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KORT NIEUWS:

Drie dagen 
oliebollen bakken
Vinkeveen - Na de kerstda-
gen worden drie dagen lang 
oliebollen en appelbeignets 
gebakken door de leden van 
de Protestantse gemeente ‘De 
Morgenster’. Heerlijke versna-
peringen om oudjaar te vieren. 
Het team bakt oliebollen van 
hoge kwaliteit met veel appels, 
krenten en rozijnen als vul-
ling. Wie wil, kan nu al oliebol-
len en appelbeignets bestellen 
via de website www.oliebollen-
vinkeveen.nl. Dagelijks worden 
ze vers gebakken op maan-
dag 29, dinsdag 30 en woens-
dag 31 december. Zo kunt u ze 
elke dag vers eten zonder zelf 
te hoeven bakken. De verkoop 
vindt op alle dagen plaats van-
af het parkeerterrein van win-
kelcentrum Zuiderwaard en bij 
de kerk aan de Herenweg 253 
te Vinkeveen.

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

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

Is uw 
cv ketel al 

winterklaar?

www.vderwilt.nl

G-STAR/GEISHA/JACK&JONES/ONLY/PALL MALL/VILA/KULTIVATE/LTB 
VERO MODA/PUREWHITE/CARS/PETROL/NAME IT/PIECES/WRANGLER

zATERDAG 27, MAANDAG 29
DINSDAG 30 EN WOENSDAG 31/12

BIG L JEANS DISCOUNT | JOIN fASHION | WWW.BIGL.NL
zIJDSTRAAT 61, AALSMEER | MAANDAG T/M zATERDAG | TEL: 0297 321177

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

WOUDA
F A S H I O N

NU TOT 70% KORTING
OPHEFFINGSUITVERKOOP
dames, heren en kinderen

NOG 1
OPEN WOE. T/M ZAT. V.A. 11.00 UUR

WEEK
TE GAAN!

DORPSSTRAAT 65 • WILNIS

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Mijdrecht – Nog geen twee jaar 
geleden was er al ‘oorlog’ aan Bo-
zenhoven in Mijdrecht, toen bleek 
dat een projectontwikkelaar zon-
der vergunning de zaag zette in drie 
prachtige monumentale bomen. 

Na protest van omwonenden heeft 
de gemeente de zaagpraktijken 
toen kunnen stoppen en werd hier-
mee een van drie bomen gered. De 
meerderheid van de raad kwam op 
voor behoud van deze boom en zet-

te de boom op de lijst waardevolle 
bomen. 
Woensdagochtend vroeg werden 
bewoners aan Bozenhoven wakker 
van het geluid van een zaagmachi-
ne. Hun angstige voorgevoel werd 
bewaarheid: de laatste prachtige 
boom lag in stukjes gezaagd. Poli-
tie gebeld, gemeente, raadsleden, 
maar bij navraag blijkt dat het colle-
ge vermoedelijk gewoon heeft zitten 
slapen en de projectontwikkelaar in 
zijn recht stond. Naar nu blijkt stond 

deze boom wel degelijk op de voor-
lopige lijst van waardevolle bomen, 
maar is deze na een zienswijze van 
projectontwikkelaar Spelt (de eige-
naar van de grond) van deze lijst 
verwijderd. Na vaststelling van de 
lijst door het college was deze boom 
niet meer kapvergunningsplichtig 
en kon hij gewoon gekapt worden, 
wat dan ook direct is gebeurd. 
Foutje? Opzet? Wie het weet mag 
het zeggen. Vreemd is het en de 
boom is reddeloos verloren.

Laatste monumentale boom 
aan Bozenhoven omgezaagd!

Mijdrecht - De complete Ajax se-
lectie van het succesvolle vrou-
wenelftal inclusief de medische 
staf, begeleiders en trainers be-
zocht woensdagavond 17 december 
het Grieks specialiteiten restaurant 
Corfu van Jannis Mitropoulos aan 
de Raadhuislaan in Mijdrecht. Dit 
keer als ‘elftal’, maar volgens Jannis 
komen de vrouwen ook regelmatig 
privé met hun familie, partner en of 
vrienden naar zijn restaurant. Jan-
nis doet het kennelijk erg goed op 

het culinaire vlak dat zijn gelegen-
heid zo dikwijls wordt bezocht. “Het 
is niet alleen een goed op elkaar in-
gespeeld elftal, maar veel uit de se-
lectie zijn ook vriendinnen. Initiatief-
neemster is Anouk Hoogendijk (29) 
die al lange tijd bij ons kwam en 
nog steeds komt om lekker Grieks 
te eten. Zij is verzot op de Griek-
se keuken en heeft haar elftalle-
den waarschijnlijk geïnspireerd om 
er ook eens kennis mee te maken”, 
aldus Jannis.

Anouk is geboren en getogen in 
Mijdrecht en vervult de rol van mid-
denvelder in het elftal. Ooit begon 
zij haar voetbalcarrière op 9-jari-
ge leeftijd bij CSW in Wilnis en kijk 
eens wat ervan geworden is! Het 
Ajax vrouwenelftal speelt topvoet-
bal in de Beneleague (Benelux com-
petitie) en staat, nu de winterstop is 
ingegaan, op de eerste plaats met 
30 punten uit 12 westrijden. 

(Vervolg elders in deze krant)

Ajax vrouwen voetbalselectie 
bij restaurant Corfu

Vinkeveen - Rob Voorbij, inwoner 
van Vinkeveen, is woensdagmiddag 
17 december door politie en ge-
meente in het zonnetje gezet van-
wege zijn inzet op het gebied van 
veiligheid. Rob Voorbij houdt zijn 
ogen en oren voortdurend open tij-
dens de dagelijkse ommetjes die hij 
maakt met zijn hond Aras. Hij meldt 
de politie actief als hij verdachte za-
ken ziet en spreekt mede-inwoners 
aan om goed op hun spullen te let-
ten. Rob is een mooi voorbeeld van 
burgerparticipatie, meent zowel 
teamchef Cees van Zutphen van de 
politie als burgemeester Divendal 
van De Ronde Venen. Regelmatig 
legt Rob contact met de politie om 
te vragen in welke buurten inbre-
kers actief zijn. Hij loopt daar dan 
met zijn hond even een extra rond-
je, op zoek naar verdachte personen 
of zaken. Is onderdeel van zijn bur-
gerplicht, vindt hij. Deze week nog 
ging hij op zoek naar een verdwe-
nen putdeksel. Die vond hij in een 
container en plaatste hem meteen 
ook maar terug. En eerder dit jaar 
vervulde hij een belangrijke rol in de 
aanhouding van twee mannen die 
werden verdacht van een poging tot 
woninginbraak aan de Baambrug-
se Zuwe. Vorige maand trof hij nog 
een gestolen brommer aan in Vin-
keveen.

Inzet
Wat politie en gemeente betreft vol-
doende reden om hem eens in het 
zonnetje te zetten en te bedan-
ken voor zijn niet afl atende inzet. 
Woensdag 17 december werd hij 
door Peter Smit van de politie op-
gehaald en door burgemeester en 
teamchef opgewacht in het nieuwe 
politiebureau aan Bozenhoven. Bei-
den spraken een enigszins verbou-
wereerde Rob Voorbij toe, bedank-
ten hem voor zijn betrokkenheid en 
overhandigden hem een klein pre-
sentje.

Ook burgemeester Maarten Di-
vendal wachtte een verrassing. Hij 
ontving van Peter Smit, bij de poli-
tie verantwoordelijk voor coördina-
tie van bestrijding van woningin-
braken, een speciale trofee voor de 
goede samenwerking tussen poli-
tie en gemeente afgelopen jaar. Die 
samenwerking heeft er in geresul-
teerd dat het aantal woninginbra-
ken het afgelopen jaar aanmerkelijk 
is gedaald. Het aantal voltooide wo-
ninginbraken daalde de eerste elf 
maanden van dit jaar van 107 naar 
68, het aantal pogingen is gedaald 
van 86 naar 37 en het percentage 
woninginbraken dat is opgehelderd 
is gestegen van 8,3% in 2013 naar 
13,7%. 

De ogen en oren van Vinkeveen

Rob Voorbij, in 
het zonnetje gezet

Martien van Herk (rechts) overhandigt Rob Voorbij een presentje en bloemen 
voor zijn inzet. Terwijl burgemeester Divendal de speciale trofee in ontvangst 
neemt van Peter Smit (links) 

De Ronde Venen – Voor oud en 
nieuw verschijnt de Nieuwe Meer-
bode niet op woensdag, maar op 
dinsdag. Deze laatste uitgave van 
dit jaar is een krant met het jaar-
overzicht, veel goede wensen en 
natuurlijk de bekende nieuwtjes uit 
uw buurt. Sportverslagen, raadsver-
slagen, feestjes die gevierd zijn op 
diverse sportclubs, verenigingen of 
scholen en natuurlijk advertenties 

met de laatste aanbiedingen voor 
een gezellig oud en nieuw. Een dag 
eerder verschijnen betekent natuur-
lijk ook dat de krant eerder wordt ge-
maakt. Nieuwtjes, verslagen, foto’s, 
enzovoort kunnen deze week wor-
den aangeleverd tot maandagoch-
tend 10.00 uur. U kunt dit doen via: 
redactiemijdrecht@meerbode.nl. 
Advertenties kunt u aanleveren 
maandagochtend tot 12.00 uur via 

verkoopmijdrecht@meerbode.nl 
. Natuurlijk kunt u uw adverten-
tie ook telefonisch doorgeven: via: 
0297-581698 of 0653847419.

De eerstvolgende krant is dan weer 
op woensdag 7 januari aanstaande. 
De aanlevertijden zijn dan voor de 
redactie: dinsdagochtend tot 9.00 
uur en voor advertenties dinsdag-
ochtend tot 10.00 uur.

Krant dag eerder in de bus

Geen krant?
0297-581698
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De Ronde Venen – Een van de 
agendapunten in de raadsvergade-
ring van donderdag jl. was de be-
stuursrapportage. Een rapporta-
ge waarin het college de raad laat 
zien hoe het ervoor staat met ver-
schillende projecten. Het zag er in 
de eerste oogopslag goed uit: een 
positief resultaat van 149.000 eu-
ro. De fractie van het CDA was ech-
ter niet echt blij. Zij waren bezorgd, 
beducht en zeer ontevreden. Zij lie-
ten dit dan ook heel duidelijk horen: 
“Voor ons ligt de derde bestuurs-
rapportage. Een rapportage die 
een positief resultaat laat zien van 
149.000 euro. De CDA fractie is blij 
met dit resultaat. Tegelijkertijd is de 
fractie van het CDA echter bezorgd, 
beducht, maar bovenal bevreesd”, 
aldus het CDA. 

Beducht 
“De verkoop van de Stationslocatie 
Mijdrecht is mislukt. De gemeente 
is in gesprek met mogelijke gega-
digden maar tot op heden zijn geen 
resultaten geboekt. In de bestuurs-
rapportage wordt in de bijlage aan-
gegeven dat het risico bestaat dat 
een extra afwaardering van 1 mil-

joen noodzakelijk is. 1 miljoen eu-
ro’s extra afboeking voor twee ka-
veltjes. Deze afboeking is nog niet 
in de cijfers meegenomen maar als 
deze wordt verwerkt, dan laat 2014 
een heel ander cijfer, namelijk een 
fors verlies zien. Onze fractie is dan 
ook beducht voor de financiële ge-
volgen van de verkoop van de stati-
onslocatie Mijdrecht.” 

Bevreesd
“In het voorjaar is aangegeven dat 
Westerheul vele miljoenen minder 
gaat opleveren. Nu wordt aangege-
ven dat de stationslocatie een mil-
joen extra gaat kosten. En dat bin-
nen een jaar tijd. Nu heeft de ge-
meente nog diverse grondexploita-
ties lopen. Hoeveel miljoenen zijn 
hier nog extra voor nodig? Wij, de 
fractie, zijn dan ook ernstig be-
vreesd voor de herhaling van een 
extra afboeking, dan wel voor fors 
lagere voorgespiegelde opbrengs-
ten in de toekomst. Het is prach-
tig dat een resultaat van 149.000 
ruro wordt gerapporteerd in de be-
stuursrapportage. Indien echter 
waarschijnlijk nog 1 miljoen extra 
moet worden afgeboekt, heeft dit 

resultaat weinig informatieve waar-
de, zeker indien posten van lang ge-
leden als opbrengsten zijn opgeno-
men. Wij maken ons grote zorgen. 
Is de gemeente in control wat be-
treft haar ontwikkelingsprocessen? 
Nu de miljoenenverliezen zich her-
halen op grondexploitaties.” 

Extra verliezen
“Of zitten er nog meer extra verlie-
zen in het vat, welke nog niet be-
kend zijn? Is de gemeente wel in 
control wat betreft haar rapportage 
naar de raad toe, indien tussen ge-
beurtenis en rapportage 9 maanden 
gelegen zijn. Of zit ook hier nog het 
een en ander aan te verwachten na-
komende posten in het vat. Zouden, 
gezien de tijd van het jaar, beide va-
ten wel eens een kruitvat in de toe-
komst kunnen zijn? Wij horen graag 
van de portefeuillehouder of er nog 
meer vuurwerk in de grondexploita-
tie is te verwachten en verzoeken de 
portefeuillehouder vriendelijk in de 
in 2015 nieuw te ontwikkelen rap-
portagemodule, de Raad tijdig te 
informeren over eventuele ontwik-
kelingen. Kwaliteit van informatie 
hangt immers niet alleen af van de 

Gemeenteraad bezorgd over tekorten bij grondexploitatie

CDA: “Verkoop stationslocatie 
mislukt: een miljoen afschrijven”

juistheid maar ook van de volledig-
heid en tijdigheid van de informa-
tie”, aldus het CDA. 

Liegen
Niet alleen het CDA uitte haar be-
zorgdheid, ook de overige fracties 
stonden niet te juichen over deze 
bestuursrapportage. Ze gebruikten 
niet dezelfde bewoordingen, maar 
het kwam ongeveer op hetzelfde 
neer. De PvdA-GroenLinks-Lokaal-
Sociaal begreep ook de tegenval-
ler van de Stationslocatie niet: “Nog 
niet zo lang geleden hoorden we 
niets anders van het college dan 
dat het prima zou gaan. Het was 
een prima te verkopen stuk grond, 
waar genoeg gegadigden voor zou-
den zijn. En nu… het wordt weer 
niks en wij betalen het gelag.” Ook 
D66 had er geen goed woord voor 
over en vroeg zich af wie er nu gelo-
gen had: de ambtenaren of de wet-
houder. Wethouder David Moolen-
burgh (CDA) was niet blij met de 
kritiek: “Ik ben zeer teleurgesteld 
in de woorden van de CDA frac-
tie”, zo begon hij zijn beantwoor-
ding. “Wij berekenen eens per jaar 
de grondexploitatie. Wij doen dat zo 
exact mogelijk. Wij geven ook altijd 
aan dat er risico’s in zitten, dat kan 
ook niet anders. Ik kan u voorspel-
len dat medio mei de stationsloca-
tie een extra zorg zal zijn. Aan de 
andere kant weet ik zeker dat winst 
komt uit de verkoop van de vrije ka-
vels in de Winkelbuurt in Abcoude. 
Zo is het nu eenmaal. Je hebt ups 
en downs”, aldus Moolenburgh.
Wethouder Anco Goldhoorn van 
Ronde Venen Belang is verantwoor-
delijk voor het reilen en zeilen rond 
de Stationslocatie: “Ambtenaren lie-
gen niet en dekken ook niets toe”, 
zo begon de wethouder. “We ge-
loofden erin dat de verkoop goed 
zou gaan. We hebben niet gelogen. 
Liegen is als je iets zegt, waarvan je 
al zeker weet dat het niet zo is. Wij 
waren er heilig van overtuigd dat 
de twee kavels van de stationsloca-
tie beide in de verkoop gebracht en 
verkocht zouden worden. Het is an-
ders gelopen. Begin januari bren-
gen we ze weer in de verkoop”, al-
dus de wethouder.

Vinkeveen - Begin 2014 heeft de 
gemeenteraad de Dorpsvisie Cen-
trum Vinkeveen aangenomen. On-
der het motto ‘Vinkeveen: Dorp aan 
de Plassen’ is samen met inwoners 
en ondernemers een ideaalbeeld 
geschetst van hoe Vinkeveen er in 
de toekomst uit kan zien. De ge-
meente wil graag dat de visie wordt 
uitgevoerd en heeft daarvoor samen 
met een klankbordgroep een pro-
jectplan gemaakt. Dit projectplan 
heeft het college dinsdag 16 de-
cember aangenomen en voor defi-
nitieve besluitvorming naar de raad 
gestuurd. 

Een wens uit de dorpsvisie Centrum 
Vinkeveen is om de relatie tussen 
het dorp en de plassen te verbete-
ren door aan de Herenweg een re-
creatief centrum te maken met een 
passantenhaven, een dorpsplein, 
horeca en detailhandel. Een ande-
re wens is om de verkeersaanslui-
ting van Vinkeveen op de N201 te 
verbeteren. In het projectplan zijn 
de stappen beschreven die daar-
voor nodig zijn. 

Ideeen
Wethouder David Moolenburgh; 
“Na besluitvorming in de raad gaan 

we van start. We zijn vooral geïn-
teresseerd in de ideeën en wen-
sen van inwoners, ondernemers en 
grondeigenaren in het gebied. Om 
ideeën met elkaar te kunnen uit-
wisselen, willen we de oude kanti-
ne van de Adelaar ombouwen tot 
een informatie- en ontmoetings-
centrum. Hier komen tekeningen te 
hangen, worden maquettes neerge-
zet en zorgen we ervoor dat ieder 
met een idee of vraag terecht kan. 
De opening van dit centrum zal de 
eerste concrete stap zijn om van 
Vinkeveen een dorp aan de plas-
sen te maken. Daar gaan we een 

Vinkeveen dorp aan de Plassen:

Van ambitie naar werkelijkheid

feestje van maken.” Het projectplan 
is tot stand gekomen in samenwer-
king tussen de gemeente, bewo-
nersvereniging InVinkeveen, de on-
dernemersvereniging Vinkeveen en 
de ontwikkelcombinatie Adelaar-
HerenwegVastgoed/projectontwik-
kelaar Timpaan. Doel is eind 2015 
tot een mooi ontwerp te komen voor 
het centrum van Vinkeveen dat ver-
keersveilig, haalbaar en betaalbaar 
is. Een belangrijk onderdeel daar-
in is de aansluiting van Vinkeveen 
op de N201. Het ontwerp wordt ge-
maakt onder leiding van LAP Land-
scape & Urban Design uit Rotter-
dam.

Vervolg
De gemeenteraad van de gemeen-
te De Ronde Venen behandelt het 
projectplan Vinkeveen Dorp aan 
de Plassen naar verwachting in de 
commissievergadering van 20 ja-
nuari 2015. Besluitvorming door de 
raad vindt dan naar verwachting 
plaats in de raadsvergadering van 
5 februari 2015. Na besluitvorming 
door de raad wordt de datum van de 
opening van het informatiecentrum 
bekend gemaakt.

Meer informatie
De dorpsvisie Centrum Vinkeveen 
en het projectplan Vinkeveen Dorp 
aan de Plassen, vindt u op de web-
site van de gemeente De Ronde Ve-
nen: http://www.derondevenen.nl/
leven-en-werken/dorpsvisie-cen-
trum-vinkeveen_43309/.

Hebt u ideeën voor het centrum van 
Vinkeveen? U kunt uw ideeën di-
gitaal kwijt op de facebookpagina 
Vinkeveen anno 2020 (https://www.
facebook.com/vinkeveen2020). 

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

door Joop Frankenhuizen
Voor zover we uit diverse publica-
ties begrijpen is het college van 
B&W in de gemeente De Ronde 
Venen al een tijdje bezig om met 
de gemeenten Diemen, Uithoorn 
en Ouder Amstel (DUO) een ge-
meenschappelijke regeling (GR) 
te treffen om de eigen informa-
tie- en communicatietechnolo-
gie (ICT) op regionaal niveau te 
brengen. Immers iedere gemeen-
te heeft zijn eigen computersy-
stemen, zijn eigen software en 
zijn eigen manieren om de ei-
gen problematiek op eigen ni-
veau op te lossen en die zijn veel-
al niet uitwisselbaar voor ande-
ren. Veel schot zit er niet in want 
de Rondeveense gemeenteraad 
ziet een Plusregio niet zo zitten. 
Misschien leuk eens terug te kij-
ken naar de BRU (Bestuur Regio 
Utrecht), de allergrootste GR die 
DRV in 1995 met 28 gemeenten 
op gezag van het Rijk heeft moe-
ten tekenen en die de gemeen-
te alleen maar geld heeft gekost. 

Plusregio is extra 
bestuurslaag 
Opmerkelijk is dat de drie ge-
noemde gemeenten onderdeel 
zijn van de Stadsregio Amster-
dam, waarin 16 gemeenten in de 
provincie Noord Holland met el-
kaar samenwerken om de be-
reikbaarheid, de leefbaarheid en 
de ruimtelijke ontwikkeling van 
het gebied te verbeteren. Nu pro-
beren B&W met DUO Plus, waar 
Amsterdam de baas is, zelfs de 
provinciegrenzen te overschrij-
den. Bestuurlijk gezien is een 
plusregio een extra bestuurslaag 
naast Rijk, Provincie, Gemeente 
en Waterschap. Alleen wordt het 
bestuur van een plusregio niet 
rechtstreeks door de burger ge-
kozen. Volgens het Centraal Bu-
reau Statistiek kostte in 2004 de 
samenwerking met buurgemeen-
ten, provincie en andere samen-
werkingsverbanden op algemeen 
bestuurlijk gebied vier euro per 
inwoner. Anno 2014 telt de ge-
meente DRV 42642 inwoners! 
Reken eens uit wat meedoen aan 
DUO Plus ons anno 2015 gaat 
kosten.
 
De BRU
Op 1 juni 1995 start het regionaal 
openbaar lichaam Bestuur Re-
gio Utrecht met 28 gemeenten, 
die samen het grootste deel van 
de provincie Utrecht vormen. Het 
doel is behartiging van de belan-
gen met een regionaal karakter 
zoals het vaststellen van een re-
gionaal structuurplan ruimtelijke 
ordening met daarin onder meer 
het grondbeleid, het vaststellen 
van een
huisvestings-verordening, het 
vaststellen van een regionaal ver-
keers- en vervoersplan, het vast-
stellen van een regionaal-eco-
nomische ontwikkelings-strate-
gie voor wat betreft bedrijfster-
reinen, kantoorlocaties en detail-
handelsvoorzieningen van regio-
naal belang en tenslotte het vast-
stellen van een regionaal milieu-
beleidsplan.

Tevreden
Wethouder Koevermans, samen 
met raadslid Dekker, lid van het 
algemeen bestuur van de BRU 
is dan best tevreden. “Er zijn nu 
eenmaal taken die we als ge-
meente alleen niet meer kun-
nen oplossen.” Op de vraag of 
de BRU niet te log wordt is het 
antwoord bevestigend. “We heb-
ben als gemeente maar vier van 
de 110 stemmen terwijl Utrecht 
en de randgemeenten de meer-
derheid uitmaken. Maar er wordt 
wel met ons rekening gehou-
den. Het dagelijks bestuur van de 
BRU, onder leiding van de bur-
gemeester van Utrecht, presteer-
de het een tijdje geleden om een 
brochure uit te geven waarin de 
BRU als een stadsprovincie werd 
afgeschilderd. Daar heb ik toen 
met een motie tegen geprotes-
teerd. De motie haalde het wel 
niet, maar de aandacht was toch 
gevestigd.”

En dan begint het. 
Voor 1996 wil de BRU meteen al 
een verhoging van de algemene 
bijdrage voor nieuw beleid. 
Acceptatie van die bijdrage be-
tekent een overschrijding van de 
gemeentebegroting 1996 met bij-

na 20.000 gulden. In september 
dat jaar laat raadslid Dekker we-
ten dat de BRU voor hem op ster-
ven na dood is. Hij stelt dat de 
BRU een steeds groter worden-
de ramp aan het worden is en 
vindt het een raadslid onwaardig 
om in die rammelende organisa-
tie de gemeente te moeten ver-
tegenwoordigen. Maar, als Dek-
ker meent dat de BRU op sterven 
na dood is, heeft hij zich vergist. 
Alleen de doelstellingen van de 
BRU om tot een stadsprovincie 
te komen worden niet gehaald, 
de overeengekomen samenwer-
kingsverbanden, voornamelijk op 
milieugebied, blijven.

Wijziging
Voor 1997 stelt de BRU weer een 
begrotingswijziging voor. Dit keer 
om de meerkosten van wat ze 
noemt “de regiefunctie en de be-
geleiding bij het opzetten van re-
gionale projecten” te kunnen be-
talen. Het in oktober 1996 ge-
reedgekomen milieuprogramma 
kostte 296.000 gulden aan sala-
rissen, goederen en diensten en 
overhead. Echter er is maar dek-
king voor 271.000 gulden. Het te-
kort van 25.000 gulden wordt over 
de deelnemende gemeenten naar 
rato van het aantal inwoners om-
geslagen en dat kost De Ronde 
Venen 1112 gulden. Niet veel zo 
lijkt het, maar omdat de gemeen-
te naar verhouding geen gebruik 
maakt van de door de BRU aan-
geboden diensten en de mees-
te dingen op milieugebied liever 
in eigen beheer houdt, betekent 
dit voor de derde keer extra geld 
waar niet veel tegenover staat. 

Welke prijs
De gemeente lijkt te zeggen “Ik 
kan het beter”, maar tegen welke 
prijs. Aan de raad om te contro-
leren of dit waar is en er door de 
ambtenaren geen dubbel werk 
wordt verricht vooral omdat het 
college dit keer 30.000 gulden 
nodig heeft voor ondersteuning 
bij het opstellen van een milieu-
programma voor de jaren 1997 
t/m 2000. Dit werk wordt begroot 
op 310 uren waarvan 150 uren 
door een extern bureau moeten 
worden verricht en dat is niet de 
BRU.

Alsmaar duurder
Al snel is een vierde begrotings-
wijziging noodzakelijk, want de 
uitgaven zijn geen 163,9 mil-
joen, maar 169,9 miljoen. Dit me-
de door een toename van uit te 
keren subsidies, de kosten in de 
verkeer- en vervoerssector en 
verbetering van de toerusting van 
de organisatie. De Rondeveense 
raad kan niets anders doen dan 
weer instemmen met een steeds 
duurder wordende BRU.

Het destijds heersende enthousi-
asme voor de BRU is eind 1998 
drastisch gedaald. De BRU, waar-
in zestig ambtenaren 44,6 ar-
beidsplaatsen bezetten, is als or-
ganisatie zo goed als dood. Ech-
ter, de gemeenschappelijke rege-
ling en de daarmee onvermijdelij-
ke jaarlijkse overschrijdingen zul-
len voorlopig onverminderd door-
gaan. Opheffen is ook geen op-
lossing, want dan moet er voor 
die ambtenaren ander werk wor-
den gezocht. Op 1 januari 2004 
besluiten 23 gemeenten, waaron-
der DRV, uit de BRU te stappen. 
In 2006 zijn er nog negen over. 

Conclusie
De provincie Utrecht beweert dat 
De Ronde Venen maatschap-
pelijk is aangewezen op Utrecht 
en Amsterdam en functioneel 
op Utrecht, maar wanneer je wat 
dieper in de Rondeveense ge-
schiedenis duikt, blijkt bij de pro-
vincie Utrecht weinig interesse 
voor de, in hun ogen, afgelegen 
rondeveense dorpen. Eeuwen-
lang hebben die dorpen hun ei-
gen boontjes moeten doppen en 
er van geleerd. Moeten we nu, 
met de ervaringen van de BRU in 
het achterhoofd, een DUO Plus in 
de provincie Noord Holland gaan 
versterken, met Amsterdam aan 
het hoofd en de provincie Utrecht 
maar laten zoals ze is? Jammer 
dat er bij onze bestuurders en 
onze raad zo weinig kennis is van 
het Rondeveense verleden, want: 
“Wie het verleden kent, ziet de 
toekomst”

Moet gemeente De Ronde Venen een 
DUO gemeente worden of niet?

”Wie het verleden kent, 
ziet de toekomst”

Vervolg van de voorpagina.
 De eerste wedstrijd is pas weer op 
16 januari tegen KAA Gent in Bel-
gië. Het elftal is voor de winterstop 
uitgespeeld, maar de concurren-
tie hebben nog twee wedstrijden te 
gaan. Mochten de nummers twee 
(Standaard Luik) en drie (FC Twen-
te) op de ranglijst punten verspe-
len, dan is de ‘vrouwen-elf’ van Ajax 
herfstkampioen.

Hofleverancier
Ajax is bovendien hofleverancier 
voor spelers aan het Nederlands 
vrouwenelftal dat volgend jaar aan 
de WK in Canada gaat deelnemen. 
Anouk Hoogendijk is daarbij even-
eens een vaste keuze als interna-
tional. De meeste elftalleden zul-
len net als Anouk wel houden van 
lekker eten. Ondanks dat ze in con-
ditie moeten blijven, kan dat er in 

de vakantieperiode toch wel een 
keer vanaf mag je veronderstellen. 
En dan lijkt Corfu in Mijdrecht niet 
te versmaden. Jannis streeft in zijn 
vakgebied, net zoals het vrouwen-
elftal, ook voor het beste en hoogst 
haalbare. Waarschijnlijk is dat me-
de een reden dat beide partijen el-
kaar hebben gevonden en Jan-
nis met zijn restaurant binnen Ajax 
geen onbekende meer is. “Een vol-

gende keer wil ik ook eens probe-
ren of ik Ajax-1 van de mannen met 
Frank de Boer hier naartoe kan ha-
len voor een avondje. Nu het vrou-
wenelftal het hier naar de zin heeft, 
kunnen die best een beetje voor ons 
lobbyen,” merkt de gastvriendelijke 
Jannis op die het gebeuren al hele-
maal voor zich ziet. Tenslotte krijg je 
niet altijd een drievoudig landskam-
pioen in je restaurant.

Ajax vrouwen voetbalselectie bij restaurant Corfu
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Met elkaar werken aan een 
energie neutrale gemeente 
De Ronde Venen - De plaatsing van 
elektrische laadpalen, afval herge-
bruiken door afgedankte elektrische 
apparaten uit elkaar halen en de on-
derdelen te verkopen, meer duurza-
me lokale energie opwekken en als 
gemeente het goede voorbeeld ge-
ven. Dat is een aantal punten uit het 
uitvoeringsprogramma Duurzaam-
heid waarmee het college van B en 
W dinsdag 16 december heeft inge-

stemd. Kern van het programma is 
dat de gemeente samen met de sa-
menleving stappen wil zetten om in 
2050 een energie neutrale gemeen-
te te worden.     De Ronde Venen wil 
in 2050 als gemeente energieneu-
traal zijn en dat de energiebehoef-
te voor 100 procent duurzaam wordt 
opgewekt. Daarom is duurzaamheid 
een van de speerpunten van het ge-
meentelijk beleid. De doelstelling 

regelen is daarom besloten tot het 
plaatsen van zonnepanelen op het 
dak, volgende maand worden die in 
gebruik genomen.
Daarnaast nemen we een aantal 
praktische maatregelen om ener-
gieverbruik te verminderen en min-
der te printen. Daarnaast gaan we 
het mogelijk maken dat er meer 
elektrische laadpalen in de ge-
meente worden geplaatst, de papie-
rinzameling optimaliseren en willen 
we in gesprek met ondernemers om 
te peilen of er belangstelling is voor 
een Ondernemerskring Duurzaam 
Ondernemen.’’

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

ACTIVITEITENOVERZICHT DECEMBER 2014
Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de pagina. 
Om die reden kunt u ook voor een actueel overzicht 
kijken op: www.tympaan-debaat.nl of bellen naar: 
0297-230280.
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmel-
ding via het Klant Contact Centrum 0297-760260 
op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders 
vermeld.

De burenhulp website voor Uithoorn 
en De Ronde Venen
Een gast aan tafel met kerst, een wordfeut-partner zoe-
ken omdat je tijdelijk thuis zit, hulp bij het vastzetten van 
je kattenluik? Zomaar een paar vragen die in december 
op de nieuwe website voor burenhulp www.debuurtver-
binding.nl terecht kwamen. Mensen leren kennen, iets 
organiseren, hulp vragen of juist aanbieden? Een vraag 
is zo gesteld via www.debuurtverbinding.nl. Dagelijks 
zijn er mensen op de website actief die graag hun hulp 
of gezelschap aanbieden. Het is fijn om iets voor een 
ander te kunnen betekenen. Op je eigen voorwaarden 
en in je eigen tijd. Alle diensten en hulp wordt gratis 
aangeboden. Het enige dat nodig is om gebruik te kun-
nen maken van www.debuurtverbinding.nl is een com-
puter en een e-mailadres. In een paar minuten maakt u 
een account aan en kunt direct uw vraag of aanbod op 
de website plaatsen. Als u het lastig vind om een ac-
count aan te vragen of u wilt uitleg over het gebruik van 
de website, dan kunt u terecht bij de servicepunten in 
De Ronde Venen (0297 587 600).
Eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 5 en 19 januari. Aanmelden: 06-12 88 89 62/
hetpruttelpotje@gmail.com. 
Ger’s Party
Zondag 11 januari van 12.30 uur tot 17.30 uur. Locatie 
is op de Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Toegangs-
prijs 3 euro. Aanmelden via Klant Contact Centrum.
Eetgroep, de Buurtkamer Wilnis
Vrijdag 16 en 30 januari. Aanmelden kan bij het  Klanten 
Contact Centrum.
Alzheimer Café Vinkeveen
Woensdag 14 januari van 19.30 tot 21.00 uur in Zorg-
centrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze 
avond is “Dementie, een neurologische aandoening?” 
Gastspreker is drs. Ted Koene, werkzaam als neu-
ropsycholoog bij de geheugenpoli van VU Alzheimer 
Centrum.
Mantelzorgsalon De Ronde Venen
Maandag 26 januari van 13.30 tot 15.30 uur in de Buurt-
kamer Mijdrecht aan de G. van Aemstelstraat 5. Onder 
begeleiding van onze vrijwilligsters gaan we iets moois 
maken van theezakjes.
Repair Café Mijdrecht 
Donderdag 15 en 29 januari is  het Repair Café van 
14:00 tot 16:00 uur open om samen te repareren! Loca-
tie: Buurtkamer Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 
0297-288466 (tijdens openingstijden). Een gratis kop 
thee of koffie staat voor u klaar!
Repair Café Vinkeveen
Maandag 19 januari. Elke 3e maandagochtend van de 
maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 en 
duurt tot 12.30 uur. U hoeft niet aan te melden, het is 
een open inloop. 

Brunch in de Kweektuin
Zondag 1 februari. Elke eerste zondag van de even 
maanden van 12.00 tot 14.00  uur voor 65 plussers. 
Kosten € 5,00. Aanmelden vanaf 14 januari kan bij het 
Klanten Contact Centrum.

De nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!
Vacatures voor vrijwilligerswerk december 2014
- St Cursusproject De Ronde Venen zoekt een pen-

ningmeester (vac. Nr. 12748)
- Dhr. Radzam (49 jaar) uit Mijdrecht vindt het leuk om 

samen met iemand (v) te wandelen, fietsen of samen 
ergens naartoe te gaan. (vac. Nr. 12717)

- Vrijwilliger in de bibliotheek Vinkeveen voor verschil-
lende dagen (vac. Nrs.12691, 12689, 12688)

- Bibliotheek Abcoude zoekt vrijwilligers op zaterdag-
ochtend (vac. Nr. 12677) of op vrijdagmiddag (vac. 
Nr. 12691)

- Bibliotheek Mijdrecht zoekt een voorleesvrijwilligers 
voor kinderen van 4 tot 8 jaar (vac. Nr. 12622)

- Verzorgingshuis Zuiderhof in Mijdrecht zoekt een res-
taurantvrijwilliger voor de vrijdag (vac. Nr. 12608)

- Verzorgingshuis Gerardus Majella in Mijdrecht  zoekt 
een tuinman (vac. Nr. 12606)

- Foto’s maken en gezellig op stap! We zijn voor  een 
cliënt op zoek naar een maatje om leuke dingen mee 
te doen. (vac. Nr. 12561)

- Zwemvereniging en reddingsbrigade zoekt vrijwilli-
gers voor verenigingswerk Administratief Bestuurlijk 
Organisatorisch (vac. Nr. 12551)

- Organisatietalent gezocht voor werkgroep cursussen 
voor zorgvrijwilligers. (vac. 12492)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht 
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Wilt u overleg over de vacatures en/of uw mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

BUURTKAMERs DE RONDE VENEN
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €5,-/€7,- 
 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Annie van Gelder, coördinator 
   Di/do tel. 06-17970016 
   mail: a.vangelder@stdb.nl
Mijdrecht, G. van Aemstelstr. 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12:00-13.15 uur (€5,-)
Vinkeveen, Tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per maand in De Boei 12.00-13.30 uur 
(€8,50 met drankje)
Wilnis, P. Joostenlaan 24 (achterzijde Willisstee) 
tel. 0297-250692 
Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 uur 
Eettafels: dinsdag en donderdag 12.00-13.15 uur (€5,-)
De Hoef, Oostzijde 45 (in de Pastorie) 
tel. 06-57125450
Elke dinsdag 10.00-12.00 uur
Eettafels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 uur (€5,-)

PROGRAMMAOVERZICHT JANUARI 2015
datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten
Woensdag 7 jan Outlet Shoppen  Hoofddorp 09.00 uur €  9,00
Donderdag 8 jan Boodschappen + markt  Mijdrecht 13.00 uur €  3,00
Vrijdag 9 jan Vislunch Simonis Scheveningen 09.00 uur € 20,00
Zondag 11 jan Ger’s Party Mijdrecht 12.30 uur € 10,00
Maandag 12 jan Bibliotheek Mijdrecht 10.00 uur €  3,00
Dinsdag 13 jan Schaats- en Mutsmuseum De Hoef 09.30 uur €  5,00
Woensdag 14 jan PlusBus Diner De Fransche Slag Uithoorn 17.00 uur € 5,00
Donderdag 15 jan Boodschappenochtend Mijdrecht 09.00 uur € 3,00
Vrijdag 16 jan Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50
Dinsdag 20 jan Meezingen in de Noorderkerk Amsterdam 12.00 uur € 18,00
Donderdag 22 jan Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 3,00
Vrijdag 23 jan Het Pannenkoekenfort Uithoorn 11.30 uur € 6,00
Dinsdag 27 jan Kringloopwinkel Dorcas Aalsmeer 09.30 uur € 6,00
Woensdag 28 jan PlusBus Diner Rendez Vous Mijdrecht 17.00 uur € 3,00
Donderdag 29 jan Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur €  3,00
Vrijdag 30 jan Eetgroep Buurtkamer Wilnis 16.30 uur € 11,50

In de omschrijving leest u wat bij de prijs is inbegrepen
Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat

Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden 
Redactie Anna Oostrom, met medewerking van Pim Jongsma & Hanno Zaal

Gemeenteraad toch akkoord met 
Belastingsamenwerking Amstelland
De Ronde Venen - Zo het zich 
laat aanzien zijn donderdagavond 
jl. de eerste kleine scheurtjes ont-
staan in de coalitie van  CDA, PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal, CU/
SGP en RVB.  Dit gebeurde  don-
derdagavond jl. tijdens de behande-
ling van het voorstel van het college 
om als gemeente deel te gaan ne-
men in een gemeenschappelijke re-
geling Belastingsamenwerking Am-
stelland. Maar het lijkt er op dat, zo-
dra het woord ‘gemeenschappelij-
ke regeling’ valt en vooral als hier-
bij de gemeente Uithoorn betrok-
ken is, met name bij de fractie van 
het CDA en diverse andere partijen, 
de haren overeind gaan staan. Een 
maand geleden gebeurde hetzelfde 
met het voorstel van het college om 
DUO Plus gemeente te worden met 
Uithoorn, Diemen  en Ouder Amstel. 
Ook dit stuitte op een enorm verzet 
met name bij het CDA.  Dat voorstel 
werd uiteindelijk door het college 
teruggenomen en zal over een paar 
maanden opnieuw worden bespro-
ken. Het voorstel dat nu op tafel lag 
haalde het uiteindelijk wel, maar het 
ging niet zonder slag of stoot. Het 
kostte weer veel tijd,  zichtbare irri-
tatie in de fractie van het CDA, een 
duidelijk zichtbaar boze wethouder 
David Moolenburgh, drie schorsin-
gen, het indienen van een amende-
ment en het weer intrekken van dat 
amendement.  Kortom: scheurtjes 
in de coalitie. Maar uiteindelijk ging 
de raad unaniem mee met het voor-
stel van het college om in te stap-
pen in de gemeenschappelijke re-
geling belastingsamenwerking Am-
stelland. 

Voorstander
De fractie van de VVD vond het een 
prima voorstel. Lijst 8 houdt niet 
echt van Gemeenschappelijke Re-
gelingen, maar gezien het feit dat 
deze samenwerking de gemeen-
te veel geld zal gaan besparen had 
hen doen besluiten voor te stem-
men. Ook Ronde Venen Belang, CU/
SGP en D66 vonden deze samen-
werking zeker niet verkeerd. 
De fractie van het CDA was wan-
trouwend. Zij stonden er niet on-
welwillend tegenover, alleen wilden 
zij meer zekerheid dat het echt be-
sparing zou geven.
Wethouder Moolenburgh: “We kun-
nen het als gemeente niet meer al-
leen. We hebben echt een gewel-
dig team op de afdeling, maar het 
is te klein en daardoor te kwetsbaar. 
De ambtenaren functioneren goed, 
maar de druk wordt te groot en 
wordt steeds erger. Wij zijn bang dat 
ze het dan niet meer aankunnen. 
Het kan zo niet blijven. We moe-
ten er partners bij hebben en dan 
is deze Gemeenschappelijke Rege-
ling een prima oplossing en waar-
mee we met een gerust hart de toe-
komst tegemoet kunnen zien”, aldus 
Moolenburgh.

Moet nu
“Wat besluiten we nu vanavond”, 
zo vervolgde de wethouder: “dat 
we per 1-1-2016 toetreden tot de-

ze regeling. Zodra ons besluit er 
ligt moeten de andere raden onze 
toetreding goedkeuren. Dat zit wel 
goed, maar wettelijk moet dat zo. 
In februari komt het in de raad van 
Amstelveen en in maart in de ra-
den van de andere gemeenten. Dan 
hebben we ongeveer negen maan-
den nodig voor de voorbereidingen 
en kan 1-1-2016 precies.”
De fractie van de VVD gaf de wet-
houder een compliment voor zijn 
uitleg en het goede voorstel: “Doen”, 
aldus de VVD.  Het CDA echter 
was niet gerustgesteld en dien-
de een amendement in waarmee 
zij het voorstel wilde aanvullen met 
de volgende tekst: De raad te infor-
meren, voordat de officiële dienst-
verleningsovereenkomst getekend 
wordt, over de uitkomsten van de 
jaarrekening 2014 van de Gemeen-
schappelijke Regeling Gemeente-
belastingen Amstelland en een mo-
gelijke heroverweging met betrek-
king tot deelname te maken indien 
de (financiële) ontwikkelingen 2015 
e.v. vanuit deze jaarrekening aanlei-
ding geven. Met andere woorden: 
eerst de jaarrekening narekenen en 
is die niet naar het zin, dan gaat de 
samenwerking niet door.  

Spanning
De wethouder leek verrast , maar om 
de goede vrede te bewaren leek hij 
het amendement wel te willen over-
nemen, de VVD wilde echter schor-
sing. De spanning steeg. Waarom 
dit amendement. D66: “Merkwaar-
dig dat wij een jaarrekening willen 
bespreken die niet eens van ons is. 
Het CDA heeft weer duidelijk koud-
watervrees. Ik maak me zorgen over 
het CDA. Ze zijn de laatste maanden 
overdreven erg vaak ‘bang’ en ‘be-
vreesd’ over van alles en nog wat”, 
aldus D66.

Ook de VVD was verbaasd over 
het amendement: “Hieruit spreekt 
een groot wantrouwen naar on-
ze nieuwe partners toe. Hoe kun je 
nu straks vol vertrouwen met de-
ze partners gaan werken als je zo’n 
amendement indient. Het is gewoon 
een prima voorstel, een geweldige 
regeling. Wij hebben 100% vertrou-
wen. Wij vinden dit amendement 
een motie van wantrouwen richting 
onze partners. Dit is niet erg netjes. 
Dit is niet de manier waarop je een 
potentiële partner tegemoet treedt.

Schorsing
Er werd weer schorsing gevraagd. 
De spanning was voelbaar. wat ging 
er gebeuren?  Een scheurtje in de 
coalitie? Na een langdurige schor-
sing kwamen de raadsleden weer 
terug in de raadzaal. Rein Kroon, 
fractievoorzitter van het CDA, zei: 
“Na intensief overleg met de direc-
teur en de wethouder zojuist,  kan 
ik mededelen dat we nu voldoen-
de vertrouwen hebben en meegaan 
met het voorstel.” D66 complimen-
teerde de heer Kroon dat hij tot in-
zicht was gekomen. Ook de wethou-
der was blij. Uiteindelijk werd het 
voorstel raadsbreed aangenomen.

Rein Kroon (CDA)

Rudolf van Olden (VVD)

Wethouder David Moolenburgh 
(CDA)

Cees Houmes ( D66)

voor de komende jaren is concreet 
het percentage duurzame energie 
van 4 procent nu te verhogen naar 
8 procent in 2016. Het uitvoerings-
programma Duurzaamheid bevat tal 
van concrete maatregelen en acties 
om dat doel te bereiken.

Verschillend
De maatregelen en acties zijn ver-
deeld over verschillende terreinen. 

De gemeente wil zoveel mogelijk 
samen met inwoners en onderne-
mers aan de slag om het gewens-
te doel te bereiken. Inwoners en 
ondernemers worden dan ook na-
drukkelijk gevraagd mee te denken 
over hoe het gewenste resultaat kan 
worden bereikt. Met woningcorpo-
ratie GroenWest zijn afspraken ge-
maakt om het woningbestand  te 
verduurzamen.

Wethouder David Moolenburgh: 
,,Als gemeente willen we zelf na-
drukkelijk het goede voorbeeld ge-
ven. Als een van de eerste maat-

Gaslek
Mijdrecht – Vorige week woens-
dagavond 17 december werd de 
brandweer gealarmeerd. Er zou 
een gaslek zijn aan de Industrieweg 
achter de Carwash.

Een voorbijganger rook de lucht 
waarna de brandweer werd inge-
schakeld.
De brandweer constateerde een 
grote hoeveelheid gas en heeft het 
gebied direct afgezet. Het energie-
bedrijf werd ingeschakeld en heeft 
het lek gedicht. 

Herberg Antoniusschool 
symbolisch geopend met sleutel
De Hoef - Op de Antoniusschool 
is de kerstviering weer sfeervol ver-
lopen. De kinderen gingen eerst 
naar de kerk voor een gezamenlij-
ke viering. Het thema van de vie-
ring was “herbergen” naar het pren-
tenboek Janno en het kerstgeheim. 
Op school was in de voorbereiding 
al veel aandacht besteed aan dit 
mooie thema en groep 7-8 verzorg-
de in de kerk een prachtige power-
pointpresentatie over het prenten-
boek. Na het Sleutellied overhan-
digden de kleuters een grote sleu-

tel aan het team om aan te geven 
dat de deur op de Antoniusschool 
openstond voor het kerstdiner. 

Daarna genoten de kinderen op 
school samen met alle leerkrach-
ten en genodigden van een heerlijk 
buffet. De leerlingen maakten hier-
voor samen met hun ouders lek-
kere hapjes en presenteerden die 
op sfeervol opgemaakte schalen. 
De kinderen van groep 1 t/m 4 di-
neerden samen in de kleuterklas en 
voor de kinderen van groep 5 t/m 8 

stond het buffet klaar in de feeste-
lijk versierde aula. Als onverwachte 
gast kwam er een sneeuwpop bin-
nen wandelen die buiten stond te 
smelten. Zij mocht van de kinde-
ren een hapje meeeten en af en toe 
even afkoelen in de koelkast.De ou-
ders werden door de ouderraad ge-
trakteerd op warme chocolademelk 
en iets lekkers met live muziek. Drie 
kinderen verkochten buiten siera-
den voor weeskinderen in Oeganda. 
Zo kwam het thema “herbergen” op 
diverse manieren mooi tot uiting. .
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Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Golden Flame vuurwerk
Maak dit jaar kans op 3 
mooie prijzen
Mijdrecht - Vanaf het begin dat 
we vuurwerk verkopen, verkopen 
wij het PYROSTAR assortiment. De-
ze collectie is 6 jaar geleden gelan-
ceerd in België en vanwege het da-
verende succes ook te koop bij ons 
in Mijdrecht. Vorig jaar zijn we al 
gestart met diverse artikelen uit de 
MAGNUM/VC serie & de DRAGON 
serie en dit jaar breiden we ons as-
sortiment uit met VITALLI & Timmy 
Thunder fop- en schetsvuurwerk. 
Bent u op zoek naar mooie flower-
beds, pijlen of een compleet pakket, 
kom dan kijken in onze winkel aan 
de Genieweg 26 of kijk op www.gol-
denflame.nl.

U kunt in onze winkel bestellen en 
contant of per pin betalen. Ook be-
staat de mogelijkheid via internet te 
bestellen en te betalen via Ideal, Vi-
sa of overboeking per bank. Naast 
de artikelen die in onze folder staan 
kunt u in onze webshop nog meer 
artikelen vinden. Tot en met 28 de-
cember kunt u via internet bestel-
len met 10% korting. In onze winkel 
kunt u t/m 27 december, tijdens on-
ze reguliere openingstijden, profite-
ren van deze korting. Het voordeel 
van vooraf bestellen is dat je zeker 
krijgt wat je besteld hebt en je pro-
fiteert van 10% korting. Tijdens de 
verkoopdagen bestaat de mogelijk-
heid dat een artikel tijdelijk uitver-
kocht kan zijn.

Nieuwe producten
Nieuw binnen ons assortiment zijn 
diverse siervuurwerkpakketjes voor 
jong en uit. Tevens hebben we een 
aantal mooie nieuwe cakes in ons 
assortiment. Naast de wensballon 
hebben we ook Neon sterretjes en 
Love Sparkles. Dit zijn sterretjes in 
de vorm van een hartje waarmee we 
Orange Babies ondersteunen. Kijk 
voor meer informatie op www.oran-
gebabies.com. In de online web-
shop kunt u van verschillende arti-
kelen foto’s en filmpjes bekijken. Zo 
krijgt u een goede indruk van de di-
verse aangeboden producten welke 
van hoogwaardige kwaliteit zijn. On-
ze locatie is zeer gemakkelijk te be-
reiken. Het industrieterrein ligt aan 

de industrieweg en het biedt vol-
doende parkeergelegenheid.

Maak kans op een mooi 
vuurwerkpakket
Dit jaar verloten we geen 1000,-
Natuurlijk kunt bij ons wel weer iets 
winnen op het moment dat u bij ons 
vuurwerk besteld. Bij de afhaalbalie 
staat een glazen Kerstboom, gevuld 
met dummyrotjes. Per bestelling bo-
ven de 25,- mag er 1 maal geraden 
worden hoeveel rotjes/vuurwerk er 
in de glazen kersboom zit. Degene 
die er het dichts bij zitten worden 
om 16.00 uur op 31-12-2014 gebeld 
en kunnen een mooi vuurwerk pak-
ket komen halen:

1ste prijs Magnum Event pakket 
t.w.v. 249,95
2e prijs Magnum Firebox
t.w.v. 125,00
3e prijs Dragon Box t.w.v. 75,00

Daarnaast kunt u onze showroom 
tijdens de verkoopdagen dit jaar 
genieten van diverse hapjes zoals 
Thaise Loempia’s en broodjes war-
me worst. 

Openingstijden verkoopdagen 
29 december 8.00 – 19.00 uur
30 december 8.00 – 19.00 uur
31 december 8.00 – 18.00 uur

Gasten Zonnebloem weer 
verwend
Uithoorn - Evenals andere jaren 
had de RIKI Stichting weer gezorgd 
voor Kerstpakketten voor alle gas-
ten van de afdeling. Ruim twintig 
vrijwilligers hadden zich opgegeven 
om de pakketten bij de gasten aan 
te bieden. En traditiegetrouw hiel-
pen ook leerlingen en leerkrach-
ten van de Praktijkschool mee om 
de pakketten bij alle gasten van on-
ze afdeling te bezorgen. De reacties 
van de gasten die de pakketten in 
ontvangst namen waren overwel-

digend. Bij een van de gasten wer-
den alle leerlingen uitgenodigd bin-
nen te komen om het pakket bij de 
kerstboom aan te bieden. Er is toen 
binnen bij de kerstboom een foto 
van de gast met kerstpakket en de 
kinderen gemaakt. Eigenlijk is het 
een voorrecht om vrijwilliger bij De 
Zonnebloem te zijn en op deze ma-
nier een bijdrage te kunnen leve-
ren aan het welzijn van medemen-
sen die het door een beperking wat 
moeilijk hebben. 

Herinrichting N196 in Uithoorn 
voorlopig niet aan de orde

Uithoorn - De plannen van de ge-
meente Uithoorn om het stuk-
je N196 tussen de Irenebrug en de 
Laan van Meerwijk op korte termijn 
te herinrichten, is voorlopig even 
van de baan. Omdat de Provincie en 
de gemeente het nog niet eens zijn 
geworden over de condities voor de 
overdracht van de provinciale weg, 
heeft het aanhouden van het zo-
genoemde ‘onttrekkingsbesluit’ op 
dit moment geen zin. Een ‘onttrek-
kingsbesluit’ houdt in dat na over-
dracht van een provinciale weg aan 
de gemeente die kan besluiten de 
weg niet meer voor doorgaand ver-
keer beschikbaar te stellen. Vervol-
gens kan de weg op een andere ma-
nier worden ingericht of zelfs ver-
wijderd. Zoals uiteindelijk op termijn 
wel de bedoeling is bij het ‘aan el-
kaar bouwen’ van het dorpscentrum 
van Uithoorn. Het doel wat daarbij 
voorop staat is om de leefbaarheid 
en de veiligheid van de inwoners te 
vergroten en te garanderen.

Stopgezet
“Wij hebben het proces stopgezet 
en zullen nu dus ook geen voor-
stel aan de gemeenteraad doen om 
hierover een besluit te nemen. De 
gemeenteraad is pas bevoegd een 
onttrekkingsbesluit te nemen op het 
moment dat de weg in eigendom is 
van de gemeente.
En dat is nog steeds niet het geval. 
Een en ander heeft onder meer te 
maken met de condities waaronder 
wij de weg van de provincie Noord-
Holland overgedragen krijgen. De 
weg kent achterstallig onderhoud 
en het is even de vraag hoe het her-
stel daarvan financieel wordt ge-
regeld. Het is een provinciale weg 
waar de provincie verantwoordelijk 
voor is. Als wij de weg in de huidi-
ge staat overgedragen krijgen draait 
de gemeente voor de totale kosten-
post op en dat willen we natuurlijk 
niet,” aldus wethouder Marvin Polak 
(Ruimtelijke Ontwikkeling en Ver-
keer).

Bezwaarschriften
De wethouder benadrukt dat de 
grote hoeveelheid zienswijzen (lees: 
bezwaarschriften) die zijn ingediend 
tegen het onttrekkingsbesluit niets 
te maken heeft met de beslissing 
dit voorlopig niet door te laten gaan. 
De wens om doorgaand verkeer uit 
het centrum van Uithoorn te weren 
blijft onveranderd. Echter de huidi-

ge omstandigheden vragen om een 
gewijzigde koers om dit te bereiken. 
De wethouder geeft aan dat alle in-
dieners van zienswijzen persoonlijk 
een brief krijgen met uitgebreide in-
formatie over het niet meer door-
gaan van het onttrekkingsbesluit en 
wat nu het vervolgproces is.

Nieuw inrichtingsplan
Met het onttrekkingsbesluit beoogt 
het college dus een andere invulling 
van het stuk N196 tussen de Irene-
brug en de Laan van Meerwijk waar-
bij de verkeerssituatie verandert in 
het centrum van Uithoorn. Zoals 
een tijdelijke en op langere termijn 
definitieve parkeergelegenheid die 
vanuit alle windrichtingen bereik-
baar is en vervolgens ook aan ver-
schillende zijden kan worden verla-
ten. Doorgaand auto- en vrachtver-
keer wordt daarin geweerd. Echter, 
uit de ingediende zienswijzen blijkt 
dat grofweg 80 procent betrekking 
heeft op vragen over de vormgeving 
en inrichting van de definitieve situ-
atie. Vragen die nu nog niet goed te 
beantwoorden zijn omdat de plan-
nen voor het dorpscentrum op dit 
moment ontwikkeld worden en er 
nog geen compleet inrichtingsplan 
is. Daarom heeft het college beslo-
ten de noodzakelijke besluiten over 
de verkeerssituatie in de definitieve 

situatie gelijktijdig met een nieuw 
inrichtingsplan gecombineerd te 
presenteren. Dat zal voor meer dui-
delijkheid zorgen. Daar kunnen be-
langhebbenden dan op reageren. 
Volgens de wethouder zal dat om-
streeks medio komend jaar zijn. 
Daarna wordt ook een nieuw be-
stemmingsplan in procedure ge-
bracht.

Tijdelijke inrichting 
Voor de tijdelijke inrichting worden 
nieuwe besluiten over de verkeers-
situatie voorbereid die alleen van 
toepassing zijn op deze (her)inrich-
ting van de N196 – zoals veelvuldig 
in deze krant is beschreven - en niet 
op de toekomstige ontwikkeling! 
Het staat er dus los van! Maar ook 
in de tijdelijke situatie wordt door-
gaand verkeer uit het centrum ge-
weerd. Deze besluiten (met bijbe-
horende procedures) worden ge-
nomen zodra de N196 eigendom is 
van de gemeente. Maar dat moment 
hangt af hoe snel (of hoe langzaam) 
de onderhandelingen verlopen tus-
sen de provincie Noord-Holland en 
de gemeente Uithoorn. Wethouder 
Polak kon daar nog geen datum bij 
plaatsen. Nadat de weg is overge-
dragen kan de N196 pas een tijde-
lijke inrichting krijgen totdat wordt 
begonnen met de ontwikkeling van 

het nieuwe winkelcentrum. De ge-
meente had het voornemen deze tij-
delijke inrichting van de N196 ge-
lijktijdig te realiseren met het groot 
onderhoud aan de Prinses Irene-
brug, maar dit is volgens de wet-
houder niet meer haalbaar. De pro-
vincie heeft het onderhoud gepland 
in februari/maart van 2015.

Afweging
In die tussentijd zou door partijen 
gewerkt kunnen worden aan een 
oplossing voor het landbouwver-
keer dat op de een of andere ma-
nier vice versa toch de Amstel moet 
kunnen oversteken. Veruit de mak-
kelijkste manier is gebruik te ma-
ken van het aquaduct, maar dat 
kent geen genade in de ogen van 
de provincie. Echter, vaak rijden 
landbouwvoertuigen heen en weer 
over de ‘oude’ N201 tussen Vinke-
veen en Uithoorn en verder richting 
De Kwakel. Dat mag dan wel? Over 
de Irenebrug ook, maar onder de 
Amstel door via het aquaduct mag 
dan weer niet… “Ik vind het jammer 
dat die oplossing er nog steeds niet 
is en die zal toch een keer op ta-
fel moeten komen. Aan de andere 
kant ben ik van mening dat de leef-
baarheid en de veiligheid van ons 
dorpscentrum zwaarder wegen dan 
de passage van enkele landbouw-
voertuigen per dag door het dorps-
centrum en over de Irenebrug. Men 
heeft weliswaar een punt, dat wel, 
maar ik word geacht een afweging 
te maken in het algemeen belang 
en dat is voor onze inwoners,” laat 
de wethouder weten. “Wij zijn nog 
altijd van mening dat wij geen en-
kele passage van de realisatieover-
komst overtreden. Het centrum van 
Uithoorn blijft vanuit alle windrich-
tingen te allen tijd bereikbaar. Zelfs 
kan men via een nog uit te wer-
ken constructie verder het dorp in 
of naar de achterliggende woonwij-
ken komen. Er wordt niets afgeslo-
ten. De toegang tot bestemmings-
verkeer is en blijft gewaarborgd
 Alleen voor het doorgaand verkeer 
is het niet meer interessant om de 
route over de Irenebrug te nemen. 
Dat gaat via het aquaduct en even-
tueel de Amsterdamse weg. Het is 
mij nog niet bekend wat de reactie 
van de gemeente De Ronde Venen 
zal zijn nu wij het proces van het 
onttrekkingsbesluit hebben stop-
gezet en wat voor verdere stap-
pen men eventueel gaat onderne-
men.” Aldus wethouder Marvin Po-
lak. Wordt vervolgd dus.

Carpoolplaats Mijdrechtse 
Dwarsweg in gebruik
Wilnis/Mijdrecht. De carpool 
parkeerplaats aan de Mijdrecht-
se Dwarsweg op de hoek bij de ro-
tonde met de N212 is vrijdag 19 de-

cember door de aannemer opgele-
verd. Kort daarop werd de locatie al 
in gebruik genomen. Het ziet er keu-
rig uit en het is een aanwinst te noe-

men in relatie tot de oude meuk die 
er voordien stond. Men kan zich af-
vragen wie van deze carpoolplaats 
gebruik zal gaan maken, maar de 
mogelijkheid is er in elk geval. Er is 
parkeervoorziening voor vijftien au-
to’s. Indien er door intensief gebruik 
een tekort aan parkeerruimte zal 
ontstaan, is uitbreiding naar meer 
plekken mogelijk. Rondom de car-
poolplaats is de groenvoorziening er 
omheen ook al netjes ingericht en 
er zijn nieuwe boompjes geplant ter 
compensatie van die welke voor de 
aanleg verwijderd moesten worden.

Tevens zijn er lantaarnpalen ge-
plaatst die in de avonduren voor 
een goede verlichting zorgen. Overi-
gens stond er zondag nog een eco-
toilet, maar dat zal ongetwijfeld nog 
worden weggehaald. Het hoort in 
elk geval niet standaard bij de car-
poolplaats. Wel een kleine overdek-
te fietsenstalling die en passant kan 
worden gebruik als schuilplaats bij 
slecht weer als er even op iemand 

moet worden gewacht met wie men 
gaat meerijden. 
De aanleg van de carpoolplaats 
is een initiatief van de provincie 
Utrecht. Die streeft met het aanleg-
gen van diverse carpoolplaatsen het 
carpoolen te vergemakkelijken. Sa-
men met de carpoolplaats in Cothen 
behoort die bij de rotonde tot de 
nieuwste die aangelegd is. Op bei-
de locaties zijn 15 parkeerplaatsen 
beschikbaar. De mogelijkheid be-
staat om dit aantal op een later tijd-
stip te verdubbelen als dat gewenst 
is vanwege intensief gebruik. Het 
opknappen, aanleggen en uitbrei-
den van carpoolplaatsen in de pro-
vincie Utrecht is een van de maatre-
gelen uit het programma Beter Be-
nutten. In dit programma werken de 
gezamenlijke overheden samen met 
het bedrijfsleven aan de bereikbaar-
heid van de regio. Meer carpoolers 
betekent een vermindering van het 
aantal auto’s op de weg. Dit draagt 
bij aan de vermindering van de files 
en het is beter voor het milieu.

5-Jarig bestaan 
buurtkamer Mijdrecht
Mijdrecht - In het voorjaar van 
2009 nam welzijnsorganisatie Tym-
paan-De Baat het initiatief om in 
Gemeente De Ronde Venen ont-
moetingsplekken voor 55-plussers 
te creëren. Het woord Buurtkamer 
werd bedacht, de huiskamer voor 
en door de buurt.
Er werden vrijwilligers gezocht en 
in de G. van Aemstelstraat werd 
een ruimte gevonden die samen 
met medegebruiker St. Leef opge-
knapt en omgetoverd werd tot een 
gezellige grote huiskamer met gro-
te zithoek, tafeltjes voor diverse ac-
tiviteiten en een functionele keuken. 
Al snel kwamen er in het najaar de 
eerste gasten, met name uit de wijk 
Proosdij, en vond op 17 december 
2009 de officiële opening plaats.
Afgelopen dinsdag 16 december is 
het eerste lustrum in deze Buurtka-
mer gevierd. Jammer genoeg kon 
wethouder Erica Spil (welzijn) er 

niet bij zijn, maar zij heeft beloofd in 
januari nog een keer op de koffie te 
komen. De Hema heeft voor dit lus-
trum enkele grote taarten gespon-
sord. De ontsteking van de ijsfon-
teintjes op de taarten zorgde voor 
een feestelijke start van deze gezel-
lige ochtend. Mieke Telder, directeur 
van Tympaan-De Baat, bedankte al-
le trouwe vrijwilligers, gasten en co-
ordinator van de Buurtkamer voor 
hun enthousiaste inzet. Het belang 
van dergelijke ontmoetingsruimten 
voor ouderen zal de komende jaren 
alleen maar groter worden. Omdat 
we allemaal zo lang mogelijk zelf-
standig thuis willen blijven wonen 
zijn sociale contacten in eigen buurt 
heel belangrijk. Inmiddels zijn er na 
Mijdrecht ook in Vinkeveen, Wilnis 
en De Hoef Buurtkamers ontwikkeld 
en zij worden allemaal door vrijwil-
ligers draaiende gehouden met be-
geleiding van de coördinator.
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ZZP-vereniging sluit jaar 
in stijl af
De Ronde Venen - De Rondeveen-
se ZZP-vereniging hield donder-
dag haar kerstviering in De Boei in 
Vinkeveen. De vereniging is er on-
der andere om als ZZP-ers elkaar 
te helpen en van elkaar te leren, en 
daarom was er een beurs georgani-
seerd, waarop zeven leden aan hun 
collega’s hun product of dienst pre-
senteerden. 
Dat gebeurde in de hal, zodat men-
sen, die langsliepen voor hun sport 
of festiviteit, ook even konden kij-
ken. Er was een gevarieerd pro-
gramma, door leden met heel ge-
richte specialismen. De avond be-
gon in de IT-hoek, met het oplossen 
van IT-problemen, digitale kantoor-
inrichting, en het maken van een 
toegankelijke huisstijl in Word-do-
cumenten. Vervolgens kwam een 
geheel ander onderwerp aan de 

beurt, stoelmassage voor bedrijven 
en particulieren. Twee leden lieten 
daarna zien hoe zij ondernemingen 
helpen met inzicht in hun bedrijfs-
voering en met winstlekkage in het 
MKB. De beurs werd besloten met 
ervaringsleren voor teams, waar de 
aanwezige leden zelf ook nog even 
als groep konden acteren, onder lei-
ding van hun collega.
De avond werd positief gewaar-
deerd, een illustratie van de vele 
specialismen die in De Ronde Venen 
vlak bij huis zijn te vinden, en een 
nadere kennismaking van de leden 
met elkaar. Daarnaast werd natuur-
lijk het glas geheven op een goed en 
productief 2015.

Wie meer wil weten over de ZZP-
vereniging kan dat vinden op zzp-
derondevenen.nl.

Vreedzame kerstsfeer op 
de Sint Jozefschool
Vinkeveen - Op woensdag twee 
maal naar school? Dat is ongebrui-
kelijk! Het was vorige week dan ook 
wel een heel bijzondere woensdag, 
voor de kinderen van de Sint Jo-
zefschool… In de mooiste kleding 
kwamen de kinderen ’s avonds te-
rug naar school. Daar konden zij ge-
nieten van een gezamenlijk kerstdi-
ner. Zoals een goed gebruik bin-
nen het leerprogramma van de-
ze Vreedzame School, droeg ieder-
een een steentje bij aan de feeste-
lijke bijeenkomst. De één had kom-
kommertjes en tomaatjes meegeno-
men, de andere worstjes, cakejes of 

koek. In prachtig versierde klasloka-
len genoten de kinderen van al dat 
lekkers en de fi jne kerstsfeer. On-
dertussen verzamelden de ouders 
zich in de gymzaal van de school. 
Daar werden gehaktballen, erwten-
soep en kippenpootjes geserveerd. 
Plotseling riep een aantal kinderen 
dat de ouders snel naar het kleine-
re schoolplein moesten komen. Ver-
rast en een beetje bezorgd gingen 
de volwassenen naar de aangewe-
zen plek. Daar stonden alle leerlin-
gen klaar om de ouders te verblij-
den met een prachtig gezongen 
kerstlied.

Hulp bij 
stamboomonderzoek
De Ronde Venen - Op maandag-
avond 5 januari a.s. bent u weer van 
harte welkom in de “Oudheidka-
mer” in verenigingsgebouw de Boei 
in Vinkeveen met uw vragen over 
genealogie.
De leden van de werkgroep GENE-
ALOGIE binnen onze Historische 
Vereniging willen u weer graag van 
dienst zijn om richting te geven in de 
zoektocht naar het verleden van uw 
dierbaren. Wij weten ons daarbij al-
tijd weer gesteund door een groepje 
vaste bezoekers, die dan hun steen-

tje bijdragen door de overdracht van 
hun kennis en ervaringen met stam-
boomonderzoek.
U bent vanaf 19.30 uur weer van 
harte welkom op onze eerste Help-
desk-avond van het nieuwe jaar. Het 
enthousiasme voor deze avonden is 
echter van dien aard dat wij u willen 
vragen om uw komst van te voren 
even te melden. Dit vanwege een 
beperkt aantal computers en om zo 
teleurstelling te kunnen voorkomen. 
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@
gmail.com

ShowKidz weer geslaagd
Mijdrecht - Woensdag 17 decem-
ber vond in clubgebouw De No-
tenkraker aan de Windmolen in 
Mijdrecht onder grote belangstel-
ling de laatste les van de VIOS 
ShowKidz 2014 plaats. En het was 
een geslaagd feestje.
De afgelopen maanden hebben zes 
enthousiaste meisjes diverse dans-
jes en ook al een aantal twirltech-
nieken geleerd. Elke week werd er 
met veel plezier geoefend. En niet 
alleen tijdens de les. Thuis lag de 
baton ook binnen handbereik om de 
geleerde twirls onder de knie te krij-
gen. In een prachtig pakje en met 
een “big smile” op het gezicht lie-
ten Britt, Jadie, Dewi, Zora, Rianne 
en Senna aan alle papa’s, mama’s 

en andere belangstellenden zien 
wat ze al kunnen. Er werd gemar-
cheerd, gedanst en getwirld. De da-
metjes kregen een mooie oorkonde 
als aandenken aan de lessen Show-
Kidz. Drie meisjes hebben zich na 
dit project aangemeld als lid van VI-
OS. Zij worden TwirlKidz en gaan 
nog meer dansjes en kunstjes met 
de baton leren.
Lijkt het jou ook leuk te leren dan-
sen, twirlen en nieuwe vriendinne-
tjes te maken? Jullie zijn van har-
te welkom om een les mee te doen! 
Voor informatie kijk je op de websi-
te www.vios-mijdrecht.nl of mail je 
naar twirlsters@vios-mijdrecht.nl. 
Je kunt ook bellen met Chantal van 
Ballegooij 0297 272 862.

Serious Request actie RTV 
Ronde Venen
Mijdrecht - RTV Ronde Venen was 
het afgelopen weekend in de weer 
in het glazen huisje aan het Raad-
huisplein in Mijdrecht voor de 50 
uur durende radiomarathon voor 
Serious Request. Vrijdagmiddag 
om 15.00 uur gaf de burgemees-
ter het startsein. Helaas werkte het 
weer niet echt mee. Storm en regen 
maakt dan bijna geen mens zich 
buiten waagde. Twee dj’s, Lennart 
Boele en Nicolai Brannan gingen 
proberen vijftig uur, onafgebroken 
radio te maken zonder te kunnen 
slapen. Het moesten vijftig drukke 
uren worden voor de heren. Helaas 
zag het er niet erg druk uit. Om het 

glazenhuis was de meeste tijd geen 
mens te zien. Zo nu dan kwam er 
bezoek binnen en werd er opgetre-
den in het glazenhuis, maar verder 
liet het publiek het afweten. 
Het mag een wonder heten dat 
de twee jongens het wakker hiel-
den. Geen gillende menigte buiten, 
geen contact met mensen van bui-
ten, want die waren er niet..De ac-
tie liep tot zondagmiddag 17.00 uur. 
Ook toen was er geen publiek. Maar 
de jongemannen hebben het vol-
bracht en al met al heeft deze vijftig 
uur toch nog 3700 euro opgebracht. 
Dit wordt deze week gebracht naar 
het glazen huis in Haarlem.

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 onderwer-
pen 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 verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Nieuwe afvalkalender
De Ronde Venen - Afgelopen 
zaterdag ontving ik de nieuwe af-
valkalender 2015.Daar stond de 
mededeling dat het papier nog 
maar één keer per 4 weken wordt 
opgehaald. Had het geen betere 
keuze geweest om het plastic een 
maal per maand op te halen? De 
papier container is vaak na twee 
weken al behoorlijk zwaar laat 
staan na vier weken. Men moet 
toch vaak een aardig stukje lo-

pen met de container om hem 
aan de straat te zetten.  T.z.t moe-
ten wij met ons overige vuil ook 
al aan de wandel om het in een 
vuil container te deponeren het-
geen voor oudere inwoners ook 
al een probleem kan geven dat 
geldt ook voor groot vuil. Helaas 
wordt daar vaak niet zo goed over 
na gedacht,

Mevr. A. Vrijvogel

www.lijfengezondheid.nl
Meer suiker minder oud?

Nieuwe winnaars 
Slimness Mijdrecht
Mijdrecht - Afvallen doe je bij Slim-
ness Mijdrecht. Hier zijn de win-
naars Stefhanie en Wendy van de 
ochtend en avondgroep weer het le-
vende bewijs van. Stefhanie verloor 
12,4 kilo en Wendy 14,4 kilo tijdens 
de cursus van 10 weken afvallen in 
groepsverband. Alle andere resulta-

ten van de groepen met de voor en 
na foto staan op de website. De cur-
sussen die 7 januari beginnen zitten 
al vol. 8 april starten er weer nieuwe 
groepen wees er snel bij! Geef je op 
via de website www.slimness.nl ga 
naar afvallen in groepsverband en 
vul daar het aanvraagformulier in.

Vandaag Surinaams!
Nieuw op het Haitsmaplein
Mijdrecht - Sinds kort is er een 
nieuw afhaalcentrum in overheer-
lijk Surinaams eten gevestigd op 
het Haitsmaplein nummer 25, naast 
Bike OK en schuin tegenover de in-
gang van winkelcentrum De Lin-
deboom. Wie van Surinaams eten 
houdt kan hier volop terecht. Maar 
ook liefhebbers van Oosterse ge-
rechten zijn van harte welkom bij 
‘Vandaag Surinaams’. In dat ge-
val eet u vandaag geen Surinaams, 
maar Oosters …dus. Het afhaalcen-
trum is gehuisvest in de locatie waar 
eerder ‘Puur’ zat. Nu zwaait Marcel 
van den Heuvel er de pollepel en 
doet dat samen met zijn partner Syl-
via Parto. Er is een complete menul-
ijst voor degenen die zich willen ori-
enteren. Kijk daarvoor op de web-
site HYPERLINK “http://www.van-
daag-surinaams.nl” www.vandaag-
surinaams.nl. Alle gerechten wor-
den in de eigen keuken bereid.
De keuken ziet er bij nadere be-
schouwing schoon en goed geoutil-
leerd uit. Alles is in roestvast staal 
uitgevoerd. Behalve etenswaren 
worden er ook (fris)drankjes aan-
geboden. Er kan zowel telefonisch 
(0297-269281) als online besteld 
worden. Wie dat wenst kan de be-
stellingen ook thuisbezorgd krijgen. 
Er is een aanbod voor zowel ontbijt, 
lunch als diner. Verder is er een as-
sortiment vers belegde broodjes en 

een compleet programma aan Ro-
ti gerechten. Vandaag Surinaams 
heeft eveneens een serie kleine ge-
rechten en snacks op de menu-
kaart staan. Ook is er een vegeta-
risch aanbod.

“Een jaar geleden zijn we op de Nij-
verheidsweg met deze specialiteiten 
in de vorm van een catering en een 
bezorgservice begonnen. Dat liep zo 
goed dat we zijn gaan uitkijken naar 
een tweede vestiging waar mensen 
ook eten kunnen afhalen. En dat is 
hier,” vertelt Marcel die te kennen 
geeft dat hij een goedlopend soort-
gelijk bedrijf heeft in Amsterdam en 
al 15 jaar dit vak uitoefent. Omdat 
zijn roots in Suriname liggen weet 
hij als geen ander wat lekker Suri-
naams eten is. Liefhebbers daarvan 
zullen bij hem best aan hun trekken 
komen, net zoals degenen die ver-
zot zijn op eten uit de Indische keu-
ken. Ook daar kan Marcel in voor-
zien. “Tijdens de feestdagen zijn we 
gesloten, maar op Nieuwjaarsdag 
zijn we wel open van 16.00 tot 20.00 
uur en is iedereen van harte wel-
kom. Tussentijds en daarna natuur-
lijk ook,” laat Marcel weten. 
Openingstijden: dinsdag tot en met 
zaterdag van 12.00 tot 20.00 uur; 
zondag en maandag van 16.00 tot 
20.00 uur. Ook via Facebook en 
Twitter bereikbaar. Smakelijk eten!

Elke dag het laatste regionale nieuws! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/





www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

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

We hebben of krijgen er allemaal 
mee te maken: klimaatverande-
ring: vaker zwaardere regens, 
zwaardere stormen of orkanen, 
smeltende polen waardoor er 
nog meer CO2 in de atmosfeer 
komt, een stijging van de zee-
spiegel, droogte met woestijn-
vorming, extreem weer en ga zo 
maar door. Volgens mij liggen er 
maar weinig mensen echt wak-
ker van. Integendeel! We genie-
ten in Nederland van de warme-
re zomers en nemen de onstui-
mige tropische buien op de koop 
toe. We maken ons voorlopig ook 
niet echt druk om de verwachte 
stijging van de zeespiegel. Kli-
maatverandering is immers van 
alle tijden? Nou dan!
De zeespiegel in Nederland is 
met 20 cm gestegen, het klimaat 
is 1.5 graad warmer geworden. 
Het KNMI verwacht voor Ne-
derland aan het einde van de-
ze eeuw een stijging van de zee-
spiegel met 85 cm. (Bron Stich-
ting Natuur en Milieu) Kende 
Nederland enkele tientallen ja-
ren geleden nog elke 5 jaar een 
strenge winter (elfstedentocht!), 
de verwachting is nu dat zich 
hooguit een keer in de 10 jaar 
een strenge winter zal voorzien. 
Heel jammer voor het schaatsen 
op natuurijs. Dat zit toch echt in 
de Nederlandse genen! 
In de Noordpool dienen zich 
steeds meer klimaatvluchtelin-
gen aan. De bekendste is na-
tuurlijk de ijsbeer maar ook de 
vele duizenden walrussen zijn 
inmiddels het land op gevlucht 
omdat er geen ijs is om op de 
rusten. Walrussen kunnen niet 
aan een stuk door zwemmen en 
moeten rusten op ijsschotsen 
die de uitvalsbasis vormen voor 
hun duik naar voedsel. Te ver-
wachten valt dat ook andere die-
ren dan de ijsberen en walrus-
sen het moeilijker krijgen in de 
polen. Juist in de Noordpool ver-
anderen de ecosystemen in een 
hoger tempo dan elders op aar-
de met alle gevolgen van dien 
voor de rest van de planeet. Het 
eens zo maagdelijke Poolgebied 
wordt minstens één keer per jaar 
getroffen door enorme wolken 

vervuiling afkomstig uit Europa, 
Azië en Amerika.
De oceanen nemen tot nu toe 
heel veel warmte op , vooral in 
de bovenste lagen, waardoor de 
temperatuurstijging op aarde 
lijkt mee te vallen. Maar we mo-
gen daarbij de zeespiegelstijging 
niet onderschatten. Behalve door 
de opwarming als gevolg van de 
menselijke activiteiten spelen 
ook natuurlijke processen die 
opwarming veroorzaken een rol. 
Daardoor kunnen klimaat scep-
tici zeggen “klimaatverandering 
is van alle tijden”. Tot 1950 wa-
ren het vooral de natuurlijke oor-
zaken die de klimaatverandering 
veroorzaakten. Na 1950 nam de 
invloed van de mens op de kli-
maatverandering in hoog tempo 
toe als gevolg van de toename 
van de uitstoot van CO2 als ge-
volg van de verbranding van ko-
len, olie, gas en de ontbossing.
Wat kunnen wij doen? Neem 
voor korte afstanden vaker de 
fiets; draag in de winter warme 
kleding en zet de verwarming 
een graadje lager, eet minder 
vlees, kies voor ecologische va-
kanties ,natuur- en milieuvrien-
delijk dus, denk eens na over 
zonnepanelen, het is leuk om je 
eigen energie op te wekken en 
ook nog goed voor uw porte-
monnee. 
Zeg het Wereld Natuur Fonds na: 
geef de aarde door!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Lekker warm!...?

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

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

Vermist:
- Uithoorn, PC Hooftlaan: Kip. Soort, rhode island red kriel.
- Wilnis, Herenweg: Gecastreerde cypers grijze kater met een beetje 

crème. Hij woont in Mijdrecht. Is een logé. 

Gevonden: 
- Uithoorn, Pr.Christinalaan: Grijs  poesje met lichte cyperse strepen, 

witte voetjes en een wit befje. Heeft 2 dagen met een bandje van 
de dierenambulance om gelopen.

- Mijdrecht, Marijkelaan: Cypers bruin poesje, erg mager erg hon-
gerig.

- Waverveen bij het pontje: Noorse boskat silver Tabby. Is gechipt 
maar staat op naam van de oude eigenaar.

- Mijdrecht, ringdijk 2e bedijking: Kat wit met grijze vlekken.

COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2: dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van advertentie:
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Redactie:
Nel van der Pol

correspondent:
André Veenstra

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

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

126e jaargang

oplAgE: 16.100

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

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

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

Regio - Afgelopen zondag werden 
begeleiders en clienten van Dag-
opvang de Nostalgie, uitgenodigd 
om te komen eten bij restaurant 
de Uithoek van Hotel Hengelsport 
in Uithoorn. In totaal 18 man, kwa-

men binnen bij Hotel Hengelsport: 
het eten washeerlijk en de bedie-
ning netjes en erg aardig! Met dank 
aan Ton en Lydia van Hotel Hengel-
sport, ook weer mensen met een 
goed hart voor de medemens! Bij de 

Clienten en begeleiding Dagopvang de 
Nostalgie genieten!

Regio - Evenals andere jaren had 
de RIKI Stichting weer gezorgd voor 
Kerstpakketten voor alle gasten van 
de afdeling. Ruim twintig vrijwilli-
gers hadden zich opgegeven om de 
pakketten bij de gasten aan te bie-
den. En traditiegetrouw hielpen ook 
leerlingen en leerkrachten van de 
Praktijkschool mee om de pakketten 
bij alle gasten van onze afdeling te 
bezorgen. De reacties van de gas-
ten die de pakketten in ontvangst 
namen waren overweldigend. Bij 

een van de gasten werden alle leer-
lingen uitgenodigd binnen te komen 
om het pakket bij de kerstboom aan 
te bieden. Er is toen binnen bij de 
kerstboom een foto van de gast 
met kerstpakket en de kinderen ge-
maakt. Eigenlijk is het een voorrecht 
om vrijwilliger bij De Zonnebloem te 
zijn en op deze manier een bijdra-
ge te kunnen leveren aan het wel-
zijn van medemensen die het door 
een beperking wat moeilijk hebben. 

Gasten Zonnebloem weer 
verwend

Wilnis - Het was de dag voor de 
kerstvakantie voor de leerlingen van 
groep 8 van de Julianaschool in Wil-
nis een heel bijzondere dag. 

Juf Gery nam afscheid na 18 jaar 
op de school te hebben lesgege-

ven, omdat ze een nieuwe uitdaging 
heeft gevonden als remedial tea-
cher. De juf werd in de aula van de 
school door alle leerlingen toege-
zongen en vervolgens ging ze met 
haar leerlingen naar het Rijksmuse-
um in Amsterdam. 

Juf Gery neemt afscheid 
van de  Julianaschool

Wilnis - Gasten en vrijwilligers heb-
ben genoten van een heerlijk Kerst-
buffet op dinsdag 16 dec. Mede ook 
door een Kerstpakket van de Jum-
bo was er een keur van lekkernij-
en welke door een aantal vrijwilli-
gers in de gezellige keuken werden 
voorbereid. Ondertussen konden de 
gasten nog Kerstballen versieren 
en van de koffie genieten. We ho-
pen voor het nieuwe jaar weer een 
leuk activiteitenprogramma samen 
te stellen met voor elk wat wils. De 
Buurtkamer in Wilnis is elke dins-
dag en donderdag geopend van 
10.00 tot 12.00 uur en wilt u mee-
eten; bel dan voor de mogelijkhe-
den naar de Buurtkamertelefoon: 
0297-250692 (op openingstijden). 

beursvloer van mei jl. hadden ze een 
rondleiding gematcht met Van der 
Wilt Gerbera`s. Daar zijn ze geweest 
met hun clienten en genoten van 
de prachtige bloemen en prachtige 
kleuren.. Na een lekker kopje koffie 
of chocolade melk ( warm), kregen 
de clienten een boeketje gerbera`s 
mee en konden wij weer op de 
Nostalgie aan, wat een leuke och-
tend! Iedereen die weet, als je een 
match maakt op de beursvloer, dat 
daar een tegenprestatie tegenover 
moet staan. Dus 2 weken na deze 
rondleiding door de gerbera`s, gin-
gen zij nu de ramen lappen voor de 
gerbera`s. De kantine, het kantoor 
en de ramen van de schuur, binnen 
en buiten, glommen tegen de klip-
pen op toen zij met ze klaar waren. 
Weer een lekker bakje koffie, wiener 
melange of cappuccino, en met wat 
lekkers erbij, was deze match ook 
weer gelukt! 

Buurtkamer Wilnis had gezellig Kerstbuffet

Hoflandschool speelt 
voor Kerstman!
Mijdrecht - De Hoflandschool te Mijdrecht heeft tijdens de 
kerstmarkt, die zij organiseerde op dinsdagavond 16 decem-
ber een bedrag van 300 euro opgehaald voor de “Voedsel-
bank.” Dit bedrag werd aangeboden door een delegatie van 
een aantal “Hoflanders” uit de groepen 1 – 8, die tevens een 
rondleiding kregen. De kinderen hadden hun kerstwerkjes 
aan familieleden aangeboden. Binnen een mum van tijd wa-
ren alle werkjes verkocht. Daarnaast heeft elk kind de moge-
lijkheid gehad om mee te doen aan de kaartenactie, waarbij 
een zelfgemaakte kerstkaart verkocht kon worden. De op-
brengst zal ná de kerstvakantie ook aangeboden worden aan 
dit goede doel.
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Hertha F3 speelt de laatste 
wedstrijd van 2014

Geslaagde KNVB scheidsrechters 
cursus bij sv Hertha

Cursus jeugdschaak beginners

Koploper in de beker 
levert punten

De Vinken: toch een punt

Uithoorn - De Legmeervogels kwa-
men in Vinkeveen de wedstrijd tegen 
de F3 van Hertha spelen. Ondanks 
dat Hertha zijn best deed tegen 
de spelers uit Uithoorn én de wind, 
mocht het voor hen niet tot een goal 
leiden. De Legmeervogels gingen 

naar huis met de overwinning. Toch 
gingen de Vinkeveners niet met lege 
handen naar huis. Iedere speler ont-
ving een rapport van hun coach Toine 
Linders. Hierin stonden mooie com-
plimenten en tips beschreven, waar-
mee ze in 2015 weer verder kunnen

De Ronde Venen - Waar het giste-
ren op de meeste plaatsen erg rus-
tig op de voetbalparken was, werd 
er bij Hertha lekker gevoetbald. Voor 
bijna alle F teams van Hertha had 
Toine Linders een oefenwedstrijd 
georganiseerd. Dit in verband met 
het praktijkgedeelte van de pupillen 
scheidsrechters cursus die gehou-
den moest worden. De VSV orga-
nisatie onder leiding van Leendert 
Schüller en Dick van Pouderooijen 
probeert elk jaar een cursus te or-
ganiseren waar spelers van vereni-
gingen die deelnemen aan de VSV 
competitie een diploma pupillen 
scheidsrechter kunnen behalen. Za-
terdag was de praktijkgedeelte. On-
danks de enorme kou was iedereen, 
scheidsrechters en spelers, aanwe-
zig. 8 spelers van HSV, 2 speelsters 
van CSW en 6 spelers van Hert-
ha hebben hun pupillen scheids-
rechters diploma behaald. Als leu-
ke verrassing en afsluiting was top-
scheidsrechter Richard Liesveld 

aanwezig om hun diploma te sig-
neren en ze uit te reiken. Misschien 
wordt één van deze scheidsrechter 
wel zijn opvolger. Wij, de verenigin-
gen HSV, CSW en Hertha, willen bij 
deze jullie, nieuwe scheidsrechters, 
feliciteren met jullie behaalde diplo-
ma en wensen jullie heel veel ple-
zier om de wedstrijden van pupillen 
in goede banen te leiden. 

De Ronde Venen - Schaakvereni-
ging Denk en Zet start op vrijdag 9 
januari 2015 met een beginnerscur-
sus voor jeugd vanaf 7 jaar. In 8 les-
sen van een uur (aanvang 19 uur) 
leer je de spelregels en alles wat no-
dig is om een leuk potje te schaken. 
De cursus avonden zijn 09-01, 16-
01, 23-01, 30-01, 06-02, 13-02, 20-
02 en 06-03-2015 en kosten 1 eu-
ro per les. 

Het cursusgeld dient op de eerste 
lesavond betaald te worden. Aan 
het einde van de cursus wordt een 
persoonlijk certificaat uitgereikt. Na 
deze cursus kun je nog van 3 proef-
lessen gebruik maken. Daarna kan 
je nog doorstromen naar de jeugd-
club om de lessen verder voort te 
zetten. Geef je op tijd op! Er is een 
maximum aantal deelnemers van 
12, vol is vol!

Jeugdschaken:
Kun je al een beetje schaken en ken 
je de spelregels? Dan kan je er ook 
voor kiezen om 3 proeflessen te vol-
gen om te kijken of je schaken echt 
leuk vindt. Zo kan je wat meer over 
schaken leren. Natuurlijk kan je ook 
samen partijen spelen en plezier 
hebben. Er zijn 19 kinderen tussen 
de 7 en 18 jaar op de club die dat 
elke vrijdagavond doen. De cursus 
is in dezelfde locatie en tegelijk met 
onze jeugdspeelavond.

Speeladres van Denk en Zet: 
Dorpshuis ”De Boei”, Kerklaan 32, 
Vinkeveen Vrijdag van 19.00 tot 
20.00 uur

Voor aanmelden, vragen of informa-
tie: Huub Rijsbergen 
E-mail: huub.rijsbergen@gmail.com
Tel.: 0297-28 65 04 (‘s avonds)

De Ronde Venen - De laatste 
speelweek in 2015 zit erop. De 
laatste wedstrijden, deze keer voor 
de beker, zijn afgelopen week ge-
speeld. De biljarters hebben, zoals 
vele sporters, een winterstop. Even 
de tijd om terug te kijken of je in 
de 2e seizoenhelft nog beter kunt 
spelen dan in de 1e helft en wat je 
daaraan moet doen (of laten). De 
keu kan weer volgetankt worden 
met nieuwe caramboles. Dat is ook 
zeker nodig want alle spelers en 
speelster worden voor hun moyen-
ne herzien en voor een aantal bete-
kent dat dan ook dat zijn in de 2e 
seizoenshelft een paar caramboles 
meer zullen moeten maken dat in 
de afgelopen periode. Een nieuwe 
uitdaging in 2015! 
Zoals hierboven al vermeld deed de 
koploper in de beker het niet goed 
en deed hun tegenstander, Bar 
Adelhof 3 dat juist wel. Dat ant-
woord laat ik het midden. Wat ik 
wel weet is dat Pim de Jager, in-
middels ook een kersverse vader 
van een dochter, er heel veel zin 
in had. Hij had slechts 20 beurten 
(snelste partij deze week) om zijn 
tegenstander naar huis te sturen. 
Het enige punt voor de Springbok 
1 werd binnengehaald door Hans 
Bak. In een spannende partij tegen 
Stefan Vos legde hij de hoogste se-
rie van de week op tafel (18 caram-
boles, 38,30%) op tafel. Stefan gaf 
echter niet op en sleepte er in de 
nabeurt een verdiend gelijkspel uit. 
Eindstand 8-1. ASM 1 ontving Bar 
Adelhof 2. Bar Adelhof 2 speelt een 
sterk seizoen maar ASM 1 was niet 
van plan zich zonder meer gewon-
nen te geven. 

Overwinning
Beide teams wonnen 2 partijen 
maar Bar Adelhof 2 maakte net 
iets meer caramboles en zorgden 
daarmee voor een 4-5 overwinning. 
De Springbok 2, uit de 2e divisie, 
moest thuis tegen eredivisionist de 
Schans/Lutis ventilatietechniek. 
Aan motivatie bij de Springbok-
kers was er geen gebrek. Zij wis-
ten 4 punten binnen te halen maar 
dat deed ook de Schans/Lutis ven-
tilatietechniek. Het aantal gemaak-
te caramboles van de Schans/Lutis 
ventilatietechniek was net wat be-
ter en dus was het de eindoverwin-
ning voor met 4-5 voor hen. CenS 2 
moest tegen de Merel/Heerenlux 1 
(3e in de 1e divisie). Vooraf beke-

ken geen gemakkelijke klus maar, 
net als ASM 1 en de Springbok 2, 
beet CenS 2 ook van zich af. Ook 
zij wonnen twee partijen maar he-
laas voor hen moesten ook zij de 
eindoverwinning met 4-5 aan Me-
rel/Heerenlux 1 laten. 

De Kromme Mijdrecht 1, goed op 
dreef, de laatste weken, zette dat 
door in de beker. Bij hen moest de 
Merel/Heerenlux 2 er aan geloven. 
Alleen Gijs van Vliet van de Merel 
kon 2 punten behouden, andere 7 
waren voor de Kromme Mijdrecht 
1. De Kromme Mijdrecht 2 had het 
mogelijk nog het zwaarst. Zij moes-
ten thuis tegen de koploper van de 
1e divisie, de Merel/Heerenlux 3. 
Het “thuisvoordeel” heeft in dit ge-
val kennelijk gewerkt want de Me-
rel/Heerenlux 3 werd met 5 tegen 
4 verslagen. De laatste wedstrijd 
was Onze Vrijheid/de Biljartmakers 
tegen Stieva/Aalsmeer. In de be-
kerstand was er 5 punten verschil 
tussen beide teams maar Stieva/
Aalsmeer deed er alles aan om de 
gat te dichten. Met drie winstpar-
tijen en slechts 1 verliespartij werd 
de daad bij het woord gevoegd, 
einduitslag 2-7, en als ik het goed 
uitgerekend heb staan beide teams 
nu in punten gelijk.

Dat was het dan voor 2015. Het be-
stuur van de federatie wenst al-
le spelers en lezers van dit stukje 
fijne feestdagen en een vooral ge-
zond 2015 toe!

Vinkeveen - In de thuiswed-
strijd tegen het Hoogravense HKC 
speelde De Vinken 1 een uitste-
kende tweede helft. Hierdoor bleef 
ten minste een punt in Vinkeveen. 
De Utrechters dropen teleurge-
steld af met het andere wedstrijd-
punt: 15-15. Coach Frank Dankel-
man begon deze wedstrijd met 
Eva Hemelaar, Annick Stokhof, 
Mark de Haan en Rutger Woud 
in de aanval. Manon Dankelman, 
de voor de geblesseerde Eme-
se Kroon invallende Nelly Huizin-
ga, Kelvin Hoogeboom en Jelle 
Mul vormden de Vinkeveense ver-
dediging. Het team van de week 
werd gevormd door de allerklein-
ste korfbalstertjes van De Vinken, 
met in de hoofdrol de vierjarige 
Anouk Kroon. 
Diverse foutjes in de Vinkenaan-
val gaven de bezoekers de ruimte 
om de score te openen. Pas op 0-3 
scoorde het Abn-amroteam tegen 
via Jelle Mul, gevolgd door een 
treffer van Mark de Haan. Daar-
na was het echter volop Utrecht 
wat de klok sloeg. Diverse keren 
werd de Vinkenverdediging sim-
pel uitgespeeld. Allen op 2-8 kon 
het Vinkenpubliek even juichen bij 
een fraaie doorloopbal van Manon 
Dankelman. 3-9 en 3-10 volgden 
echter snel hierna. Vanaf de stip 
kon Mark de Haan de ruststand 
op 4-10 brengen.

Gezonde snack
In de rust werd het publiek in de 
sporthal getrakteerd op een heer-
lijk bakje fruitcocktail. Een smake-
lijke en zeer gewaardeerde geste 
van de Vinkeveense supporters-
vereniging de Vinkenvikings. 

Het leek wel of ook de Vinken-
spelers van deze vruchtenlekker-
nij hadden gesnoept. In ieder ge-
val brachten treffers van Kelvin 
Hoogeboom, Nelly Huizinga, An-
nick Stokhof en een subliem vanuit 
de diepte door Mark de Haan aan-
gegeven doorloopbal op Eva He-
melaar de thuisploeg terug in de 
wedstrijd. Nog lange tijd hield HKC 
De Vinken op achterstand, maar 
De Vinken kroop door doelpun-
ten van Mark de Haan (2x), Ma-
non Dankelman, Rutger Woud en 
Kelvin Hoogeboom steeds dichter-
bij. Reserves Masha Hoogeboom 
en Stefan Oussoren kwamen in de 
slotfase in het veld. 
De laatste kreeg al snel een straf-
worp mee, die Kelvin Hoogeboom 
een minuut voor tijd prima ver-
zilverde. Zou het dan toch nog?? 
HKC gaf zich echter nog niet ge-
wonnen. Direct na de gelijkmaker 
scoorden de Utrechters opnieuw, 
maar een verlossende afstands-
treffer van Rutger Woud bezorgde 
De Vinken het zo verdiende wed-
strijdpunt: 15-15.

Voor méér lokaal nieuws uit de regio! zie onze site: meerbode.nl
facebook.com/

Prijs-Klaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 2 januari de 
eerste wedstrijd in 2015 is er in Ca-
fè de Merel Arkenpark MUR no 43 
te Vinkeveen tel. 0297-263562 prijs-
klaverjassen om fraaie prijzen.Het 
klaverjassen start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45uur voor de in-
schrijving. 
Er zullen vier ronden van zestien gif-
fies gespeeld worden en dan wor-
den de punten bij elkaar opgeteld 
en is winnaar of winnares bekend. 
Er zijn fraaie prijzen te winnen .Ook 
zal er een tombola gehouden wor-
den met schitterende prijzen.

De uitslag was:
1 Cock Meijer met 7199 punten
2 Carla v.Nieuwkerk met 7067 punten
3 Greet Veraar met 6599 punten
4 Sonja v.d.Waa met 6592 punten
5 Arnold Darthuizen met 6591 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Corry v. Bemmelen met 5051 punten
Hier volgen de datums voor de prijs-
klaverjas competitie 2014/2015. 
Voor 2015 zijn de datums 2,16 en 
30 januari,13en 27 februari, 13 en 27 
maart, 10 en 24 april, 8 en 22 mei, 
5 en 19 juni en 3 juli dit alles onder 
voorbehoud.

Kampioenswaardige 
afsluiting Atalante JC1
Vinkeveen - Een kleine week nadat 
JC1 al in de wedstrijd tegen Jonas 
officieus kampioen was geworden 
(6 punten voor op de nummer 2 met 
nog 1 wedstrijd te gaan) moesten 
onze kampioenen hun laatste wed-
strijd spelen van deze seizoenshelft: 
tegen deze nummer 2, VCH. 
De eerste wedstrijd tegen VCH was 
de enige wedstrijd die JC1 dit sei-
zoen verloren had (1-3), dus ze 
hadden wat goed te maken. He-
laas was hoofdcoach Martine ziek, 
dus werden onze kampioenen ge-
coacht door vader-coaches Mar-
tijn & Ramon. Het team was helaas 
ook niet compleet, we misten Nat-
halie en Zoey, maar daarvoor in de 
plaats kwamen Lisanne en Eva mee 
naar Hoofddorp. Samen met David, 
Layla, Mike en aanvoerder-van-de-
dag Thomas stond er toch een sterk 
team. 
De eerste set werd al meteen dui-
delijk dat VCH sinds de wedstrijd in 
het begin van het seizoen een stuk 
beter was gaan spelen, ze speelden 
veel meer in drieën, stonden goed 
op hun posities en dat in combina-
tie met 2 “bomen” van dispensatie-
spelers maakte dat JC1 alle zeilen 
bij moesten zetten. VCH stond voor 
een groot deel van de set (net) voor 
en pas in het tweede deel liep JC1 
opeens uit door een sterke service 
druk: 18-25. 
Tussen de sets was er eigenlijk wei-
nig coaching nodig, er was wei-
nig aan te merken op het spel van 
JC1. Het was met name het bewa-
ren van rust (hou de service goed, 
blijf in drieën spelen) en anticipe-
ren op de tegenstander. De tweede 
set begon helaas niet zoals gepland, 
zo stonden we opeens met 5-0 ach-
ter! Maar ook deze keer kwamen we 
weer langszij en ging het zelfs nog 
langer gelijk op dan in de eerste set. 
Pas bij 18-18 liep JC1 uit, maar uit-
eindelijk werd het toch nog 24-24. 
Door een servicefout van de tegen-
stander en een mooie aanval van 
JC1 kon ook deze set naar ons toe-

getrokken worden: 24-26. Ondanks 
dat we niet meer konden verlie-
zen én al kampioen waren, waren 
de dames en heren toch gedreven 
om te winnen. Deze set gingen ze 
dan ook sterk van start. VCH begon 
toch steeds meer in zijn oude spel 
terug te vallen (veel ballen in 1 keer 
over het net), maar met hun lange 
spelers met hun smashes uit stand, 
konden ze in het middelstuk van de 
set toch weer uitlopen. Opgeven 
aan de kant van JC1 zat er zeker niet 
in, dus stug bleven ze doorspelen en 
tot grote frustratie van VCH wonnen 
ze ook deze set in de laatste 5 pun-
ten: 23-25.
Bij een 0-3 voorsprong, met eigen-
lijk niets meer te winnen, bleef toch 
die verloren wedstrijd in Vinkeveen 
in het achterhoofd meespelen. De 
dames en heren van JC1 bleven de-
ze set geconcentreerd spelen en 
VCH kon geen grip meer krijgen op 
de set. Tot 12-12 ging het nog ge-
lijk op, maar “opeens” was het 12-
19 en zonder enige moeite werd de-
ze set verder uitgespeeld en met 15-
25 gewonnen.
Het 1-3 verlies thuis, was meer dan 
recht gezet, plus JC1 heeft laten 
zien dat deze kampioen tegen elk 
team in deze poule kan winnen: een 
kampioenwaardige afsluiting. Op 
naar de 1ste klasse in 2015!

Atlantis 1 wint bevochten 
wedstrijd met 22-19
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 thuis tegen 
SDO Hillegom. Deze ploeg waar af-
gelopen jaren al vaker tegen ge-
speeld is, was geen onbekende te-
genstander. Het is een ploeg die 
hard werkt om aan de punten te ko-
men. In het verleden zijn er wedstrij-
den geweest die door beide ploegen 
gewonnen konden worden. De taak 
was aan Atlantis om na een aantal 
slechte wedstrijden nu weer de stij-
gende lijn op te pakken. Het was de 
uitploeg die de score mocht openen, 
hierna kwam er al vrij snel een ant-
woord van Atlantis. Dit was de eni-
ge keer in de wedstrijd geweest dat 
SDO op voorsprong heeft gestaan. 

Naarmate de eerste helft verstreek 
kon SDO goed bijblijven. De stand 
kwam vaak op twee punten voor-
sprong voor Atlantis. Beide ploegen 
scoorden veel in de eerste helft. Er 
werd dan ook gerust met een stand 
van 12-10 in het voordeel van de 
Mijdrechtenaren. In de tweede helft 
kon Atlantis uitlopen naar een stand 
van 17-12, echter moest er nog 
meer dan een kwartier gekorfbald 
worden. Door een aantal onhandi-
ge fouten en gebrek aan het geven 
van druk op het schot, kon SDO nog 
terugkomen tot een stand van 21-
16. Vooral in de laatste paar minuten 
werden er nog onnodige goals ge-
incasseerd. De wedstrijd werd ge-
wonnen met een stand van 22-19. 

CSW F5 speelt laatste wedstrijd 
najaars competitie
Wilnis – De laatste wedstrijd van 
de VSV najaarscompetitie werd ge-
speeld tegen NigtevechtBeide teams 
hadden dit seizoen nog geen enkele 
wedstrijd verloren, het beloofde dus 
een spannend duel te worden. Zo-
als iedere week is de teamspirit van 
dit jonge enthousiaste team opti-
maal. Ook al moesten zij het vanwe-
ge ziekte zonder Daan doen, straal-
den deze jonge voetbalhelden veel 
kracht uit. Met Finn van Schaik als 
tijger in zijn doel en een ijzerster-
ke verdedigingsmuur, bestaande 
uit Finn Smit en Nathan, is het voor 
het Nigtevechtse team moeilijk om 
door te breken. Maar het team van 
DOB is sterk en weet de wedstrijd 

te openen met een 1-0 stand. CSW 
laat het hier niet bij zitten. Met diepe 
steekpassen van Twan en Stian en 
prachtige aanvallen van Kick, Mylan 
en Levy, weet het CSW team terug 
te knokken naar een 1-1 stand en 
kort daarna zelfs een 1-2 stand. Ook 
DOB vecht terug en lang blijft de 
stand 2-2. Spanning tot in de aller-
laatste minuut, waarin DOB uitein-
delijk toch nog een doelpunt weet 
te scoren. Ook al hebben zij de-
ze laatste wedstrijd niet gewonnen, 
kunnen deze jonge voetballers trots 
zijn op de voetbalprestaties van de-
ze najaars competitie. Na de winter-
stop gaan deze helden het proberen 
in de KNVB-competitie. 
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