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80% van de jeans nergens goedkoper

nieUWste collectie
g-star/pall mall/diesel jeans

79.95/89.95/99.95
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Winkelcentrum Amstelplein
0297-567001

ADVERTEREN?
IN DE

 INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	 VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Mede mogelijk 
gemaakt door u

Lees in de provincie
Prachtig Stationsgebouw 
gaat in de verkoop
Mijdrecht - Het Stationsgebouw in 
Mijdrecht gaat in de verkoop. Dat is 
het voornemen van B en W. 
Vier jaar lang heeft de gemeen-
te ‘geworsteld’ met de bestemming 
van het pand en omliggend terrein. 
Het is de vraag of de verkoopplan-
nen snel tot een zichtbare verbete-
ring zullen leiden. Het gebouw is al 
jaren allesbehalve een visitekaart-
je. Het staat midden in een om-
geving met de troosteloze uitstra-

ling van braakliggend terrein en het 
wordt bovendien gefl ankeerd door 
een coffeeshop. Eind vorig jaar liet 
de gemeente weten een prijsvraag 
te willen uitschrijven voor de her-
bestemming van het Stationsge-
bouw. Eventueel zou zelfs de he-
le Stationslocatie verkocht kunnen 
worden. Zo schreef het college des-
tijds in een nota van uitgangspun-
ten. Marktpartijen zouden een zo-
geheten ‘businessconcept’ mogen 

indienen. Uit de inzendingen zou 
de gemeente vervolgens een keus 
maken om daarna met de ‘winnaar’ 
tot overeenstemming te komen 
over ‘concept, prijs en proces’. Of 
de prijsvraag - een jaar na de aan-
kondiging ervan - ooit een winnaar 
heeft opgeleverd, valt ernstig te be-
twijfelen. Wel is bekend dat de ge-
meente af wil van het Stationsge-
bouw. 
Vervolg elders in deze krant.

De Ronde Venen – Morgenavond, 
donderdag 19 december, wordt de 
Paracommerciële Drank- en Hore-
cawetverordening door de gemeen-
teraad besproken. 

Hier staan de regels in voor het 
schenken van alcohol voor para-
commerciële horeca inrichtingen 
zoals sportverenigingen, dorpshui-
zen en stichtingen. Per 1 janua-
ri 2014 is de gemeente zelf verant-

woordelijk als het gaat om dit soort 
regels en daarom moet er een ver-
ordening worden vastgesteld. Het 
college wil een aantal wijzigingen 
doorvoeren die van de gemeente 
De Ronde Venen een soort Amerika 
in de jaren 20 maken. Het lijkt erop 
alsof het college de gemeente wil 
‘droogleggen’, aldus VVD-raadslid 
en woordvoerder Maarten van der 
Greft. “In commissieverband is het 
voorstel over de Paracommerciële 

Drank- en Horecawetverordening 
al twee keer besproken. Hier is een 
stevige discussie over gevoerd en 
op een aantal punten is het duidelijk 
dat de meerderheid van de raad het 
absoluut niet eens is met het voor-
stel van het college. De burgemees-
ter blijft echter stug vasthouden aan 
het plan en daarom heeft de VVD-
fractie een aantal wijzigingen voor-
gesteld. 
(Vervolg elders in deze krant)

Paracommerciële Drank-en Horecaverordening in de 
Rondeveense raad

VVD: Het college wil de 
gemeente ‘droogleggen’

Fabriek van Cementbouw BV wordt ontmanteld
Amstelhoek - Bewoners van de 
Amstelkade constateerden vorige 
week dat met een grote kraan on-

derdelen van de betonfabriek van 
Cementbouw BV werden opgeta-
keld en platgelegd. Informatie bij de 

gemeente leerde dat er (toen nog) 
geen sloopvergunning was afgege-
ven. Was er dan een gevaarlijke si-

tuatie bij het bedrijf ontstaan? Dat 
was niet duidelijk. Op een bericht-
je van deze krant naar het hoofd-
kantoor in Bennebroek wat er aan 
de hand was werd door een woord-
voerster van het bedrijf geantwoord 
dat de betreffende betoncentrale 
vanwege de teruggang in de markt 
al zo’n zes jaar niet meer in ge-
bruik is en sindsdien als een ‘sla-
pende’ centrale wordt gezien. “Ce-
mentbouw ziet ook niet meer ge-
beuren dat er in de toekomst voor 
deze centrale nog een rol is wegge-
legd. In de omliggende regio heeft 
Cementbouw nog meerdere centra-
les die hetzelfde gebied kunnen be-
dienen wanneer er orders zijn. Op 
het terrein zijn inmiddels twee silo’s 
leeggemaakt en platgelegd”, aldus 
de woordvoerster. 

Het ziet er verder naar uit dat het 
terrein te koop is, want men zegt in 
gesprek te zijn met meerdere gega-
digden die daar belangstelling voor 
hebben. Op dit moment kon men 
daarover echter geen verdere me-
dedelingen doen. De naaste buur-
man is de fi rma Kool Grondverzet 
BV (Amstelkring), een bedrijf dat 
vorig jaar veelvuldig in het nieuws is 
geweest wegens vermeende illega-
le grondopslag en transport en nu 

onder strikte voorwaarden vergun-
ning heeft gekregen voor de bouw 
van een loods om daarin bouw-
afval te kunnen verwerken. Wel-
licht heeft deze buurman wel oren 
naar uitbreiding van zijn grondge-
bied vanwege de beoogde groei van 
de bedrijfsactiviteiten. Komt bij dat 
Cementbouw BV de beschikking 
heeft/had over een laad- en loska-
de aan de rivier de Amstel. Die zou 
Grondverzet goed kunnen gebrui-
ken voor haar doeleinden. Echter, 
als Cementbouw BV het terrein ver-
koopt zou de vergunning daarvan 
ook vervallen. Omdat de Amstelka-
de door het hoogheemraadschap 
AGV vanaf de Irenebrug tot Nes-
sersluis wordt opgehoogd en ver-
stevigd, kan het zomaar zijn dat ook 
de laad- en loskade verdwijnt. Dat is 
dan weer een streep door de reke-
ning van de nieuwe eigenaar, want 
het is natuurlijk wel zo gemakke-
lijk om (bewerkte) grondstoffen via 
het water af te voeren. Dat scheelt 
een hoop (zwaar) vrachtverkeer, zo 
dit straks al van de nieuw aangeleg-
de kade gebruik zou mogen maken. 

Kortom, er is weer activiteit waar-
neembaar aan de Amstelkade en 
wij zijn samen met de bewoners be-
nieuwd waartoe dit zal leiden.

Regio - AnnexCinema staat aan 
de vooravond van een mijlpaal. 
De bioscoop hoopt voor het eind 
van dit jaar de 500.000ste be-
zoeker sinds de opening in april 
2010 te mogen verwelkomen. Dit 
is een aantal waar de bioscoop 
erg trots op is, zeker in een tijd 
waarin het bioscoopbezoek lan-
delijk een dalende trend ver-
toont. Eigenaar en oprichter van 
AnnexCinema Geert Dolfi ng is 

dan ook zeer verheugd deze 
mijlpaal al na 3,5 jaar te kunnen 
behalen: “Ik ben zeer blij en trots 
dat wij met AnnexCinema zo-
veel trouwe bezoekers trekken, 
en wij willen dan ook al onze be-
zoekers enorm bedanken!” De 
verwachting is dat de 500.000ste 
bezoeker tegen het begin van de 
kerstvakantie verwelkomd wordt 
en deze zal uitgebreid in het 
zonnetje gezet worden.

AnnexCinema 
telt af richting de 

500.000 bezoekers
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Gemeentelijke bekenDmakinGen
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 toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

mijdrecht
Industrieweg 6 Herbestemmen watertoren  Monument W-2013-0639 9-12-2013
 Mijdrecht tot multifunctioneel  RO (afwijken
 bedrijfsverzamelgebouw bestemming)
  Bouwen 

Vinkeveen
Herenweg 285 Wijzigen van bedrijfsbestemming Bouwen  W-2013-0644 10-12-2013
 naar woonbestemming RO (afwijken 
  bestemming) 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 VeRleenDe omGeVinGsVeRGunninGen (week 51 – 19 DecembeR 2013)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Zandeiland vier 1 G2 Plaatsen van een toiletgebouw  Bouwen W-2013-0530 11-12-2013
 tbv duikeiland RO (afwijken 
  bestemming) 

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 wethou-
ders, 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.

 aanGeVRaaGDe eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum evenement locatie activiteit

12 juli 2014, 14.00-02.00 uur Vogelvrij Festival Fort te Amstelhoek Versterkt geluid
  
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via T. 0297-291671, 
0297-551561  en/of 0297-291835.

 bekenDmakinG ontweRp-omGeVinGsVeRGunninG VooR het bouwen Van 
 3 woninGen op De peRcelen heRenweG 19, 19a en 19b in VinkeVeen in 
 afwijkinG Van het ViGeRenDe bestemminGsplan
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben 
om met toepassing van artikel 2.12 lid 1, sub a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 3 woningen op de percelen Herenweg 19, 
19A en 19B, 3645 DE Vinkeveen. Het betreft de activiteiten bouwen en afwijken bestemmingsplan.

ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage vanaf 20 december 2013 voor een 
periode van zes weken en zijn op de volgende manieren te raadplegen:

- De papieren versie van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie Omge-
vingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. De openingstijden 
zijn maandag tot en met donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur;

- Het ontwerpbesluit is als pdf te downloaden en in te zien via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/
bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten);

- De verbeelding van het authentieke ontwerpplan is interactief te raadplegen via http://ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB022herenweg19-ow01.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen kenbaar maken bij het 
college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbe-
sluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken via telefoon-
nummer 0297 29 17 81. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij 
de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerpbesluit 
geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

 VeRkeeRsbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen 3 verkeersbesluiten hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregelen:
- Het wijzigen van algemene gehandicaptenparkeerplaatsen in de Raadhuislaan (3641 eh) in mijdrecht; 
 Opheffing van de algemene gehandicaptenparkeerplaats bij Raadhuislaan 2b
 Realiseren van één algemene gehandicaptenparkeerplaats bij Raadhuislaan 2
 Realiseren van één algemene gehandicaptenparkeerplaats bij Raadhuislaan 4
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 19 december 2013 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 recht-
bank 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.

 GepaRkeeRDe botentRaileR
De toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen heeft, naar aanleiding van een diverse klachten, ge-
constateerd dat er al langere tijd een boottrailer geparkeerd staat op de openbare weg scholekster naast 
huisnummer 44 (3641 tV) in mijdrecht. Omdat er geen kenteken op de boottrailer aanwezig is, proberen 
wij via deze weg de eigenaar te doen bewegen om de botentrailer te verwijderen. De eigenaar / gebruiker 
handelt namelijk in strijd met artikel 5.6 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv). In artikel 5.6 van de 
Apv staat vermeld: het is verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeers-
doeleinden wordt gebruikt:
a. langer dan op drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewe-

zen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeer-
ruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

b. op een door het college aangewezen plaats te parkeren, waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het 
uiterlijk aanzien van de gemeente.

Wij verzoeken de eigenaar / gebruiker dan ook om de boottrailer binnen zeven dagen na het verschijnen van 
deze krant te verwijderen en verwijderd te houden en ook niet elders op de openbare weg te parkeren. Mocht 
de eigenaar niet aan ons verzoek voldoen zullen wij de botentrailer verwijderen. Wij wijzen erop dat de kosten 
voor het verwijderen van deze botentrailer ten laste van de eigenaar komt. Heeft uw vragen, dan kunt u bellen 
met het cluster Handhaving T. 0297 29 18 07.

 ontheffinG Van De Route VooR het VeRVoeR GeVaaRlijke stoffen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken bekend dat:
zij, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, een ontheffing van de route gevaarlijke stoffen 
hebben verleend aan:
- jongeneel & transport b.V., Voorschoterweg 52 A, 2235 SH in Valkenburg (Z-H) t.b.v. het vervoer van 

propaan danwel LPG naar diverse locaties in de gemeente De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze ontheffingen liggen ter inzage van 20 december 2013 tot en met 30 januari 
2014. Belanghebbenden kunnen tegen het besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeente De Ronde 
Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de dag van bekend-
making (datum van publicatie) bij de gemeente zijn ingediend. U kunt de stukken inzien bij het gemeentehuis 
van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111, Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting wenst of 
de verleende ontheffing wilt inzien, kunt u hiervoor (ook) een afspraak maken met de Omgevingsdienst regio 
Utrecht, mevrouw E. Pols, T. 030 69 99 523.

openinGstijDen 
Gemeentehuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u

openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht

Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt wonen, 
welZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt 
amstelhoek/De hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl

De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u

Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Echte ‘vuurwerktoppers’ 
bij Tuincentrum Wiegmans
Mijdrecht - Rond eind december is 
het weer smullen geblazen voor lief-
hebbers van echt siervuurwerk. Op 
dat gebied kunnen die volop terecht 
bij Tuincentrum Wiegmans aan Bo-
zenhoven 105 in Mijdrecht (naast 
en achter de Rabobank). Nard 
Wiegmans zwaait er de (deskundi-
ge) scepter. Hij maakt met zijn be-
drijf deel uit van de ‘Vuurwerktop-
pers’ in Nederland. Onder die naam 
en die van Wiegmans is een folder 
met een groot aanbod aan (goed-
gekeurd) siervuurwerk van diver-
se gerenommeerde merken intus-
sen huis aan huis verspreid. Daar-
in is ook een bestellijst opgeno-
men die na invulling tot en met 24 
december a.s. kan worden ingele-

verd bij de vuurwerkbalie van Tuin-
centrum Wiegmans op Bozenho-
ven (achter op het terrein, voorbij 
de bloemenwinkel). Online kan men 
via HYPERLINK “http://www.tuin-
centrum-wiegmans.nl/”www.tuin-
centrum-wiegmans.nl bestellen tot 
en met 27 december. Het vuurwerk 
kan in de dagen daarna – zaterdag 
28, maandag 30 en dinsdag 31 de-
cember tot 18.00 uur worden afge-
haald. Kijkt u a.u.b. op de websi-
te voor de juiste tijden. Vanzelfspre-
kend kan men aan de balie ook los 
vuurwerk kopen. Aan het online be-
stellen is overigens een leuke actie 
verbonden. Zo maken tien internet-
bestellers door loting kans op een 
rit met een heuse Ferrari sportwa-

gen. De winnaars zullen bekend ge-
maakt worden op http://www.face-
book.com/vuurwerktoppersnl en via 
de betreffende nieuwspagina van 
Vuurwerktoppers.

Altijd ‘vers’ vuurwerk
Bij Nard Wiegmans is het omvang-
rijke vuurwerkassortiment veilig op-
geslagen in een daarvoor speciaal 
gebouwde bunker met sprinkler-
installatie. Alle handelaren en ver-
kopers van vuurwerk moeten vol-
doen aan strenge regels wat be-
treft opslag en veiligheid. Bij Wieg-
mans wordt daarop geen uitzonde-
ring gemaakt. “Wij voldoen aan alle 
gestelde wettelijke regels en voor-
schriften. Dat betekent dus veilig 

vuurwerk opslaan en verkopen. En 
van dat vuurwerk hebben we aar-
dig wat in de bunker. Dat assor-
timent laten we in de folder zien.” 
laat Nard weten. Wiegmans heeft 
meer dan 150 soorten vuurwerk in 
de bunker op voorraad. Daaronder 
bijvoorbeeld het langste, zwaarste 
en hardst knallende ratelbandpak-
ket van Europa in de vorm van 35 
meter grof geweld! Bovendien heeft 
hij altijd ‘vers’ vuurwerk door regel-
matige aanvoer; ‘nee’ verkopen is 
er niet bij (dus geen op=op!). Per-
soonlijke aandacht en begeleiding 
van elke klant tijdens de (losse) 
aankoop van vuurwerk staan hoog 
in het vaandel, evenals deskundige 
voorlichting. Verder mag het aan-
bod van bijzondere vuurwerkpro-
ducten bij Nard Wiegmans er zijn. 
Dat is uniek in Nederland. En waar 
vroeger een klant per keer maar 10 
kilogram vuurwerk vanuit de winkel 
mee mocht nemen, is dat vandaag 
de dag 25 kilogram!

Gratis vuurwerk
Vuurwerktoppers is een overkoe-
pelend orgaan van diverse vuur-
werkwinkels die door een hech-
te samenwerking een grote sorte-
ring fantastisch vuurwerk verko-
pen. Alle aangesloten vuurwerkwin-
kels beschikken over een betrouw-
bare online vuurwerkwebsite waar 
u als klant alle vuurwerkinforma-
tie en ook vuurwerkfilmpjes van het 
vuurwerk naar uw keuze kunt bekij-
ken. Keuze maken, bestellen en vei-
lig via iDeal betalen. Vervolgens op 
de betreffende verkoopdagen afha-
len. Nard: “Er zijn altijd veel nieu-
we producten en in de winkel zijn er 
dummy’s om het vuurwerk op wa-
re grootte te kunnen bekijken. We 
hebben deze dagen altijd een rui-
me voorraad waaruit onze klanten 
tot de op de laatste verkoopdag hun 
keuze kunnen maken. Vuurwerk ko-
pen bij een winkel als de onze die 
is aangesloten bij de Vuurwerktop-
pers, betekent bovendien gunstige 
prijzen en het krijgen van GRATIS 

vuurwerk.” Afgelopen week zijn de 
vuurwerkfolders van Vuurwerktop-
pers/Wiegmans huis aan huis be-
zorgd, waarin ook de voorwaarden 
voor het verkrijgen van gratis vuur-
werk staan vermeld. Niet in de laat-
ste plaats de voorschriften hoe men 
als koper/gebruiker veilig met vuur-
werk kan omgaan. Die informatie 
kan men ook op de website zien via 
‘Pyro Piet’. Dat is een ervaren vuur-
werkdeskundige die op de websi-
te uitleg geeft over het vuurwerk, 
de veiligheid voor uzelf en uw om-
geving en alle bijkomende zaken bij 
het veilig en verantwoord afsteken 
van vuurwerk. Toch wel een must 
om dat even te weten!

Maximaal 500 gram
“Soms wordt vuurwerk aangeboden 
in de vorm van reusachtige afme-
tingen. Dat wil dan niet zeggen dat 
grote en duur uitziende vuurwerk-
pakketten ook meteen het beoogde 
resultaat geven,” legt Nard uit. “Ze 
nemen veel ruimte in en de gebruik-
te hoeveelheid kruit blijft namelijk 
maximaal 500 gram per eenheid.
Om die reden richten wij ons voor-
namelijk op compacter maar kwa-
litatief hoogwaardig vuurwerk met 
dezelfde uitwerking.”Kortom, bij 
Wiegmans vindt de liefhebber su-

pervuurwerk, bijzonder vuurwerk, 
siervuurwerk, maar tevens vuurwerk 
voor kinderen tegen aantrekkelijke 
en soms zelfs stuntprijzen! Verkoop 
van specifiek vuurwerk is toege-
staan aan klanten vanaf 12 jaar, 16 
jaar en 18 jaar.
Nieuw dit jaar is dat Wiegmans een 
vestiging met 50 parkeerplaatsen 
heeft geopend in Uithoorn op de In-
dustrieweg 15 (tegenover de water-
zuivering). Daar heeft men een gro-
te vuurwerkhal met een nog groter 
assortiment vuurwerk om uit te kie-
zen. Wie zich daar wil oriënteren zal 
er even naartoe moeten rijden. Om-
dat het centrum van Uithoorn en de 
Amsterdamseweg momenteel nog 
op de schop zijn, moet u rekening 
houden met omleidingen. 
Kijk voor het aanbod in Uithoorn 
op www.vuurwerktoppers.nl/vuur-
werkhaluithoorn. De openingstijden 
van de verkoopdagen in Mijdrecht 
zijn: zaterdag 28 december van 
08.00 uur - 19.00 uur, maandag 30 
december van 08.00 uur - 19.00 
uur en dinsdag 31 december van 
08.00 uur -18.00 uur. U bent zowel 
in Mijdrecht als Uithoorn van har-
te welkom. Het loont de moeite om 
eens langs te komen en het assor-
timent met eigen ogen te bekijken. 
Weer anders dan op een plaatje!



‘Theaterspektakel op onze 
school, dankzij crowdfunding’

“De Wijkse basisschool De Wegwijzer viert haar 
40-jarig bestaan in juni 2014 met een bijzondere 
theatervoorstelling. Door de kinderen zelf gemaakt, 
samen met twee theaterdocenten. Omdat zoiets nog 
best wat geld kost, kwamen studentes van de HKU 
samen met KunstCentraal met het idee dit te fi nancieren 
via crowdfunding. Het doel: binnen 2,5 week 4.000 euro 
ophalen. Een keigaaf plan, perfect voor onze ‘bruisende 
cultuurschool’. En bovendien een goede test: werkt 
crowdfunding voor basisscholen die iets extra’s willen 
op cultuurgebied? We hebben uiteindelijk ruim 5.000 
euro opgehaald, vooral bij ouders en bedrijven. Een 
prachtig resultaat. Ik kan het andere scholen aanraden. 
Met fl ink wat kleine donaties kom je al een eind. En wij 
kunnen straks een geweldige voorstelling geven!”

Aart Molendijk, directeur De Wegwijzer in Wijk bij 
Duurstede

Wie een idee heeft voor een 
fi lm, theaterstuk, cd, kunstwerk 
of een ander kunst- of 
cultuurproject kan een beroep 
doen op het publiek om dit 
te fi nancieren. De provincie 
ondersteunt het regionale 
crowdfundingsplatform 
utrechtvoorcultuur.nl, waar je je 
idee aan de man kunt brengen. 

Met crowdfunding doe je 
een beroep op het publiek 
om jouw project fi nancieren. 
Donateurs krijgen (soms 
vanaf een bepaald bedrag) een 
tegenprestatie. Zij kiezen zelf 
hoeveel ze geven, waardoor 
je soms 10 en soms 200 
donateurs nodig hebt voor het 
hele bedrag. 

 Sinds begin dit jaar zijn er 
26 projecten gefi nancierd via 
utrechtvoorcultuur.nl, en is 
er ruim €145.000 gedoneerd. 
Overweegt u zelf om een 
bijdrage te geven aan een 
cultureel project uit de regio? 
Kijkt u dan op de website 
naar het aanbod, of kom op 
zondagmiddag 12 januari 

naar Ekko. Onder de noemer 
Toekomstmuziek treden er 
drie muzikale acts op die live 
crowdfunden.  U kunt ter 
plekke geven voor de tour 
of cd die uw favoriete artiest 
wil maken. De provincie 
beloont deze ondernemende 
muzikanten door uw bijdrage 
te verdubbelen.

Cultuur mede mogelijk gemaakt door u
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In de provincie is een uitgave van de 
provincie Utrecht. 
Vanaf volgend jaar komt de provincie met een 
interactief digitaal magazine, speciaal voor u! 
Zes keer per jaar en boordevol interessante 
artikelen over uw leefomgeving. Te lezen op 
tablet en pc. 

 Neem een abonnement via: 
 magazine@provincie-utrecht.nl 

“Niet alleen binnen cultuur worden nieuwe vormen 
van fi nanciering opgezet, ook bij natuur bijvoorbeeld, 
is de ruimte voor overheidsbijdragen de laatste jaren 
fl ink verminderd. Zo hebben Utrechtse organisaties op 
het gebied van natuur en landschap in samenwerking 
met de Rabobank Streekfondsen opgericht. Deze zijn 
bedoeld om in de eigen omgeving (Utrechtse Waarden, 
Utrechtse Heuvelrug, Arkenheem-Eemland, Vechtvallei 
en Kromme Rijn) natuur en landschap blijvend te 
beheren.
Concrete projecten die tastbare resultaten opleveren, 

komen in aanmerking voor een bijdrage. Bijvoorbeeld 
de fi nanciering van een rondtrekkende schaapskudde, 
die door grazen de heidevelden open houdt. Bewoners, 
bedrijven en organisaties uit de omgeving kunnen 
donateur worden van hun eigen Streekfonds.  De 
provincie is groot voorstander van Streekfondsen, en 
heeft de oprichting ervan ondersteund.”

Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Landelijk Gebied

‘Samen betalen voor 
natuur’

GS

“Voor de SGP is het principe ‘houd je eigen broek op’ erg 
belangrijk. Dit geldt niet in het minst voor de culturele 
sector. Uiteraard moet de overheid soms bijspringen om 
cultuur breed toegankelijk te houden (cultuur is immers 
ons gemeenschappelijk eigendom!), maar in principe 
vinden we dat culturele activiteiten door eigen inkomsten 
bedropen moeten worden. Ons uitgangspunt: de overheid 
betaalt niet aan cultuur, tenzij men zich maximaal 
heeft ingespannen om aan eigen middelen te komen. 
Crowdfunding is niet alleen principieel noodzakelijk, maar 
ook nuttig voor de culturele sector zelf. Het houdt scherp 

en zorgt dat cultuur op de recreant gericht blijft. In die zin 
kan de culturele sector een voorbeeld worden voor andere 
sectoren, zoals natuurorganisaties: zorg ervoor dat je zelf 
aantrekkelijk genoeg bent voor je publiek.” 

Wim van Wikselaar, statenlid voor de SGP

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

‘Crowdfunding houdt 
de sector scherp’

PS







Uithoorn - Op kerstavond, 24 de-
cember, wordt er een echte ‘Glitter 
en Glamour Party’ georganiseerd 
in Bar Dancing Roadies aan de Ju-
lianalaan 18 te Uithoorn. Roadies 
heeft inmiddels het gehele interieur 
in de kerstsfeer aangepast en hier 
komt dit feestje nog eens bovenop! 
Op het feest wordt een gave mix ge-
draaid van kerst- en Nederlandsta-
lige muziek en DJ Frank Deibert zal 
tevens zijn alomgeliefde hitmachi-
ne aanzwengelen! Alles draait deze 
avond om ontmoeting, gezelligheid 
en het samenzijn met vrienden en 
bekenden. Om de avond nog fees-
telijker te maken heeft Roadies de 
befaamde zanger Tony XL geboekt! 
Tony zingt een heerlijke mix van Ne-
derlandse- en Engelse hits en hij zal 
er persoonlijk voor zorgdragen dat 
iedereen met de kerstdagen kan te-

rugkijken op een geweldige avond! 
De entree voor deze avond is gra-
tis en voor niets en daarbij serve-
ren de bardames van Roadies ook 
nog heerlijke hapjes van de zaak! 
Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

 
06   Nieuwe Meerbode  •  18 december 2013

Mijmeringen
Winterslaap DoktersDiensten

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & zwAngerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF

Elk jaar leer ik weer wat meer over orga-
niseren, plannen en voorbereiden. Vooral 
het laatste is een toverwoord, tenminste 
als je het ook echt uitvoert. Als ik zonder 
kleerscheuren door de decembermaand 
wil komen, hoort daar een strakke voor-
bereiding bij. Ik geloof daar in, maar vind 
het tegelijkertijd nog steeds lastig. Het liefste wil ik namelijk ge-
woon warm onder een dekentje wegkruipen en een lange winter-
slaap houden.

De eerste helft
De eerste helft van december was ik buitengewoon goed door heen 
gerold, al zeg ik het zelf. Ik was niet overdreven moe, alles liep, de 
voorbereiding van cadeautjes (tip: tijdig bestellen via internet), het 
eten (simpel en een dag van te voren koken) en daardoor was ik 
relaxed en had ik er zin in. So far, so good en nu hoop ik datzelfde 
trucje uit te gaan halen met de kerst, en twee belangrijke verjaar-
dagen in mijn gezin (ook in die drukke feestperiode). Ogenschijn-
lijk lijk ik op schema te zitten, maar toch ben ik er niet gerust op. De 
tijd lijkt ineens zoveel sneller te gaan, of is dat nu gewoon het ou-
der worden? 

Kerstplanning
Zoals het er nu naar uitziet, komt alles bij ons samen op tweede 
kerstdag. Een behoorlijke drukte, maar dat vind ik wel heel gezel-
lig. De uitdaging ligt natuurlijk er in dat er voldoende eten en drin-
ken is en iedereen een fijne tijd heeft. Letterlijk een uitdaging omdat 
het niet alleen kerst is, maar ook de verjaardag van mijn jongste. En 
kinderen moeten zich jarig kunnen voelen op hun verjaardag. Dus is 
het niet alleen kerst wat bij ons de klok slaat. De kerstkransjes zul-
len zich verstoppen achter de verjaardagstaart en kerstcadeautjes 
zijn er niet, maar wel verjaardagscadeautjes. Op dit soort dagen ben 
ik extra blij met mijn familie, de mensen die natuurlijk naar de ver-
jaardag komen. Ik leerde op de eerste verjaardag van mijn jongste 
al, dat iedereen andere plannen heeft met kerst en dat een verjaar-
dag bezoeken daar niet bij hoort. Jammer, maar daar heb ik me bij 
neergelegd. Alle familie zal er zijn en mijn jarige job zal zich net zo 
jarig voelen als altijd, hij weet immers niet beter. 

Denken
Het is altijd goed nadenken wanneer je wat in huis moet halen, of de 
kerstkaarten al zijn verstuurd en of alle cadeautjes wel zijn gekocht 
in opdracht van opa, oma en oom. Er komt altijd wel nog wat tus-
sendoor fietsen en misschien is dat de onrust die ik nu nog even in 
mijn lijf voel. Waar haal ik de tijd vandaan tussen alle gewone werk-
dagen, kerstborrels, kerstdiner op school en een kerstvakantie die al 
bijna begint? Help, daar gaan mijn schema en voorbereiding. Maar 
nogmaals komt mijn familie daar om de hoek kijken, omdat ik weet 
dat ze zullen helpen en ik het niet alleen hoef te doen. Hulp vragen 
is altijd goed (niet altijd even makkelijk) maar in dezen is het iets 
wat we samen doen.

Rust
Afgelopen vrijdag zuchtte ik even diep en was ik blij dat het week-
end voor de deur stond. Even rust, een kerstboom aanschaffen, 
heerlijk het huis versieren. Maar het mocht niet zo zijn als in mijn 
ideale plaatje. Het hele weekend door werd ik geteisterd door een 
irritante hoofdpijn die niet meer weg wilde. Het begon als een ge-
wone hoofdpijn, transformeerde een dag later tot een migraine en 
na veel rust, kwam die op zondagochtend gewoon weer retour. Mis-
schien toch het lichaam wat wil aangeven dat er iets te veel word 
geregeld, gepland en druk wordt gedaan? Ik weet het niet, maar het 
is niet anders, het enige wat je kan doen is alles stilzetten en niks 
doen. Wachten tot het weer voorbij gaat. Dat klopt dan wel weer 
met het seizoen waar we in zitten. Ik hoorde namelijk van een wijs 
iemand dat de winter het seizoen is van wachten tot de lente komt. 
Na 21 december kunnen we langzaamaan weer wat drukker gaan 
doen, als de dagen weer gaan lengen. Maar nu zijn het gewoon de 
donkere dagen voor Kerstmis en is een beetje rust op zijn plaats, 
goedschiks of kwaadschiks. Dus wens ik u allen voldoende rust toe, 
een beetje licht in de donkere dagen en een goede voorbereiding 
op de feestdagen! 

 

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

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

Vermist:
- Uithoorn, Hugo de Grootlaan: Cypers grijs-witte ex-kater. Gechipt. 

Hij luistert naar de naam Gerrit.

Gevonden:
- Wilnis, Dorpsstraat: Zwart-grijze, ongeveer 6 maanden oude, 
 cyperse poes met witte bef en witte teentjes. 
- Uithoorn, Amsteldijk Noord: Blauw-grijs katertje zonder tanden. 

Lijkt bejaard.
- Mijdrecht, Tweede Zijweg: Muisgrijze kater.
- De Hoef, Merelslag: Jonge rode kater met witte bef.
- Abcoude, Meerzicht: Grote zwarte Boskat met chip. 
 Hij heet Quincy. 
- Abcoude, Waterlelie: Zwart-witte kat met witte bef en sokjes. Hij 

heeft ook wit vlekje op buik.

Zondag in Zijdelwaard 
gratis op de foto met

de kerstman
Uithoorn - Zondag 22 december 
zijn de winkels in winkelcentrum 
Zijdelwaard geopend van 12.00 
tot 17.00 uur!

Natuurlijk zijn er dan ook gezelli-
ge kerstactiviteiten. De kerstman 
is aanwezig en je kunt gratis met 
hem op de foto in een mooi de-
cor!
De foto’s zijn meteen klaar en 
kunnen later ook gedownload 
worden vanaf de facebookpagina 
van winkelcentrum Zijdelwaard. 

Daarnaast is er een pianiste aan-
wezig die gezellige kerstliedjes 
speelt en zingt. 
Buurtbeheer Zijdelwaard is ook 
present op koopzondag 22 de-
cember. Zij delen hartjes en 
kaarsjes uit met een feestdagen-
wens. Ze vragen aan de bezoe-
kers een donatie voor het goede 
doel: Kinderboerderij De Olievaar. 
Shantykoor de Brulboei treedt 
om 14.00 en 16.00 uur op. Maan-
dag 23 december is er een extra 
kerstkoopavond tot 21.00 uur.

Bewoners van Avondlicht 
ontvangen kerstpakket
Mijdrecht – Scholieren van basis-
scholen en vrijwilligers van de Zon-
nebloem bezoeken 16.000 ouderen 
om hen een kerstpakketje aan te 
bieden. Dit zijn 16.000 betekenisvol-
le ontmoetingen. Kerst is een feest 
van samenzijn maar juist dan voelen 
veel ouderen zich eenzaam en soms 
zelfs vergeten. In deze tijd is het ex-
tra belangrijk om warmte te bren-
gen bij degenen die het zo hard no-
dig hebben. IJs, sneeuw en kou zor-
gen ervoor dat veel ouderen nu nog 
minder naar buiten kunnen. Hier-
door raken zij nog meer in een iso-
lement. De Riki Stichting geeft met 
deze landelijke Kerstactie positie-
ve aandacht aan de oudere mede-
mens en laat weten dat er aan hen 
wordt gedacht. Donderdag jl brach-
ten de leerlingen van Openbare Ba-

sisschool De Eendracht de pakket-
ten naar Woonzorgcentrum Nieuw 
Avondlicht en brachten de leerlin-
gen van de Jozefschool hun pakket-
ten naar Maria-Oord in Vinkeveen. 
Gisteren ontvingen de bewoners 
van Zorgcentrum Gerardus Majel-
la de leerlingen van de Driehuis-
school. Leerlingen van basisschool 
De Schakel bezochten de bewoners 
van Zorgcentrum Zuiderhof. 
De Riki Stichting organiseert 4 keer 
per jaar acties voor dezelfde groep 
ouderen. Deze herhaalde aandacht 
draagt structureel bij aan het ver-
minderen en voorkomen van een-
zaamheid. Een beetje aandacht voor 
elkaar doet zoveel goed. 
Wat gaat ú deze kerst doen voor ou-
deren in uw omgeving?

Boni deelt 200.000,- euro 
uit aan verenigingen 

met jeugdleden
Mijdrecht - De Jeugdsponsorac-
tie van Boni Supermarkten werd af-
gelopen donderdag met een groots 
feest in Harders Plaza te Harderwijk 
afgerond. In totaal 239 verenigin-
gen uit het hele Boni-gebied kwa-
men hier om de cheque op te ha-
len met hun sponsorbedrag. Optre-
dens van internationale artiesten als 
Sharon Doorson maakten het feest 
compleet. 
De afgelopen weken konden klan-
ten in alle supermarkten munt-
jes sparen voor hun favoriete ver-
eniging. Bij elke 10,00 ontving de 
klant een gratis sponsormunt. In 

Mijdrecht deden zeven verenigin-
gen mee aan de Jeugdsponsoractie. 
Muziekvereniging VIOS ontving een 
bedrag van 912,00. Gymnastiekver-
eniging Mijdrecht’79 mocht €900,00 
in ontvangst nemen. Korfbalvereni-
ging Atlantis kreeg een cheque van 
800,00. De jeugdleden van Scouting 
Jan van Speykgroep werden verrast 
met 904,00. Sportvereniging Argon 
ging naar huis met 879,00. Zwem-en 
Polovereniging De Amstel ontving 
een cheque van 764,00. Badminton-
vereniging Veenshuttle kan een be-
drag van 751,00 aan haar jeugdle-
den besteden.

Buurtkamers tijdens de 
kerstvakantie open
De Ronde Venen - Behalve op 
donderdag tweede kerstdag zijn de 
Buurtkamers in De Ronde Venen 
‘gewoon’ open tijdens de kerstva-
kantie. 

Dankzij de inzet van de enthousias-
te vrijwilligers zijn alle vijfenvijftig-
plussers de dinsdagen 24 en 31 de-
cember en donderdag 2 januari van 
harte welkom. Voor koffie/thee met 
een praatje natuurlijk in gezellige 
kerstsfeer en om het oude jaar uit te 
luiden en het nieuwe jaar 2014 weer 
mooi te beginnen. In de Buurtka-
mers is altijd wat te doen en voor elk 
wat wils. Welkom op de open inloop 
voor 55 plussers. Elke dinsdag en 
donderdag van 10.00 tot 12.00 uur 
in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
Elke dinsdag in de Hoefse pastorie.

Over De Buurtkamer
De Buurtkamer is een ontmoetings-
plek waarbij mensen van 55+ naar-
toe kunnen komen voor een praatje, 
een kopje koffie, de krant te lezen 
of een spelletje te doen. Daarnaast 
worden er regelmatig activiteiten 
georganiseerd en is het mogelijk 

om in De Buurtkamer Mijdrecht sa-
men te eten.
Mijdrecht G. van Aemstelstr. 5, tel. 
(0297) 288466. Elke dinsdag en 
donderdag 10.00-12.00 uur. Eetta-
fels: dinsdag en donderdag 12.00-
13.15 uur.
Vinkeveen Tuinderslaantje 4 (in de 
bieb) tel. (06) 28249257. Elke dins-
dag en donderdag 10.00-12.00 uur. 
Eettafels: 1x per maand in De Boei 
12.00-13.30 uur.
Wilnis P. Joostenlaan 24 (achterzijde 
Willisstee) tel. (0297) 250692. Elke 
dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: dinsdag en donder-
dag 12.00-13.15 uur.
De Hoef Oostzijde 45 (in de Pasto-
rie) tel. 06-57125450. Elke dinsdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: 1x per 
kwartaal.

Vervoerbemiddeling 
Servicepunt tel. (0297) 587600. Al-
gemene info: Annie van Gel-
der, coördinator. Dinsdag/don-
derdag tel. (06)17970016, mail: 
a.vangelder@stdb.nl. Tympaan-
De Baat, Kerkvaart 2 Mijdrecht,  
tel. 0297-230280.

Dinsdag 14 januari:
Start nieuwe EHBO cursus
Mijdrecht - De Koninklijke Ne-
derlandse EHBO-vereniging, af-
deling Mijdrecht, start dinsdag 
14 januari 2014 met een nieuwe 
EHBO-cursus (incl. AED). Weet u 
wat u moet doen als u iemand be-
wusteloos op straat ziet liggen?
Of wat u moet doen als iemand 
in uw nabije omgeving gewond is 
geraakt bij het afsteken van vuur-
werk? Om goed en snel hulp te 
kunnen verlenen kunt u bij de Ko-
ninklijke Nederlandse EHBO-ver-
eniging, afdeling Mijdrecht, een 
cursus volgen.
De nieuwe cursus (incl. AED) 
start op dinsdag 14 januari 2014 
(bij voldoende aanmeldingen) en 

wordt gegeven op de dinsdag-
avonden van 20.00 – 22.00 uur bij 
de firma Van Walraven aan de In-
dustrieweg 5 in Mijdrecht.
Voor meer informatie en aan-
melden kunt u terecht bij het 
secretariaat van de vereni-
ging: Nicolette van Dort, tel. 
06–23271754 of per e-mail  
infoehbomijdrecht@gmail.com.
Iedereen vanaf zestien jaar en 
ouder kan deze cursus volgen die 
opleidt tot het Eenheidsdiploma 
EHBO. 
Dit is een door de overheid er-
kend diploma. In minstens dertien 
lessen van twee uur leert u wat u 
wel en vooral niet moet doen.

Glitter- en glamourfeest 
in Bar Dancing Roadies

Rusland in beeld en geluid
Mijdrecht – Komende vrijdag 20 
december presenteert Henk Bu-
tink een reisverhaal in beeld en ge-
luid over Rusland in de Bibliotheek 
Mijdrecht. Het programma duurt 
ongeveer een uur en is te zien om 
16.00 uur en om 18.00 uur. Het mid-
dagprogramma is ook geschikt voor 
kinderen vanaf 10 jaar.
Deze show in de Bibliotheek is de 
afsluiting van het programma de 
Russische Herfst in De Ronde Ve-
nen ter gelegenheid van Nederland-
Ruslandjaar. 
De route van het reisverhaal voert 
langs de Gouden Ring en de ste-
den St. Petersburg en Moskou. Tij-

dens de show wordt extra nadruk 
gelegd op de relatie tussen Neder-
land en Rusland zoals de connec-
tie van St. Petersburg met Zaandam, 
‘onze’ kunstschilders met hun 1000 
werken in de Hermitage. Bijzon-
der zijn de Rusluie (Vriezenveners) 
die twee eeuwen lang fortuin heb-
ben gemaakt in St. Petersburg en de 
kerk die ze daar lieten bouwen.
De bekende schrijver Toon Telle-
gen is een afstammeling van deze 
Rusluie. In Moskou werd in 1932 de 
bouw van de metro begonnen on-
der leiding van de Nederlander Dirk 
Schermerhorn. Maar dat liep slecht 
voor hem af. De toegang is gratis. 
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Beleef de Kerst-Inn bij Eet 
en Drink Lokaal! 
De Ronde Venen - Een groep vrij-
willigers uit De Ronde Venen is voor 
het tweede jaar actief om hun kerst-
gedachte vorm te geven. Met hun 
initiatief ‘KerstInn De Ronde Venen’ 
willen ze een warm welkom geven 
en een kerstviering om nooit te ver-
geten.

Juist op eerste kerstdag gaat daar-
voor het Eet- en Drink Lokaal aan 
de Rondweg open. Wie de Kerst-
Inn zelf eens wil beleven, kan er 
een warm welkom verwachten, een 
feestelijke driegangenmaaltijd en 
entertainment via een open podium. 
Vorig jaar kwam op dat podium on-
der andere een koor in Dickens-
kostuums, een muzikaal trio en di-
verse andere talenten. Zo konden 
allerlei inwoners elkaar (beter) le-
ren kennen in een gezellige en ont-
spannen sfeer. Ook dit jaar hopen 
de gastvrije vrijwilligers met een ge-
mengde groep gasten weer volop te 
genieten van een bijzondere kerst-
viering om nooit te vergeten.

Welkom
De vrijwilligers nodigen iedereen 
uit, die erst met anderen wil beleven 
en niet genoeg tijd, zin, plaats, geld 
of andere benodigdheden heeft om 
dat zelf te organiseren. Herkent u 
zich hierin? Dan bent u ook van har-
te welkom om alleen, of samen naar 
de Kerst-Inn te komen vanaf 17.00 
uur. Het programma duurt ongeveer 
tot 22.00 uur. De kosten zijn 15 euro 
voor wie dat kan missen. Juist voor 
wie dat niet geldt, hebben de vrijwil-
ligers sponsors ingeschakeld, zodat 
dit geen punt hoeft te zijn.

Aanmelden
Wie nog twijfelt: kijk voor een indruk 
van de sfeer naar de foto’s van de 
eerste Kerst-Inn op: https://www.fa-
cebook.com/KerstInndrv.
Aanmelden kan (persoonlijk) via al-
le Servicepunten in de kernen van 
de Gemeente De Ronde Venen of 
telefonisch via 0297-587600 en kom 
in elk geval op eerste kerstdag naar 
Kerst-Inn De Ronde Venen!

Kerstzangdienst
Wilnis – Volgende week dinsdag 24 
december wordt er in de Hervormde 
Gemeente Wilnis weer de jaarlijkse 
kerstzangdienst gehouden. Het the-
ma is dit jaar: ‘Zijn Naam is Jezus’ 
en de meditatie wordt verzorgd door 
Kees Kersbergen. De muzikale om-
lijsting zal verzorgd worden door het 
Chr. Mannenkoor Immanuël en het 

kinderkoor Ismaël. De avond begint 
om 19.00 uur. Allen zijn heel harte-
lijk welkom om te komen luisteren 
en mee te zingen!
Na afloop bent u welkom in de Roe-
ping, naast de kerk, om na te genie-
ten van het concert onder het ge-
not van koffie, chocolademelk, glüh-
wein met wat lekkers erbij!
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VVD: Het college wil de gemeente ‘droogleggen’

Paracommerciële Drank-en Horeca-
verordening in de Rondeveense raad
Vervolg van de voorpagina.

Gediscrimineerd
Het college wil alcohol tot 16.00 
uur verbieden als er jeugdactivitei-
ten zijn voor jongeren onder de 18 
jaar. De VVD vindt dat inwoners bo-
ven de 18 jaar hiermee worden ge-
discrimineerd. “Handhaven doen we 
aan de tap en door ervoor te zorgen 
dat niemand onder de 18 jaar alco-
hol drinkt, niet door iedereen het te 
verbieden.” Aldus de VVD. “Daar-
naast ontstaan er hele rare situa-
ties waarbij de ene vereniging om 
10.00 uur de tap mag open gooien, 
omdat er geen jeugdactiviteiten zijn 
en een andere vereniging tot 16.00 
uur moet wachten. Hiermee wor-
den sportverenigingen, dorpshui-
zen en stichtingen ongelijk behan-
deld. Laat het aan de sportvereni-
gingen, dorpshuizen en stichtingen 
zelf over, zij volgen toch al vaak de 
richtlijnen zoals zij deze meekrijgen 

van hun nationale bond. Volgens de 
verordening die het college voor-
stelt mogen alleen paracommercië-
le inrichtingen van sociaal culture-
le aard alcoholhoudende drank ver-
strekken tijdens bijeenkomsten van 
andere verengingen en stichtingen. 
Als de lokale konijnenfokvereniging 
dus vergadert in De Boei in Vinke-
veen mag er na afloop wel een bier-
tje worden gedronken, maar als zij 
vergaderen in de kantine van bi-
joorbeeld de korfbalvereniging mag 
dit niet. Juist in een tijd waarin wij 
als gemeente van verenigingen en 
stichtingen vragen om hun accom-
modatie te delen is dit niet handig. 
“Sociaal culturele aard” moet wat 
de VVD betreft dan ook worden ver-
vangen door alle paracommerciële 
inrichtingen. 

Verbieden
Het college wil ook het schenken 
van sterke drank gaan verbieden. 

De VVD is hier op tegen! Met het 
verbieden van sterke drank werken 
we een gedoogcultuur in de hand 
en wordt de fles sterke drank ach-
ter de bar verstopt. Waarom mag er 
tijdens het klaverjassen geen ‘jon-
kie’ worden gedronken? Waarom 
zouden wij het verbieden om na het 
tennissen een glas sherry te drin-
ken?
En waarom mag iemand na de voet-
balwedstrijd geen bacootje drin-
ken omdat hij geen bier lust? Door 
sterke drank te verbieden lossen 
we een probleem op dat er niet is. 
De VVD-fractie vindt dat wij als ge-
meente ervoor moeten zorgen dat 
jongeren onder de 18 jaar geen 
drank in algemene zin krijgen. Met 
het verbieden van sterke drank ra-
ken wij een veel groter deel van on-
ze inwoners in negatieve zin”, aldus 
de VVD. Morgenavond zal de ge-
hele raad hierover gaan oordelen. 
Wordt vervolgd dus..

Zonnebloem bezorgt haar 
gasten een kerstpakket
Regio - Elk jaar wordt door de Ri-
ki Stichting voor gasten van de Zon-
nebloem een kerstpakket beschik-
baar gesteld. Alleen al voor deze re-
gio zijn dit in totaal zo’n 170 pakket-
ten. Dit jaar werden er ook nog eens 
vijf pakketten beschikbaar gesteld 
voor vijf gezinnen die het moeilijk 
hebben om rond te komen.

Op vrijdagmiddag rond vier uur kwa-
men de vrijwilligers bij het verdeel-
punt de pakketten ophalen om deze 
bij de gasten af te leveren. Daar de-
ze afdeling van de Zonnebloem een 
zeer goede band heeft met de prak-
tijkschool had deze school aange-
boden als een soort stageopdracht 

ook pakketten bij de gasten te be-
zorgen. Een zestal leerlingen, bege-
leid door een docent, heeft vijftien 
pakketten bezorgd. Bij een van de 
gasten werden alle leerlingen uit-
genodigd binnen te komen om iets 
lekkers te komen eten. Er is vervol-
gens binnen bij de kerstboom een 
foto van de gast met kerstpakket en 
de kinderen gemaakt. Aan de glun-
derende gezichten van de gasten 
was goed te zien hoe blij ze werden 
en bij het vertrek was er dan ook 
een wederzijds ‘Fijne Kerstdagen’. 
Het is fijn te ervaren dat mensen die 
zich vaak heel eenzaam voelen en-
thousiast kunnen raken wanneer zij 
op deze wijze aandacht krijgen.

Stijn Melenhorst van Kaas en Zo trots op zijn 
gecertificeerde foodspecialiteitenwinkel
Uithoorn - Eind november is het 
certificaat uitgereikt aan Kaas en Zo 
Stijn Melenhorst van de heer S. Me-
lenhorst. “Wij hebben bewezen dat 
wij aan de kwaliteitseisen voldoen 
die gesteld worden door de Stich-
ting Kaas- en Delicatessenwinkels 
Nederland. Daar zijn wij bijzonder 
trots op”, aldus de trotse eigenaar.
De Stichting Kaas- en Delicatessen-
winkels Nederland (KDWN) is een 
initiatief van het Vakcentrum bran-
che Kaas en Delicatessen, de bran-
cheorganisatie voor zelfstandige 
detaillisten in de foodsector en de 
fastmoving consumer goods. Met 

het opstellen van een transparante 
self-audit checklist stelt de stichting 
KDWN ondernemers in staat om de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering te 
verbeteren. Op het moment dat de 
ondernemer aan de gestelde eisen 
voldoet kan hij zich aanmelden om 
in aanmerking te komen voor een 
certificaat. De door de ondernemer 
ingevulde lijst wordt door een onaf-
hankelijke controleur in de betrok-
ken winkel gecheckt en pas na zijn 
goedkeuring wordt overgegaan tot 
certificering.

In Nederland zijn ongeveer 900 

foodspeciaalzaken (kaas-, noten-, 
en delicatessenwinkels), die zich 
met hun assortiment en kwaliteit 
richten op de consument die (kwali-
teits-)bewust inkoopt.
“Met de breedte en de diepte van 
het assortiment, deskundig en be-
trokken personeel, hoogstaande 
kwaliteit van de producten en goe-
de product- en klantenkennis on-
derscheiden wij ons als foodspeci-
aalzaak van andere aanbieders rich-
ting consument.
Dit betekent wel dat wij ons moeten 
blijven scholen en verbeteren om de 
consument op de juiste manier te 

kunnen helpen bij het aankooppro-
ces”, aldus de heer S. Melenhorst.
Met het certificaat bewijst de onder-
nemer te voldoen aan de eisen die 
een consument mag stellen aan een 
foodspecialiteitenwinkel op het ge-
bied van hygiëne, inrichting, wette-
lijke normen, productkennis, assor-
timent, gastvriendelijkheid en uit-
straling. 
“Met dit certificaat bewijs ik dat ik 
aan alle eisen voor het vakman-
schap voldoe en dat ik me met mijn 
medewerkers continu inspan om 
mijn klanten op de juiste manier te 
helpen bij hun aankopen.”

Wethouder Pieter Palm brengt de laatste 30 km-markering aan

Groenlandse Kade gereed 
na grondige opknapbeurt 
Vinkeveen - Met het aanbrengen 
van de laatste markering dat maxi-
maal 30 km/u mag worden gere-
den, heeft wethouder Pieter Palm 
woensdag 11 december het groot 
onderhoud aan de Groenlandse Ka-
de in Vinkeveen afgerond. De weg 
is grondig opgeknapt, van een nieu-
we fundering en asfalt voorzien en 
verkeersveiliger ingericht. Ook is de 
hoofdleiding voor het transport van 
water vernieuwd waardoor storin-
gen tot het verleden behoren. 
Wethouder Pieter Palm: ”Het groot 

onderhoud aan de Groenlandse Ka-
de hebben we tevens gebruikt om 
de smalle weg verkeersveiliger te 
maken. Dat was ook een uitdrukke-
lijke wens van aanwonenden tijdens 
een informatiebijeenkomst in ju-
ni. We hebben daar gehoor aan ge-
geven en de weg duidelijk ingericht 
als een 30 km-zone. Dit wordt nog 
eens met markeringen op het asfalt 
en met borden langs de weg duide-
lijk aangegeven. Ook is op sommige 
plekken meer ruimte gecreëerd voor 
auto’s om elkaar te passeren.’’ Kerstconcert dans- en 

muziekschool zeer geslaagd
Mijdrecht - Op woensdag 11 de-
cember gaven de leerlingen van 
Dans- en Muziekschool De Ronde 
Venen een zeer geslaagd en sfeer-
vol kerstconcert in De Boei in Vin-
keveen.
De jongste leerlingen met trompet, 
piano, dwarsfluit en dans waren in 
het eerste concert te bewonderen, 
de jongeren en volwassenen zetten 
hun beste beentje voor in het twee-
de concert om 20.30 uur. Dit laatste 
concert werd afgesloten door het 
koor Time Out van Peter van Mar-
le. Zowel de kinderen als de volwas-

senen trokken een volle zaal, be-
staande uit enthousiaste ouders, 
vrienden en bekenden. Nadat alle 
artisten hen ‘We Wish You a Mer-
ry Christmas’ toegezongen hadden, 
onder live begeleiding van de mu-
ziekdocenten, kreeg het publiek een 
mooie kerstgroet mee naar huis in 
de vorm van een kaars.
Voor alle leerlingen en het publiek 
was het een zeer geslaagde avond, 
eenieder had genoten van de span-
ning en het mooie afwisselende 
programma van de dans- en mu-
ziekpresentaties.

Sfeer Hoefse kerstmarkt authentiek
De Hoef – Afgelopen zondag werd 
al weer voor de 8ste keer de kerst-
markt in De Hoef gehouden. De ope-
ning begon zeer feestelijk, de arren-
slede van Jan Felix bracht de kerst-
man met twee prachtige kerstda-
mes. Begeleid door het dweilorkest 
van KNA uit Uithoorn arriveerde de 
Kerstman bij de markt. Als eerste 
richtte de Kerstman het woord tot 
alle vrijwilligers die toch maar weer 
gezorgd hebben dat deze markt tot 
stand kon komen. In De Hoef vindt 
men dat vanzelfsprekend, maar dat 
is het natuurlijk niet. Verder werd de 
kerk Antonius van Padua bedankt 
voor het beschikbaar stellen van 
de kerk, het kerkplein en de pasto-
rie. En als laatste opende de Kerst-
man officieel onder hard belgerinkel 
en HoHo’s. Het was gelijk al gezellig 
druk en zo is het de hele middag ge-
bleven. Het Rabootje van Zorgboer-
derij de Amstelkade voer af en aan 
om de mensen van de parkeerplaats 
bij Slachterij Wouters naar de stei-
ger van De Strooppot te brengen. Er 
was dit jaar ook weer genoeg te be-
leven. Op het kerkplein stonden 30 
kramen, die het plein gezellig vul-
den. Allerlei kerstspullen waren te 

koop: van boomdecoraties tot piep-
kleine Peruaanse kerstgroepen. De 
uitgestalde waar gaf de markt kleur 
en de sfeer. Daarnaast waren er al-
lerlei lekkernijen te proeven en te 
koop. Een kraam met zelfgemaakte 
jammen en chutneys, een complete 
kraam met de mooiste champagnes, 
bonbons, kerststollen, patés en lek-
kere worsten, noem maar op.
In de kerk klonk de hele middag 
kerstmuziek: diverse koren en mu-
ziekensembles gaven er concer-
ten. Vrouwenkoor ‘Blonde Lokken’ 
uit Abcoude gaf buiten diverse ma-
len een gezellig optreden met mooie 
kerstliederen. Op het grasveld stond 
een tent waar de kleintjes werden 
vermaakt. Kinderen konden kerst-
sterren en kerstboompjes inkleu-
ren en versieren. Ook werd er ge-
schminkt en werden er haren inge-
vlochten.
Wie even de drukte wilde ontlo-
pen liep de pastorie binnen om de 
kunstexposities te bezoeken. Daar 
stond onder anderen kunstenaar 
John de Groot uit Asten, die tijdens 
de expositie een schilderij afmaak-
te. Een prachtig schilderij met mooie 
warme en intense kleuren. 

Tot laat in de middag, toen de lamp-
jes de kerstmarkt nog meer accent 
gaven, bleef het gezellig druk. Het 
bleef in de tent van De Strooppot 
nog lang gezellig met de glühwein 
en de snert. De kerstmarkt maakte 
haar zelf benoemde titel weer vol-
ledig waar als gezelligste en meest 
authentieke kerstmarkt in de wijde 
omgeving. Tot 14 december 2014 op 
het kerkplein!









Vinkeveen - Voor Slijterij Vreeland 
in winkelcentrum Zuiderwaard is de 
maand december dé feestmaand 
waar veel mensen ond er het genot 
van een ‘goed glas’ de kerstdagen 
en de jaarwisseling gezellig met el-
kaar doorbrengen. Liefhebbers kun-
nen met dat idee voor ogen opti-
maal terecht bij deze slijter. Niet al-
leen brengt de fraai versierde win-
kel u al volledig in kerststemming, 
maar hier vindt u nagenoeg alles op 
drankengebied, van een uitgebreide 
collectie mooie rode en witte wijnen, 
waaronder heel betaalbare, feeste-
lijke champagnes tot alle soorten 
gedistilleerd – whisk(e)ys, likeuren, 
cognac, jenevers, enzovoort en bie-
ren. Maar ook frisdranken voor wie 
dat wenst. Kortom, slijterij Vreeland 
van eigenaar Dick de Groot is een 
speciaalzaak die zich onderscheidt 
door een groot en gevarieerd assor-
timent aan alle mogelijke soorten 
alcoholische en niet-alcoholische 
dranken. Een waar drankenpara-
dijs voor de liefhebber. Slijterij Vree-
land is bovendien een groothandel 
en leverancier van relatiegeschen-
ken en kerstpakketten. Belangstel-
lenden kunnen hier zelf een relatie-
geschenk samenstellen en dat door 
Vreeland laten verzorgen. Behalve 
naar adressen in eigen land kunnen 
die ook naar alle uithoeken van de 
wereld worden gestuurd. In de regio 
worden ze gratis aan huis of bedrijf 
bezorgd. Niet in de laatste plaats 
staan vakmanschap, klantvriende-
lijkheid en een hoge mate van ser-
viceverlening bij slijterij Vreeland 
hoog in het vaandel. Dat wordt uit-

gedragen door Dick de Groot met 
zijn drie medewerkers: Jan Smit, 
Marcel Schmitz, Dennis Schevers 
die al jarenlang met elkaar het ‘be-
kende gezicht’ van de winkel zijn.

Feestelijk aanbod
“Wij hebben een paar honderd 
soorten wijn van verschillende ge-
renommeerde wijnhuizen in rood, 
wit en rosé op voorraad. Van een-
voudige doordrinkertjes tot werke-
lijk topwijnen uit verschillende lan-
den. Maar ook speciale kerstwij-
nen. Allemaal kwalitatief hoogwaar-
dige wijnen, variërend van gunstig 
geprijsd tot net zo duur als je maar 
wilt,” geeft Jan Smit aan. “Daar-
naast hebben we bij de ingang van 
de winkel een aanbod aan wijnen 
waaraan een aantrekkelijke actie 
is gekoppeld. Dat scheelt aardig in 
de prijs! Verder hebben we speciaal 
voor de kerst een tweetal heerlijke 
wijnen in de aanbieding: een Franse 
Manoir Grignon, een heerlijke Fran-
se cabernet-syrah van het huis Ma-
noir Grignon en een Italiaanse Cor-
terosso van de Sangiovese druif. 
Uitstekende wijnen tegen een ac-
tieprijs. Dit jaar hebben we ons ook 
extra toegelegd op de verschillen-
de soorten champagne van diverse 
gerenommeerde huizen, zoals van 
Mumm’s, Moët & Chandon, Ruin-
art, Dom Pérignon (de uitvinder van 
de Champagne), Deutz, Veuve Clic-
quot, Piper-Heidsick, Taittinger en 
vele andere in brut, semi-brut, de-
mi-sec en sec in de kleuren wit en 
rosé. Allemaal heel feestelijk. Niet te 
vergeten zijn ook de collectors items 

die we in huis hebben. Er zijn du-
re en aantrekkelijk geprijsde bij. Bij-
zonder is ‘Ice Imperial’ van Moët & 
Chandon. Een witte fles met cham-
pagne die je in een groot bol glas op 
ijsklontjes met een beetje mint moet 
schenken. Tot slot een framboos 
of aardbei er in. Heel bijzonder en 
feestelijk! Dit merk heeft ook fles-
sen in prachtige cadeauverpakkin-
gen. Het assortiment wat we op dit 
ogenblijk aanbieden is heel uitge-
breid. Voor wie champagne te duur 
vindt hebben we ook volop andere 
mousserende wijnen uit Frankrijk in 
huis, zoals de Veuve Amiot en Veu-
ve de la Lande in huis. Maar de Ita-
liaanse Prosecco spreekt bij men-
sen nog steeds het meest tot de 
verbeelding. Er zijn trouwens nog 
genoeg andere Italiaanse, Spaan-
se en ook Portugese mousserende 
wijnen. Keuze genoeg dus, ook voor 
de wat smallere beurs.”

Laat u adviseren
Net zo’n groot aanbod is er in de 
Hollandse jenevers, waarvan het as-
sortiment de laatste tijd behoorlijk 
is uitgebreid met de speciaal jene-
versoorten in diverse smaken mer-
ken. Zoals die van Zuidam, naast de 
bekende van Henkes, Coblet, Cla-
rijn, Florijn, Gorter, Bols, Bokma, Ke-
tel1, Rutte & Zn, Hooghoudt, Olifant, 
Ooievaar, Van Wees, Rembrandt in 
een stenen kruik en niet te verge-
ten de verschillende Corenwijnen 
(soms ook met een ‘k’ geschreven) 
die de diverse merken op de markt 
brengen. 
En dan zijn er nog de whisk(e)ys. 
Er zijn ongeveer 400 soorten waar-
van men er bij Vreeland zo’n 300 
op voorraad heeft inclusief collec-
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Golden Flame vuurwerk:
Maak ook dit jaar weer 
kans op 1000 euro
Mijdrecht – Vanaf het begin dat 
Golden Flame vuurwerk verkoopt, 
verkopen zij het PYROSTAR assor-
timent. Deze collectie is 5 jaar ge-
leden gelanceerd in België en van-
wege het daverende succes ook te 
koop bij Golden Flame in Mijdrecht. 
Het PYROSTAR assortiment bestaat 
uit een totale aanbieding voor jong 
en oud tegen zeer scherpe prijzen 
met een hoogwaardige kwaliteit. 
Met het fop- en schetsvuurwerk is 
aan de kleintjes gedacht. Naast het 
PYROSTAR assortiment is er nu ook 
een klein assortiment van de MAG-
NUM/VC serie. Bent u op zoek naar 
mooie flowerbeds, pijlen of een 
compleet pakket, kom dan kijken in 
hun winkel aan de Genieweg 26 of 
kijk op www.goldenflame.nl.
U kunt in de winkel bestellen en 
contant of per pin betalen. Ook be-
staat de mogelijkheid via internet te 
bestellen en te betalen via Ideal, Vi-
sa of overboeking per bank. Naast 
de artikelen die in de folder staan 
kunt u in hun webshop nog meer 
artikelen vinden. Tot en met 27 de-
cember, tot 22.00 uur, kunt u via in-
ternet bestellen met 10% korting. 
In de winkel kunt u t/m 27 decem-
ber, tot 15.30 uur, profiteren van de-
ze korting. Het voordeel van vooraf 
bestellen is dat je zeker krijgt wat 
je besteld hebt en je profiteert van 
10% korting. Tijdens de verkoopda-
gen bestaat de mogelijkheid dat een 
artikel tijdelijk uitverkocht kan zijn.

Nieuwe producten
Nieuw binnen het assortiment van 
Golden Flame Vuurwerk zijn Mag-
num artikelen waaronder siervuur-
werkpakketten en diverse cakes. 
Ook hebben zij nu de wensballon in 
hun assortiment. In de online web-
shop kunt u van verschillende arti-
kelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo 
krijgt u een goede indruk van de di-
verse aangeboden producten welke 
van hoogwaardige kwaliteit zijn. De 
locatie is zeer gemakkelijk te berei-

ken. Het industrieterrein ligt aan de 
Industrieweg en het biedt voldoen-
de parkeergelegenheid.

Bestel en maak kans op 1000,- 
Jaarlijks wil Golden Flame Vuurwerk 
zijn klanten de gelegenheid bieden 
om kans te maken op 1000,-. Bij be-
steding van elke 50,- aan vuurwerk 
kunt u op een bon uw naam, adres 
en overige gegevens invullen. Dit 
doet u bij het afhalen van uw be-
stelling. Alle klanten kunnen hier-
aan meedoen, ook al heeft u tijdens 
de voorverkoop dagen besteld. Na 
de verkoopdagen, in het begin van 
januari, zal er onder toeziend oog 
van een notaris een winnaar getrok-
ken worden uit alle bonnen. De win-
naar ontvangt 1000,- welke op uw 
rekening gestort zal worden.

Win kaarten voor de Hollandse 
Avond of voor het Oud & 
Nieuw Festival in Mijdrecht
Dit jaar kunnen er weer kaarten ge-
wonnen worden voor de Hollandse 
Avond of voor het Oud & Nieuw fes-
tival in Mijdrecht. Like onze Golden 
Flame vuurwerkfacebookpagina fa-
cebook.com/VuurwerkGoldenFlame 
en maak kans. Voor meer info zie 
advertentie elders in deze krant

Slijterij Vreeland al volledig 
in kerststemming!

tors items voor de liefhebber!! Geen 
wonder dat de klant bij zijn keuze 
dan vaak een beroep doet op de 
parate kennis van Dick de Groot 
en zijn medewerkers. Dus niet al-
leen als het gaat om de verschil-
lende (mousserende) wijnen, maar 
over het hele oeuvre. Wie bij Slij-
terij Vreeland binnenstapt zal wel-
dra merken dat ‘zomaar’ een fles 
wijn, cognac dan wel whisk(e)y kie-
zen geen sinecure is. Het aanbod 
is zo omvangrijk, dat het toch wel 
gemakkelijk is als een medewer-
ker u met plezier (maar wel vrijblij-
vend) adviseert. Vooral als het om 
een relatiegeschenk of verjaardags-
cadeau voor iemand gaat. Kortom, 
Slijterij Vreeland kan bij uitstek wor-
den gezien als een speciaalzaak 
die het aanbod wel móet koppe-
len aan een stukje vakkennis omdat 
er anders van een deugdelijk ad-
vies geen sprake kan zijn. Vaak gaat 
het immers om ‘maatwerk’ voor u 
als klant. Overigens zullen er vaak 
ook wel ‘kenners’ de zaak binnen-
lopen die zelf al hun keuze hebben 
bepaald. “Veel mensen willen echter 
toch wel een advies met de feest-
dagen, bijvoorbeeld welke soorten 
wijn het beste passen bij de ver-
schillende gerechten, wat men kan 
kiezen als aperitief en een drank-
je voor ’s avonds tijdens het gezel-
lig samenzijn. De smaak, hun eigen 
voorkeur en de prijs/kwaliteitver-
houding geven daarbij vaak wel de 
doorslag. Dus daar spelen wij op in 
met het beste advies,” aldus Jan die 
u van harte welkom heet om samen 
met hem of zijn collega’s een goede 
keuze te maken en om u meteen te 
laten zien dat slijterij Vreeland mo-
menteel op z’n ‘kerstbest’ is.

Nog geen uitsluitsel over 
landbouwverkeer
Regio - Als de gemeente Uithoorn 
haar plannen doorzet om het aan 
elkaar bouwen van beide dorpshelf-
ten te realiseren, wordt doorgaand 
verkeer over de Prinses Irenebrug 
onmogelijk. De weg erover heen 
eindigt vanuit De Ronde Venen dan 
in een parkeergarage, zo is het plan.
Nu de gemeenteraad afgelopen 
donderdagavond het besluit nam 
dat nieuwbouw van het centrum 
doorgang zal vinden, heeft dat met 
name verstrekkende gevolgen voor 
het landbouwverkeer.

Want dat kan niet meer langs deze 
weg vanuit Utrecht naar Noord-Hol-
land rijden en omgekeerd. Zoals het 
er nu naar uitziet is dat fataal voor 
loonwerkbedrijven, veehouders, ak-
kerbouwers en mechanisatiebedrij-
ven in de regio. Want omrijden via 
Vrouwenakker is absoluut geen op-
tie, niet vanwege de afstand van 24 
km, het extra brandstofverbruik, om 

milieutechnische en veiligheidsre-
den en het tijdverlies. Nu zou op 
die avond ook bekend worden ge-
maakt welke oplossing de bestuur-
lijke instanties hiervoor zouden aan-
dragen. Sinds geruime tijd name-
lijk nemen vijf partijen gezamenlijk 
deel aan een overleg langs welke 
weg(en) het landbouwverkeer zijn 
bestemming(en) dan wel kan be-
reiken. Dat zijn de Stadsregio Am-
sterdam, de gemeenten De Ron-
de Venen en Uithoorn en de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland. 
Wethouder Maarten Levenbach zou 
namens hen het verlossende woord 
spreken.
Geen wonder dat tientallen mede-
werkers uit de Landbouw en vee-
teeltsector donderdagvond nieuws-
gierig kwamen opdraven bij het ge-
meentehuis. Bij voorbaat als een 
stil protest tegen de sluiting van de 
Prinses Irenebrug parkeerden zij 
een aantal reusachtige tractoren pal 

voor het gemeentehuis. In de raad-
zaal vulden zij tot in de nok de pu-
blieke tribune in afwachting van het 
antwoord.

Weinig keus
Namens de aanwezige landbouwers 
trad Jan van Doorn op als inspreker 
waarbij hij de raadsleden en het col-
lege met een aantal voorbeelden op 
het hart drukte hoe belangrijk het 
voor de sector en de werkgelegen-
heid is om de route vanuit De Ron-
de Venen naar de Zijdelweg in Uit-
hoorn vice versa open te houden. 
Als is dit niet meer kan, wordt het 
werken de landbouwers onmoge-
lijk gemaakt met alle gevolgen van 
dien. Mede om die reden moet vol-
gens de landbouwsector de Prinses 
Irenebrug en de doorgang naar het 
achterland open blijven. Spreker gaf 
aan dat dit misschien via het stukje 
N196 achter de brug kon en vervol-
gens richting Amsterdamseweg via 

de Prins Bernhardlaan (heen) en de 
Thamerlaan (terug)… Maar dat is 
iets wat zeker niet zal gebeuren. Be-
kend is wel dat de provincie Noord-
Holland destijds een realisatieover-
eenkomst heeft ondertekend waar-
bij werd bepaald dat landbouw-
voertuigen niet meer over de nieu-
we N201 via het aquaduct naar de 
andere kant mogen rijden. Al met 
al tonen de verschillende zienswij-
zen aan dat men er nog lang niet uit 
is. Dat kwam dan ook duidelijk naar 
voren toen wethouder Levenbach in 
zijn mededelingen aanvoerde dat er 
geen beslissing was genomen over 
het tracé waarover het landbouw-
verkeer te zijner tijd zijn weg mag 
vervolgen. De partijen hadden wel-
iswaar een constructief gesprek ge-
voerd, maar tot een oplossing kwam 
het niet. Op 10 januari komend jaar 
wordt verder gepraat. Daar moesten 
de aanwezige landbouwers het op 
de tribune maar mee doen die ver-
volgens teleurgesteld de publieke 
tribune en het gemeentehuis ver-
lieten.
Wie de realiteit onder ogen ziet zal 
constateren dat er weinig keus is. 
Uithoorn bouwt het centrum op ter-
mijn in ieder geval dicht, dus geen 
Irenebrug meer beschikbaar, over 
de busbaan is mogelijk, maar de 
busbrug is te smal voor het land-
bouwverkeer. De brug zou dan voor 
veel geld moeten worden verbreed. 
Via Vrouwenakker is geen optie 
(maar zou wel kunnen), de pont bij 
Nessersluis kan je vergeten en door 
het aquaduct mag niet. Tenzij de 
provincie wat betreft het laatste te-
rugkomt op haar eerder gemaakte 
afspraken. Maar of dat gaat gebeu-
ren blijft een groot vraagteken.

De vraag is ook of het aquaduct 
voor deze voertuigen met een 
breedte van 2.85 meter geschikt is 
om er door te rijden, bijvoorbeeld 
als een vrachtwagen op de andere 
rijstrook de combinatie passeert… 
Insiders geven aan dat de besluit-
vorming nog wel eens opgerekt zou 
kunnen worden tot na de gemeen-
teraadsverkiezingen. Er zijn dan 
nieuwe heren en nieuwe wetten en 
misschien komt Uithoorn in de loop 
van het jaar dan zelf met een oplos-
sing. Wordt vervolgd dus!

Nieuw in Mijdrecht: 
Retrouvaille!

Mijdrecht – Vorige week 
woensdag heeft Retrouvaille de 
deur geopend van de nieuwe lo-
catie op Hofland 8 in Mijdrecht. 
Hiermee is een lang gekoesterde 
wens van Daniëlle van Schep-
pingen en Judith Bult in vervul-
ling gegaan. De nieuwe winkel 
heeft een huiselijk karakter. Wat 
bij binnenkomst onmiddellijk op-
valt, is de sfeervolle branden-
de open haard. Hier wordt u let-
terlijk een warm welkom gehe-
ten. De prachtige artikelen ko-
men in deze ambiance uitste-
kend tot hun recht. Tot het as-
sortiment behoren o.a. woonac-
cessoires, lifestyle-artikelen en 
cadeautjes. Bovendien kunt u 
bij Retrouvaille smaakvolle rela-
tiegeschenken en lifestyle-pak-
ketten naar wens laten samen-
stellen. Daniëlle en Judith ma-
ken ook bijzondere woondeco-
raties, zoals kransen en tafel-
stukken. Tevens restylen zij ou-
de meubeltjes zodat ze weer pri-
ma in uw huidige interieur pas-
sen. Daarnaast is er een gedeel-
te van de winkel ingericht voor 

de verkoop van tweedehands 
kinder-merkkleding. De collec-
tie omvat onder andere merken 
als: Vingino, Retour, Ralph Lau-
ren, Salty Dog, Gaastra, Petit Ba-
teau, Moodstreet en nog vele 
andere merken. Tijdens de ope-
ningstijden kan er kleding wor-
den ingebracht. De winkel is ge-
opend van dinsdag t/m vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur. Als 
openingsactie ontvangt u nu bij 
besteding van minimaal tien eu-
ro een gratis kerstpresentje. 

Workshops
Ook verzorgt Retrouvaille op 
aanvraag workshops voor groe-
pen van minimaal zes tot maxi-
maal tien personen. U wordt be-
geleid in het maken van uw ei-
gen woondecoratie. Een com-
plete, gezellige avond met vrien-
dinnen, zussen of collega’s, on-
der het genot van een hapje en 
een drankje. Dit is al mogelijk 
vanaf 22,50 euro. Voor meer info, 
bel  0653248489/0623 226420 of 
mail naar info@retrouvaille.nl.
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Manchester City winnaar bij Champions 
League competitie bij CSW
Wilnis - Vertrouwd op eigen terrein, 
werd zaterdag jl. de beslissende 
wedstrijd gespeeld voor de Cham-
pions League najaarscompetitie bij 
voetbalvereniging CSW in Wilnis. De 
jonge voetbalhelden van de teams 
Galatasaray, Juventus, Atletico Ma-

drid en Manchester City waren sterk 
en er klaar voor om hun laatste en 
beslissende wedstrijd te spelen.
Na een voetbalseizoen met spor-
tieve onderlinge wedstrijden, werd 
het afgelopen zaterdag een span-
nende dag voor deze jonge voet-

ballers. Want wie gaat er uiteinde-
lijk met de grote kampioensbeker 
naar huis? Aan de wekelijkse trai-
ningen op woensdag middag heeft 
het niet gelegen. Volgens hoofdtrai-
ner Rene van Dijk was de inzet ie-
dere woensdag top! Er werd hard 

getraind en geen enkele wedstrijd 
werd overgeslagen,zelfs niet bij 
slecht weer! Maar op deze bewuste 
zaterdagochtend spande het erom. 
Het weer was guur en koud en in de 
tweede helft kwam er ook nog eens 
regen bij. Maar deze jonge spelers 
hadden hier totaal geen hinder van. 
De wedstrijd Juventus - Galatasary 
ging gelijk op. De spelers waren aan 
elkaar gewaagd, maar uiteindelijk 
wist Juventus met een voorsprong 
de wedstrijd met 4-1 te winnen. Tij-
dens de wedstrijd Manchester City 
- Atletico Madrid, liet het team van 
Manchester opnieuw een verplet-
terende indruk achter. De wedstrijd 
eindigde in een stand van 7-3 De 
teams hebben gevochten als leeu-
wen, alleen het machtige en domi-
nerende Manchester City ging er 
met de kampioen beker vandoor. 
Een terechte winnaar van de Cham-
pions League Cup 2013! Een tweede 
beker voor het team met de meest 
gescoorde penalty’s tijdens deze 
najaarscompetitie werd met 1 punt 
verschil met Juventus, gewonnen 
door Galatasaray! Een spannen-
de laatste wedstrijd! Goed gedaan 
mannen, op naar weer een nieuw 
en sportief voetbalseizoen!
Grote dank van CSW gaat uit naar 
haar trouwe sponsoren van deze in-
terne competitie Hema en Expert.

Geslaagd Dansfestijn bij 
Spel en Sport DRV
De Ronde Venen - In drie van 
de veertig lesgroepen van Spel en 
Sport DRV wordt er wekelijks met 
veel plezier gedanst en geswingd. 
Ook dansen en swingen is bewegen, 
en zorgen dat mensen voldoende 
bewegen is het hoofddoel van Spel 
en Sport DRV. Dat het ook heel leuk 
is, lieten de drie groepen op maan-
dag 9 december samen zien in hun 
Dansfestijn. Bij Line Dance leer je 
allerlei danspassen, die in een be-
paalde volgorde worden uitgevoerd. 
Telkens wordt er een kwartslag ge-
draaid, totdat ieder weer in de be-
ginpositie staat. De docent zorgt er-
voor dat zij steeds in de eerste rij 
staat, en roept de namen van de 
danspassen die uitgevoerd moeten 
worden. Het ziet er leuk en niet al 
te ingewikkeld uit, maar je moet wel 
goed opletten. Elke pas is weer an-
ders, en het gaat soms om heel klei-
ne bewegingen. Net als Line Dance 
kan ook het Werelddansen behoor-
lijk inspannend zijn. Je werkt ermee 

aan je balans, je coördinatie en je 
conditie. De dansen komen vanuit 
de hele wereld en elke pas is exact 
omschreven. Je moet je goed con-
centreren om de dansen goed uit 
te voeren. Maar sommige deelne-
mers doen al heel lang mee en zijn 
er zeer bedreven in. Ook bij Swing 
en Sport kan ieder meedoen op zijn 
eigen fitheidsniveau. De naam zegt 
het al, je werkt op een swingende 
manier werken aan je conditie. De 
lessen bestaan uit een warming-up, 
diverse oefeningen, een of meerde-
re danscombinaties en tot slot een 
cooling-down. Een complete wor-
kout op zeer gevarieerde muziekstij-
len. Alle drie de groepen geven de-
monstraties, en het publiek reageert 
enthousiast, swingt en klapt mee.
En men mag ook af en toe mee 
doen. Dan blijkt wel, dat het nog 
niet meevalt om alle passen met-
een goed uit te voeren. Maar ook, 
dat dit een heel leuke manier van 
bewegen is!

CSW boekt zege in slotfase
Wilnis - In de laatste wedstrijd voor 
de winterstop heeft CSW een schit-
terende overwinning geboekt uit bij 
Zuidvogels. Na een 2-0 achterstand 
vocht de ploeg zich terug en kreeg 
in de slotfase de beloning door met 
2-3 van het veld te stappen.
In de beginfase waren de bes-
te kansen voor CSW dat gretig aan 
de wedstrijd begon. Sander Kunke-
ler zette Jay Klaas Wijngaarden al-
leen voor de keeper maar zijn schot 
werd prima gekeerd door de doel-
man van Zuidvogels. Even later een 
prima voorzet van Wijngaarden op 
Elroy Baas die zijn schot voorlangs 
zag gaan. Ook bij een volgende mo-
gelijkheid kon Baas de bal niet vol 
raken om doeltreffend uit te halen. 
Achterin had CSW de boel prima 
op orde maar bleef het oppassen 
voor de behendige en beweeglijke 
aanvallers van Zuidvogels. Het was 
daarom ook extra zuur dat Zuidvo-
gels op voorsprong kwam uit een 
dood spelmoment. Een lage corner 
kon zomaar vrij worden binnenge-
schoten door een speler van Zuidvo-
gels. CSW raakte niet van slag, bleef 
leuk meevoetballen maar de ech-
te scoringskansen bleven uit. Het 
kreeg nog een domper te verwerken 
toen Zuidvogels op 2-0 kwam toen 
de bal in de benedenhoek werd ge-
schoten na een prima combina-
tie. Voor rust kwam CSW bijna nog 
twee keer op een nog grotere ach-
terstand. Eerst bracht de paal red-
ding en bij een tweede mogelijkheid 
toonde Jordy Wens zijn klasse.

Vrijuit
Na rust gooide CSW alle schroom 
van zich af en ging vrijuit voet-
ballen en daardoor kreeg het pu-
bliek een zeer vermakelijke wed-
strijd voorgeschoteld. Zuidvogels 
ging op jacht naar de 3-0 maar was 
wat slordig bij de laatste bal. Wel 
kreeg het een gigantische moge-

lijkheid op 3-0 toen het een terech-
te strafschop kreeg toegewezen 
maar de ingeschoten bal werd pri-
ma gestopt door Jordy Wens en zo-
doende hield hij hiermee zijn ploeg 
in de wedstrijd. De wedstrijd kan-
telde min of meer toen Zuidvogels 
met 10 man kwam te staan na een 
overtreding op Berry Kramer waar-
door de scheidsrechter een twee-
de gele kaart moest uitdelen aan 
eenzelfde speler. Het werd een zin-
derende slotfase voor de ploeg uit 
Wilnis. In de 85e minuut kon CSW 
iets terugdoen. Na een prima hak-
bal van Mike Cornelissen binnen de 
zestien kwam Wijngaarden alleen 
voor de doelman en dit keer faalde 
hij niet en kon zo de 2-1 aanteke-
nen. CSW rook bloed en ging ver-
beten op jacht naar de gelijkma-
ker. Een minuut voor het verstrijken 
van de officiële speeltijd kreeg CSW 
een hoekschop. De afgeslagen bal 
kwam terecht bij Radsney Rijssel 
die de bal terugbracht voor het doel 
waar Mike Cornelissen schitterend 
inkopte bij de tweede paal en de ge-
lijkmaker op het bord bracht. CSW 
was tevreden met een punt want 
in de blessuretijd kreeg Zuidvogels 
nog een mooie kopkans die geluk-
kig over het doel verdween. Maar 
wat niemand voor mogelijk had ge-
houden gebeurde toch. Bij de laat-
ste aanval van CSW kwam de bal op 
rechts bij Dave Cornelissen. Corne-
lissen kapte naar binnen en lag de 
bal panklaar op het hoofd van Wijn-
gaarden die vervolgens onhoudbaar 
binnenkopte.
De scheidsrechter was het nog niet 
zat en bijna maakte Kenzo Brown 
er nog 2-4 van maar zijn schot ein-
digde voorlangs het doel. Toen de 
scheidsrechter affloot was de op-
luchting groot bij heel CSW want 
na een 2-0 achterstand alsnog met 
2-3 winnen is een groot compliment 
waard voor de hele ploeg.

Super Hertha MB1 naar 
volgende bekerronde

Vinkeveen - Afgelopen zater-
dag moesten de meiden van Hert-
ha MB1 aantreden tegen het op pa-
pier sterke meiden elftal van DVSU 
MB1 uit Utrecht. Deze meiden had-
den geen wedstrijd verloren en het 
was ook direkt duidelijk dat ze er-
op gebrand waren om via Hertha de 
volgende ronde te halen.
De wedstrijd begon, en al heel snel 
werd het duidelijk dat het een erg 
goed team is. Met een paar goe-
de combinaties van DVSU werd het 
na 10 minuten al 1-0 voor de thuis-
ploeg. Het was wel schrikken en de 
meiden van Hertha waren gewaar-
schuwd. Door de super verdediging 
van Hertha met als sluitpost Dani-
tsja en Nadine in het centrum en op 
de vlanken Babette en Denise had-
den de Utrechtse meiden het moei-
lijk om door deze defensie te bre-
ken en als dit wel het geval was 
dan stond de super keepster Lisa 
er altijd nog! Hertha had het moei-
lijk maar kon ondanks de druk zelfs 
nog een paar keer goed counteren. 
Na 25 minuten voetbal was het Roxy 
die Hertha hielp om weer helemaal 
in de wedstrijd te komen door koel-
bloedig de 1-1 binnen te schieten. 
DVSU had dit echt niet verwacht. In 
plaats van een 4-0 voorsprong stond 
het ineens 1-1. Toch ging de voet-
balmachine van DVSU gewoon door 

met hun strijdplan en kon nog kort 
voor de rust twee keer scoren. Aan-
geslagen ging Hertha met een 3-1 
achterstand de rust in. In de twee-
de helft deden we wat omzettingen 
van een 4-4-2 formatie naar het ver-
trouwde 4-3-3 Er kwam meer balans 
op het middenveld en door een su-

Hertha E2 wint voor de beker
Vinkeveen - Na de poule fase met 
drie overwinningen tegen Breuke-
len E2 5 – 2 Loosdrecht E2 6 – 2 en 
de vecht E2 12 – 0 moest Hertha E2 
zaterdag in de eerste ronde K.NVB. 
beker uit tegen s’Gravenland E2 in 
een enerverende wedstrijd waar-
bij het gelijk op ging werd er uit-
eindelijk met 2 – 1 gewonen. Hert-
ha begon zeer geconcerteerd aan 
deze wedstrijd met goed combina-
tie voetbal probeerde ze de tot goe-
de aanvallen te komen waarbij al in 
de eerste min al een grote kans voor 
Sem Werneke maar zijn schot ging 
rakelings naast het doel. Niet veel 
later kreeg s’Gravenland via een 
snelle counter waarbij de toch zeer 
snelle rechtsbuiten voorbij San-
der de Vries ging en zo in de uiter-
ste hoek Andy Theijsmeijer kon pas-
seren en zo de 1 – 0 op het scoren 
bord kon zetten. Dit was even een 
tegenvaller voor het talrijke plubliek 
uit Vinkeveen die massaal naar de-
ze talentjes waren komen kijken. 
Maar ze hoofden niet lang te wach-
ten want na een mooie aanval door 
het midden gaf Mark Roeleveld een 

steek pass richting Frans jozef en hij 
bracht de stand in de 8e min op 1 – 
1. Hertha bleef van achteruit goed 
combineren en na weer een mooie 
aanval schot Frans Jozef in de 12e 
min de bal op de pal. Na de rust. 
ging Hertha weer prima uit de start 
blokken waarbij s’Gravenland vanaf 
de aftrap gelijk onder druk werd ge-
zet. Dit leidde gelijk de eerste kans 
na rust op maar het schot van Niels 
ging net naast. Hertha bleef op dit 
moment de betere ploeg en het was 
eigenlijk wachten op het doelpunt 
maar de vele kansen en het over-
wicht in de wedstrijd werd nog niet 
in doelpunten uitgedrukt. Waarbij 
S gravenland sporadisch er wel uit 
kwam maar de schoten die op het 
doel kwamen werden uitstekend 
gepareerd door Andy. Hertha bleef 
het proberen met snelle aanval-
len maar kansen voor Sem en Frans 
kopbal net over bleef het maar 1-1. 
Zo leek deze wedstrijd af te steven 
naar strafschoppen maar in de 36e 
min was dan toch raak na een goe-
de aanval bracht Niels Schoonder-
beek de stand verdiend op een 2-1.

Evert ten Napel en Frits Barend bij 
DRV Showdown Dutch Open 2013

De Ronde Venen - Veel BN’ers wa-
ren de afgelopen week getuige van 
een spetterend sportevenement 
Showdown. In Waverveen was men 
3 dagen getuige van de ‘Ronde Ve-
nen Showdown Dutch Open 2013’. 
. Showdown is een sport voor blinde 
en slechtziende, deze tak van sport 
kan met vergelijken met tafeltennis/
airhockey en wordt in zijn geheel op 
gehoor gespeeld. Onder toeziend 

oog van de wethouder van sport 
David Moolenburgh en sportver-
slaggever Evert ten Napel was afge-
lopen woensdag de opening in het 
Eet en Drink Lokaal - Mijdrecht. De 
wedstrijddagen waren op donder-
dag,12.vrijdag 13 en zaterdag 14 de-
cember j.l. De zaterdag stond in het 
teken van halve en finale wedstrij-
den. Onder toeziend oog van o.a. 
Frits Barend en andere prominenten 

die de Showdownsport een warm 
hart toe dragen ging de finale tus-
sen Sven van de Wege (Nederland) 
en de Italiaan Luigi Abate.

Kokend
In een kokende wedstrijd met veel 
toeschouwers en een hels kabaal 
wist van de Wege met goud naar 
huis te gaan.De Nederlanders Le-
ander Sachs en Mitchel Snel ein-
digde respectievelijk op plaats 4 
en 9. Bij de dames ging het zilver 
naar Helma van der Boom,terwijl 

Nicky Corstanje op een mooie der-
de plaats eindigde. De fairplay prijs 
ging naar de Italiaanse Ornella Pun-
zo. Aan dit internationale toernooi 
deden maar liefst 35 sporters mee 
uit diverse Europese landen. Frits 
Barend was razend enthousiast 
over deze sport en melde direct een 
twitter bericht met de tekst “zelden 
zo veel emotie gezien” Voor alle uit-
slagen en standen kunt u kijken 
op gameresultsonline.com of dut-
chshowdownteam.nl

per pass kon in de 60e minuut Emi-
ly keurig de bal in de hoek plaatsen. 
Het was nu 3-2. De tegenstand-
ster was weer van slag en na 10 mi-
nuten kon Emily alweer de trekker 
overhalen. De bal krulde keurig bo-
ven in de hoek van DVSU. Met deze 
stand van 3-3 werden de laatste mi-

nuten bijzonder spannend, maar het 
lukte beide teams niet om nog een 
doelpunt te maken. Nu moesten er 
5 meiden gekozen worden voor het 
nemen van de penaltyserie. Uit deze 
serie miste Hertha er één en DVSU 
schoot er één naast. Er moest nu 
door de Utrechtse meiden één pe-
nalty genomen worden. Lisa stopte 
deze bal door de bal boven de lat 
te tikken !! Super en het feest was 
compleet !!! 
Het hele team verdient een gro-
te pluim en ook niet te vergeten de 
meiden die er helaas niet bij waren. 
Dit is een teamprestatie van grote 
klasse! 
Foto: sportinbeeld.com





Herfstkampioenschap denk 
en zet spannende strijd

Verdiende overwinning 
voor De Vinken 1
Vinkeveen - De Vinken 1 speelde 
afgelopen zaterdag in IJsselstein te-
gen Fortissimo 1. Na een trefzekere 
beginfase van Fortissimo kwam De 
Vinken aan het eind van de eerste 
helft langszij. Deze voorsprong werd 
uitgebouwd, maar halverwege de 
twee helft werd de marge meerde-
re keren verkleind tot één score. De 
Vinkeveense korfballers hielden het 
hoofd koel en wisten in de slotfase 
de overwinning veilig te stellen met 
een eindstand van 15-19.

Even schrikken
Het beloofde een spannende wed-
strijd te worden, aangezien beide 
teams derde staan op de ranglijst. 
Vanaf vandaag startte Eva Hemelaar 
weer als vaste kracht in de basis-
acht, aangezien Masha Hoogeboom 
heeft aangegeven tijdelijk te stop-
pen met korfballen. Aanval-
lend begonnen aanvoerder Kelvin 
Hoogeboom, Rudy Oussoren, An-
nick Stokhof en Melanie Kroon. Ver-
dedigend traden Peter Koeleman, 
Gerwin Hazeleger, Emese Kroon en 
Eva Hemelaar aan.
In de eerste vijf minuten bleken de 
IJsselsteiners messcherp in de af-
ronding en kwamen zo op 4-0 voor-
sprong. Hierna leverden de snelle 
acties van Melanie en Annick twee 
scores op en ook Peter Koeleman 
bleek loepzuiver te zijn in de af-
ronding achter de paal. Vervelend 
was het uitvallen van een Fortissimo 
heer die na een vangduel luid naar 
zijn achillespees greep en hinkend 
het speelveld verliet. Hierna bleef 
De Vinken geduldig korfballen en 

met treffers van Peter en Eva werd 
de ruststand bepaald op 5-7.

Beheerst
In de tweede helft bleef De Vinken 
verdedigend veel druk geven en in 
de paalzone onderschepten Ger-
win en Kelvin veel ballen. Opnieuw 
wist Kelvin een strafworp te verzilve-
ren, na een slim balletje van Mela-
nie die op snelheid was doorgebro-
ken. Met een wegtrekbal van Kel-
vin achter de paal en een doorloop-
bal van Emese kwam De Vinken op 
een comfortabele 5-10 voorsprong. 
Fortissimo gaf zich echter niet ge-
wonnen en de dames van Fortissi-
mo kwamen tweemaal tot score. Het 
verschil van vier bleef door schoten 
van Emese en Rudy. Met drie sco-
res in drie minuten kregen Fortis-
simo en het thuispubliek weer vol-
op hoop. Gelukkig wist Emese met 
een doorloopbal en even later ook 
Annick het verschil op twee te bren-
gen. Toch bleven de IJsselsteiners 
opnieuw terugkomen tot één ver-
schil. Na een schot van Rudy werd 
Masha ingebracht en waren de 
laatste tien minuten voor de Vinke-
veners. Eva rondden haar schot en 
doorloopbal subliem af en even la-
ter trok Kelvin twee tegenstander 
met zich mee en zette Rudy vrij voor 
een kansje. Met een laatste tegen-
treffer was de eindstand van 15-19 
genoeg om een plaatsje hoger op 
de ranglijst te klimmen. Aanstaande 
zaterdag 21 december treft De Vin-
ken 1 de ongeslagen koploper GVK 
1 uit Den Haag. De wedstrijd zal om 
16.30 uur aanvangen in De Boei.

Adrie Leijgraaff op koers 
met Argon 2
Mijdrtecht - Het gaat goed met 
de zaterdag 2 van Argon. Halver-
wege de competitie staat het team 
van trainer Adrie Leijgraaff en leider 
Marco Broekhuizen met 27 punten 
uit 12 wedstrijden op de 2e plaats 
in de reserve 1e klasse B op slechts 
2 punten van het geroutineerde en 
sterke Swift uit Amsterdam. 

Na een licht aarzelende competi-
tiestart heeft de Mijdrechtse trai-
ner zijn team op de rails gekregen 
en dat is in de schaduw van het eer-
ste elftal een fraaie prestatie. De af-
gelopen 3 wedstrijden bracht 8-0 
winst op Nieuwland, 3-0 winst op 
Odysseus en een 4-1 overwinning 
op Roda ’46. Met vertrouwen werd 

daarom dit weekend de confronta-
tie met VVZ ’49 tegemoet gezien. 
Vanaf de aftrap trok Argon het initi-
atief naar zich toe. Er werd verzorgd 
voetbal gespeeld met veel balbezit, 
maar door aanvankelijke onzuiver-
heid in de eindpass bleven enke-
le scoringsmogelijkheden onbenut. 
In de achterste linie gaven Oscar 
Leune, Michiel Roosendaal, Christi-
aan Winkel en Mark Rijkeboer geen 
ruimte weg aan de spitsen van VVZ 
en op het middenveld werd veel sto-
rend werk verricht door de hardwer-
kende Adil Kamil. Argon bleef aan-
dringen en na een half uur was het 
dan uiteindelijk raak. Uit een mooie 
combinatie via Oscar Leune, Jasper 
Werkhoven en Bas de Graaff volgde 

Een rustige week 
bij biljarters

De Ronde Venen - Het lijkt er-
op dat alle spelers even bij moes-
ten komen. Liefst 6 partijen eindig-
den in 5-4. De Paddestoel 1 moest 
tegen de Kuiper/van Wijk. De Kui-
per/van Wijk nam een 4-0 voor-
sprong maar Michel en Hans Bak 
waren zeer eensgezind en wonnen 
allebei hun partij in 22 beurten, plus 
een hoogste serie van 13. Waarmee 
de Paddestoel 1 net aan het lang-
ste eind trok, 5-4. De Merel/Hee-
renlux 2 kwam net te kort tegen Bar 
Adelhof 1 en verloor thuis met 4-5. 
Ook de Merel/Heerenlux 1 speel-
de thuis. Helaas voor hen was tege-
stander DIO net iets sterker, en won 
met 4-5. De Springbok 2 had geen 
moeite tegen de drie dames en een 
heer van de Paddestoel 3, met 9-0 
haalden zij de volledige buit binnen. 
Bar Adelhof 2 verloor, ook weer een 
4-5 wedstrijd, thuis van de Merel/
Heerelux 4. Jeroen Vis (Merel/Hee-
relux 4) speelde hier een sterke par-
tij met daarin een serie van 16! Dat 
is met 42,11 % ook meteen de hoog-
ste serie van deze week. Rohan Jan-
maat is de nieuwe speler bij ASM 2 
en zijn start was goed. Samen met 
Henrik Versluis sleepte hij de 4 pun-
ten voor ASM 2 uit het vuur, de an-
dere 5 waren voor tegenstander 
Cens 1. De Paddestoel 2 had een 
slechte dag. Alleen Jim van Zwie-
ten haalde 2 punten voor de thuis-
partij, de andere 7 waren voor de 
Springbok 1,uitslag 2-7. Onze Vrij-

heid/Biljartmakers moest thuis aan-
treden tegen de Merel/Heeren-
lux 4 zonder hun kersverse 3 ban-
den kampioen, Bert Loogman. Of 
dat het verschil heeft gemaakt zul-
len we nooit weten maar Onze Vrij-
heid/Biljartmakers kon wel slechts 2 
punten in huis houden, uitslag 2-7. 
Bij de Merel speelde Cor van Wijk 
wel een hele sterke partij. Hij had 
slechts 13 beurten nodig om zijn te 
winnen en speelde daarmee de kor-
ste partij van deze week. De beker-
wedstrijd van deze week de Schans 
& Lutis Ventilatie tegen ASM 1 bleef 
goed in het spoor van de competi-
te uitslagen, ook hier werd een 5-4 
gescoord. We zullen heel binnekort 
gaan zien wat de invloed van Kerst 
en Oud en Nieuw op de spelers is 
geweest!

Tweede kerstdag prijsbiljarten in de Merel
Vinkeveen - Op tweede kerstdag,  
donderdag  26 december, is er prijs-
biljarten voor iedereen in Café de 
Merel aan Arkenpark 43. Zowel he-
ren als dames zijn van harte wel-
kom (geen kader en spelers boven 5 
moyenne) om fraaie prijzen. De aan-
vang is 14.30 uur. Komt u op tijd, al-
stublieft. 

De uitslagen van de onderlinge Me-
rel/Heerenlux competitie van de 
laatste week:
Peter de Graaf-Gerard Redegeld 3-0
Toon van Dijk-Jeroen van Rijn 1-3
Arie van Vliet-Peter de Graaf 0-3
Evert Oudhof-Arie van Vliet 2-0
Eric Aarsman-Wim Roest 3-0
Gijs Rijneveld-Hans Levy 3-0

Evert Oudhof-Dorus v.d. Meer 3-0
Jeroen Berkelaar-Hans Levy 0-3 
In de totaalstand gaat Gerard Re-
degeld stevig aan de leiding. Hoe-
wel Gerard de laatste weken in een 
dipje zit is het kampioenschap nog 
ruim binnen de mogelijkheden voor 
Gerard. 
Voor meer info: tel. 0297-263562.

De Ronde Venen - Na 15 inter-
ne en 3 externe ronden schaak zijn 
er bij Denk en Zet nog 3 kandida-
ten die voor de officieuze titel van 
herfstkampioen in aanmerking ko-
men. De eerste plaats wordt, enigs-
zins verrassend, bezet door Ron 
Klinkhamer met 513 punten.
Dit puntenaantal werd opgebouwd 
uit 6 winstpartijen, 5 remises en 2x 
verlies in de interne competitie. Ook 
in de externe competitie wist Ron 
goed te scoren, 2x winst en 1 remi-
se. Klinkhamer wordt op de voet ge-
volgd door Henk Kroon, deze heeft 
weliswaar 8x gewonnen in de inter-
ne competitie, 0 maal remise en ook 
slechts 2x verloren maar blijft extern 
op 50% staan. Dit gekoppeld aan 
enige malen afwezig zijn geeft hem 
een puntenaantal van 511 punten. 
Op de 3e plaats bevindt zich Cees 
van Houten met 497 punten. In de 

laatste ronde van dit jaar, 17 decem-
ber, zal de beslissing dus plaatsvin-
den. In deze ronde speelt Cees van 
Houten een externe wedstrijd tegen 
Zeist 3 en zonder absentie’s lijkt het 
erop dat Henk Kroon of tegen Bram 
Broere of tegen Jeroen Vrolijk moet 
aantreden en Ron Klinkhamer te-
gen Gert Jan Smit. Daar Broere mo-
menteel zich op plek 7 van de in-
terne lijst bevindt, Vrolijk vorig sei-
zoen op plaats 2 belandde en Gert 
Jan Smit plek 5 bezet , zullen Kroon 
en Klinkhamer vol aan de bak moe-
ten voor een resultaat.

Verrassing
Plaats 4 in de interne competitie 
kent ook al een verrassing; Henk 
van de Plas wist zich na een over-
winning(!) op Henk Kroon op de-
ze plek te nestelen. Dat van de 
Plas een sterke eerste schaaksei-

Argon F1 najaarskampioen 
competitie!
Mijdrecht - Met een doelsal-
do van maar liefst 62 in 9 wedstrij-
den is de F1 van Argon met overtui-
ging najaarskampioen geworden in 
de competitie. De laatste wedstrijd 
werd met uiteraard 0-13 van Pan-
cratius F3 gewonnen. Toen spande 
het er om, Amstelveen F1 zou gelijk 
kunnen komen te staan als zij zou-
den winnen. De week er voor had 
Argon F1 een mooie wedstrijd te-
gen Amstelveen F1 gewonnen met 

4-2, zij zijn dus ook een goed team. 
Gelukkig kwam daar KDO F1 die 
met 1-5 van Amstelveen F1 won. De 
toppers van Argon F1 zijn verdiend 
kampioen geworden. Tycho, Sher-
weny, Milan K, Sam, Romijn, Yoran, 
Milan R, Daniel en Maurits vormen 
een hecht team en worden goed ge-
traind door Colin en Robin en heb-
ben een topcoach Sjoerd van Eg-
mond. En het mooiste is dat ze met 
elkaar enorm veel plezier hebben.

zoen helft speelt mag ook blijken 
uit zijn resultaat op het 2e bord van 
het 2e team. Middels het zijn be-
kende vechtschaak wist hij in bei-
de wedstrijden tot een overwinning 
te komen. De huidige kampioen van 
Denk en Zet, Jan de Boer bevindt 
zich na een matige serie met 398 
punten op de 6e plaats. Een ieder 
die de Boer kent weet echter dat hij 
zich hier wel weer doorheen vecht 
en aan het eind “van de rit” zich 
weer gaat mengen om een plaats 
bij de bovenste borden.

De plaatsen 8, 9 en 10 worden in-
genomen door respectievelijk Cees 
Samsom, Cees Verburg en Jeroen 
Vrolijk, waarbij de onderlinge af-
stand minder dan 20 punten of-
tewel een remise partij bedraagt. 
Het laatste “blok”spelers wat ze-
ker nog aansluiting naar het eer-
ste team kan maken wordt gevormd 
door Peter de Jonge 11e plaats, Jan 
Voskamp 12e, Harris Kemp 13e en 
Kees Kentrop 14e. Laatst genoem-
de van deze 4 heeft 284 punten. Dit 
is een verschil van precies 100 pun-

ten met de op plek 7 staande Bram 
Broere, een gat wat echter door een 
3 tal overwinningen te overbruggen 
is. Het feit dat er 14 spelers vechten 
om een plaats bij de eerste 8 geeft 
de kracht in de breedte bij Denk en 
Zet momenteel weer, hetgeen zich 
dan ook uitbetaald in de resulta-
ten van zowel het eerste als tweede 
team in de externe competitie.
In de externe competitie hebben zo-
wel Denk en Zet 1 als 2 beiden 2 
overwinningen behaald.

Het eerste had een slechte start, 
er was verlies tegen H.S.G 3 maar 
daarna revancheerde de spelers 
zich goed en volgde er een 2½ -5½ 
overwinning op Ons Genoegen 2, 
vervolgd door een 4½ -3½ overwin-
ning op Oud Zuijlen 4. Het twee-
de team gaat dinsdag 17 dec. zijn 
3 e wedstrijd spelen en wel tegen 
Zeist 3. Mocht het gelukken om ook 
maar met de kleinst mogelijke over-
winning huiswaarts te keren staat 
Denk en Zet 2 te samen met H.S.G3 
op een gedeelde eerste plaats!

een strakke voorzet over de grond 
die door Jimmy van der Vaart be-
heerst werd binnen geschoten, 0-1 
voor Argon. Deze voorsprong kon 
5 minuten later al worden vergroot. 
De naar binnen getrokken Milan 
van Dijk haalde krachtig uit vanaf 
de zestien meter en zijn van rich-
ting veranderde afstandschot be-
landde tussen de palen en bepaal-
de de ruststand op 0-2 voor Argon. 
In de 2e helft behield Argon het 
overwicht, maar tegen de verhou-
ding in bracht VVZ toch na 10 mi-
nuten de aansluitingstreffer op het 
scorebord. Maar Argon bleef kalm, 
kwam niet in de problemen en met 
een geplaatst schot van buiten de 
16 meter vergrootte Jasper Werk-
hoven de score naar 1-3. Even later 
zag Ali Eren zijn zuiver geplaatste 
corner bij de eerste paal fraai inge-
kopt door Rudi Zaal en met een 1-4 

voorsprong leek de strijd gestreden. 
Toch werd het in de laatste fase nog 
even lastig voor de Mijdrechtenaren 
want eigenlijk vanuit het niets werd 
een vrije trap in de linker bovenhoek 
buiten bereik van keeper Thomas 
de Ruiter door VVZ binnen gescho-
ten en 10 minuten voor tijd werd de 
stand uit een scrimmage zelfs ver-
kleind tot 3-4. In de laatste minuten 
hield Argon het hoofd koel tegen de 
Soestenaren en werd de winst veilig 
gesteld. Het kan daarom zeer tevre-
den terugkijken op de 1e competi-
tiehelft en voor trainer Leijgraaff en 
zijn team liggen er mooie uitdagin-
gen te wachten na de winterstop. 
Want niet alleen blijft de koppositie 
binnen bereik, ook staat er op 11 ja-
nuari een mooie bekerwedstrijd op 
de agenda tegen het 2e team van 
ADO 20. 
Foto: sportinbeeld.com
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ALLEEN BIJ ALLE RENAULT OCCASIONS

+
GRATIS

MY RENAULT+ PAS*

*

0% RENTE 
OP ALLE OCCASIONS

TOT 15 DECEMBER

PROFITEER NU!

 BENZINE  DIESEL
Brandstofkosten  € 2.783,- € 1.380,-
Wegenbelasting 456,- 1.012,-
Totale kosten 3.239,- 2.392,-
Prijs per KM 0,16 0,12

Witteweg 6
1431 GZ Aalsmeer
Tel. (0297) 32 52 30
Fax. (0297) 34 54 79
verkoop@fiataalsmeer.nl

www.fiataalsmeer.nl

Automobielbedrijf

Van der Wal B.V.

December Deals
Profiteer nog snel 

van de 2013 prijzen
en bespaar tot wel € 5000,-

Deze aanbieding is geldig op 
2013 geregistreerde voorraad modellen 
en loopt zolang de voorraad strekt.
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Winst voor alle teams 
van Space Shuttle
De Ronde Venen - Zondag acht 
december was een glorieuze dag 
voor de competitieteams van bad-
mintonvereniging Space Shuttle. 
Alle twee. Het mix team moest het 
stellen zonder Juna Somers maar 
bevindt zich gelukkig in de luxe 
positie om over drie dames te be-
schikken. Simone Rossing en Susan 
Blaauw moesten het vrouwelijk deel 
van de wedstrijd dit keer met z’n 
tweeën opvangen. De heren, team-
captain Edwin Schootemeijer en 
Vincent van Sluis, zijn het gewend 
om als duo te opereren. Laatstge-
noemden openden de wedstrijd te-
gen de Treffers met een spannende 
driesetter die zij helaas verloren, de 
dames hadden aanzienlijk minder 
moeite met hun dubbel en hadden 
aan twee sets genoeg om de par-
tij binnen te halen. Edwin kreeg te 
maken met een zeer sterke tegen-
stander maar wist nog aardig par-
tij te geven in zijn single. Helaas ver-
loor hij in drie sets en ook Vincent 
wist zijn enkelpartij niet te winnen. 
De enkelpartijen van de dames ver-
liepen gelukkig een stuk beter, Si-
mone en Susan wonnen beiden met 
overmacht in twee sets.

Mix
De mixpartij van Edwin en Simone 
was spannend maar werd wel ge-
wonnen in twee sets. Het beslissen-
de punt werd gemaakt door Vincent 
en Susan in een partij die een be-
slissend punt waardig was. Drie sets 
en twee verlengingen, maar met als 
resultaat een totale overwinning 

met 5-3. Het herenteam had tot nog 
toe weinig reputatie opgebouwd 
binnen hun poule door elke voor-
gaande wedstrijd te verliezen. Zon-
dag speelde het team, bestaande 
uit Mathé Jonkergouw, Cees Rijne-
veld, Eric Loogman en invaller Peter 
Benois tegen Huizen. Vaste kracht 
Henny Sahetapy heeft jongstle-
den een knieoperatie ondergaan 
en moest zijn teamgenoten onder-
steund door krukken vanaf de zijlijn 
aanmoedigen, wat door laatstge-
noemden zeer werd gewaardeerd.
Mathé en Cees begonnen voortva-
rend door hun dubbel in drie sets te 
winnen. Peter beloofde een drieset-
ter aan zijn dubbelpartner Eric maar 
wist dit gelukkig niet waar te maken. 
Zij wonnen in twee razend span-
nende sets die beiden werden ver-
lengd. De tegenstander van Eric had 
er weinig zin in en gaf hem idem te-
genstand, de tegenstanders van Pe-
ter en Cees deden het tegenoverge-
stelde en beide enkelpartijen gin-
gen dan ook in twee sets verloren. 
Mathé verloor zijn eerste set maar 
kwam miraculeus terug en won uit-
eindelijk de derde set met over-
macht. De herendubbel van Eric 
en Mathé verliep zonder noemens-
waardige problemen en werd ge-
wonnen in twee sets. Peter en Cees 
kwamen nog aardig terug in de 
tweede set maar wisten helaas niet 
te winnen. 
Dit alles resulteerde net als bij het 
mix team in een eindstand van 5-3 
en de eerste gewonnen partij van de 
heren dit seizoen! Hulde!

Taekwondo examen Horangi levert 24 geslaagden op
Mijdrecht - Het taekwondo exa-
men bestaat uit verschillende on-
derdelen. 

Het eerste examenonderdeel is 
poomse, dit is een stijlvorm waar-
bij verschillende technieken in een 
vaste volgorde worden gedaan. Bij 
het sparren moet de examenkan-
didaat laten zien dat er wedstrijd-
inzicht is. De sparringsvormen zijn 
van non-contact tot en met full-
contact met beschermers, dit is af-
hankelijk van de graduatie. Tijdens 

een stapsparring valt een persoon 
aan en de ander maakt een verde-
diging en tegenaanval. Hierbij moe-
ten alle technieken op een correc-
te afstand goed uitgevoerd wor-
den. Voor de hogere banden moe-
ten de examenkandidaten verschil-
lende realistische zelfverdedigingen 
laten zien tegen vastpakken. Voor 
deze hogere graduaties staat er ook 
een breektest op het programma, 
waarbij een houten plankje met een 
schop moet worden gebroken. Ook 
dit spannende onderdeel werd door 

de verschillende examenkandidaten 
allemaal goed uitgevoerd. Tijdens 
deze examens liet Sander van Dul-
ken zo’n uitmuntend examen zien 
dat hij in plaats van gele band, met-
een gepromoveerd is tot de groene 
slip. Gefeliciteerd met deze bijzon-
dere prestatie. 
De trainers kijken dus ook terug op 
een geslaagd examen en feliciteren 
alle geslaagden!

Geslaagden
Gele slip: Naomi van Leuveren, Rick 

Vriend, Mika Gankema, Matthijs 
van Bemmel, Axel Limbeek, Aram 
Avedisian. Gele band: Robbert van 
Scheppingen, Bart Grootegoed, 
Louis Postma, Shirley van Poelwij-
ck, Laura van der Wal-Könst. Groe-
ne slip: Sander van Dulken, Esmee 
Lek, Nanna Limburg. Groene band: 
Marnix Lüschen, Mohamed Elmou-
rabit, Jenna Schreurs, Daniel Flede-
rus. Blauwe band: Thomas Jures-
sen, Tom van Strien, Ravi Schreurs, 
Kai Schreurs. Rode slip: Cilla Ouds-
hoorn. Rode band: Pascal de Jongh.

Teambuilding heeft juiste 
uitwerking voor Argon D2
Mijdrecht - Bij Argon D2 wordt er 
goed aan teambuilding gedaan. Op 
de zaterdag dat ze vrij waren werd 
er gesport in het Amsterdamse bos. 
Samen met trainers, coach en bege-
leiders Jesse, Menno, Ronald, Gert-
Jan en Marcel die er voor de man-
nen een leuke onvergetelijke och-
tend van maakte. De afgelopen 
wedstrijden waren met verlies dus 
moest het roer maar eens om. Dat 
deden ze dan ook afgelopen zater-
dag tegen Forza Almere. Er was van-
af de eerste minuut druk op de bal. 
Er werd goed overgetikt en de bal 
werd geplaatst waar het moest. Tom 
maakte de 1-0 en al snel volgde Lars 
met zijn 2-0. De jongens zaten bo-
venop de bal en Fouad schoot hem 
erin voor de 3-0 BAM! De verdedi-
ging met Jelle,Stefan, Stan en Mika 
stond als een muur waar de tegen-
stander niet doorheen brak. De mid-
denvelders Tim, Stanley, Jean gaven 

de bal goed naar de voorhoede. Tom 
maakte toen een geweldig doelpunt 
4-0 over de keeper heen!! Dan komt 
er strijd met een botsing en een ge-
vaarlijk duel als gevolg, maar ze blij-
ven het spel sportief spelen tot de 
rust.
Mika, Boaz en Guy staan hun man-
netje en laten zien dat zij ook in dit 
team waardevolle spelers zijn. Stan-
ley pingelt met de bal en geeft hem 
aan Tom die dit herhaalt en de 5-0 
maakt. Luciën onze keeper heeft het 
dit keer niet druk, maar op het mo-
ment dat het dreigt weet hij de bal 
te pakken en komt er geen tegen 
doelpunt. Vanuit een corner maakt 
verdediger Stefan de 6-0. Met als 
afsluiting een schot van Fouad op 
doel, de keeper pakt de bal wel, 
maar laat hem los en beland in het 
doel. Een eindscore van 7-0 geeft ze 
een positief gevoel om de winter-
stop in te gaan!

Mannen Argon E2 
ongeslagen kampioen
Mijdrecht - Zaterdag stonden de 
mannen van de E2 klaar voor de 
laatste wedstrijd van het jaar, met 
als inzet het kampioenschap. Na de 
aftrap was het al snel duidelijk de 
mannen waren in opperste concen-
tratie en de tegenstander kon daar 
niets tegen inbrengen. Al snel viel 
het eerste doelpunt en er werd geen 
enkele kans weggegeven. Ondanks 
de regen leek het wel Braziliaans 
samba voetbal de ene aanval was 
nog mooier dan de andere en resul-
teerde in een ruime voorsprong in 
de eerste helft. Ook de tweede helft 
was er voor de tegenstander geen 
speld (of voet) tussen te krijgen, dus 
het vertrouwen groeide met de mi-
nuut. Na de 6-0 vond de legendari-

sche wissel plaats en werd de kee-
per vervangen voor een veldspeler 
en kon onze keeper Jesse zich posi-
tioneren in de spits, dit als beloning 
voor maar 7 keer gepasseerd te zijn. 
Het lukte ons nog 1 keer te scoren 
en de tegenstander kon er uiteinde-
lijk nog 2 scoren. Mannen 72 doel-
punten gescoord, 1 gelijkspel en de 
rest alles gewonnen is geen geluk 
meer, maar gewoon pure kwaliteit. 
Jesse, Stan, Joey, Jesper, Oualid, 
Kicky, Dave, Luc en Julian, natuur-
lijk ook de trainers Robert en Mi-
chiel en de leiders Dennis en Fabi-
an (wat een staf) van harte gefelici-
teerd met de uitzonderlijke prestatie 
en op naar de tweede helft van het 
seizoen, want dit smaakt naar meer.

Argon doet zichzelf weer 
tekort
Mijdrecht - Tegen middenmoter 
Renswoude heeft Argon zich op-
nieuw tekort gedaan, na vlak voor 
rust op voorsprong te zijn gekomen, 
kwam in tweede helft de thuisploeg 
twaalf minuten voor tijd toch nog 
langszij. In de absolute slotfase kon 
Argon doelman Romero Antonioli 
met een spectaculaire actie de ne-
derlaag alsnog voorkomen. Het één-
richtingsverkeer leverde een twaalf-
tal 100% procent kansen voor Argon 
op, maar ook deze middag bleef de 
productie slechts beperk tot één 
doelpunt. Tot man van de wedstrijd 
werd terecht de doelman van Rens-
woude Jacco van Ginkel uitgeroe-
pen, hij voorkwam tot vijf maal toe 
een tegendoelpunt door de bal met 
de voet uit zijn doel te weren en 
éénmaal kreeg hij hulp van de doel-
paal. De gewonnen punt werd na 
afloop gevierd alsof het een over-
winning was.
De opkomst van beide teams was 
spectaculair, met bengaals vuur 
en vlaggenzwaaiers werden bei-
de ploegen verwelkomd, helaas de 
wedstrijd was dat niet. Eigenlijk was 
het de bijna de gehele wedstrijd 
éénrichtingverkeer maar het lukte in 
aanvallend opzicht allemaal niet. De 
eerste goede mogelijkheid was na 
een kwartier voor Jesse van Nieuw-
kerk maar doelman Van Ginkel 
kreeg op het juiste moment z’n voet 
ertussen. De hoekschop die volgde 
kon door Wilco Krimp niet worden 
verzilverd. Ook een leuke actie van 
Lorenzo Zorn eindigde in de han-
den van de Renswoude sluitpost. 
Even later kon Kraemer op aange-
ven Zorn uithalen maar hij kreeg 
de bal niet onder controle. Vlak 
voor rust kwam dan toch eindelijk 
de verwachte treffer, een vrije trap, 
net buiten het strafschopgebied, 
nabij de achterlijn werd door Ste-
fan Tichelaar ingebracht, door Mar-
lin Bot terug gekopt en vervolgens 
door de lange Jesse van Nieuwkerk 
onhoudbaar tegen het net gekopt. 
0-1. Renswoude zette daar slechts 

één doelpoging tegenover maar die 
poging werd door Romero Antonioli 
onschadelijk gemaakt.
Het offensief van Argon ging in de 
tweede helft gewoon door. Toen Epi 
Kraemer alleen op de doelman af-
stevende leek de voorsprong te 
worden uitgebreid, maar de Rens-
woude goalie zag de bal via bin-
nenkant paal uit doel stuiteren. Een 
paar minuten later was de inzet van 
Kraemer onzuiver en een prooi voor 
de Renswoude keeper. Vervolgens 
werd een schot van Jesse Stan-
ge geblokt en een inzet van Tiche-
laar van dichtbij alweer door doel-
man Van Ginkel onschadelijk ge-
maakt. Even later was opnieuw een 
kans voor Jesse Stange en opnieuw 
trok de Renswoude doelman aan 
het langste eind.
Het gevaarlijkste moment voor Ar-
gon was toen de gastheren een 
vrije trap toegewezen kregen van de 
goed leidende arbiter Van der Hoek, 
maar deze poging ketste af. Toen 
even later Kevin Blom voorlangs had 
geschoten en Jesse van Nieuwkerk 
alleen voor de doelman van Rens-
woude verscheen redde de man van 
wedstrijd opnieuw met een uiter-
ste krachtsinspanning met de voet. 
Twaalf minuten voor tijd bracht een 
foutje op het middenveld van Argon 
de gastheren in balbezit, Paul Daal-
meyer zei dankjewel en bracht de 
thuisploeg op gelijke hoogte 1-1. 
Met Lesley Groenen en Vincent van 
Hellemondt als extra aanvallers pro-
beerde coach Patrick Loenen als-
nog de overwinning binnen te ha-
len maar ook Groenen stuitte op de 
doelman en een kopbal van Vincent 
van Hellemondt kwam in grijpgrage 
handen van doelman Van Ginkel. In 
de allerlaatste minuut moest Argon-
doelman Romero Antonioli nog al-
les geven om een doelpunt van op-
nieuw Daalmeyer te voorkomen. 
Een teleurstellend resultaat voor Ar-
gon dat zich nu kan gaan richten op 
de tweede helft van de competitie. 
Foto:sportinbeeld.com 

Atalante volleybaldames 2, 
nieuwe zaal nieuwe kansen?
De Ronde Venen - Zaterdag 14 
december vertrok de voltallige 9 
van Atalante dames 2 naar Maar-
tensdijk voor een treffen met di-
recte opponent Salvo D1. Met de-
ze laatste wedstrijd in 2013 zit de 
eerste helft van de competitie er 
op. De teams ontlopen elkaar niet 
veel, de Vinkeveense dames zijn 
verreweg het meestgeroutineer-
de team van de poule met een ei-
gen kijk op lengte en kleur van kou-
sen en haardracht, en na promo-
tie terug in de 1e klasse solide mid-
denklasser op plek 6. Weliswaar af-
gelopen 2 wedstrijden verloren, zo-
wel in punten als katerigheid want 
het had zo veel beter gekund maar 
opgaande lijn is inmiddels weer ge-
vonden! Het is een leuke Utrechtse 
poule met een aantal nieuwe clubs 
en sporthallen, zo was ook zeker het 
geval in Maartensdijk.. Set 1 start-
te met de hardste schreeuwerds aan 
de zijlijn: Loeps Kuijper, Annemarie-
ke Wijnands en Annnemarie Bak-
ker. De teams waren aan elkaar ge-
waagd en bleven elkaar op de voet 
volgen. Lekker serveer- en slagwerk 
van Inge Bakker, Saskia van Sligten-
horst, Jessica Schuurmans, mooie 
aanvallen van Daniëlle vd Horst en 
Joker Ruizendaal door het midden 
en mooi werk van verdeler Jet Fed-
dema die allerhande opgooisels lek-
ker voor zette. 22-25 winst. Lekker.
Set twee was een ander verhaal. 
Slordigheidjes, een mindere rally 
pass, en onduidelijkheden in de ser-
vice pass draaiden menig puntje op 
het andere telbord om. Hard wer-
ken voor verdeler Jet om de set-up 
mooi voor te krijgen, en kwam die 
voor dan was de aanval vaak veel 
te makkelijk. Geen uitdaging voor 
de thuisploeg dat kansen rook met 
goed scorende serveersalvo’s en 
succesvolle prikkers op ons midden. 
Ondanks wissels en time-outs 25-
13 verlies! Het opstellingsroer ging 
om in het derde bedrijf. Zaak was 
uit te gaan van eigen basis. Hoofd 

omhoog en dubbel in de stijgbeu-
gels. De service pass begon weer 
beter te lopen en ondanks dat Sal-
vo weinig tactische ballen toeliet en 
in het begin van de set flink was uit-
gelopen, werd het groengele spel 
weer krachtiger. Er werd feller ver-
dedigd en alerter gespeeld. Echter 
geen setwinst en slechts een paar 
punten beter (17-25) maar de come-
back was ingezet.
Met mooi en verbeten spel werden 
pass, verdeling en aanval steeds be-
ter. Gewoon lekker. Het hek ging 
van de dam toen Annemarieke een 
fikse 3m aanval tegen het hek van 
de tribune roste. Zo. Weliswaar uit, 
maar toch een punt gemaakt zeg. 
De Rabobank ploeg geraakte op 
flow. En op welke plek bij het net 
de set-up ook kwam, mooie punten 
werden gescoord. Daan en Joker 
krachtig door het midden, Jessica in 
haar element op de diagonaal, Inge 
en Annemarieke op de buitenkant 
en af en toe een sneaky prikje van 
verdeler Annemarie. 20-25 winst: 
2-2. Lekkerrr. Dan de beslissen-
de set 5. Dachten we... de scheids-
rechter kwam van zijn stoel en pak-
te zijn tas. Het was 10 voor 6 en de 
zaal was tot 18.00 uur gehuurd, lo-
kale korfballers stonden al te wach-
ten langs de zijlijn. We moesten 
voor de laatste set naar een ande-
re zaal. Twee kleedkamers door en 
dan was er een 1-veld zaal, center 
court kun je zeggen met huge ruim-
te om het veld in tegenstelling tot de 
3-velden zaal met minimale rand-
jes. Nog nooit eerder meegemaakt 
zo’n wissel. Dat is toch flink wennen. 
Een paar keer uit serveren en ver-
dediging opstelling te ver achterin. 
De meeste punten werden door de 
thuisploeg gemaakt en door de uit-
ploeg ‘uit’ handen gegeven. De zaal 
te groot en de set te kort. 15-11 ver-
lies. Zonder ‘wissel’ hadden we de 
laatste set ook gepakt, bij de return 
wedstrijd thuis gaan we ze terug 
pakken en terug verrassen!

Atlantis 1 wint duel om 
de derde plaats
Mijdrecht - Atlantis 1, dat door Ra-
bobank gesponsord wordt, moest 
aantreden tegen Koveni 1 uit Nieu-
wegein. Deze volleybalploeg staat 
op de ranglijst één plaats boven de 
Mijdrechtse ploeg. Om in de race 
om de bovenste plaatsen van hier-
van te blijven moest er dus gewon-
nen worden. Beide teams waren in 
Nieuwegein uit op een overwinning, 
dit om de aansluiting te houden met 
de top van de compititie. Dit resul-
teerde in een wedstrijd waarin tij-
dens de eerste helft beide partijen 
aan elkaar gewaagd waren. Atlan-
tis was wel de ploeg die in het be-
gin van de wedstrijd steeds de voor-
sprong nam. Tot aan een 3-3 stand, 
daarna kwam Koveni nog één punt 
voor. Richting het rustsignaal waren 
het de bezoekers die de betere kan-
sen wel wist af te ronden. Hierdoor 
kwam er een ruststand op het sco-

rebord te staan van 6-8 in het voor-
deel van de Mijdrechtenaren. Na 
rust ging de door Rabobank ge-
sponsorde ploeg rustig door met 
het scoren van kansen. Atlantis kon 
gemakkelijk uitlopen naar een stand 
van 7-11. Koveni  kon slechts af en 
toe mee scoren. In de tweede helft 
werd  het spel geregeld stilgelegd 
vanwege blessures. Na doelpunt-
loze periode van tien minuten werd 
er weer gescoord. Atlantis vergroot-
te de voorsprong naar 8-13, vervol-
gens werd de wedstrijd in de laatste 
vijf minuten beheerst uitgespeeld. 
Koveni wist nog eenmaal de korf te 
vinden en Atlantis nog twee keer. 
Een 9-15 zege op een ploeg die niet 
veel tegendoelpunten krijgt is een 
goede prestatie van de ploeg die 
onder leiding staat van Frits Bruijn-
tjes. Hiermee stijgt Altantis naar de 
derde plaats in de competitie.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 20 
december is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan  Arkenpark Mur 43. U 
dient om 19.45 uur aanwezig te zijn, 
uiterlijk om 20.00 uur zal gestart 
worden met kaarten, dit op veelvul-
dig verzoek. Er zullen vier maal zes-
tien giffies gespeeld worden, vervol-
gens worden de punten bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winnares 
is bekend. Ook is er op deze avond 
een grote tombola.
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond:

1 Bianca Pappot  7653 pt
2 Dirk van Nieuwkerk 7292 pt
3 Corrie van Bemmelen 7110 pt
4 Cees van Wijngaarden 6703 pt
5 Greet Koot 6675 pt
De poedelprijs was deze avond voor 
An Pothuizen met 5211 punten. 

De volgende data voor het prijskla-
verjassen zijn in 2013: 20 december; 
in 2014: 3, 17 en 31 januari, 14 en 
28 februari, 14 en 28 maart, 11 en 
25 april, 9 en 23 mei, 6 en 20 juni 
en 4 juli.
Voor meer info: tel. 0297-263562.
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Tisah, Brendan en Vera (van links naar rechts) zetten de puntjes op de i voor 
de wedstrijd op zaterdag 21 december a.s.

Leerlingen VLC massaal in actie
Mijdrecht - De leerlingen van het 
VLC organiseren met z’n twee-
en een sponsorspringwedstrijd. De 
wedstrijd vindt plaats op aanstaan-
de zaterdag 21 december bij mane-
ge Lucky Stable aan de Hoofdweg 
89 in Mijdrecht. Brendan van Heer-
tum (13) en Vera Krenn (13) organi-
seren met behulp van Tisah Maijen-
burg een sponsorspringwedstrijd.
Zij proberen met deze actie zoveel 
mogelijk geld op te halen voor Se-
rious Request. Het is bijzonder dat 

je op zo’n leeftijd al nadenkt om an-
dere mensen te helpen. Er is veel 
voor gedaan om dit idee succes-
vol te maken, onder andere het ont-
werpen van een speciale Serious 
Request sprong, het parcours en 
een heel leuk spel bedacht, waar-
mee een privéles van 30 minuten te 
winnen is!
Het belooft een gezellige dag te 
worden en je bent van harte wel-
kom van 11.00 tot 15.00 uur om te 
komen kijken.

Kersteditie VakantieBieb
De Ronde Venen - December is de 
maand van feesten en tradities, van 
familie en vrienden. Maar ook een 
maand van rust, om eindelijk weer 
eens een goed boek te lezen. De Bi-
bliotheek maakt lezen in de kerst-
vakantie en de weken daarna wel 
héél aantrekkelijk. Van 9 december 
tot 25 januari kan iedereen gratis 
een groot aantal titels binnen hand-
bereik hebben. Lekker thuis, op de 
bank, of op vakantie. Het enige dat 
u daarvoor hoeft te doen is de app 
VakantieBieb downloaden.

Over de VakantieBieb 
De VakantieBieb is een app van de 
Bibliotheek die toegang biedt tot 
een selectie populaire e-books voor 
tablet of smartphone. De extralange 
kersteditie omvat pareltjes voor jong 
en oud. Voor volwassenen tipt de Bi-
bliotheek in het bijzonder de inspi-
rerende biografie Moscow Times 
van Dido Michielsen, de bloedstol-
lende thriller De zwarte doos van 
Michael Connelly en de boeien-

de roman De Wertheims van Sil-
via Tennenbaum. Natuurlijk ontbre-
ken toppers als Arthur Japin, Maar-
ten ’t Hart, Remco Campert, Jan Sie-
belink, Gerrit Krol, Tomas Lieske en 
Thomas Rosenboom niet. 

Voor de jeugd pakt de Bibliotheek 
onder meer uit met De bijzondere 
kinderen van mevrouw Peregrine, 
het spannende boek van Ransom 
Riggs dat binnenkort wordt verfilmd 
en met Gladiator 1, vechten voor 
vrijheid van Simon Scarrow. 

Nieuwsgierig naar meer? De Vakan-
tieBieb-app is voor leden én niet-le-
den van de Bibliotheek gratis ver-
krijgbaar via de App Store en de 
Google Play Store. Na eenmalige re-
gistratie is downloaden heel een-
voudig. De gekozen boeken ver-
schijnen vanaf dat moment in uw 
virtuele boekenkast en zijn zonder 
internetverbinding te lezen tot 25 ja-
nuari 2014. Kijk voor meer informa-
tie op www.bibliotheekavv.nl. 

Oud & Nieuw festival in 
Mijdrecht
Mijdrecht -Het Oud & Nieuw fes-
tival in Mijdrecht heeft in de loop 
der jaren al grote bekendheid ge-
kregen. Dit jaar probeert de organi-
satie meer beleving te brengen voor 
haar gasten. Sowieso wordt het fes-
tival ingeluid met Franky B. Frank 
die zelf uit Mijdrecht komt en op-
treedt bij de Cooldown Café weet 
als dj heel erg goed hoe je de avond 
moet opbouwen. Niet gelijk snoei-
harde House, maar lekker herken-
bare sexy muziek, vrouwvriendelijk 
zodat iedereen meteen in de feest-
sfeer is. Daarna wordt het knallen 
met SLAM!FM dj Jean en ja, natuur-
lijk laten ze deze club-dj zijn eigen 
ding doen ... alle dikke clubhits van 
dit moment zullen aan je voorbijko-
men, want hij weet als geen ander 
hoe dat moet !! 

Fotograaf
Ook als iedereen binnenkomt in de 
tent zul je verrast worden door een 
fotograaf die meteen leuke feestfo-
to’s van jou en je vrienden/vriendin-
nen maakt. Deze foto’s kun je weer 
terugvinden op de site. 
En dit jaar is er ook de mooie sexy 
Laura Ponticorvo, bekend van ster-
rendansen op het ijs en RTL (‘Mijn 
vieze vette verloofde’), die in een 
heerlijke outfit met cameraman ie-
dereen bij binnenkomst mogelijk 
zou kunnen interviewen over jouw 
voornemens van 2014.
En mochten er mensen graag met 
haar op de foto willen, dan kan dat 
uiteraard ook. De Mc en gastheer 
van de avond is niemand minder 
dan Roscoe Jozefzoon, bekend van 

X-Factor. Hij zal de hele avond als 
Mc en hier en daar ook een num-
mer live doen on stage, zoals blur-
red lines, etc etc. Hekkensluiter van 
de avond is M.R Milow uit Almere. 
Hij heeft jarenlang gedraaid voor 
TMF on Tour, dus ook deze dj weet 
heel goed hoe je een feestje moet 
knallen!

Kortom: Het Oud & Nieuw festival 
Mijdrecht is er voor iedereen!! En 
nee, het wordt niet alleen maar een 
bonkend housefeestje !! , van House 
tot Urban, tot Latin, Moombahton, 
Electro, Trap, Hiphop met zelfs mis-
schien wel af en toe een lekker Ne-
derlands meezingertje. Afijn, alles 
kan en mag dit jaar bij Oud & Nieuw 
qua muziek en de organisatie van 
het festival zal ervoor zorgen dat het 
een te gekke sfeer wordt. 

Stationsgebouw gaat in de verkoop
Vervolg van de voorpagina

Inmiddels zijn al tien jaren voor-
bij, sinds de gemeente eind 2003 
met NS Vastgoed afspraken maak-
te over de aankoop van de voorma-
lige spoorbaan door de gemeen-
te. Maar de herontwikkeling van de 
Mijdrechtse stationslocatie kwam 
niet van de grond. Tot 2008 liet de 
NS het afweten. Vervolgens zette de 
gemeente in om de stationslocatie 
aan te kopen om ‘met alle voorde-
len van dien’ zelfstandig besluiten te 
nemen over de herontwikkeling. Zo 
stond het in het raadsvoorstel van 
17 december 2009. 

Speciale kortingsprijs
Eind 2009 werd de gemeente voor 
1.575.000 euro eigenaar van de 1,4 
hectare grond. Het college stelde 
dat het ging om een speciale kor-
tingsprijs, omdat men NS Vastgoed 
toestemming had gegeven om op 
de Stationslocatie in Vinkeveen vrije 
sector woningen te bouwen. In het 
raadsvoorstel liet het college weten: 
“Voor de stationslocatie Mijdrecht is 
hierbij overigens van groot belang, 
buurmans grond is maar één keer te 
koop.” Er was al een voorlopig pro-
gramma en volgens de waardebe-
rekening in het raadsvoorstel zou 
de gemeente er met de grondposi-
tie goed gaan uitspringen: Een deel 
van de grond zou meer dan 1,3 mil-
joen euro gaan opleveren bij ver-
koop als kantoorbestemming. Daar-
bij ging het om 6.000 vierkante me-
ter. De rest van de grond zou inge-
zet kunnen worden voor infrastruc-
turele werken en gebouwen van 
openbaar nut. De taxatie-indica-
tie van dat gebied - ongeveer 8.000 
vierkante meter groot - werd bewust 
laag gehouden: 375.000 euro.

Doorsteek kreeg doodsteek 
Het college was in 2009 en 2010 van 
plan om het terrein te gebruiken 

voor het aanleggen van een door-
steek over de brug van de Achter-
vaart bij de Rabobank naar de Nij-
verheidsweg. Wel moesten daartoe 
dan ook nog enkele andere perce-
len worden aangekocht. In het na-
jaar van 2011 bleek dat die denk-
richting uit 2010 geen stand hield, 
omdat de plannen niet voldeden aan 
de voorwaarde van ‘kostenneutrali-
tei’ voor de gemeente. De uitvoering 
van de plannen zou veel te veel ge-
meenschapsgeld gaan kosten.
Uitstralingsprobleem 
Begin 2012 constateerde het colle-
ge dat het vinden van een definitie-
ve bestemming voor het braaklig-
gende terrein van de Stationsloca-
tie nog steeds actueel was. De ur-
gentie van de problematiek ver-
woordde het college duidelijk. “Er is 
een uitstralingsprobleem en de ren-
telasten van de aangekochte gron-
den drukken op de gemeentelijke 
begroting.” De boekwaarde van de 
locatie bedroeg toen ruim 3.000.000 
euro. “Daarom wil ons college een 
plan ontwikkelen dat op korte ter-
mijn in de markt kan worden gezet 
(...).” Het college gaf toen aan dat er 
in ieder geval ingrijpende - en daar-
mee dure - maatregelen nodig zou-
den zijn om allerlei milieuproblemen 
te ondervangen. Enerzijds betreffen 
die het verkeersgeluid van de Rond-
weg en anderzijds de nabijheid van 
het bedrijventerrein. Kortom, er zou-
den extra kosten gemaakt moeten 
worden.

“Bijzondere locatie”
Ruim een jaar geleden - in novem-
ber 2012 - stelde de gemeente een 
nota van uitgangspunten vast. On-
bekend is welke kosten zijn verbon-
den aan de inzet van vele ambtelij-
ke uren en aan de mogelijke inzet 
van externe adviseurs. De bedoe-
ling van de nota was dat gemeente 
mogelijkheden zou bieden aan on-
dernemers om de locatie in te vul-

Mijdrecht - Rutger Geeraths, hij 
werkt in de winkel van Pearl Opti-
ciëns in de Mijdrechtse Passage, 
heeft zelf een spontane actie voor 
één dag in het leven geroepen om 
geld in te zamelen voor de stichting 
Leukemie. 
Uitsluitend op zaterdag 21 decem-
ber wordt van alles wat in deze win-
kel wordt verkocht, zoals brillen, 
glazen, lenzen en verder toebeho-
ren, tien procent van het verkoop-
bedrag gedoneerd aan de stich-
ting Leukemie. De actie is een ini-

tiatief van uitsluitend deze winkel 
van Pearl. Die vindt weliswaar bin-
nen in de winkel plaats, maar wordt 
ook buiten onder de aandacht ge-
bracht bij de marktkraam voor de 
deur tijdens de kerstmarkt. “Behal-
ve dat we onze winkel promoten, is 
er ook ruimte om door de actie aan-
dacht te vragen voor het onderzoek 
naar deze ziekte en de mogelijkhe-
den om daarvan te genezen. Daar-
aan willen we financieel bijdragen 
in de vorm van een donatie, welk 
bedrag dat ook mag worden. Maar 

we gaan ervan uit dat alle beetjes 
helpen. We hebben geen midde-
len om er een grote campagne van 
te maken, maar dat is ook niet het 
vooropgezette doel. Het enige wat 
we bezoekers bij de kraam kunnen 
aanbieden is een kop warme cho-
colademelk. Dat past echter wel in 
de kerstsfeer, net zoals een donatie 
aan een goed doel”, vertelt Rutger. 
Waarom een actie op touw gezet 
voor deze ziekte? Rutger: “Een van 
mijn vrienden heeft het een half 
jaar geleden zomaar gekregen. Het 

Spontane actie voor 
stichting Leukemie

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
14.12.2013 om 13.05 uur vond er 
een aanrijding plaats tussen een 
zwarte Fiat 500 en (vermoedelijk) 
een witte Toyota Aygo, op de Split-
sing van de Roerdompstraat/Plevie-
renlaan bij het winkelcentrum. 
De bestuurster van de witte auto, 
een kleine, slanke vrouw met kas-

tanjebruin haar, leeftijd rond 65 jaar 
is na dit incident doorgereden in de 
richting van de Pijlstaartlaan. Indien 
iemand meer informatie heeft over 
deze vrouw of over de auto met mo-
gelijk schade aan de rechtervoor-
zijde , dan vragen wij u vriende-
lijk contact op te nemen met 0297-
286978.

GIGA-Succes voor KIKA

Getuigen gezocht

kwam bij hem aan het licht na een 
bloedonderzoek. Dat was een he-
le schok voor hem binnen zijn fa-
milie- en vriendenkring, ook al om-
dat hij pas 24 jaar is en zijn vrien-
din 19 jaar. Dan word je plotseling 
op die leeftijd geconfronteerd met 
een vorm van bloedkanker, want 
dat is het. Je moet een zware che-
motherapie ondergaan. Verder heb 
je ook nog kans op allerlei bijwer-
kingen. Op zo’n jeugdige leeftijd 
heb je natuurlijk andere plannen 
voor de toekomst en dan is dit wel 
een hele dikke streep door de reke-
ning. Je moet eerst maar zien deze 
ziekte te overwinnen voordat je ver-
der kan. Het blijkt echter dat onge-
veer 60 procent van de volwassenen 
geneest en dat is dus heel hoopvol. 
Dat bracht mij op het idee om het 
inzamelen van geld hiervoor als een 
goed doel te zien met de Kerst.”

Nu maar hopen dat er flink wat ver-
kocht wordt bij deze winkel van 
Pearl. Wie op die dag geen bezoek 
aan de winkel brengt zou wel bij 
de marktkraam langs kunnen gaan. 
Daar heeft Rutger niet alleen fol-
ders over leukemie maar tevens een 
collectebus neergezet voor dege-
nen die zich geroepen voelen toch 
hun steentje bij te dragen aan deze 
actie. Een goede zaak en een mooi 
particulier initiatief dat in een op-
komende participatiesamenleving 
past en navolging verdient. Rut-
ger hoopt op zaterdag 21 decem-
ber toch het nodige bij elkaar gedo-
neerd te krijgen. Het bedrag gaat hij 
daarna storten op rekening van de 
stichting Leukemie.

len met lichte bedrijvigheid, kanto-
ren en dergelijke. De braakliggen-
de stationslocatie werd positief ge-
typeerd als een bijzondere locatie 
tussen het centrum en het Bedrij-
venterrein Mijdrecht. Als voordelen 
van de stationslocatie werden op-
gevoerd: de uitstraling in een om-
geving met een rijke historie, het op 
loopafstand liggen van het centrum 
en grenzend aan een grootscha-
lig bedrijventerrein. De ligging aan 
de Rondweg zou kansen bieden om 
zichtlocaties te creëren en de loca-
tie zou goed bereikbaar zijn voor 
personeel. 

Toekomst van het 
Stationsgebouw 
De gemeente wil nu op kor-
te termijn het Stationsgebouw van 
Mijdrecht verkopen onder de voor-
waarde dat een nieuwe bestem-
ming recht doet aan het behoud van 
het karakteristieke pand. Het omlig-
gende gebied, met name het voor-
terrein tot aan de Rondweg en het 
achterliggende terrein tot aan de 
Nutslaan moeten wel onbebouwd 
blijven. Over de toekomst van de op 
het voorterrein gevestigde coffee-
shop en de eventuele verplaatsing 
daarvan staat niets in de nota. Vol-
gens de gemeente zijn er zijn veel 
bestemmingen te bedenken voor 
toekomstig gebruik van het Stati-
onsgebouw. De gemeente zet zich-
zelf in de etalage met het voorma-
lige Stationsgebouw. De gemeente 
benadrukt nu graag gebruik te wil-
len maken van de creativiteit van 
de markt. Het lijkt er dus op dat het 
college van b en w en ook het ge-
meentelijke ontwikkelcentrum een 
fraaie manier hebben gevonden om 
van een ‘hoofdpijndossier’ af te ko-
men. Want de gemeente geeft in de 
gehanteerde uitgangspunten aan 
slechts enkele stedenbouwkundige 
uitgangspunten te zullen hanteren 
om zo de markt de gelegenheid te 

bieden om de Stationslocatie zo op-
timaal mogelijk te ontwikkelen.

Kantoorachtige units?
Wel vindt de gemeente dat voor het 
Stationsgebouw een publieksge-
richt concept moet worden uitge-
werkt dat aansluit op de status van 
het pand als gemeentelijk monu-
ment. De gemeente koos in de ei-
gen nota van uitgangspunten - die 
nu ruim een jaar oud is - voor een 
publieksgerichte functie met kan-
toorachtige units voor meerde-
re kleine bedrijven en zzp-ers, met 
horeca of voor vergadermogelijk-
heden. Of er nog dit jaar echt meer 
duidelijkheid over de toekomst van 
de Stationslocatie komt? Het voor-
nemen tot verkoop zou in ieder ge-
val voor de jaarwisseling tot uiting 
moeten komen.

Golfplaten 
Onduidelijk is in hoeverre er con-
crete stappen zijn gemaakt na de 
publicatie van de nota van uit-
gangspunten. In de gemeenteraad 
is daarover in ieder geval niet in het 
openbaar gesproken. Maar in die 
nota werd op de laatste bladzijde 
het vervolg wel concreet aangege-
ven. De gemeente moest ook nog 
een stedenbouwkundigplan laten 
opstellen en een marktonderzoek 
laten doen met - zoals de nota aan-
geeft - ‘branding en conceptont-
wikkeling’. Daarnaast zou het ook 
gaan om het laten opstellen van 
een energievisie en het laten onder-
zoeken van wat er met het oude toi-
letgebouwtje kan en mag gebeuren, 
dat al sinds jaar en dag staat inge-
pakt onder golfplaten. Het ziet er nu 
naar uit dat de herontwikkeling van 
de troosteloze - met pioniersvege-
tatie begroeide - vlakte nog gerui-
me tijd zal duren. Maar van het Sta-
tionsgebouw wil het college zo snel 
mogelijk af. Dat gaat zeer binnen-
kort in de verkoop.

Vinkeveen - Het was erg druk bij 
de kraam van Kika, afgelopen za-
terdag op de gezellige kerstmarkt 
van Vinkeveen. Daar vonden zelfge-
maakte spulletjes van kinderen van 
de Sint Jozefschool gretig aftrek. 
Dagen tevoren hadden de leerlin-
gen er al aan gewerkt. De mooiste 
servetringen, kaarsenhouders en 
kerststalletjes ontstonden door het 
knutselen met simpele materialen 
als wc-rollen, ijsstokjes, karton en 
glitters. Kennelijk waren de creaties 
goed gelukt want de kerstdecora-
ties ‘vlogen de kraam uit’. Er waren 
ook prijzen te winnen door in een 
grote bak met zaagsel te grabbelen. 
Trok je een papiertje met een lot er-
in, dan had je zo maar een pet, een 
spelletje of bijvoorbeeld een waar-
debon te pakken. Vele sponsoren 
stelden deze en andere mooie prij-
zen beschikbaar. De opbrengst van 
dit alles is natuurlijk geheel voor Ki-
ka: de stichting die zich inzet voor 
een betere behandeling van kanker 
bij kinderen. Op 19 december wordt 
dit, samen met het geld dat de kin-
deren van de Jozefschool verdienen 
met allerlei “heitjes voor karweitjes”, 
op het schoolplein van de Sint Jo-
zefschool bekend gemaakt en aan-
geboden aan een vertegenwoordi-
ger van Kika. Wat de opbrengst zal 
zijn blijft dus nog even spannend.
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