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Mijdrecht - Dat het Veenlanden
College in Mijdrecht woernsdag 14
december bezoek zou krijgen van
de minister van Onderwijs was bekend, maar toen een uur van het
aangekondigde tijdstip de directie van de school het bericht ontving dat de Koning zelf een werkbezoek aan de school kwam brengen,
was het wel even schrikken. Geweldig natuurlkijk, maar je wordt daar
toch wel wat nerveus van. Het bezoek stond in het teken van de leraar en het opleiden van toekomstige leraren in de school. Het VeenLanden College maakt als opleidingsschool deel uit van de Regionale Opleidingsschool Amstelland (ROSA). ROSA is een samenwerkingsverband van elf scholen in
het voortgezet onderwijs in de re-

De Ronde Venen - Daar waar inwoners twijfelen of wethouder Anco Goldhoorn (Rpnde Venen Belang) de juiste man op de juiste
plaats is, begint bij de raad de twijfel nu ook toe te slaan. Tijdens de
Raadsvergadering van donderdag
15 december lag de wethouder opnieuw onder vuur over zijn plannen rond Pauw Bedrijven. Zowel
CDA als PvdA-GroenLinks-Lokaalsociaal diende een motie in. Beide
moties waren het eens over het feit
dat er meer onderzoek moet komen
naar de verschillende mogelijkheden om zoveel mogelijk mensen aan
het werk te helpen. Daar waar het
CDA nog voorzichtig was in de bewoording was de motie van PvdA-
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Voor een uitgebreidde
fotoreportage zie pagina
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Raad wil nieuw onderzoek naar
afstootplannen van Pauwbedrijven

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
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• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.
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len van bevoegdheden. De begeleiding van studenten en nieuwe collega’s door ervaren docenten zorgt
voor een goede verbinding tussen
de school en de opleidingsinstituten. Deze verbinding was een van
de onderwerpen tijdens het laatste
gesprek met ervaren docenten en
werkplekbegeleiders.
Voor de Nieuwjaarsontvangst van
Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2017 worden,
naast enkele honderden gasten die
de Nederlandse samenleving vertegenwoordigen, dit jaar ook specifiek
leraren uit het primair en voortgezet
onderwijs uitgenodigd.

Wethouder Goldhoorn (RVB) weer flink onder vuur

Wethouder Goldhoorn (RVB):
“Medewerkers gaan liever
koekjes bakken”

ADVERTEREN?

gio en zes Amsterdamse lerarenopleidingen. De Koning sprak op het
VeenLanden College met docenten
in opleiding, beginnende docenten
en ervaren docenten. Tijdens het
eerste gesprek lichtten studenten
toe waarom ze voor het beroep leraar hebben gekozen en hoe ze tegen hun toekomst als docent aankijken. De Koning sprak met ze over
hun stage-ervaringen, de uitdagingen waar ze tegenaan lopen zoals
werkdruk en de begeleiding die ze
op het VeenLanden College krijgen.
In het tweede gesprek met beginnend docenten kwamen onder andere de eigen verantwoordelijkheid,
het contact met ouders en de coaching door ervaren collega’s aan
bod. Onder hen waren zij-instromers die spraken over het beha-

Simone Borgstede (CDA):
“We moeten de expertise van
Pauw behouden”

GroenLinks-Lokaalsociaal glashelder: deze wethouder zit echt op de
verkeerde weg als hij alles zelf wil
doen. Opvallend was de steun voor
breed onderzoek van de eigen partij
van wethouder Goldhoorn, de RVB.
Het leek Goldhoorn allemaal niet te
deren. Opnieuw begon hij zijn riedeltje af te steken over ‘mandaat’,
‘lokaal’, ‘maatwerk’ en ‘successen’.
Hierbij vergat hij dat hij nog niet een
keer heeft kunnen uitleggen waar
de raad het mandaat gegeven heeft.
En ook op de ‘successen’ is veel af
te dingen. Die zijn niet behaald door
wethouder Goldhoorns ‘lokale aanpak’ maar door het WSP Groot-Amsterdam.
Koekjes bakken
Daar waar de mensen van Pauw
trots zijn dat ze echt werk hebben,
met een echt salaris, begon Goldhoorn opnieuw over ‘dagbesteding’.
“Als mensen liever koekjes bakken
dan werken moet dat toch kunnen?” vroeg hij zich af. “Ook daar
kunnen ze geld mee verdienen.” Dat
dit een keiharde leugen is leek de
wethouder niet te deren. De dagbesteding ‘verdient’ geen geld met
koekjes bakken maar wordt gesubsidieerd door de gemeente. Deze mensen krijgen ook geen salaris voor het bakken van koekjes,
ze krijgen een uitkering van dezelfde gemeente. En de opbrengst van
die paar koekjes die verkocht worden, weegt niet op tegen de kosten
Pieter Kroon ( PvdA-GL)-LS):
“Deze wethouder moet eens
de wet houden”

die de gemeente maakt om mensen
een zinnig dagbestedingen te geven. Dagbesteding is voor sommige mensen heel noodzakelijk, maar
de meesten willen gewoon werken. En dat daar af en toe dingen
gedaan moeten worden die minder
leuk zijn begrijpen de Pauw medewerkers heel goed. Dat is toch bij
iedere baan zo?
Vervolg elders in deze krant.

GEVRAAGD

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures
of bel 0297-513088

Foto: Davey Photography/
Ron Franken
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Kom werken bij
Van Zaal Transport!

De Waver - Zondagochtend is
een auto te water geraakt bij de
Waver in Ouderkerk a/d Amstel. Omstanders hebben gezien dat de bestuurder de weilanden in is gevlucht een politiehelikopter heeft de omgeving afgezocht maar niks gewonden.. Oorzaak van het ongeval is vermoedelijk te hoge
snelheid..

zie onze site:
meerbode.nl
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Gemeente verkoopt
gebouw Weidesticht
Mijdrecht - In Weidesticht aan de
Croonstadtlaan 102 in Mijdrecht
worden appartementen gebouwd.
De vraag naar koopappartementen in de gemeente De Ronde Venen is weer toegenomen. Ten opzichte van 2012 is de vraag meer
dan verdubbeld. De gemeente verkoopt het gebouw Weidesticht aan
projectontwikkelaar ACCRE B.V. uit
Vinkeveen. Zij realiseren acht koopappartementen in het gebouw. Op
dinsdag 13 december 2016 hebben
wethouder David Moolenburgh en
Daan Versteeg van ACRRE BV de
koopovereenkomst getekend. David
Moolenburgh: “Met de verkoop van
het gebouw Weidesticht. willen we
tegemoet komen aan de groeiende
behoefte aan koopappartementen.”
Naast een toenemende vraag naar

appartementen is ook te zien dat
de verkooptijd korter is. Daan Versteeg: “Het voormalige kruisgebouw
tegenover het gemeentehuis wordt
op een duurzame manier omgevormd tot acht koopappartementen.
Het gebouw krijgt een stijlvolle uitstraling en de appartementen liggen
op een fantastische plek in het centrum van Mijdrecht. We verwachten
dat de verkoop snel zal gaan.” Het
project heeft de toepasselijke naam
‘Stadt en Vaart’ gekregen. De appartementen variëren in grootte van 66
tot 177 m2 inclusief ruim balkon of
terras, twee eigen parkeerplaatsen
en berging. De vanaf prijs is 232.500
euro vrij op naam. . Meer informatie over het project is te vinden op
www.stadtenvaart.nl of via www.facebook.com/stadtenvaart.

Het CDA onthulde een spandoek om de N201 nog eens letterlijk op de kaart te zetten op de foto in het groen Rein
Kroon, Ria de Korte, Derk Boswijk en Martijn van Helvert van respectievelijk de lokale, provinciale en landelijke fracties van het CDA.

CDA zet N201 op de kaart
De Ronde Venen - Donderdag
15 december was Martijn van Helvert van de CDA 2e Kamerfractie op
werkbezoek in De Ronde Venen. Hij
was er in het kader van zijn Knelpuntenplan, waarbij hij aandacht
vraag voor de verbinding tussen de
provinciale wegen en de snelwegen.
Hier ontstaan in den lande veel files,
dagelijks voorbeeld daarvan is de
N201. Veel automobilisten uit onze
gemeente staan dagelijks in de file om naar hun werk te gaan, maar
ook de bereikbaarheid van ons bedrijventerrein en de toegang voor
hulpdiensten is in gedrang.
De gevaarlijke situaties die ontstaan
bij de afrit Vinkeveen in de avondspits zijn een grote zorg. Vaak begint het opstellen voor de afslag

op de vluchtstrook ter hoogte van
de afslag Abcoude. Maar ook vanuit Vinkeveen is er in de avondspits
geen doorkomen aan. Slecht voor
de economie en slecht voor onze
bereikbaarheid.
Doorstroming
CDA De Ronde Venen en Derk Boswijk van CDA Provincie Utrecht
hebben actie ondernomen door de
landelijke fractie ook aan te haken
en op te roepen Rijkswaterstaat aan
de tand te voelen over een spoedige oplossing. Verlengen van de afrit Vinkeveen, betere doorstroming
op de brug bij Loenersloot en aanpassing van de verkeerslichten kunnen een eerste stap zijn naar betere bereikbaarheid. Martijn van Hel-

vert heeft toegezegd dat hij de situatie aankaart bij de minister en
was blij om met eigen ogen de situatie te kunnen aanschouwen. “De
economie trekt aan maar wij staan
in de file, #lekkerdoorrijden is wat
we nodig hebben om te zorgen dat
de economie blijft draaien. De minister moet meer kijken naar samenwerking met decentrale overheden om te zorgen dat de aansluiting goed geregeld is. Want ook
hier blijkt dat nieuw aangelegd asfalt niet altijd de problemen oplost”
volgens het Tweedekamerlid. Zowel
het CDA in De Ronde Venen als in
de provincie blijven de ontwikkelingen actief volgen en gaan net zo
lang door met het ‘op de kaart zetten’ van de N201 als nodig is!
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INFORMATIEF
DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de
huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het
hele weekend, feestdagen en
voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u.
en 13.30-17.30 u. In de avond en
nacht, in het weekend en tijdens
feestdagen kunt u terecht bij:
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht,
030-2144583
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.
brAnDweer & politie
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.
slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.dkavv.nl.
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC
Mijdrecht, tel. 0297-241146
psychologische
hulpverlening
Directe psychologische
hulpverlening
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis,
tel. 0297-241562.
Drs. J.M.M. Simons klin.
psycholoog geregistreerd
psychotherapeut en
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische
hulpverlening De Ronde Venen:
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk,
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn
Maria-Oord. Postadres: Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen.
Bezoekadres: Ingang Kerklaan,
tel. 088-5808000, www.isis.nl,
info@isis.nl

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

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

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

stichting
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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sosderondevenen@gmail.com

Eerste meezing kerstconcert
voor herhaling vatbaar
Mijdrecht - Afgelopen zondag
vond het eerste Meezing Kerst Concert plaats. Het initiatief van De
Vrienden van het Monument Joh.
de Doper werd gewaardeerd, gezien de opkomst van zo’n 250 enthousiaste meezingers. De eerste
bezoekers melden zich al om half
vier bij de TOF-kraam met traditionele versnaperingen. De Glühwein en de warme chocolademelk
vonden gretig aftrek en de vuurkorven knetterden gezellig onder
toezicht van de Scouting Jan van
Speyck. Het toch al zo mooie monument was in prachtige kerstsfeer
gebracht en exact om half vijf sloeg
dirigent Stefan van der Wilt de eerste maat van het “Nu Zijt Wellekome”. De aanwezigen lieten zich leiden door het fantastisch klinkende koperwerk en ruim een uur werden de stembanden aangesproken.
Tussendoor kon men even op adem

komen en luisteren naar de Christmas carols van zangeres Sharon
Kips. Voor veel aanwezigen was de
begeleiding door koperblazers een
bijzondere en een mooie ervaring,
waarvan het onderscheid nog duidelijker werd toen Marten Nap op
het fraaie Maarschalkerweerd orgel ook een tweetal liederen begeleidde. Het meezingen werd afgesloten met het indrukwekkende
Ere zij God, waarbij alle meezingers
spontaan gingen staan. Een prachtig slot. Toen was er het verdiende
applaus voor de musici en voor alle meezingers. Na de mooie kerstboeketten voor de dirigent Stefan
van der Wilt en soliste Sharon Kips
werd de bijeenkomst buiten voortgezet met nog meer Glühwein, chocolademelk en natuurlijk de Kerststollen. Conclusie van vele meezingers: Volgend jaar graag weer zo’n
meezing concert!

Gezellig
kerstdiner in
Veenstaete
Mijdrecht - Vorige week was het
jaarlijkse kerstdiner voor de bewoners bij Veenstaete. Er was een
heerlijk 4 gangen diner, mede mogelijk gemaakt door Poelier van Egmond uit Mijdrecht. Daarbij werd de
bediening verzorgd door Brasserie
de Waard uit Wilnis. De bewoners
hebben weer genoten en zij willen
op deze wijze beide bedrijven bedanken voor deze gezellige avond.

Het tweede Leef
Liefdemaal komt
er weer aan!
De Ronde Venen - En wel op donderdag 22 december om 15.00 uur.
Binnenkomen
tussen 14.30 en
15.00 uur. Het feest rond dit liefdemaal is in De Willisstee aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. U wordt
verwelkomd met koffie, frisdrank
of sterker. Daarna worden de andere gangen aan U opgediend.
Maar tussendoor zal er muziek en
zang zijn. U kunt zich alsnog opgeven voor dit gebeuren. Wie worden uitgenodigd? Alleengaanden
en alleenstaanden; zieken en (oudere) gezonden. (v.a. 50 jaar) Toegang is gratis. De LEEF-Gemeente
wil u een onvergetelijk Liefdemaal
en een gezellige middag aanbieden. Waarbij de Kerst en de geboorte van Onze Verlosser, Jezus Christus centraal zal staan. Opgave: 0653601617. D. Brouwer. bel-sms-app.
Of mail: dikenanneke@solcon.nl.
Burgemeester van Baaklaan 34,
3648XV Wilnis. Komt allen en zegt
het voort- vol is vol!
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lege. De school ligt in het Kilifi-district, een gebied aan de kust
waar gezondheidszorg nauwelijks voorhanden is én grote behoefte is aan goed medisch onderwijs en werkgelegenheid.

Kanskaart
Om deze en andere scholen te
helpen, hebben wij een bijzondere nieuwjaarskaart in de aanbieding: een digitale kanskaart. Op
de kaart staat de stralende Sonia Tangai. Zij is zojuist geslaagd
voor haar opleiding verpleegkunde aan North Coast MTC. Met
de aanschaf van de kaart ondersteunt u het werk van onze stichting en biedt u jongeren, zoals Sonia, kans op goede educatie. Zelf
kunt u de kaart gebruiken om aan
familie en vrienden te sturen.

op onze rekening, maken wij uw
kaart binnen twee dagen in orde.
Wij wensen u warme feestdagen
en een heel mooi 2017!

Hoe het werkt?
Stuur een email aan sosderondevenen@gmail.com en geef aan
wat u als persoonlijke boodschap
op de kanskaart wilt zien. Het bedrag dat u voor de kanskaart betaalt, bepaalt u zelf, maar de minimale bijdrage is 25 euro. Na ontvangst van uw email en bijdrage

Kunst en cultuur opsnuiven in
Museumboerderij Jan Makkes
Lions serveren gratis erwtensoep
op Kerstmarkt Maria Oord
Vinkeveen - De Lions club Vinkeveen Waverveen en Maria Oord
hebben een lange relatie met elkaar. Waar mogelijk steunen de Lions activiteiten van Maria Oord, ook
dit jaar is de traditie weer voortgezet
van hulp bij de kerstmarkt. Afgelopen donderdag 15 december heeft
de Lions club gratis erwtensoep geserveerd aan de bewoners van Maria Oord en tegen een kleine vergoeding aan de overige gasten. Het
was een gezellige dag waarop duidelijk werd genoten van de heerlijke
en goedgevulde soep, gezien de vele complimenten! De Lions club wil
haar sponsors Keurslager Van Kreuningen en De Vinkeveense Groentehal hartelijk danken voor de ingrediënten en Chef Kok Marco van

der Meer van Hotel Cafe ’t Meertje
voor het bereiden van deze heerlijke soep! Naast het uitdelen van de
snert, werd door de Lions club tulpenbollen te koop aangeboden voor
het goede doel ‘Het Vergeten Kind’.
Deze stichting ondersteunt o.a. kinderen die via Jeugdzorg uit huis
worden geplaatst of kinderen die
voor allerlei redenen in opvangcentra terecht komen. Ter gelegenheid
van het 100 jarig jublieum in 2017
van de internationale Lions organisatie, willen de ruim 460 Nederlandse clubs een nationaal cadeau aanbieden aan ‘Het Vergeten Kind’. Met
de opbrengst van deze landelijke
Tulpenbollen actie zullen zes tovertuinen/speelplekken geplaatst worden voor deze kinderen.

Regio - Ook rond deze kerst kan
men bij de idyllische Museumboerderij van Jan Makkes kunst en cultuur opsnuiven. Tot en met 1 januari
2017 is de boerderij waar Jan Makkes (1935-1999) woonde en werkte
dagelijks te bezoeken tussen 11.00
en 18.00 uur. Dus ook tijdens de
kerstdagen en op nieuwjaarsdag. De
toegang is gratis. Tijdens de kersttentoonstelling kan men een bijzonder kijkje krijgen in het leven en het
werk van deze gepassioneerde kunstenaar. In de eeuwenoude boerderij hangen olieverfschilderijen, tekeningen, gouaches, aquarellen en
pastels van Jan Makkes. Maar ook
kan men foto’s bekijken die meer
inzicht geven in het leven van deze
Velsenaar. Makkes was een wereldberoemde kunstenaar die contact
had met de groten der aarde. Hij tekende en schilderde al van jongs af
aan en was een veelzijdig artiest,
zoals blijkt uit de diverse werken
die te zien zijn op de boerderij. Hij
liet zich inspireren door zijn naaste
omgeving, maar ook kan men werk
bewonderen dat werd gemaakt in
Rusland waarmee hij een bijzondere verbondenheid voelde, zie foto. Veel werk is te koop, maar ook

is er een prachtig boek verkrijgbaar
met veel foto’s over het leven en de
werken van Jan Makkes. De Museumboerderij is weer geheel in kerstsfeer gebracht door zijn vrouw Elly
Makkes die graag vertelt over Jan
en zijn kunstwerken. Maar ook buiten kan men rondkijken in de prachtig verzorgde tuin en bij de verlichte Mariakapel. De Museumboerderij van Jan Makkes is te vinden aan
Hofgeesterweg 22a in Velserbroek,
telefoon 023-5376227. Parkeren kan
bij voetbalclub VSV op 100 meter afstand. Zie ook www.museumboerderij-janmakkes.nl.

OBS De Eendracht is
creatief met Kerst!

Dodaarslaan light festival
Vinkeveen - Ze staan er weer, de
kerstbomen in Vinkeveen in de Dodaarslaan! Zoals elk jaar worden
huizenhoge kerstbomen opgezet op
de hofjes. Al vroeg in de ochtend
gingen buurmannen Dick en Hans
met de autoambulance op weg om
de bomen te halen.
Bij aankomst werden alle sterke buurmannen en handige buurvrouwen gevraagd om mee te helpen de bomen op te zetten. Dat is
altijd weer een klus, trekken aan de
touwen en dan zorgen dat de boom
niet omvalt! En dan de lampjes, in
hofje twee was kerstengeltje Anna zo stoer om de boom in te klim-

men om de lampjes vast te maken.
Het resultaat is weer te zien tot begin januari 2017. Het opzetten van
de kerstboom gaat altijd gepaard
met een gezellige kerstborrel en,
ondanks de miezerige regen, kwamen alle buren naar buiten om onder het genot van een warm glaasje gluhwein of kop erwtensoep bij
te praten. Zoals een van de nieuwe bewoners aangaf: ‘ zo fijn om nu
je buren te leren kennen, dat geeft
een gastvrij gevoel’. Alle bewoners
van de Ronde Venen zijn natuurlijk
welkom om onze verlichte bomen te
komen bewonderen, wij wensen iedereen een gezellig kerstfeest!

Mijdrecht - In de lokalen van
OBS de Eendracht hebben groepjes leerlingen van de klassen 5 tot
en met 8 zich bezig gehouden met
diverse workshops kerst knutselen! Kerstbomen, kerstkaarten, kleine sneeuwuiltjes met als basis een
dennenappel, koekjes en windlichten ontstaan met behulp van lieve ouders die een paar uurtjes van
hun tijd wilden geven om de kinderen te helpen. In de aanstekelij-

ke lucht van gebakken koekjes en
kerststukjes hebben wij een prachtige creatieve middag gehad en die
gezelligheid zal ons als leerkrachten
nog lang bij blijven. Kom er maar
eens om in deze ‘snelle’ tijd..!
Ouderwetse gezelligheid KENT gelukkig geen tijd! Het resultaat mag
er zijn en wordt na afloop trots
mee naar huis genomen! Een vrolijk Kerstfeest namens alle leerlingen van OBS De Eendracht!
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Wethouder David Moolenburgh (rechts) bekeek donderdag met aannemer en andere betrokkenen het zojuist opgeleverde Hofland

Werkzaamheden aan drie
wegen afgerond

De Ronde Venen - De grootschalige reconstructie van drie wegen in

Mijdrecht en Vinkeveen is afgerond.
Het gaat om Hofland en de Wilnis-

se Zijweg in Mijdrecht en de Kievitslaan in Vinkeveen. De wegen zijn

opgeleverd en weer voor alle verkeer opengesteld. Voor de drie wegen gold dat er geruime periode
niet of slechts beperkt gebruik van
gemaakt kon worden.
Wethouder David Moolenburgh
(CDA, verantwoordelijk voor wegen): ,,De wegen zijn grondig opgeknapt: de wegfunderingen zijn vernieuwd en van nieuw asfalt of bestrating voorzien. Daarnaast is bij
Hofland onder andere het riool en
de waterleiding vernieuwd en bij
de Kievitslaan de afwatering verbeterd. De werkzaamheden zijn binnen de geplande tijd en budgetten
uitgevoerd. De onvermijdelijke overlast behoort nu gelukkig weer tot de
verleden tijd.’’ Door het groot onderhoud voldoen de wegen weer voor
een lange periode aan de eisen op
het gebied van bruikbaarheid en
veiligheid.
Het opknappen van de wegen is één
van de speerpunten van het college dat in april 2016 is aangetreden.
Voor 2017 wordt het opknappen van
Plaswijk in Vinkeveen, de Herenweg in Wilnis, de Heulweg in Vinkeveen, het fietspad langs de Hoofdweg in Waverveen (gedeelte tussen
de provinciale weg en de Cliffordweg), Achter de Kerken in Abcoude
en de Meerkoetlaan in Vinkeveen
voorbereid.
De werkzaamheden aan Hofland
zijn uitgevoerd door de Mijdrechtse aannemer AW Rijneveld Infra. De
werkzaamheden aan de Kievitslaan
en de Wilnisse Zijweg zijn respectievelijk uitgevoerd door de aannemers A. van Ooijen & Zn. uit Woerden en KWS Infra B.V. uit De Meern.

Oliebollen actie voor
binnentuin Maria-Oord
Vinkeveen - Maria-Oord bakt dit
jaar voor u ambachtelijke oliebollen.
De opbrengst is ten behoeve van de
geldinzamelingsactie voor de verzakte binnentuin, die als doel heeft
de tuin weer toegankelijk te maken voor alle bewoners (www.facebook.com/binnentuinmariaoord).
U betaalt 3,50 en voor 5 oliebollen en 6,00 voor 10 oliebollen. Bestellen kan tot en met woensdag 28
december direct online door 3,50 of
6,00 (of een veelvoud daarvan) over

te maken op www.whydonate.nl op
het doel “oliebollen actie MariaOord”. Uw naam en het bedrag komen automatisch op de bestellijst. U
kunt ook langs gaan voor uw bestelling bij de receptie van Maria-Oord
(dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur).
De bestelde oliebollen afhalen kan
op vrijdag 30 december 15.00 tot
17.00 uur en zaterdag 31 december
11.00 tot 13.00 uur in de hal van de
receptie van Maria-Oord. Dat wordt
smullen!

Nieuw in Mijdrecht:

Natural Beauty by Ruby
Mijdrecht - Sinds kort heeft zich
aan de Rendementsweg gevestigd een nieuwe beautysalon met
de naam ‘Natural Beauty by Ruby’. Ruby Lucia zoals haar volledige
naam luidt, is de eigenaresse. Van
haar hobby heeft zij na de nodige
opleidingen haar beroep gemaakt
en ze voert alle behandelingen zelf
uit. Die bestaan onder andere uit
het opmaken van haar, maar in het
bijzonder daarin het nagenoeg onzichtbaar verwerken van haarextensions (microring techniek). Voorts
het aanbrengen van wimperextensions die per haartje handmatig door haar worden opgebracht.
Dat geeft een prachtig resultaat en
is misschien voor de dames onder
ons iets om over na te denken om er
met de feestdagen extra charmant
uit te zien! Een andere behandeling die door Ruby wordt uitgevoerd
is het verwijderen van ongewenste
haargroei op het lichaam voor zowel vrouwen als mannen. Zij doet
dat op de aloude manier met suikerwaxen. Daarmee kan haargroei
op elk gewenst gedeelte van het lichaam worden verwijderd. Voordeel
is dat de suiker een ontsmettende
eigenschap heeft na het waxen. Wie
voor deze methode belangstelling
heeft, kan bij Ruby nadere informatie krijgen.
“Ik heb mij eerst voornamelijk op
deze behandelingen toegelegd omdat daar veel belangstelling voor
blijkt te zijn. Vooral voor de wimpers,
want dat kan je bijna nergens in de

regio op deze manier laten doen.
Men moet ervoor naar Amsterdam.
Nu kan het ook bij mij en dat is een
stuk dichterbij,” geeft Ruby aan. “De
haartjes blijven zo’n drie weken zitten en daarna kan er wel eens een
gaan afvallen maar dat is weer snel
te herstellen. De echte wimperharen
hebben overigens een levenscyclus
van ongeveer zes weken. De haarextensions bestaan uit banen die ik
via de microringmethode aanbreng.
Ze kunnen bij iedereen toegepast
worden, bij elke kleur haar, kort of
krullend, dat maakt niet uit.” Ruby geeft aan dat zij op dit moment
nog geen make-up en huidverzorging in haar programma heeft, maar
dat in de (nabije) toekomst wel te
willen gaan doen. De salon van Ruby bevindt zich een pand waar zich
inmiddels ook een nagelstyliste in
heeft geïnstalleerd. Voorts komt er
nog een kapsalon waarvoor momenteel een ruimte door verbouwing geschikt wordt gemaakt. Al
met al wordt het pand mettertijd
dus een echt ‘beautycenter’. Natural Beauty by Ruby is gevestigd aan
de Rendementsweg 24H (inrit achter Dirk Stam) met voldoende gratis
parkeerplaatsen voor de deur. Ruby werkt op afspraak en is bereikbaar per telefoon 06-31275281 of
per e-mail: naturalbeautybyruby@
gmail.com. Zij heeft ook een Facebookpagina. Haar website is nog in
de maak. Openingstijden: maandag
tot en met zaterdag van 10.00 tot
18.00 uur.

Connexxion wint
vervoerconcessie 2017
Regio - Vervoeronderneming Connexxion heeft afgelopen donderdag
15 december in het kantoor van de
Stadsregio Amsterdam de nieuwe
vervoerconcessie vanaf december
2017 toegewezen gekregen voor de
regio Amstelland-Meerlanden. Tot de
regio behoren de Haarlemmermeer,
Amstelveen, Ouder-Amstel, maar
ook Uithoorn e.o. met enkele uitlopers naar Mijdrecht en Wilnis. Connexxion verzorgde tot op heden al
in de voorgaande concessie de busdiensten in de regio en mag dat ook
blijven doen als in december 2017 de
nieuwe concessie ingaat. Die eindigt
na 10 jaar in 2027. Samen met andere vervoerders als EBS, QBuzz en Ar-

riva moest er een nieuw vervoersplan worden ingediend bij de Stadsregio die na daaruit een keus maakte. De ‘winnaar’ van de aanbesteding
werd dus Connexxion. Met de concessie wordt tevens ingehaakt op de
komst van de Noord-Zuidlijn metro
die naar wordt verwacht in juli 2018
in gebruik zal worden genomen en
natuurlijk de Uithoornlijn die er definitief gaat komen. Tegen die tijd zullen er buslijnen in de regio van en
naar Amsterdam worden ingekort
dan wel opgeheven, maar het is nu
nog niet aan de orde welke dat zijn
en wanneer dat gaat gebeuren. Voor
zover bekend blijft alles voorlopig bij
het oude.

Maar weinig witte
Kerstdagen
De Ronde Venen - Een witte
Kerst is een bijzonderheid in ons
land. Sneeuw met de Kerst maken
we niet vaak mee. Sinds het begin
van de vorige eeuw is het nog geen
tien keer voorgekomen dat op beide Kerstdagen in De Bilt het aardoppervlak met sneeuw bedekt was.
Willen we kansen houden op een
Witte Kerst dan moet het hardnekkige luchtdrukpatroon van hoge druk
bij de Azoren, of zoals in deze decembermaand alsmaar hoge druk
boven het Europese continent en
lage druk bij IJsland worden doorbroken. Immers tussen beide druksystemen staat een zuidwestelijke
wind, die alleen maar zachte lucht
naar ons land voert. Er wordt nogal
eens beweerd dat Amerikaanse kou
na enkele weken overwaait naar
West-Europa. Dat is niet zo. In de
eerste plaats ligt er tussen de Verenigde Staten en Europa een oceaan. De watertemperatuur daarvan zou een koude stroming die op
ons afkomt ongetwijfeld in temperatuur doen stijgen. Bovendien is
het zo, dat door het wegstromen
van koude vrieslucht naar de oceaan de depressie-activiteit daar dermate verhevigd wordt dat de zachte zuidwestelijke stroming in Europa juist krachtiger wordt en het IJslandse laag versterkt. En dat betekent erg zacht weer. In de 20e eeuw
hebben we een paar keer een bijzonder fraaie Kerst gehad. Deze
was wondermooi in 1964. Uitgerekend in de Kerstnacht viel een dik
pak sneeuw en vroor het in het midden van het land streng, -11 à -12
gr.C. Een van de meest idyllische
witte Kerst kwam voor in 1938. Aan
een volkomen blauwe hemel scheen
de zon boven een oogverblindend
wit landschap, een Kerstkaart. Daar
het voor de Kerstdagen bijzonder
hard had gevroren kon men overal
naar hartelust schaatsen. Velen deden dat en beleefden een onvergetelijke Kerst. Het winterweer deed
zich voor in een extreme koudegolf,
die duurde van 16 tot 27 december.
En dit in een winter met veel zacht
weer, waarbij het op 12 december in
Zuid-Limburg nog ruim 15 graden
was gemeten. Stimulator van de bittere kou was een enorm hoge drukgebied met een kerndruk van 1064
hPc. dat het hele Euraziatische continent beheerste.
Koude dagen
De sterk waaiende oostelijke wind
ging door merg en been. De 19e
en 20e waren de koudste dagen
met temperaturen, die bijna in het
gehele land beneden de -10 graden bleven. In de gehele vorstperiode kwamen de temperaturen niet
boven nul; in De Bilt vroor het in
acht nachten streng. De koudste
dag was de 20e met een minimum
temperatuur van -15,3 gr.C en een
maximum temperatuur van -13,3 gr.
Dit was de koudste dag van de 20e
eeuw. Er passeerden eveneens een
paar storingen die sneeuw achterlieten en vooral op de Eerste Kerstdag was het weer subliem en waande men zich in een zonnig en besneeuwd Alpenland. Het kon niet
mooier. Overal op grachten, kanalen, banen en vlakten werd geschaatst. Veelal komt de vorst in een
of meerdere korte, maar hevige pe-

rioden om de hoek kijken. Van een
strenge vorstperiode in onze regio
was sprake in januari 1985 en 1987.
Die van 1985 duurde van 4 tot 21 januari. Op 6 januari, Drie Koningen,
woedde ‘s avonds een noordoosterstorm bij matige vorst. Het kwik zakte die avond in Mijdrecht van -4,5
naar -11,2 graden ‘s nachts. Op 7
januari bleef het overdag bijna acht
graden vriezen en in de daarop volgende nacht werd met - 12,3 graden de laagste temperatuur gehaald. Bijna iedere dag in deze periode viel sneeuw. Twee jaar later, in
januari 1987 opnieuw een kou-inval
die er mocht zijn. Deze was van wat
kortere duur, van 10 tot 21 januari, maar zeker zo hevig. De absoluut
koudste dag in Mijdrecht was 14 januari. Ja, het was zelfs bitterkoud,
zowel ‘s nachts als overdag. Nadien
is het nooit meer zo koud geweest
in De Ronde Venen. De minimum
temperatuur bedroeg -14,2 gr.C. en
ook overdag bleef het streng vriezen
met -11,2 gr,C. als hoogste temperatuur. Maar dat was nog niet alles.
Door de vrij krachtige tot krachtige
oostenwind voelde het aan alsof het
overdag -25 à -30 graden was.
Transportkou
In beide gevallen was er sprake van
zogeheten transportkou. Met krachtige tot harde (noord)oostelijke winden wordt ijzig koude continentaal arctische lucht uit de brongebieden van Rusland en Siberië naar
ons land gevoerd. Een markant koufront vormt de voorste begrenzing
daarvan. Het is meteen de vorstgrens, die ons overvalt. Dit vindt
plaats tussen een hogedrukgebied
boven Scandinavië en een lagedrukgebied boven de Middellandse
Zee. Hoe groter de drukverschillen
des te sterker de wind. In de droge
lucht valt er vaak heel fijne sneeuw:
mot- of poedersneeuw. Het Scandinavische hoog vormt een blokkade voor oceaandepressies , die tijdelijk een straatje om moeten gaan.
Derhalve wordt de west circulatie onderbroken. Als het na het vallen van verse sneeuw de lucht opklaart en de wind wegvalt, ontstaan
er ideale stralingscondities die leiden tot zeer lage temperaturen in
deze luchtsoort. Vaak zijn het fronten van diepe oceaandepressies die
de vorst vanuit het zuidwesten uiteindelijk verdrijven. Dit kan gepaard
gaan met de volgende neerslagvormen: sneeuw, ijsregen en (onderkoelde) regen. Die laatste kan aanleiding geven tot ijzel. Tevens ontstaat boven het smeltende sneeuwdek vaak mist. Uit een hoek waar je
het niet zo snel zou verwachten kan
de dooi eveneens intreden, namelijk vanuit het noorden. Zodra het
Scandinavische hoog zich heeft teruggetrokken kan een nieuw hoog
zijn ontstaan boven de Britse Eilanden. Hieromheen circuleren betrekkelijk zachte en vochtige luchtmassa’s aan de oostflank naar het zuiden, richting Nederland. Deze situatie kan van lange duur zijn, waardoor wij lange tijd tegen een egaal
grijze wolkenmassa zitten te kijken,
waaruit af en toe wat lichte regen of
motregen valt. Men noemt dit ook
wel “Dooi om de Noord”.
Paul Dekkers

Pokémon Go
Mijdrecht - Voor wie meer wil
weten over Pokémon GO kan in
de kerstvakantie naar de Bibliotheek Mijdrecht komen. Iedereen
is welkom om te komen kijken,
luisteren en meedoen rond Pokémon Go. De presentatie wordt
verzorgd door Julian en Hicham,
zij doen hun maatschappelijke
stage in de Bibliotheek. Zij zullen
alles vertellen en veel laten zien

over Pokémon GO, zoals de oude
tv serie, verschillende Pokémon
soorten & de Pokémon go app.
Ook wordt een leuk spel gespeeld
voor kinderen van 6-12 jaar. Als je
van Pokémon houdt of meer ervan wilt weten, kom dan naar de
Bibliotheek Mijdrecht op woensdag 4 januari, om 14:00 uur.
Meer informatie vind je op de
website www.bibliotheekavv.nl

Eerste paal geslagen voor realisatie
27 woningen in Vinkeveld
Vinkeveen - Kopers van 27 woningen in een deelgebied van Vinkeveld hebben dinsdag 13 december 2016 het startschot gegeven voor de bouw ervan. De eerste
paal werd geslagen door mevrouw
Inge Teeuw uit Vinkeveen. David
Moolenburgh (wethouder De Ronde Venen): ‘Dit deelproject in Vinkeveld kent een bijzondere voorgeschiedenis. We wilden specifiek
de doelgroepen starters en senioren bedienen. Door de bijzondere
aanpak van architectenbureau MIII
hebben geïnteresseerden vanaf het
eerste moment mee kunnen denken
met het ontwerp van de woningen.
MIII heeft kopers veel keuzevrijheid
bij het ontwerpen van de woningen

geboden. Leendert Steijger (partner
architectenbureau MIII): ‘De gemeente beloofde in dit deelproject,
net als het gehele project, ‘klantgericht te ontwikkelen’. Een belofte die
ze echt zijn nagekomen. Op één van
de woonworkshops wilde namelijk
een paar kopers van de patiowoningen het gehele blok omdraaien en
verschuiven. Dit is in de praktijk ook
daadwerkelijk gebeurd.’
Mooie architectuur, grote diversiteit
De 27 woningen bestaan uit 6 patiowoningen (voor senioren), 9 rijwoningen (voor starters) en 12 beneden-bovenwoningen (voor starters
en senioren). Erik Batenburg (directeur aannemersbedrijf Batenburg):
‘Alle woningen zijn voordat de eer-

ste paal de grond inging verkocht.
We zijn daardoor met zijn allen instaat om snel een nieuw, groene, vitale woonwijk aan de rand van Vinkeveen te realiseren. Een bijzondere wijk, vooral omdat deze tot stand
is gekomen met de toekomstige bewoners.’
Vinkeveld
In het zuiden van Vinkeveen komt
op de locatie Vinkeveld (in het verleden bekend als Westerheul IV) de
nieuwe wijk Vinkeveld met ongeveer 200 nieuwbouwwoningen. Vinkeveld krijgt een dorpse uitstraling
met duurzame woningen in jaren
’30 en traditionele architectuur direct grenzend aan landelijk gebied.

IN DE
PROVINCIE

Provincie Utrecht viert 100 jaar De Stijl
Kunststroming De Stijl
bestaat 100 jaar. Daarom
is 2017 uitgeroepen tot
landelijk themajaar ‘Van
Mondriaan tot Dutch
Design’. De provincie
Utrecht, als geboortegrond en broedplaats van
De Stijl, viert en doet
mee. Een mooie kans om
dit culturele erfgoed met
jong en oud te delen.
Het Rietveldhuis is een
publiekstrekker in Utrecht.

Dat Rietveld één van de
kunstenaars is die zich
verenigden in kunststroming De Stijl, is minder
bekend. Vier kunstenaars
die horen bij de Stijl zijn
geboren in de provincie
Utrecht: Rietveld, Mondriaan, Van der Leck en
Doesburg. Mannen met
duidelijk vernieuwende
ideeën over het ontwerpen
van een nieuwe wereld,
van de stoel waarop je zit
tot de steden waarin je

woont. Ze toonden in hun
tijd lef en durf en benutten het momentum in de
tijd voor vernieuwing.
Susanne Canisius van
Toerisme Utrecht vertelt
wat er wordt aangeboden: “De activiteiten
voor jong en oud leggen
de verbinding tussen de
kunstenaars en innovators
van De Stijl toen én de
vernieuwers van nu. Wist
je dat we in Utrecht de

11 december 2016: nieuwe
dienstregeling U-OV gestart
Op 11 december is de
nieuwe dienstregeling
van U-OV ingegaan. Veel
vertrektijden van bussen,
en ook enkele busroutes,
zijn veranderd. U-OV houdt
met de aanpassingen
de aansluitingen met de
treinen in stand. Omdat
NS op 11 december de
grootste wijziging in haar
dienstregeling sinds 2007
heeft doorgevoerd, was het

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het
weer goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is,
worden de provinciale wegen en fietspaden gestrooid.
De zoutvoorraad op de steunpunten in Huis ter Heide
en De Meern zijn in de zomer al aangevuld naar 2000
ton. En mocht het een hele heftige winter worden, dan
is nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooiwagens
en sneeuwschuivers staan klaar om uit te rukken als
er een seintje komt. Schuiven en strooien alléén is niet
voldoende. Het zout werkt pas als de weg intensief
wordt bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller
dan op het fietspad.

Werk aan de weg
Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie
Utrecht:
N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden voor
aanleg rotonde Blokland in 2017
N224 Renswoude: vervangen wegverlichting tussen
Scherpenzeel en Renswoude in december
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind
2017

Rietveld Schröderhuis met
Unesco Werelderfgoed status. In Amersfoort wordt in
maart het totaal vernieuw-

Vier kunstenaars van
de Stijl zijn geboren in de
provincie Utrecht
in de schijnwerpers met
een voorjaarstentoonstelling over Gerrit Rietveld.
Onderdeel hiervan is het

de Piet Mondriaan huis
geopend. Bezoek Kunsthal
KAdE in Amersfoort als
je meer wilt weten over

het kleurgebruik van de
Stijlkunstenaars.” Ook als
je niet zo’n museumbezoeker bent, is er genoeg
te beleven. “Bezoek een
theatervoorstelling over De
Stijl in Theater Tivoli. Of
stap op je fiets of trek je
wandelschoenen aan. We
hebben een verrassende
fietsroute en leuke themawandelingen ontwikkeld.”
Meer informatie: www.
destijlutrechtamersfoort.nl

Programmaboekje De Stijl
in Utrecht en Amersfoort

nodig om ook de dienstregeling van de bussen aan
te passen. Daarnaast is
een aantal routes verbeterd. Dat komt met name
door de aanleg van nieuwe
infrastructuur.
Kijk voor de nieuwe dienstregeling op www.u-ov.info.
Daar vindt u ook de kerstvakantiedienstregeling, die
van 27 december tot en
met 6 januari geldt.

ACTUEEL

grootste Rietveldcollectie
ter wereld bezitten? In het
voorjaar zet het Centraal
Museum daarom De Stijl

Ter gelegenheid van het
themajaar is vanaf 1
januari 2017 een boekje
beschikbaar met het
programma in Utrecht en
Amersfoort. Dit is op te
halen bij het VVV Utrecht
Informatiecentrum. Er
zijn ook leuke souvenirs
rondom het themajaar te
koop.
Niet alleen de provincie

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamheden aan de provinciale wegen vindt u op:
www.provincie-utrecht.nl/wegen of volg ons twitteraccount @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de
verkeerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt
u met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Utrecht doet mee met het
Stijljaar. Ook landelijk is er
veel te doen. Diverse musea in Den Haag, Leiden,
Drachten en Eindhoven
zijn aangehaakt op het
themajaar.
Meer weten over het
themajaar en het
programma?
Kijk op: www.
destijlutrechtamersfoort.nl

Evenementen

Overheidsberichten op

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en
www.utrechtyourway.nl. Of check de apps van
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op
de Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De
evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

officielebekendmakingen.nl

Provinciale staten

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.
nl krijgt u automatisch bericht bij publicaties over
een locatie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare
versie? Belt u daarvoor dan met 030-258 9111.

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan
gepland op:

Volg ons op Twitter
Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed,
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen,
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur,
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en
@Utrecht2040

16 januari 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit en Economie
23 januari 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen
en Water
23 januari 2017, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa en Middelen
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.
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Geslaagd kerstconcert Amicitia
Regio - Op zaterdag 17 december
gaf c.o.v. Amicitia een kerstconcerst

in de Schutse in Uithoorn. Onder
de bezielende leiding van dirigent

Toon de Graaf werden door Amicitia, samen met meer dan twintig

Regioraad Stadsregio Amsterdam ook akkoord

Amstelveenlijn wordt
doorgetrokken naar Uithoorn
Regio - De vernieuwde Amstelveenlijn wordt doorgetrokken naar het
centrum van Uithoorn. De regioraad

van de Stadsregio Amsterdam heeft
dinsdag 13 december met dit besluit ingestemd. Daarmee is de weg
Amsterdam
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vrij om de Amstelveenlijn over de oude Spoordijk verder te laten rijden
tot de eindhalte naast het voormalige Spoorhuis. Nu het voorkeurstracé is vastgesteld, kan de Stadsregio
verder gaan met de uitwerking van
de plannen. Naar verwachting zullen
de eerste trams in 2022 rijden. Met
het besluit om de vernieuwde Amstelveenlijn naar het dorpscentrum
van Uithoorn door te trekken is de
Stadsregio de vierde en laatste partij die instemt met de voorkeursvariant. Eerder al hebben de gemeenteraden van Uithoorn (13 oktober) en
Amstelveen (9 november) en Provinciale Staten van de provincie NoordHolland (12 december) ingestemd
met de voorkeursvariant. In de voorkeursvariant voor de Uithoornlijn is
het beoogde tracé de oude Spoordijk. De eindhalte is voorzien in het
dorpscentrum van Uithoorn, naast
het voormalige Spoorhuis. Met het
vaststellen van het voorkeurstracé is
de planstudiefase afgerond en wordt
gestart met de uitwerking van de
voorkeursvariant.

Overstaphalte tram/bus

Spoordijk
Belangrijkste redenen om voor dit
voorkeurstracé te kiezen, zijn dat het
Spoordijktracé het beste scoort als
het gaat om aanlegkosten, betrouwbaarheid en exploitatiekosten. Daar-

Wethouder Goldhoorn (RVB) weer flink onder vuur

Het werd een schaamteloze vertoning toen Goldhoorn, bestuurslid
van Pauw Bedrijven, Pauw publiekelijk begon af te kraken. De opmerking van Eelco Doorn (D’66) gleed
van de wethouder af; “maar wethouder, daar bent u toch zelf ver-

antwoordelijk voor als bestuurslid!”.
Eerder op de avond had de wethouder ook al een bijzondere redenering rond de wettelijk verplichte klanttevredenheidsonderzoeken
(zie Nieuwe Meerbode van vorige
week). Die waren inderdaad nog
niet af maar dat kwam niet door de
wethouder. Hij had op tijd de onder-

Buurtsportcoach senioren
aan de slag
De Ronde Venen - De buurtsportcoach senioren is woensdag 14 december officieel van start gegaan.
Belangrijkste taak van de buurtsportcoach is het organiseren van
sport- en beweegactiviteiten zodat
senioren gezond en fit blijven. De
functie van buurtsportcoach is door
de gemeente in samenwerking met
de Stichting Spel en Sport De Ronde
Venen in het leven geroepen.
Om sport en bewegen te stimuleren
is landelijk de buurtsportcoachre-

geling ingevoerd. Door van de regeling gebruik te maken kunnen gemeenten samen met andere lokale
organisaties buurtsportcoachfuncties creëren. In De Ronde Venen is
al een aantal buurtsportcoaches actief. 14 december is de buurtsportcoach senioren officieel gestart.
Jos Kooijman is de kersverse buurtsportcoach senioren. Zij heeft ruime ervaring met sportstimulering bij
ouderen. Al 20 jaar geeft zij les als
docent MBvO (Meer Bewegen voor

naast heeft het eindpunt Dorpscentrum de beste toekomstwaarde en
een betere kwaliteit, hoewel de aanleg-en exploitatiekosten hoger zijn
dan voor de andere eindpunten.
Dit betekent dat er rekening wordt
gehouden met de verdere ontwikkeling van het dorpscentrum en er
meer mogelijkheden worden geboden om parkeerplekken in te passen.
Haltes
De haltes Aan de Zoom, Busstation en Dorpscentrum hebben een eigen gebied aan reizigers die gebruik
kunnen maken van de lijn. Deze drie
haltes liggen op optimale afstand
van elkaar: niet te dicht bij elkaar
want dan moeten reizigers te vaak
stoppen en wordt de reistijd te lang.
Maar ook niet te ver van elkaar af,
want dan moeten reizigers te ver reizen naar de halte. Met de Uithoornlijn tot aan het centrum kunnen de
meeste reizigers snel en betrouwbaar, soms met een extra overstap,
hun bestemming bereiken. De Uithoornlijn zal de huidige busverbinding met Amstelveen en Amsterdam
vervangen. Binnen Uithoorn blijft de
bus rijden en er komt een busverbinding tussen Zijdelwaard en Amstelveen centrum. Met het besluit
om de Uithoornlijn aan te leggen,
ontstaat een directe tramverbinding
vanuit het centrum van Uithoorn via
Amstelveen naar station Amsterdam-Zuid. Zuid is een van de drukste openbaarvervoerknooppunten
van het land, en vanuit dat station
kunnen reizigers makkelijk doorreizen naar de verschillende stadsdelen van Amsterdam en het Centraal
Station, of overstappen op de trein.

Motie
De motie van het CDA is uiteindelijk

aangenomen. Maar of de wethouder begrijpt wat de raad hem vraagt,
blijft twijfelachtig. Voor Pieter Kroon
(PvdA-GroenLinks-Lokaalsociaal)
was dit reden om de motie niet te
steunen: “Ik geloof niet dat de wethouder de motie gaat uitvoeren zoals bedoeld wordt”.
En ondertussen wordt de positie
van wethouder Goldhoorn steeds
onzekerder.
De inwoners hebben via de petitie
voor behoud van Pauw al laten horen dat ze geen vertrouwen hebben
in deze wethouder. De raad begint
nu ook langzaam het vertrouwen
te verliezen. Is Goldhoorn de juiste
man op de juiste plaats?

Ouderen) en ziet dagelijks de positieve effecten van sport en bewegen
bij senioren. Zij is een bekende in
de lokale sportwereld, en is de laatste acht jaar ook bestuurslid bij Spel
en Sport DRV geweest. In de functie
van buurtsportcoach gaat Jos zich
inzetten om sport en beweegactiviteiten voor ouderen te organiseren
en samen te werken met sportverenigingen en zorginstellingen. Allemaal om de ouderen van De Ronde
Venen gezond en fit te houden.

Jos werd donderdag tijdens de zogenaamde ‘snertwandeling’ verwelkomd. De snertwandeling is een
mooi voorbeeld van een beweegactiviteit voor ouderen. Na de wandeling staat er een bakje erwtensoep
klaar bij een gezellige vuurkorf. Bij
ouderen is een beweegactiviteit namelijk meer dan alleen een stukje lopen. Het is een uitje en een sociale aangelegenheid die veel meer
voordelen heeft dan alleen die van
de fysieke beweging.

Raad wil nieuw onderzoek naar
afstootplannen van Pauwbedrijven
Vervolg van de voorpagina.

gastzangers die een aantal avonden
mee hadden gerepeteerd, kerstliederen ten gehore gebracht. De begeleiding werd verzorgd door Eric
Jan Joosse, de vaste repetitor en
pianist/begeleider van het koor die
zich ook nu weer op uitmuntende
wijze van zijn taak kweet, en Gerlieke Aartsen, hobo, die met haar instrument een prachtige kerstsfeer
wist op te roepen. Op het programma stonden naast veel Engelse carols onder andere een Frans kerstlied, gearrangeerd door Eric Jan
Joosse zelf. Ook werden twee koralen uit het Weihnachtsoratorium van Johan Sebastian Bach uitgevoerd, het werk dat volgend jaar
december door Amicitia ten gehore zal worden gebracht in het jaarlijkse concert in de Burghtkerk. Ook
de zaal mocht zo nu en dan meedoen met een aantal kerstliederen;
dirigent Toon de Graaf was zelfs in
staat om de zaal de 3-stemmige
canon ‘Dona Nobis Pacem’ te laten zingen. De avond werd besloten met ‘I Wish You a Merry Christmas’ dat ook door het enthousiaste
publiek werd meegezongen, waarna een luid applaus aangaf hoezeer
dit uitstapje van Amicitia naar de
kerstliederen door de toeschouwers
werd geappreciëerd.

zoeksvragen uitgevoerd maar het
onderzoeksbureau had de rapporten nog niet geschreven. De wethouder geeft wel heel makkelijk anderen de schuld als hij zijn zaakjes
niet op orde heeft!

De Morgenster verkoopt
3 dagen oliebollen
Vinkeveen - Na de Kerstdagen
bakken de leden van de Protestantse gemeente ‘De Morgenster’ weer
traditionele oudjaar oliebollen en
appelbeignets. Dat gebeurt op een
professionele manier maar ook met
een gezellige sfeer rondom de kerk.
In het recept zijn ook streekproducten opgenomen: appels en eieren
uit Waverveen. In oktober werden
ook oliebollen verkocht voor honger
bestrijding in Afrika. Die opbrengst
was 1403 Euro.
U kunt de oliebollen en appelbeig-

nets bestellen via de website oliebollenvinkeveen maar bestellen is
niet nodig. Bestellingen boven 40
stuks worden gratis bezorgd in De
Ronde Venen op het tijdstip door u
gewenst. Dit jaar worden er dagelijks verse oliebollen en appelbeignets gebakken op donderdag 29,
vrijdag 30 en zaterdag 31 december. De verkoop vindt op alle dagen plaats vanaf het parkeerterrein
van winkelcentrum Zuiderwaard en
bij de kerk aan de Herenweg 253 in
Vinkeveen.

Vinkeveense Plassen

Eilanden en legakkers
krijgen nieuwe beschoeiing
De Ronde Venen - Oevers van
zandeilanden en enkele legakkers
op de Vinkeveense Plassen krijgen
nieuwe, duurzame beschoeiingen.
Ook worden aanlegplaatsen, vlonders en steigers vervangen. Het Recreatieschap Vinkeveense Plassen
gaat komend voorjaar van start met
de werkzaamheden.
De huidige beschoeiing is op veel
plekken verouderd en aan vervanging toe. Bij sommige oevers spoelt
grond achter de beschoeiing weg.
Dit is gevaarlijk voor bezoekers, omdat er kuilen in het land komen en
metalen bevestigingsmateriaal bloot
komt te liggen. Sommige vlonders
vertonen houtrot, waardoor risico
bestaat op verzakking.
Genieten
“Met de beschoeiing draagt het Recreatieschap eraan bij dat het groeiend aantal bezoekers aan de Vinkeveense Plassen kan blijven genieten van dit unieke recreatiegebied.
De werkzaamheden zorgen voor behoud van de eilanden en verbeteren
de toegankelijkheid en veiligheid
van aanlegplaatsen”, zegt projectleider Caroline Neessen.
Sinds de aanleg van de zandeilanden in de jaren zestig, heeft het Recreatieschap om de 20 jaar grootschalig beschoeid. Dat gebeurde
met hout. De nieuwe beschoeiing
van de zandeilanden is van duurzaam materiaal dat 40 jaar meegaat.

Het is deels van hout en deels van
gerecycled kunststof. Dat materiaal
heeft een natuurlijk uitstraling, maar
is minder kwetsbaar voor rot. Bovendien is het minder glad dan hout,
waardoor het risico op uitglijden op
vlonders en steigers kleiner is.
Eind december 2016 start de aanbestedingsprocedure voor de eerste
beschoeiingsronde. Naar verwachting lopen de werkzaamheden van
maart 2017 tot en met april 2018.
In deze periode worden de oevers
met de meeste aanlegplaatsen en
de meeste recreatieve waarde aangepakt. In totaal gaat het om 3,5 kilometer beschoeiing. In 2020 staat
een tweede beschoeiingsronde gepland. Via de website www.werkenaandevinkeveenseplassen.nl blijven
mensen op de hoogte van de werkzaamheden van Recreatieschap
Vinkeveense Plassen.
Het Recreatieschap Vinkeveense
Plassen zet zich in om ervoor te zorgen dat bezoekers ook in de toekomst kunnen blijven genieten van
dit unieke recreatiegebied. Het Recreatieschap is een samenwerking van gemeente Amsterdam, gemeente De Ronde Venen en Provincie Utrecht. Voor de eerste fase van
het beschoeiingsproject hebben zij
in totaal 3,4 miljoen euro beschikbaar gesteld. Recreatie Midden-Nederland is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de projecten namens
het Recreatieschap.

Festival of Nine Lessons
and Carols
Mijdrecht – Op kerstavond 24 december wordt er door de Protestantse gemeente Mijdrecht in De
Rank een kerstnachtdienst gehouden naar het voorbeeld van een
‘Festival of Nine Lessons and Carols’, een viering van lezingen en liederen, voor koor en samenzang zoals dat gebruikelijk is in de Engelse
traditie. Projectkoor Anthem onder
leiding van de bevlogen kerkmusicus Dirk Jan Warnaar brengt traditionele kerstliederen en koorwerken
ten gehore en zal de samenzang ondersteunen. Ds. Marije van der WiltKarreman gaat voor in deze bijzondere kerstnachtdienst.
Kerst begint met King’s
Veel Britten twijfelen er niet aan:
“Kerst begint met King’s”. De eerste
uitvoering van het Festival of Nine
Lessons and Carols was al in 1880,
maar pas na de eerste wereldoorlog werd het wereldberoemd toen
het was uitgevoerd in de kapel van
King’s College of Cambridge. De
34-jarige dean van King’s, Eric Milner-White was in die oorlog geestelijk verzorger van de soldaten en zijn
frontervaringen hadden hem ervan
overtuigd dat de Anglicaanse kerk
behoefte had aan een toegankelijke liturgie die meer tot de verbeelding zou spreken. Het grote succes
van de Nine Lessons en Carols heeft
het koor van King’s college tot een

boegbeeld van de Engelse koormuziek gemaakt. Sinds 1928 wordt het
Festival of Nine Lessons and Carols
door de BBC-radio live uitgezonden;
de tv laat een ingekorte registratie
zien en met deze uitvoering begint
voor de Britten het kerstfeest.
Een feestelijke viering op
kerstavond
Ook in Nederland is op veel plaatsen het Festival of Nine Lessons
and Carols een opmaat geworden
naar het Kerstfeest. Het feestelijke festival bestaat uit een afwisseling van koorzang, samenzang van
traditionele Engelse kerstliederen
en negen korte lezingen. Traditioneel wordt begonnen met het “Once in Royal David’s City”, dat in Cambridge wordt geopend door een ijl
klinkende jongensstem. Pas vlak
voor de dienst begint, wordt door de
dirigent een jongetje aangewezen,
die deze solo mag zingen. Het festival wordt besloten met het “Hark!
the herald angels sing”. Veel carols
zullen op kerstavond in De Rank in
het Nederlands worden gezongen.
De aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid de verschillende hymnes mee te zingen. U bent van harte
welkom voor dit festival in De Rank,
Pr. Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Het
begint om 22.00 uur, er is samenzang vanaf 21.45 uur en na afloop is
er glühwein en chocolademelk.

Sfeervolle Kerstuitvoering
Kunst Rond de Venen
De Ronde Venen - Leerlingen van
Kunst Rond de Venen gaven woensdag 14 december 2016 weer een
prachtig kerstconcert in de Willisstee in Wilnis. Het wordt een jaarlijkse traditie: de kerstuitvoering
van leerlingen van Kunst Rond de
Venen. In de sfeervolle zaal van de
Willisstee werd er gloedvol gemusiceerd en prachtig gedanst.
De artiesten vanaf 7 jaar en ouder hadden zich er speciaal op gekleed en lieten zich van hun beste kant zien en horen. Er klonken
kerstmelodieën als ‘Er is een kindeke’ en ‘Jingle Bells’, maar er werd
ook klassieke en popmuziek ten gehore gebracht. Vier leerlingen van
Aino Merits dansten heel gracieus en beheerst op muziek van Satie en Einaudi en dwarsfluitleerlingen van Judith Glasbeek vertolkten het kerstverhaal van de Noten-

kraker (op muziek gezet door Tsjaikovski) als een muzikaal sprookje,
met bijzondere kostuums. De presentatie was in handen van Maaike Delver, die alle uitvoerenden introduceerde en ze op hun gemak
stelde. Na afloop kregen de artiesten nog een groot applaus van het
publiek en een rode roos als dank
voor hun inzet.
De vele vrijwilligers en docenten
werden verrast met een doos heerlijke chocolade. Het hele concert
gaf een mooi beeld van wat Kunst
Rond de Venen aan lessen te bieden
heeft: hoorn, trompet, blokfluit, gitaar, piano, cello, dwarsfluit en dans.
Er wordt daarnaast ook lesgegeven in saxofoon, panfluit, slagwerk,
viool, zang en in theatervormen als
bewegingstheater en toneel.
Zie voor meer informatie: www.krdv.
nl. Fotograaf: Evert Bakker
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Van der Wal & Vaneman Fiat-Kia:

Een nieuwe samenwerking
in Aalsmeer

IVN Opmerkzame
Wandeling
De IVN-afdeling De Ronde Venen
organiseerde in 2016 elke maand
een Opmerkzame Wandeling. Inmiddels zijn er elf wandelingen geweest. En de laatste is nu aan de
beurt. We starten alle wandelingen bij het Oude Spoorhuis hoek
Spoorlaan/Demmerik in Vinkeveen.
De route leidt door de Demmerikse
Polder waar altijd iets nieuws te beleven is. De decemberwandeling is
op dinsdagochtend 22 december en
start om 9.00 u. De winter is begonnen en heeft zich al van zijn koude kant laten zien: wat mooi zijn dan
de blauwe luchten met een stralende zon als het vriest. Maar onze Hollandse winter kent ook een zure en
kille kant. ‘Het is waterkoud’ , zeggen we dan. De opmerkzame wandelingen zijn opgezet met het doel
elke maand de veranderingen in de
natuur langs eenzelfde route op te
merken, te zien, te horen, te proe-

ven, te ruiken en aan te raken. Elke
maand vond de wandeling op een
ander tijdstip plaats en op een andere dag in de week. Het gaat om
‘wandelen met aandacht’. Iedereen
die de rust èn de dynamiek van natuur dichtbij huis wil ervaren. Houd
de lokale media in de gaten, kijk
op de website van het IVN: www.
ivn.nl/afdeling/de-ronde-venen-uithoorn , of bel natuurgids Elza Vis
06-23150498. Lengte: ca 8 km.(2 ½
uur). In 2017 worden er geen opmerkzame wandelingen gehouden.
Er is een groep op Facebook onder
de naam : IVN Opmerkzame wandelingen. Het is een besloten groep en
je kunt daarvoor uitgenodigd worden zodat je ook de berichten kunt
lezen en je kunt een verzoek sturen
als je lid wilt worden. Als je niets wilt
missen van de gebeurtenissen in de
Demmerikse Polder kun je lid worden van deze groep.

Regio - In de komende periode
komt er een nieuw logo op het pand
van Automobielbedrijf D. van der
Wal aan de Witteweg in Aalsmeer.
Dat lijkt heel ingrijpend, maar is een
logisch vervolg op een ontwikkeling die al enkele jaren aan de gang
is. Je kunt er niet omheen, de automotive-wereld verandert en de rol
van het dealerbedrijf wijzigt, omdat
de manier en beleving van autokopen een andere richting inslaan. Als
automannen in hart en nieren weten Dirk van der Wal en Frank Vaneman dat je daar in mee moet. Automobielbedrijf D. van der Wal heeft
al sinds 1956 een grote bekendheid
als FIAT dealer in Aalsmeer en Uithoorn in zowel personenwagens
als bestelwagens. FrankVanemanAutomotive is al jaren KIA dealer
in Amsterdam en Hoofddorp, maar
in Aalsmeer was er nog geen verkoop afdeling. Van der WAL heeft in
Aalsmeer de ruimte voor zowel verkoop als onderhoud van beide merken. Beide bedrijven werken al enige jaren samen op gebied van Fiat
verkoop. Die samenwerking zal nu
veel intensiever worden en dat gaat
uiteraard gepaard met een nieuwe
bedrijfsnaam: In Aalsmeer kun je

voortaan bij Van der WAL & Vaneman terecht voor de aanschaf van
een Fiat of Kia, zowel nieuw als gebruikt én het erkende merkonderhoud aan uw Fiat of Kia. Dat betekent dat er gebruik gemaakt wordt
van originele onderdelen met merkgarantie, er gebruik gemaakt wordt
van gereedschap ontwikkeld voor
het betreffende merk, de door de fabriek voorgeschreven onderhoudsbeurten worden gehanteerd. Én u
profiteert altijd van scherpe tarieven. Ons team is enthousiast, ambitieus en willen dat iedereen tevreden
naar huis gaat. Bovendien zijn ze
goed opgeleid en getraind. Op basis
van die kennis kunnen wij voor ieder een passende oplossing bieden.
Dat is onderdeel van het uitgebreide dienstenpakket waarin je je als
dealer vandaag de dag moet onderscheiden. Wij zijn er voor de klant. Of
het nu om aanschaf, leasing, onderhoud wij adviseren u graag! In het
nieuwe jaar begroeten wij u graag in
onze showroom of werkplaats. Want
het adres voor FIAT en KIA verkoop
en onderhoud voor Aalsmeer, Uithoorn en Mijdrecht is V.D. Wal &
Vaneman, Witteweg 6, Aalsmeer, tel.
0297-325230.

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Eksters om de hoek en
in de tuin
trouw voor het leven en zuinig
op het nest dat ze bouwen. Dat
nest gebruiken ze jaar na jaar en
dat knappen ze op met nieuwe
twijgjes en aarde. En heel zorgvuldig voorzien ze het nest van
een dak, zodat de eitjes en jongen veilig zijn voor grote roofvogels. Dat is slim en zorgzaam
van ze.
Mooi zingen is er niet bij. Meestal hebben ze schorre geluiden,
krassen ze maar een beetje. Eksters proberen wel andere vogels te imiteren. Op de voedertafel zijn zij er als eerste bij om
de lekkere stukjes kaas er tussenuit te pikken. Ze stelen eitjes uit het mezenkastje, gewoon
door de opening van de nestkast
met hun snavel een beetje groter te maken. En behalve bessen,
kevers en muizen eten ze ook
kleine vogeltjes. Er zijn dan ook
mensen die een hekel aan eksters hebben. Dan nu iets positiefs. Vroeg in de ochtend speuren ze langs wegen naar aangereden dieren. Ze eten van de
’s nachts gemaakte verkeersslachtoffers en zijn dan echte opruimers. Op schapen en
koeien zitten ze regelmatig parasieten uit de vacht te pikken.
Dat is eigenbelang, maar wel
nuttig. Eksters zijn monogaam,

Best leuke vogels die eksters. Ik
was dan ook blij dat de bomen
met eksternesten niet gesnoeid
werden. Zo’n dertig platanen
werden onderhanden genomen. Maar de twee bomen met
de eksternesten werden niet gesnoeid. Dat drastische snoeien,
dat kandalaberen gebeurde pas
nadat de jongen uitgevlogen waren. Nu zijn de eksternesten om
de hoek verdwenen. Maar de eksters zijn er nog. Ze komen nog
steeds op vaste tijden langs om
als eerste de kaaskorstjes te pikken. Ik vertrouw er dan ook op
dat ze gewoon een nieuw eksternest gaan bouwen in het volgende voorjaar en daar 5 tot 7 eitjes in leggen, waar na ongeveer
drie weken schreeuwerige jongen uitkomen die zingend bedelen om eten. En dan zal ik kaaskorstjes voor de ouders strooien.
Ria Waal

De voorverkoop is weer
gestart
Regio - Nog even en het is alweer
31 december, tijd om het nieuwe
jaar in te luiden. En dat begint traditioneel met afsteken van vuurwerk. Mooi vuurwerk is te koop bij
Golden Flame aan de Genieweg 26
in Mijdrecht. Onze merken Pyrostar,
Magnum Series en Black Dragon
staan garant voor mooi, betaalbaar
vuurwerk van hoogwaardige kwaliteit. Ook dit jaar hebben we zeer
veel nieuwe artikelen in ons assortiment. Naast veel nieuwe flowerbeds
is ons assortiment uitgebreid met
diverse nieuwe pakketten, pijlen,
veel fop en schets vuurwerk voor de
kleintjes en nieuwe fonteinen. Daarnaast hebben we diverse Thunderkings scherp geprijsd in ons pakket; dit artikel is vooral bij de jeugd
een zeer populair item. U kunt bij
ons ook terecht voor de wensballon,
de vuurwerkklem en de vuurwerkbrillen want veiligheid staat voorop. Het lichtere vuurwerk, categorie
1, kan nu al gekocht en afgestoken
worden. In onze webshop, www.
goldenflame.nl, kunt u ons complete assortiment bekijken. Er zijn veel
filmpjes te bekijken, zo ziet u wat u
koopt. Bestelt u tijdens de voorverkoop, tot en met 28 december, dan
profiteert u naast alle aanbiedingen
ook van gratis vuurwerk. Nog een
voordeel van vooraf bestellen is dat
u gegarandeerd de artikelen krijgt
die u bestelt. Koopt u tijdens de verkoopdagen dan bestaat de mogelijkheid dat bepaalde artikelen uitverkocht zijn.

Computerles
Bibliotheek te Mijdrecht
Windows 10: Acht lessen te beginnen op 23 januari en 22 maart. Bestandsbeheer: Vier lessen te beginnen 25 januari en 23 maart. Tabletcafé: Iedere laatste maandagmiddag van de maand. Rabo Internetbankieren: Een les te beginnen op
24 februari en 28 april.
Buurtnest in Uithoorn
Windows 10: Acht lessen te beginnen 31 januari en 20 maart

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

Alle computerlessen in Mijdrecht
zijn van 10.00 tot 12.00 uur Alle lessen in Uithoorn zijn van 13.30 tot
15.30 uur. De inloopmiddagen in

Verse Thaise loempia’s
Tijdens de 3 verkoopdagen kunt u
bij ons ook terecht voor heerlijke,
vers gemaakte Thaise loempia’s.
Wilt u een groot aantal loempia’s
bestellen, laat dit dan vooraf aan
ons weten.
Wafels voor Stichting
Haarwensen
Op 30 december worden er bij ons
ook wafels verkocht ter ondersteuning van stichting Haarwensen.
Stichting Haarwensen zorgt ervoor
dat kinderen die door een medische
behandeling, of andere oorzaak,
kaal zijn geworden een pruik kunnen dragen van echt haar.
Onze locatie is zeer gemakkelijk te
bereiken. De Genieweg 26 ligt aan
de industrieweg en ons adres biedt
voldoende
parkeergelegenheid.
Voor meer acties, houdt onze website www.goldenflame.nl of onze facebookpagina
https://www.facebook.com/VuurwerkGoldenFlame/
in de gaten.
Onze reguliere openingstijden zijn
van maandag t/m vrijdag 7.00 tot
16.30 uur. Zaterdag 24-12-2015 zijn
we geopend van 7.00 tot 12.30 uur.
Openingstijden verkoopdagen
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur
Voor meer info zie advertentie elders
in dit blad

Mijdrecht zijn elke maandag- en
woensdagmiddag van 14.00 tot
16.00 uur. Iedereen die problemen
heeft met laptop of tablet kan dan
hulp krijgen. De inloop op 16 en
18 januari ziet SeniorWeb DRV als
open dagen. Middels diverse demo’s wordt dan wat dieper ingegaan op specialiteiten die laptop’s
en tablets te bieden hebben.
Verder overweegt het bestuur de inloopmiddagen, na het eerste kwartaal 2017, ook te gebruiken voor individueel lesgeven. Voor informatie
en aanmelden 0297-282938 of 06
5345 4196 of een mailtje naar seniorwebdrv@gmail.com. Meer info vindt u op www.seniorwebderondevenen.nl

Koetjes en kalfjes
Participatie maatschappij,
een leuke kreet die door de politiek
is ingevoerd. Klinkt prachtig, maar
vrijwel iedereen begrijpt natuurlijk
dat het een andere manier is om te
zeggen, we kleden de verzorgingsstaat uit en laten de Nederlandse
polder-leeuw in zijn hemdje staan.
Want het zijn de mensen die door
leeftijd, of beperking/ziekte niet
meer kunnen participeren die de
rekening betalen. Denk zelf maar
eens eerlijk na, iedereen kent wel
iemand in de omgeving met een
lichamelijke of geestelijke beperking, of iemand die langdurig ziek
is, of te oud om nog zelfstandig
het huishouden of de boodschappen te doen. Denk maar eens aan
die persoon en bedenk dan hoelang het geleden is dat je die persoon hebt geholpen met de ramen
lappen, of boodschappen doen.....
meestal is het antwoord daarop
lang geleden, want als iemand ouder wordt, of door ziekte of ongeval beperkt raakt staan de familie
en vrienden de eerste maanden
vaak wel klaar. Soms zelfs overdreven (opstellen in rijen van 3). maar
na het verstrijken van de maanden,
worden die rijen kleiner, gaat iedereen weer verder met zijn eigen
drukke leven. Waar eerst werd gezegd, nee dat doen wij wel, denk jij
maar aan je gezondheid. Zijn deze
mensen uiteindelijk weer op zichzelf aangewezen. Zijn ze ineens beter? Of minder beperkt? Of minder
oud? Nee, zeker niet, is er ineens
hulp vanuit de overheid? Hahahaha nee, dat was vroeger. Nee, in de
participatiesamenleving is het ieder voor zich, met de meute blijven meelopen, als je dat niet meer
kan val je buiten de boot en doe je
niet meer mee.
Doe democratie
Op zich niet zo vreemd dat de
term “participatiesamenleving” ingevoerd door een VVD kabinet afkomstig is uit het bedrijfsleven. De
betekenis volgens het kabinet als
je het in plaats van over bedrijven,
over personen hebt klinkt als volgt:
“Een participatiesamenleving of
doe-democratie is een samenleving waarin iedereen die dat kan
verantwoordelijkheid neemt voor
zijn of haar eigen leven en omgeving, waarbij de (landelijke) overheid geen of slechts een faciliterende rol speelt”. Een cruciaal woordje
in deze omschrijving is het woordje KAN, want wie bepaalt er of je in
staat bent om die verantwoordelijkheid zelf te nemen? Want was
het altijd al niet zo, dat als je voor
jezelf kon zorgen je niet in aanmerking kwam voor zorg? Een zorgvraag ontstaat wanneer een individu niet meer in staat is om voor
zichzelf te zorgen. Dus als je niet
voor jezelf kan zorgen, kan je aankloppen bij de overheid net als altijd? We betalen tenslotte allemaal
belasting zodat de overheid onder
andere dit soort taken kan opvangen zodat er in onze verzorgingsstaat niemand buiten de boot valt.
Onze voorouders hebben dit allemaal prima opgebouwd na de
tweede wereld oorlog toch?
Gratis werken
nee....helaas zo werkt het niet.
Mocht het zijn dat men schoorvoetend moet toegeven dat iemand dan echt niet meer in staat
is om volledig te “participeren” dan
moet dat door een ander binnen
het netwerk of familie van die persoon worden opgevangen. Dan
moet dus een ander participeren
om te zorgen dat de desbetreffende persoon niet buiten de boot
komt te vallen. Daarmee wordt
dan bedoeld dat bepaalde zorgtaken (waar mensen normaal voor
studeren) huishoudelijke taken, zoals schoonmaak of boodschappen
of vervoer naar therapie of ziekenhuis niet meer door professionals
maar door het netwerk van deze
persoon moet worden opgevangen. Want participeren doen we
samen! Eigenlijk bedoeld de overheid hiermee, sorry wij betalen er
niet meer voor, regel het maar lekker zelf! Als je het kan betalen huur
je iemand in, kan je dat niet hopen we dat je een grote familie en
vriendenkring hebt. En heb je dat
niet, jammer joh....
Asociale samenleving
Helaas is het een feit dat we in
een maatschappij leven waar sociaal gedrag van een individu vaak
steeds verder te zoeken is. Waar
vroeger iedereen wist wie zijn buren waren en hoe en wat er in een
buurt gebeurde, (met een touw-

tje uit de brievenbus) is nu iedereen druk en vooral online heel sociaal. Maar verder eigenlijk vooral asociaal en vooral heel druk met
zichzelf. Iedereen vind het natuurlijk wel een schande dat een ander
niet voor zijn of haar ouders zorgt.
Dat er op Facebook stond dat een
buurman vervuild in huis gevonden werd, of een bejaarde man al
enkele jaren dood in huis lag. Allemaal schande natuurlijk en dat had
nooit mogen gebeuren! Tijd voor
een Facebook actie, stille tocht of
minimaal 1 minuut stilte! Om vooral het blijk bekende Bners bij Humberto en Pauw niet te vergeten.
Maar als je vraagt wat iemand zelf
doet om sociaal te participeren om
de participatie samenleving van
dit kabinet vorm te geven, heeft
men het natuurlijk al druk genoeg
met werk en studie, sport, vakantie en eigen gezin en nu even absoluut geen tijd. Misschien later
in het jaar als het wat rustiger is.
Nu moet iemand anders dat maar
“even” doen.
verdrinken
Intussen krijgen steeds meer ouderen en mensen met een handicap
of chronische ziekte te horen dat
ze niet meer in aanmerking komen
voor ondersteuning in de huishouding, of zelfs sommige vormen van
zorg. Er wordt dan aangegeven dat
men in de participatiesamenleving
eerst zelf moet kijken wat er in “het
netwerk” van familie en vrienden
kan worden geregeld. Nu is het zo
dat in Nederland intussen 1 op de
3 volwassenen alleen woont. En de
meeste gezinnen bestaan uit twee
verdieners aldaar niet met kinderen. Deze mensen hebben allemaal
te maken met sociale druk zowel
zakelijk als privé. Daar komt nog bij
dat het netwerk van ouderen en/
of iemand met een handicap vaak
in rap tempo afneemt. Als dan
ook de druk op dit kleine netwerk
wordt gelegd om verzorgingstaken op zich te nemen, zal ook dit
laatste beetje sociaal contact, de
boei waar deze mensen zich aan
vasthouden in veel gevallen wegvallen. Het resultaat is dat deze ouderen of gehandicapte buiten de
boot valt en verdrinkt.
Opgelost toch?
Ik weet nu dat veel mensen denken, dat zal allemaal best wel meevallen. Dan neem je toch een hulp
in de huishouding en boodschappen kan ook via Albert, eten kan
je bestellen via tafeltje dek je, en
naar je therapie of ziekenhuis met
openbaar vervoer of taxi. Opgelost
toch? Inderdaad, opgelost voor
een klein deel van de groep waar
het om gaat. Veelal welgestelde
ouderen die in het verleden (vaak
door hard werken) kapitaal hebben opgebouwd. Maar hoe zit het
dan met de groep ouderen die ook
hard hebben gewerkt en belasting hebben betaald en geen kapitaal hebben opgebouwd? En de
mensen die (buiten hun schuld) arbeidsongeschikt zijn geworden of
met een handicap zijn geboren en
niet kunnen “participeren” in onze
prestatie-maatschappij ? Voor deze groep is het al moeilijk genoeg
om het hoofd (mentaal en financieel) boven water te houden. Een
hulp in de huishouding, bezorgdienst voor boodschappen of een
dure bezorgmaaltijd behoord echt
niet tot de mogelijkheden als je alleen AOW of een WIA/IVA (vroegere WAO) uitkering hebt. Deze mensen raken in deze participatiemaatschappij langzaam in een isolement, in plaats van te participeren
raakt hun woning, vervuild, word
therapie stopgezet, voeding eenzijdig en vereenzaamd deze persoon. Totdat ineens het netwerk
even heel groot wordt vanwege een Facebook actie, omdat het
schandelijk is dat dit heeft kunnen
gebeuren in Nederland.....Onze
ooit trotse poldermodel, de verzorgingsstaat waar iedereen een kans
had, en de sterke een schouder boden aan de zwakke verdrinkt in het
drijfzand van de klasse en prestatie maatschappij, duizenden maatschappelijk werkers en zorgmedewerkers zijn de afgelopen jaren op
staat komen te staan. Helaas zijn
we hard op weg naar een systeem
waar je zonder geld geen zorg
meer krijgt zijn intrede doet. Dat
de verzorgingsstaat door misbruik
is uitgehold, dat het daardoor onbetaalbaar is geworden is duidelijk. Maar pak het probleem dat bij
de oorzaak en de wortel aan. Maar
laat niet de zwakste in de samenleving de dupe worden!
JWK
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Koning Willem Alexander brengt onverwachts
werkbezoek aan VeenLanden College Mijdrecht
Vervolg van de voorpagina
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geslaagd evenement
Uithoorn - In het weekend van 17 en 18 december organiseerde de
winkeliersvereniging van winkelcentrum Zijdelwaard met het oog op de
feestdagen een even ‘passend’ als feestelijk evenement met als naam ’Proef de
Kerst’, Op zaterdag stond dit Vanaf 12 uur in het teken van heerlijke culinaria
waar de foodwinkeliers - maar ook een enkele ‘non-fooder’ - het beste van
hun producten lieten zien en proeven. Het was het neusje van de zalm zoals
dat wordt uitgelegd. Zo hebben de talrijke bezoekers die op het gebeuren
afkwamen dit ook ervaren en genoten van het gevarieerde aanbod aan hapjes.
De winkels die hun producten presenteerden hadden dat gecombineerd met
een gezellig aangekleed kraampje of stalletje op het plein voor de Jumbo. Hier
werkten ook de supermarkten en de horeca van het winkelcentrum aan mee.
Burgemeester Dagmar Oudshoorn had zich hierbij aangesloten en onder de
slogan ‘Heel Dagmar bakt’ garneerde (versierde) zij vanaf 15.00 uur bij een
van de kerstkramen onder de nodige belangstelling een heerlijke kersttaart
van twee lagen voor 30 personen. De ingrediënten en de voorgebakken cake

waren door Bakkerij Hulleman ter beschikking gesteld. Om ongeveer 16.30 uur
werd de taart bij opbod verkocht, waarbij er helaas nog maar weinig klanten
waren, maar wel winkeliers die meedongen. Rinus Verheggen van Zijdelfleur was
de hoogste bieder met 50 euro en mocht de taart meenemen. Het geld gaat naar
het goede doel, in dit geval de Voedselbank Uithoorn/De Kwakel wat goed past
in deze ambiance. Op deze zaterdag was er ook aan de kinderen gedacht die in
hun’ eigen hoekje’ spelletjes konden doen onder begeleiding van twee ‘kerstelfjes’.
Zondag kreeg het evenement een vervolg, zij het met een andere insteek. Meer
kerstfeestgericht met allerlei leuke activiteiten, een kerstkoor dat liederen ten
gehore bracht en wie dat wilde kon op de foto met Olaf & Elsa. Voor de kinderen
was het pret met Lumi & Lucie, de hulpjes van de kerstman die er natuurlijk
ook was net zoals een bijbehorende kerststal. Al met al was het een bijzonder
geslaagd evenement dat naar meer smaakt. Dus volgend jaar weer?... Namens
alle ondernemers van het winkelcentrum prettige kerstdagen toegewenst en een
succesvol maar vooral gezond 2017. Bedankt voor uw klandizie en het in hun
gestelde vertrouwen. Graag tot ziens in het nieuwe jaar!
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Atlantis B1 laat zich niet kennen
Mijdrecht - Het door Mollers waterwerken gesponsorde Atlantis B1
speelde zaterdag 17 december uit in
Koog aan de Zaan tegen Roda B2.
Coaches Lars Kuijlenburg en Timo
Jongerling konden er beide jammer

genoeg niet bij zijn dus inval/oudcoach Kristian Geerdinck ging vandaag met de B1 mee. Voor de wedstrijd gaf Kristian Geerdinck de tips
door die hij van coaches Lars en Timo had doorgekregen. De wedstrijd

begon met in de aanval: Anouk Mollers, Amber van Dijk, Jennifer Veenboer en Tessa Verweij. In de verdediging startte Dennis vd Lindt, Lars
vd Sluijs, Fay Trompert en Zoë Trompert. De B1 begon met goede moed

aan de wedstrijd maar het team had
het erg lastig. De kansen die ze hadden gingen er maar niet in. De verdediging deed erg zijn best maar liet
toch na 20 minuten een doorloopbal door. Het lukte de aanval maar
niet om te scoren dus gingen ze de
rust in met een 1-0 achterstand. Na
de rust werd Anouk Mollers gewisseld voor Sam Verweij en Jennifer
Veenboer voor Nina Baars. De tweede helft begon gelijk goed want Sam
Verweij scoorde met een mooi schot.
Het bleef gelijk tot de 2-2, hierna kreeg Atlantis de smaak te pakken en werkten zichzelf op tot een
stand van 2-6. (Scores van Dennis,
Sam en Fay). In de slotminuten werd
nog een kansje afgemaakt door Roda en werd de wedstrijd beëindigd
met een stand van 3-6. Atlantis B1
wil Kristian bedanken voor het coachen en wenst iedereen fijne feestdagen. Zaterdag 7 Januari speelt Atlantis B1 zijn eerste thuiswedstrijd
van 2017 om 14.00 uur tegen Swift
B1. Wij hopen dat u ons dan weer allemaal komt aanmoedigen.

Veenland dames winnen
zevende wedstrijd op rij

Emese Kroon legt kort na rust aan voor een strafworp: 6-10

De Vinken buigt voor buren
Vinkeveen - In de dorpsderby tussen De Vinken en Atlantis hebben
de Vinkeveners, ondanks de felle aanmoedigingen van het pupillenteam van de week de D2, afgelopen zaterdag geen indruk kunnen maken. Een scherper en vaak
ook gretiger Atlantis dicteerde vanaf minuut 1 het spel en na een 5-10
ruststand trok Mijdrecht ook de
volle winst naar zich toe: 14-19.
Schotloos
De eerste aanval van De Vinken
startte met Annick Stokhof, Danique Pauw, Jerom Stokhof en Rutger Woud. Voor de thuisploeg begonnen Emese Kroon, Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang en Jelle Mul in de verdediging. Waar De
Vinken de kansen niet wist te verzilveren was bij Atlantis de eerste
doelpoging wel raak. In de eerste
tien minuten drukte de arbiter zijn
stempel op het spel door diverse
strafworpen toe te kennen. Atlantis kwam op 1-3 en na een zelf gemiste stip kwam De Vinken toch op
2-3. Ook de 2-4 werd nog beantwoord, maar daarna kon Mijdrecht
simpel uitlopen naar 3-8. Intussen was Danique Pauw al gebles-

seerd uitgevallen; voor haar kwam
Roosmarijn Mooij in het veld. Pas
in de laatste vijf minuten voor rust
kwam er weer wat evenwicht, maar
ook twee treffers van Emese Kroon
konden niet verhinderen dat Atlantis met een riante voorsprong de
rust in ging: 5-10.

De Ronde Venen - De volleybaldames van Veenland Wilnis hebben het
in de eerste helft van de competitie
prima gedaan. De laatste wedstrijd
van dit jaar werd er uit gespeeld tegen The Setfighters in Zaandam. De
Wilnisse dames moesten in de eerste set erg wennen aan de onduidelijke belijning van het veld en keken al snel tegen een 7 – 1 achterstand aan. Na een time-out keerde
het tij en begon Veenland aan een
inhaalrace. Uiteindelijk werd de set
gewonnen met 17- 25.
In de 2e set kwam Setfighters er niet
aan te pas. Mariëlle Bartman maakte een lange serie punten uit haar
servicebeurt en vrij makkelijk werd
de set gewonnen met 7 – 25.
Aanvankelijk begon Veenland ook
de 3e set goed, maar gaande weg
verslapte het team. The Setfigh-

ters wisten de 19-22 achterstand
weg te werken en kwamen langszij.
Het werd nog even spannend maar
met 24 – 26 ging de setwinst toch
naar Veenland. In de laatste set was
Veenland weer de bovenliggende
partij en deze werd ruimschoots gewonnen met 12 – 25. Hierdoor was
de 7e overwinning op rij een feit. Dit
seizoen werd er alleen met 3-2 verloren van Atalante 5 in Vinkeveen.
Voor de winterstop staat het team
van coach Nico de Jong en trainer
Kees Ruiter er dus goed voor. Met 1
wedstrijd minder gespeeld, staat het
team 3 punten achter op de nummer één Atalante. De eerst volgende wedstrijd is op thuis in de Willisstee tegen de koploper.
Deze streekderby op vrijdag 20 januari belooft dus een pittige partij te
worden.

Verschil bleef
Ook na rust lukte het de thuisploeg
niet om het gat te dichten. Op 8-13
kwam Stefan Oussoren in de Vinkendefensie en met nog tien minuten te spelen vulde ook Eva Hemelaar de Vinkenverdediging aan.
Het mocht niet baten. Jelle Mul
kon tien minuten voor tijd met een
mooie omdraaibal de stand op 1215 brengen. Weet De Vinken het
nog spannend te maken? Nee dus.
Atlantis kon in de aanval rustig
breien, terwijl Vinkeveen vruchteloos bleef zoeken naar de kansen.
Op 14-19 maakte de scheidsrechter een eind aan de derby. Voor De
Vinken scoorden: Emese (4x), Annick (3x), Jelle (3x), Rutger(2x) en
Dorien en Eva elk eenmaal. De Vinken gaat het kerstreces in op een
zevende plaats. Twee plaatsen en
twee punten onder Atlantis.

De Multi kan een leuk bod
zijn bij de Amstelbridgeclub
Regio - Donderdagochtend 15 december speelden de leden van deze
club, de tweede zitting van de derde competitieronde in het Buurtnest. Het was de laatste zitting dit
jaar, want volgende week wordt de
jaarlijkse Kerstdrive in de Strooppot
gehouden met een heerlijke lunch.
Daarna wordt er twee weken niet
gebridget.
A lijn
Omdat er nogal wat mensen door
ziekte of vakantie afwezig waren,
moesten een aantal bridgers met
een “vreemde” partner spelen. Snel
even over de biedingen overleggen
mensen. Een van die biedafspraken kan de Multi zijn. Een zeskaart
in de hoge kleur maar geen opening wil wel eens een stoorzender
zijn voor de tegenpartij. Voor Grace
en Wies in de A-lijn was dit toevallig een gunstige afspraak. Bij spel 1
en 3 openden zij in noord/zuid beide
keren met 2 ruiten (Multi) en zette
de partner van de tegenpartij d.m.v.
doublet voor het blok. De daarna door oost/west geboden schoppencontracten gingen toen gedoubleerd 2 down. Dat was twee keer
een 100% score voor dit paar. Spel
24 was een mooi spel voor bridgeparen die het bieden goed onder
de knie hebben. Er zat zeven sans
in. Het hoogst bereikbare bod met
1520 punten. Greet & Henk hebben dit contract uitgeboden en gemaakt! Jammer Leny & Willy, die
daarom een 0 hadden. Er zat ook
een 7 hartencontract in, maar zo’n
contract levert minder punten op en
Ria & Wim stopten helaas bij 6 harten. Andere paren hebben de slem
niet uitgeboden.

B lijn
eerste te eindigen met een score
van 64,58%. Spel 16 was een spel
waarbij heel divers geboden en gespeeld werd. Henny & Lucas boden 6 harten (klein slem), doch behaalden het niet. Jan & Lyda boden 3 sans en scoorden +4 (groot
slem)! Een sans atout contract was
bij dit spel het beste bod. De andere paren behaalden 3 sans +2 of +3.
Ook 6 ruiten zat er in, maar juist deze lange kleur is mooi voor het spelen van sans. Nu nog uitbieden! Bij
spel 6 is door Ria & Joop een klein
slem (3 sans +3) gehaald door de
lange klaverenkaart. Bij een juiste
uitkomst zat het er niet. De andere paren boden ruiten of klaveren.
Een ruitencontract ging in ieder geval down, een 5 klaverencontract is
nog net gehaald door Miep & Madelon. Maar ook hier was sans dus
weer, mits een dekking in de overige kleuren, het beste bod.
De uitslag van de
beste drie paren:
A-lijn
1. Els & Alice
2. Aja & John
3. Greet & Henk
B-lijn
1. Ria & Joop
2. Ada & Roelie
3. Miep & Madelon

72,50%!!
59,72%
54,17%
64,58%
60,00%
56,25%

Bridget u graag, is de donderdagochtend een uitgelezen ochtend om
eens niet uit te slapen maar gezellig te bridgen? Wij zoeken nog meer
enthousiaste leden. Geef u op bij
onze secretaris 0297- 564729. Wij
zijn een gezelligheidsclub en spelen
in twee competitielijnen.

Jeugdspelers Hertha

Geslaagd voor KNVB-cursus
Verenigingsscheidsrechter
Vinkeveen - Het afgelopen half jaar
zijn Hertha JO17-spelers Paul Postma, Martijn van der Horst en Sten
de Lange zeer intensief bezig geweest met de KNVB-cursus Verenigingsscheidsrechter. De cursus omvatte 4 bijeenkomsten bij SV ‘s Graveland en er moesten 4 wedstrijden
gefloten worden onder toeziend oog
van Hertha’s scheidsrechterscoördinator en -begeleider Gerard van
Boksel, die ze tijdens deze cursus
begeleidde.
Ervaring
Alledrie de mannen hadden al een
ruime ervaring met het fluiten van
wedstrijden in de afgelopen seizoenen, maar vooral de stap naar
het fluiten van wedstrijden op groot
veld is en blijft een grote verandering. Ook daarin bleek snel dat zowel Paul, als Martijn en Sten ook dat
meer dan goed in de vingers hadden.
Zo werden als onderdeel van de cursus diverse O13 en O15-wedstrijden
gefloten, om ze in uitdagende wedstrijden de kans te geven om te laten
zien wat ze kunnen. Met alle nieuwe
handvaten die aangereikt werden in

de cursus, maar ook door alle ervaring die zij opdeden tijdens het fluiten van de wedstrijden, is het uiteindelijk meer dan voldoende gebleken
om te slagen voor de KNVB-cursus
Verenigingsscheidsrechter. Zij ontvingen het daarbij behorende certificaat, maar ook de officiële KNVBscheidsrechtersbadge die zij nu eervol op hun shirt mogen dragen.
Tijd
Bij Hertha wordt er veel tijd gestoken in het opleiden van nieuwe
scheidsrechters. Er zijn nu bijna 30
jeugdscheidsrechters die naast hun
eigen wedstrijd voetballen, ook nog
de handen uit de mouwen steken
als scheidsrechter. Deze worden,
zeker in de beginnende fase van
hun scheidsrechtercarrière, intensief begeleid. Door het gebruik van
een headset, kunnen de beginnende scheidsrechters ook tijdens de
wedstrijd tips krijgen. Maar bovenal
hebben deze veelal jonge scheidsrechters niet het gevoel dat ze er alleen voor staan. Dit allen komt de
ontwikkeling van de scheidsrechter
zeker ten goede.

CSW ABC oliebollen Sixen
Toernooi in winterse sferen
Wilnis - 97 jongens en 42 meiden
van CSW hebben afgelopen zaterdag het ABC sixen toernooi in Wilnis gespeeld. Het weer was niet te
winters, dus onder het genot van
een heerlijke oliebol en warme chocomel met slagroom werd er fanatiek en sportief gevoetbald.
Bij de meiden heeft het team
“Nieuwjaar”, dat bestond uit Romy
Ende, Quinty van Putten, Esmee van
Dijk, Nikki de Haan, Joy Haveman,

Beaudin Bergsma en Gilian Meurs,
gewonnen. De poule winnaars bij de
jongens waren Rendier en Sneeuwpop. Door middel van strafschoppen bleek dat “Rendier” dat bestond
uit Danny Veerhuis, Jonathan Lakerveld, Tomas de Vries, Max Vink, Timo Vossestein en Wesley Gijsen de
sterksten waren.
Uit de vele enthousiaste reacties
van de voetballers bleek dat dit toernooi zeker voor herhaling vatbaar is.

Biljarters in de winterstop
De Ronde Venen - Niet iedereen
zal het willen geloven maar ook de
biljarters kennen een winterstop!
Even niet gebogen aan de biljarttafel staan om te bekijken wat de
handigste, slimste of mooiste oplossing is voor het maken van een
carambole. Het groene laken (soms
blauw en nog somser zwart) geeft
wel rust maar aan de andere kant
ook de druk om toch die carambole te maken en daarmee een extra
wedstrijdpunt binnen te halen voor
je team. De laatste speelweek, een
complete bekerweek, van 2016 was
vorige week. Daarmee worden de
wedstrijden voor 2016 afgesloten
en wordt voor alle spelers het moyenne herberekend. Voor een aantal speler zal dat inhouden dat zij
in de 2e helft van het seizoen een
paar caramboles meer zullen moeten maken in de resterende wedstrijden. Verder zijn er nu, omdat er
nu even niet gespeeld wordt ook
een paar extra avonden tijd voor familie, vrienden of andere leuke dingen zoals de komende feestdagen.
Ook zeker belangrijk. Hoe verliep
de laatste speelweek? Bar Adelhof 2 was de gastheer voor de Merel/Heerenlux 3. De gasten hadden
er zin in deze week. Dorus van de
Meer (de Merel), al weken in bloedvorm, maakte weer een serie van 53
en maakte ook nog eens zijn partij
tegen Petra Slimmers in 16 beurten
uit. Dorus’ teamgenoten Wim Berkelaar en Hans van Rijn sloten zich
daarbij aan door in 19 en 18 beurten te winnen. Voor Bar Adelhof wist
Lambiek Cuypers gelukkig zijn partij wel te winnen maar de winst was
met 23-43 duidelijk voor de Merel.
De Kromme Mijdrecht 1 en CenS
maakten er een spannende pot van.
Een gelijk opgaande strijd waarbij
het om het meeste aantal caramboles in de verliespartijen ging. Dat
deed CenS net even beter en won
daardoor met 37-39. De Kromme
Mijdrecht 2 mocht tegen het in vorm
zijnde Lutis/de Springbok laten zien
en dat ging hen zeker niet slecht af.
De gastheer liet zich niet overdonderen en pakte lekker uit door twee
partijen te winnen en ook goed bij
te blijven in de verliespartijen, eindstand 38-40. Winterkampioen (1e
divisie) De Kuiper/Stee Inn ontving
the Peanutbar 2, dat onderin de
tweede divisie staat. Dat zo’n verschil lang niet altijd wat zegt bleek
ook deze keer weer eens.

Gelijk spel
Een gelijkspel en twee winstpartijen van the Peanutbar waren goed
genoeg om de enkele verliespartij te compenseren en met een 3542 overwinning de winterstop in te
gaan. In de Hoef was het tweemaal
een Springbok tegen de Merel/Heerenlux. Springbok 1 speelde tegen
de Merel/Heerenlux 1 en de Springbok 2 tegen de Merel/Heerenlux 2.
Misschien was het in dit geval het
thuisvoordeel maar in beide wedstrijden haalden de thuisteams de
winst binnen. De Springbok 2 won
3 van de 4 partijen en zorgden daarmee voor 42-33 winst. De Springbok
1 moest harder voor werken voor
de punten. Een verliespartij, twee
winstpartijen een gemiste kans op
een gelijkspel (dus ook verlies) leverden toch 41 punten op waarbij
de Merel op 37 bleef steken. Stieva/Aalsmeer mocht tegen Bar Adelhof 1 de kunsten laten zien. Beide
teams wonnen twee partijen maar in
de verloren partijen boden Richard
Schreus en Chaz Jans (beiden Bar
Adelhof) flinke tegenstand en dat
levert punten op. Deze keer zoveel
dat het genoeg was om met 33-41
de winst te pakken. Op woensdag
stonden nog twee wedstrijden op
het programma, ASM tegen DIO en
the Peanutbar 1 tegen de Biljartmakers. Van beide wedstrijden is helaas geen wedstrijdformulier ontvangen. Zoals hierboven al vermeld
is Dorus van de Meer in topvorm,
ook deze week staat hij met zowel
de kortste partij, 16 beurten, als met
de hoogste serie, 53 (48,18%) opnieuw op de hoogste trede als speler van de week.

Kwinkslag speelt jaarlijks
Kersttoernooi
Vinkeveen - 15 December was
het weer zover, het jaarlijkse
kersttoernooi voor leden en introducees werd weer gespeeld in de
Boei te Vinkeveen. De opkomst
viel in eerste instantie een beetje tegen maar daarentegen kon er
lekker veel worden gespeeld en is
het toch super gezellig geworden.
Onder de bezielenden leiding van
Jolanda Klinkhamer en onze stagiair Sam van der Spruijt werden
er, d.m.v. het blind speelkaarten
trekken, spelers/sters gezocht
welke zo telkens hun partner en
tegenstander voor elke wedstrijd
vonden. Zo werd ook op spor-

tieve wijze het verschil in speelsterke gemixed. Tussen de wedstrijden door was er tijd om de inwendige mens te verwennen met
tal van lekkernijen welke door leden waren er meegenomen. Na
afloop konden er weer prachtige prijzen in ontvangst worden genomen door de winnaars
van deze speelavond. Op de eerste plaats is geëindigd, Frank de
Vries, 2e Ton Bunschoten, 3e Jos
Bunschoten, 4e Leo Driebergen,
5e Hennie Versteeg, 6e Freddie
Mohan, 7e Elise Bunschoten, 8e
Johan Donkervoort en de poedelprijs ging naar Gerard de Pijper.
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Uitreiking erkenningen voor trouwe
dienst van het Rode Kruis
De Ronde Venen - Zo’n 60 Rode
Kruis-vrijwilligers van de kerngroep
De Ronde Venen werken aan een
aantal doelstellingen van het landelijk Rode Kruis. Zij zijn actief in het

bieden van noodhulp bij rampen en
verzorgen EHBO bij diverse regionale en plaatselijke evenementen.
Een andere doelstelling is het bevorderen van zelfredzaamheid bij voor-

namelijk oudere inwoners; dat houdt
onder meer in: huisbezoek, telefooncirkels, sociaal vervoer, cursussen,
dagjes uit en welfare-activiteiten in
verzorgingshuizen. Verder verzorgen

zij de aanvraag en intake van Bijzondere Vakanties, te weten een weekje varen met het alom bekende vakantieschip “J.Henry Dunant” of het
verblijf in één van de speciaal aangepaste hotels. Veel van deze vrijwilligers zijn jarenlang actief en dat
wordt door het Rode Kruis gewaardeerd door hen elke tien jaar te belonen met een blijk van erkenning. In
de vergadering van 14 december zijn
een viertal erkenningen voor trouwe en actieve dienst uitgereikt aan:
Geertje Plaat (40 jaar), Anneke de
Boer en Willie Oosterlee (beiden 10
jaar). Rachinus Heidema ontving als
blijk van waardering vanwege Zijne
Majesteit De Koning het jaarteken
dat behoort bij de vrijwilligersmedaille Openbare Orde en Veiligheid
voor de wijze waarop hij gedurende
30 jaar werkzaamheden heeft verricht als vrijwilliger in parate dienst
bij de Rampenhulpverlening van het
Nederlandse Rode Kruis. De erkenningen en het ereteken werden uitgereikt door Cor Westerdijk, bestuurslid van het Rode Kruis Afdeling
Stichts Weidegebied, waar de kerngroep De Ronde Venen onder valt.
90 jaar ervaring bij elkaar!

D66 op de fiets
De Ronde Venen - Afgelopen november nam de gemeenteraad van
De Ronde Venen het verkeersplan
aan. Drie maanden op rij vraagt D66
aandacht voor de bereikbaarheid
en verkeersveiligheid in onze gemeente® Kiki Hagen, fractievoorzitter D66, licht toe: “D66 wil graag
een hoog voorzieningen niveau in
onze dorpen , maar wat doe je als
deze voorzieningen niet goed of onveilig te bereiken zijn¿ Om die reden riepen we in oktober het college , middels een motie, op kritisch
te kijken naar de afwikkeling van
fiets en voetgangers verkeer in het
centrum van Mijdrecht. Deze motie
werd unaniem aangenomen”.
Op de vraag voor welke verkeerszaken D66 nog meer opkomt vervolgt zijº De inrichting van de openbare ruimte is ook van groot belang
voor de veiligheid in het verkeer®
Onlogische verkeerssituatie zorgen
voor oponthoud en verwarring¬ wat
weer leidt tot onveilige situaties.

Bromfietsers moeten sinds enige jaren¬ binnen de bebouwde kom¬
gebruik maken van de rijweg¬ maar
waar en hoe ze van de rijweg af ¨of
op af moeten is vaak zeer onduidelijk. Daar zetten wij ons voor in maar
zorgen naast een logische inrichting
van de weg voor al het verkeer, dat
ook ouderen makkelijk in het dorp
kunnen blijven komen.
Ook duurzaamheid speelt een grote rol in het verkeer zo sluit Kiki af.
“Door de nieuwe aanbesteding van
het Openbaar Vervoer door de Provincie wordt onze gemeente vanaf december minder goed bereikbaar met het openbaar vervoer.
Buslijn 126 bijvoorbeeld, die Abcoude verbindt met het gemeentehuis
in Mijdrecht, komt dan te vervallen.
D66 is van mening dat de gemeente actief op zoek moet naar andere
manieren om de inwoner alternatief
vervoer te bieden. Mooi is het dan
ook dat onze motie voor leenfietsen
“, aldus Kiki Hagen

Vrachtwagen glijdt van de weg
Regio - Dinsdagochtend is een volgeladen vrachtwagen met vries producten van de weggeraakt op de
N201 thv Uithoorn niemand raakte
gewond. Een zware berger heeft de

vrachtwagen eruit getrokken hierdoor was de weg even gebokkeerd.
Foto: Davey Photography/
Rob Franken

Heren Atalante tonen
karakter
Vinkeveen - In de strijd om de
tweede plek in de eerste klasse
boekte Atalante een knappe overwining op de nummer drie Sovoco. En
wat een thriller was het. Met een 2-3
overwinning, en setstanden van 2826 en 33-35 (!), werd afscheid genomen van het zaterdagmiddag-syndroom. Het was zeker niet de beste wedstrijd van Atalante, maar op
karakter en met heel veel werklust
sleepte de Vinkeveense heren een
heerlijke overwinning uit het vuur.
Sovoco moet het net als Atalante hebben van aanvalskracht. Twee
sterke buitenaanvallers maakten het
de gasten aanvankelijk heel moei-

lijk. Maar ook de aanval van Atalante kwam goed door, waardoor het
in de eerste set lang gelijk op ging,
met Atalante steeds op licht voorsprong. In de slotfase van de eerste
set werden de Vinkeveense heren
iets te slordig. Bij 23-23 kregen beide ploegen kans op setwinst, maar
maakten ze ook fouten. Een duidelijk zichtbare touché-bal, niet gezien
door de scheidsrechter en niet erkend door de tegenstander, maakte
uiteindelijk het verschil: 28-26.
Toon gezet
De toon was gezet voor een wedstrijd op het scherpst van de sne-

Derde toernooidag mini’s
Atalante

Gemeente verwelkomt Syntus op
het Bedrijventerrein Mijdrecht
Mijdrecht - Op dinsdag 20 december 2016 verwelkomde wethouder Anco Goldhoorn vervoermaatschappij Syntus op het bedrijventerrein Mijdrecht. Janine van Verseveld
(accountmanager Syntus): “De gemeente De Ronde Venen reageerde
zeer snel op ons verzoek om mee te
denken over een goede locatie voor
onze busstalling. Hun advies en
adequate handelen zorgde ervoor
dat we bewust voor deze gemeente
kozen om onze 24 bussen te stallen
en een wasplaats voor de bussen en
verblijfsruimte voor de chauffeurs te
realiseren.”
Syntus in de provincie Utrecht
Met de start van Syntus Utrecht in
de provincie Utrecht verandert ook
de dienstregeling. Syntus biedt vanaf 11 december 2016 meer en beter openbaar vervoer. Met de interactieve reisplanner op www.syntusutrecht.nl kunnen reizigers een begrijpelijk en actueel overzicht krijgen van hun reismogelijkheden.
Syntus is een 100% dochteronderneming van de wereldwijde mobiliteitsonderneming Keolis.
Bedrijventerrein Mijdrecht
De gemeente merkt dat er weer
toenemende interesse voor vestiging op bedrijventerrein Mijdrecht
is; de markt trekt weer aan. Wethouder Anco Goldhoorn: “Het bedrijf
de. In de tweede set had Atalante
steeds een lichte voorsprong, mede door knap verdedigend werk
van Remco. Maar bij 21-17 leek de
thuisploeg een beslissend gaatje geslagen te hebben. Leek, want
Atalante kreeg in de blokkering
steeds meer grip op de buitenaanval van Sovoco, liet zich niet afleiden door een provocerende tegenstander en knokte zich terug. Vanaf
23-23 ontspon zich een knotsgekke slotfase waarin beide ploegen
hun eigen aanval wisten af te maken, maar geen verweer hadden op
de aanval van de tegenstander. Pas
bij 35-33 viel het beslissende gaatje, na een heerlijk blok van Bas en
Iwan. Dat was een mooie opsteker.
Ook in de derde set lange ralleys,

Syntus is een mooie aanvulling op
de al gevestigde bedrijven in onze
gemeente en brengt werkgelegenheid met zich mee in de hele provincie Utrecht. Zo had Syntus voor de
start van deze concessie buschauffeurs nodig.”
Anita Brederode (accountmanager
Participatie gemeente De Ronde Venen): “Toen wij vernamen dat Syntus zich ging vestigen in Mijdrecht
hebben wij contact opgenomen om
te kijken hoe mensen in een uitkeringssituatie in het ‘nieuwe concept’ passen. Dit heeft geresulteerd in twee kandidaten die mogelijk als vrijwilliger starten op het besturen van de buurtbus. Daarnaast
is de schoonmaak van de bussen
uitbesteed aan een professioneel
schoonmaakbedrijf die nauw samenwerkt met de gemeente in het
aannemen van mensen uit de Participatiewet.”

Vinkeveen - De aftrap was door
het team Atalante Girlpower. Niveau
4 is voor hen nog erg pittig, maar altijd weer super als er een mooie bal
in 3-en gaat. De teams van Heemstede en VVO Ouderkerk waren nog
echt te sterk. De laatste partij tegen
Spaarnestad was meer gelijkwaardig en zat de winst erin. Eerste set
spannend, helaas net voor de zoemer was de mooie voorsprong verdampt en keek men tegen een punt
achterstand aan... De meiden waren
teleurgesteld en haalden het niveau
niet meer van de eerste set en ging
helaas ook deze set verloren. Maar
een winstpartij gaan deze meiden
zeker pakken 2017!!
Dan Minimix, of hun nieuwe naam
Atalante Powermix. Zij zagen gelijkwaardige tegenstanders in de teams
uit Velsen en Haarlem. Dit bleek ook
meteen de eerste twee wedstrijden
middels een gelijk spel. De laatste
partij had eigenlijk ook in een gelijkspel moeten eindigen, maar ook

zij keken net in de zoemer aan tegen een punt achterstand en ook
hier daarna de set verloren. Ze zijn
in de middenmoot geeindigd. Wel
is duidelijk als zij net iets fanatieker
spelen die eerste plek er in moet zitten. Wordt weer een mooie uitdaging in Januari.

als spelverdeler) pakte Atalante de
draad in de vierde set snel weer op,
niet uit het veld geslagen door weer
een achterstand. Het kreeg in de
blokkering steeds meer grip op de
eenzijdige aanvallen van de thuisploeg. En ook nu bleven beide ploegen dicht bij elkaar. Tot bij 17-16
een lange ralley na een wereldredding van Sven winnend werd afgesloten met een blok van Bas. Atalante rook vuur en stak dat ook aan,
22-25. Na zo’n anderhalf uur spelen
was de stand 2-2 (108-108) en de
wedstrijd volledig in evenwicht.
Dus moest de vijfde set de beslissing brengen. En daarin toonde

Atalante zich de sterkste. Het liep
snel uit naar 2-8, zag Sovoco nog
wel terugkomen tot 8-12, maar de
mannen lieten zich niet meer van
de wijs brengen, 10-15. Een overwinning om trots op te zijn. Het gat
met de nummer 1 groeide tot zeven punten,maar de nummers 3 en
4 blijven op gepaste afstand. Nu de
winterstop om de pijntjes te laten
genezen. Met het goede optreden
van Stefan, en een straks als aanvaller terugkerende Erik, kan Atalante in deze vorm het Utrecht nog
heel moeilijk gaan maken. Kortom,
het was een heerlijke zaterdag voor
de Vinkeveense heren.

Als laatste Atalante Spike, het nieuwe jongensteam met Alexandros,
Jack, Jasper, Jort en Sam. Zij deden voor het eerst mee en verrasten vriend en vijand met hun spel.
Het bruisende energie level van de
trainingen was grotendeels omgezet in concentratie op de wedstrijd.
Bovenhandse services, reddingen,
smashes, slimme prikballen.. Hier
hadden de opponenten geen antwoord op. Allen het team van VVO
uit Ouderkerk wist nog wel een set
van de jongens te winnen. Maar op
doelsaldo zijn zij op hun eerste wedstrijddag meteen heel mooi eerste
geworden!

Contactpersoon
bedrijven gemeente
De gemeente De Ronde Venen
gaat graag in een vroegtijdig stadium met bedrijven in gesprek die
zich willen vestigen of wensen te
verplaatsen in de gemeente. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente De Ronde
Venen, accountmanager bedrijven
mevrouw Evelyne Brandenburg via
e.brandenburg@derondevenen.nl.
omdat beide ploegen zeer sterk verdedigden. Sovoco pakte in de beginfase een voorprong. Geen reden voor paniek, want Atalante was
scherp deze zaterdag, met de nog
niet fitte Leroy op de bank en Stefan
als libero voor de afwezige Erik. Onrustig werd het wel toen Stefan geblesseerd moest afhaken. Het was
even zoeken in de passing en verdediging, maar toen de afspraken
weer duidelijk waren, kwam Atalante al bikkelend in de slotfase van
deze set nog dichtbij, 23-22. Sovoco
hield echter stand, 25-22.
Achterstand
Na een paar omzettingen (Yorick
voor Remco in het midden, Leroy op
de buitenkant en Regi voor Jeroen

Even alles vergeten omdat
papa je neus opeet
Zieke kinderen voelen zich beter als hun ouders dichtbij zijn.
Daarom zijn er de Ronald McDonald Huizen.
Dan is zo’n lekkere knuffel van papa of mama nooit ver weg.
www.kinderfonds.nl

Een ziek kind
kan niet zonder
zijn ouders
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Lorena Wiebes pakt
tweede NK titel in 2016

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Alweer de laatste zitting
van de tweede competitieronde bij
Hartenvrouw. Dat betekent promotie voor de bovenste vier paren in
de B-lijn en degradatie voor de laatste vier paren in de A. Maar eerst de
uitslag van deze zitting. In de A-lijn
gelegenheidspaar Kitty van Beem &
Reina Slijkoord op één met 66,25%.
Een gedeelde tweede en derde
plaats waren er voor Elly van Nieuwkoop & Jessie Piekaar en Ina Melkman & Jetty Weening met 58,68%.
In de B-lijn gingen de eerste drie
plaatsen naar Ria Verkerk & Ineke
van Diemen met 61,61%, Tini Geling & Paula Kniep met 58,63% en
naar Cathy Troost & Tineke Staps
met 57,44%. Ondanks deze mooie
score was dat voor Cathy en Tineke
net niet genoeg om te promoveren.
Zij eindigden bij de totaaluitslag van
de zes gespeelde ronden op de vijfde plaats. Promotie was er wel voor
Annet Roosendaal & Rini Tromp, Ria
Verkerk & Ineke van Diemen, Trudy
Fernhout & Cisca Goudsmit en op
de vierde plaats Tiny Geling & Paula

Kniep. Gefeliciteerd dames. En dan
de paren die voor bovengenoemde
dames plaats moeten maken: Nel
& An, Thea & Elly, Bep & Hans en
Ted & Alice gaan een rondje in de
B spelen.
Natuurlijk mag ook de top-drie in
de A-lijn niet ontbreken. Niet geheel
verrassend bestond die uit Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar, Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw
en Geke Ludwig & Margo Zuidema.
Als dit stukje in druk verschijnt hebben we ook de kerstdrive alweer
achter de rug. Dat wordt vast weer
supergezellig. Men kleedt zich ervoor, er zijn drankjes en hapjes en
er heerst een warme kerstsfeer. Een
mooie manier om de kerstdagen
in te luiden, want de eerstvolgende speelmiddag is op 3 januari 2017
(ja…2017, wen er maar aan) voor
de derde zitting van de laddercompetitie. Dus voor hen die dit lezen:
namens alle Hartenvrouwen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en een mooi begin van 2017
gewenst!

Argon MO11-1 kampioen
in de najaars competitie
Mijdrecht – De meiden van Argon
MO11-[12 zijn najaarskampioen en
zijn daarmee gepromoveerd naar de
1e klasse! Senna, Nicole, Indira, Amira, Sylvie, Anouk, Ilse, Maaike, Sam,
Evi en Lindsey, zijn super blij met
dit welverdiende resultaat. Van de
11 wedstrijden hebben ze er 1 verloren, 1 gelijk gespeelt en 9 gewonnen. Vorige week , bij de gewonnen
wedstrijd tegen Buitenveldert, was
het voor de meiden nog niet duidelijk of ze kampioen waren. Maar in
de middag kwam het verlossende

antwoord: samen met Roda 23-Amstelveen, hebben ze evenveel wedstrijden gewonnen en zijn ze samen
kampioen van de najaarscompetitie. Dat werd afgelopen zaterdagochtend gevierd bij SV Argon, waarbij de meiden gehuldigd werden met
applaus, medailles, een beschreven
schaal en patatjes. Nu genieten de
meiden en trainers van hun welverdiende rust en gaan ze na de kerstvakantie weer elke dinsdag en donderdag trainen voor nieuwe wedstrijden in de voorjaarscompetitie.

Finale PK 3 banden A poule
Regio - Afgelopen weekend was
het de beurt aan onze hoogste categorie driebanden spelers om te
strijden om de titel PK driebanden
A. Dit alles vond plaats in het dorpshuis in de Hoef bij de Springbok. De
deelnemers Bert Loogman, Henk
Doornekamp, John Vrielink, Theo
Valentijn, Paul Huzemeijer en Paul
Schuurman maakten er een spannende strijd van. Na zaterdag ging
Paul Schuurman met drie winstpartijen aan de leiding, gevolgd door
Theo Valentijn en Bert Loogman met
twee winstpartijen. Op zondag werd
het nog spannender nadat Bert
Loogman zijn partij tegen John Vrielink in winst wist om te zetten, terwijl
daarna Paul Schuurman de winst
moest laten tegen diezelfde John
Vrielink, mede dankzij een fraaie serie van 6 caramboles. Zo kwamen
Bert en Paul weer op gelijke hoogte, op slechts één punt gevolgd door
Theo Valentijn die in een spannende
partij tegen Paul Huzemeijer tot een
remise kwam. Theo Valentijn verzekerde zich vervolgens in zijn laatste
partij tegen Henk Doornekamp door
winst van een bijna zekere tweede
plaats met 7 wedstrijdpunten (moyenne 0,527). Alles hing nu af van

de finalepartij tussen de kampioen
van vorig jaar, Bert Loogman, en
Paul Schuurman. Het werd een echte kraker die tot het eind gelijk op
ging. Met een serie van 4 in de 18de
beurt kwam Bert voor het eerst op
een lichte voorsprong na een betere
start van Paul.
Maar in de 20ste beurt antwoordde Paul sterk met een serie van 5 en
kwam weer voor. Maar toen Paul in
de 24ste beurt nog slechts 2 punten van de winst kwam maakte Bert
vervolgens 6 punten in 3 beurten
en kwam op slechts één punt van
winst. Paul was ondertussen ook
op nog één te maken gekomen. In
de 29ste beurt kreeg eerst Bert de
kans het uit te maken maar speelde door de spanning de verkeerde
bal, waarna Paul in dezelfde beurt
wel toesloeg.
Daarmee werd Paul met 8 wedstrijdpunten kampioen (moyenne 0,684)
en Bert derde met 6 wedstrijdpunten (moyenne 0,697). John Vrielink
werd vierde, Paul Huzemeijer vijfde,
en Henk Doornekamp zesde. Kortom het was een zeer geslaagde PK,
en hopelijk worden de Libre PK’s
die in 2017 gespeeld worden net zo
spannend.

Regio - Op de wielerbaan van Apeldoorn verbaasde UWTC lid Lorena Wiebes vriend en vijand. Op het
onderdeel Scratch was ze als eerste
over de meet en pakte ze de nationale titel. De 17-jarige Lorena uit
Mijdrecht is pas dit najaar begonnen
met het baanwielrennen en heeft
dus nog weinig ervaring met wedstrijden op de baan. Zij was zonder
verwachtingen naar Apeldoorn gegaan om aan het NK mee te doen.
Er worden dan diverse onderdelen
verreden. De scratch is een wedstrijd waarbij alle renners tegelijk in
de baan zijn, en voor de junioren dames gaat deze wedstrijd over 7.5 km.
Gedurende de wedstrijd probeerde
diverse renners om te demarreren
en zodoende een ronde voorsprong
te pakken. Maar de wedstrijd draaide uit op een massasprint. Net voor
het ingaan van de laatste ronde
plaatste Wiebes een demarrage en
de voorsprong die ze hiermee verkreeg was uiteindelijk genoeg voor
de winst! Eerder op de dag had ze
op het onderdeel sprint al een zilveren medaille gehaald. Bij de sprint
rijden ze met 2 renners tegelijk in de
baan en gaat de wedstrijd over 1000
meter. Wat een mooie afsluiting van
2016 voor Lorena, na haar NK titel
op de weg, nu ook een NK titel op
de baan! Op zondag 18 december
pakte Lorena haar derde medaille
bij het NK baanwielrennen, zij werd
3de op de 500 meter tijdrit!
Veldrit Woerden
De cyclocrossers van UWTC miste Lorena al bij de veldrit in Woerden op zaterdag 17 december, niet
wetende dat Lorena in de avond zo
succesvol zou zijn op de baan in
Apeldoorn. WTC Woerden had weer
een prachtige cross uitgezet in het
stadspark van Woerden. En daar
waar de crossen elders in Neder-

land nog zo goed als zonder modder zijn verreden, hebben de crossen georganiseerd door WTC Woerden wel een mooi ‘glibber gehalte’.
Vooral de cross in Oudewater, van 2
weken geleden, was daar een goed
voorbeeld van! Bij de amateurs heeft
UWTC een fanatieke groep in het
veld. Vandaag moest Bas de Bruin
zich helaas afmelden ivm een blessure. Maar Tommy, Luuk, Dennis en
Bart waren present, evenals coach
Gerard Keijzer. Pech voor Tommy die
in de eerste meters na de start zijn
derailleur kapot trapte en dus rennend op weg ging naar de wisselpost voor zijn reservefiets. Toen na
enkele rondes zijn reservefiets ook
problemen gaf was het einde wedstrijd voor Tommy. Luuk en Bart zaten goed in de wedstrijd en reden
naar een mooie klassering. Bart
10de en Luuk 11de. Dennis reed de
wedstrijd uit en werd 40ste.
Hierna ging onze nieuweling Ian vd
Berg van start. De nieuwelingen reden tegelijk met de dames en dat
is Ian wel gewend van de ACC. Ian
reed naar de 34ste plaats. En als
laatste reed Sjon vd Berg in Woerden bij de masters 40+, Sjon werd
35ste.
Veldrit Boxtel
Zondag 18 december stonden Tommy, Dennis, Bart en Luuk aan de
start in Boxtel. Er lag een razendsnel rondje wat er tijdens de wedstrijd in resulteerde dat er gewoon
een kopgroep van 14 man aan de
leiding was. Hierin reden Tommy, Bart en Luuk mee! In de eindsprint konden onze mannen niet
echt meedoen maar met een 10de
plaats voor Tommy, 12de voor Bart
en 14de voor Luuk waren de mannen tevreden. Ook Dennis scoorde
nog wat NK punten door heel netjes
25ste te worden.

Kooyman blijft naam aan
de Polderloop verbinden
Regio - Kooyman b.v. en de Polderloop de Kwakel vormen blijkbaar een sterk merk. De afgelopen 6
jaar heeft Kooyman als hoofdsponsor zijn naam al verbonden aan de
Polderloop en onlangs hebben Wim
Verlaan namens AKU en Annemarie Kooyman namens Kooyman een
nieuwe sponsorovereenkomst voor
de komende 3 jaar getekend.
De band tussen het bedrijf en de atletiekvereniging is de laatste jaren
versterkt en uitgebreid. De samenwerking beperkt zich niet alleen tot

de sponsoractiviteiten rondom de
polderloop, een groep medewerkers
van Kooyman hebben deelgenomen
aan de clinic die AKU jaarlijks organiseert ter voorbereiding op deelname aan de 4 of 10 kilometer.
Als resultaat daarvan heeft een
team van Kooyman actief deelgenomen aan de polderloop van afgelopen jaar.
De ambitie is aanwezig om komend
jaar met een grotere groep deel te
nemen aan de voorbereidende clinic en de loop.

Verrassende start bij
Bridgeclub De Legmeer

Atalante DS3 ongeslagen
de winterstop in
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag speelde het derde damesteam van V.V. Atalante haar tiende
wedstrijd van het seizoen. Dit keer
stond Spaarnestad D8, de nummer
9 van de ranglijst, op het programma. Dames 3 was beduidend beter en boekte een zakelijke 0-4 overwinning. Het team, gesponsord door
GT.Bunck, moest het deze wedstrijd
doen zonder coach Hettie Schockman en speelster Aletta van Ommeren. Na een mooie route touristique
door Haarlem vanwege een wegafsluiting was het team pas net voor
de wedstrijd helemaal compleet. Na
een korte warming-up kwam Atalante desondanks zeer goed uit de
startblokken. Met veel servicegeweld kwam Atalante op een onoverbrugbare voorsprong. Tel daarbij de
veel gescoorde aanvallen en de killblocks en setwinst was een feit (1525). De tweede set begon Atalante
iets minder sterk. Spaarnestad nam
op de service van hun nieuwe spelverdeelster een voorsprong. Atalante
herstelde zich echter op tijd en kwam
langszij. Ook nu zorgde servicedruk

er weer voor dat Atalante volledig terug kwam in de set. Dit was ook nodig, want de Vinkeveense equipe verdedigde ver ondermaats. Er werd
weinig bewogen en te makkelijk liet
het team een bal lopen. Aangezien
het niveauverschil groot was, leidde
dit niet tot grote problemen. Ook deze set ging met 15-25 naar Atalante.
Derde set
De beruchte derde set was deze
wedstrijd niet berucht. Atalante startte gretig en de dames waren verdedigend vele malen beter dan de vorige
set. Ook op andere vlakken verzaakten de dames niet en binnen no-time
stond er een zeer grote voorsprong
op het bord. Op het eind van de set
kwamen er wat slordigheden in het
spel, waardoor Spaarnestad nog iets
terug kon doen. Dit was niet voldoende om setwinst in gevaar te brengen
en de derde set ging met 13-25 naar
de uitploeg. Atalante wilde graag vijf
punten mee naar huis nemen om zo
een goede uitgangspositie voor de
eerste wedstrijd van 2017 te hebben.
De dames kwamen goed uit de start-

Nieuwjaarsduik 2017 bij
Michiel de Ruyter
Regio - Komend jaar zal er op 1 januari weer een nieuwjaarsduik bij
U.R.K.V. Michiel de Ruyter worden
georganiseerd. Dit jaar zijn er ook
weer wat prijzen te verdienen voor
de deelnemers die in het meest originele kostuum te water gaan.
De deelname staat open voor iedereen. Dus wil je het nieuwe jaar
op een frisse manier inluiden dan
ben je van harte welkom op 1 januari 2017 op de Amsteldijk- Zuid
253 in Uithoorn. De inschrijving op
1 januari start om 11.30 uur. Na de

warming up is dan om 12.30 uur de
nieuwjaarduik. Deelname kost 2,50
euro, inclusief consumptie en de inmiddels bekende nieuwjaars Unox
duikmuts.
Muts en schoenen verplicht dragen
tijdens duik. Uiteraard kun je via
voorinschrijving nu al een plek reserveren. Stuur dan een mailtje naar
secretaris@mdr.nu
Zelf niet springen maar wilt u wel
een frisse neus halen, om te kijken
bent u ook van harte uitgenodigd.
www.mdr.nu

blokken, maar nu was er halverwege
de set een klein dipje. Een paar passfouten op rij maakten dat Atalante even niet tot scoren kwam. Voor
de rest speelde Atalante als een kei
en gaf het Spaarnestad weinig kans.
Met 10-25 werd de thuisploeg dit
keer van de mat gespeeld en behaalde Atalante een cleane, zakelijke 0-4
overwinning. Het derde damesteam
van Atalante verloor deze eerste seizoenshelft nog geen wedstrijd en
staat op een tweede plaats met één
punt en één wedstrijd minder dan de

nummer 1. De eerste wedstrijd van
2017 wordt gespeeld op vrijdag 13
januari. Dan staat de wedstrijd tegen de huidige nummer 1, VCH D3,
op het programma. De eerste wedstrijd wist Atalante met 1-3 te winnen, maar het jonge VCH-team zal er
alles aan doen om ditmaal de overwinning te pakken en zo de koppositie definitief over te nemen. Het belooft dus een mooie strijd om de eerste plaats te worden. De wedstrijd
wordt gespeeld om 19:30 uur in de
eigen Boei-arena.

Regio - De A- lijn ging voor de
tweede ronde parenbridge met een
opmerkelijke uitslag van start. Cobie Bruin de Bruin & Trudi Zandbergen waren alle gerenommeerde paren de baas met hun 59,52%
en Sonja & Hans Selman, pas gepromoveerd, stuntten eigenlijk nog
meer als tweede met 57,44%, chapeau! Voor Ger Quelle & Gijs de
Ruiter was 56,85% net voldoende
om als derde door te komen omdat
Stenny & Herman Limburg met hun
56,25% op vier, nou ja, bleven steken. De laatste ereplaats was weggelegd voor Johan Le Febre & Wim
Slijkoord die als vijfde paar van de
zestien op 54,17% uitkwamen. In de
B- lijn een grootse avond voor Cor
Hendrix & Wim Röling die met hun
59,03% ruim afstand namen. Anton
Berkelaar & Wil van der Meer deelden twee en drie met Elly Belderink
& To van der Meer met voor beide
paren 56,25%. Janny Streng- Korver & Francis Terra zetten met hun
55,90% als vierde ook alvast een bescheiden stapje richting een hogere lijn. De plekken vijf en zes eindigden wederom gelijk, Heleen & Mees

van der Roest en Ada van Maarseveen & Ans Voogel behaalden allen
55,21%. Het zit dus allemaal dicht bij
elkaar, dat belooft nog spannend te
worden. In de C- lijn idem een verrassend optreden. Anneke & Bram
van der Zeeuw haalden een keurige
59,72% binnen en werden daar eerste mee. Froukje Kraaij & Rini Tromp
volgden als tweede met 57,64%,
waarna op enige afstand Adrie & Ko
Bijlsma met 53,82% derde werden.
Dat was echter wel precies genoeg
om Anneke Houtkamp & Marianne
Jonkers en Tini Geling & Jo Wevers
van het lijf te houden die namelijk
gezamenlijk op 53,47% eindigden.
Volgende keer volgt de kerstdrive
als feestelijke afsluiting van 2016 en
het nieuwe jaar start dan op 4 januari met de tweede zitting paren. Wilt
u ook het genoegen van een bridgeoverwinning leren smaken, kom dan
kaarten bij Bridgeclub De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.45
uur in Dans & Partycentrum Colijn
aan de Industrieweg 20 te Uithoorn.
Voor nadere inlichtingen het secretariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl, telefoon 0297 567458.
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Geweldig Kerstgala op het Alkwin Kollege
Regio - Vrijdagavond 16 december was het
Kerstgala voor eindexamen leerlingen op het
Alkwin Kollege: Le Grand Gala du Noël.
Onder ruime belangstelling van ouders/ver-

zorgers en andere belangstellenden trok een
bonte stoet indrukwekkende en originele voertuigen voorbij om uiteindelijk voor de ingang
van de school de passagiers de rode loper te

laten betreden. De conciërges Fred en Hans
ontvingen de leerlingen in een prachtig livrei
kostuum. Voor diegenen, die niet aanwezig
konden zijn, was de aankomst te volgen via

een livestream. Binnen stonden de DJ’s klaar.
De eindexamenleerlingen uit 5 havo en 6 vwo
kwamen in schitterende gala outfits. Het was
een geslaagde avond en een prachtig gala.

