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Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Eerste paal Grutto geslagen

Westhoek Wonen bouwt 25
sociale koop- en huurwoningen
Mijdrecht - De kop is eraf. Op 21
december sloeg wethouder Bram
Rosendaal onder toezicht van Jan
Spelt-directeur van Spelt Vastgoed,
Tom Burgers-directeur van Westhoek Wonen en Peter Bol-directeur van Bouwonderneming Bolton,
de eerste paal de grond in van het
project Grutto in Mijdrecht. Het project Grutto ligt aan de Hoofdweg in

Mijdrecht. Hier verrijzen straks 87
woningen in een hoogwaardige setting met voor ieder wat wils: jonge
mensen, ouderen, gezinnen met opgroeiende of studerende kinderen.
De gemeenteraad van De Ronde
Venen heeft voor 10 startersappartementen een subsidie beschikbaar
gesteld van in totaal 300.000,- euro.
Aanvullend heeft het ministerie van

VROM een bouwstimuleringssubsidie van € 300.000,- euro beschikbaar gesteld. Met deze subsidie kon
Westhoek Wonen de 25 woningen
kopen, waardoor het hele project
Grutto kan doorgaan en alle partijen er baat bij hebben.
Subsidie
Westhoek Wonen, woningcorporatie

Duurzame energievoorziening
door Kropman in Westerheul IV
Vinkeveen - Het college van burgemeester en wethouders heeft op
21 december 2010 besloten om opdracht te geven aan Kropman Installatietechniek B.V. voor de aanleg van een duurzame energievoorziening in Westerheul IV. Alle woningen in deze nieuwbouwwijk zullen uitsluitend op duurzame wijze warmte, koude en warm tapwater ontvangen. Kropman zal hiervoor
een centrale technische installatie
realiseren met grondwaterinstallatie en distributienet voor Warmte/
Koude Opslag. Donderdag 23 december is de overeenkomst ondertekend op het bouwterrein op Voorbancken in Vinkeveen. De centrale
technische installatie heeft de omvang van een kleine eengezinswoning die bestaat uit een warmtekrachtkoppeling (wkk)/gasmotor,
warmtepomp, hulpketels en bronpompen. Op 85 meter worden bron-

nen geslagen met een distributienet naar alle woningen. Wanneer
de voorbereidende fasen voorspoedig verlopen, start de bouw van de
woningen in september 2011. Vanaf januari 2012 zal Kropman starten
met zijn werkzaamheden, zodat alle
woningen op het moment van oplevering zijn aangesloten. De laatste
woning wordt naar verwachting opgeleverd in maart 2014.
Mijlpaal
Wethouder Jacques Dekker is enthousiast over deze mijlpaal: “Door
de keuze voor deze duurzame energievoorziening kunnen we onze klimaatdoelstellingen realiseren. Bovendien kunnen wij ons op deze manier voorbereiden op een
toekomst met een toenemende
schaarste aan fossiele brandstoffen. Door de keuze voor duurzame
energie zullen toekomstige bewo-

ners geen hinder ondervinden van
stijgende engergielasten.” Warmte/Koude Opslag is een veelvuldig
toegepaste duurzame energievoorziening die veel voordelen biedt in
termen van comfort en gezondheid.
Zo zijn er geen radiatoren die ruimte in beslag nemen en worden minder stofdeeltjes verplaatst. Doordat
geen gas aanwezig is, zijn echter
wel enkele aanpassingen in de woning noodzakelijk. Zo wordt meestal gekozen voor vloerverwarming en
koken op inductie. Aanpassingen
waaraan toekomstige bewoners
door heldere communicatie over het
algemeen goed kunnen wennen. Zo
blijkt uit vergelijkbare projecten. In
de aanloop naar de verkoop en verhuur van de woningen zal daarom
extra aandacht worden besteed aan
communicatie door de gemeente
en haar partners. De in 2011 te lanceren gemeentelijke website www.
westerheulvinkeveen.nl zal hierin
een belangrijke ondersteunende rol
vervullen.

Openstaande
boetes geïnd
De Ronde Venen - Het wijkteam
van de politie De Ronde Venen is
vorige week druk geweest met het
innen van nog openstaande boetes van inwoners van de gemeente De Ronde Venen. Zo werden na
bezoeken aan huis vier boetes direct betaald en werd 1 man aangehouden die nog 58 dagen gevangenisstraf uit moet zitten. Ook bij verkeerscontroles wordt nagekeken of
de bestuurder nog staat gesignaleerd. Een eventuele openstaande
onherroepelijke boete of celstraf zal
dan direct moeten worden betaald
c.q. worden uitgezeten. De politie
van De Ronde Venen herhaalt deze
controles de komende tijd regelmatig en adviseert daarom aan eenieder die nog boetes open heeft staan
deze zo spoedig mogelijk te betalen. Hiermee kan worden voorkomen dat men er op een voor hem/
haar ongunstig moment mee wordt
geconfronteerd.

uit Mijdrecht, heeft deze subsidie vervolgens gebruikt voor de
aan- en verkoop van 10 starterswoningen en 10 doorstroomwoningen met een Koopgarantregeling.
Koopgarant is een maatschappelijk gebonden eigendomsconstructie (MGE). Dit betekent dat als kopers de woning weer willen verkopen, Westhoek Wonen de woning
terugkoopt, waarna de woning weer
beschikbaar komt voor andere starters en doorstromers. Tevens heeft
deze subsidie het mogelijk gemaakt
dat Westhoek Wonen ook vijf appartementen kon aankopen voor
sociale huur. De gemeente De Ronde Venen en Westhoek Wonen denken met deze regeling een bijdrage
te kunnen leveren aan het weer in
beweging krijgen van de verstopte woningmarkt. De 87 woningen
in het project Grutto zijn verdeeld
over vijf verschillende bouwdelen.
De bouwdelen verschillen in vormgeving, bouwhoogte en woningaanbod. De klassiek modernistische architectuur wordt uitgevoerd in een
warme baksteen in bruin/rood/
oranje kleurmelange. In de detaillering zijn zaken als gebruiksgemak en duurzaamheid leidraad geweest. De woningen zijn naar verwachting in de tweede helft van
2012 gereed. Meer informatie over
de koopwoningen is te vinden op
www.degruttomijdrecht.nl

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

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

www.emkosushi.nl

helpt u de
feestdagen door!
*Sushi *Luxe hapjes *Oliebollen
0297 - 284141

TEGEN BELONING TERUG TE BEZORGEN!
Tweede kerstdag heb ik mijn

portemonnee verloren
vermoedelijk in de buurt van de Daalder
en de Zonnekroon in Mijdrecht.
Het is een zwarte met daarin rijbewijs,
diverse pasjes en mijn ID.

TEL 06-53847419

Realisatie van zestig woningen
vastgelegd in overeenkomst
Abcoude - De gemeente Abcoude
en Woningcorporatie Westhoek Wonen hebben in een overeenkomst
afspraken gemaakt over de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen
in het sociale en middeldure segment. De eerste woningen zullen
waarschijnlijk in de loop van 2012
worden opgeleverd in De Winkelbuurt in Abcoude. Met het project
beogen beide partijen ondermeer
dat Abcoude ook in de toekomst een
aantrekkelijke woonplaats blijft voor
verschillende doelgroepen. Op donderdag 23 december ondertekenden
Ton de Roode, wethouder van de gemeente Abcoude en Tom Burgers,
directeur van Westhoek Wonen de
overeenkomst. De nieuwe afspraak
heeft betrekking op de verkoop van
60 bouwkavels aan Westhoek Wonen voor de ontwikkeling en realisatie van 60 woningen in het sociale
en middeldure segment.
Woningen
Tom Burgers: Met de bouw van deze
woningen hopen we huurders en kopers sneller aan een passende woning te kunnen helpen en daardoor
de verstopte woningmarkt weer in
beweging te krijgen. Bovendien krijgen starters en doorstromers door
het aanbod van Koopgarantwoningen de kans om een nieuwbouwwoning te kopen.” Koopgarant is
een maatschappelijk gebonden eigendomconstructie (MGE). Kopers
krijgen bij aankoop een aanzienlijke korting op de koopprijs van het
huis, zodat zij de woning makkelijker kunnen financieren. Als kopers

de woning weer willen verkopen,
koopt Westhoek Wonen hun woning
terug. Op deze manier is de koper
ervan verzekerd dat de woning niet
onverkocht blijft.
Zuidrand
De Winkelbuurt is een nieuwe
woonwijk, gepland aan de zuidrand
van Abcoude. In het gebied van ongeveer 15 hectare groot zullen circa 200 woningen worden gebouwd.
Het project bevat in totaal 110 vrije
sector koopwoningen, 30 vrije sector bouwkavels en 60 woningen in
het sociale en middeldure segment.
Qua stedenbouw en architectuur is
de ambitie hoog. Alle woningen in

het project worden voorzien van een
Warmte/Koude Opslag (WKO). WKO
is een duurzame methode om energie in de vorm van warmte of koude
op te slaan in de bodem. Hiervoor is
door de provincie Utrecht een subsidie afgegeven. Bovendien bouwt
Westhoek Wonen minimaal vijf woningen energieneutraal. Dit betekent dat de energie duurzaam wordt
geleverd en het energieverbruik van
de woning lager of gelijk aan nul is.
Momenteel is het terrein tijdelijk met
zand opgehoogd om de veengrond
te laten inklinken, zodat het voldoende draagkracht krijgt. De eerste bouwactiviteiten zullen beginnen in 2012.

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
Voor spoedgevallen is de gemeente
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl. bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

GemeentelIjke BekenDmAkInGen
seRVIcelIjn
Serviceverzoeken en wensen kunt u
online melden door middel van het
serviceformulier op de website, of
via tel. (0297) 29 18 00.
seRVIcepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg én
voor financiële diensten. Bij het
servicepunt kan bijna alles geregeld
worden wat te maken heeft met het
leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
servicepunt mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-16.00
uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mobiel kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
AfVAlBRenGstAtIon
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur en di
12.30-16.00 uur. Op dinsdagochtend
en zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
spReekuuR colleGe
Als u iets aan de burgemeester en/
of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.
melDpunt zoRG & oVeRlAst
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl
ADVIes en steunpunt
huIselIjk GeWelD
stAD en ReGIo utRecht
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

Activiteiten Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

- Slopen

W-2010-2073

30-11-2010

Oprichten van een woning en
bijgebouw en het slopen van een
bijgebouw

- Bouwen
- Slopen

W-2010-2078

1-12-2010

BeleIDsReGel steIGeRs lIntBeBouWInG VInkeVeen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 7 december 2010 hebben besloten de Beleidsregel
steigers Lintbebouwing Vinkeveen vast te stellen. Op 15 juni 2009 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘1e herziening Lintbebouwing Vinkeveen 2003’ vastgesteld. De gemeenteraad heeft burgemeester en wethouders gevraagd om voor steigers regels op te stellen die de kaders aangeven voor het verlenen
van een omgevingsvergunning ondanks strijd met een bestemmingsplan via het Besluit Omgevingsrecht
(Bor). De Beleidsregel steigers Lintbebouwing Vinkeveen voorziet in deze kaders. Het besluit treedt in
werking op de dag na die van bekendmaking.
terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde
Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Daarnaast is het besluit te vinden op overheid.nl. Op verzoek van eenieder
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Slopen van bestaande woningen
en bijgebouwen en het realiseren
van een woning en bijgebouw

- Bouwen

W-2010-2077

1-12-2010

AGenDA RAADsVeRGADeRInG 3 jAnuARI 2011

Oprichten van een woning met
een berging

- Bouwen
- Slopen

W-2010-2079

2-12-2010

Slopen van een bovenbouw van
een garage

- Slopen

W-2010-2075

1-12-2010

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen
om omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Aard van het project

mijdrecht
Prinses Marijkelaan 25 Saneren van asbest
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 89

Waverveen
Poeldijk 3

Wilnis
Herenweg 240a
Oudhuijzerweg 25

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevingsvergunning kunt u nog niet inzien.
VeRleenDe BouWVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam
Wilnis
B. van Baaklaan 19
Wilnisse Zuwe 35

terinzagelegging
Genoemd besluit ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde
Venen bij balie 10 en/of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Daarnaast is het besluit te vinden op overheid.nl. Op verzoek van eenieder
kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning aan de zijgevel
en een onderheid terras
Verbouwen van een bestaande woning en herbouw
van een voormalige stal tot één woning, herbouw
van een bijgebouw en het oprichten van een brug

2010/0487

13-12-2010

2009/0528

16-12-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a.
de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd
als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren
kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze
te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een
gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA
Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen
van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is
aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank
griffierecht geheven.
leGesVeRoRDenInG De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen in zijn vergadering van 15 december 2010 heeft besloten de Legesverordening De Ronde Venen 2011 met de daarbij
behorende tarieventabel 2011 vast te stellen. De vaststelling van de Legesverordening De Ronde Venen
2011 is van belang in verband met de herindeling van de gemeente Abcoude met de gemeente De Ronde
Venen. De legesverordening regelt de heffing en invordering van diverse leges teneinde de gemeente in
staat te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten hiervoor deels in rekening worden
gebracht bij de aanvrager. De legesverordening met de tarieventabel treedt in werking op 1 januari 2011.
De legesverordening 2010 wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2011, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf woensdag 22 december 2010.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Beëdiging en installatie van de nieuw gekozen raadsleden
In de raadsvergadering van de voormalige gemeente De Ronde Venen van 10 december 2010 zijn de geloofsbrieven van de leden van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente De Ronde Venen onderzocht.
Na schorsing van de vergadering en hertelling van de stemmen is op 15 december jl. besloten om de leden toe te laten als lid van de raad. Op basis hiervan wordt overgegaan tot beëdiging en installatie van de
raadsleden.
4. Benoeming griffier en medewerkers griffie (raadsvoorstel nr. 0083/11)
In de raden van de voormalige gemeenten is de heer M. de Graaf benoemd als beoogd griffier van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Voorgesteld wordt de heer De Graaf per 1 januari 2011 te benoemen tot
griffier van de gemeente De Ronde Venen.
5. Coalitieakkoord (*)
6. Benoeming leden commissie onderzoek geloofsbrieven voor wethouders en nieuwe raadsleden (*)
7. Verkiezing en beëdiging wethouders (*)
8. Rapportage commissie onderzoek geloofsbrieven over nieuwe raadsleden (*)
9. Vaststellen agenda
10. Het voor kennisgeving aannemen van de notulen van de raad gemeente Abcoude van 9 december 2010
en notulen raad gemeente De Ronde Venen van 10, 15 en 16 december 2010
11. Harmonisatie van regelgeving (raadsvoorstel nr. 0082/11)
De gemeenteraad wordt voorgesteld diverse nieuwe (geharmoniseerde) verordeningen vast te stellen, diverse verordeningen van één van de voormalige gemeente Abcoude en De Ronde Venen van toepassing te verklaren voor de nieuwe gemeente en een aantal verordeningen van de voormalige gemeente
in te trekken, waardoor de nieuwe gemeente een goede start kan maken.
12. Harmonisatie Algemene Plaatselijke Verordening (raadsvoorstel nr. 0001/11)
De gemeenteraad wordt voorgesteld de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011 vast te
stellen.
13. Harmonisatie van regelgeving (cultuurhistorie) (raadsvoorstel nr. 0002/11)
De gemeenteraad wordt voorgesteld de erfgoedverordening en de subsidieverordening gemeentelijke monumenten nieuw vast te stellen en de subsidieverordening rijksmonumenten De Ronde Venen 2010 in te
trekken.
14. Benoeming leden rekenkamercommissie De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 0081/11)
Voorgesteld wordt mevrouw M. Wittebol en de heer J.M. Verwer te benoemen als externe leden van de rekenkamercommissie. Na benoeming door de raad zal beëdiging en installatie van de leden plaatsvinden.
15. Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend voorzitters commissies en overige
vacatures raad (*)
Voorgesteld wordt over te gaan tot benoeming van de voorzitters en plaatsvervangend voorzitters van de
raadscommissies, de plaatsvervangend voorzitter van de raad, vertegenwoordiging Plassenraad, de auditcommissie en de rekenkamercommissie.
16. Sluiting.
De aangegeven agendapunten voorzien van (*) zijn ‘voorlopig’ opgenomen. Behandeling daarvan is afhankelijk
van de voortgang van de coalitiebesprekingen. Als de besprekingen eind 2010 zijn afgerond, komen deze
agendapunten aan de orde.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

CONTROLEER DE LEEFTIJDSGRENZEN OP FILMS EN GAMES!
Films die bol staan van geweld, scheldwoorden of drugs. Computerspellen met veel bloedvergieten. Dit soort beeldmateriaal kan
schadelijk zijn voor te jonge kijkers en gamers. Daarom zijn er
leeftijdsgrenzen voor lms en games. Uit onderzoek blijkt echter
dat deze slecht worden nageleefd. De campagne ‘Heftige lms en
games pas op de juiste leeftijd’ wijst ouders er op beter op de
leeftijdsgrenzen te letten.

De Universiteit Twente heeft, in
opdracht van het ministerie van
Justitie, bioscopen, bibliotheken en
verkopers en verhuurders van lms
en games onder de loep genomen.
Het blijkt dat de naleving van leeftijdsgrenzen onvoldoende is. Zo
kreeg een mysteryshopper van 11
jaar een dvd, game of bioscoopkaartje voor 16 jaar en ouder bij gemiddeld
69% van de bedrijven probleemloos
mee. Bij een 15-jarige was dat zelfs

96%. U wilt toch niet dat uw kind dit
overkomt?
STRENGERE NALEVING
Op 28 oktober 2009 hebben minister
Hirsch Ballin en directeuren van
bioscoop- en winkelketens een
overeenkomst ondertekend. Hierin
spreken zij af strenger te controleren
op leeftijd bij lms en games, met als
resultaat dat in 2011 de leeftijdsgrens
van 16 jaar in minstens 70% van de

gevallen moet worden nageleefd.
Bedrijven krijgen een boete als zij
toch schadelijk beeldmateriaal aan
kinderen onder de 16 jaar meegeven.
Op www.kijkwijzer.nl kunt u de regels
nalezen. Om ouders te informeren
over deze afspraken, is het ministerie
van Justitie een campagne gestart.
CONTROLEER ZELF OOK
De campagne ‘Heftige lms en
games pas op de juiste leeftijd’ wijst
ouders erop dat het belangrijk is om
zelf de leeftijdsgrenzen op lms en
games te controleren. En dat bedrijven die audiovisueel materiaal
vertonen, verkopen, verhuren of
uitlenen, verplicht zijn bij twijfel naar
de leeftijd of om een identiteitsbewijs
te vragen. Blijkt de kijker of gamer te
jong, dan moeten zij nee verkopen.
Doen zij dat niet, dan is het strafbaar.
U kunt overtredingen melden op
www.verispect.nl.
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INFORMATIEF
COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
123e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDitiE 2
oPlAAg 16.200
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.nl

ZORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1, 3641
PN Mijdrecht: Thuiszorg (voor
persoonlijke zorg thuis), Maatschappelijk werk (voor al uw vragen en
problemen), Jeugdgezondheidszorg
en Pedagogisch Bureau (voor ouders
en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 0900-2359893. Hulp bij
het Huishouden, tel. 0348-437000. Of
kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE
hULpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of 0297568866; www.simons-psychologische-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

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

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

Illegaal vuurwerk
De Ronde Venen – De afgelopen
week zijn tijdens avondsurveillance in de wijk waarbij door surveillanten extra werd gelet op het afsteken van vuurwerk is een groep van 4
jongens in Mijdrecht, omgeving Leicester, betrapt op het afsteken van
illegaal vuurwerk dat in een aanwezige prullenbak werd gegooid.
Na onderzoek bleken 2 jongens illegaal vuurwerk bij zich te hebben
en ook nog illegaal vuurwerk thuis
te hebben.
Bij twee bezoeken aan hun huis
werden 44 stuks illegaal knalvuurwerk inbeslag genomen en overgebracht naar een beveiligde opslagruimte in Maarssen. De jongen die

Is uw huisdier zoek?

vuurwerk heeft afgestoken is verwezen naar afdeling HALT (HetALTernatief). Na onderzoek naar de
herkomst van het vuurwerk is huiszoeking gedaan bij een jongen in
Baambrugge.
Hierbij werden 2 doosjes met nitraatbommen aangetroffen. De jongen werd hierop, terzake het bezit
en verkoop van illegaal vuurwerk
aangehouden en een proces-verbaal zal worden opgemaakt en naar
justitie gezonden.
De politie van het wijkteam De Ronde Venen zal het toezicht in de wijken de komende week gaan intensiveren.

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

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Vermist
- Gerberalaan in De Kwakel, zwarte magere poes van bijna 18 jaar
oud met de naam “Goochem”. Zij praat terug als haar naam wordt
genoemd.
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
buik. “Spekkie”is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek
vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater, “Guus”. Hij is
zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkenveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.
Zijn naam is “Tarik” en hij is 11 jaar oud.
- Burgermeester Kootlaan in Uithoorn, “Smikky”, zwarte kater
met een klein beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje
met in de binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
Gevonden
- Kerkvaart in Mijdrecht, witte Perzische poes. Staart, oortjes en gezicht
zijn antracietkleurig.
- Uithoorn, hangoordwergkonijntje, wit met wildkleur.
- Straatburgerflat in Uithoorn, Cyperse poes met witte buik.
- Drechtdijk in De Kwakel, zwarte kater met witte neus, wangen en kin
doorlopend in grote witte bef. Witte buik. Voor witte voetjes en achter
witte poten. Heeft een witte punt aan de staart.
- Camping “Borger” in Vinkeveen, grijs/rood/ zwarte Cyperse kater.
- Grijs/witte hond, Boomerkruising.

Tibetaans Nieuwjaar

Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor ongeveer 6 jaar oude kat.

Natuur
dichtbij
huis
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

FLAPPIE
Flappie is een lied over een konijn dat met kerst ineens weg
was.
Mijn flappie heeft ook de kerst
niet gehaald. Flappie lag stilletjes in de tuin. Doodstil, want
Flappie was niet meer. Zijn
prachtige zwarte vacht glom
nog.
Nou was mijn Flappie geen konijn maar een woelrat.
Al wekenlang werd ik iedere
ochtend verblijd met een paar
mooie molshopen in de tuin.
Tenminste, ik dacht dat het
molshopen waren. Nou heb
ik als natuurliefhebber geleerd
dat je vooral blij moet zijn met
een mol in de tuin. Dit nuttige
diertje zorgt voor omwoeling
van de aarde en eet destructieve beesten als slakken, engerlingen e.d. Toch hoopte ik dat
de buurkat de mol zou vangen
en de natuur zo mij een handje
zou helpen.
Dat gebeurde niet want op een
morgen lag daar “Flappie”. En
Flappie was een soort mol met
een lange staart. Van dichtbij
bekeken was het een mooi
beestje met een leuk plat snoetje. Internet bracht uitkomst. Dit
leuke snoetje was een woelrat.
Een woelrat is een uitstekende
zwemmer. Zijn menu bestaat
uit o.a. stengels, kruiden, grassen, zeggen en wortels van
bomen. Een echte planteneter.
En als het zo uitkomt ook nog
noten, pitten, dennenkegels en
afgevallen fruit. Zijn leefgebied
ligt langs rivieren en sloten. Aan
de slootkant graaft de woelrat
een gangenstelsel. Hij werkt
de aarde naar buiten en maakt
hiervan platte onregelmatige
aardhopen die lijken op molshopen!! Toch is er een verschil;
bij de molshoop zit de ingang
in de molshoop zelf en bij de
woelrat ernaast.

veel groter en heeft een andere
staart (afgeplat als een paling).
De woelrat is inheems voor Europa dat is de muskusrat niet.
De muskusrat is ingevoerd uit
Noord-Amerika. De muskusrat
wordt bestreden omdat zijn
gangen o.a. de dijken ondermijnen.
Daarentegen is zowel de muskus- als de woelrat geen familie
van de zwarte rat. De zwarte rat
heeft een totaal ander uiterlijk
en leefwijze. Zo leeft de zwarte
rat voornamelijk in en nabij gebouwen waar hij ook zijn nest
maakt. Hoewel een zwarte rat
wel kan zwemmen klimt hij
stukken liever. De kunst van het
klimmen verstaan de woel- en
muskusrat veel minder.

Van eind januari 2011 tot medio februari 2011 vieren de Tibetanen overal
ter wereld Losar – het Tibetaanse Nieuwjaar - volgens hun jaartelling begint dan het jaar 2138. De Nieuwjaarsviering duurt 14 dagen – de datum is
afhankelijk van de stand van de maan en daardoor altijd “ongeveer”. Men
houdt de stand van de maan in Lhasa aan, de hoofdstad van Tibet, als het
juiste moment waarop het nieuwe jaar begint.
Er worden festivals georganiseerd en Puja’s (religieuze plechtigheden). Alle gebedsvlaggen worden massaal vernieuwd. Massaal, want de gebedsvlaggen hangen overal en vooral op bijzondere plaatsen zoals hele hoge
passen, bij heilige meren, in de tuinen bij de huizen, bij Gompa’s (tempels)
stoepa’s (religieuze bouwwerken) etc. Een hele klus dat vernieuwen van
die gebeldvlaggen!
Maar het is vooral een periode van gezelligheid. In de dorpen hoog in de
bergen wordt 14 dagen lang elke dag gezamenlijk gegeten en gedronken.
Elke dag bij iemand anders thuis. Het feesteten: momo’s (deegrolletjes gevuld met vlees of groente. Gedronken wordt, naast boterthee, rakshi – een
gedestilleerd van ongeveer 20 á 25% of chang: Tibetaans bier dat er melkachtig uitziet en enigszins zuur smaakt.
Ze nemen er de tijd voor om nieuwjaar te vieren maar het lijkt toch reuzegezellig: elke dag bij iemand anders uit je dorp eten en ook zelf een keer
de kok mogen zijn. Iets voor ons om na te volgen.
Nel Bouwhuijzen

Wat betreft onze “Flappie”:
die ligt nu in een diepvrieskist.
Namelijk nadat wij Flappie op
”marktplaats” hadden gezet is
hij opgehaald door een amateur bioloog. Deze bioloog verzamelt skeletten van zoogdieren, in zijn verzameling ontbrak
nog de woelrat.
Zo eindigt het kerstverhaal van
onze Flappie.
Namens het IVN wil ik u een
goed en gezond 2011 toewensen.
Anja de Kruijf
IVN natuurgids.

Een woelrat is zeker niet een
muskusrat die hetzelfde leefgebied heeft. Een muskusrat is

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e .................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  ....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam ............................................................................................................................
Adres ............................................................................................................................
Tel.nr..............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

De Ronde Venen

pagina 8

januari

Nieuwe Meerbode - 29 december 2010

JAAROVERZICHT 2010

De eerste schaatspret vindt begin januari al plaats op de
Kerkvaart in Mijdrecht. Maar het is wel oppassen geblazen.

februari

Ouderen in De Ronde Venen spreken schande over de tarieven
voor de Regiotaxi die in hun ogen te hoog zijn voor senioren die
de leeftijd van 70 jaar en meer hebben bereikt.
Woordvoerders van de gemeente protesteren bij de redactie
tegen de identieke wijze waarop de krant (gratis!) de
informatiepagina met eigen vormgeving opbouwt en weergeeft.
Lezers zouden ‘in de war’ raken omdat ook De Ronde Vener de
(betaalde!) informatiepagina van de gemeente weergeeft.
Het VLC blijkt als school met de beste reputatie en resultaten tot
de top tien van Nederland te behoren.
Zowel de provincie Utrecht als Noord-Holland protesteren tegen
het besluit van de gemeente Uithoorn om de N201 af te sluiten
voor doorgaand verkeer. De garagevariant lijkt dus geen ‘knip’
voor de neus waard.

Het jaar is nog pas enkele dagen oud of een grote brand
verwoest een boerderij met aangrenzende schuur aan de
Kromme Mijdrecht in Amstelhoek.

maart

In de gemeente De Ronde Venen komen vier laadpalen voor
elektrische auto’s.
Wethouder Jacques Dekker zegt dat hij gaat zorgen voor 50
procent vermindering van vrachtverkeer op Dukaton.
Mijdrechtenaar F.P.M. Hennipman heeft een Koninklijke
Onderscheiding gekregen (Lid in de Orde van Oranje
Nassau) vanwege zijn inzet voor de ontwikkeling van de
Gehandicaptensport.
Bij de A4 ter hoogte van Hoofddorp werd door gedeputeerde
Elisabeth Post van de provincie Noord-Holland het startsein
gegeven voor de bouw van de aansluiting van de N201 op de
A4 en verdere werkzaamheden rond Schiphol-Rijk. Voor vijf
deelprojecten N201 gaat dit jaar de schop de grond in.
De provincie gaat gewoon door met het aanleggen van
moerasnatuur in het oostelijk deel van de polder Groot Mijdrecht
Noord, hoewel de gemeente hieraan geen medewerking wil
verlenen. Vanwege het plan zullen de bewoners uit dit gebied het
veld moeten ruimen.
De gemeenteraad is de vele stroomstoringen in de woonkernen
meer dan zat.
De gemeente ziet geen noodzaak om een nieuw
bestemmingsplan te maken voor de polder Groot Mijdrecht
Noord. Zij hanteert de uitgangspunten voor het Plan De Venen.

De gemeenteraad heeft besloten dat het Veenbad subsidie
krijgt om open te blijven totdat het nieuwe zwembad gereed en
operationeel is.
De werkgroep die belast is met de keuze van de nieuwe naam
voor de gemeente na de herindeling adviseert: ‘Proostdijlanden’.
De winnaar van de 26e VLC Talentenjacht is Sophie Jurrjens.
Het bedenken en doorvoeren van een nieuwe naam voor de
gemeente na de herindeling gaat veel geld kosten. Er zijn vier
namen genomineerd waarvan ‘De Proosdijlanden’ op de eerste
plaats staat.
Per 1 januari is er een nieuwe vorm van openbaar vervoer in
de regio: de Regiotaxi Veenweide die vervoer van deur tot deur
verzorgt tegen (veelal) het geldende OV-tarief per zone.
De vele sneeuwval heeft geleid tot een tekort aan strooizout. De
strooiroutes worden daardoor aangepast.
In Mijdrecht is een moord gepleegd op een tachtigjarige
inwoner.
In de ‘bananengemeente’ De Ronde Venen vindt een bankoverval
op klaarlichte dag plaats bij de ABN-AMRO.
Omdat de Raad van State de bezwaren tegen het
bestemmingsplan Westerheul IV ongegrond heeft verklaard kan
in 2011 de bouw van 270 woningen van start gaan.
De fietscrossbaan wint de provinciale Krajicek Award en doet
daarom mee in de landelijke finale in februari in Rotterdam.
De Veenzijdeschool in Wilnis sluit einde van dit schooljaar haar
deuren. Groep 8 mag het volgende schooljaar nog afmaken.

Wethouder Jacques Dekker geeft tijdens een RTG over de
omlegging van de N201 een geheel andere versie van de
uitspraken van de gedeputeerde Elisabeth Post van NoordHolland. Daardoor wordt de vergadering op het verkeerde been
gezet.
Het voorstel van wethouder Dekker inzake de doorvaart
in de Heul wordt door recreatieondernemers omarmd. De
bereikbaarheid van de Vinkeveense Plassen wordt daarmee
verbeterd.

De ontwikkeling van de zogeheten ‘Watersportplaza’ aan de
Baambrugse Zuwe komt weer eens in beeld. Niemand weet
wanneer de gemeente wat met de (duur) aangekochte grond
gaat doen. Er moet nog steeds een definitieve bestemming voor
het perceel worden gevonden.

De gemeente De Ronde Venen ligt goed op koers met een
integraal veiligheidsplan.
Het knullig aangelegde ruiterpad in het buitengebied van
Mijdrecht kostte 55.000 euro en voldoet van geen kant.

Onverschrokken Mijdrechtenaar redt hond van verdrinkingsdood.
Het openblijven van het ‘oude’ Veenbad tot de opening van
het nieuwe zwembad is nog altijd onzeker door het gedraai en
gekonkel van ambtenaren en politiek.
De politie gaat het beleid aanpassen. Ook bij thuiswonende
kinderen boven de 18 die worden aangehouden, worden de
ouders gebeld.
Uit een historisch artikel blijkt dat De Proosdijlanden (nu regio
De Ronde Venen) al eens 500 jaar zelfstandig is geweest.

Westhoek Wonen haakt als partner af bij de realisatie van een
‘eigen’ gemeentelijk energiebedrijf.

Heeft de val van het kabinet ook gevolgen voor de op stapel
staande herindeling?
De Rondeveense raad schuift keuze van de nieuwe
gemeentenaam af op de nieuw gekozen gemeenteraad.
Minister Cramer (VROM) heeft de gemeente een brief gestuurd
waarin zij aangeeft geen handhavende maatregelen te
treffen tegen bewoners die vóór 2003 al een recreatiewoning
bewoonden.
De reconstructie van de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen wordt
tot oktober 2010 uitgesteld.

ABN AMRO en Fortis Bank Nederland komen onder één dak in
het centrum van Mijdrecht.
Gewapende overvallen komen in De Ronde Venen steeds vaker
voor. Dit keer was het raak bij Juwelier Koek in de Dorpsstraat.
Polderbewoners van Groot Mijdrecht Noord verzetten zich
tegen de plannen van de provincie om het oostelijk deel als
prioriteitsgebied aan te wijzen om er (natte) natuur van te
maken. Daardoor moeten 47 inwoners en bedrijven de polder
ontruimen.
Ondanks alle geruchten dat de bouw niet vlot zou verlopen,
wordt het zwembad volgens bouwbedrijf Vaessen op tijd
opgeleverd. Dat zal omstreeks juni zijn.
Inwoners van de polder Groot Mijdrecht Noord publiceren een
Open Brief aan de Provinciale Staten van Utrecht.
LTO afdeling De Ronde Venen en LTO afdeling Breukelen fuseren
tot LTO afdeling Noordwest Utrecht
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Wethouder Bram Rosendaal verstrekt vijftigste starterslening.
De politiek zet vraagtekens bij de juiste exploitatie van Optisport
bij het zwembad.
Doorvaart De Heul in Vinkeveen blijft voor de gemeenteraad
een twijfelgeval vanwege talloze onbeantwoorde vragen. Een
oplossing is nog niet in zicht.
In Museum De Ronde Venen wordt de deelexpositie geopend
van ‘Militair Landschap’ met aandacht voor de oud-Hollandse
Waterlinie.
Op 14 juni opent het nieuwe zwembad haar deuren. De officiële
opening is veertien dagen later, op 25 juni. Maar er zijn nog
steeds geen prijzen voor het zwemmen bekend.
Er is weer een nieuw plan voor de polder Groot Mijdrexcht Noord
uitgedacht: ‘Variant-B’.
Stichting Animal Hutch ziet het levenslicht en is er met een
ambulance voor dieren in nood.
De restauratie van de kerktoren van de NH-kerk in Wilnis is in
volle gang. De toren staat helemaal in de steigers, wat er op
afstand als een kantoorpand van 15 verdiepingen uitziet.

mei

Uit onderzoek van Stedin blijkt dat de stroomstoringen in
De Ronde Venen de ergste zijn van heel Nederland.

Wethouder Bram Rosendaal vraagt de raad om hulp bij de opzet
van de stichting Ondernemingsfonds, tegenwoordig bekend
onder de naam BIZ Regeling.
Vier inwoners van de gemeente De Ronde Venen kregen een
Koninklijke Onderscheiding uitgereikt.
Wethouder Ingrid Lambregts beweert dat haar collega Bram
Rosendaal het ondernemersfonds zelf heeft afgevoerd. Daar zal
de raad nog wel vragen over stellen wie er nu gelijk heeft…
Nu de markt wekelijks op de nieuwe locatie wordt gehouden
blijkt dat de gemeente zich niet houdt aan afspraken die met
ondernemers zijn gemaakt.
Zes mensen worden in de bloemetjes gezet vanwege hun
reddend optreden tijdens een verkeersongeval op de kruising
Westerlandweg/Hoofdweg waarbij een auto op zijn kop in de
sloot belandde.
De nationale viering van 5 mei was ook in De Ronde Venen een
groot feest.
De Dodenherdenking trok overal in de woonkernen veel
belangstelling.
Jan van Speijk Scouting viert het 100-jarig bestaan.
Zaterdagvoetbalclub CSW is kampioen geworden van de tweede
klasse en promoveert naar de eerste klasse. De club kwam twee
seizoenen geleden nog in de derde klasse en is meteen naar de
hoogste afdeling doorgestroomd.
Alle deelnemende partijen die meewerken aan een
toekomstbestendige polder Groot Wilnis-Vinkeveen
ondertekenen het samenwerkingsconvenant.
Het nieuwe zwembad heeft voor het eerst water in de baden. Er
wordt nog volop gewerkt aan de afwerking van het pand en de
omgeving.
Het college van B&W kan het Estafetteproject financieel niet
rondkrijgen. Ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst
met de combinatie Rabobank Rijn en Veenstromen/Bouwfonds
Ontwikkeling wordt op de lange baan geschoven.
Jaap en Alida Bosma uit Mijdrecht vieren hun briljanten (65)
bruiloft.

Het rijbewijs van de 100-jarige John Grootegoed is weer met 5
jaar verlengd. Een unicum in De Ronde Venen!

De bouw van het aquaduct onder de Amstel bij Amstelhoek staat
op een laag pitje. De planologische procedures en de gunning
zijn nog niet (afge)rond.
Er zijn vergevorderde plannen om bij het nieuwe zwembad een
bowlingcentrum te realiseren.

Westhoek Wonen en de gemeente tekenen een overeenkomst
voor de bouw van tien toekomstige starterswoningen aan de
Grutto.
De RK obs Proostdijschool viert haar veertigjarige bestaan.
Het nieuwe zwembad in De Ronde Venen schijnt niet
de beschikking te hebben over een (verplichte) lift voor
mindervaliden en invaliden... Tevens is er geen (aangepast)
invalidentoilet.
Er is heftige commotie ontstaan over burgemeester Burgman
die - naar wordt gezegd - onder invloed van sterke drank bij de
Westerland weg en kruising Molenland het weiland inreed…
Gelukkig zonder persoonlijke ongelukken en/of gewonden.
Er komt weer een nieuw bowlingcentrum in Mijdrecht. Het wordt
gesitueerd in de aanbouw van het nieuwe zwembad, ingang
Ontspanningsweg. In de maand september moet het ‘draaien’’,
inclusief een bijbehorende horecagelegenheid.

Het Ondernemingsfonds voor De Ronde Venen gaat er toch
komen.
Bewoners van Dukaton voelen zich belazerd en voor gek gezet
nu er wéér geen besluit over de verkeersafwikkeling komt. De
raad schuift het probleem weer voor zich uit.

juni

De soap rond burgemeester Marianne Burgman krijgt een
vervolg met getuigen die vertellen dat zij tijdens het bootjesfeest
in De Hoef begin mei meer dan twee glazen wijn heeft
gedronken.
Het college stemt in met het masterplan Haitsmahof/Molenhof in
het centrum van Mijdrecht. De herontwikkeling van het gebied is
de eerste fase van de vernieuwing van het centrum.
Het kerkbestuur van de Hervormde Gemeente in Vinkeveen krijgt
na vijf jaar hopen en bidden alsnog de subsidie van 575.000
euro om de kosten van het herstel van de kerktoren in 2005 te
dekken.
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord met de aanleg van een
strandje aan de Kromme Mijdrecht voor de jeugd.

Inloophuis ’t Anker krijgt huisvesting bij SV Argon en kan
daarmee uitbreiding van haar activiteiten om mensen met kanker
een eigen sociëteit te bieden, realiseren.
Met de start van het Nederlands voetbalelftal op het WK in ZuidAfrika tooien de inwoners hun straten en wijken met oranje
vlaggen en banieren.
Internationale topartiesten treden op tijdens het 18e
Straattheaterfestival in Mijdrecht.
De fractievoorzitters van gemeentebelangen en Ronde Venen
Belang reageren in goed doortimmerde artikelen op het
verkeersgedrag van burgemeester Marianne Burgman.
De eerste elektrische laadpaal voor elektrische auto’s is op het
Haitsmaplein officieel in gebruik genomen.
Het CDA in De Ronde Venen leidt een verpletterende nederlaag
bij de Kamerverkiezingen.
Het college ziet niets in het plaatsen van een legale graffitimuur
voor kunstzinnige uitingen zoals raadslid Yousef Rasnabe heeft
voorgesteld.

Haringhappen, een actie van de Lionsclub Mijdrecht/Wilnis,
levert 8.000 euro op voor de stichting Haarwensen.
GS van de provincie Utrecht hebben een nieuw voorstel voor
Groot Mijdrecht Noord-oost. Hierbij kunnen de bewoners blijven
en blijft ook de infrastructuur onveranderd.
Er wordt door de politie onderzoek gedaan naar brandstichtingen
in de Mijdrechtse wijk Hofland-Noord.
Het Mijdrechts straattheaterfestival was weliswaar koud en
winderig, maar reuzegezellig!

De 39e Avondwandelvierdaagse Mijdrecht-Wilnis is onder ideale
weersomstandigheden van start gegaan. De wandeltochten
kenmerken zich door leuke en afwisselende routes.
Het nieuwe zwembad heeft bij de officiële opening de naam
‘Veenweidebad’ gekregen.
Het college van B&W steunt het plan van de Veenribben-variant
voor de polder GMN-oost.
Ook de inwoners van de polder GMN-oost stemmen in met het
voorstel van PS te kiezen voor de Veenribben-variant. De Nieuwe
Meerbode presenteert weer een prachtige Tour-de-France
bijlage waarmee liefhebbers van deze wielerronde fantastische
prijzen kunnen winnen.
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Vanwege de aanleg en uitbreiding van de A2 worden de open afritten bij Abcoude, Vinkeveen en Breukelen op bepaalde
tijdstippen regelmatig afgesloten voor het verkeer.
Dankzij een initiatiefvoorstel van De Combinatie is er nu eindelijk
een oplossing gevonden voor de verkeersoverlast op Dukaton in
Mijdrecht. Daaronder de afsluiting van de A.C. Verhoefweg voor
doorgaand verkeer.

Parkeeroverlast in de woonkernen en wijken zal strenger worden
aangepakt.
Het door de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude opgezette
evenement Samen Uit-Samen Thuis was meer een intiem feestje
dan een mede door inwoners bezocht gebeuren. De meesten
van hen hadden hun vertier vanwege het mooie weer elders
gezocht.
Het nieuwe zwembad blijft onderdeel van gesprek, ook al blijkt
er inmiddels een mindervalide zwemlift aanwezig te zijn. Een
echte lift voor de Health Club op de eerste verdieping blijft
vooralsnog bij een plan.
Ook de gemeenteraad van De Ronde Venen stemt in met het
besluit van PS voor de polder Groot-Mijdrecht Noord-oost de
‘veenribben-variant’ toe te passen.
Van 14 tot 17 juli wordt in Vinkeveen weer de traditionele
feestweek georganiseerd.

augustus

Het water in de singels en sloten van het Argonpark is vervuild.
Er drijven talloze dode eenden in. Gemeentewerkers hebben
inmiddels tientallen dode eenden geruimd.

De dijkverbeteringen langs de Kromme Mijdrecht krijgen een
vervolg nu De Hoef Oostzijde gereed is. De Hoef Westzijde komt
eerst aan de beurt. Daarna volgen De Hoef Westzijde tot aan
Vrouwenakker en het gedeelte vanaf de Pondskoekersluis tot en
met de Mennonietenbuurt.

Het peperdure ruiterpad is (deels) gemaaid en dus weer
toegankelijk voor ruiters.
Wethouder Jacques Dekker krijgt de sleutels overhandigd van
het Veenbad in Vinkeveen dat daarmee definitief gesloten is.
De gemeente haakt plotseling af met haar subsidie aan
zorgkwekerij De Kweektuin.
Maarten Koch is gekozen tot dé fotograaf van het Groene Hart.
Het transportbedrijf van T.P. van Oudenallen aan de Gagelweg is
door brand verwoest omdat er te weinig bluswater voorhanden
was (...)
De herinrichting van de Wilnisse Dorpsstraat en het
Raadhuisplein gaat van start.

De problemen rond de grondexploitatie van ‘De Driehoek’
schijnen te zijn opgelost. De samenwerkingsovereenkomst
tussen de gemeente, Rabobank Rijn en Veenstromen en
Bouwfonds kan getekend worden.
Emma de Lange, gemeentesecretaris in De Ronde Venen,
is tevens beoogd gemeentesecretaris van de nieuwe
fusiegemeente.
Er is voortaan één wijkcomité in Proostdijland. De stichtingen
Buurtwerk Proostdijland Zuid en Noord zijn gefuseerd. De
nieuwe combinatie heet stichting Wijkcomité Proostdijland.
Wethouder Bram Rosendaal ondertekent de
samenwerkingsovereenkomst met de partijen die samen gestalte
geven aan de ontwikkeling van de ‘Driehoek’, ook wel het
estafetteproject genoemd.

Er loopt een pyromaan rond in Mijdrecht die conifeerhagen
en schuurtjes in brand steekt. De bewoners zijn bang dat het
een keer uit de hand loopt. De politie heeft een verdachte
aangehouden. Hopelijk komt er nu weer snel rust in Mijdrecht.
Het ruiterpad langs de Schattekerkerweg en Westerlandweg
dat dit voorjaar is aangelegd voor 55.000 euro blijkt weggegooid
geld. Er is geen ruiter die er gebruik van maakt. Het pad is
overwoekerd met onkruid.
De gerenoveerde Industrieweg in Mijdrecht is weer open voor
het verkeer. De aanleg van de fietspaden volgt nog na de
bouwvak.

Volgens wethouder Jacques Dekker was zuurstofgebrek in het
water de oorzaak dat veel eenden in het Argonpark het loodje
hebben gelegd.
De vestiging Mijdrecht van de Regionale bibliotheek Angstel,
Vecht en Venen aan de Doctor J. van der Haarlaan ondergaat
een grote verbouwing.
Jan en Corrie van Lammeren-van Dijk uit Mijdrecht vieren hun
70-jarige bruiloft.
En weer zijn er coniferen in brand gestoken in Mijdrecht, dit keer
aan de Beltmolen in de wijk Molenland.
Er dreigen slechte busverbindingen te komen tussen Abcoude
en Mijdrecht (gemeentehuis!) na de gemeentelijke herindeling.
De halte aan de Rondweg schijnt niet groot genoeg te zijn om
meerdere bussen te laten ‘halteren’. De politiek stelt hier vragen
over aan het college.
Het Waverfeest 2010 kan terugzien op een bijzonder geslaagd
evenement.
De stichting De Bovenlanden bestaat 25 jaar en viert dit met
een feestelijke middag op een legakker aan de Gagelweg. Druk
bezocht én leerzaam!
De Wilnisse Feestweek was andermaal een geslaagd evenement,
vooral de anderhalve kilometer Klompenrace was een spektakel.
En alwéér zijn er conifeerbranden, maar nu met schade aan
auto’s!

september

Het door wethouder Jacques Dekker beloofde zwemstrandje
voor kinderen aan de Kromme Mijdrecht in De Hoef
gaat niet door. De provincie en het Waterschap geven uit
veiligheidsoverwegingen geen toestemming.
Nu de vakantie achter de rug is zijn de prijswinnaars van de
Nieuwe Tour de France actie 2010 bekendgemaakt.
Er wordt gewerkt aan legalisering van recreatiewoningen die
buiten de Ecologische Hoofd Structuur liggen.
De vakantie zit er op, de scholen zijn weer begonnen.
Het Servicepunt wonen, welzijn en zorg in De Ronde Venen
bestaat vijf jaar.
De politieke partijen PvdA en GroenLinks gaan lokale
samenwerking aan.
Kunstencentrum De Hint is verhuisd en heeft onderdak
gevonden in de voormalige Veenzijdeschool.
Een landtong in Vinkeveen, perceel Herenweg 112, staat op de
nominatie om te worden volgebouwd met kolossale landhuizen.
Omwonenden komen er massaal tegen in opstand.
Het kenmerkende spoorhuis in Vinkeveen dreigt te verdwijnen.
Eigenaar NS wil het samen met de grond verkopen om
woningbouw te realiseren.

De ‘coniferenpyromaan’ slaat weer toe, dit keer aan de Trasmolen
in de wijk Molenland.
De nieuwbouw van de basisschool De Schakel in Vinkeveen
hangt aan een zijden draadje.
De politieke partijen RVB en SVAB gaan een lijstverbinding aan
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Ook CU/SGP De Ronde Venen en Abcoude gaan samen de
verkiezingen in.
Wethouder Dekker wast zijn handen in onschuld nu het
zwemstrandje in De Hoef voor kinderen geen doorgang vindt.
Iets wat hij wel ‘even’ zou regelen.
Gemeente De Ronde Venen heeft het voornemen meer elektrisch
te gaan rijden. Om die reden is er een Toyota Auris Hybrid
Dynamics aangekocht.
Restaurant Rendez-Vous wint de Culinaire Nol tijdens de
Culinaire Venen.

De klok St. Ursula is na te zijn gerepareerd bij de klokkengieterij
in Asten na vier maanden weer in de toren van de Wilnisse Ned.
Herv.-kerk opgehangen. Vervolgens werd de opgepoetste haan
door gedeputeerde Anneke Raven op de torenspits geplaatst.
Wethouder Rosendaal gaat in de fout bij het woningbouwproject
Herenweg 112 in Vinkeveen. Hij krijgt de bewoners en de raad
over zich heen.
Het college van B&W heeft geld over voor onderzoek
haalbaarheid oeververbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek.
Weer is een vermoedelijke brandstichter van coniferen in
Mijdrecht aangehouden.
Westhoek Wonen en de gemeente Abcoude willen de
doorstroming van de woningmarkt stimuleren.
Willeke Alberti treedt op in Zorgcentrum Nieuw Avondlicht in
Mijdrecht.
Bowlingvereniging Mijdrecht na zeven jaar weer terug in De
Ronde Venen in de bowling naast het Veenweidebad.
Golfclub Veldzijde aan de Bovendijk in Wilnis viert haar vijfde
lustrum.
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Inwoners tonen maar weinig belangstelling voor de rondreizende
structuurvisie karavaan in de gemeente en Abcoude. Daarmee
willen beide gemeenten de inwoners informeren wat de nieuwe
gemeente na de herindeling allemaal te bieden heeft.
Wethouder Rosendaal ontspringt weer de dans doordat een
Motie van Treurnis het in de raad niet haalt.
Het omstreden bouwplan voor het volplempen van woningen
op het persceel Herenweg 112 in Vinkeveen is (tijdelijk) van de
baan.

De realisatie van het Paviljoen De Venen in het toekomstige
Marickenland wordt geschat op 4,3 miljoen euro. De raad is
van mening dat betreffende de financiering er nog te veel
onduidelijkheden zijn.
Kinderen in Wilnis mogen meedenken over het ontwerp van het
nieuwe speeltoestel in Het Speelwoud.
Op de valreep heeft zich een nieuwe politieke partij aangemeld
voor de gemeenteraadsverkiezingen in november: Lijst 8, bekend
als de ‘jongerenpartij’.
De reconstructie van de Baambrugse Zuwe is opnieuw uitgesteld
vanwege aangetroffen bodemverontreiniging en omdat de
werkzaamheden aan de A2 nog niet zijn afgerond.

Karin Oort neemt afscheid als rector van het Veenlanden College.
De Kinderboekenweek is feestelijk afgesloten op de basisschool
De Hoeksteen en De Fontein.
De provincie gaat de verkeerslichten vervangen op de kruisingen
met de N201/N212 en de N201/Veenweg.
De omgelegde provinciale weg N201 wordt vanaf
Amstelhoek verder richting De Ronde Venen blijvend als een
tweebaansversie aangelegd. Dus ook een aquaduct met één
doorgang voor twee rijstroken.

Verschillende politieke partijen in De Ronde Venen willen nu wel
eens weten wat het OZB-tarief wordt na de herindeling. CU/SGP
wil een ‘budgetneutrale invoering’ van een nieuw OZB tarief.
Vanaf medio 2011 verbindt buslijn 126 het centrum van Abcoude
en het NS station (op proef) met Mijdrecht, halte Rondweg nabij
het gemeentehuis, vice versa.

november

Met tegenzin stemt de gemeenteraad in voor nog een miljoen
euro voor dekking van de kosten van de herindeling.
Voor burgers die nog niet weten wat ze moeten kiezen bij
de gemeenteraadsverkiezingen is het internetprogramma
Kieskompas opgestart.

Het college wordt in het nauw gebracht door een ingediende
motie voor het leerlingenvervoer naar scholen met speciaal
basisonderwijs, dat wordt afgeschaft wegens geldgebrek.
De gemeenten De Ronde Venen en Abcoude hebben in 2009
ruim 1 miljoen euro dat zij van het Rijk als subsidie konden
krijgen, ongebruikt laten liggen…
Aan de Bernhardlaan in Vinkeveen is een begin gemaakt met de
bouw van een (cluster)appartementengebouw voor jongeren die
er begeleid zullen gaan wonen.
In verband met de ophanden zijnde gemeenteraadsverkiezingen
wordt er op diverse plaatsen in de kernen een politiek café
georganiseerd voor een debat tussen de verschillende
lijsttrekkers.
Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten doen hun intocht in de
woonkernen waar zij door grote groepen enthousiaste inwoners
worden ontvangen.
De Westerlandweg heeft geen ruiterpad meer.
De laatste krant voor de verkiezingen staat boordevol politiek
nieuws van nagenoeg alle politieke partijen met uitzondering van
het CDA. De verkiezingskoorts groeit!!...
De ontevredenheid bij de inwoners over de vaak slechte
straatverlichting in de woonkernen groeit. Bij het melden van
storingen wordt men van het kastje naar de muur gestuurd.
Een Lottowinnaar van ruim anderhalf miljoen euro had zijn lot
gekocht bij The Readshop in winkelcentrum Zuiderwaard in
Vinkeveen.
Westhoek Wonen wint de Starterswoning Award 2010. De
landelijke lijsttrekker voor D66, Alexander Pechtold, reikte in
Café Het Rechthuis in Mijdrecht de Award uit aan Tom Burgers,
directeurbestuurder van Westhoek Wonen.

Het project Wijkgericht Werken kan van start gaan. De
deelnemende partijen hebben samen met de gemeente
De Ronde Venen daartoe een convenant getekend. Doel is
de sociale samenhang en de leefbaarheid in de wijken te
bevorderen en de bewoners daarbij meer te betrekken. Abcoude
en Baambrugge worden er volgend jaar aan toegevoegd.
Er wordt een verbod van kracht voor vrachtwagens die niet meer
als doorgaand verkeer via de A.C. Verhoefweg hun route mogen
vervolgen, behoudens bestemmingsverkeer. Daarmee wil men
de woonwijk rond de Mijdrechtse Dukaton van zwaar verkeer
ontlasten.
Sint Nicolaas en zijn zwarte pieten hebben nu ook hun intrede
gedaan in De Hoef en Amstelhoek.

december

Het CDA en de VVD zijn de grote winnaars geworden bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 24 november. Het CDA kreeg
7 zetels, de VVD veroverde er 6. Verliezers waren Ronde Venen
Belang en de PvdA/GroenLinks/Lokaal sociaal. D66 kreeg er 2
en de Jongerenpartij, lijst 8, was de verrassende nieuwkomer.
Bij de telling van de stemmen tijdens de
gemeenteraadsverkiezingen is een fout geconstateerd op
stembureau 2 in De Meijert. Nadat de gemeenteraad is
geïnformeerd wordt besloten tot een hertelling.

Het Veenweidebad heeft buiten op het plein een kunstwerk
gekregen, de Jive Baby.
Ernst Haitsma is benoemd tot informateur bij de eerste aanzet
om te komen tot een nieuwe coalitie.
Ondernemers in De Ronde Venen hebben gestemd vóór
oprichting van het Ondernemingsfonds.
Burgemeester Marianne Burgman is door de Commissaris
van de Koningin Roel Robbertsen benoemd tot waarnemend
burgemeester van de nieuwe gemeente De Ronde Venen.
De bekende Mijdrechtenaar en Buitengewoon Ambtenaar van
de Burgerlijke stand Jan Brugmans (86) zet een punt achter zijn
activiteiten.
Het vervolg van de omlegging van de N201 vindt plaats op
Rondeveens grondgebied nabij Amstelhoek.
Stichting Venen-on-Ice heeft voor het tweede achtereenvolgende
jaar een ijsbaan gerealiseerd op het Raadhuisplein in Mijdrecht.
De hertelling van alle uitgebrachte stemmen heeft als resultaat
dat de betreffende kandidaat-raadsleden de stemmen kregen die
hun toekomen.
Bouwbedrijf Midreth wil 45 van de 175 medewerkers ontslaan en
treedt daarbij alle wetten en fatsoensregels met voeten.
De Ronde Venen is dichtgesneeuwd. Overvloedige sneeuwval
heeft gezorgd voor gemiddeld zo’n 20 cm sneeuw. Een prachtige
witte wereld, maar de baanschuivers en de strooiploegen
van de gemeente kunnen de doorgaande wegen nauwelijks
schoonhouden.

Drie van de vijftien vertrekkende raadsleden hebben een
Koninklijke Onderscheiding gekregen: Marja Borst-Becker
(VVD), Toon van der Meer (VVW) en Bert van Broekhuijsen (GB)
werden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De gemeente De Ronde Venen krijgt (nog) geen geld van het
hoogheemraadschap AGV dat de schade van de dijkverschuiving
zou moeten betalen. De Hoge Raad heeft de uitspraak van het
Hof van Amsterdam vernietigd en de zaak verwezen naar het Hof
in Den Haag.
De strooiroutes in de gemeente zijn aangepast als gevolg van
een (nu al) te verwachten tekort aan strooizout. En de winter
moet nog beginnen…
Ernst Haitsma heeft als formateur beoordeeld dat CDA, VVD,
Partij van de Arbeid/GroenLinks/ Lokaal Sociaal en CU/SGP het
beste een coalitie kunnen vormen. Nu moeten de partijen er nog
uit zien te komen over het aantal wethouders en wie dat zullen
worden.
Sinds jaren beleeft De Ronde Venen volop een witte kerst!
Oud en Nieuw wordt tweeërlei wijze gevierd in De Ronde Venen:
een nieuw decennium van 2010 naar 2011 en van een oude
bestuurslaag naar een nieuwe!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens
gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan,
in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender
wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving.
Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Gladheid - Dienstbaarheid
Van iedere ingezetene in Nederland met een woning (koop of huur maakt geen enkel verschil)
welke aan een stukje trottoir grenst wordt min of
meer verwacht dat hij of zij, bij sneeuwval en/of
gladheid, dát deel van het trottoir zoveel mogelijk
‘schoon’ en sneeuwvrij maakt en houdt.
Let wel, dit is GEEN wettelijke verplichting zoals
velen misschien mogen denken, maar gewoon
een stukje dienstbaarheid naar de mede weg-entrottoirgebruiker.
De Gemeente kan het dus alleen verzoeken en
uitgaan van de goodwill van de burger, niet meer
en niet minder, maar... als diezelfde gemeente dat
dan doet, dan zal zij de betrokkenen wél van de
middelen hiervoor moeten voorzien.
Hierbij denk ik niet aan gratis sneeuwschuivers
of sneeuwscheppen maar gewoon een emmertje
strooizout is voorlopig genoeg.
Helaas stond er onlangs in een van de plaatselij-

ke krantjes dat zelfs dát niet mogelijk is vanwege
een tekort aan dit strooimiddel...
Ook de gemeente De Ronde Venen heeft blijkbaar niets geleerd van de situatie van verleden
jaar want toen was er óók een ‘tekort’ aan strooizout, maar toen kon men via een bonnetje tóch
nog een emmertje strooizout ophalen.
Onze wakkere ambtenaren denken toch niet dat
wij de stoepen schoon gaan houden met ons
tafelzout,of wél soms ????
De periode van de kolengestookte haard ligt op
het gebied van de gladheidbestrijding helaas al
ver achter ons. Tóen werd ’s morgens de aslade
op het gladde of besneeuwde trottoir geledigd en
de verstrooide sinteltjes werkten toen óók perfect
tegen de gladheid.
C. van Dijck
mijdrecht

Help, de hond is los!
mijdrecht - Aan de rand van de Wickelhof woont
een zwanenpaar. Altijd samen, altijd goed voor
mooie foto’s en sinds het vriest, altijd te vinden
bij het wak naast de brievenbus op de T-splitsing Brunel en Kamille.
Tweede kerstdag wandelde ik met een vriendin
richting brievenbus. Het zag er naar uit dat we
onze post niet kwijt zouden kunnen, aangezien de
brievenbus geflankeerd werd door het zwanenpaar. Uit tegenovergestelde richting kwam een
aangelijnde hond met bazin. De zwanen verlieten
daarop zeer snel hun positie. Hup, brieven in de
bus en een kort praatje met de hondenbezitster,
die ons vertelde dat de zwanen behoorlijk bang
voor honden blijken te zijn.
Als we daar staan, komt vanuit het park een donkere labrador aangesneld. Hij schiet vanaf de
kant met een sprong het ijs op en ineens snateren, fladderen en rennen de zwanen en eenden
in paniek door elkaar. In eerste instantie kiest al
het gevogelte voor het wak. De hond rent blaffend
om het wak en schiet tegen de wal op om vervolgens opnieuw richting zwanen en eenden het ijs
op de roetsjen. De eenden vliegen luid snaterend
weg, maar bij zwanen gaat dat niet zo gemakkelijk. De prachtige dieren vluchten uit het water het
ijs op, als de hond opnieuw een aanval doet vanaf de andere kant.
Aanval
De zwanen zetten het op een lopen en de hond
gaat als een wilde in de achtervolging. De zwanen schrikken enorm en willen van richting veranderen, waarbij ze uitglijden, vallen, opkrabbelen, rennen en zich uiteindelijk tegen de kant
op haasten om aan de hond te kunnen ontsnappen. Terwijl de zwanen steeds harder gaan rennen en met hun vleugels gaan slaan, bespringt
de labrador van achteren één van de dieren. Hij
zet zijn tanden in de linkervleugel en begint, zoals
zijn instinct het hem ingeeft, woest met zijn kop
te schudden. Intussen komt uit het park een man
aanrennen met aan de lijn een klein hondje. Hij
roept de labrador, maar het dier kijkt slechts even
op om vervolgens zijn spelletje met de zwaan
voort te zetten. Dat korte ogenblik grijpt de zwaan
aan om over de sloot bij de tennisbaan te vluchten en het tussen de sloot en het tennishek op

een rennen te zetten. De hond schiet er achteraan, wat de man ook roept. We voelen ons tamelijk machteloos. Het ijs ziet er niet betrouwbaar
uit. De hond gaat als een dolle te keer. De zwaan
is compleet overstuur. Wie kan er bij die hond komen? De hond heeft inmiddels weer de zwaan te
pakken, maar nu bij zijn nek. Ik schreeuw vanuit
mijn tenen naar de hond: Los, los!!! De man naast
me ook. De hond weet van geen ophouden. Intussen vliegen de zwanenveren alle kanten op.

energieweg 107
3641 RT mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Rabobank en SeniorWeb
sluiten overeenkomst
De Ronde Venen - Komende maanden start
de Stichting SeniorWeb De Ronde Venen de
uitvoering van een overeenkomst met Rabobank
Rijn en Veenstromen waarbij het leercentrum van
SeniorWeb zich ook gaat richten op computerlessen
aan leden en rekeninghouders van deze bank. In
eerste instantie gaat het om beginnerscursussen,
gebaseerd op Windows XP/Vista en Windows 7,
aangevuld met internetbankieren. De cursussen
worden gegeven in het leercentrum aan de
Energieweg 107 te Mijdrecht. De eerste cursus
van 8 lessen begint op maandagmiddag 3 januari
2011, de tweede begint op woensdagmorgen 5
januari 2011, de derde op donderdagmiddag 6
januari 2011. Er zijn nog plaatsen vrij. Gaandeweg
ligt het in de bedoeling ook in Woerden en
Bodegraven les te geven, zodra daar geschikte
lokaties en docenten zijn gevonden. Leden en
rekeninghouders van de bank krijgen korting op
lesmateriaal en lesgeld. SeniorWeb is bereikbaar
op 0297-272720 b.g.g. 0297-282938 of per e-mail op
seniorwebdrv@gmail.com

OnS leS
pROgRamma
Kennismaken met de computer
Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen
7 en 21 januari a.s.

Basiscursus Xp-Vista-Windows 7
Negen lessen te beginnen op maandagmorgen
3 januari, woensdagmorgen 5 januari en
donderdagmiddag 6 januari a.s.
Internet en e-mail
Zeven lessen te beginnen op maandagmorgen
10 januari en dinsdagmiddag 11 januari 2011 a.s.
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 28
februari a.s.
Vervolgcursus bestandsbeheer
Vier lessen te beginnen op woensdagmiddag
5 januari en woensdagmiddag 2 februari a.s.
Beveiliging
Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen
14 februari a.s.
Internetbankieren
De allerlaatste workshop van twee uur staat voor
vrijdagmorgen 25 januari. Gratis voor klanten
Rabobank.
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meld u aan, dan
kunnen we een datum plannen.
Open Office
Een twee uur durende workshop over het gratis
programma Open Office.
aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch op
ons leercentrum 0297- 272720, b.g.g. 0297-282938.
De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00
tot 16.00 uur.

Eigenaar
Ik zoek naar een bruggetje of iets om aan de overkant van de sloot te komen, voordat het te laat
is en ren naar een verbinding tussen de ene en
andere wal. Helaas staat er een ijzeren punthekje op...
Uit het park is inmiddels een vrouw met twee
kindjes en een slee gekomen. Ze roept eveneens
naar de hond. Zij is de eigenaresse, maar ook naar
haar luistert de labrador niet. Ze roept en roept en
waagt zich tenslotte op het ijs. Ze maakt de hond
los van de zwaan en neemt hem mee terug.
Als ik hijgend terugloop, hoor ik ongeveer dit gesprek....
De eigenaresse (A) van de aangelijnde hond,
vraagt aan de vrouw (B) waarom ze haar hond
niet aanlijnt. B antwoordt dat ze toch ook niet kon
weten dat de hond dit zou doen. A zegt dat dat
precies de reden is waarom ze haar hond aangelijnd houdt en zeker op plaatsen waar honden
überhaupt niet los mogen lopen. B is het er niet
mee eens... - Hûh? Vandaag een zwaantje, morgen een peutertje.. Toch? – Enfin, de dierenambulance wordt gebeld. De zwaan blijft namelijk met
gespreide, bebloede linkervleugel ineengedoken
zitten. Het is overigens verbazend hoe snel de ambulance er is. Wauw!
Als we later terugkomen van onze wandeling,
drijft de overgebleven zwaan eenzaam in het wak.
Het ziet er triest uit, maar er is hoop, want er lopen
heel veel honden los in het park op plaatsen waar
dat niet mag. Wie weet is ie morgen of misschien
al vanavond bij zijn vriendje... als ie ‘mazzel’ heeft.
groeten, een dierenvriend
Joan Kerstholt uit mijdrecht

Gezocht vrijwilligers voor
taalcoaching in De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ook in De Ronde Venen wonen veel mensen die
buiten Nederland geboren zijn.
Integratie is voor hen (en ons) heel
erg waardevol. Taal is daarbij waarschijnlijk het allerbelangrijkste hulpmiddel om “erbij” te kunnen horen.
We kennen inmiddels vele “generaties” nieuwe Nederlanders.
Onder hen zijn nog veel mensen die
graag geholpen willen worden onze lastige taal beter onder de knie
te krijgen. In De Ronde Venen zijn
twee organisaties actief die vrijwilligers zoeken en die vervolgens inzetten als taalcoach. Zij zoeken versterking. Vandaar dit artikel.
Vluchtelingen
We spreken met Christina Dominicus van Vluchtelingen werk Nederland (afdeling De Ronde Venen) en
Bas de Vree van Gilde Noordwest
(provincie) Utrecht. Deze organisaties werken nauw samen in onze gemeente. Vluchtelingenwerk
richt zich op mensen die recent als
vluchteling in De Ronde Venen zijn
komen te wonen. Zij krijgen vaak
een bredere begeleiding bijvoorbeeld ook op het vlak van huisvesting en het begeleiden naar opleiding en werk. Het Gilde staat iets
meer opgesteld voor de overige inwoners. Het Gilde begeleidt bijvoorbeeld mensen afkomstig uit Marokko, Turkije, Rusland en Afghanistan.
Soms gaat het bijvoorbeeld om de
vrouw des huizes die al langer in
Nederland leeft. Ze kon in de eerste
jaren het Nederlands spreken aan

man en kinderen overlaten maar
krijgt nu behoefte om toch zichzelf
te kunnen redden.
Geen les
Taalcoaching is geen lesgeven. Het
is conversatie, meestal één uur per
week. In dat uur worden wat nieuwe woorden geoefend, wordt op
uitspraak gelet en worden vooral ook vragen beantwoord die opkwamen bij de klant in zijn dagelijkse leven in de afgelopen week.
De contacten zijn vaak (heel) gezellig. Men spreekt samen af waar
het gesprek plaatsvindt, wanneer
en hoe lang of met welke onderwerpen. Eens per maand komen de
taalcoaches samen om hun ervaringen uit te wisselen. Daarbij geven
ze elkaar tips en leggen ze eventuele vragen (hulpmiddelen bijvoorbeeld) neer bij de begeleiders. Bas
en Christina doen beiden hun uiterste best om leuke en passende koppels te maken van een vrijwilliger
en een klant. Soms is dat een geweldig gezellige en productieve klik.
Soms lukt het wat minder. Bijvoorbeeld als de klant niet veel vragen
heeft en als de taalcoach te vaak
zelf moet verzinnen over welk onderwerp te spreken. Waar het wat
minder loopt is juist een rol voor de
begeleider weggelegd. Christina en
Bas houden de vinger aan de pols
door periodiek contact ook met de
taalklant zelf.
Iedereen
Wie kunnen als taalcoach mee

doen? In principe iedereen die bereid is gemiddeld anderhalf à twee
uur per week inzet te leveren. Geduld, begrip en contactuele vaardigheden zijn de belangrijkste functieeisen. De taalcoach krijgt geen betaling. Maar wel leuke (soms blijvende) contacten met de veelal
leergierige klant en zeker ook leuke
contacten met de collega taalcoaches. Het zijn van taalcoach is voor
de één vooral invulling van behoefte aan nuttige tijdsbesteding (65
plus). Voor een ander kan het passen in zijn of haar persoonlijke ontwikkeling of juist een poging zijn om
je vaardigheden (coaching of begeleiding) nu eens in een heel andere omgeving dan in werk of gezin
aan te wenden en daarin zelf weer
wat begeleiding te ontvangen. Heb
je belangstelling, neem dan gerust
geheel vrijblijvend contact op met
Bas de Vree of Christina Dominicus.
Je wordt dan uitgenodigd voor een
voorlichting of voor een individueel
gesprek. Ken je mensen in je omgeving die verder geholpen kunnen
worden door een taalcoach, dan is
contact leggen met het Gilde ook
zeer welkom.
Vluchtelingenwerk nederland
De Ronde Venen
Christina Dominicus
tel. 28 36 05 39
Mail: cdominicus@vwmn.nl
gilde noordwest Utrecht
Bas de Vree
tel. 27 22 40 of 06 18 63 92
Mail: info@gildenu.nl

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
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Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl
Gratis training voor Barvrijwilligers:

INSTRUCTIE VERANTWOORD
ALCOHOLSCHENKEN

In Nederland worden er op diverse niveaus wetten en regels ontworpen om het uitgaansleven gezond en gezellig
te houden. Zo is er de Drank – Horecawet, de Opiumwet
en de gemeentelijke aanvullende regels, de zogenaamde
APV’s (Algemene Plaatselijke Verordening). Volgens één
van de bepalingen binnen de Drank –en Horecawet horen
verenigingen die alcohol willen schenken te beschikken
over twee leidinggevenden een diploma sociale hygiëne
en gekwalificeerd barpersoneel. Deze kwalificatie is mogelijk in de vorm van een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA).
Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt de training IVA gratis
aan. De IVA heeft de volgende doelstellingen:
- vergroten van kennis over effecten en risico’s van alcohol
- vergroting van kennis over relevante wetten
- stimuleren van een adequate houding bij het omgaan
met riskant alcoholgebruik
- stimuleren van een adequate houding bij onwelkom
aankoopgedrag
- reductie van het schenken van alcohol aan jongeren
- voorkomen van risicovolle of vervelende incidenten
Aan het eind van de avond ontvangen de deelnemers een
certificaat. De IVA is belangrijk voor bijvoorbeeld sportverenigingen en sociaal- culturele accommodaties, die met
vrijwilligers achter de bar werken. Barmedewerkers die
voor de cursus in aanmerking komen, kunnen vrijwilligers
zijn die eenmalig achter de bar staan, maar ook vrijwilligers/leidinggevenden die 1 of meer dagen per week vrijwilligerswerk doen. Deelnemers hebben geen specifieke
achtergrond, opleiding of voorkennis nodig. Iedereen moet
de kans krijgen zijn IVA -certificaat te behalen. De IVA vindt
plaats op donderdag 13 januari van 19.30-21.30 uur in jongerencentrum Allround, aan de Rondweg 1a in Mijdrecht.
De training wordt gegeven door Laura Keizer van Centrum
Maliebaan. Voor deze training zijn 15 plaatsen beschikbaar.
Deelname is gratis. Graag opgeven voor 30 december via
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is, onder andere, een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informatie: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Vrijwilligerswerk: actuele vacatures in De Ronde Venen
- Stichting De Baat zoekt een gastvrouw of gastheer bij
de filmvertoning (vacaturenummer 2132): In een gezellig
team van minimaal 3 vrijwilligers verzorg je de film middag
in Maria Oord. Stoelen klaar zetten. Kaartjes verkopen en
een introductie praatje bij de film houden. In pauze koffie
schenken. Na afloop stoelen opruimen.
- Stichting De Baat zoekt een vrijwilliger voor de bediening van de Dvd-apparatuur bij de filmvertoning (vac.
2133): Zorgen dat dvd apparatuur werkt bij filmvertoning
in Maria Oord. elke maand op de 1e of 2e donderdag van
de maand. Zorg dragen voor aanwezigheid van de geprogrammeerde film. Ondersteuning bij gastvrouw en gastheer.
- Stichting De Baat zoekt een informatief huisbezoeker
(vac 1896): Kom bij dit gezellige team om 75 jarigen in de
gemeente De Ronde Venen te bezoeken en hen te voorzien
van informatie over de sociale kaart.
- Handjehelpen regio Utrecht zoekt een oppas voor Casper (vac. 1828): Voor Casper (7 jr) en zijn zusje (5 jr) zoeken
zijn ouders om de week op vrijdagavond oppas (18-22.30
uur). De oppas kan ‘s avonds thuis gebracht worden. Casper
is autistisch (namen zijn fictief).
- Handjehelpen regio Utrecht zoekt een maatje voor
Maaike (vac. 1827): Voor Maaike (23 jr) zoeken we een stevige oppas voor 1 keer in de maand op zaterdag overdag (3
á 4 uur). Soms ook eens ‘s avonds. Maaike heeft een verstandelijke beperking en een sterk willetje. Ze heeft moeite met
veranderingen en kan je in het begin wat uitproberen, maar
met een vrolijke en positieve houding, draait ze snel bij: ze is
dol op aandacht (de naam is fictief).
- Zideris Mijdrecht zoekt een buddy / maatje voor een
van haar bewoners (vac. 1787): Zideris is op zoek naar een
maatje voor een mevrouw (56 jaar). Zij zou het leuk vinden
om 1 keer in de week met een vrijwilliger koffie te drinken, te
borduren of een wandeling te maken.
- Vluchtelingenwerk Midden – Nederland zoekt een taalcoach (vac. 1541): 1 keer per week ca. 1 uur ondersteunen
van de vluchteling bij het leren van de Nederlandse taal.
Daarnaast ervaringen uitwisselen door bijwonen van bijeenkomsten voor de taalcoaches (circa 1 keer per 3 maanden).
- De Zonnebloem zoekt regiobestuur bezoekwerk (vac.
439): We zoeken ter versterking van ons bestuur. Een teamspeler die kan luisteren, samenwerken, conflicten kan hanteren, met gevoelens van anderen kan omgaan, zelfstandig
is, kan organiseren en beslissen, , kan leidinggeven en kan
omgaan met de computer.
Meer informatie over bovenstaande en andere vacatures
is te vinden op website www.steunpuntvrijwilligerswerk.
info (‘u zoekt vrijwilligerswerk’) of neem contact op met
Dyanne van Tessel, coördinator van het Steunpunt Vrijwilligerswerk (0297-230280 op dinsdag en donderdag, of
d.vantessel@stichtingdebaat.nl).

MAATJE VOOR TWEE
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de gemeenten Ronde Venen die om welke reden dan ook een
maatje kunnen gebruiken.
Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Tel. 0297-

230280 of per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl. Zij
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen wat
voor maatje u bent of wilt. Kijk ook op de website voor
actuele oproepjes: www.stichtingdebaat.nl!

Het Alzheimer Café opent zijn deuren op woensdag 12 januari 2011 in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50
te Vinkeveen; het café is open vanaf 19:30 uur.
Het thema van de avond is: ‘Zorgbemiddeling’
Spreekster is mevrouw Netty van der Kaa, manager intramurale zorg bij Zorgcentra De Ronde Venen. Zij vertelt over
de zorg die geboden kan worden binnen de instellingen in
de regio. Mogelijkheden, wensen, opvattingen en levensstijl zijn daarbij het uitgangspunt. Bent u nieuwsgierig
geworden en wilt u met ons van gedachten wisselen dan
bent u van harte welkom. Deze uitnodiging geldt voor iedereen die in zijn of haar persoonlijk leven met Dementie
wordt geconfronteerd, de zieke zelf, familieleden maar ook
hulpverleners en andere belangstellenden. Er is muziek en
koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten vanaf 19.30
tot 21.30 uur. Voor meer informatie kunt u op maandag en
dinsdag. contact opnemen met Esther Smit, Coördinator
Steunpunt Mantelzorg Stichting De Baat, Kerkvaart 2 , 3641
EP Mijdrecht, 0297-230280.
Mantelzorgsalon
De eerstvolgende Mantelzorgsalon vindt plaats op maandag 31 januari. Op dit moment is nog niet bekend welk
onderwerp behandeld wordt. Voor eventuele vragen over
mantelzorg kunt u terecht bij Esther Smit (zie voor verdere
gegevens onder Alzheimercafé).

Nieuw in Vinkeveen

BUURTKAMER VOOR GASTVRIJ
OUDERENCONTACT

Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4. Geopend
op dinsdag en donderdag van 10 0012 00 uur.

BUURTKAMER MIJDRECHT
Samen eten op donderdag in de buurtkamer Mijdrecht
In De Buurtkamer Mijdrecht bestaat er in januari alweer
een jaar de samen-koken-samen-etengroep (maximaal 12
personen). Op de dinsdag wordt er samen met kok Arjen
en zijn assistent-kok René gekookt. Deze zijn zo succesvol
dat deze bijna altijd zijn volgeboekt. Vandaar dat er in de
zomer ook op de donderdag een tweede groep gestart is
en er samen wordt gekookt met de koks Marry en Annette.
Ze hebben er veel plezier in samen met de mensen het
menu voor te bereiden! Veel Hollandse menu’s met stampotjes en andere winterse gerechten, die men misschien
thuis niet zo veel meer maakt als je voor 1 of 2 personen,
kookt. De kosten bedragen €5,- en er wordt zoveel mogelijk
met verse producten gewerkt in een voor-, hoofd- en nagerecht. Wie wil en kan, mag mee schillen, snijwerk doen, in
de keuken helpen of de tafel mooi dekken! Per week wordt
er samen weer een menu voor de week erop gemaakt en
op het prikbord gehangen.
Wilt u eens mee-eten?
Het werkt heel simpel: U belt op donderdagmorgen naar
De Buurtkamer tussen 9.30-10.00 uur naar het telefoonnummer: 0297-288466. Vanaf 10.00 uur is De Buurtkamer
open met koffie, activiteiten enzovoorts. Als de kok met
de boodschappen komt kunt u zelf beslissen of u mee wilt
helpen. Om 12.00 uur gaan de andere gasten naar huis,
wordt de tafel gedekt en van 12.15-13.15 uur wordt er gezellig gegeten en om 13.30 uur is het afgelopen. Verder
is iedereen natuurlijk welkom op dinsdag en donderdag
van 10.00-12.00 uur. De koffie staat klaar! De Buurtkamer,
G.van Aemstelstraat 5, Mijdrecht. Voor informatie over de
Buurtkamers in Mijdrecht of Vinkeveen kunt U op dinsdag
en donderdag bellen met de coördinator: Annie van Gelder
(06-17970016) of Stichting De Baat (0297-230280).

KOMT STEEDS DICHTER NAAR U TOE
Bij de aftrap van het huidige seizoen in augustus 2010 is
de Stichting Spel- en Sport 55+ op een nieuwe locatie met
haar activiteiten begonnen n.l. in het Veenweidebad in
Mijdrecht met het onderdeel watergymnastiek. De overgang van de lessen watergymnastiek naar het Veenweidebad had uiteraard te maken met de sluiting van de andere
baden in De Ronde Venen door de opening van dit nieuwe
bad. In de loop van het voorgaande seizoen was men reeds
gestart met het onderdeel Super Sportief 50+ in het de Willisstee te Wilnis, speciaal bedoeld voor de fittere sporter die
niet opziet tegen een behoorlijke inspanning en die daarna
het ultieme gevoel heeft van ‘yes’ ik ben met mijn lichaam
lekker bezig geweest.
Watergymnastiek: Door het grote succes is het aantal lesuren voor de watergymnastiek inmiddels uitgebreid van 2
naar 3 per week en voor de dinsdaggroep (12.00 tot 12.45
uur) kunnen nog een aantal deelnemers worden geplaatst.
Neem een gratis proefles en ervaar de positieve uitwerkingen van het op een prettige manier actief bezig zijn in water met een aangename gevoelstemperatuur.
Super Sportief 50+: Ook in deze les kan de stichting nog
wel een aantal deelnemers plaatsen. Houdt u van een beetje zelf pittig bezig zijn, afgewisseld door het werken in een
team bij een balspel en wilt u dit alles beleven in een prettige sfeer dan bent u hier aan het goede adres. De les is elke
donderdag van 20.30 tot 21.30 uur.
Mocht u toch de voorkeur aan een andere tak van sport geven, kijk dan eens op de website van de stichting, Op deze
site krijgt u volledige informatie over de 13 sportonderdelen waarin, verdeeld over 37 lesuren, wekelijks in 11 locaties
verspreid over De Ronde Venen door deskundige docenten
les wordt gegeven. Wedden dat er iets voor u bij zit!.
Hé daar, 55 plusser, je doet jezelf tekort
als je niet meedoet aan een tak van sport.
Met het zitten op de bank redt je het niet, dus bel
06-21918353 of kijk op www.spelensport55plus.nl
De balans op maken met ‘Verhalen die we leven’

EEN BIJZONDERE CURSUS VOOR
55-PLUSSERS

Indigo en De Baat bieden de cursus ‘verhalen die we leven’
voor 55-plussers aan. Daarin blikken deelnemers terug op
hun leven en worden zij uitgenodigd over hun ervaringen
te vertellen. Het eigen levensverhaal is een unieke bron.
Herinneringen ophalen en nog eens terugkijken op het leven kan helpen om gebeurtenissen een plek te geven en
letterlijk ‘op verhaal te komen’. De cursus is gericht op mensen die behoefte hebben om de balans op te maken en hun
leven nieuwe kleur te geven. Vragen die in de ‘De verhalen
die we leven’ aan de orde komen zijn: Wat heb ik gedaan en
geleerd in verschillende perioden? Welke betekenis kan ik
aan mijn leven geven? Wie zijn de belangrijkste personen in
mijn leven? Wat wil ik de komende jaren doen? Deelnemers
hebben het samen over de antwoorden op deze vragen
en staan stil bij de betekenis daarvan. Dit kan helpen om
nieuwe perspectieven te zien en positief en krachtig in het
leven te staan.
Praktische informatie
De cursus vindt plaats bij De Baat, Kerkvaart 2 in Mijdrecht
op donderdag 3, 10, 17, 24 februari, 3, 10, 17, 24 maart van
14.00-16.00 uur. De cursus wordt gegeven door Marina
Sonneveld van Indigo. Deelname aan deze cursus valt onder de eigen risicoregeling. U kunt zich aanmelden voor de
cursus bij Servicepunt De Ronde Venen tel 0297-587600/
email: mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl. Voor vragen kunt u contact opnemen met Susan Pelsmaeker, ouderenadviseur, Stichting De Baat, tel 0297-230280/email:
s.pelsmaeker@stichtingdebaat.nl.

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JANUARI 2011
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere maandag

iedere dinsdag

iedere woensdag

iedere donderdag

iedere vrijdag
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal)
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a
14.00 u. (aanvang 14.30 u.)

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee
(koepelzaal)

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)
14.15 u. soosmiddag
(koepelzaal)
19.00 u. film

9.30 u. gymnastiek
(komzaal)
10.45 u
beter bewegen
(koepelzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u.
klaverjassen

DRIEHUISZAAL

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u. handwerken
met Rode Kruis
10.30 u. elke even
wo.dagen
‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

OVERIGE

weeksluiting

9.00 u.
biljarten

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

9.45 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

1e wo 14.00-16.00 u.
spelmiddag
2e wo 14.00-16.00 u.
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u.
bingo

14.00-16.00 u.
koersbal

middag
biljarten

10.15 u. klaverjassen
14.00-16.00 u.
borrelmiddag met
muziek
vr. 7 jan.
9.00/10.00 u.
Combi: Groot
Polderplein in
Hoofddorp 6 euro

wo. 5 jan.
9.00/10.00 u.
Uitje: Paardenkamp
in Soest 8 euro

do. 6 jan.
9.00/10.00 u.
Boodschappen
3 euro

do. 6 jan. 12.30/13.30 u.
Film: comedy met
Renée Zellweger als
eeuwige vrijgezel
7 euro

ma. 10 + 24 jan.
v/a 16.00 u
Eetcafé
Het Pruttelpotje
in Allround

10.00 u.
Seniorweb DRV
internetcafé

13.30 u.
ANBO-leden Soos
in de Meijert

14.30-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

vr. 7+21 jan.
16.00 /16.30 u.
Eten: in Allround
10 euro

Passage Mijdrecht
do 27 jan.
De mogelijkheden van
hulpverlening aan licht
verstandelijk beperkte ouders
door Mw. M. Haspels

Kookpunt in
Allround
v/a 17.00 u. 7 euro
elke 1e en 3e vr.
v/d maand

di 11 jan. 19.00 u.
bingo

di 18 jan. 19.00 u.
rollatordansen

wo 19 jan. 10.45 u.
bewegen

ma 10 + 24 jan.
14.00 u.
spelmiddag

di 25 jan. 19.00 u.
quizavond
thema winter

ma 3 jan. 10.30 u.
nieuwjaarsreceptie

di 4 + 18 jan.
10.15-10.45 u.
Rabo-service-bus

do 6 jan.
accordeonmuziek
met Nico de Graaf

ma 10 + 24 jan.
14.00 u.
kaarten

ma 10 jan. 14.30 u.
bordspel-middag
met groep 5
Driehuisschool

di 4 jan. 9.00 u.
opruimen
kerstversiering
10.30 u.
Beter Bewegen
18.30-21.00 u.
Avondactiviteit

ZUIDERHOF

PROGRAMMA
PLUSBUS

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis
(komzaal)
14.30 u.
spelmiddag
19.00 u.
muziek

Open tafel
do. 27 jan. v.a 12.30 uur in Nieuw Avondlicht.
Opgeven bij ZIta 0297-287942 op di.
tussen 9.30-10.30 u. (9 dagen van tevoren)

di 4, 18, 25 jan. 14.30 u. zo 9 jan. 10.00-11.45 u.
inloopzondag
sjoelen

ma 3, 17, 31 jan.
14.30 u.
spelmiddag

ma 10 en 24 jan.
14.30 u.
quizmiddag

wo 5, 12, 19, 26 jan.
14.30 u.
spel in de zaal

do 27 jan.
19.00 u.
film

wo 5 jan. 18.30 u.
bingo

do 6 jan. 14.00 u.
film
4 euro

do 13 jan.
14.00-16.00 u.
borrelmiddag
met Ger Dijkshoorn

di 18 jan. 14.00 u.
bingo

za 22 jan. 10.00 u.
koffieconcert met
Quo Vadis

wo. 12 jan.
Vr. 1 jan. 9.00/10.00 u.
do. 13 + 27 jan.
9.00/10.00 u.
Uitje:
13.00/14.00 u.
Combi: Instituut
boodschappen doen Theehuis/Pandos/
beeld en geluid + Max
Katwijk aan Zee
3 euro
27 euro
10 euro

wo. 19 jan.
9.00/10.00 u.
Uitje: Stedelijk
Museum Alkmaar
22 euro

do. 20 jan.
12.30 /13.30 u.
boodschappen
3 euro

Onze kontakt morgen
wo. 19 jan.
Onderwerp Cruisen door Kees
en Klarie van der Beek. Nu: Zuid
Amerika

Passage, afd, Vinkeveen en
Acticiteitenoverzicht
Waverveen
St. Spel en Sport 55+
Herv. Ver. Gebouw Vinkeveen
zie website: www.
di 25 jan. 19.30 u.
spelensport55plus.nl
of bel: 06-21918353 de heer K. Fontijn breng de Joden
thuis/Oekraine-Israel

Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer,
G. van Aemstelstr. 5,
elke laatste ma. v/d
maand 13.30-15.30 u.

di 11 jan. 14.30 u.
bingo
vr 21 jan. 10.30 u.
knutselen groep 3
thema winter

di 25 jan. 9.30 u.
Decibel
hoor-toestellen
do 27 jan.
10.00-12.00 u.
Sen Fasion mode

Alzheimer Café
14 juli Iedere 2e wo.
v/d maand
v/a 19.30 u.
in Zuiderhof

vr 28 jan. 15.30 u.
Café Hans

do 27 jan.
14.00-16.00 u.
borrelmiddag met
Wim Holla
vr. 21 jan.
wo. 26 jan.
vr. 28 jan. 9.00/10.00 u.
9.00/10.00 u.
13.30/14.30 u.
Combi:
Combi: Bisonspoor
Uitje:Tuincentrum
Pannenkoekenhuis
6 euro
Overvecht/Montvoort ‘In de Salon’ Gouda
6 euro
10 euro

Rabobankbus oneven weken:
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u.
Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.
Amstelhoek, hoek Pietheinlaan/Mijdr. Zuwe
elke di. 15.15-17.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk,
elke di. 13.00-15.00 u.
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe
elke di.15.15-17.00 u.
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Hizi Hair’s metamorfose 2011

Speel Wijs en de nieuwe
wetgeving
De Ronde Venen - Afgelopen jaar
is er bij Speel Wijs, stichting voor
peuterspeelzaalwerk in de gemeente De Ronde Venen, veel gebeurd.
Een nieuwe wet maakt dat de organisatie aan andere eisen moet voldoen. Deze nieuwe wet is er gekomen om er voor te zorgen dat peuterspeelzaalwerk en kinderopvang
wat meer naar elkaar toegroeien.
Daarnaast vindt de overheid het belangrijk dat kinderen met een dreigende taalachterstand gestimuleerd
worden om naar een peuterspeelzaal te gaan waar met een VVEprogramma gewerkt wordt. Dat is
een programma voor Voor- vroegschoolse educatie waarbij alle ontwikkelingsgebieden van kinderen
gestimuleerd worden met speciale
aandacht voor de taalontwikkeling.
Op deze VVE-speelzalen wordt met
twee gediplomeerde leidsters ge-

werkt. Kinderen leren spelenderwijs
en door uitdaging. Die mogelijkheid
bieden ze op alle peuterspeelzalen
van SpeelWijs.
Door de nieuwe wetgeving zal er
vanaf januari op de speelzalen, Pino
en Dribbel in Mijdrecht en Duimelot
in Wilnis, met een volledig VVE-programma, de methode “Ik ben Bas”,
gewerkt worden. De totale ontwikkeling van de peuters wordt gestimuleerd met speciale aandacht voor
de taalontwikkeling. De speelzalen die geen volledig VVE-programma bieden, Ministek in Abcoude,
de Duikelaar in Vinkeveen en Klein
Duimpje in Mijdrecht bieden uiteraard een uitdagende dagdeelinvulling waarin de peuters spelenderwijs leren en zich ontwikkelen. Ook
hier wordt de totale ontwikkeling
van de peuters en de taalontwikkeling in het bijzonder goed gevolgd.

Mijdrecht - Hizi Hair’s enthousiaste medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de tevredenheid
en het goede gevoel bij hun klanten.
Dag in, dag uit. Dit alles maakt binnenlopen - zonder afspraak - bij Hizi Hair zo aangenaam. You and Hizi
Hair, a perfect pair.
Icoonbehandeling & Hizi Hair
Bij Hizi Hair doen zij er alles aan om
je bezoek zo aangenaam mogelijk te
maken. Dat gaat veel verder dan alleen een warm onthaal, een heerlijk
kopje koffie en deskundig advies.
Want naast knippen, kleuren of stylen heb je de mogelijkheid uit tal van
andere behandelingen. Je Hizi HairStylist vertelt je hier graag meer over.

Inloopavonden stamboomonderzoek ook in 2011
Vinkeveen - De inloopavonden van
historische vereniging De Proosdijlanden op de eerste maandag van
de maand krijgen in het nieuwe jaar
een vervolg. De ervaring heeft inmiddels geleerd dat van de geboden gastvrijheid graag en bij herhaling gebruik wordt gemaakt.
Naast de onderzoeker die met enige regelmaat komt, ziet deze vereniging van tijd tot tijd ook nieuwsgierigen even binnenkomen. Van
een “drempel” is al lang geen sprake meer en men draagt onderling
bruikbare kennis en tips enthousiast aan elkaar over. Men constateert
met tevredenheid dat weinigen zeggen voor niets te zijn geweest.
Voor hen die een begin willen maken met stamboomonderzoek, maar
natuurlijk ook voor andere nieuws-

gierigen, bestaan er plannen om op
een dinsdagavond in januari een
bezoek te brengen aan het Regionaal Historisch Centrum in Breukelen. Aldaar wil men kennis nemen
van de aanwezige archiefbronnen
en onderzoeksmogelijkheden. Mogelijk kan hier al zekerheid over gegeven worden op de eerste inloopavond van 2011. Op 3 januari wordt
de inleiding verzorgd door Peter van
Golen. Het verhaaltje gaat deze keer
vooral over het gebruik en de toepassingen van stamboomprogramma’s op de computer.
Graag weer tot ziens op maandagavond 3 januari a.s. in de Oudheidkamer in verenigingsgebouw de
Boei in Vinkeveen, aanvang 19.30
uur.

Voorlopig eindresultaat
Mobiel Banditisme

Bevestiging van juiste koers

Certificaat Erkend Duurzaam voor
Automotive-centre van Nieuwkerk
Mijdrecht - Honda-dealer Automotive-centre van Nieuwkerk is sinds
vrijdag 17 december 2010 officieel
‘Erkend Duurzaam’.
Van Nieuwkerk is een van de eerste Nederlandse Honda-dealers die
dat predikaat hebben verdiend. Directieleden Benny, Henny en Rebecca van Nieuwkerk namen het begeleidende certificaat in ontvangst uit
handen van Eric Tak, voorzitter van
Bovag Autodealers.

De Ronde Venen - Na 3 maanden
en ruim 50 controles door het gehele district Rijn & Venen is er voor
dit jaar een einde gekomen aan het
project Mobiel Banditisme.
De controles zijn gehouden door
de politie District Rijn & Venen, verkeersdienst politie Utrecht, belastingdienst Utrecht-Gooi (B.U.G.),
KLPD en KMAR. Hieronder het
voorlopige resultaat vwb de harde
cijfers.
- 24 personen zijn aangehouden.
- 120 gesignaleerde personen van
de weg gehaald. Hiervan waren
zo’n 75 personen van Oost-Europese afkomst.
- 354 bekeuringen zijn uitgeschreven aan de gecontroleerde doelgroep.
- 2109 personen zijn gecontroleerd.
- 15 dossiers opgemaakt en naar
justitie gezonden.

- 87.593 scans door de ANPR uitgevoerd.
- op 176 auto’s is beslag gelegd.
- 6.230.201 euro en 58 cent aan
achterstallig belastinggeld opgespoord.
Verder zijn er veel andere resultaten behaald zoals verhoogde zichtbaarheid van politie op straat, positieve reacties bevolking i.v.m. veiligheidsgevoel, preventieve werking
vwb criminaliteit, etc. Op dinsdag 11
januari zal er een grote afsluitende Mobiel Banditisme controle worden gehouden. Na deze controle zal
het uiteindelijke eindresultaat worden gecommuniceerd. Men is erg
tevreden met het uiteindelijke resultaat ondanks het feit dat de laatste 4
weken werden geteisterd door veel
sneeuw en kou waardoor de inzet
niet optimaal kon zijn (motorrijders
konden vaak niet rijden) en enkele
controles moesten worden afgelast.

len en andere onbruikbare materialen. Een ander goed voorbeeld zijn
de auto’s die we als vervangend vervoer meegeven aan klanten: uitsluitend Honda’s met energielabel A of
B.’

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

Verantwoord vervangend vervoer
De juiste koers waarover Van Nieuwkerk rept, houdt nauw verband met
het streven van Honda om een bedrijf te zijn dat door de samenleving
gewenst wordt, en dat het een onderneming is die maatschappelijk
verantwoord en duurzaam handelen in de bedrijfsvoering heeft verankerd. ‘Bij ons uit dat zich op diverse manieren’, vertelt Van Nieuwkerk.
‘Onze panden draaien op groene
stroom en we verkopen stille en zuinige banden. De gebruikte banden
voeren we op een milieuvriendelijke wijze af, net als de smeermidde-

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

Relaxmassage
Een bezoek aan Hizi Hair is pure verwennerij. Je kunt kiezen voor een relaxmassage met bijpassend geurende oliën. Dankzij de speciale rotaties
en drukpuntmassage zul je een gevoel van weldadige ontspanning ervaren. Na de afsluitende borstel- en
nekmassage wordt je haar gereinigd
met Hizi Hair’s complete washmassage.
Massagestoel.
Bij elke behandeling kun je plaats
nemen in een massagestoel aan de
wasbak. Iedere behandeling begint
altijd met een ontspannende washmassage.
iDiagnose
Wil je thuis ook het beste voor je
haar? Dankzij iDiagnose van Kérastase weten zij precies welke producten het beste bij jouw hoofdhuid en
haartype passen. Je kunt van hen
dan ook altijd een passend advies
verwachten. Alles om ervoor te zorgen dat je Hizi Hair’s kapsalon met
een heerlijk gevoel verlaat.
Kapsels & Hizi Hair
Wat voor een kapsel je maar wilt, bij
Hizi Hair kun je voor alles terecht. Als
je kapsel maar past bij je persoon-

Kleuren & hizi hair
Jouw uitstraling wordt voor een belangrijk deel bepaald door het model
waarin je haar is geknipt. Maar ook
kleur, lowlights of highlights kunnen
veel doen
Hizi Hair werkt al jaren met de kwaliteitsproducten van L’Oréal. Met de
enorme variatie aan kleurnuances
ben je altijd verzekerd van een optimaal resultaat
Kwaliteit & Hizi Hair
Voor Hizi Hair begint kwaliteit met
een schone en verzorgde uitstraling
van hun kapsalon. Maar het gaat natuurlijk verder. Zo gebruiken zij alleen de beste haarproducten van
L’Oreal Professionnel en Kérastase.
En wat te denken van hun deskundige en gepassioneerde haarstylisten?
Hun bevlogenheid en oog voor de
laatste trends en productinnovaties
zorgen dag in, dag uit voor tevreden
klanten. Laat je dus vooral bij een
bezoek uitgebreid adviseren over de
mogelijkheden met jouw haar.
Voordeel & Hizi Hair
Met de Hizi Hair Card geniet je nóg
meer van de voordelen van hun kapsalons. Na aanschaf profiteer je een
jaar lang van 10% korting op elke behandeling en zelfs 20% op alle producten van L’Oréal Professionnel en
Kérastase. Bovendien verrassen zij
kaarthouders regelmatig met extra
aanbiedingen en speciale arrangementen. De aanschafprijs van 9,95
euro is doorgaans dan ook na enkele
bezoeken al terugverdiend.
Gemak & hizi hair
Hizi Hair werkt zonder afspraak en
is zes dagen per week geopend,
dus ook op maandag, met minimaal
één koopavond. Je kunt dus op nagenoeg elk gewenst moment binnenlopen. Hun salon vind je aan de
Dorpsstraat 46 (tegenover Zeeman)
in Mijdrecht.
Wilt u/wil jij dit unieke gevoel ervaren? Vul dan snel de bon in (elders
in deze krant) en win een complete
metamorfose!!

Kerst bij Peuterspeelzaal
Kabouter Pinkeltje

Wilnis - Het is een gezellige drukte op de peuterspeelzaal Kabouter
Pinkeltje. Ieder kind mocht zijn eigen
kaarsje maken. Hierna gingen ze met
zijn allen in de kring zitten. Gordijnen
dicht, lichten uit en kaarsjes aan en
dan samen kerstliedjes zingen. Ieder kind kreeg een schaaltje kerstknabbels en de juf leest het verhaal-

Het maatschappelijk verantwoord
ondernemen van Van Nieuwkerk
reikt nog verder, zelfs tot in de details: ‘We printen op gerecycled papier en we sturen onze klanten digitale nieuwsbrieven.’

Het certificaat is een erkenning
van de duurzame en maatschappelijk verantwoorde aanpak van Van
Nieuwkerk. Het is tevens het bewijs
dat de dealer in alle facetten van de
bedrijfsvoering duurzame verbeteringen succesvol heeft doorgevoerd.
De ondernemers van Van Nieuwkerk zijn dan ook blij met de certificering: ‘Het is niet alleen voor ons
bedrijf een mooie beloning, maar
ook een bevestiging dat de duurzame richting – die we enkele jaren
geleden met onze nieuwe “flagshipstore” in Amsterdam, nieuwbouw
in Hilversum en verbouwingen in
Mijdrecht en Alphen a/d Rijn zijn ingeslagen – de juiste koers is.’

Kleuranalyse
Je kapsel bepaalt voor een belangrijk deel je uitstraling. Daarom zorgt
Hizi Hair altijd voor een passend advies op basis van een professionele kleuranalyse. Een advies dat rekening houdt met je huidtint, haartype
en niet te vergeten, je lifestyle.

lijkheid en bij de mode van vandaag.
Om dit te garanderen laten de haarstylisten zich inspireren door de laatste trends en haarkleuren. Daarnaast
houden zij zich up-to-date in hun opleidingscentrum in Haarlem.

tje ‘Pietertje Pet viert kerstfeest’. Ze
tellen met zijn allen tot drie en iedereen blaast zijn eigen kaarsje uit en
mag deze mee naar huis nemen.
Lieve papa en mama, oma`s en opa`s
en alle peuters van Peuterspeelzaal
“Kabouter Pinkeltje” wensen jullie een vrolijk kerstfeest en gelukkig
nieuwjaar.

Kerstmusical op Josefschool

Scouts delen kerststukjes uit
Mijdrecht - De Esta’s van Scouting
Jan van Speyk hebben voor Kerstmis kerststukjes bezorgd bij bewoners van de zorgcentra in De Ronde Venen. Deze stukjes werden beschikbaar gesteld door het VSB
Fonds voor De Ronde Venen. Dit is
voor alle partijen een bijzonder goe-

de en gezellige actie. VSB Fonds
voor De Ronde Venen steunt namelijk graag bij haar doelstelling passende activiteiten, de Scouting Jan
van Speijk ontvangt met deze actie
geld voor de clubkas en de oudere
medemens is blij met het beschikbaar gestelde kerststukje.

Weer gratis computerles!
De Ronde Venen - SeniorWeb
DRV gaat door met gratis computerles. De workshop ‘Kennismaking met de computer’ wordt gegeven op vrijdagmorgen 7 en 21 januari van 10.00 tot 12.00 uur. De workshop ‘beveiliging’ staat voor vrijdag-

morgen 14 januari gepland. Beide in
het leercentrum aan de Energieweg
107 te Mijdrecht. Let op: vol=vol,
dus vooraf aanmelden s.v.p. SeniorWeb is overdag bereikbaar op 0297272720 b.g.g. 0297-282938 of per
email op seniorwebdrv@gmail.com

Vinkeveen - Met de opvoering van
de Kerstmusical door leerlingen van
de groepen 6/7 van de Josefschool,
kwam er een eind aan het harde repeteren van de afgelopen weken.
Een musical voor kinderen door kinderen! Onder de bezielende leiding
van Marlon Steenbrink, Irma Frijhoff en Karin van Vliet werd er een

fantastisch stuk neergezet met een
mooie gedachte: “Denk ook eens
aan anderen!” Ouders en andere
belangstellenden konden de musical bekijken. Tijdens de musical
werd er een collecte gehouden, welke geheel ten goede kwam van de
Voedselbank in Mijdrecht.
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VIJFTIG JAAR KORFBALVERENIGING DE VINKEN

Het Vinkenkorfbalveld aan de Ringdijk bij het spoorhuis (nu Klijne Meer)

De kampeerboerderij ’t Gagel in Lochem

Het veld vanuit de kantine met op de achtergrond het nieuwe scorebord

Korfbalvereniging De Vinken bestaat vijftig jaar. Een periode van
enkele decennia, waarin honderden korfballers en korfbalsters
met veel plezier hun favoriete sport bedreven hebben. Een korfbalvereniging staat voor gezelligheid en sociaal contact. Het
familiekarakter is voor velen een belangrijk aantrekkingspunt.

De Vinken 1 in 1965 met vlnr staand: Bert vd Vliet, Gerrit Meulstee, Jaap Hoogendoorn, Rien Pothuizen, Ben Verlaan, Gerard Zaal. Vlnr gehurkt: Alie Dolstra, Rita vd Veer, Nel van Scheppingen, Teuni Verbruggen, Lenie Rijdes en Dini Wolfert.

Vlnr Cees vd Greft, Hen v’t Hul, Hen van Vliet en Cor Kroon als deelnemende aspiranten aan het Vinkenvakantiekamp in Lochem 1965

Pioniers
In 1960 is Arnold Scholten de grondlegger voor wat nu K.V. De Vinken
is. Afkomstig uit Hilversum, vond Scholten dat ook in zijn nieuwe woonplaats de korfbalsport een kans moest hebben. Hij vond in het echtpaar Wolfert de perfecte medestanders. Cees en Dini Wolfert werkten
op de plaatselijke lagere school, de CNS. Voor een kwartje per week
kon je in 1961 meetrainen. Met de start van de trainingen in de gymzaal bij het viaduct begon een stabiele periode van opbouw. Het eerste eigen sportveld langs het spoor aan de Ringdijk levert dierbare herinneringen op. Tegenwoordig beschikt De Vinken over een uitstekende
accommodatie. Met een gezellige kantine en een prima kunstgrasveld biedt de club tijdens het veldseizoen aan heel veel mensen actief en passief sportplezier.
Activiteiten
De Vinken doet overigens altijd net dat beetje meer. Wat te denken
van de fitweek? Honderden Vinkeveners hebben in de loop der jaren
samen met de buren meegedaan aan het stratentoernooi van de
korfbalclub. Een sportief hoogtepunt voor de wijk, waarbij De Vinken
laat zien, dat zij meer biedt dan korfbal alleen. Dat geldt wellicht nog
sterker voor de eigen vakantiekampen. De vakantieboerderijen in Lochem en Bladel betekenen voor heel veel Vinkenleden een gelukzalige herinnering aan zomerse vakantiesferen.
En de pupillen-welpenweek. In de zomervakantie wordt aan de jeugd
van vijf tot elf jaar een compleet verzorgde spelweek aangeboden.
Maar ook het kerstschoolkorfbal heeft vele Vinkeveense jongens en
meisjes in de wintervakantie laten sporten en de Disneyspeldagen voor
de allerjongste kinderen kenden vele honderden deelnemers. De Vinken liep vaak voorop in het organiseren van activiteiten voor het hele dorp: het paalzitten en de braderieën zijn daar mooie voorbeelden
van. Een korfbalinterland op 12 mei 1988 op het eigen veld trok honderden bezoekers. Het winnen van het Open Amerikaanse kampioenschap op 24 mei 1989 en het behalen van een wereldrecord duurkorfbal op 25 mei 2001 onderstrepen nog eens dat De Vinken steeds
grensverleggend acteert. De culinaire verrassingstocht van 12 februari a.s. is een nieuwe bekroning van deze alom aanwezige organisatiedrift.
Sponsoring
Om een vereniging financieel draaiende te houden zijn diverse inkomstenbronnen vereist. Naast de contributies kent De Vinken een groot
aantal sponsors. De plaatselijke middenstand is een belangrijke geldschieter voor de club. Dat wordt bijzonder op prijs gesteld. Daarnaast
heeft in de jaren zeventig de shirtsponsoring zijn intrede gedaan en na
de opening van het kunstgrasveld in de zomer van 2006 mag de korfbalclub zich verheugen over tientallen bordsponsors. De Vinken is er
trots op dat zoveel bedrijven zich willen associëren met de club.

Waterspelen in Bladel

Deelnemende kinderen en leiding van de pupillenwelpenweek 1996

Altijd spelen
Het korfbalseizoen wordt door het sportjaar heen verdeeld in drie stukken. In het najaar wordt op het veld gespeeld. In de winterperiode van
november tot maart is de sporthal de plaats van handeling en van
april tot juni wordt de veldcompetitie weer afgemaakt. Het blijkt een
perfecte opzet. Als het weer minder aantrekkelijk wordt en de velden
door wateroverlast minder goed bespeelbaar worden, trekken de korfbalteams de zaal in. Als in het voorjaar het lentezonnetje weer schijnt,
lokken de groene velden weer. Hierdoor heeft de korfbalclub in elk
deelseizoen een prima accommodatie.
Voeg daarbij dat de korfbalsport de enige gemengde teamsport ter
wereld is. Juist ook buiten het veld geeft dit een enorme pluswaarde
aan de sportbeleving. Het sociale contact is bij korfbalverenigingen
een sterke eigenschap.
Feestprogramma
14 januari
15 januari
12 februari
12 maart
26 maart
11 april
18 mei
19 en 20 mei
27 mei
18 juni
24 – 26 juni

Feestavond voor alle leden
Receptie en Reünie
Culinaire verrassingstocht
Quizavond ‘Ik hou van korfbal’
Korfbaltoernooi
Jeugdclinic
Scholenspeldag
Stratentoernooi
“De Vinken’s got talent”
Mixtoernooi
Hele-club-kamp

Bij het vijfentwintigjarig bestaan in 1986 krijgen oprichters Arnold Scholten en Cees en Dini Wolfert het eerste exemplaar van Kroniek deel I uitgereikt.

De recreantengroep van De Vinken in 1994: vlnr heren: Arie Veenhof,
Jos Voorbij, Jos Verlaan en Mijndert Strubbe; vlnr dames: Ria Kooijman,
Thea Veenhof, Corrie Compier en An Stevens.

De Vinken 1 in 1978 met vlnr staand: Dirk vd Vliet, Gerard Kroon, Martin Kroon, Henk Kroon, Gert-Jan Kroon, Ben Verlaan, Arie Zaal, Janneke Stoeltie. Vlnr gehurkt: Corrie van Kouwen, Thea van Scheppingen,
Emmy Verbruggen, Joke Kok, Jeanne van Egmond en Ellen Lommers

Maar liefst 7 jeugdteams werden kampioen in 2007

Opgave voor de diverse activiteiten kan via de website:
www.de-vinken.nl

Er wordt gestreden om elke bal

Deelnemende kinderen van de Disneywelpendag 1996 met zware
jongens Wim Postma, René Stokhof en Cor Verlaan

Deelnemende Vinkenwelpen aan de Disneydag van 1996: vlnr Joey
Remmers, Peter Koeleman, Miranda van Dulken, Rebecca Strubbe, Ruby Kuyper, Regina Woud en Joyce Kroon.

Ook voor de jeugd worden veel feestjes georganiseerd. In 2007 was er
een Vinken X-Factor.

In 2006 werd het kunstgrasveld in gebruik genomen. De eerste wedstrijd op het nieuwe veld werd in winst omgezet.

Voor de jongste pupillen is elke wedstrijd weer spannend
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Genomineerden sportverkiezing 2010 bekend
De Ronde Venen - De genomineerden voor de prijzen van sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger van 2010
zijn bekend. Uit de door inwoners
en sportverenigingen voorgedragen namen, heeft een jury per categorie drie genomineerden geselecteerd. De winnaars worden vrijdag
21 januari 2011 bekendgemaakt tijdens het Sportgala in De Meijert in
Mijdrecht. In verband met de herindeling op 1 januari, is het Sportgala gezamenlijk door de gemeenten
Abcoude en De Ronde Venen georganiseerd.
Tot begin december 2010 heeft iedereen de kans gehad sporters voor
te dragen voor de verschillende titels. Op basis van de voorgedragen
namen, heeft een jury per categorie drie kandidaten geselecteerd. De
jury bestond onder anderen uit de
wethouders Sport van Abcoude en
De Ronde Venen, Jobke Vonk-Vedder en Ingrid Lambregts, en uit Tessa Zwolle-Appeldoorn, die jarenlang op het allerhoogste niveau van
de mondiale roeisport heeft geacteerd.
Talent
Bij de talenten strijdt een gevarieerd gezelschap om de titel. Fanatiek fietser Bart van Bemmelen (9)

is in 2010 onder andere Nederlands
kampioen fietscrossen geworden.
Bart stond vorig jaar ook op het podium als genomineerde, maar kwam
niet als winnaar uit de bus. Lesley
de Sa (17), voetballer, speelt bij Ajax
en heeft toernooien in de jeugd van
Oranje gespeeld. Manon van Dijk
(10) is met haar boot het afgelopen
jaar heel wat keren als eerste over
de finishlijn gezeild.
Ploeg
De A1 van korfbalvereniging Atlantis is gepromoveerd naar de 1e klasse landelijk en is voorgedragen als
een voorbeeld voor andere jeugdteams. Ook de A1 van Argon is van
de partij. Dit team maakte een goede kans op promotie naar de eredivisie, maar door een onfortuinlijke wedstrijdplanning (midden in de
eindexamens) lukte dat helaas niet.
FC Abcoude heeft dit jaar een niet
eerder behaald hoog niveau bereikt
met promotie naar de tweede klasse als gevolg.
Vrouw
Bij de vrouwen is Anouk Cleassen genomineerd. Deze hardloopster was bij veel wedstrijden dit jaar
in de kopgroep te vinden en haalde goud bij de zilveren turfloop. Helen van Rossum behaalde medailles
bij de Nederlandse atletiek kampi-

oenschappen junioren A op de 400
meter horden en op de 100 meter horden. Nicoletta de Jager doet
aan mountainbiken en heeft dit jaar
de topsport B-status gekregen van
NOC*NSF. Zij heeft nationaal en internationaal verschillende top tien
resultaten neergezet.
Man
Frank Verlaan is in De Ronde Venen
en omstreken bij velen bekend als
de aanvoerder van Argon 1. Na de
aanvoerdersband jarenlang trots te
hebben gedragen, heeft hij dit jaar
een punt gezet achter zijn tijd bij Argon. Kervin Bos draaide op zijn motor mee voor het landelijk kampioenschap, dit werd echter een halt
toegeroepen door een zware blessure in het midden van het seizoen.
Lennart Cnossen is zeiler in hart en
nieren en won verschillende prijzen,
zoals het Duitse en Belgische kampioenschap en het skûtsjes zeilen
op Sail Amsterdam.
Vrijwilliger
Deze nieuwe categorie is een nieuwe, maar tegelijkertijd ook een
drukbezette categorie waarvoor
veel kandidaten werden aangedragen. De jury heeft daarom besloten vier personen voor de titel te nomineren. André Lens is een begrip
bij FC Abcoude en wordt ook wel

“Mister FC Abcoude” genoemd. Hij
heeft een indrukwekkende en lange staat van dienst opgebouwd bij
de club met activiteiten die variëren
van schilderen tot veldbeheer en arbitrage. Marion Kok-van der Linden
is al bijna 30 jaar actief bij de Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude. Zij heeft in al die jaren zitting gehad in vele commissies en is
op dit moment voor de vereniging
nog steeds actief op een aantal gebieden. Paul Lamers leeft voor de
zwemsport en is zeer actief binnen
zwemvereniging De Amstel. Hij is
voorzitter, geeft zwemles, zwemt zelf
nog en is met allerlei advies betrokken geweest bij de bouw van het
nieuwe zwembad. Jaimy Ponder is
trouwe kracht bij Horangi Taekwondo. Hij ondersteunt de club intern,
vertegenwoordigt de club naar buiten toe en is dit jaar mede organisator geweest van een groot taekwondo evenement. Tijdens het Sportgala 2011 wordt op vrijdag 21 januari bekend gemaakt wie de winnaars
zijn in de verschillende categorieën.
Sportliefhebbers die de ontknoping
willen bijwonen zijn van harte welkom het Sportgala 2011 bij te wonen. Het gala begint om 19.30 uur
en vindt plaats in De Meijert aan de
Dr. J. v.d. Haarlaan 6 in Mijdrecht.
Aanmelden
Voor de organisatie is het van belang om te weten hoeveel personen
er aanwezig zullen zijn. Vandaar het
vriendelijke verzoek om u aan te
melden als u op 21 januari naar De
Meijert komt. Dat kan door een mail
te sturen naar
b.bokkes@derondevenen.nl of door
te bellen met 0297-291651.

strijd, maar ’s avonds of op elk willekeurig tijdstip kan er worden gevaren. Alle leden van de kanovereniging hebben toegang tot de botenloods. Men kan zelf bepalen wanneer men sport. Een doelgroep die
hier prima in past, maar nog onvoldoende aandacht heeft gekregen is
de groep 55+. De kanosport is voor
deze doelgroep een uitgelezen mogelijkheid om meer te bewegen op
een plezierige manier.

Kanovereniging presenteert
zich op nieuwjaarsreceptie
De Ronde Venen - Kanovereniging De Ronde Venen presenteert
haar activiteiten tijdens de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op vrijdag 7 januari 2011 om 19.00 uur in
De Boei in Vinkeveen. De stand zal
worden bemand door een aantal leden van de kanovereniging en zij
kunnen iedereen vertellen wat deze buitensport zoal te bieden heeft.
Vragen kunnen worden beantwoord
en ervaringen kunnen worden uitgewisseld. De kanosport kent vele mogelijkheden zoals vlakwatervaren; wildwatervaren; brandingvaren en zeekanoën. De kanovereniging bestaat momenteel uit ca. 100
leden waarbij het recreatieve element het belangrijkste is. Door de
jeugd wordt er in wedstrijdverband
het kanopolo beoefend.
Uitbreiding van gemeente
biedt nieuwe kansen
Door het samengaan van De Ronde Venen en Abcoude is het aantal
bewoners toegenomen en daarmee
ook het aantal potentiële leden voor

de kanoclub. Van de huidige leden
komen er wel een aantal uit Abcoude, maar hier liggen zeker nog mogelijkheden. De kanosport is in dit
deel van de nieuwe gemeente nog
onbekend.
De kanoclub is niet ver weg en goed
te bereiken via de A2. De kanoclub
biedt voor de bewoners uit Abcoude de kans om vanaf het water kennis te maken met de plassen. Ook
voor de jeugd is de afstand tussen
beide dorpskernen te overbruggen.
Met de fiets via het tunneltje onder
de A2 door ben je er zo.
Breedtesport:
Varen tussen riet, lisdodde of een
meeuwenkolonie werkt ontspannen
en is haalbaar voor iedere beurs. Het
is vlakbij mogelijk, want het vaarwater in De Ronde Venen is bij uitstek
geschikt om de peddel te hanteren. Anders dan de lompe roeiboot
scheert de kano over het water, licht
en rank. De kick en de rust van de
recreatieve kanovaarder die door
elke inwoner van de gemeente De

Ronde Venen kan worden beleefd.
Wanneer de temperatuur boven
de twintig graden uitkomt, begeven veel Nederlanders zich massaal
naar het water om verkoeling te zoeken. De ‘echte’ liefhebber, zoals kanovaarders, zoeken ook bij minder
warm weer het water op. Desnoods
gehuld in een dikke trui of anorak
kunnen ze genieten van de lichte
nevel die ’s morgens vroeg boven
het water hangt of de ondergaande
zon die de hemel rood kleurt. Een
belangrijk deel van dit soort kanorecreatie valt onder het begrip ‘breedtesport’ en is voor eenieder toegankelijk. Het kanovaren lijkt lastig
maar het onder de knie krijgen van
de in eerste instantie ‘wankel’ogende kano valt reuze mee. Meestal is
men na een aantal lessen in staat
om zelfstandig een tocht te varen
en kan men volop genieten van deze leuke en ontspannende sport.
Je eigen lijf vaart er wel bij. Bewegen is immers gezond voor de mens.
Niet elke week de verplichte wed-

Proostdijschool blinkt uit
bij het korfbaltoernooi
Mijdrecht - Net als in vorige jaren
werd er ook dit jaar in de kerstvakantie een korfbaltoernooi georganiseerd in de Phoenixhal in Mijdrecht,
waarbij scholen uit Mijdrecht teams
mochten afvaardigen.
Vanuit de Proostdijschool deden
dit jaar teams mee uit verschillende groepen.
Dinsdag 21 december was het de
beurt aan de teams uit de middenbouw. Er werd met veel plezier gespeeld en het team van groep 4 wist
zelfs door te dringen tot de halve finale. Deze werd gewonnen en daar-

mee wisten zij een 3e plaats te bereiken. Een prima prestatie en de
kinderen, hun coach en alle aanwezige toeschouwers voor de Proostdijschool waren dan ook heel trots
met het bereikte resultaat.
Woensdag 22 december was het
de beurt aan de teams uit de bovenbouwgroepen. Ook hier had de
Proostdijschool verschillende teams
afgevaardigd. Voorop staat het plezier dat de kinderen beleefden aan
het korfballen met elkaar, maar natuurlijk is het leuk om te winnen.
En dat deden de teams van de

Proostdijschool massaal.
Voor de competitie van groep 7 waren twee teams afgevaardigd en deze wisten door goed samenspel zowel de 1e als ook de 2e plaats te bemachtigen in hun poule.
De twee teams voor de groep 8
competitie wisten dit resultaat te
evenaren en ook zij werden 1e en
2e in hun poule.
Iedereen is bijzonder trots op deze megaprestatie van de Proostdijschoolteams.
Allemaal van harte gefeliciteerd met
jullie behaalde prijzen!!

Jeugd:
Zaterdags vaart er een enthousiaste groep jongeren. Die op het water van alles doen en uithalen. Voor
de iets oudere jeugd is er het kanopolo. Dit is fanatieker en erg dynamisch. Soms spatten de vonken er
vanaf. Het accent ligt in de zomermaanden en de kanosport is goed
te combineren met andere sporten
zoals schaatsen waar het accent in
de winter ligt. Maar ook een combinatie van zwemmen of judo past
goed.
Eigen kano is niet nodig:
Door het promoten van de kanosport tracht de kanovereniging De
Ronde Venen meer mensen kennis
te laten maken met deze sport. De
vereniging komt hieraan tegemoet
door de beginners in het voorjaar te
begeleiden. Door deze begeleiding
wordt er voorkomen dat wanneer je
voor het eerst instapt je onherroepelijk te water gaat. Door de aanwijzingen van de ervaren leden op te
volgen loop je een stuk minder risico op een nat pak. Zo leer je precies
wat wel en niet kan. Speciaal voor
dit doel is er een achttal zeer stabiele kano’s aangeschaft. Nieuwe
leden hoeven nog geen eigen kano te bezitten en kunnen het 1e jaar
gratis gebruik maken van de verenigingsboten. Tijdens het zomerseizoen kunnen in overleg ook andere boten worden uitgeprobeerd. Op
deze wijze wordt er geprobeerd om
de drempel om met kanovaren te
beginnen zo laag mogelijk te houden.
Inlichtingen of kijken
Zie www.kvdrv.nl of kom een keer
langs tijdens de wintertraining in
het zwembad. Op zaterdag 15 en
29 januari; 12 februari en 5 maart
wordt er om 15.30 uur getraind.

Korfbalteam De Vinken 1
morst dure punten
Vinkeveen - Het eerste team van
korfbalvereniging De Vinken verdedigde afgelopen zaterdag de koppositie tegen DKV 1 uit IJmuiden,
de nummer twee uit dezelfde poule. Spannend was het vanaf de eerste minuut en de hele wedstrijd was
het verschil in doelpunten niet meer
dan twee. Maar met vijf scores in de
tweede helft kwam De Vinken net te
kort, wat resulteerde in een 15-14
nederlaag.
Rentree Joyce Kroon
Het verschil op de ranglijst tussen De Vinken 1 en DKV 1 is maar
twee punten. Voor de Fortisformatie een goede gelegenheid om een
gat te slaan in de top van deze derde klasse.
Na de wekenlange blessure van
Joyce Kroon was deze Vinkendame
weer helemaal fit om in de basis te
beginnen. Samen met Charita Hazeleger, Kelvin Hoogeboom en Rudy Oussoren begon dit vak in de verdediging. Aanvallend startten Helene Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Kooijman en Peter Koeleman.
Een ingestudeerde bal tussen beide
Peters leverde al in de eerste aanval
een strafworp op, die door aanvoerder Peter Kooijman werd gescoord.
Het aanvalsspel van DKV had een
hoog tempo en meerdere keren werden de Vinkeveners voorbij gelopen.
De wegtrekballetjes vanuit de korf
werden door de IJmuiders goed afgemaakt, terwijl De Vinken te laat
was om druk te geven op deze schoten. Aan beide kanten werden veel
strafworpen toegekend voor het hinderen bij het nemen van doorloopballen. Na de 5-5, met scores van
Helene, Charita en de derde van Peter, kwam De Vinken op voorsprong
door een benutte vrije bal van Kelvin. Toch had De Vinken geen controle over de eerste helft en zag DKV
op voorsprong komen. Een hoogstandje, door middel van een tikbal,
tussen beide Peters werd fraai af-

gemaakt. Maar in dezelfde minuut
werd de onoplettendheid, bij een
wegketsende bal na een vrije worp,
afgestraft door DKV. Net voor rust
kon De Vinken op 10-9 komen door
een score van afstand van Kelvin.
Spannend tot de laatste seconde
De aanwijzingen van coach Fred
Straatman werden verdedigend uitgevoerd. Het snelle aanvalsspel van
DKV werd vertraagd door bepaalde personen achter te laten verdedigen. Aanvallend creëerde De Vinken geregeld lange aanvallen, maar
het scoringspercentage was te laag.
Na de 10-10, opnieuw uit handen
van Kelvin, kwam De Vinken weer op
voorsprong door een schot van Peter Kooijman. Helaas was de IJmuidense aanval de Vinkeveense verdediging te slim af door weer een wegtrekbal achter de korf te scoren. De
korfballers van DKV wisten elkaar
goed te vinden in het aanvalsspel.
In het laatste kwartier, bij een stand
van 15-13, kwam Peter Koeleman
ongelukkig terecht met zijn voet.
Hij verrekte zijn enkel en maakte zo
plaats voor Ronald Mul. De Vinken
bleef driftig op zoek gaan naar een
aansluitingstreffers en vond deze
door middel van een schot van Helene. In de laatste speelminuten vielen
de afstandschoten net niet door de
mand, waardoor DKV de volle winst
behaalde door een 15-14 overwinning.
Het wordt nu nog spannender in de
top van deze poule. De Vinken staat
samen met DKV op de eerste plaats,
terwijl Fluks ook de mogelijkheid
heeft om de koppositie over te nemen.
De volgende wedstrijd zal gespeeld
worden op 8 januari tegen Fluks 1.
De wedstrijd zal om 18.20 uur aanvangen in de Boei.
Scores deze wedstrijd kwamen uit
handen van: Peter Kooijman (5), Kelvin (3), Helene (2), Mariska, Charita, Rudy en Peter Koeleman (allen 1).

Drie overwinningen voor
schaatsers Nooit Gedacht
Regio - Het was alweer de 4e wedstrijd van de marathoncompetitie op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Als eerst waren de C2 rijders aan de
beurt. Het was weer een aantrekkelijke wedstrijd met veel uitlooppogingen waarbij de Nooit Gedachters zich elke keer goed van voren lieten zien.
In de finale was Jonathan Boom
weer oppermachtig en won voor de
derde keer op rij de wedstrijd, de
rest van het peloton stond niet op
de finishfoto, zoals ze bij het wielrennen zeggen als je zo overtuigend wint! In dezelfde sprint was
Niels Immerzeel uit Wilnis knap derde en die pakt elke keer toch ook
goed zijn puntjes mee voor het klassement. Dirk de Jong werd tussen
al dat jeugdgeweld toch ook weer
knap zesde en Michiel Visschers,
ook zo’n aanstormend talent werd
achter Dirk zevende. Sven Prins
reed ook nog bij de eerste vijftien in
de punten maar door een hapering
in de jurytoren is niet bekend welke plaats.
Daarna waren de C1 rijders aan de
beurt. Kevin Regelink had wel weer
eens zin om een extra wedstrijd te
rijden, hij rijdt normaal bij de 1e divisie van de landelijke competitie. In
het begin was er een rijder weggereden uit het peloton en Kevin dacht
daar rijd ik naar toe. Bij de jongen
aangekomen bleek hij niet met Kevin mee te kunnen. Na een rondje of
10 sloot Kevin aan bij het peloton en
had in zijn eentje een ronde voorsprong. Na een aantal ronden ging
er weer een andere rijder er vandoor

en Kevin ging met hem mee onder
het motto de aanval is de beste verdediging. Na veel inspanning pakte
ze met hun tweeën weer een ronde
op het peloton en zo won Kevin met
veel overtuiging de wedstrijd.
Na de C1 was het de beurt aan
de C3. Dit werd een heel tactische
wedstrijd wat ze eigenlijk niet gewend zijn. Meestal vliegen de Nooit
Gedachters er in om de wedstrijd
hard te maken. In de finale reed Dirk
Kroese ronden lang op kop van het
peloton en in de laatste bocht dacht
iedereen die gaat winnen maar Dirk
maakte een misslag en was helemaal uit zijn ritme. Hij werd toch nog
elfde. Na die misslag van Dirk nam
zijn broer Henk Jan het commando over en met een machtige eindsprint wist hij de wedstrijd te winnen. Vlak achter Henk Jan kwam
Mike Oudshoorn die knap tweede
werd.
Bij de Masters 2 werd Henk Regelink weer knap achtste en zaten René Elenbaas en Jan van der Zon
ook in een goede positie maar in de
laatste bocht viel er een rijder en die
nam Jan mee in zijn val. René moest
zoveel inhouden dat hij helemaal terugviel in het peloton.
Als laatste waren de Masters 3 aan
de beurt met veel Nooit Gedachters die goed meerijden maar puntjes
rijden is toch nog behoorlijk moeilijk. Cor Oudshoorn was nog gevallen maar toch kon hij weer aansluiten bij het peloton maar dat was te
laat om nog in de punten te rijden.
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Musicalkoor De Regenboog op bezoek
bij Zorgcentra Zuwe Maria-Oord
Regio - Donderdagmiddag 23 december gaf musicalkoor De Regenboog een vrolijk kerstoptreden
in Zorgcentra Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen. Het koor staat onder leiding van dirigente Mary van Dijke,
en de middag was gesponsord door
de Rabobank.
Donderdagmiddag 23 december kwamen de kinderen tijdens
de wekelijkse borrelmiddag in Zuwe Maria-Oord een optreden geven. Ze waren gekleed in gekleurde capes en hadden kerstmutsen
op. Ze hadden een repertoire van
maar liefst negentien kerstliedjes
ingestudeerd. Hierbij zaten enkele traditionele liedjes, die de bewoners ook uit volle borst meezongen,
maar ook veel vrolijke eigen kerstliedjes. De zaal zat helemaal vol en
de sfeer was erg goed. Dit optreden
was een mooie afsluiting van twee
weken met uiteenlopende kerstactiviteiten die de bewoners van Zuwe Maria-Oord aangeboden hebben gekregen.

Nog twintig extra prijswinnaars met waardebon van 50 euro

Wie wint de drie hoofdprijzen
van Winkelcentrum Zijdelwaard?

Van Rijn Racing prepareert
nieuwe Skoda Fabia voor 2011
voor een nieuw wapen, waar Van
Rijn een aanval hoopt te kunnen
gaan doen op de top 5 in het Nederlands Kampioenschap Rallyracing.
De SEAT Cordoba, welke door Van
Rijn Racing in het NK en BK inzette,
kon volgens de huidige reglementen gebruikt worden tot 2013. Om in
de toekomst niet tegelijk een nieuwe motor en auto te hoeven opbouwen, werd er besloten om nu alvast te starten met de bouw van een
nieuwe rallyracingwagen. Binnen
de VW-groep biedt Skoda momenteel de beste opties en kan de huidige 1600 motor gebruikt worden.

Mijdrecht - In Mijdrecht wordt er
door Van Rijn Racing hard gewerkt
voor het volgende seizoen. 2011 wil
het team aan de start verschijnen

met een Skoda Fabia Mk2, speciaal
geprepareerd voor de Super 1600
klasse. De SEAT Cordoba wordt na
drie trouwe dienstjaren, vervangen

Afgelopen weken is er al veel werk
verzet, de body is ter controle op
een richtbank geweest, het carrosserie is doorgelast om meer stijfheid
te creëren en een rolkooi, welke bescherming moet bieden aan de coureur, is in de wagen gebouwd. De
Fabia Mk2 wordt volgens de laatste FIA reglementen geprepareerd,

Straten en pleinen woonwijken
ook begaanbaar gemaakt
De Ronde Venen - Hoewel de gemeente er alles aan doet om de
doorgaande wegen berijdbaar te
houden, blijft het in straten en doorgangen binnen de woonwijken vaak
bar en boos. En als er al geveegd
wordt blijkt er vaak geen ruimte te
zijn om grote hoeveelheden sneeuw
ergens naartoe te schuiven.
Bewoners en vooral ouderen en
mensen met een lichamelijk beperking ondervinden duidelijk hinder
van dit ongemak. Zij durven vaak
de dikbesneeuwde en gladde straat
niet meer op om boodschappen te

doen. Aan de andere kant is het
voor medewerkers van het Facilitair
bedrijf van de gemeente geen doen
om overal tegelijk bergen sneeuw te
lijf te gaan. Want er was tegen deze hoeveelheid neerslag geen kruid
gewassen.
Reden dat de gemeente particuliere bedrijven heeft ingehuurd om
straten en pleinen weer toegankelijk te maken en bergen sneeuw te
ruimen.
Zo waren in Wilnis Johan Vellekoop
en Peter Onderwater van MAN
groen en infra uit Waverveen afgelopen donderdag druk bezig de

straten weer begaanbaar te maken
en bergen sneeuw met grote kiepkarren af te voeren. Iets wat door
omwonenden met gejuich werd ontvangen. De ruimers werden getrakteerd op koffie met koek. Dat hebben zij wel verdiend.
Met dank aan de gemeente en hun
private partijen voor het schoonhouden van straten en buurten. Het
zorgt er ook in de woonwijken voor
dat de straten voor eenieder weer
(redelijk) veilig en begaanbaar zijn.
Als alle buurtbewoners met elkaar
hun eigen stoep, tuinpad of stuk-

Regio - Wie van de drie?? Wie wint
de drie hoofdprijzen in het Prijzenfestijn van Winkelcentrum Zijdelwaard in Uithoorn?
Afgelopen maandag 27 december
heeft notaris mevrouw M. Akkermans van het notariskantoor Akkermans-Meulenman de hoofdprijswinnaars getrokken van het Prijzenfestijn van Winkelcentrum Zijdelwaard. De grote vraag is natuurlijk wie de splinternieuwe Audi 1 zal
winnen!
Vrijdag 31 mei om 11.00 uur is de
finale van het Prijzenfestijn met
een spannende prijsuitreiking. Dan
wordt bekendgemaakt wie de Audi
1 gewonnen heeft, maar natuurlijk
ook de reischeque van 1.000,- euro en de elektrische fiets van ruim
1.500,-euro! De elektrische fiets
wordt geleverd met medewerking
van de firma Blom en Blom Fietsexperts uit Uithoorn en is van het merk
Bikkel Bikes type Ibee 2.
Maar de winkeliersvereniging heeft
nog een verrassing: zij geeft die dag
ook nog 20 cadeaubonnen van 50,euro weg die besteed kunnen worden bij alle winkels van Zijdelwaard!
Alle prijswinnaars ontvangen deze
week thuis bericht dat ze een prijs
hebben gewonnen en worden uitgenodigd om vrijdag 31 december
om 11.00 uur aanwezig te zijn om
hun prijs in ontvangst te nemen.
zodat de wagen ook ingezet kan
gaan worden tijdens Europese evenementen. Het doel is om de Skoda in te zetten in de eerste wedstrijd
voor het NK, welke op 10 april 2011
plaatsvindt. Al wacht het team nog
wel op enkele belangrijke onderdelen, wat de inzet van de Skoda tijdens de eerste wedstrijd nog zou
kunnen uitstellen. Eind maart hoopt
Van Rijn Racing het eindresultaat te
kunnen presenteren aan zijn sponsoren en pers.
Langs deze weg, wil Van Rijn Racing zijn sponsoren bedanken die
het afgelopen seizoen 2010 het seizoen Mijdrechtse raceteam ondersteunden:
Aparts Automaterialen, JJ van Rijn
Funderingsmachine’s, BE-Verhuur.
com, HTC van Rijn, Huurmax Nederland, Autobedrijf van Rijn, Handling Company Mijdrecht, Theo van
Rijn Autoschade, I-tee Media, Onderhoudsbedrijf R. de Wit, Piet v/d
Waay Kantineservice, Oliehandel
Vis, Alkemade 724 Mijdrecht en
Biesheuvel Autosport Nieuwendijk.

Vermist..

De Abessijnse kater Tarik
Vinkeveen - Als vermist opgegeven door zijn baas is de wilgkleurige
Abessijnse kater.
Tarik is de naam van deze 11 jaar
oude kater, die wordt vermist van-

af het arkenpark Plashoeve in Vinkeveen. Wie het dier heeft gezien
wordt verzocht contact op te nemen
met de Dierenbescherming via tel.
0297-343618.

Salsa is voor iedereen!
Mijdrecht - Het is de grote trend
van de laatste jaren en de voorspellingen zijn dat het deze zomer weer
een record gaat breken! SALSA.
Deze heerlijke dans waarop je bijna
niet stil kunt blijven staan wordt nu
ook gegeven in Mijdrecht bij Dansstudio Jan Verburg. De dansstudio
heeft een enthousiaste en ervaren
leraar aangetrokken die u gaat laten kennismaken met deze dans, die
inspanning en ontspanning perfect
combineert. Er worden in het hele
land wekelijks vele salsafeesten gegeven en wat dacht u van de feesten komende zomer op strand? Het
unieke hieraan is dat culturen zich
vermengen tussen jong en oud. Salsa is echt voor iedereen!
Heeft u goede voornemens? Wilt u

het komend jaar wat meer aan beweging gaan doen en tegelijkertijd
leuke nieuwe mensen leren kennen? Dan is salsa wat voor u! Er zijn
vele salsastromingen. Bij Jan Verburg zal Salsa L.A. Style worden
gegeven, de meest gedanste salsa-stijl. De salsalessen zullen vanaf medio januari gegeven worden. U
kunt zich nog inschrijven.
Op vrijdag 7 januari is er een open
dag met een gratis proefles salsa
voor beginners, middenniveau en
halfgevorderden.
Aanvang vanaf 20.00 uur. Doe gerust mee en ervaar het ritme, de
passie en de sfeer.
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Dansstudio Jan Verburg,
tel. 0297-284422

Document verloren? Dan
naar het gemeentehuis!
De Ronde Venen - Als u uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart hebt verloren (er is dus
geen sprake van diefstal), meld dit
dan zo snel mogelijk bij Publiekszaken in het gemeentehuis. U vult
daar een formulier in, waarin u uitlegt hoe u het document hebt verloren en waarom u een nieuw document aanvraagt.
Nadat uw identiteit door een medewerker van Burgerzaken is vastgesteld, kunt u direct een nieuw document aanvragen. In de regel kunt
u vijf werkdagen na de aanvraag
uw nieuwe document weer ophalen. Wanneer u in het bezit bent van
meerdere identiteitsbewijzen moet

u deze allemaal meenemen bij de
aanvraag. Document gestolen? Dan
naar de politie
Is uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart gestolen, dan
moet u direct aangifte doen bij de
politie. U krijgt hier een proces verbaal. Daarmee kunt u dan bij Publiekszaken in het gemeentehuis
een nieuw document aanvragen.
Document gestolen of vermist in het
buitenland?
Als uw rijbewijs, paspoort of Nederlandse identiteitskaart door welke
oorzaak dan ook in het buitenland
is kwijtgeraakt, meld dit bij terugkomst zo spoedig mogelijk bij Publiekszaken in het gemeentehuis.

Poging tot diefstal in kerk

De laatste nieuwtjes en vorderingen
betreft de opbouw zijn op
www.vanrijnracing.nl terug te vinden! Het goede voornemen van Van
Rijn Racing voor 2011 is in ieder geval al bekend..

Mijdrecht - Vrijdagavond 24 december kreeg de politie rond 22.15
uur melding dat een man jassen
van kerkbezoekers doorzocht in de
kerk op de Prins Bernhardlaan in
Mijdrecht. De man rommelde tijdens de kerstdienst in jassen van
kerkbezoekers en werd door aan-

wezigen in bedwang gehouden totdat de gewaarschuwde politie ter
plaatste kwam. Agenten hebben de
51-jarige man uit Mijdrecht aangehouden op verdenking van poging
tot diefstal.
Hij moest mee naar het bureau voor
verhoor.

je straat voor hun deur nu ook eens
zouden willen schoonvegen, zou dat
enorm bijdragen. Bij dezen dus een
oproep aan iedereen om daar als

‘vrijwillige sneeuwschuiver’ welwillend medewerking aan te verlenen!
Voor zover u dat nog niet heeft gedaan.

Openstaande
boetes geind

De Ronde Venen - Het wijkteam
van de politie De Ronde Venen is
vorige week druk geweest met het
innen van nog openstaande boetes.
Zo werden na bezoeken aan huis
vier boetes direct betaald en werd
1 man aangehouden die nog 58 dagen gevangenisstraf uit moet zitten.
Ook bij verkeerscontroles wordt nagekeken of de bestuurder nog staat
gesignaleerd. Een eventuele openstaande onherroepelijke boete of
celstraf zal dan direct moeten worden betaald c.q. worden uitgezeten.
De politie van De Ronde Venen herhaalt deze controles de komende
tijd regelmatig en adviseert daarom
aan eenieder die nog boetes open
heeft staan deze zo spoedig mogelijk te betalen.
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Cafetaria Family Uithoorn
vijftiende in Cafetaria Top100
Uithoorn -Op 25 oktober werd de
onafhankelijke ranglijst van topcafetaria’s, samengesteld door het
vakblad Snackkoerier, bekendgemaakt.
Met trots wil Familiy Uithoorn u dan
ook laten weten dat hun bedrijf is
opgenomen in de landelijke Cafe-

taria Top 100 2010/2011. Met behulp van zo’n dertig anonieme juryleden, van wie velen hun sporen in
de branche hebben verdiend, heeft
het vakblad honderden cafetaria’s
bezocht en beoordeeld.
Er is gekeken door het oog van een
kritische consument, en gelet op alle aspecten die een cafetaria voor

deze consument aantrekkelijk kunnen maken. Smaak van de producten, gastvriendelijkheid, prijs/kwaliteitverhouding, hygiëne en natuurlijk de uitstraling van de zaak, het
is allemaal meegenomen in de beoordelingen. Over Family Uithoorn,
15e in Cafetaria Top 100, zei de jury het volgende: ‘Family Uithoorn

stijgt dit jaar van positie 41 naar de
15e plaats. Bij dit bedrijf gaat alles
volgens het boekje. Medewerkers
in perfecte bedrijfskleding, buiten
wordt er geregeld gecontroleerd op
zwerfvuil en als er geen gasten te
bedienen zijn, wordt er schoongemaakt. De bediening is ook prima
in orde. Er wordt keurig gewerkt en
ook de promotie is helemaal in orde.’ Nederland kent ruim 5000 cafetaria’s.
Het feit dat Family Uithoorn is opgenomen in deze ranglijst is dus een
hele prestatie!
Kom daarom topcafetaria Family
Uithoorn zelf ook eens ervaren!

Musicalkoor De Regenboog op bezoek
bij Zorgcentra Zuwe Maria-Oord

Regio - Donderdagmiddag 23 december gaf musicalkoor De Regenboog een vrolijk kerstoptreden
in Zorgcentra Zuwe Maria-Oord in
Vinkeveen. Het koor staat onder leiding van dirigente Mary van Dijke,
en de middag was gesponsord door
de Rabobank. Donderdagmiddag 23
december kwamen de kinderen tijdens de wekelijkse borrelmiddag in
Zuwe Maria-Oord een optreden geven. Ze waren gekleed in gekleurde capes en hadden kerstmutsen
op. Ze hadden een repertoire van
maar liefst negentien kerstliedjes
ingestudeerd. Hierbij zaten enkele traditionele liedjes, die de bewoners ook uit volle borst meezongen,
maar ook veel vrolijke eigen kerstliedjes. De zaal zat helemaal vol en
de sfeer was erg goed. Dit optreden
was een mooie afsluiting van twee
weken met uiteenlopende kerstactiviteiten die de bewoners van Zuwe Maria-Oord aangeboden hebben gekregen.

Kwakelse ‘ballen’ winnen
kerstdrive van b.V.K.
De Kwakel - Een wat vreemde
krantenkop van dit verslag van de
kerstdrive van de Bridge Vereniging
De Kwakel wellicht, maar het wordt
wel duidelijk wat de betekenis hiervan is.
In een zeer gezellige sfeer werd op
23 december in Dorpshuis De Quakel de traditionele kerstdrive gehouden, waar maar liefst 48 paren op
hun ‘kerstbest’ aan de tafels plaatsnamen.
Het dorpshuis was uiteraard geheel
in kerstsfeer opgetuigd, terwijl op
het toneel de door Gerard de Kuijer & Co fraai verzorgde prijzentafel
was gedekt met luxe kerstbroden,
chocolade en alcoholische versnaperingen, waaruit eenieder na afloop van de drive zijn of haar keuze kon maken.
Na een start met koffie en een welkomstwoordje van voorzitter Elly
van Nieuwkoop vooraf werden in de
loop van de avond de leden ook nog
verrast met lekkere hapjes en dat
kun je rustig overlaten aan beheerder Piet Kas en zijn medewerkers.
In de sfeer werden door alle paren
dezelfde spellen gespeeld (‘Top-integraal’ dus), waarbij de vermeend
sterke paren consequent Noord/
Zuid zaten. Uit de uitslag blijkt wel
dat een dergelijke opstelling tot verrassende resultaten leidt, want aan
de bovenkant vinden we paren die
je daar normaal niet verwacht en
voor de onderkant van de ranglijst
geldt hetzelfde.
De verrassing van de avond was de
overwinning van gelegenheidspaar

Joop de Jong en Adrie Voorn met
64,28%. Als je in De Kwakel woont
en Voorn heet ontkom je er niet aan,
dat je een bijnaam hebt en deze
Adrie Voorn is al decennia lang bekend als ‘Aai Bal’.
Het toeval wil, dat Joop de Jong al
meer dan 60 jaar in De Kwakel door
het leven gaat als ‘Bal’ de Jong.
Waar de herkomst van de bijnaam
van Adrie Voorn bij insiders wel bekend is, geldt dit niet voor die van
Joop. Maar goed, de ‘Ballen’ waren
aan elkaar gekoppeld en zij speelden de sterren van de bridgehemel,
wat hen dus de dikverdiende 1e
plaats opleverde.
Op de 2e plaats treffen we Addie de
Zwart en Hetty Kesting met 62,81%,
terwijl Wim en Rita Ritzen 3e werden met 62,78% .
De top 10 werd gecompleteerd door
achtereenvolgens de paren Greet de
Jong/Roel Knaap (62,72%), Loes en
Frayo Fritschy (61,5%), Mayke Dekker/Ellen de Jong (60,86%), Jan Heijlman/Margo Zuidema (59,06%),
Hennie en Jan van der Knaap
(58,19%), Toos Boerlage/Corrie van
der Peet (57,28%) en Piet en Truus
Langelaan (56,29%).
Dat betekent dat in de top 10 dus
4 ‘Noord/Zuid’ paren staan en maar
liefst 6 ‘Oost/West’ paren, dus hoezo
‘sterke paren’ op N/Z?
Na afloop kreeg elk paar een fraai
boekwerkje met daarin de spellen, voorzien van commentaar, zodat nog flink nagekaart kon worden.
Het bleef daarna nog lang gezellig
in het dorpshuis, waarna eenieder
huiswaarts toog.

Dartkampioenschap in dorpshuis
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16, wordt zaterdag 15 januari de Open Kwakelse Dartkampioenschappen gehouden. Inschrijving vanaf 12.00 uur

voor ’5 euro voor dames en heren.
De wedstrijden beginnen om 13.00
uur. Voor de heren is er ook nog een
verliezersronde. Tevens is de kraam
met dartartikelen weer aanwezig.

Schoolvolleybaltoernooi
KDO viert eerste lustrum

De Kwakel - De SV. KDO afdeling volleybal organiseert op zaterdagmiddag 22 januari 2011 het vijfde schoolvolleybaltoernooi. De vorige jaren werd het toernooi gehouden met een beperkt aantal scholen, maar dit lustrumjaar zijn alle basisscholen in Uithoorn en De Kwakel vanwege dit 1e lustrum uitgenodigd om teams in te schrijven en
te strijden voor het kampioenschap
van Uithoorn/De Kwakel. Het toernooi wordt gespeeld met teams verdeeld in twee categorieën, één van

groep 5/6 en één van groep 7/8. De
school die verhoudingsgewijs met
de teams de meeste punten behaalt
is De Kampioen en ontvangt de wisseltrofee. Per categorie zijn ook bekers te winnen.
Als extraatje is er een prijs te winnen voor het team met de leukste of
gekste naam.
Inschrijven kan tot vrijdag 7 januari
2011 op volleybal@kdo.nl.
Plaats van handeling is de KDOsporthal op het KDO-terrein in De
Kwakel.

Capoeira Uithoorn zelfstandig
verder op nieuwe locatie
Uithoorn - Capoeira Uithoorn
start woensdag 5 januari 2011 met
een nieuwe reeks lessen voor zowel jong als oud. Docent Mobilette (Frans Roodvoets) van Capoeira
begint het nieuwe jaar als zelfstandige leraar op een nieuwe locatie
in Uithoorn en op zijn vaste plek in
Mijdrecht. Capoeira is een populaire Braziliaanse vechtsport die doorspekt is met dans, acrobatiek, percussie en zang.
Op het Amsterdamse Leidseplein
zie je ze wel eens, een groepje mannen dat onder zang en getrommel
indrukwekkende vechtbewegingen,
handstanden en hoge schoppen
maakt. Mobilette, die in de zomer
vaak op het plein te vinden is, leert
graag de technieken en de filosofie
van de sport aan zijn leerlingen. Ca-

poeira is meer dan alleen een vechtsport, het is goed voor de conditie,
kracht, lenigheid en ritme. Doordat
capoeira een sport is die individueel in een groep beoefend wordt, levert het ook een bijdrage aan zelfvertrouwen en respect. Bij de acrobatische bewegingen wordt de ander nimmer geraakt.
Mobilette geeft zowel les aan kinderen als aan volwassenen. In basisschool De Vuurvogel aan de Arthur
van Schendellaan 53 in Uithoorn,
worden de lessen op woensdag gegeven. De kinderles is van 18.30 tot
19.30 uur en de les voor volwassenen is van 19.30 tot 21.00 uur. De
lessen in Mijdrecht worden gegeven
in De Brug aan de Van Wassenaerstraat 9. Deze zijn op zaterdag van
13.00 tot 14.00 uur.

badmintonners De Kwakel
blikken terug en vooruit!

Drie overwinningen voor
Nooit Gedachters
Regio - Het was alweer de 4e wedstrijd van de marathoncompetitie op
de Jaap Edenbaan in Amsterdam.
Als eerst waren de C2 rijders aan de
beurt. Het was weer een aantrekkelijke wedstrijd met veel uitloop pogingen waarbij de Nooit Gedachters zich elke keer goed van voren lieten zien. In de finale was Jonathan
Boom weer oppermachtig en won
voor de derde keer op rij de wedstrijd, de rest van het peloton stond
niet op de finish foto, zoals ze bij het
wielrennen zeggen als je zo overtuigend wint! In dezelfde sprint was
Niels Immerzeel uit Wilnis knap derde en die pakt elke keer toch ook
goed zijn puntjes mee voor het klassement. Dirk de Jong werd tussen
al dat jeugd geweld toch ook weer
knap zesde en Michiel Visschers,
ook zo’n aanstormend talent werd
achter Dirk zevende. Sven Prins
reed ook nog bij de eerste vijftien in
de punten maar door een hapering
in de Jury toren is niet bekend welke plaats.
Daarna waren de C1 rijders aan de
beurt. Kevin Regelink had wel weer
eens zin om een extra wedstrijd te
rijden, hij rijdt normaal bij de 1e divisie van de landelijke competitie. In
het begin was er een rijder weggereden uit het peloton en Kevin dacht
daar rijd ik naar toe. Bij de jongen
aangekomen bleek hij niet met Kevin mee te kunnen. Na een rondje of
10 sloot Kevin aan bij het peloton en
had in zijn eentje een ronden voorsprong. Na een aantal ronden ging
er weer een andere rijder er vandoor

en Kevin ging met hem mee onder
het motto de aanval is de beste verdediging. Na veel inspanning pakte
ze met hun tweeën weer een ronde
op het peloton en zo won Kevin met
veel overtuiging de wedstrijd. Na de
C1 was het de beurt aan de C3. Dit
werd een heel tactische wedstrijd
wat we eigenlijk niet gewend zijn.
Meestal vliegen de Nooit Gedachters er in om de wedstrijd hard te
maken. In de finale reed Dirk Kroese ronden lang op kop van het peloton en in de laatste bocht dacht iedereen die gaat winnen maar Dirk
maakte een misslag en was helemaal uit zijn ritme. Hij werd toch nog
elfde. Na die misslag van Dirk nam
zijn broer Henk Jan het commando over en met een machtige eindsprint wist hij de wedstrijd te winnen. Vlak achter Henk Jan kwam
Mike Oudshoorn die knap tweede
werd.
Bij de Masters 2 werd Henk Regelink weer knap achtste en zaten René Elenbaas en Jan van der Zon
ook in een goede positie maar in de
laatste bocht viel er een rijder en die
nam Jan mee in zijn val. René moest
zoveel inhouden dat hij helemaal terug viel in het peloton.
Als laatste waren de Masters 3 aan
de beurt met veel Nooit Gedachters die goed mee rijden maar puntjes
rijden is toch nog behoorlijk moeilijk. Cor Oudshoorn was nog gevallen maar toch kon hij weer aansluiten bij het peloton maar dat was te
laat om nog in de punten te rijden.

De Kwakel - Badmintonvereniging
De Kwakel is al weer bijna halverwege het seizoen, tijd voor een blik
terug en een blik vooruit! Het seizoen ging voor de competitie goed
van start, maar inmiddels zijn de
meeste teams wat teruggezakt. Met
nog ongeveer drie wedstrijden te
gaan in januari voor elk team, is de
stand als volgt: team 1 staat met de
vierde plaats in het midden, evenals
team 2 met de derde plaats. Het herenteam staat op dit moment tweede, maar het verschil met zowel de
nummer 1 als de nummers 3 en 4
is miniem.
Na het kampioenschap van vorig
jaar kan dan ook gezegd worden
dat ze zich in de hogere klasse goed
weten te handhaven. Ook het tweede jeugdteam staat tweede en doet
het dus erg goed. Het eerste jeugdteam staat een-na-laatste. De laatste loodjes, en dan kunnen de clubkampioenschappen beginnen!
Senioren
De senioren hebben in november
een introducétoernooi gespeeld
waarbij een aantal oud-leden, maar
ook wat nieuwe gezichten te zien
waren.
De jeugd heeft zijn ouders aan het
werk gezet tijdens het Sinterklaastoernooi. Natuurlijk is ook de sint
weer bij de vereniging geweest.
In december is een aantal kinderen van de badmintonvereniging in
Nieuwveen naar De Kwakel gekomen om wedstrijdjes te spelen. Tijdens de wedstrijden ging het er
heet aan toe, maar De Kwakel heeft
het uiteindelijk weten te winnen.
Binnenkort zal een delegatie van De

Kwakel naar Nieuwveen afreizen om
de eer te verdedigen. Ook komt de
vereniging uit Mijdrecht/Wilnis op
bezoek in februari.
De senioren sloten het seizoen in
2010 af met een kersttoernooi. Uitgedost in uiteenlopende outfits
(denk aan kerstmutsen, winterpruiken, stropdassen, skibroeken en
een kerstboommuts met lichtjes)
gingen de senioren de strijd met elkaar aan.
Halverwege werden ze getrakteerd
op een heerlijk glas Glühwein (mede mogelijk gemaakt door René) en
na afloop was er een prijsuitreiking
en een afsluitende borrel.
Programma
In het nieuwe jaar staat er weer van
alles op het programma. De jeugd
start met een nieuwjaarstoernooi
op 8 januari waarbij ieder lid een
vriendje of vriendinnetje mee mag
nemen. Na de competitie starten
zowel de senioren als de jeugd (beide op 2 niveaus) met de clubkampioenschappen en in april gaat de
jeugd weer op kamp naar een nog
geheime locatie.
Tussendoor wordt er gewoon getraind en weet de jeugd- en de activiteitencommissie vast nog wel
een aantal activiteiten te organiseren met de financiële steun van de
sponsors.
Ook benieuwd naar wat er allemaal
gebeurt bij deze gezellige vereniging? Kom dan eens kijken en/of
meedoen op zaterdag tussen 9.00
en 11.00 uur (jeugd) of op maandag
tussen 20.00 en 22.30 uur (senioren)
in de grote sporthal van K.D.O. in De
Kwakel!

Morgen gebeurt het!
Uithoorn - Inderdaad, morgen donderdag 30 december 2010 gaat het
weer gebeuren bij Legmeervogels.
Het traditionele Oliebollenklaverjasen voetbaltoernooi wordt dan weer
gespeeld. Voor het voetbalgebeuren
zijn de trainers van alle team/elftallen zaterdag en zondag uitgenodigd, alle zaterdag-en zondagsenioren, de zaalvoetballers en ook alle A-junioren zaterdag en zondag.
Zoals het er nu naar uitziet wordt
er gespeeld op veld 2. De voetballers worden verwacht tussen 19.00
uur en 19.15 uur. De namen van de
deelnemers worden genoteerd en
gaan in een grote hoed. Dan wordt
door middel van loting de teams
samengesteld. Dat wil zeggen dat

spelers uit bijvoorbeeld de zaterdag 1 gekoppeld kunnen worden
aan spelers van de zondag 4. Alles
is dan mogelijk. De start is dan om
19.30 uur. Naast het voetbalgebeuren is er ook volgens de traditie het
oliebollenklaverjastoernooi. Dit begint om 20.00 uur. De deelnemers
m/v aan het oliebollenklaverjastoernooi betalen 2,50 p.p.
Tijdens beide toernooien krijgt u alle gelegenheid om gratis te genieten van oliebollen en als u wilt met
poedersuiker.
U komt ook donderdag 30 december? Misschien niet als deelnemer
maar als toeschouwer? Ook deze
laatste kan genieten van de gratis
oliebollen.

