelijk keerden ze terug in het boek, zod at zij nog heel vaak het kerstverhaal kunnen lezen.

TV-ploeg van Editie NL op
de Willespoortschool

Straatnamen Westerheul
IV bekend

Wilnis - De ruimtereis van André
Kuipers staat volop in de belangstelling. Hij zal tot medio mei volgend jaar in het International Space
Station verblijven.

Vinkeveen - De straten van Westerheul IV krijgen namen van elegante zeiljachtjes die op de Vinkeveense Plassen kunnen varen.
Dat heeft het college op 6 december jl. besloten. Regenboog, Centaur, Valk, Schakel en Soling zijn de
namen die in een vroeg stadium zijn
toegekend aan deze nieuw te bouwen woonwijk in het zuiden van
Vinkeveen.

Ook op de Willespoort wordt deze
reis op de voet gevolgd. De school
heeft een bijzondere band met André Kuipers, want enkele jaren geleden was hij nauw betrokken bij
de opening van de eerste Technotheek in ons land. De relatie die de
school bovendien heeft met Roland
Taams van Holland Space Center leverde de afgelopen weken de nodi-

ge media-aandacht op. Nadat eerder al cameraploegen van het NOS
Jeugdjournaal langs waren geweest, was het vorige week maandag de beurt aan een reportageteam van Editie NL. Dit team kwam
op school opnames maken voor de
uitzending van vandaag, woensdag
21 december. Daarbij filmden zij o.a.
Roland Taams bij een gastles, die
met behulp van schaalmodellen op
enthousiaste wijze een presentatie
over deze unieke ruimtereis kwam
geven. De kinderen hebben er erg
van genoten en willen nu allemaal
astronaut worden.

Vrijwilligers Nederlandse Patiënten
Vereniging maken kerstkrans
Mijdrecht – Vorige week dinsdag
13 december hebben vrijwilligers
van de Nederlandse Patiënten Vereniging afdeling De Ronde Venen
een workshop kerstkrans maken
gevolgd bij Karin van Dierendonck.
Vrijwilligers zijn op veel terreinen
actief om mantelzorgers te ondersteunen. Op deze manier ontmoeten zij elkaar op een ontspannende manier.
Na een gezellige ochtend, mede
mogelijk gemaakt door gemeente
De Ronde Venen, ging iedereen met
een mooie krans naar huis!
Wilt u meer over afdeling De Ronde Venen van de Nederlandse Patiënten Vereniging weten of vrijwilliger worden?
Belt u dan het antwoordapparaat,
dan neemt de patiëntenvereniging
contact met u op: tel. 0297-582693.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

De voorbereidingen voor deze wijk
zijn momenteel in volle gang. Met
ontwikkelaars wordt de laatste hand
gelegd aan koop- en realisatieovereenkomsten zodat zij aan de slag
kunnen met het ontwerp van de woningen.
Naar verwachting kunnen zij met
woningverkoop starten in het voorjaar van 2012. Binnenkort wordt de
grond bouwrijp gemaakt. De komende jaren zullen totaal 270 woningen verrijzen. Indicatieve verkoopprijzen in de vrije sector starten vanaf 225.000,- voor een eengezinswoning.
Wetgeving
In verband met veranderde wetgeving is het noodzakelijk om vooraf
namen toe te kennen aan straten en
openbare ruimte.
Het college heeft besloten voor namen die passen bij de opzet van de
wijk en de uitstraling van Vinkeveen.
Een waterrijke kern die onlosmake-

lijk verbonden is met de Vinkeveense Plassen en die Vinkeveen een
unieke kwaliteit geeft.
En een kleinschalige wijk met een
dorps karakter met kwalitatief
hoogwaardige woningen die refereren aan het oude centrum van Vinkeveen.
Deze namen passen in de naamgevingtrend van de gemeente: kort,
krachtig en fris. De keuze voor deze
straatnamen is tot stand gekomen
nadat een aantal betrokken partijen
suggesties heeft aangeleverd.
Woningbouw
Betrokken ontwikkelaars in de vrije
sector zijn Vink + Veenman, Bouwbedrijf Van Schaik Breukelen, Initiatiefgroep Afbouwwoningen en SIR55. GroenWest realiseert 105 huuren koopwoningen in de sociale sector.
Om voor deze woningbouw in aanmerking te komen is inschrijving
bij Woningnet noodzakelijk. Bijzonder aan de wijk is dat alle woningen
worden aangesloten op een duurzame energievoorziening in de vorm
van warmte/koude-opslag.
Geïnteresseerden worden persoonlijk op de hoogte gehouden wanneer zij een e-mail sturen naar projecten@derondevenen.nl. Op www.
derondevenen.nl vindt u meer informatie over dit project onder leven en
werken, projecten.

Rockaoke in The Mix
Uithoorn - De Rockaoke is de laatste activiteit van 2011 in jongerencentrum The Mix! Op deze speciale
avond zal een rockband op het podium staan die bekende rocknummers speelt. De band bestaat uit
Sander Hoek - bekend van Kelly’s
Vacation - op gitaar, rockbitch Rowen Hebing op gitaar,Jan-Bart Gouvenante op bas, Remco Fransen op
drums en Tim van der Laar op toetsen.
Alleen de microfoon staat ter be-

schikking voor het publiek! Je kunt
je favoriete nummer kiezen van een
lijst en dan optreden in The Mix als
zanger of zangeres.
Uiteraard is het ook mogelijk om
met meerdere mensen een nummer
ten gehore te brengen.
Dus altijd al eens willen optreden
met een echte rockband? Dit is je
kans! Deze speciale avond in The
Mix aan de J.A. van Seumerenlaan 1
begint om 21.30 uur en de entree is
gratis!

2e katern
Werkzaamheden herstel Eiland 4
Vinkeveense Plassen voltooid

Aalsmeer - Vinkeveen - Afgelopen
periode zijn in opdracht van Recreatieschap Vinkeveense Plassen diverse herstelwerkzaamheden op Eiland 4 uitgevoerd. Zo zijn de parkeervakken, met een totale oppervlakte van zo’n 1.800 m2, met rood
mijnsteen aangevuld. De herstelwerkzaamheden, uitgevoerd door
de firma Kleywegen uit Woerden,
werden bekostigd uit opbrengsten van duikpenningen. Het eiland
wordt drukbezocht door duikers die
gebruikmaken van de duikzone en
zich op de parkeerplaats omkleden.
Door de rode mijnsteen houden de
duikers voortaan hun voeten droog.
Bovendien zijn de kolken van het
parkeerterrein schoongemaakt en
op één plek van dichte begroeiing
ontdaan. Tevens is bij de botentrailer en de drie fietssluisjes betonverharding aangebracht. De duikpenningen voor de duikzone bij Eiland
4 zijn ook voor 2012 van toepassing.

Kerstfeest op basisschool Molenland
vieren ze samen

Mijdrecht - Voor de leerlingen, ouders en ook de buurtbewoners organiseert basisschool Molenland
ook dit jaar weer een ‘warm traditioneel’ kerstfeest. Doordat zij een
Openbare school is komen er mooie
discussies en interessante gesprekjes binnen de school op gang. Sommige mensen vieren de geboorte
van het kindje Jezus, voor anderen
is het ook een feest van lichtjes in de
donkere dagen, lekker eten en een
jaarlijks terugkerend familiefeest. Er
zijn ook mensen die bewust geen
kerst vieren. De kinderen mogen tijdens de kringgesprekken aan elkaar vertellen waarom en hoe er bij
hun kerstfeest wordt gevierd. Door
naar elkaar te luisteren ontstaat er
een open en warme sfeer. De school
waardeert de inzet en betrokkenheid van de ouders en is zich ervan
bewust dat ouders het erg druk hebben. Ondanks dat kan de schoolleiding er toch op rekenen dat ouders

hun handen uit de mouwen willen
steken om met hen een fantastische kerstfeest te organiseren. Het
jaarlijks kerstbuffet is daar een mooi
voorbeeld van. Iedereen neemt iets
lekkers mee naar school, zo wordt
een lopend buffet gecreëerd. Voordat het buffet wordt geopend, luisteren de kinderen eerst naar een verhaal of gedicht dat door een van de
kinderen is geschreven. Alle leerlingen hebben kerstliedjes geleerd die
gezamenlijk worden gezongen. Alom voor iedereen een mooie afsluiting van het jaar. Na afloop van het
kerstfeest is er voor de ouders een
glaasje glühwein of warme chocolademelk op het prachtig versierde
schoolplein. Omdat obs Molenland
midden in de wijk Molenland staat
en een goede relatie met de buurtbewoners belangrijk vindt, wil de
school net als voorgaande jaren de
buurtbewoners en geïnteresseerden
uitnodigen om vanavond, woensdag 21 december, om 18.30 uur een
drankje te komen drinken. OBS Molenland wenst al haar leerlingen,
ouders en ook buurtbewoners een
vrolijk kerstfeest en een gelukkig
Nieuwjaar.

AJOC Festival zoekt aanstormend muziektalent
Mijdrecht - Wil jij ook voor 4000
man publiek spelen? Grijp nu je
kans! Op 25, 26, 27 en 28 mei 2012
vindt alweer de 27e editie van het
AJOC Festival plaats.
Op het AJOC Festival hebben voorgaande jaren veel grote artiesten gestaan, onder wie Anouk, Jan
Smit, Racoon, Waylon, Di-Rect, en
Guus Meeuwis. Na het succes van
vorig jaar biedt het AJOC Festival
ook dit jaar aanstormend muziektalent de kans om op het AJOC Festival te spelen.

Sinds het AJOC Festival 2011 is een
tweede podium waar beginnende
muziektalenten (bands, dj`s, soloartiesten) voor een groot publiek kunnen laten zien wat zij in huis hebben. Misschien is dit wel jouw kans
om bij een groter publiek door te
breken! Dus heb jij muzikaal talent
en wil je dit laten zien? Download
dan snel het inschrijfformulier op
www.ajoc.nl en vul het in! Wie weet
sta jij dan in mei 2012 op het AJOC
Festival niet in het publiek maar op
het podium!

Deep River Quartet en Eigen Wijs zorgen voor spektakel in H. Hartkerk

Hartverwarmend kerstconcert in Vinkeveen
Vinkeveen - De Heilig Hartkerk
in Vinkeveen zat zaterdagavond
stampvol met muziekliefhebbers
die de regen en de kou hadden getrotseerd om te kunnen genieten
van een werkelijk hartverwarmend
kerstconcert van het jubilerende
Vinkeveense koor Eigen Wijs samen
met het Deep River Quartet.
Aan het begin van de avond druppelde het publiek letterlijk in groten getale binnen in de kerk, waar
zij aan het begin van ´Christmas in
Concert´ warm werden onthaald
door de koorleden van Eigen Wijs,
die met een prachtige vertolking
van ‘Holy Night’, het kerstlied bij uitstek, direct hun visitekaartje afgaven.
Daarna was het de beurt aan de heren van het Deep River Quartet, die
tegenwoordig vooral bekend staan
om hun vertolking van evergreens
en traditionals. Zo ook tijdens dit
concert, dat zij openden met ‘When
the Saints go marching in’, gevolgd
door ´Rock my soul´. Met deze negrospiritual, een religieus volkslied
van Noord-Amerikaanse zwarte sla-

ven waarin westerse en Afrikaanse
elementen versmelten, was de toon
gezet. Een goede keuze, want deze christelijk geïnspireerde liederen met verwijzingen naar het Oude Testament werden oorspronkelijk a capella uitgevoerd door een
solist samen met een meerstemmige groep. En daarin schuilt juist
de kracht van het Deep River Quartet. Tijdens ‘Goodbye Baby’ nam Ace
Vincent de solistenrol over, waarbij
hij ook enkele moves à la Michael
Jackson ten beste gaf.
Uitverkocht
Nadat zanger Dick Rietveld het vorige uitverkochte optreden voor Cultura De Ronde Venen in De Meijert in Mijdrecht nog even had gememoreerd, ging hij voor in het lied
´Mack the Knife´. Het Deep River
Quartet koos daarmee duidelijk niet
voor een standaard kerstconcert.
Maar met de stemmige en warme
uitvoering van de vier heren - waarbij Sy Finck met zijn lage basstem
veelal de kleur bepaalde - paste het
lied, net zoals andere bekende num-

mers van onder andere The Animals
en Adele, prima in dit concert.
Brian Sporkslede stond garant voor
de soul en gospel in de drie kerstnummers die hierna volgden, waarbij tijdens het ‘Ave Maria’ pianist
Erik van der Luijt op bijna adembenemende wijze liet horen hoe Schubert het bedoelde toen hij dit lied
componeerde.
Na het met een eigen Deep Riversausje overgoten ‘Bridge over troubled water’ klapte het publiek zo enthousiast mee dat men het in heel
Vinkeveen heeft moeten kunnen
horen.
Daarna kwam het tijdens ‘A change is gone come’, bekend van Sam
Cooke, tot een fraai samenspel van
het Deep River Quartet met de koorleden van Eigen Wijs. Waardoor de
‘amateurs’ en de professionals voor
een klein wondertje zorgden.
Eigen Wijs Sterk
Na de pauze opende Eigen Wijs
sterk met drie kerstnummers en lieten de koorleden horen absoluut
niet onder te doen voor de vier he-

ren van het Deep River Quartet. En
gelukkig maar, want opnieuw volgde een prachtig samenspel. Waarna
Dick Rietveld bekende zeer trots te
zijn dat hij met ‘die eigenwijze koorleden’ mocht optreden.
De grote finale was wederom een
inspirerend samenspel van het
Deep River Quartet en Eigen Wijs,
met tot ieders genoegen songs zoals ‘Go tell it on the mountain’, ‘Go
like Elijah’ en ‘Silent night’.
Tegen een sprookjesachtig decor
in de werkelijk prachtige ambiance
van de kerk speelde zich afgelopen
zaterdag een mooie samenwerking
in kerstsfeer af, die een warme herinnering zal blijven in de harten van
degenen die ‘Christmas in Concert’
meebeleefden en die nog nagenietend tegen elf uur weer huiswaarts
keerden.
Buiten was het ondertussen opgehouden met regenen en leek het
veel minder guur dan aan het begin
van de avond. Zouden Eigen Wijs en
het Deep River Quartet ook voor dat
wonder gezorgd hebben?

Eendrachtleerlingen bezoeken
bewoners Nieuw Avondlicht
Kinderkersttheater ‘ Schaap Mijdrecht
- Op donderdag 15 de- tig kerstliedje waarvan het refrein al

gezocht’ in Veenhartkerk
Mijdrecht - Geniet tweede kerstdag met het hele gezin van de kindertheatervoorstelling ‘Schaap gezocht’ in de Veenhartkerk. De voorstelling begint om 10.30 uur en
duurt ongeveer een uur.
Schaap gezocht gaat over schapen
die allemaal heel verschillend zijn.
Vóór de voorstelling begint komt er
een schaapje binnenwandelen die
de weg naar de voorstelling heeft
gevonden. Hij introduceert samen
met het publiek het schapenfeest.
Het wordt een feestje!
Al snel maken de bezoekers daarna kennis met allemaal heel verschillende schapen: Olleke, Bolleke,
Knol, Lammert en Liselotje. Geen
één schaap is perfect, maar gelukkig, voor iedereen is er een plekje

in de stal. Er komt één schaap aanlopen die geen naam heeft en dat is
nummer 7, een schaap zonder herder. Hij zegt dat ie zich prima redt,
maar een schaap alleen is maar alleen. Hij sluit vriendschap met Lammert en samen maken ze plezier, alleen wil nummer 7 steeds zijn zin
doordrijven en daarom loopt het een
beetje uit de hand.
‘Schaap gezocht’ wordt gespeeld
door André Verhagen van poppentheater Het @apenstaartje.
Voor de allerkleinsten is tijdens het
theater opvang. Na afloop van de
voorstelling is er voor iedereen iets
te drinken met wat lekkers erbij.
De Veenhartkerk is te vinden aan de
Grutto 2a.
Meer informatie: www.veenhartkerk.nl

cember bracht groep 6 van basisschool De Eendracht een bezoekje aan de bewoners van bejaardentehuis Nieuw Avondlicht. De bewoners en de kinderen genoten van
een paar gezellige uurtjes samen!
Er werd een kerststukje gemaakt
en de kinderen zongen een prach-

snel werd meegezongen door jong
en oud.
Uit handen van de kinderen ontvingen de bewoners ook nog een mooi
kerstpakket. Het was een heerlijke
ochtend voor de ouderen, maar zeker ook voor groep 6 van de Eendracht!
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Trends Only heeft meest uitgebreide
Pandorashop in de regio

Mijdrecht - Al ruim twee jaar
draait Trends Only in winkelcentrum De Lindeboom als nooit tevoren. De winkel is de tweede vestiging in Mijdrecht van Juwelencentrum Koek en heeft zich voornamelijk toegelegd op trendy sieraden,
horloges en bijbehorende accessoires. Een en ander onder meer geadviseerd en gepresenteerd door de
charmante Lisette, dochter van Ed

Koek. Wat er wordt aangeboden is
niet gering. Koek is ‘gold dealer’ van
Pandora, waarvan er slechts enkele
juweliers in Nederland dat predicaat
mogen dragen. Liefhebbers van dit
merk vinden hier alles op voorraad
aan bedels, kettingen, armbanden, ringen, oorbellen en zelfs horloges, waarmee men zelf zijn sieraden kan samenstellen in de meest
mooie combinaties. Juist dat is erg

trendgevoelig. Er is keuze uit meer
dan 600 verschillende onderdelen
van goud, zilver, kristal, Muranoglas, Macramé, echt leder et cetera. Trends Only is de winkel met het
grootste aanbod in de regio. “Het is
een ontzettend mooi programma,
want we kunnen ook al het nieuws
wat dit merk telkens weer inbrengt,
aanbieden. Het is een zeer uitgebreide collectie waarvan wij het hele assortiment hebben en dat is in
De Ronde Venen vrijwel niet meer
verkrijgbaar”, weet Ed Koek. “De
collectie breidt zich steeds verder
uit want telkens worden er nieuwe
concepten bedacht. Voor liefhebbers van Pandora een onuitputtelijke bron van sieraden waarmee men
elke keer met wat moois voor de
dag kan komen. Omdat de combinaties die je kunt maken erg trendgevoelig zijn, moet je het in de winkel goed kunnen neerzetten anders
valt dat weg in een grote berg. Om
die reden is de winkel ook ingericht
zoals die nu is, met veel extra vitrines en kasten. Wie belangstelling
heeft kan bij Trends Only vrijblijvend
eens een kijkje komen nemen hoe
het eruit ziet. Dan kan men meteen
een prachtige catalogus van Pandora meenemen. Die is gratis. Deze
winkel heeft ook een andere uitstraling dan die waar traditioneel goud
en edelstenen in de vorm van touwringen en juwelen een rol spelen.
Trends Only presenteert zich als een
jonge en dynamische winkel met
jong, modieus en charmant personeel. Dat hoort erbij en is anders
dan bij de juwelier die wat meer een

‘old fashioned’ aanzien heeft. De
doelgroepen voor beide winkels zijn
totaal verschillend.”
Meer dan Pandora alléén
Het is niet alleen Pandora wat de
klok slaat. Ook merken als Police,
Lacoste, ixxxi, Vendoux, MelanO,
Fling, My iMenso, Kameleon, iKKi
en Otazu maken deel uit van de collectie als we het hebben over sieraden, beads en horloges. Daar komt
dan nog eens de collectie beads van
Simkids bij. Verder is er dan nog volop keuze uit een eigen beads range
van Koek zelf. Wie dat nog niet ge-

noeg vindt kan altijd terugvallen op
kristallen sieraden van Lady’s Only. Niet in de laatste plaats bergt de
Trends Only Shop ook nog eens een
fraaie collectie handtassen voor dames en heren van het merk Bulaggi.
Kortom, een assortiment dat mooi
op elkaar aansluit en waard is nader bekeken te worden. Wie belangstelling heeft kan er zonder drempelvrees (er is geen drempel…) vrijblijvend rondkijken. Zo vlak voor de
feestdagen wellicht een uitstekend
voornemen! Lisette en/of een van
haar collega’s is graag bereid u deskundig te adviseren.
Fashion sieraden
Lisette: “De sieraden, horloges en
beads die men hier vindt behoren overwegend tot een populaire prijsklasse. Het zijn voornamelijk
Fashion sieraden. Voor goud, edel-

Lions Club bezorgt velen
een kerstverrassing
Vinkeveen-Waverveen - Afgelopen week heeft de Lions Club Vinkeveen en Waverveen net als vorige
jaren kerstpakketten uitgedeeld aan
de thuisbegeleiding van Zuwe Zorg.
Deze grote dozen vol met de eerste
levensbehoeften zullen door de collega’s van de thuisbegeleiding persoonlijk worden rondgedeeld aan
speciaal geselecteerde gezinnen en
alleenstaanden in De Ronde Venen
die het financieel zeer zwaar hebben. Ook aan de kinderen in deze
gezinnen is speciaal gedacht, die
verrast zullen worden met een cadeaubon om speelgoed uit te kiezen. Tevens is het kerstpakket aangevuld met een uitgebreid mondverzorgingspakket.
Volgens Ans van Es van de thuisbegeleiding komt ze, zeker in deze moeilijke economische tijden,

zeer schrijnende gevallen tegen van
moeders die geen eten op de plank
hebben om maar te zwijgen van een
kerstcadeautje voor de kinderen.
Naast enorme schulden en psychiatrische klachten is eenzaamheid ook
een groot probleem wat ze tegenkomen in het thuisbegeleidingswerk.
De thuisbegeleider is vaak het enige
bezoek in de week dat deze mensen ontvangen. “Deze kerstpakketten komen echt terecht op de plekken waar het zeer nodig is en zal zeker een fijne kerstverrassing zijn”,
aldus Ans van Es.
De Lions club Vinkeveen en Waverveen wil de collega’s van de Thuisbegeleiding Zuwe Zorg hartelijk
danken voor hun samenwerking om
de kerstdagen wat te verlichten voor
diegenen in onze samenleving die
het zo nodig hebben!

Kerstborrel Multi Mondo
in sfeervolle De Fabriek
Mijdrecht - Stichting Multi Mondo hield vrijdag 16 december een
gezellige kerstborrel in De Fabriek.
De bestuursleden hadden de andere vrijwilligers uitgenodigd om het
jaar met elkaar af te sluiten en hen
te bedanken voor hun inzet.
De Fabriek was heel sfeervol inge-

richt in kerstsfeer met kerststukken en andere versieringen. Enkele
vrijwilligers werden wat extra in het
zonnetje gezet en kregen een attentie in de vorm van een multicultureel cadeaupakketje. De mensen
van Multi Mondo waren extra blij
met de komst van wethouder Erika

Zaterdag in de Janskerk

Kerstklanken in de ochtend...
Mijdrecht - Op zaterdagmorgen 24
december wordt in de Janskerk een
bijzonder Kerstconcert gegeven.
De medewerkenden zijn de beken-

de organist Martin Mans en de jonge trompettiste Jantine Kalkman.
Het programma bestaat uit een aantal orgelimprovisaties op bekende

stenen en trouwringen moet men
bij onze andere winkel in de Dorpsstraat zijn. Bij Trends Only is echt alles trendy wat de klok slaat. Als zodanig is de winkel ook aantrekkelijk,
licht en modern ingericht en voorzien van een groot flatscreen-TV
aan de muur. Daarop hebben we de
hele dag de MTV-zender met muziek aanstaan. Het is gebleken dat
jongeren dit aanspreekt en die komen dan ook zonder schroom binnen om te zien wat voor leuke dingen we allemaal hebben. Maar ook
ouderen zijn nieuwsgierig.”
Internetwinkel
Het complete fashion sieradenaanbod kan binnenkort ook via internet
worden bekeken en besteld. Deze
webwinkel kan worden gezien als
een verlengstuk van de Trends Only winkel. Er komen twee websites

in de lucht: www.trendsonly.nl en
www.pandoragoldshop.nl. De verwachting is dat medio januari de
beide sites gelanceerd worden en
kunnen liefhebbers achter de PC de
collectie bekijken, hun keuze maken
en die online bestellen. Een en ander wordt dan thuis gestuurd maar
men kan het ook in de winkel komen afhalen. Al met al reden genoeg om als liefhebber van Fashion
sieraden in eerste instantie eens bij
Trends Only binnen te stappen en
het aanbod te bekijken. Begin volgend jaar kan dat ook (virtueel) via
de website. Degenen die Pandora sieraden al kennen en ze dragen
zullen de weg naar de winkel in De
Lindeboom zeker weten te vinden,
maar ook de website nieuwsgierig willen bezoeken. Hoe dan ook,
u bent geheel vrijblijvend altijd van
harte welkom!

Kerst bij Het Pruttelpotje
dankzij sponsor
Mijdrecht - December verloopt
feestelijk voor de deelnemers van
Eetcafé Het Pruttelpotje. Een aantal
enthousiaste vrijwilligers nam enige
jaren geleden het initiatief om mensen met een (verstandelijke) beperking, die zelfstandig (begeleid) wonen eens in de 2 weken de warme
maaltijd met elkaar te laten gebruiken. Zo creëren zij voor een klein
bedragje een gezellige avond voor
deze, vaak vrij eenzame, mensen.
Twee weken geleden was het Sinterklaasavond. Deze avond werd op
de normale locatie van het Eetcafé in De Fabriek, extra gezellig gemaakt.
Margit de Koning overhandigt namens de Lions club Vinkeveen en Waverveen
het eerste kerstpakket aan Ans van Es, thuisbegeleiding Zuwe Zorg.
Spil, zodat zij zou zien wat de stichting doet.
Aan de hand van een presentatie
met foto’s was er een terugblik op
de activiteiten. Een van de mooiste
hoogtepunten daarvan was de diploma-uitreiking aan vrouwen die
mochten afzwemmen voor diploma
A, B of C in het Veenweidebad. Verder waren er allerlei discussies en
activiteiten tijdens ‘Let’s Talk’-avonden voor vrouwen. Bovendien is de
fitnessactiviteit uitgegroeid: de dames die op dinsdagavond in een

groep onder professionele begeleiding fitnessen, kunnen nu een
tweede keer per week sporten bij
Kerngezond/Hofland Medisch Centrum. Tot slot is een mannenzwemgroep gestart.

en moderne kerstliederen, verschillende liederen voor orgel en trompet en veel samenzang. Het concert
begint om 11.00 uur maar de kerk is
open vanaf 10.00 uur. Iedereen die
het gezellig vindt is vanaf die tijd
van harte welkom om samen met
Martin en Jantine koffie te drinken
(met kerstbrood!). Het concert is
gratis toegankelijk. Wel wordt bij de

uitgang een collecte ter bestrijding
van de onkosten gehouden. Na dit
concert kan het orgel voorlopig, ongeveer een jaar, niet meer gebruikt
worden in verband met de restauratie van de Janskerk. Dit is dus een
prima gelegenheid om nog eens
van het mooie orgel te genieten en
ook om samen de aloude en nieuwere kerstliederen te zingen.

Tegelijkertijd kijkt Multi Mondo ook
vooruit: naast de huidige activiteiten
zijn er wel plannen om weer eens
een multicultureel feest te organiseren bijvoorbeeld. Kijk voor meer informatie op de website: www.multimondo.nl

De kookvrijwilligers hadden het wat
makkelijker, Chinees Restaurant Lotus Corner was bereid om tegen een
speciaal tarief een heerlijk Chinees
buffet te leveren. Dankzij de Hema
Sint was er voor iedereen een toe-

passelijke chocoladeletter en Bakkerij Elenbaas verzorgde de pepernoten van Piet! Maandag de 12e
was de groep welkom in het nieuwe
Mijdrechtse Bowlingcentrum. Vanaf 18.00 uur rolden de ballen over 5
banen en werd er fanatiek gestreden om….. de eer!
Na afloop werd er gesmuld tijdens
het steengrillen, afgerond met een
lekkere ijscoupe of een kopje koffie. Het grootste deel van dit festijn
dankt Het Pruttelpotje aan een bijdrage uit het RABOBANK Dichtbij Fonds! En ook de mensen van de
Bowling droegen hun steentje bij.
Deelnemers en vrijwilligers van Eetcafé Het Pruttelpotje willen de sponsoren hierbij hartelijk danken.
Tevens dank aan alle eerdere (én
toekomstige) sponsors, die hen in
deze onzekere tijd een warm hart
toedragen!

EHBO vereniging St. Antonius
Wilnis - Een ongeluk zit in een
klein hoekje. U hoeft niet meteen
te denken aan verfrommelde auto’s en gillende sirenes. Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het werk of
op het sportveld: een verbrande vinger, een schaafplek, een verstuikte
enkel: iedereen kan helpen, als hij
maar weet wat hij moet doen. Of iemand verslikt zich, krijgt een hartaanval, geen bloed te zien, maar
zonder snelle en goede hulp kan
het wel fataal zijn. Deze eerste snelle en goede hulp wordt veelal door
een EHBO-er gegeven. Wilt u ook
die eerst hulp kunnen verlenen en
niet meer met de handen in het haar
moet staan toe te kijken? Volg dan
de EHBO cursus. In februari wordt
er weer een cursus gestart.

Wat houdt een EHBO cursus in?
In deze cursus word je geleerd hoe
je moet handelen in allerlei ongevalsituaties, waarbij een kind een letsel
oploopt. Onderwerpen die worden
behandeld zijn: hulpverlening bij
bewusteloosheid, reanimatie, ernstige bloedingen, shock, kneuzingen, brandwonden, vergiftigingen
en veel kleine ongevallen die een
kind overkomt. Aan het eind van
de cursus doe je een examen voor
het diploma Eerste Hulp. De cursus
duurt 10 avonden, waarin veel tijd
wordt besteed aan praktische vaardigheden..
Voor meer informatie of aanmelding
kunt u zich wenden tot het secretariaat: Carla van den Heuvel, tel.
0297-256218, e-mail: carla@heuvelcv.nl
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Atlantis 2 pakt punt tegen TZ

JU18 basketbalteam van
Argon winterkampioen
Mijdrecht - Op zondag 18 december was de laatste wedstrijd voor
jongens onder 18 van Argon Basketball. De jongens waren al kampioen, maar dat maakte de wedstrijd
niet minder belangrijk. Het team
speelde namelijk voor het eerst in
de nieuwe tenues gesponsord door
Bongenaar Accountants.
De laatste wedstrijd werd gespeeld
tegen BV Alphia dat op de 2e plaats
stond. Argon begon sterk, het eerste
kwart werd afgesloten met een score van 26-6 in het voordeel van Argon. Ook het tweede kwart van Argon verliep goed, de ruststand was
49-10. Normaal spelen de jongens

in het derde kwart minder. Daar was
in deze wedstrijd geen sprake van,
het kwart eindigde met een score van 83-14. Het doel van het vierde kwart: een score boven de 100.
Dit lukte, maar door veel persoonlijke fouten van de kant van Argon,
verdubbelde BV Alphia haar score. De eindstand van de wedstrijd
was 113-28. De topscoorder van de
wedstrijd was Koen de Koning met
37 punten, gevolgd door Ewout van
Diemen met 22 punten.
Volgend seizoen gaan de jongens
elke wedstrijd in hun nieuwe tenues
spelen. Hopen dat ze net zoveel geluk brengen als afgelopen zondag!

Mijdrecht - Op zaterdag 17 december speelde Atlantis 2, gesponsord
door Rabobank, zijn laatste wedstrijd van 2011. Op het programma stond een zware wedstrijd tegen
Tweemaal Zes, die in de poule voor
het kampioenschap gaat. Atlantis 2
heeft het daarentegen dit binnenseizoen zwaar te verduren en wist
nog maar één punt te pakken. Door
blessureleed miste het team opnieuw een aantal spelers en moesten alle zeilen bijgezet worden om
in deze wedstrijd punten te kunnen
pakken. In de eerste aanval werd
begonnen met Jacco van Koeverden Brouwer, Martijn de Horde, Petra Taal en Melissa van der Stap. De
wedstrijd kwam wat traag op gang,
maar het aanvalsspel van Atlantis wierp zijn vruchten af waardoor
er na ongeveer een kwartier spelen
een voorsprong op het scorebord
stond van 4-1. Het tweede aanvalsvak bestond uit Kristian Geerdink,
Jimmy de Koning, Chantal Poolman
en Masha Hoogeboom. Halverwege de eerste helft veranderde Tweemaal Zes van strategie en ging fysieker spelen. Dit ging niet zonder
slachtoffers te maken, waardoor
Jimmy voor de rust geblesseerd uitviel en vervangen werd door Bas
Bogaard.
Verschil
Met één punt verschil in de stand
in het voordeel van Atlantis gingen beide partijen de rust in. Door
trainer coach Tamira Breedijk werden aanwijzingen gegeven. Duide-

lijk was dat Atlantis tot de laatste
minuut zou moeten blijven vechten om de voorsprong vast te kunnen houden. Fouten in de verdediging moesten eruit, want Tweemaal
Zes was zuiver op het afmaken van
de vrije bal. Ook na de rust kwam de
wedstrijd weer langzaam op gang.
De voorsprong bleef echter aan de
kant van Atlantis. Bij beide ploegen
werden wissels doorgevoerd om de
wedstrijd naar hun kant te kunnen
trekken. Martijn werd gewisseld
voor Goof van Straaten en Melissa
werd vervangen door Ciska Taal. Tot
een paar minuten voor tijd wist Atlantis de voorsprong van twee punten te behouden. Echter, in de slotfase werden fouten gemaakt in de
aanval en de verdediging waardoor
Tweemaal Zes gelijk kon komen in
de laatste minuut. Ook de laatste
aanval van Atlantis kon geen doelpunt meer op het scorebord brengen waardoor de wedstrijd eindigde met een stand van 15-15. Het
is heel jammer dat de voorsprong
in de laatste minuut weggegeven
werd, maar er zijn ook genoeg positieve punten te halen uit deze wedstrijd. Zo heeft Atlantis toch nog een
punt gepakt tegen één van de beste ploegen uit de poule en had Atlantis dit binnenseizoen nog niet
eerder vijftien keer gescoord in de
wedstrijd.
Er is dus goede hoop voor de rest
van het binnenseizoen, wanneer Atlantis 2 weer met zijn eigen spelers
zal kunnen spelen en de overwinningen binnen kan slepen.

Atlantis 2 speelt gelijk tegen Tweemaal Zes.

Atlantis F2 wint knap bij TOP.

Atlantis F2: Top!
Mijdrecht - Na zich omgekleed te
hebben in de andere (lees: verkeerde) sporthal, omdat zij daar de F1
zagen, kwam Atlantis F2, na de warming up buiten, in de juiste sporthal Wasbeek aan. Tessa en Esmee
stonden het eerste gedeelte reserve. Al snel zaten de meiden goed
in de wedstrijd. Lisanne maakte een
goed schot dat helaas net over de
korf ging. Dit liet zij niet op zich zitten en scoorde twee minuten later het eerste doelpunt. Goed voorbeeld doet goed volgen en Maud
maakte de tweede treffer. TOP gaf
meer druk en scoorde,maar het
doelpunt werd afgekeurd omdat er
goed verdedigd werd door Silke. Bij
het tweede gedeelte zaten Silke en
Lisanne op de bank om bij te komen
van hun goede inzet. Maud maakte een goed schot, maar helaas wilde die er niet in. Toch weer blijven
proberen en door goed overgooien
tussen Tessa en Esmee kon Maud
scoren en werd het 0-3. Maud had
de smaak te pakken en maakte ook
de 0-4!! De tegenstanders probeerden aan te vallen,maar dat leidde tot
niets en Atlantis was aanvallend beter met ook mooie doorloopballen,
tot het rust werd.

Spannend
Na de rust waren Tessa en Esmee
reserve. Het werd wat minder spannend en het team zakte in,waardoor
de tegenstanders goed konden vrijlopen en scoorden de 1-4. Doorloopballen werden gemist en aanvallen met Emma, Silke, Lisanne en
Maud wilden niet lukken.
Hierdoor kreeg de tegenstander
ook kansen en maakte de 2-4. Na
de wissel van Maud en Emma stond
het team weer op sterk en scoorde
Tessa gelijk de 2-5! De tegenstander maakte een mooi schot op de
korf, maar die stuiterde eruit. Daarna lukte het TOP toch een doelpunt te maken... en helaas nog één
4-5.Deze winst mochten ze niet uit
handen geven en zij vochten met
elkaar naar de overwinning. Tessa
maakte de 4-6, waardoor de winst
weer hun kant op kwam maar het
eindsignaal klonk! Bij de strafworpen was de stand omgedraaid en
was de winst voor Top F4 met 6-4.
Angela, Monique en Isabel (moeders van de meiden) konden met
een goed gevoel terug naar huis om
het positieve nieuws aan de coaches Iris en Joyce te vertellen, die
zelf moesten spelen.

MD1 opnieuw kampioen
IJsclub Nooitgedacht
Aspiranten Atalante sluiten sterk in de breedte
leerzame 1e periode af
Vinkeveen - Sinds dit seizoen
wordt er in de aspiranten poule van
onze regio een halfjaarlijkse competitie gespeeld in plaats van een volledige seizoenscompetitie zoals bij
de senioren. Na de nieuwe indeling
halverwege worden de teams opnieuw ingedeeld en krijgen daardoor kans om in een meer gelijkwaardige poules terecht te komen.
De A aspiranten jongens, allemaal
sympathieke gasten, van wie de
meesten toch al zo’ 6-7 jaar onder
coachleiding staan van Ricardo van
Schie en Carl Pothuizen, hebben dit
seizoen een leuke sterke poule getroffen en zijn op een zesde plek geeindigd. Van sterke tegenstanders
werd soms glorieus een wedstrijd of
een set gewonnen, de mannen verbaasden vriend en vijand met mooie
staaltjes volleybal. Maar evenzo gingen ze de bietenbrug op door het
overzicht verliezen en vooral met
hangende koppen zich over te geven aan de spelers aan de andere
kant van het net. Echt weer andere groengele kaas na een reeks van
seizoenen op een tweede plek te
eindigen. Positief is wel dat de jongemannen nog niet eerder zoveel
geleerd hebben en rap verbeteren.
B aspiranten
Bij de B aspiranten komen twee
teams uit. De JB1 mix moet het stellen zonder Tessa Vermaas die door
een blessure al voor aanvang van
het seizoen moest afzeggen. Dus
hielden ze nog maar 6 spelers over.
Gelukkig heeft Nivja Bartman het
team een paar keer ondersteund
met een invalbeurt. Het team had
een kleine poule met twee nieuwe teams uit Castricum en Tuitjenhorn, uit een regio dat enkel wedstrijden in het weekend speelt. De
uitwedstrijd op zaterdag en verder
weg dan gebruikelijk was best passen en meten, de thuiswedstrijd op
vrijdag in De Boei bleek niet haalbaar. De mix is goed op elkaar ingespeeld omdat ze al lang samen
zijn, maar soms kon het spel wel
eens wisselvallig zijn. De teams uit
het noorden waren duidelijk sterker,
de andere teams waren gelijkwaardig. Nog niet alle wedstrijden zijn

verwerkt. JB1 is ofwel 3e ofwel 4e
geworden. In de volgende periode
wordt hun reisafstand gelukkig aardig ingekort doordat ze veel meer in
de eigen (oude) regio zullen spelen.
Kleine poule
JB2 speelt dit derde seizoen in een
kleine poule met vijf teams en zijn
derde geëindigd. Het mix team is
nog wel aan het zoeken, een vaste
coach om wat meer ondersteuning
te krijgen van de “zevende man/
vrouw” die de lijnen nog wat beter
kan uitzetten tijdens de wedstrijden, zou een nuttige hulp zijn. Het
team uit Haarlem was duidelijk een
maatje te groot, een sterk team dat
vooral uit jongens bestaat die vooral hard serveren en smashen. In de
directe confrontaties met de nummer 2 uit Amsteveen was het om
het even en gingen beide teams
met 2-1 en 1-2 naar huis. Dit was
ook het geval met Almere waar ook
een winst en een verliespartij op het
scorebord prijkte. Alleen VCH uit
Hoofddorp werd duidelijk overklast
door Atalante JB2.
Meisjes
Het meisjesteam MC1 komt uit
in de C poule, waar de verschillen aardig groot waren. De meiden
gaan met sprongen vooruit. Speelde het team vorig jaar nog wat tammetjes, dit seizoen worden de meiden steeds sterker en zekerder en
gaan steeds mooier in drieën spelen waardoor de smash ook beter
kan worden benut. Ze deden het
erg goed en twee wedstrijden voor
het eind waren ze nog koploper. De
voorlaatste wedstrijd werd ondanks
de mooie winst in set twee met 2-1
verloren van sterke tegenstander
Keistad uit Amersfoort. De laatste
wedstrijd in De Boei op vrijdag 1612 werd een 3-0 winst tegen de uiteindelijke nummer 3 met een spannende laatste set waarbij de meiden
van een achterstand sterk terugkwamen tot de nipte 25-23 winst.
Op sets zijn ze gedeeld eerste geworden, maar door meer gescoorde
punten was het op een haar na het
team van Keistad uit Amersfoort dat
periodekampioen is geworden.

Wilnis - De derde competitieronden van de marathon op de 50-jarige Jaap Eden baan in Amsterdam
is alweer verreden. Een grote groep
rijders van IJsclub Nooitgedacht uit
Wilnis waren in de verschillende categorieën in de baan om hun beste schaats voor te zetten. Als eerste groep waren de Dames 3 aan
de beurt met een keurig achtiende plaats van Lisanne Immerzeel.
Direct daarna reden de Masters 4
hun wedstrijd. Hier was Hans de
Best met een tweede plaats de beste NGW’er gevolgd met een vierde plaats voor, de weer herstellende van een vervelende ziekte, John
Meiwaard. Twintigste werd onze
trainer, Wout Berkelaar. Als volgende groep was de Masters 2 aan de
beurt met een wat tegenvallende
uitslag voor Henk Regelink en Jan
van der Zon, dertiende en vijftiende maar omdat er veel rijders voorin zaten die niet meespelen in het
klassement stegen de mannen toch
in het klassement. Henk naar de
tweede plaats en Jan naar de derde
plaats. De snelste NGW’er was de
sterk rijdende Jos Aarsman met een
keurige elfde plek. Als laatste Masters groep reden de Masters 3 hun
wedstrijd met als snelste NGW’er
Cor Oudshoorn met een fantastische zeventiende plaats. Voor Cor
een echte topprestatie.
Losse
Vlak daarachter kwam Nico de Jong
over de finish. Op éénentwintigste
plek ook een mooi resultaat. Peter

v.d. Meijden pakten ook nog één
puntje als dertigste. De topper van
Nooit Gedacht, momenteel rijdt ze
bij de Dames 2, Melissa van Pierre. Ze was vlak na het begin van
de wedstrijd weggereden met nog
twee dames maar de samenwerking was niet goed en moest Melissa losse. Ze bleef wel door rijden voor de derde plek. In de laatste ronden kreeg Melissa en andere rijdster bij zich en met z’n tweeën
streden ze om de derde plek en omdat Melissa al de hele wedstrijd in
de aanval was geweest had ze geen
puf meer maar werd knap vierder
en ze beleef in het klassement eerste! Het was echte mooie en spannende wedstrijd.
Daarna trokken de heren C3 ten
strijde met Koen de Best die weer
een schitterende tweede plek behaalde en een keurige vijfde plek in
het klassement. Een zwaarbevochten negende plek was er voor Dirk
de Jong bij de C2 rijders en steeg
met die uitslag naar de vierde plek
in het tussenklassement. Negende
staat Dennis Bunschoten en Sven
Prins is twaalfde.
Als laatste groep stond de C1 aan
het vertrek met een prachtige vijfde plek voor de baanselectie rijder
Niels Immerzeel. Hij doet in het algemeen klassement ook goed mee
met een zevende plek. Zo doet de
ijsclub op alle fronten goed mee en
dat is waar de club erg blij mee is
en hoopt dat de rest van het seizoen
zo blijft!

Mijdrecht - Het meisjes D1 team
van HVM heeft in de laatste thuiswedstrijd laten zien dat ze de terechte kampioen zijn. HBS uit Bloemendaal werd met 3-1 verslagen
met mooi hockey. Een vlammend
schot, na een opbouw vanuit het
achterveld, kruislings langs de keeper was een hoogtepunt.
De wedstrijd was een mooie afspiegeling van het seizoen 2011 waar

het team steeds meer op elkaar ingespeeld raakt. Een paradepaartje voor HVM en een team waar in
de toekomst nog veel van verwacht
kan worden.
Het publiek was dan ook zeer tevreden met de wedstrijd en applaudiseerde dan ook luid toen de ereronde gelopen werd. Nu op naar de
zaalcompetitie waar de meisjes in
de topklasse gaan spelen.

Atlantis heeft problemen
om de korf te vinden
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 17
december speelde het door Rabobank gesponsorde eerste team van
Atlantis thuis tegen ZKC, de koploper in de poule. Mondjesmaat beginnen de geblesseerden terug te
komen van hun herstel. Hopelijk kan
de ploeg in 2012 betere prestaties
gaan neer zetten. Er werd thuis verloren van ZKC met 6-13. In de eerste helft had de ploeg uit Mijdrecht
al moeite om de korf te vinden. Er
werd namelijk voor rust maar vier
keer gescoord. Echter, ZKC kon ook
niet verder komen dan zeven doelpunten. Na rust was Atlantis vastbesloten om de eerste goal van de
tweede helft te maken. Helaas viel
deze aan de verkeerde kant. Hierdoor kwam ZKC op vier punten. De
tegenstander bleef in de tweede
helft rustig doorscoren. Atlantis kon
zelf na rust maar twee keer de korf
vinden. Atlantis 1 hoopt in het nieuwe jaar betere prestaties neer te
kunnen zetten, want de punten zullen hard nodig zijn. Atlantis wenst
iedereen fijne dagen en hoopt iedereen weer te zien in 2012.

Atlantis 1 staat klaar voor een vrije
bal.
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Vierde ronde bij
Bridgeclub ABC

Winst voor AKU bij de
Linschotenloop
Regio - Werd de editie van 2010
nog afgelast door de sneeuw, dit
jaar is de jaarlijkse Linschotenloop
wél van start gegaan. Onder mooie,
maar winderige weersomstandigheden werd om 13.30 uur het startschot gegeven voor de ½ marathon.
Op het prachtige parcours werd er
door AKU- en Steenbok RunningTeam atleten goed gepresteerd. Er viel
winst te noteren voor Harry de Boer
van AKU in de categorie veteranen
45+ met een mooie tijd van 1.18,23.
Eveneens de hoogste plek op het
ereschavot was er weggelegd voor
Jolanda ten Brinke. Deze voedingsdeskundige van het Steenbok RunningTeam en AKU atlete legde in
een moeilijke race, waar de eerste
4 km tegen de sterke wind in gelopen moest worden, beslag op de
eerste plaats in de categorie 35+ in
een toch wel mooie 1.27,24. Mooie

prestatie, zeker gezien het feit dat
er de afgelopen weken voorzichtig getraind is om een kuitblessure
te voorkomen. John van Dijk kwam
eveneens uit in de categorie 35+,
maar dan bij de mannen, en werd
keurig 7e in een tijd van 1.16,26.
Ook Freek Koersvelt was dik tevreden over zijn optreden. Hij is in training voor de marathon van Rotterdam van 15 april 2012 en had de
laatste weken wat last van achillespees probleempjes. Gelukkig zijn
die nu achter de rus en hij was blij
met zijn 1.27,51 op deze halve.
Ook Steenbok RunningTeam atleet
Marcel Pool had de laatste periode
wat ongemakken, maar presteerde
naar behoren op de 10 km. De eerste 5 legde hij af in 16.44, maar vervolgens volgde wat verval in snelheid, waardoor zijn eindtijd 34.32
was waarmee hij 6e werd.

Uithoorn - Donderdag 15 december is de vierde ronde van de tweede cyclus bij Bridgeclub ABC gespeeld. De vierde ronde is eigenlijk
een pre-kerstdrive, de laatste competitieronde voor de kerst. Voordat
het bridgen begon, kwam de voorzitter met wat mededelingen. Zo
was er een brief ontvangen van Piet
Prins, waarin hij iedereen bedankte voor het meeleven en ook iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling toewenste. Deze
brief werd door de leden zeer op
prijs gesteld. Ook kwam de voorzitter nog met de mededeling dat donderdag 22 december de Kerstdrive
gehouden wordt in de Strooppot in
De Hoef, dit op speciaal verzoek van
Bep Soppe, die ook eens een thuiswedstrijd wilde bridgen. De aanvang is om 9.30 uur. Hij was zeker
bang dat er iemand in de vereniging is die dat zou vergeten. Tevens
werd nog meegedeeld dat ‘t Buurtnest een winterstop heeft ingesteld
en dat er dus op 29 december en 5
januari niet gebridged wordt. Toen
kon het bridgen aanvangen. Er werd
aan 15 tafels gebridged. Acht in de
A-lijn en zeven in de B-lijn, helaas
een stilstaande ronde in de B-lijn.
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Greet de Jong en Roel
Knaap met 63,13%, dit paar gaat als
een speer. Tweede werd het paar
Ria Wezenberg en Hanny Hamacher met 59,25%, dit paar ontliep
in de eerste cyclus de degradatie
uit de A-lijn net, maar liet nu toch
wel zien dat dit terecht was. Derde
werden het paar Siep Ligtenberg en
Piet Hoogenboom met 58,70%, dit

paar had een kleine inzinking, maar
is daar geloof al uit.
B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Ada Groenewegen en
Roelie v.d. Voorden met maar liefst
68,00%, zeer sterk gespeeld dit keer.
Tweede werd het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 61,25%,
met dit paar moet nog gedegen rekening gehouden worden. Derde is
het echtpaar Henny en Lucas v.d.
Meer met 59,00%, dit is een paar
dat als het even mee zit de sterren
van de hemel kan spelen.
De competitiestand
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de
Jong en Roel Knaap eerste met een
gemiddelde score van 64,07%, zij
staan al bijna 10% los van de volgers. Tweede zijn Nel Heilmann en
Hetty Houtman met 54,66% en derde het echtpaar Leny en Jan v.d.
Schot met 53,82%. De volgers zullen er nog hard aan moeten werken
om de achterstand iets dragelijker
te maken.
B-lijn
In de B-lijn heeft het paar Ada Groenenwegen en Roelie v.d.Voorden de
leiding overgenomen met een gemiddelde score van 58,80%, tweede is het echtpaar Tilly en Arnold
van Dijk met 57,36% en derde het
echtpaar Henny en Lucas v.d. Meer
met 57,17%. Hier zijn de verschillen
nog uiterst klein, maar na de vierde plaats valt er toch wel een gaatje.
Volgende week is de Kerstdrive in
De Hoef en daarna wordt er twee
weken niet gespeeld.

Prijsbiljarten in de Merel

Daan de Best van ‘Nooitgedacht’
rijdt NK Kortebaan
Wilnis - Op 18 december werden
de 32 snelste nationale A-pupillen
op de 100 meter uitgenodigd om te
strijden om het Nederlands Kampioenschap Kortebaan op FlevOnice in Biddinghuizen. Daan de Best,
30ste op de landelijke lijst, ontving
hiervoor van de KNSB een uitnodiging.
Kortebaanwedstrijden worden, anders dan bij de langebaan, over 140

Vinkeveen - Tweede kerstdag is
er prijsbiljarten voor heren en dames in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. De aanvang is 14.30
uur. Geen kader en spelers boven 6
moyenne. In de interne competitie
van biljartclub de Merel gaat Hans

Levy riant aan de leiding met als
goede tweede Piet Best en als voorlopige derde Gijs Rijneveld.
Maar er zijn nog voldoende speeldagen om de stand te doen kantelen. Voor inlichtingen over biljarten
in de Merel: tel 0297-263562.

meter rechtdoor gehouden. Na de
eerste omloop oftewel twee wedstrijden, waarvan de tijden bij elkaar
opgeteld werden, stond Daan 27ste
op de lijst.
Helaas bleek voor Daan het podium buiten bereik, maar na de tweede omloop, die voor Daan veel beter
verliep, wist hij zijn positie tot een
mooie 21ste plaats te verbeteren.

Met veel loopvermogen en het spel
dat alleen maar op en neer gaat is
het een zeer behoorlijke wedstrijd
voor de neutrale toeschouwers. De
Futsalmutsen komen snel op voorsprong gevolgd door een technisch
hoogstandje van de dames van DVSA. Die gelijke stand kunnen ze een
paar minuten vasthouden, maar dan
is het toch weer de Futsalmutsen
die de leiding nemen en kan uitlopen naar 3-1.
CSW
CSW begint haar 2e wedstrijd meteen goed, nadat de eerste verloren
was gegaan in de laatste seconden.
Na een schitterende aanval worden
de DVSA Dames snel op achterstand gezet. Na het lang spannend
te hebben gemaakt om niet uit te lopen wordt uiteindelijk toch verdiend
door CSW gewonnen. De winnende ploeg bij de wedstrijd tussen G.
Semp Trosrozen en OLV mag zich
na 2 speelronden de koploper noemen van de avond. G. Semp Trosrozen laat meteen zien dat ze deze
avond zouden kunnen winnen, door
snel de 1-0 te scoren. De geroutineerde vrouwen van OLV proberen
door middel van korte snelle combinaties tot scoren te komen. Hier-

tegenover staan de snelle uitbraken
van de jonge dames van G. Semp
Trosrozen. Dan zal je natuurlijk altijd zien. De wedstrijd eindigt in een
gelijkspel, 2-2.
Papagalo
Na 3 speelrondes waren het de
teams van Papagallo, OLV & G.
Semp Trosrozen die voor de bovenste 2 plekken zouden gaan strijden.
De Futsalmutsen en CSW waren
nog niet uitgeschakeld, maar moesten dan wel de laatste 2 wedstrijden
winnen om nog kans te blijven behouden op een finaleplek. De winnaar van de wedstrijd Papagallo &
G. Semp Trosrozen was dan ook een
toppertje en zou de eerste finalist
moeten opleveren. G. Semp Trosrozen komt halverwege de wedstrijd
op voorsprong na een doelpunt van
een van de zusjes Helling, en even
later verdubbelen ze die voorsprong
zelfs. Dit is echter de spannendste
wedstrijd van het toernooi, want Papagallo komt knap terug tot 2-2 en
3 minuten voor tijd word de bal zelfs
via de kluts in eigen doel gewerkt
waardoor Papagallo de eerste finalist is.
OLV
In de laatste wedstrijd van de avond
doet OLV wat het moet doen, namelijk niet te ruim verliezen van CSW.
Sterker nog, ze spelen gewoon netjes 0-0 en zij gaan dus als 2e finalist
door naar de finale-avond die op 11
februari gespeeld wordt. De tweede
damesavond staat op het programma voor 14 januari, maar op 7 januari wordt het Quakeltoernooi alweer
hervat met een herenavond waarin
de teams van Bolle Pouw II, De begonia’s, KDO onder de 18, Stip Reizen en Fico het tegen elkaar opnemen. Dit belooft een goed begin
voor het nieuwe jaar en een mooie
voetbalavond te worden.

Regio - Deze week behaalde Cens
1 op APK-3 een volle 9-0 winst. De
mannen uit Nieuwer Ter Aa konden dat vuurwerkbrandje van Cens
niet blussen. Ook Paddestoel 3 was
thuisspelend in de winning mood.
Tegenstander Cens 2 kreeg geen
voetje tussen de deur. Bobs Bar
ziet de lichtjes van kerst al branden ze wonnen met een maximale winst van 9-0 in een thuiswedstrijd tegen de gasten van Springbok 2 uit De Hoef. De Kromme Mijdrecht 2 liet het laatste kaarsje tegen
De Schans uitwaaien, het werd 4-5
in het voordeel van De Schans. Ab
Augustin van de Kromme Mijdrecht
was de ster van de avond, was tegen kopman John Beets in slechts
16 beurtjes uit.
De Kromme Mijdrecht 2 kwam tegen koploper Dio tot 2-7. De druk
was goed opgevoerd, want het waren spannende partijen. Dio blijkt
standvastig. De Kuiper/van Wijk
kreeg het tegen Nieuwer Ter Aa
zwaar te verduren. De poldergeesten ontkurkten heftig, het werd 2-7
voor APK-Mijdrecht 4. De Merel/
Heerenlux 1 verloor met 3-6 van De
Paddestoel 2. Arie van Vliet van De
Merel liet Pim de Jager in 12 beurt-

jes verbijsterd achter. Pim kwam tot
slechts 15 van z’n 53 te maken caramboles. Ook de hoogste serie van
de week ging naar de oud-botenbouwer, hij liet een serie van 14 op
de score noteren waarna de arbiter
de partij voor hem afsloot. De nabeurt voor Pim leverde geen enkele productie. Stieva Aalsmeer is op
zijn return. Bernard Enthoven en
Lucia Burger behaalden een keurige 4-5 tegen De Vrijheid-Biljartmakers. Lucia was in slechts 19 beurten uit en kwam tot een mooie serie van 7. Bert Loogman van de Vrijheid won in 24 beurten van Derk
Bunders, Derk kwam niet in zijn
spel. De Paddestoel 1 behaalde een
mooie 7-2 op De Merel/Heerenlux
3. Hans Bras, Alan Knightley en Rohan Janmaat deden het voor de De
Paddestoel, terwijl Cor van Wijk de
eer voor zijn team de Merel 3 hoog
hield. APK-Mijdrecht 1 verloor met
2-7 van De Merel/Heerenlux 2. Cor
Ultee wist de enige 2 punten voor
zijn team APK 1 te koesteren want
de resterende 7 punten gingen in
de auto mee naar Vinkeveen. Gijs
van der Vliet, Wim van der Linden
en Benno de Rooij eisten dat aandeel op.

Lucky Stable rijdt voor KiKa

Spannende 1e damesavond
tijdens het Quakeltoernooi
De Kwakel - Zes damesteams streden afgelopen zaterdag op de 1e
damesavond van het Quakeltoernooi om twee finaleplaatsen. De
avond begint met de wedstrijd van
Papagallo tegen OLV. Papagallo begint meteen al met 3 veldspeelster
door een vroege blessure en een
te late wissel. Resulteert meteen
in een 0-1 achterstand. Papagallo
komt dit niet meer te boven tegen
het slim combinerend OLV. Eindstand 2-4 voor OLV. DVSA dames
uit Amerongen tegen de Futsalmutsen is een wedstrijd met bijna alleen
maar tieners in het veld.

Biljartclubs Cens 1, Paddestoel
3 en Cens 1 stijgen met stip

Schaatser Kevin Regelink
wint sensationeel in Breda
De Ronde Venen - De tiende wedstrijd van de KPN cup marathon
stond voor afgelopen zaterdag in
Breda gepland.
Kevin Regelink van IJsclub Nooitgedacht uit Wilnis was ook weer van
de partij. Zoals gewoonlijk waren
er weer wat kleine uitlooppogingen
tot er na veertig ronden een groepje van acht man ontstond met niemand van Kevin’s team Romex Restate erbij. Er ontstond een tweede groep met één rijder van Romex
Restate, maar geen Kevin. Het peloton trok zich ook in gang. Na een
paar rondjes ging Kevin, met een
ploeggenoot Axel Koopman achter zich, versnellen om bij de tweede groep terecht te komen en ze
stoomden meteen door naar de
kopgroep, die inmiddels tot zeventien man was gegroeid. Deze zeventien man met drie Romex Restate rijders pakten een ronde voorsprong op het peloton. In de tweede helft van de wedstrijd ontsnapte er weer een groepje dat ook een
ronde probeerde te pakken. In de
groep zat ook Niels Mesu die ook
in de eerste kopgroep zat, dus die
ging voor zijn tweede rondje voorsprong! Kevin werd door zijn ploegleider, Marcel van Marsbergen, er
op gewezen dat Niels weggereden
was en Kevin ging er alleen achteraan en sloot na ongeveer drie ronden aan bij die groep die alles probeerde om een ronde te plakken,
toen plotseling Niels Mesu onderuitging en terugkwam in het peloton. Dit was de ideale kans voor Ke-

vin maar de groep viel stil en zakte
weer terug in het peloton.
Eigen kracht
Met nog elf ronden voor het einde
werd er gebeld voor het peloton om
af te sprinten. Daarna was de beurt
aan de zeventien man sterke kopgroep. Zes ronden voor het einde
ging een rijder er vandoor en pakte zo’n tachtig meter voorsprong.
Drie ronden voor de finish plaatste Kevin een versnelling, omdat hij
niet wilde afwachten. Dit was hem
verteld door zijn trainer de alombekende Richard van Kempen. Richard had tegen Kevin gezegd dat
hij van zijn eigen krachten moet uitgaan en niet teveel af moet wachten
zoals in voorgaande finales. Voor de
laatste ronden haalde Kevin de eerste vluchter in en reed alleen op
kop. Hij had het wel heel erg moeilijk maar kon toch als eerste én alleen over de finish komen. Een
droom werd nu werkelijkheid. Eindelijk een bevestiging die er al weken aan zat te komen. Achter Kevin
werd de Belg, Bart Swings, tweede en Mark Ooievaar derde, zowaar
een mooi podium!
Gisteren, dinsdag 20 december,
reed de eerste divisie een wedstrijd
op Flevonice in Biddinghuizen op
de vijfkilometer baan. Dit ging over
vijftig kilometer en was weer een
nieuwe uitdaging voor Kevin.
Daarna, op woensdag 28 december,
in Thialf in Heerenveen het Nederlands Kampioenschap.

De Ronde Venen - Op vrijdag 30
december zal Lucky Stable net als
voorgaande jaren weer een sponsorspringwedstrijd
organiseren,
waarbij de kerstsfeer niet ontbreekt.
Het springparcours zal aangekleed
worden met planten en bomen
die ter beschikking gesteld worden door Tuincentrum de Huifkar
uit Mijdrecht, dat door Lucky Stable hiervoor hartelijk bedankt wordt.
Lucky Stable gaat er van uit dat het
een zeer succesvolle en gezellige
dag wordt!
Iedereen die bij Lucky Stable op de
manege rijdt en kan springen mag
meedoen aan deze springwedstrijd.
Elk jaar zetten ze zich met z’n allen
in voor een goed doel. Dit jaar heb-

ben zij ervoor gekozen om KiKa te
steunen. KiKa (Kinderen Kankervrij) werft fondsen, die ten goede
komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te
zijn: aan onderzoek waarmee deze
centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere
behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd.
En meer genezing en kwaliteit. Dat
is waarvoor KiKa uw steun vraagt.
Want kinderen met kanker worden
liever gisteren beter dan vandaag.
Op deze dag is iedereen welkom
om de wedstrijd bij te wonen, KiKa
te steunen of om gewoon eens op
de manege te komen kijken.

Kim Ultee wint brons in Malta
De Hoef - De 14-jarige Kim Ultee, wonend in De Hoef en leerling van het VLC Mijdrecht, is afgelopen week naar Malta afgereisd
om daar deel te nemen aan een internationaal turntoernooi georganiseerd door Gymstars. De turnvereniging DOS Alphen a/d Rijn, waar
Kim nu vier jaar traint, was uitgenodigd voor dit toernooi.
Op zaterdag heeft Kim net niet het
podium gehaald, maar met een 4e
plaats een goede prestatie geleverd.
Tevens heeft zij zich op deze wedstrijd geplaatst voor 3 toestelfinales,

brug, balk en vloer, die de volgende
dag plaats vonden. Door op zondag
zeer netjes en goed te turnen op
vloer, met een schroef als eindserie,
mocht Kim de 3e plaats op het podium innemen. Een knappe prestatie op dit toernooi waar turnsters uit
8 Europese landen aan deelnamen.
Na dit wedstrijdweekeinde heeft
zij zich goed kunnen voorbereiden
op de regiowedstrijd die in januari plaatsvindt, door nog een aantal
leerzame trainingstages gevolgd te
hebben op Malta.
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Baembrigde en Brooklyn
Group pakken de winst

Knappe overwinning van Atlantis A1 op Valto A1.

Sublieme overwinning
Atlantis A1
Mijdrecht - In competitieronde zes
heeft Atlantis A1 goede zaken gedaan door thuis te winnen van het
vlak boven hen staande Valto A1.
De twee punten voorsprong met
rust (10-8) werden in de tweede
helft geconsolideerd en er werd gefinisht bij 19-17. Hierdoor stijgt Atlantis A1/Van Dam naar de 5e plek.
In de voorbespreking werd duidelijk dat het team op scherp stond.
Het straalde zelfvertrouwen uit en
besprak zelfs even of het vandaag
mogelijk was om de 20 doelpuntengrens te behalen. Vele toeschouwers waren aanwezig, waaronder
erelid Rien Pothuizen, om de discipelen van Arie Zaal en Marijke
Pauw te ondersteunen op jacht naar
weer een nieuw record. Kortom, alle
ingrediënten waren aanwezig voor
een mooie korfbalpot.
Het begin van de wedstrijd was voor
de bezoekers uit De Lier. Hun vizier stond op scherp en binnen no
time stond het 0-2. Het was Maarten Helsloot die Atlantis’ eerste treffer op het scorebord bracht. Als hij
daarna door zijn directe tegenstander gehinderd wordt in het scoren,
is het Goof van Straaten die de toegekende strafworp benut. Na de 2-3
is het Lars van Walraven die van afstand de 3-3 neerzet. Valto bleef het
Atlantis moeilijk maken en scoorde achtereenvolgens de 3-4 en de
3-5, maar met twee afstandschoten via Jeroen Korver en Ciska Taal
kwam de ploeg weer naast Valto.
Atlantis drukte door: de 6-5 kwam
uit de handen van Sharon Moen
en met 7-5 door Maarten dacht de
ploeg de tegenstander knock out te
hebben. Echter, Valto bleef aanhaken en ging op jacht naar de gelijkmaker. Ze werden daarvoor beloond, want het werd gelijk. Atlantis bleef het spel dicteren en was
de betere ploeg. Drie treffers op rij
van Atlantis door Goof, Megan van
Aken en Sophia van der Horst gaf
de ploeg wat meer lucht. Het laatste wapenfeit voor het rustsignaal

was voor Valto, waardoor er een 108 ruststand werd bereikt.
Complimenten
Complimenten voor de ploeg die
zich uitstekend herpakte na een
aarzelend begin en het gevaar van
Valto, de supersnelle heren, aardig onder controle wist te houden. De doelstelling vooraf, de 20
doelpunten halen, was nog ruimschoots aanwezig. Gemotiveerd begon Atlantis aan de tweede helft
en het bouwde de voorsprong gestaag uit. Maarten scoorde de 118. Valto pikte nog even aan op 11-9,
maar Atlantis bleef heer en meester
en liep uit naar 14-9 door doelpunten van Jeroen, Lars en Goof. Dankzij de doelpunten van Lars en Sharon werd het 16-12. Vervolgens pakte Atlantis zes punten voorsprong
naar 18-12 via Sophia en Jeroen. Er
leek geen vuiltje aan de lucht voor
een grote overwinning en met nog
zo’n tien minuten op de klok was de
wedstrijd gespeeld. Wat voor wondermiddel Valto had, is niet bekend,
maar de ploeg ging op jacht en was
succesvol. Het ene na het andere schot ging door de mand en de
voorsprong van Atlantis slonk zienderogen. Het werd zowaar 18-17. In
de laatste hectische minuten werd
Maarten bij een vrije kans onderuit
geduwd en mocht Goof de genadeklap toedienen vanaf de strafworpstip. Dit deed hij uitermate koelbloedig, waardoor Atlantis de wedstrijd
verdiend won en weer twee punten
rijker was.
De wedstrijd werd gewonnen doordat bij Atlantis iedereen tot scoren
kan komen, terwijl dit bij Valto veelal van de heren (15x) kwam. Atlantis staat nu op een keurige vijfde plek in de landelijke eerste klasse A-jeugd. Het volgende duel is
op 7 januari. Dan reist de ploeg af
naar Den Hoorn (ZH) alwaar D.E.S.
de tegenstander zal zijn. De wedstrijd wordt gespeeld in sporthal de
Hoornbloem, aanvang 15.00 uur.

Mijdrecht - Vrijdag 16 december
werd de derde ontmoeting van de
bedrijfscompetitie
georganiseerd
door Tennishal de Ronde Venen. In
poule A nam WSCE het op tegen
S.T.Baembridge gevolgd door Rabobank 1 tegen Brooklyn Group.
Op papier waren dit voor aanvang van het duel de nr.1 en nr.4.
S.T. Baembridge had tot nu toe nog
geen ontmoeting gewonnen. De
mannen van S.T. Baembridge wilden
tegen de nr.1 WSCE gaan stunten.
Op baan 4 werd een voorsprong van
4-1 genomen door S.T. Baembridge.
Het mixkoppel van WSCE gaf niet
op en kwam terug tot 5-3. Het dubbelkoppel van S.T. Baembrigde leek
geschrokken maar kon de goede
start hervatten en won met 9-4.
Op baan 5 ging de partij de hele wedstrijd gelijk op. Het was een
nek aan nek race tot het einde. Bij
het eind van het eerste uur was het
6-6 en 30-30. Deze game moest nog
afgespeeld worden en zou bepalen
wie de winnaar van dit uur werd. Na
een lange en bloedstollende game
was het WSCE dat met een backhand winner de overwinning claimde 7-6. Een mooie uitslag voor WSCE maar omdat het verschil maar 1
game was had S.T.Baembrigde een
kleine voorsprong.
Het tweede uur ging van start en al
snel was te zien dat S.T. Baembrigde
te sterk was op baan 4. Het koppel
bouwde de voorsprong uit tot een
14-5 uitslag. Op baan 5 moest het
mixkoppel van WSCE de wedstrijd
winnen om niet dik te verliezen. In
het begin ging het gelijk op maar
toch was het WSCE dat er met een
11-7 overwinning van door ging.
Na een 2 uur spelen was het S.T.
Baembrigde dat uiteindelijk de ontmoeting knap met 9-7 won.

Belangrijk
Een belangrijke ontmoeting omdat
beide teams 1 keer gewonnen en
verloren hadden. Dit duel zou uitmaken wie er in ieder geval verzekerd zou zijn van een 2e plaats. Bij
het begin van het eerste uur was
meteen duidelijk dat er veel op het
spel stond. Rabobank 1 nam op
baan 1 de leiding en gaf gedurende
deze mooie wedstrijd de overwinning niet meer uit handen. Na een
uur spelen was het 8-4 in het voordeel van de Rabobank geworden.
Op de andere baan was Brooklyn
Group goed uit de startblokken gekomen. Ondanks de vele spannende games was het Brooklyn Group
dat met 14-2 won.
Het tweede uur moest gaan uitmaken wie er 2e in de poule werd. Bij
gelijkspel zou Rabobank door meer
gewonnen wedstrijden goede zaken doen. Brooklyn Group won op
baan 1 de wedstrijd met 14-8. De
wedstrijd op baan 2 zou de doorslag
voor deze ontmoeting geven. Vanaf het begin af aan ging het gelijk
op. Goede games wisselden elkaar
af, beide teams maakten kans op de
winst. Na een spannend uur tennis
stond er een uitslag van 9-9 op het
bord dat de verhouding tussen de
twee mixkoppels het beste weergaf.
Na deze spannende wedstrijd stond
er een einduitslag van 10-6 in het
voordeel van Brooklyn Group op het
bord.
Januari 2012
Eind januari volgend jaar worden de
poules opnieuw ingedeeld en zullen
de nieuwe speeldata bekend worden. Op vrijdag 13 januari staan in
poule B de laatste duels gepland.
De uitslagen en speelschema’s zijn
ook op internet te volgen: www.tennishalderondevenen.nl

Veel pressie
Het was de derde confrontatie van
dit seizoen tegen de Noordwijkers,
waarbij De Vinken tijdens de laatste
ontmoeting verloor met 13-15.
Met
Joyce
Kroon,
Kelvin
Hoogeboom, Rudy en Silvia Oussoren in de aanval en Melanie Kroon,
Mariska Meulstee, Peter Kooijman
en Peter Koeleman in de verdediging kwam De Vinken sterk uit de
startblokken met scores van Kelvin
en Joyce. Even verslapte de Vinkendefensie door een afvallende bal te
laten gaan , wat meteen door een
Noordwijks schot werd afgestraft.
Overtuigend kwam het achttal van
coach Fred Straatman op een 2-7
voorsprong, met treffers van Kelvin, Silvia, Melanie en beide Peters.
Slordigheden waren de gemiste
strafworpen bij beide ploegen en de
korte kansjes, die soms gemakkelijk
werden weggegeven. Hieruit scoorde Fluks tweemaal. Aan Vinkenzijde kon Mariska tot scoren komen,
waarna De Vinken op slag van rust
aanvallend weinig geduld had om
lange aanvallen te verzorgen.

Collectief scoren
Na rust werd al gauw duidelijk dat
alle zeilen bijgezet moesten worden om de voorsprong te behouden, want twee Flukse treffers binnen twee minuten beloofde weinig
goeds. Gelukkig bleef de strijdlust in
de ploeg en aanvallend was De Vinken messcherp met doorloopballen
van Melanie en Mariska. Dit met behulp van beide Peters, die met veel
fanatisme een sterke rebound verzorgden. Met scores van Mariska,
Melanie, Silvia, Peter Koel en Rudy kwam De Vinken op een veilige
8-13 voorsprong. Dit bleek van korte duur, want twee treffers van Fluks
deed ieders hartslag stijgen.
Minutenlang lag het spel stil door
een pijnlijke confrontatie met de
knieën, waarbij Rudy de nodige verzorging van Ria Kamminga ontving.
Vanuit de spelhervatting bleven
de doorloopballen van de Vinkendames levensgevaarlijk en Mariska wist deze te bekronen met twee
strafworpen.
Met nog tien minuten speeltijd wisselde Fluks een heer die met zijn
eerste schot de stand op 13-15 zetten. Het vertrouwen en het geduld
bleef, wat kansjes achter de korf
opleverden en waarbij Joyce meerdere vrije ballen toegekend kreeg.
Het resultaat waren treffers van Rudy, wat marge weer op vier bracht.
En na de 13-17 kon de ABN-AMRO-equipe het veld opgelucht verlaten en stelt met dit resultaat de
gedeelde vierde plaats veilig.
Op 7 januari speelt De Vinken thuis
tegen Fiks 1 uit Oegstgeest. De
wedstrijd zal om 18.30 uur aanvangen in sporthal De Boei.

Mijdrecht - Tennisvereniging Mijdrecht is blij met sponsoren die zich
inzetten om het projectplan “sfeer
bindt leden” te laten slagen. Daarom wil TVM deze keer de aandacht
graag vestigen op haar enthousiaste sponsor Maurice Cassee. Maurice zal met zijn schildersbedrijf Cassee Schilders B.V., vanuit meer dan
30 jaar ervaring, TVM op zijn eigen
flexibele wijze gaan helpen met een
kwalitatief hoogwaardige uitvoering
van binnenschilderwerk. Het clubhuis is op deze wijze verzekerd van
een mooi nieuw perfect opgebracht
kleurtje dat weer jaren zal meegaan.
Maurice tennist zelf al jaren bij
TVM, leert daar ook nog steeds het
nodige bij (tennisles) en vindt het
fijn om het clubhuis ook voor aankomende leden aantrekkelijker te
maken. Een aantal vrijwilligers gaat
hem helpen met de nodige voorbereidende werkzaamheden.
Actief
Maurice is al heel wat jaartjes actief

voor het familiebedrijf dat hij in 2006
van zijn vader heeft overgenomen.
Cassee Schilders B.V. biedt naast
het reguliere schilderwerk meerjarige overeenkomsten voor het onderhoud aan binnen- en buitenschilderwerk. Zowel de particuliere
markt als de zakelijke markt ervaart
deze dienst als bijzonder aantrekkelijk. Buiten schilderwerkzaamheden
biedt het bedrijf ook diensten als
glas- en behang/glasvlieswerk, gevelreiniging, steigerwerk en het vervangen van houtrot. Een paar extra
handen kan Maurice altijd goed gebruiken. Hij is daarom op zoek naar
een extra onderhoudsschilder uit
deze regio, die voor zijn bedrijf wil
gaan werken. Dus heb je de juiste capaciteiten dan mag je contact
met hem opnemen. Wil deze onderhoudsschilder ook graag een balletje slaan dan slaan ze twee vliegen
in een klap want nieuwe leden bij
TVM zijn van harte welkom. Vraag
gerust naar de mogelijkheden, en
eerst proberen mag natuurlijk ook!

Kerstfeest bij BVU
Uithoorn - Op maandag 19 december speelde Bridgevereniging Uithoorn (BVU) haar traditionele Kerstdrive. De meeste dames en heren
hadden eraan gedacht dat ook het
uiterlijk bij kerst wat wil en kwamen
in kostuum of met glitters getooid.
Een lust voor het oog. De dames
van de feestcommissie hadden, mede dankzij financiële ondersteuning
van Supermarkt Deen, weer een
prachtige prijzentafel gemaakt, met
voor ieder wat wils. En ook aan de
innerlijke mens werd natuurlijk gedacht, met heerlijke hapjes tijdens
het spelen. Het bridgen zelf was dit
keer geen geknutsel, een bomvolle
zaal met gewoon lekker spelen, iedereen in zijn/haar eigen lijn. Dit leverde de volgende uitslagen op:

A-lijn:
1. Kokkie van den Kerkhoven
& Corry Smit
59,91%
2. Ans Breggeman
& Lia Guijt
59,02%
3. Bep & John de Voijs
57,50%
4. An & Bert Pronk
57,23%
5. Marineke Lang
& Martin Kok
55,36%
B-lijn:
1. Ineke Hilliard
& Elisabeth van den Berg 66,34%
2. Marijcke
& Gouke van der Wal
61,07%
3. Hennie
& Sierk Goedemoed
58.21%
4. Maarten Breggeman
& Cor Hendrix
56,61%
5. Hetty Houtman
& Jos van Leeuwen
56,43%

De Vinken nestelt zich in
de middenmoot
Vinkeveen - De korfballers van De
Vinken kampten al wekenlang met
nipte nederlagen, maar afgelopen
zaterdag 17 december wist De Vinken wel de winst te bemachtigen. In
Noordwijk tegen Fluks 1 speelde De
Vinken gedurende de eerste helft
verdedigend sterk en kwam op 4-8
voorsprong. Fluks liet zich niet uit
het veld slaan en bleef aanhaken,
waardoor het verschil zelfs tot twee
werd geminimaliseerd. Pas in de
eindfase werd de wedstrijd met 1417 in Vinkeveens voordeel beslist.

Cassee schilders B.V. geeft kleur
aan het clubhuis van TVM

Hertha F1 nu zelfs
herfstkampioen
Vinkeveen – Het succes van de afgelopen weken is de Vinkeveense
F1 tjes niet in de koude kleren gaan
zitten. Lag vorige week alleen Mees
(Messi) van Zijtveld nog in de oergezellige Hertha-ziekenboeg, deze
week hadden Niels Maas en Cooper Kropveld zich daar ook gemeld
met allerhande klachten. Tijdens de
warming-up werden de invallers
van vandaag Sidney Voorneveld,
Jaiden van der Sloot en Mats (Koeman) Klinkhamer even bijgepraat
en werd hen verteld dat ze met z’n
allen moesten aanvallen maar ook
verdedigen. Deze week speelde ze
tegen BFC uit Bussum.
Reeds in de eerste minuut scoorde namens Hertha met een vliegend afstandschot Sem Werneke:
0-1. Dat was wel heel snel…Hertha
speelde een puike eerste helft, de

bal circuleerde constant binnen de
vinkeveense gelederen en hoofdtrainer JP Loman was duidelijk in
zijn nopjes met zijn team:
Nog voor rust was het opnieuw feest
toen Rens Kok(kie) bijgenaamd:
“de kapper” de bal (na ongeveer 15
kapbewegingen) bij topscorer Yanick Sumajouw bezorgde, die voor
de zoveelste keer dit seizoen, fraai
afrondde. 0-2. De tweede helft was
voor BFC en ze scoorden dan ook
1-2... Zou het dan toch nog fout
gaan... Maar er werd vandaag prima
verdedigd met Daan de Boer voorop
maar ook Vince, Jaiden en Sidney
zijn prima stofzuigers. En dan Luca Irving, de keeper, hij voorkwam
vandaag een Vinkeveense ramp
met een paar prachtige reddingen.
Eindstand: 1-2 en zo pakte Hertha
F1 voor het eerst dit seizoen de koppositie. Wordt volgend jaar vervolgd.

Atlantis B2 wint eenvoudig van Synergo.

Atlantis B1 behoudt koppositie
Mijdrecht - Zaterdag 17 december
stond voor het door Roebeson gesponsorde Atlantis B1 de uitwedstrijd tegen Synergo B1 op het programma. Na een matige en rommelige eerste helft en een goede tweede helft stond er een welverdiende 8 – 17 eindstand op het
scorebord. Atlantis B1 startte in de
vertrouwde opstelling met de heren Jonathan van der Horst, Mark
Kruiswijk, Lars Kuylenburg en Joppe Lammers en met de dames Britt
Vermolen, Joyce Rodenburg, Heleen Haspels en Rosalie Schouten.
De afgelopen twee wedstrijden waren met goed verzorgd spel al duidelijk gewonnen en doordat de concurrentie punten had laten liggen,
stond de B1 bovenaan. Tegen Synergo, dat de laatste plaats bezette,
werd dan ook geacht te winnen met
een goede uitslag. Het begin van
de wedstrijd was duidelijk voor het
door Roebeson gesponsorde Atlantis B1. Met twee goede aanvallende
acties van Rosalie was het al snel 0
– 2. Na deze goede start werd het
spel echter slordig en erg gehaast.
Synergo kon hierdoor in het spoor
blijven en hield het spannend. Bij
rust was het 5 – 7.
In de rust werd er door de coaches

Serge Kraaikamp en Wouter Drubbel gewezen op het gehaaste en
rommelige spel. De aanval moest
rustig opgezet worden en verdedigend eerst je persoonlijke tegenstander uitschakelen. De tweede
helft moest duidelijk beter. Vol goede moed en met de wil om te winnen ging de tweede helft van start.
Er was een duidelijke positieve verandering is het spel van Atlantis en
dit resulteerde in goed uitgespeelde
kansen. Door vijf snelle doelpunten
achter elkaar was er een definitief
gat geslagen: 5 – 12. Rustig ging Atlantis B1 verder met het uitbouwen
van de voorsprong. En mede dankzij 2 doelpunten van invalster Joelle Bakker en een mooie assist van
invaller Rick Kuylenburg kwam de
eindstand 8 –17 op het scorebord.
Door deze goede teamprestatie
blijft het door Roebeson gesponsorde Atlantis B1 de ranglijst aanvoeren. Woensdag 21 december om
20.00 uur staat de laatste competitie
wedstrijd van 2011 op het programma. Dan speelt Atlantis B1 in de eigen Phoenixsporthal tegen concurrent Victum, welke dure punten verspeelde tegen De Vinken B1. Komt
u woensdag Atlantis B1 aanmoedigen?

Nooitgedacht in pupillentoernooi
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag vond in Deventer de 25ste
RIho on Ice Internationale Pupillentoernooi plaats. Ook IJsclub Nooitgedacht was daar weer met zes van
zijn pupillen vertegenwoordigd. Onder goede omstandigheden en onder het nieuwe dak van de ijsbaan
werd er een geslaagd toernooi gereden door de jonge schaatsers.
Het resultaat was uiteindelijk een
14de plaats van de 24 deelnemende teams.
Kevin Snel reed bij de pupillen A met
56,95 op de 500 meter en 1:22,94 op
de 700 meter 2 PR’s. Estelle de Jong,
ook pupil A, reed met 54,47 een pr
op de 500 meter en sloot af met een

keurige 1:17,85 op de 700 meter.
Bij de pupillen B waren het Lotte
van de Meijden en Julian Bunschoten die de clubkleuren verdedigde.
Lotte reed 57,85 op de 500 meter en
met 34,52 (pr) op de 300 meter naar
een keurige 10de plek. Julian pakte
de 14de plaats met 57,04 op de 500
en 35,81 op de 300 meter.
De pupillen C werden vertegenwoordigd door Romy de Jong en
Ivar Immerzeel.
Zij reden beiden twee keer een 300
meter. Met 36,65 en 35,98 reed Romy naar een zeer mooi zevende plek
in het klassement. Ivar deed het zeer
constant met 43,74 en 43,73.
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Uithoorn - Zaterdagmiddag jl
was het in winkelcentrum Zijdelwaard goed vertoeven. Nu is het
daar altijd gezellig winkelen, maar
nu hadden diverse bedrijven allerlei heerlijkheden om te proeven.
Een koekje, cakeje, warm hapje,
een voorgerechtje, een glühweintje, vruchtensapje, broodje worst,
erwtensoep of noem maar op. En
het werd gewaardeerd. Er is volop
genoten van deze lekkernijen. De
foto’s laten de gezelligheid duidelijk zien.
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