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Safari?

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl
THE SOCIETY SHOP

EINDEJAARS
MAGAZIJN
UITVERKOOP
C. VEROLMELAAN 160-166
UITHOORN

Binnenkort start verbouwing 39 sociale
huurappartementen Maria-Oord Vinkeveen

Ook voor uw feesten en partijen!
Uniek in Vinkeveen:

steengrill en kaasfondue

Herenweg 276
3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl
0297-265 308

b.g.g. 0297-261 266
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kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

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

Entree € 15,Dresscode feestelijk

1januari 2010 - Aanvang 20.00 uur
Live entertainment m.m.v. Dario en Dries Roelvink

www.plashoeve.com
0294-291 381

Restaurant - Café - Motel - Strand

De Plashoeve
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Doe een suggestie voor een naam voor de nieuwe gemeente
en win een Irischeque!
Mail naar: nieuwenaam@derondevenen.nl

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2 + 3

Schone schijn
Ik zou u allen graag mee willen nemen naar een gezellige gemeente
ergens in het Groene Hart van ons koude kikkerlandje. U weet wel,
zo’n plaatsje waar men in de winter een ijsbaan op het dorpsplein
maakt voor de dorpsjeugd. Zo’n plaatsje waar het gezellig en gemoedelijk is. Het is dan ook jammer dat ‘boze tongen’ beweren dat er binnen al deze gezelligheid op ‘hoogbestuurlijk’ niveau dingen gebeuren
die het daglicht niet kunnen verdragen. Het gaat hierbij om een lid van
het college dat zich in het spel dat politiek heet, in de openbaarheid
altijd voorstaat integer en oprecht te handelen. Dit heeft haar bij velen
de titel ‘beste wethouder’ van het college opgeleverd. Of deze eretitel
veel waard is zou men pas kunnen bepalen als men eerst de kwaliteit
van het college eens onder de loep zou nemen. Er is zo’n uitspraak
over koning eenoog en het land der blinden. Ondertussen verzaak ik
te vertellen wat die ‘boze tongen’ beweren. Dit gebeuren speelde zich
af in het gedeelte van het politieke spel waar de dames en heren politici vaak hun echte gezicht laten zien, de beruchte achterkamertjes.
Graag neem ik u mee naar een kamertje ergens in het gemeentehuis
van die gezellige gemeente waar ik dit stuk mee begon. In dit kamertje zitten de leden van het college en de fractievoorzitters van de coalitie. Coalitieoverleg noemt men dit. Of dat helemaal overeenkomt met
het veel besproken dualisme laten we maar even achter ons. Er staan
hier namelijk interessantere dingen te gebeuren. Er moet gesproken
worden over het tijdelijk openhouden van een zwembad omdat de
bouw van het nieuwe bad is vertraagd. Dit overleg is extra spannend
omdat een van de fractievoorzitters tevens voorzitter is van het zwembadbestuur. En deze met de portefeuillehouder regelmatig hierover in
de clinch ligt tijdens openbare vergaderingen. Waar er in het openbaar op het scherpst van de snede wordt gedebatteerd gebeurt hier
heel iets anders. Wat er precies gebeurt weten alleen degenen die
in dat kamertje aanwezig waren. Maar de in de politiek zo belangrijke wandelgangen gonsden van een confrontatie waarbij de alomgeprezen wethouder een gedrag vertoond heeft dat zeker niet bij haar
functie past, maar eigenlijk niemand zou sieren. De fractievoorzitter
en tevens voorzitter van het zwembadbestuur werd uitgemaakt voor
onbetrouwbaar, leugenaar en kreeg als toetje de bekende middelvinger. Toen dit niet het gewenste effect had is ze tierend de kamer uitgelopen. Dit alles in het bijzijn van haar collega-collegeleden en de
twee fractievoorzitters van de coalitie. Men zou verwachten dat deze
laatste twee heren het op zijn minst zouden opnemen voor hun collega-raadslid. Maar nee, zij zwegen. Ook de collegeleden deden niks
anders dan besmuikt kijken en zwijgen. De voorzitter van het college, de burgemeester die tijdens dit voorval niet aanwezig was, heeft
wel het verstandige besluit genomen om dit punt voortaan zelf onder haar hoede te nemen. Maar om de schone schijn op te houden
van een idyllisch plaatje van een gemeentehuis met een ijsbaan ervoor, zijn er geen consequenties voor deze wethouder die nota bene
de partij van normen en waarden vertegenwoordigt en wederom een
lange neus trekt naar iedereen.
dekletsmajoor@gmail.com

Nieuwjaarsfeest

Abcoude

Meer informatie op www.derondevenen.nl

Westhoek bekrachtigt
samenwerking met Midreth
pervlakte variërend van circa 50 tot
90 vierkante meter. Het voormalige
zustergebouw van Maria-Oord ligt
aan de Herenweg in Vinkeveen. Tegen de economische stroom in realiseert Westhoek Wonen 39 extra
woningen bovenop het vastgestelde
nieuwbouwprogramma. Met de oplevering van deze woningen hoopt
Westhoek Wonen huurders sneller
aan een passende woning te kunnen helpen en daardoor de verstopte woningmarkt weer verder in beweging te krijgen. De ontwikkeling
van de appartementen is bovendien
een stimulans voor de lokale werkgelegenheid omdat bij de uitvoering
plaatselijke bedrijven zijn betrokken.
Begin 2010 zullen de verbouwingswerkzaamheden starten. Naar verwachting vindt de oplevering plaats
in de eerste helft van 2011.

Locatie: tegenover het gemeentehuis

30 EN 31 DEc

Op de foto: v.l.n.r. Tom Burgers, directeur Westhoek Wonen, en Joop Leliveld, directeur Midreth.

Vinkeveen - Woningcorporatie
Westhoek Wonen en bouwbedrijf Midreth hebben elkaar gevonden bij de realisatie van een nieuw
bouwproject. Met dit project denkt
Westhoek Wonen ouderen en starters meer kansen te kunnen geven
op de lokale woningmarkt. De samenwerking resulteert in de verbouwing van 39 sociale huurappartementen in Maria-Oord in Vinkeveen. Op maandag 21 december
hebben woningcorporatie Westhoek
Wonen en bouwbedrijf Midreth hun
samenwerking bekrachtigd. Westhoek Wonen kocht het voormalig
zustergebouw aan van bouwbedrijf
Midreth uit Mijdrecht, dat de verbouwingswerkzaamheden gaat uitvoeren. De samenwerking resulteert in de oplevering van 39 sociale huurappartementen met een op-

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Vermist Pluisje

Van maandag op dinsdag
(21/22 december) is onze
2-jarige tengere driekleurige
poes Pluisje vanaf Groenland
in Vinkeveen verdwenen.
Pluisje heeft een witte buik,
een witte snuit tot aan de
ogen wat overgaat in rood en
een driekleur op haar rug en
staart.
Indien u haar na maandag
nog heeft gezien, graag een
reactie op tel. 0297-263735
of 06-51400495.
Voor de gouden tip ligt er een
beloning van E 50 klaar.

Ondanks positief advies van
monumentencommissie

College Uithoorn: “Begraafplaats
Zijdelveld geen gemeentelijk
monument”
Regio – In een persbericht laten
burgemeester en wethouders van
Uithoorn, net voor de kerst weten,
dat zij “geen kans zien in het aanwijzen van de begraafplaats Zijdelveld als gemeentelijk monument”.
Zij geven in een persbericht de reden: “De Terebinth Vereniging voor
Funeraire Cultuur en de Vereniging
Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld (i.o.) hebben gevraagd om
de begraafplaats Zijdelveld aan te
wijzen als gemeentelijk monument.
Zij zien de aanwijzing tot gemeentelijk monument als een middel om de
impasse tussen nabestaanden en
kerkbestuur over het beheer en behoud van de begraafplaats te doorbreken.
Kerkbestuur
Deze twee verzoeken zijn behandeld conform de procedure van de
Monumentenverordening Uithoorn
1997. Er is daarom advies gevraagd
aan de Monumentencommissie
Uithoorn. Vervolgens is het kerkbestuur gevraagd om zijn mening
kenbaar te maken. Het advies van
de monumentencommissie is: “De
commissie adviseert het college de
begraafplaats aan te wijzen als gemeentelijk monument”. “Het kerkbestuur van de R.-K. Parochie Emmaüs
heeft hierop op ons verzoek gereageerd en verzoekt om de begraafplaats niet aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het kerkbestuur vindt dat door deze aanwijzing
de parochie op onevenredige wijze
geschaad wordt in haar belangen.

Conclusies
Op basis van de huidige informatie
concludeert het college dat het totaalbeeld van de begraafplaats door
de diverse wijzigingen van de afgelopen decennia sterk is aangetast.
Ook zijn er geen onderdelen die extra bescherming van de monumentenstatus rechtvaardigen. Voor een
goed beheer en behoud van de begraafplaats is constructief overleg
tussen het kerkbestuur en de (vereniging van) nabestaanden. Het
college is van mening dat het kerkbestuur daarop zwaar moet gaan inzetten gelet op de gevoelens in de
samenleving. Daarnaast zijn voor
een goed beheer een groot draagvlak en financiële bijdragen van
een groot aantal belanghebbenden
noodzakelijk. Het kerkbestuur biedt
nabestaanden nu alleen de mogelijkheid grafrechten tot uiterlijk 2059
te verlengen.
Reageren
Burgemeester en wethouders hebben het voornemen uitgesproken
om de aanvragen tot het aanwijzen
van de begraafplaats Zijdelveld als
gemeentelijk monument af te wijzen. De aanvragers (de Vereniging
Nabestaanden Begraafplaats Zijdelveld i.o. en de Terebinth Vereniging voor Funeraire Cultuur) krijgen
gelegenheid te reageren voordat het
college een definitief besluit neemt.
Na de feestdagen zal bekend worden wat de vervolgstappen zullen
worden van de Vereniging van Nabestaanden i.o.
Wordt vervolgd
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Nieuwe Meerbode - 30 december 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via tel.
(0297) 29 18 00.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

Als u iets aan de burgemeester
en/of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak (0297)
29 17 10.

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

+
=

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Op grond van zijn wettelijke taak adviseert de
Programmaraad Weidegebied de volgende 15 zenders
beschikbaar te stellen:

Op grond van ‘must-carry’ (ofwel wettelijk verplicht): Nederland 1,
Nederland 2, Nederland 3, de regionale zender RTV Utrecht,
de lokale TV-zender Midpoint TV, VRT 1 en VRT Ketnet/Canvas.
Op grond van kijkcijfers: RTL 4, SBS 6 en RTL 5.
Op grond van omringende taal- en cultuurgebieden:
ZDF (Duits), BBC 1 (Engels) en TV5 Monde (Frans).
Op grond van educatief karakter: Discovery Channel,
Animal Planet en National Geographic/CNBC.

Mail uw suggestie naar

nieuwenaam@abcoude.nl of
nieuwenaam@derondevenen.nl

Gemeente Abcoude en De Ronde Venen staan aan de vooravond van
een fusie. In februari zal de Tweede Kamer waarschijnlijk instemmen
met het samengaan van de twee gemeenten per 1 januari 2011. De
gemeentebesturen vinden dat bij een nieuwe gemeente een nieuwe naam
hoort. Alle inwoners van beide gemeenten worden daarom opgeroepen
suggesties in te sturen.
Hoe vindt u dat uw nieuwe gemeente moet gaan heten? Stuur uw
suggestie met een korte toelichting voor donderdag 7 januari 2010 naar
nieuwenaam@derondevenen.nl of gemeente De Ronde Venen, Postbus
250, 3640 AG Mijdrecht onder vermelding van “nieuwe naam gemeente”.
Onder alle inzenders worden vijf Irischeques ter waarde van 50 euro
verloot!
Meer weten over de criteria waaraan de naam moet voldoen?
Lees verder op www.derondevenen.nl/nieuws.
Na 7 januari, zal een speciaal ingestelde werkgroep de inzendingen
beoordelen. In de werkgroep zit onder andere een vertegenwoordiging
uit beide gemeenteraden en vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke organisaties. De werkgroep zal een top vier met namen
samenstellen waarbij wordt geadviseerd om de nummer één van de lijst als
naam van de nieuwe gemeente te gaan gebruiken. De gemeenteraden van
Abcoude en De Ronde Venen zullen over dit voorstel uiterlijk begin februari
2010 een besluit nemen.

Prettige jaarwisseling

Gemeente, brandweer, politie, winkeliersvereniging, horeca, stichting
De Baat en de organisatie van het tentfeest hebben de afgelopen
periode onder voorzitterschap van burgemeester Burgman overlegd
ter voorbereiding op de jaarwisseling. Doel van dit ‘Breed Overleg’ is
om er voor te zorgen dat de jaarwisseling in De Ronde Venen op een
leuke, gezellige en veilige manier verloopt, net zoals dat vorig jaar is
gebeurd. In het Breed Overleg zijn verschillende concrete afspraken
gemaakt om hiervoor te zorgen. Zo wordt er ook dit jaar weer gericht
toezicht gehouden op het illegaal afsteken van vuurwerk. Dat is
vanaf 15 december gestart. Politiesurveillanten en gemeentelijke
opsporingsambtenaren werken (in burger) hieraan mee. Richting
jaarwisseling wordt toezicht steeds intensiever. De laatste drie
dagen zijn buiten de avonduren ook overdag de koppels actief op
straat. In alle kernen wordt gesurveilleerd. Het Openbaar Ministerie
(OM) zal tijdens de jaarwisseling supersnelrecht toepassen. Dit
betekent dat verdachten binnen drie dagen worden berecht. Het OM
wil op deze manier de samenleving, de daders en de slachtoffers
duidelijk maken dat normoverschrijdend gedrag (zoals openlijke
geweldpleging, vernieling, brandstichting, vuurwerkgerelateerde
zaken en geweld tegen personen met een publieke taak) tijdens de
jaarwisseling niet wordt getolereerd. Op maandag 4 januari wordt in
het Gerechtsgebouw in Utrecht een supersnelrechtzitting gehouden,
speciaal voor personen die worden verdacht van strafbare feiten
rondom Oud en Nieuw. Maar naast alle afspraken die diensten
met elkaar maken, is ook uw hulp en inzet als inwoner hard nodig.
Gezamenlijk kunnen we zorgen voor een feestelijk begin van 2010!

Mogelijk kan de politie u in bepaalde gevallen om uw hulp vragen via
Burgernet. Bent u nog geen lid van Burgernet, meldt u zich aan via
www.burgernet.nl. Mede namens het Breed Overleg wenst het
gemeentebestuur alle inwoners een prettige en veilige jaarwisseling
toe en een gezond begin van 2010.

Gewijzigde
openingstijden
politiebureau
In verband met de feestdagen
zijn de openingstijden van
het politiebureau aan de
Anselmusstraat 42 in Mijdrecht
gewijzigd.

De Programmaraad Weidegebied geeft een
vrijblijvend advies met betrekking tot de resterende
14 zenders in willekeurige volgorde:

Meer informatie: www.abcoude.nl of www.derondevenen.nl

Doe een suggestie voor een
nieuwe gemeentenaam en win!

Burgemeester en Wethouders
hebben besloten de gemeentelijke
informatiepagina per 1 januari
2010 in weekblad De Ronde
Vener te plaatsen. Aanleiding
voor dit besluit is het feit dat het
contract met de Nieuwe Meerbode,
waarin de informatiepagina’s nu
wekelijks staan, per 31 december
2009 afloopt. Na het opvragen
van offertes bij in De Ronde
Venen verschijnende huis-aanhuisbladen en een vergelijking
daarvan, hebben B en W besloten
de informatiepagina’s voor de
periode van één jaar te plaatsen in
weekblad De Ronde Vener.

Programmaraad Weidegebied
p/a Gemeente De Ronde Venen
T.a.v. P. ter Bekke
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht

?

Hoe vindt u dat uw
nieuwe gemeente moet
gaan heten?

Gemeentelijke
informatiepagina
verhuist

Programmaraad Weidegebied brengt onafhankelijk en in
principe bindend advies uit over de tv- en radiozenders die de
kabelexploitant beschikbaar dient te stellen in haar regio. Belangrijk
hierbij is dat het aanbod evenwichtig en breed is. Onlangs heeft
de raad een conceptadvies opgesteld over 29 analoge TV-zenders
voor 2010. Kijkers uit de regio worden tot maandag 11 januari 2010
in de gelegenheid gesteld hierop te reageren. Aan de hand van
dit commentaar bestaat de mogelijkheid dat de raad haar advies
wijzigt. Reacties kunt u sturen naar:

De Ronde Venen

Grijp in bij agressie:
• Vraag anderen om hulp en spreek samen de dader aan.
• Bel 112.
• Blijf bij het slachtoffer.
• Maak foto’s voor de politie en meld u als getuige.

Redactie

Keuze tv-zenders
Weidegebied

Abcoude

................

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

RTL 7, NET 5, RTL 8, Eurosport, Veronica/Jetix, BBC 2,
Nickelodeon/Comedy Central, CNN, TMF, MTV, ARD,
Euronews/Het Gesprek, RAI Uno.

Openingstijden
politiebureau Mijdrecht

Woensdag 30 en
donderdag 31 december:
09.00 tot 17.00 uur
Vrijdag 1 januari 2009: gesloten
Uiteraard is de politie gewoon
aanwezig voor noodgevallen
en voor het houden van
toezicht op straat. Heeft u
de politie dringend nodig,
omdat u bijvoorbeeld ziet
dat een strafbaar feit wordt
gepleegd, dan kunt u 112
bellen. Meldingen die minder
spoedeisend zijn, kunt u 24 uur
per dag doorgeven via het tel.
(0900) 8844. Wilt u aangifte
doen, dan kan dit voor een
aantal incidenten via internet.
Meer informatie hierover vindt
u op www.politie.nl onder het
kopje ‘aangifte’.

Steek vuurwerk veilig af!

Helaas gebeuren er elk jaar opnieuw ongelukken met vuurwerk.
Opvallend is dat de helft van alle slachtoffers wordt getroffen door vuurwerk
dat door een ander is afgestoken. En bij 80 procent van deze slachtoffers
is er sprake van oogletsel. Het blijft dus zaak om goed op te letten met
vuurwerk - zowel bij het afsteken ervan, als bij het kijken ernaar. Want
de helft van de slachtoffers is een omstander. De meeste ongelukken
worden veroorzaakt doordat mensen het vuurwerk niet op de juiste manier
afsteken of niet de juiste hulpmiddelen gebruiken. Lees de volgende veilig
vuurwerktips om ongelukken met vuurwerk te voorkomen:
• Lees voor het afsteken van vuurwerk de instructies.
• Wees alert bij het afsteken van en het kijken naar vuurwerk.
• Houd voldoende afstand van vuurwerk dat wordt afgestoken.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan nooit opnieuw aan.
• Steek geen vuurwerk aan in je hand. Vuurwerk wordt vaak in de hand
afgestoken en dan weggegooid. Dat is ronduit gevaarlijk, omdat nooit
met zekerheid te voorspellen valt wanneer het vuurwerk zal ontploffen,
en waar het precies terecht zal komen.
• Zet siervuurwerk altijd stevig en stabiel neer op een vlakke ondergrond
• Let op omstanders (mens en dier).
• Wil je zeker zijn dat er geen vuurwerk in je ogen komt?
Zet dan een veiligheidsbril op!
Meer tips over het veilig afsteken van vuurwerk vindt u op www.veiligheid.nl.

Vuurwerkafval

Samen met 140 andere gemeenten en organisaties werken de
vuurwerkverkooppunten in De Ronde Venen ook dit jaar mee aan
een landelijke campagne tegen vuurwerkafval. Bij de erkende
vuurwerkverkooppunten ontvangt u bij uw aankoop van vuurwerk een
speciale vuilniszak. Daarin kunt u het afgestoken vuurwerk verzamelen
en afvoeren.

Gratis wandelroute
door Marickenland
(5 km)

Vuurwerk opruimen
•
•

•

•

•

Ruim na het afsteken de
verpakkingen en gebruikte
flessen en stenen op.
Maak vuurwerkafval
onschadelijk door het in water te
dompelen of gooi er een emmer
water over.
Op 2 januari 2010 kunt u
vanaf 09.00 uur uw nat niet
afgegaan vuurwerk naar het
afvalbrengstation brengen. Hier
kunt u ook extra zakken krijgen
om het vuurwerkafval in te
verzamelen. Het vuurwerkafval
kan ook in de grijze container
worden gegooid.
De gemeente zal de
dorpskernen na Nieuwjaar als
eerste vegen. Daarna worden
de wijken zo snel mogelijk
geveegd.
Als het vriest, kan er niet
geveegd worden en zal er eerst
gestrooid worden.

Doe jezelf een schone straat kado.

De komende jaren verandert het
gebied tussen Mijdrecht, Wilnis,
Vinkeveen en Waverveen in een
natuur- en recreatiegebied van ruim
450 hectare: Marickenland. Om dit
mooie veenlandschap te verkennen,
is onlangs een wandelroute geopend
tussen de Spoordijk in Wilnis en
Zuiderwaard in Vinkeveen. Op de
route zijn drie bijzondere bruggen
en een informatiehuisje aangelegd,
ontworpen door Jan Konings. U kunt
de route kosteloos downloaden op
www.derondevenen.nl.

Ruim je vuurwerkafval op.

5048 SN Vuurwerkkaart.indd 1

Rectificatie
Op de gemeentepagina’s van 23 december 2009 zijn
foutieve gegevens over de kramenmarkt (in combinatie met
nieuwjaarsreceptie) vermeld. Deze vindt plaats op:
Donderdag 7 januari 2010 van 19.00 tot 22.00 uur
Locatie: Partycentrum De Meijert,
Doctor J. van der Haarlaan 6, Mijdrecht
U bent van harte uitgenodigd. Wilt u een kraam inrichten?
Aanmelden is nog mogelijk bij organisator Floor Groenendijk:
tel.(06) 46 04 71 30 of f.groenendijk@live.nl.

30-09-09 09:17

Sonderingswerkzaamheden
Baambrugse Zuwe

In de eerste week van 2010
zal Dura Vermeer verdere
onderingwerkzaamheden
uitvoeren aan de Baambrugse
Zuwe. Deze worden uitgevoerd
om het draagvermogen van de
grond te bepalen. Wanneer de
weersomstandig-heden dit toelaten,
worden de werkzaamheden
uitgevoerd op dinsdag 5 januari 2010.
Doorgaand verkeer is mogelijk. Wel
zullen er plaatselijk wegversmallingen
zijn die door wegbewijzeringsborden
aangegeven worden.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Het college van Burgemeester en Wethouders nodigt u van harte uit
voor de nieuwjaarsreceptie op

donderdag 7 januari 2010 van 19.00 uur tot 20.30 uur
Locatie: Partycentrum De Meijert,
Doctor J. van der Haarlaan 6, Mijdrecht
Deze jaarlijkse traditie biedt een informele en gezellige
gelegenheid om bestaande contacten te versterken
en nieuwe mensen te leren kennen. En natuurlijk om
elkaar het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar.
Heft u het glas met ons op een mooi 2010?
Tijdens de nieuwjaarsreceptie zullen Rondeveense verenigingen,
instellingen en instanties zich presenteren tijdens de altijd zeer
geslaagde ‘kramenmarkt’. Deze staat dit jaar in het teken van de
Millenniumgemeente. De markt duurt tot 22.00 uur.
Prettige feestdagen en een voorspoedig 2010!
Burgemeester en Wethouders van de gemeente De Ronde Venen,
Burgemeester drs. M. Burgman

Gemeentesecretaris drs. E. de Lange

Wethouder J.M. van Breukelen
Wethouder Jac. Dekker

Wethouder I.M. Lambregts
Wethouder ing. A.F. Rosendaal

Inzameling
kerstbomen 2010

De gemeente zamelt weer oude kerstbomen in na de feestdagen.
Op woensdag 6 januari 2010 kunnen kerstbomen ingeleverd worden op
verschillende plaatsen. Voor elke ingeleverde kerstboom krijgt u € 0,50.
Op de volgende plaatsen kunt u kerstbomen inleveren. Let goed op de tijden.

Wilnis

Julianastr. hoek Raadhuisstraat
Pieter Joostenlaan (CSW)
Wagemaker

vanaf 13.00 t/m 13.45 uur
vanaf 13.00 t/m 16.00 uur
vanaf 14.00 t/m 14.45 uur

Vinkeveen

Loopveltweg, bij trapveld met glasbak
Winkelcentrum Zuiderwaard, parkeerterrein
Ingang Plevierenlaan

Mijdrecht

Diamant, ter hoogte van rioolgemaal
Grondzeiler, aan het grote plein
Paltrok, grasveld bij Viergang
Parkeerterrein aan de Grutto
Bisschop Koenraadstraat, hoek Midrethstraat
Zuster den Hertoglaan, oude marktplein
Pimpernel achterzijde zwembad

Amstelhoek

Piet Heinlaan, nabij vijver
Menno Simonszstraat, hoek Mennonietenbuurt

vanaf 13.00 t/m 15.30 uur
vanaf 13.00 t/m 16.00 uur

vanaf 13.00 t/m 15.30 uur
vanaf 13.00 t/m 14.00 uur
vanaf 13.00 t/m 15.30 uur
vanaf 13.00 t/m 16.00 uur
vanaf 13.00 t/m 13.30 uur
vanaf 13.00 t/m 13.30 uur
vanaf 13.45 t/m 14.30 uur
vanaf 13.00 t/m 13.45 uur
vanaf 13.45 t/m 14.00 uur

Openingstijden gemeente
tijdens Oud en Nieuw

De Hoef

Rond de feestdagen zal het gemeentehuis slechts beperkt geopend zijn.

Bij meer dan 50 kerstbomen komen wij die ophalen.
U dient dit van te voren te melden via de servicelijn (0297) 29 18 00.

Gemeentehuis
Burgerzaken

Woensdag 30 december 09.00-12.00 uur
Donderdag 31 december GESLOTEN
Vrijdag 1 januari 2010 GESLOTEN
Vanaf maandag 4 januari 2010 is het gemeentehuis volgens de normale
openingstijden geopend.

Servicelijn

De servicelijn is gesloten tussen Kerst en Oud en Nieuw. Het boeken van
een rit om grof huishoudelijk afval op te laten halen is in deze periode niet
mogelijk.

Afvalbrengstation

Het afvalbrengstation is gesloten op 31 december 2009 en 1 januari 2010.
Vanaf zaterdag 2 januari 2010 is het afvalbrengstation weer volgens
normale openingstijden geopend.

Kringloopwinkel Kringkoop

De winkel is gesloten op 31 december vanaf 13.00 uur en 1 en 2 januari de
gehele dag. Op deze dagen is goederenafgifte niet mogelijk en is Kringkoop
telefonisch niet bereikbaar.

Textiel containers

Deze containers zullen tot en met zondag 3 januari 2010 worden afgesloten
om overlast te voorkomen. U wordt vriendelijk verzocht tijdens deze periode
geen kleding naast de containers te plaatsen.

Merelslag, nabij speelplaats,
aan De Hoef Oostzijde

vanaf 13.00 t/m 14.00 uur

Waverveen

Selijnsweg, nabij speelplaats

vanaf 13.00 t/m 14.00 uur

Gemeente De Ronde Venen:
Geen baan maar een loopbaan!
Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 290 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open
sollicitaties zijn ook van harte welkom. Deze kunt u sturen naar:
sollicitatie@derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen
De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden. Voor
informatie over de activiteitenkalender kunt u contact
opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297) 21 42 31,
e-mail: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl.
Een uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op:
www.derondevenen.nl.
31 december 2009
Oud en nieuw in de tent

Locatie:Mijdrechtse Dwarsweg Mijdrecht. Tijd: 00.30 tot 05.00 uur.
Kaarten: voorverkoop € 15,- per stuk / aan de deur € 20,- per stuk.
Info: www.tentoudennieuw.nl

5 januari 2010
Bingo toneelvereniging OKK

Locatie: Partycentrum De Meijert aan de Dr. J. van der Haarlaan 6 te
Mijdrecht. Aanvang: 19.45 uur. Entree: gratis.

Goed Rioolgebruik
Help ook mee ons water schoon te houden

Onlangs is de landelijke campagne Goed Rioolgebruik gestart om iedereen
bewust te maken van wat er wel én niet in het riool thuishoort. Alles wat
in de gootsteen of door de wc wordt gespoeld, komt in het riool terecht. In
de meeste gevallen is het riool daar ook voor bedoeld, maar in sommige
gevallen juist niet. En dan is dat schadelijker dan men denkt. Vet stolt en
doekjes hopen op. Dit leidt tot verstoppingen in huis, die vaak alleen door
een ontstoppingsbedrijf verwijderd kunnen worden. Ook verderop in het
riool kunnen allerlei problemen ontstaan, zoals vastgelopen pompen
en verstopte roosters. Sommige chemische stoffen, zoals medicijnen en
verf, zijn niet of nauwelijks uit het water te verwijderen. Al dat afvalwater
moet namelijk weer gezuiverd worden, zodat het veilig kan terugkeren
in rivieren, meren, sloten en vijvers. Bij veel regen dat via het riool wordt
afgevoerd, kan het zelfs gebeuren dat er schadelijke stoffen in datzelfde
oppervlaktewater terechtkomen. Wat wel en niet in het riool kan, en wat u
met uw afval doet, leest u op
www.nederlandleeftmetwater.nl
en in de folder Goed Rioolgebruik
die u met de Afvalkalender heeft
ontvangen.

Tip!
Bakt u met Oud en
Nieuw oliebollen, of
gebruikt u wel vaker
vloeibaar frituurvet?
Het frituurvet kunt u
teruggieten in de
verpakking, of een leeg
melkpak en wegbrengen
naar het afvalbrengstation.
Het frituurvet wordt
hier apart ingezameld.

Help ook mee ons water schoon te houden.
www. nederland leeft met water.nl
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OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan
officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er
bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Beltmolen 30
Rendementsweg 3
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe
Wilnis
Burg. Padmosweg 207
Wilnisse Zuwe 21

Ontvangst
datum

Vergroten van een berging
Veranderen van de gevelindeling

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0608
2009/0613

21-12-2009
22-12-2009

Vernieuwen en funderen van de weg
(ongenummerd)

Reguliere bouwvergunning

2009/0607

18-12-2009

Vergroten van een woning
Oprichten van een vakantiewoning

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning fase 1

2009/0606
2009/0612

17-12-2009
22-12-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw enz. die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 4 januari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Opm.

De Hoef
De Hoef Oostzijde 91

Oprichten van een steiger

Reguliere bouwvergunning

2009/0564

A

Waverveen
Botsholsedijk 9

Oprichten van een schuur

Reguliere bouwvergunning fase 1

2009/0248

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
Onder B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het
ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Aquamarijn 76
Energieweg 1
Windmolen 1
Vinkeveen
Loopveltweg 108
Molenkade 13

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning en
het veranderen van de berging
Vernieuwen van de voor- en zijgevel
van een kantoor
Oprichten van een tuinhuisje

Bouwvergunning

2009/0573

21-12-2009

Bouwvergunning

2009/0537

15-12-2009

Bouwvergunning

2009/0578

17-12-2009

Vergroten van een woning met een
dakopbouw
Oprichten van een recreatiewoning
met kelder

Bouwvergunning

2009/0576

17-12-2009

Bouwvergunning fase 2

2009/0180

22-12-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en
wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een
bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar
worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn
gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 151

Oprichten van een garage/berging
en een brug

Bouwvergunning fase 1

2009/0493

Verzenddat.
vergunning
17-12-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en
wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een
bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar
worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn
gekomen.
Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023,
3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door
de rechtbank griffierecht geheven.
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SAMEN
LEVEN
Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl
DE PLUSBUS IN JANUARI

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

WAT VOOR MAATJE BENT U?

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28

Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de gemeenten Ronde Venen die om welke reden dan ook
een maatje kunnen gebruiken. Een maatje is er voor
allerlei vormen van ondersteuning. Het gaat om één
op één gezelschap, even meedenken, iets overnemen of om leuke dingen mee te doen.

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.

Bent u een maatje?
Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes, jong of
oud, man of vrouw, die op vrijwillige basis graag iets
voor een ander willen betekenen en een paar uurtjes
beschikbaar heeft.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

Voor wie een maatje?
Voor mensen die bijvoorbeeld door ouderdom, handicap of chronische ziekte behoefte hebben aan iemand die af en toe langskomt voor een praatje, een
spelletje, een wandeling of eens met u meedenkt.

www.servicepuntderondevenen.nl

Mensen die een maatje zoeken (hulpvragers):
Vinkeveen: mevrouw de Rooij zit in een rolstoel en
houdt van een goed gesprek. Daarnaast lijkt het haar
leuk om even een frisse neus buiten te halen of naar
de markt te gaan. Wie wil haar maatje worden?
Mijdrecht: De heer Ras houdt enorm van fietsen en
wandelen maar heeft af en toe wat moeite om naar
buiten te gaan. Wie stimuleert meneer en helpt hem
daardoor zijn grenzen verleggen? Word daarom zijn
maatje!
Vinkeveen: Meneer Koch houdt van een gezellig
gesprek en is daarnaast dol op vissen. Alleen kan hij
zijn rechterarm niet meer gebruiken. Wie wil zijn vismaatje worden?

BUURTKAMER AAN DE GOSEWIJN VAN
AEMSTELSTRAAT NU OFFICIEEL GEOPEND

Op donderdag 17 december heeft wethouder Jan van Breukelen ondanks de ijzige kou het logo van De Buurtkamer
onthuld. Daarmee was de opening van de eerste Buurtkamer in De Ronde Venen een feit. De Buurtkamer is op loopafstand voor inwoners van de wijk Proosdijland maar als het
aan stichting De Baat ligt heeft straks iedere wijk zijn eigen
Buurtkamer. Een Buurtkamer is een ruimte in de wijk waar
buren elkaar kunnen ontmoeten. Want het is leuker samen
koffie te drinken dan alleen. Maar ook samen eten hoort
vanaf januari tot de mogelijkheden. Verder is er ruimte voor
spelletjes, het uitoefenen van hobby’s en wat men nog meer
bedenkt. Want niets moet en alles mag. Sinds de start van
De Buurtkamer hebben al een flink aantal buurtbewoners
De Buurtkamer ontdekt. Maar er is altijd plaats voor meer.
Vrijwillige gastvrouwen en gastheren zijn ook nog welkom.
Voorlopig is De Buurtkamer open op dinsdag en donderdag. Loop dan gerust eens binnen. Later in het jaar zullen
we meer dagen open zijn. Meer informatie kunt u verkrijgen
bij Annie van Gelder. Vind u het
moeilijk om alleen op De Buurtkamer af te stappen? Bel dan
gerust. Een van de vrijwilligers
komt bij u thuis om kennis te
maken en indien u dit wenst samen met u naar De Buurtkamer
te gaan. De Buurtkamer is op
dinsdag en donderdag te bereiken op 288466, de andere dagen
via Stichting De Baat of via de
Servicepunten. Mailen kan ook
buurtkamer@stichtingdebaat.nl.

OPROEP

Stichting De Baat zoekt voor het notuleren van
haar bestuursvergaderingen een ervaren notuliste. Het bestuur vergadert 5 maal per jaar op
donderdagochtend van 10-12 uur. Een onkostenvergoeding behoort tot de mogelijkheden. U kunt
uw interesse kenbaar maken bij de directeur van
stichting De Baat, Mieke Telder. 0297-230280 of
m.telder@stichtingdebaat.nl

Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Zij
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen
wat voor maatje u bent of wilt. Tel. 0297-230280 of
per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende diensten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwilligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning
en informatie aan vrijwilligers en organisaties. Wilt u informatie over vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen
met Dyanne van Tessel, op dinsdag, woensdag en donderdag op telefoonnummer 0297 230 280 of via de e-mail:
d.vantessel@stichtingdebaat.nl of kijk op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info
Zoekt uw organisatie ook vrijwilligers?
Neem dan contact op met Dyanne van Tessel, coördinator
Steunpunt Vrijwilligerswerk bij Stichting De Baat 0297230280 of kijk op www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.

De PlusBus biedt speciaal vervoer voor ouderen
en minder validen
Voor ouderen, oudere alleenstaanden en minder validen is
het lang niet altijd makkelijk om “even” ergens naar toe te
kunnen gaan. Men ziet er nog wel eens tegen op ergens alleen naar toe te moeten gaan zeker als er ook nog een sprake is van lichamelijke beperkingen. Door gebruik te maken
van de Plusbus wordt het gemakkelijker om boodschappen
te doen of deel te nemen aan uitstapjes en activiteiten en
je komt anderen tegen want de bus biedt ruimte aan 5 personen. Er wordt wel een bijdrage in de kosten gevraagd.
De hoogte hiervan is afhankelijk van waar naar toe wordt
gegaan.
Winkelen
Donderdagochtend 7 januari
U wordt opgehaald tussen 9.00 en 10.00 u.
Boni en/of Albert-Heijn en koffie drinken bij La Farola.
Donderdagmiddag 14 januari
U wordt opgehaald tussen 13:30 en 14:30u.,
Albert-Heijn en/of de markt, koffie drinken bij La Farola
Donderdagmiddag 21 januari
U wordt opgehaald tussen13.30 en 14.30 u.,
Albert-Heijn en/of de markt, koffie drinken bij La Farola
Donderdagmiddag 28 januari
U wordt opgehaald tussen13:30-14:30 u.,
Lidl of Aldi en/of de markt en koffiedrinken bij La Farola

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

ALLROUND TALENT NIGHT MET DE
RONDEVEENSE VONK WEER EEN SUCCES!!!
Op 17 december was er in Allround weer een succesvolle Talent Night in samenwerking met de RondeVeense
Vonk, het hiphopcollectief uit de Ronde Venen. Die
avond waren er optredens van: K-Non, Fara en De Fantast, Raptielen, SVS, Ro-1, DJ Rassmajaan. Om 20.00 uur
stroomden de eerste bezoekers al binnen. Met 18 optredende artiesten was de gastenlijst lang!! Toch waren
er ook nog best wel wat betalende bezoekers. Ondanks
wat problemen met het licht, konden de optredens rond
21.00 uur starten. Het was meteen al een groot feest. Er
werd meegezongen, gedanst, gesprongen, met bier gegooid. De optredens gingen door tot 00.30 uur. Daarna
was het tijd om alle bezoekers naar huis te sturen en de
boel op te ruimen en schoon te maken. Dankzij de RondeVeense Vonk was deze avond weer een super-succes!!
Bedankt jongens!
Wil je meer weten over de RondeVeense Vonk
of de Talent Night?
http://rondeveensevonk.hyves.io
http://allroundtalentnight.hyves.nl
http://talentnight.popenpodium.nl
In 2010 gaan we natuurlijk weer verder met de Allround
Talent Night. We zoeken talent van 14 jaar en ouder uit
de Ronde Venen.

DIT IS DE AGENDA VOOR 2010:
21 januari: Singer-songwriter-night
We zoeken nog zangers/zangeressen die aan deze Talent Night willen meedoen. Iedere deelnemer zingt 3

Uitjes
Film donderdagmiddag 7 januari
U wordt tussen 13.00-14.00 uur opgehaald.
Film v/d maand: Een vrolijke film met veel muziek met oa.
Marilyn Monroe en Jack Lemmon. Prijs: 6 euro incl. cons.
in de pauze (3 euro voor de film + 3 euro voor vervoer)
Uitje vrijdag 8 januari
U wordt tussen 9.00-10.00 uur opgehaald. Bezoek
aan de Hermitage. Prijs: 34 euro excl. cons.
Combi vrijdag 15 januari
U wordt opgehaald tussen 9.00-10.00 u.
Winkelen op het Groot Gelderlandplein.
Hier is voor elk wat wils te vinden, boodschappen,
cadeautjes, bloemen, lekker overdekt, dus het weer
speelt geen rol. Prijs: 11 euro excl. cons.
Eten vrijdagavond 15 januari
U wordt opgehaald tussen 16.00-16.30 u.
Eten bij Allround. Prijs: 10 euro.
Uitje vrijdag 22 januari
U wordt opgehaald tussen 9.00-10.00 uur. Snert eten
aan deAmstelkade. Prijs: 13 euro excl. cons.
Combi vrijdag 29 januari
U wordt tussen 9.00-10.00 uur opgehaald. De Aarhof.
Prijs: 10 euro excl. cons. incl entree
Voor vragen over of opgeven voor deelname aan de activiteiten met de Plusbus kunt u terecht bij de Servicepunten,
tel 0297-587600.
nummers, dit mogen eigen nummers zijn, maar ook covers. Er is een professional aanwezig om te jureren. De
winnaar krijgt een zangles van een zangcoach.
18 februari: Band-night
We zoeken nog bands die willen optreden tijdens deze
Talent Night! Wil jij met je band optreden voor een publiek? Meld je dan aan!
18 maart: Solo-night
Bespeel jij een instrument? Of kun je zingen? Maar doe
je dit niet in een groep of band? En zou je toch eens op
willen treden? Dan kan dat tijdens deze Talent Night. En
wie weet ontmoet je wel collega-muzikanten waarmee
je samen muziek zou kunnen maken!!!
15 april: Dance-night
Alle dansers en danseressen van de Ronde Venen meld je
aan voor deze Talent Night. We zorgen voor een professionele jury. De winnaar(s) krijgt(en) een mooie prijs!!!
Aanmelden voor de Talent Night kan
via de website van Pop en Podium!!
De Talent Night is: elke 3e donderdag van de maand
van 20.00-00.00 uur. Vanaf 14 jaar, wij schenken geen
alcohol aan bezoekers onder 16 jaar. Entree: 5 euro (met
kortingsflyer 3 euro)

AGENDA YOUNGONE’S

Januari 2010
Vrijdag 8 januari, 19.30-23.00 uur:
Youngone’s Dance Party voor 10 t/m 12 jaar.
Entree 5 euro zonder 3 euro met discopasje
Zondag 10 januari, 14.00-17.00 uur:
Super Sunday Filmvoorstelling!! Entree: gratis
Donderdag 14 januari, 16.30-20.00 uur:
Girlzthing voor meiden van 10 t/m 15 jaar.
Entree: gratis. Leuke activiteiten, samen koken en eten!!
Zondag 24 januari, 14.00-17.00 uur:
Super Sunday Filmvoorstelling!! Entree: gratis
Donderdag 28 januari, 16.30-20.00 uur:
Girlzthing voor meiden van 10 t/m 15 jaar.
Entree: gratis. Leuke activiteiten, samen koken en eten!!
Vrijdag 29 januari, 20.30-01.00 uur:
Coowl Party voor 12 t/m 15 jaar
Entree 7 euro zonder 5 euro met pas

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN JANUARI 2010
AANVULLEND PROGRAMMA

VAST PROGRAMMA
iedere
maandag

ACTIVITEITEN
VAN
DE BAAT

NIEUW
AVONDLICHT

iedere
dinsdag

iedere
woensdag

iedere
donderdag

1x per 14 dagen
17.00-20.00 u.
Eetcafé het
Pruttelpotje ma.
28 dec. in Allround
kosten 5 euro
10.30 u.
Kun je nog zingen,
zing dan mee

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

9.30 u.
ouderenkoor
(komzaal)
10.30 u.
gymnastiek
14.00 u.
koersbal (koepelzaal)
biljarten (komzaal)

‘s morgens
gymnastiek
(komzaal)

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

DRIEHUISZAAL

10.30 u.
stoelgym

GERARDUS
MAJELLA

09.30 u.
handwerken
met Rode Kruis
10.30 u.
kun je nog zingen?

‘s morgens
handwerken
Rode Kruis (komzaal)
spelavond
(komzaal)

13.15-14.30 u.
volksdansen

1e wo.
14.00-16.00 u.
spelmiddag

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

OVERIGE

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d
maand van
14.00-16.00 u.
in het Servicepunt
Mijdrecht, Hoofdweg 1

ma. 4, 11 en 25 jan.
di. 5, 19 en 26 jan.
wo. 6, 13, 20, en 27 jan.
14.00 u.
14.00 u.
10.00 u.
spelmiddag
soosmiddag
creatieve- en
di. 5 jan.
do. 7, 14, 21 en 28 jan.
beauty ochtend
film: The Curious Case
soosmiddag
of Benjamin Button

wo. 6 en 20 jan.
10.45 u.
Rabobankbus
vr. 8 jan.
15.00 u.
eucharistieviering

di. 12 jan.
themadag Italië
vr. 15 jan. 15.00 u.
weeksluiting
ontmoetingskerk
Wilnis

ma. 18 jan. 14.00 u.
oudhollandse
spelletjesmiddag
di. 19 jan. 19.00 u.
rollatordansen

wo. 20 jan.
uit eten in eigen huis
vr. 22 jan. 15.00 u.
weeksluiting
chr. ger. kerk Mijdrecht

di. 26 jan. 19.00 u.
bingo
vr. 29 jan. 15.00 u.
weeksluiting
PKN Mijddrecht

di. 12 jan. 14.30 u.
bingo

wo. 13 en 27 jan.
10.45-11.15 u.
Rabobankbus

vr. 15 jan. 10.30 u.
knutselen met
groep 8,
thema: winter

ma. 18 jan. 13.45 u.
di. 26 jan. 09.30 u.
Decibel
Hoortoestellen

wo. 27 jan. 12.00 u.
gez. maaltijd
vr. 29 jan. 15.30 u.
Café Hans

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

iedere laatste vr.
14.00 u. bingo

do. 9.30 u.
rozenkransgebed

elke za. 17.00 u.
H. Mis

zo. 3 jan. 10.00 u.
inloop
nieuwjaarsreceptie

15.00-16.00 u.
bibliotheek
16.15-17.00 u.
weeksluiting

vr. 1 jan.
bib. gesloten
za. 2 jan. 14.30 u.
bingo

ma. 4 jan. ma. 18 jan.
wo. 6 jan. 14.30 u.
do. 7 jan. 14.30 u.
vr. 8 jan. 15, 22, 29 jan. ma. 11, 25 jan. 14.00 u.
di. 19 jan.
14.30 u.
knikkerspel
zingen rond het orgel
15.00-16.00 u.
klaverjassen
10.30 u. koffie-krant
Quizmiddag
do. 7 jan. 10.30-11.15 u. do. 7, 14, 21, 28 jan.
16.15-17.00 u.
di. 12 jan. 10.30 u.
15.00 u. rondrit
di. 5 jan. 1400 u.
beter bewegen
avondactiviteiten
bib. weeksluiting
bez. peuters
di. 26 jan. 10.30 u.
vrijwilligers overleg
14.30 u.
themadag Oostenrijk
borrel bingo

wo. 6 jan. 18.30 u.
bingo

do. 7 jan. 14.00 u.
film: Some Like it hot

do. 14 jan.
14.00-16.00 u.
Wim Holla treedt op

di. 19 jan. 14.00 u.
bingo

za. 23 jan. 10.00 u.
koffieconcert licht
klassiek ‘Quo Vadis’

vr. 22 jan.
snert eten aan de
Amstelkade

vr. 29 jan.
De Aarhof

programma
boodschappendagen:
Let op: de
winkelmiddagen
hebben steeds een
andere bestemming

do.ochtend 7 jan.
Boni en/of AH en
koffie drinken
bij La Farola

do.middag 14 jan.
AH en/of markt,
koffie drinken
bij La Farola

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div.
activiteiten ouderen
buiten Vinkenoord
ook welkom

3e wo.
14.00-16.00 u.
bingo

wo.middag
biljarten

10.15 u.
klaverjassen

uitstapjes
(excl. cons.).

do.middag 7 jan.
Film v/d maand:
een vrolijke film
met veel muziek met
o.a. Marilyn Monroe
en Jack Lemmon

vr. 8 jan.
bezoek aan de
Hermitage

vr. 15 jan.
winkelen op
het Groot
Gelderlandplein

Nieuw: iedere
3e di. 9.30-12.00 u.
Rode Kruisgebouw
Hoofdweg 1-3
knutselgroep
voor mannen

10.00 u.
internetcafé
Seniorweb DRV

13.30 u.
in de Meijert
ANBO-leden soos

17.00 u.
Eetcafé
Het Pruttelpotje
Allround Rondweg 1a

PROGRAMMA
PLUSBUS

Kookpunt in
Allround
v/a 17.00 u. 7 euro

Open tafel
28 jan. in Nieuw Avondlicht.
Opgeven bij Zita 287942 op di. tussen
9.30-14.00 u. (9 dagen van tevoren)

iedere do. 9.00 u.
biljarten

ZUIDERHOF

VINKENOORD

iedere
vrijdag

ma. 4 jan. 13.45 u.
kaarten

di. 5, 19 en 26 jan.
14.30 u.
sjoelen

za. 30 jan. 14.30 u
spelmiddag

elke do.
14.00-16.00 u.
koersbal

vr. avond 15 jan.
eten in Allround

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen
5 jan. 14.00-16.00 u. nieuwjaarsreceptie
Onze contactmorgen
wo. 20 jan. reisverslag van Klarie
en Kees v/d Beek Costa Rica

Voor activiteiten van spel en sport 55 plus.
Zie activiteitenschema op de website van
Stichting de Baat: www.stichtingdebaat.nl

do.middag 21 jan.
AH en/of markt,
koffie drinken
bij La Farola

Rabobankbus oneven weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.
Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

do.middag 21 jan.
AH en/of markt,
koffie drinken
bij La Farola

do.middag 28 jan.
Lidl of Aldi en/of
markt, koffie drinken
bij La Farola

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

tel: 06-53315557.

COLOFON
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www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

INFORMATIEF
Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
DOkTERsDIENsTEN
ZEVENHoVEN

De Ronde Venen: Alle diensten van
deEDItIE
huisartsen
3: worden gedaan vanuit
deUItHooRN,
huisartsenpostDE
in Woerden,
tel.
kWAkEl,
0900-4701470.
Dit geldt voor het hele
NEs A/D AMstEl
weekend, feestdagen en voor werkdagen
van 17.00 u. tot de volgende
Redactiekantoor
dag
8.00 u.
Aanleveren
van kopij,
Uithoorn:
Spoedgevallen
overdag via
foto’s en
advertenties:
eigen
huisarts
of
tel. 0297-531111.
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Spoedgevallen
avond/nacht/weekredactieuithoorn@meerbode.nl
enden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen,
tel. 020-4562000.
Anselmusstraat
19
3641 AM Mijdrecht

APOTHEEk
tel. 0297-581698

Mobiel 06-53847419
*Apotheek
Veldzijde, Dorpsstraat
0297-581509
47fax
Wilnis,
tel: 0297-288934.
Internet
Open:
ma t/mwww.meerbode.nl
vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
Redactie/acquisitie
*Apotheek
Mijdrecht, Hofland 48,
tel:medewerkers:
0297-286262. Open: ma. t/m vr.
Nel van uder
8.30-12.30
en Pol
13.30-17.30 u.
Kees JanVinkeveen,
Koedam Herenweg
*Apotheek
Veenstra Open: ma t/m
57,André
tel: 0297-262033.
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u.
Druk: voor spoedgevallen!)
(uitsluitend
Boesenkool
Krantendruk
*Apotheek
De Ronde
Venen,B.V.
Castricummerwerf
39-41
Hoofdweg
6a, tel: 0297-285163.
1901maRV
Open:
t/mCastricum
vr 8.30-12.30 u en
tel. 0251-656750
13.30-17.30
u.
fax 0251-650741
*Buiten
deze tijden kan men
E-mail
info@boesenkool.nl
terecht
bij Zuwe
Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Verspreiding:
Woerden,
tel. 0348-427851.
www.verspreidnet.nl

tel. 0251-674433
DIERENHuLP

Dierenambulance
Bezorgklachten:
tel:tel.
06-53315557.
0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

COLOFON
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Verschijnt
woensdag
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
EDItIE
2:
121e jaargang
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt,
WIlNIs,
Advertentie-tarieven:
AMstElHoEk,
DE HoEf,
op aanvraag
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
EDItIE 2
ZEVENHoVEN
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
3:
EDItIE
UItHooRN,
DE kWAkEl,
oPlAAg 15.050
NEs A/D AMstEl
Ingezonden brieven:
Redactiekantoor
Eenieder staat het vrij te reageAanleveren
vanofkopij,
ren op artikelen
zijn mening
foto’s
enop
advertenties:
te geven
ontwikkelingen die
redactiemijdrecht@meerbode.nl
spelen binnen de gemeente.
redactieuithoorn@meerbode.nl
Uw
ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
Anselmusstraat
naam en adres, 19
telefoon of e3641
AM Mijdrecht
mailadres.
De redactie behoudt
tel.
0297-581698
het recht
brieven in te korten of
Mobiel
06-53847419
te weigeren.
fax 0297-581509
Internet
let op: www.meerbode.nl
Nadrukkelijk maken wij u er op
Redactie/acquisitie
attent,
dat door ons in deze krant
medewerkers:
geproduceerd advertentie-,
Nel
van
der tekstmateriaal
Pol
foto-,
en/of
niet
Kees
Jan Koedam
beschikbaar
wordt gesteld aan
André
derden.Veenstra
Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
Druk:
uitdrukkelijke, schriftelijke toeBoesenkool
Krantendruk
stemming van
de uitgever!B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901
RV Castricum
WWW.MEERBoDE.Nl
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
121e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 15.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

sTICHTING IMET

De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornisDIERENARTsEN
sen.
Landelijk infonr. 071-5234234.
Dierenartsenpraktijk
www.imet.nl
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven
69-71, Mijdrecht,
sTICHTING
tel: 0297-293939.
RECHTswINkEL
Behandeling na tel. afspraak
De Ronde Venen: Hoofdweg
Dierenartsenpraktijk
Wilnis, 1,
Mijdrecht. Het
spreeku. is op de
Herenweg
95, Wilnis,
di.avonden
van 19.30-20.30 u.
tel:
0297-242436.
In
juli en
augustus
geen
Open
spreeku.
di. en
do. spreeku.
17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek
Amstel,
vvv/ANwB
Vecht
& Venen
VVV De
Ronde Herenweg
Venen/ 129,
3645
DJ Vinkeveen
tel 0297-263758
Vinkeveense
Plassen:
fax
0297-594080
www.kkavv.nl
Herenweg
144, 3645
DT
Dierenkliniek
De Ronde Venen
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
Dorpsstraat
40,
3641
EC Mijdrecht,
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
www.vvvvinkeveen.nl
afspraak.
Buiten openingstijden:
ma
en zo gesloten,
di, wo, do, vr uitsluitend
voor
spoedgevallen
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00dag
u. en
nacht
bereikbaar
op tel: 0297-241146.
VVV/ANWB
Uithoorn:
Dierenartsenpraktijk
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn-Aalsmeer,
Uithoorn, tel. 0297-532725.
Marijnenlaan
46, 1421 NH Uithoorn,
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
tel:
na tel.
ma 0297-560627.
10.00-16.00 u./Behandeling
di t/m vr 9.30afspraak
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

sTICHTING DE BAAT

Kerkvaart
tel. 0297-230280.
zORG2, &

DIENsTvERLENING

PsyCHOLOGIsCHE
Zuwe
Zorg in De Ronde Venen:
HuLPvERLENING
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg
persoonlijke zorg
De
Ronde(voor
Venen/Uithoorn:
thuis), Maatschappelijk
werk (voor al
Praktijk
voor directe psychologische
uw vragen en problemen),
Jeugdhulpverlening,
Drs. J.M.M. Simons
gezondheidszorg
en Pedagogisch
klin. psychol./psychotherap.
en meBureau
(voor ouders
en kinderen
dew.
0297-285371
of 0297-568866;
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
www.simons-psychologische0900-2359893. Hulp bij het Huisbegeleiding.nl
houden,
tel.Venen:
0348-437000.
kijk op:
De
Ronde
PraktijkOfvoor
www.zuwezorg.nl.
psychologische
hulp-verlening, R.
Centrum
Indicatiestelling
Rap,
tel: 0297-286436
Zorga.d.
(CIZ):
voor info., advies of
Nes
Amstel/Uithoorn:
aanmelding
thuiszorg, verpleegPraktijk voorvoor
Eerstelijnspsychologie
thuiszorg,
opname
in drs.
een C.
verzorgingNes
a/d Amstel,
Mw.
de Klerk,
huis of verpleeghuis kunt u contact
gezondheidszorgpsycholoog
(BIG
opnemen ma t/m
vr 9.00-17.00
u,
geregistreerd)
tel./fax:
0297-582706;
tel. 0900-3573573.
06-44222810;
psychoprakt@hetnet.
Uitleen,
verhuur, verkoop van
nl;
www.psychoprakt.nl
hulpmiddelen en verpleegartikelen:
Thuiszorgwinkel
Mijdrecht,
sTICHTING
IMET
Hofland 6, tel. 0297-273538.
De
Ronde
Venen:
Gespecialiseerde
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
praktijk
behandeling
van angst-,
Hulplijnvoor
De Ronde
Venen:
dwang-,
identiteitseetstoornistel. 0297-242136
voorenaanvragen
sen.
Landelijk
infonr. 071-5234234.
vrijwillige
hulpverlening.
www.imet.nl
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
sTICHTING
De
Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor
info en aanvragen.
RECHTswINkEL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
zwANGERsCHAP
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Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
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thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
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0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
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Hulplijn De Ronde Venen:
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vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
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3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
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sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

Wokken wordt als een buffet gepre- buffet zelf zo’n 24 soorten vlees en
senteerd waar men onbeperkt kan groenten omvat. Verder zijn er een
genieten van zowel een voorgerecht, soepbuffet, een dessertbuffet en is
wokgerecht als dessert. “Dat is nog er keuze uit 10 specifieke sauzen.
steeds zo, maar we hebben het wok- Voor degenen die het liever vegetabuffet wel uitgebreid met een extra risch willen houden biedt dit wokJapans voorgerecht en een heer- buffet eveneens voldoende keus.
lijk ijsje in diverse smaken. Dat zit
bij de prijs van het wokbuffet in- Afhaalcentrum
begrepen”, laat gastvrouw Ling Jie Als à la carte restaurant heeft Jade
Jang weten. “Er is een aparte keu- sinds haar oprichting in 1987 heel
ken waarin we de wokgerechten be- veel goodwill gekweekt in de regio.
reiden. Die staat midden in het res- De overheerlijke Kantonese specialitaurant. Als gast kun je zien wat de teiten en Chinese rijsttafels zijn daar
kok doet met de maaltijd die hij aan debet aan. Restaurant Jade staat
het bereiden is. Het is een meng- ook bekend als een afhaalcentrum
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hoek bij de Dorpsstraat. Daar zit- naam ‘Verburg Verhuur van Vakanten we nu sinds 2001. In 1991 ging tie Accommodaties’. Adriaan: “Het
Bertus met pensioen en ben ik al- is een heel andere branche, maar
leen verder gegaan met bruin goed, op onze leeftijd kijk je eens verder
dus audio, TV en video, waarin ik mij mocht je over enkele jaren de zaak
steeds verder ben gaan specialise- willen verkopen. Wij zijn geen menren. Op de hoek waar tot voor kort sen om achter de geraniums stil
de stomerij stond die door brand is te gaan zitten. En wat meer is, het
verwoest, worden nu een paar nieu- loopt fantastisch. Dit jaar waren de
we pandjes gebouwd. Daar ben ik chalets steeds verhuurd en ook voor
best blij mee, want het vult dat lelij- komend jaar lopen de boekingen alke gat op naast ons. Alleen zijn we weer binnen. Het is een goed bedaardoor voor nieuwe en potentië- reikbare gezellige familiecamping
le klanten voor korte tijd buiten het waar we onder meer twee chalets
gezichtsveld. Gelukkig weten onze hebben die pal naast elkaar liggen.
vaste klanten waar we zitten.”
Ideaal voor grote families die graag
in elkaars buurt willen verblijven. We
Opboksen
hanteren scherpe prijzen, helemaal
In al die jaren is de markt behoorlijk in het voor- en naseizoen. Wie meer
veranderd en ook het vakmanschap wil weten kan dat allemaal vinden
om sommige apparaten te onder- en nalezen op onze website www.luhouden of te repareren sterft lang- ganomeer.com. Er zijn veel mensen
zamerhand uit. Bij Buko is dat an- die er geen idee van hebben dat we
ders, daar tref je nog de betrokken dit ook doen. Voor hen kunnen wij
en gedreven vakman aan. Maar ook ons presenteren als een vertrouwd
die moet natuurlijk opboksen tegen adres, want men kan ons hier vineen sterke concurrentie, waaronder den in de Helmstraat te Mijdrecht.
grote jongens als de Mediamarkt, Behalve voor een TV of audioappaBCC, RAF, Polectro en niet te verge- ratuur kunnen belangstellenden dus
ten internet. “Daar is het inpakken ook vrijblijvend terecht om even een
en meenemen tegen een aantrekke- folder op te halen of nadere inforlijke prijs. Echter installeren moet je matie te vragen over de chalets. Via
zelf doen. Bij ons ligt de prijs welis- e-mail kan dat eveneens: info@luwaar wat hoger, maar daarvoor ko- ganomeer.com.”
men we dan ook aan huis om alles Veertig jaar Buka Audio-Video. Het
keurig te plaatsen, te monteren, in- kan verkeren. Economische malaistalleren en proef te draaien. Een se of niet, Adriaan en Gerda Verstukje garantie dat de apparatuur burg zien met vertrouwen het nieuook werkelijk functioneert en oogt we jaar op zich afkomen.
zoals de opdrachtgever dat wenst.”
Dat er vanwege de recessie ook veel Klaarblijkelijk liggen veertig jaar
minder besteed wordt, kan men bij succesvolle verkoop van bekende
Buko over meepraten. “Cijfers wij- merken audio- en videoapparatuur
zen uit dat gezinnen het afgelopen en het recent opwekken van vakanjaar zo’n tweeduizend euro heb- tiegevoelens bij (nieuwe) klanten in
ben bespaard op hun uitgaven. Ga elkaars verlengde… Dat is toch een
je uit van ruim 34.000 inwoners in plezierig vooruitzicht voor 2010!

Specialiteitenrestaurant
Jade zet zich opnieuw
op de kaart

Buko Audio-Video drijft
op 40 jaar vakmanschap
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Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

Mensen in Tanzania schamen zich ervoor een gehandicapt kind te hebben. Zo’n kind wordt binnen gehouden, zodat de buitenwereld het niet te
zien krijgt.
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lijk gehandicapt. Hij woont met zijn moeder in zo’n zelfbouw huisje. Hij kan
helemaal niets: niet praten, niet lopen, niets vasthouden. Hij bijt mensen die
hem willen helpen.
In een nog kleiner modder- + riethuisje woont Awandi van 18 maanden. Hij
heeft een waterhoofd. Woont met vader en moeder. Vader is blind.
Fatuma is 14 jaar en zit totaal verkrampt opgevouwen, niet in staat om zich
te bewegen. Is tevens verstandelijk gehandicapt. Woont met zijn moeder en
De gemeente De Ronde Venen heeft als Millennium Gemeente de afgelovijf broertjes en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten.
pen tijd alle bedrijven en organisaties in De Ronde Venen benaderd om een
actief aandeel (ieder op zijn eigen terrein en met zijn eigen mogelijkheden)
En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind.
te leveren aan het realiseren van de Millenniumdoelen.
Het creëren van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond.
In deze column zetten wij de acht millenniumdoelen nog eens op een rij en
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
geven hierbij aan hoe de gemeenschap van De Ronde Venen daar een bijStel je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers verdrage aan kan leveren.
derop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal
Deze week millenniumdoel 4 t/m 6
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns inziens moet dat busje er komen.
Doelstelling 4
In 2015 is kindersterfte sterk afgenomen
Nel Bouwhuijzen
Zorg voor schoon water en goede sanitatie
Verbeteren van de gezondheidszorg en voorlichting
Voedselhulp in gebieden met honger bijvoorbeeld door droogte

Millenniumdoelen
(2)
‘Onze’ school in

Tanzania (slot)

Doelstelling 5
In 2015 sterven er minder vrouwen door zwangerschap
Zorg voor vroedvrouwen in dunbevolkte gebieden
Hulp bij het afschaffen van vrouwenbesnijdenis
Doelstelling 6
In 2015 is de verspreiding van ziektes als aids en malaria gestopt
Projecten voor AIDS voorlichting
Oprichten van kleine gezondheidscentra
Verschaffen van klamboes in malariagebieden
Veel van deze voorbeelden zijn onderdeel van de werkzaamheden van bestaande stichtingen in De Ronde Venen, zoals de Stichting Maya School, de
Stichting Welzijn Wajir, de Wereldwinkel en de SOS (Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen).
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broertjes
en zusjes in net zo’n huisje. Vader heeft hen verlaten.
.............................................................................................................................

JA,

En zo bezoeken we nog een paar gezinnen met een gehandicapt kind.
HetAdres
creëren
van de dagopvang met een paar basisvoorzieningen is een heel
.............................................................................................................................
goed initiatief. De financiering is nagenoeg rond.
Waar geen geld voor is: een busje om de gehandicapten te vervoeren.
StelTel.nr...............................................................................................................................
je eens voor dat je een groot zwaar gehandicapt kind kilometers verderop naar de dagopvang moet brengen, zonder vervoermiddel, meestal
ook zonder rolstoel, door straatjes van mul zand.
Mijns
dat busje bij/opsturen
er komen. naar:
Dit inziens
strookjemoet
svp inleveren
SOS/DRV,
Nel Bouwhuijzen
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Is uw huisdier
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Dierenambulance:
Voor informatie over
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en
www.sosderondevenen.nl
gevonden honden: 06-53315557.

JA,

Vermist:
ook ik wil grenzeloos
investeren in
onderwijs.
- Marktschipper
in Wilnis, zwart/witte
kater.
Zwarte rug met een
beetje wit. Witte buik en pootjes. Zijn staart is zwart/wit.
O Hij
Ik wil
donateur
vansnuit
SOS en
worden
heeft
een platte
heet Joris.
E ..................................................
en zeg een jaarlijkse
bijdrage
toe van
- Koningsspil
in Mijdrecht,
zwart/wit
katje
van 15 weken, naam
Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes. Ze heeft een witte bef
O en
Ik schenk
eenmalig
eenhaar
bedrag
van F .....................................................
zwarte neus.
Boven
rechteroog
is ze zwart en boven
haar linkeroog wit/bruin. Ze heet Noekie.
ten
bate
van
het
project
‘Grenzeloos
investeren
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en in
zij onderwijs’
heeft rood
driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, maar vrij klein.
Ik zal
mijn Pluisje.
bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te MijZe heet
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Gevonden:
.............................................................................................................................
-Naam
Zirkoon
in Mijdrecht, oude zwarte kat met witte snoet, bef
en poten.
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
Adres
.............................................................................................................................
vlekken
en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
slinger.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, sinds eind november loopt
Tel.nr...............................................................................................................................
daar een cyperse poes met rode vlekken op haar rug en kop
(gemêleerd). Zij heeft witte voetjes en wordt op ongeveer
2 jaar geschat. Klein formaat. Eet veel.
strookje
inleveren
bij/opsturen
naar: kat. De rug zwart
-Dit Burg.
v,d.svp
Trichtlaan
in Wilnis,
zwart/witte
SOS/DRV,
met wat wit. Zwarte staart en witte buik.
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Of je wilt of niet, je zal wel
moeten

Over onze digitale wereld en de gevolgen

Ik ben van een generatie die de jaren vijftig van de vorige eeuw nog
heeft meegemaakt. Het waren de
jaren van discipline. De jaren dat
je iemand die je niet kende gewoon aansprak met U. Het was de
tijd waarin de postbode nog in uniform brieven bezorgde en de huisarts nog echt huisarts was. Het
waren de jaren dat scholen de kinderen nog staartdelingen bijbrachten en de tafels van een tot tien
uit het hoofd moesten worden geleerd. Dat gold ook voor de jaartallen in de Vaderlandse Geschiedenis. Je kent ze nu nog. Gewoon
stampwerk, maar het werkte wel.
Het waren ook de jaren dat je in
bus of tram nog opstond voor een
ouder iemand en je het normaal
vond om niet met je voeten op de
bank te zitten.
De babyboomers
Kort daarna komen de Beatles,
de Rock en Roll en de baaldagen.
“Werken op maandag? Ben je gek

ce information network) en heeft
een stempel gedrukt op de manier
waarop wij tegenwoordig werken.
Over de hele wereld zijn nu computers aan elkaar gekoppeld en vormen het zogenoemde wereldwijde
web. Niet meer weg te denken en
nog steeds groeiende. Hoe speelt
die ‘jeugd van toen’ daar nu op in?
Het antwoord op die vraag is simpel: “Ze moeten een computer en
een mobieltje kopen en ermee leren werken.” Dat is wel makkelijker
gezegd dan gedaan. De babyboomgeneratie is er mee opgegroeid en
weet niet beter. Maar dat geldt niet
voor die ‘jeugd van toen’.
Ze zullen wel moeten
Bij heel veel dingen heb je tegenwoordig een computer nodig. Wil
je voordelig een reisje boeken dan
gaat dat het snelst via internet.
Iets bestellen? Ga maar naar de
webwinkel. Zo niet, dan wijst marktplaats punt nl wel de weg. Een rekening betalen? Doen we met in-

point waarin een zender/ontvanger
zit die je toegang
tot internet verleent.
Thuis heet zo’n ding modem en staat in de meterkast.
Telefoneren gaat tegenwoordig
met een mobieltje. Een minicomputer met een heleboel knopjes en
een piepklein schermpje waarop je
woorden en plaatjes zichtbaar kunt
maken. Soms kun je met het ding
ook fotograferen en zelfs bepaalde foto’s via een website digitaal
omzetten in een uitvoerbaar programma. De iets duurdere modellen hebben naast knopjes ook een
aanraakschermpje. Daar heb je
dan een pennetje bij nodig. Alleen
jammer wanneer je dat kwijt raakt,
want dan moet je een lucifer gaan
zoeken anders kun je niet verder.
Vroeger moest je eerst de hoorn
van de haak nemen, maar die bestaat niet meer. Draadloos bellen
is dan ook de gewoonste zaak van
de wereld geworden. In trein of bus
laat men je gratis meegenieten en
kun je horen hoe het klinkt.
Digitaal winkelen
Wanneer je op de computer thuis
met een webwinkel zaken wilt doen,
moeten je eerst aangeven wie je
bent, waar je woont, wat je emailadres is en hoe je wilt betalen. Vooral dat laatste wordt steeds makkelijker en gaat bij webwinkels vaak in
één moeite door. Wanneer de bestelling in het virtuele winkelmandje ligt, kies je een betaalmethode.
Een ervan heet Ideal. Je wordt dan
via internetbankieren doorverbonden met de eigen bank en ziet op
het beeldscherm een al ingevulde
overschrijving. Na akkoordbevinding van de transactie komt een
besteldienst twee dagen later het
pakketje thuis afleveren.

dat is een baaldag, dan moeten we
uitrusten van het weekend.” De babyboomgeneratie van na de oorlog
is op komst en laat zijn eerste geluidjes horen, maar al snel worden
het geluiden. Niks moet, alles mag.
De politiek, het establishment, de
kerk, het gezin, bijna de hele maatschappij wordt er door beïnvloed.
Vernieuwing en globalisering worden de nieuwe doelstellingen. Er
komen nieuwe waarden en normen waarvan de definitie per laag
van de bevolking verschilt. En dan
heel langzaam, voorafgegaan door
de kleuren TV, komt de digitalisering op gang.
De jeugd van toen
Halverwege de jaren zeventig had
ik, nu terugkijkend, het geluk te mogen meewerken aan een netwerk
dat een grote multinational bezig was op te zetten om techneuten met elkaar te laten communiceren. Dat ding heette Retain (remote tech- nical assistan-

ternetbankieren.
E e n
belastingaangifte indienen en opsturen? Kan nog schriftelijk via de
post, maar ook hier is de druk van
de overheid merkbaar om het digitaal met de computer te doen.
Even iets opzoeken? Ga toch googelen. Niet goochelen, maar googelen. De zoekmachine Google gebruiken om antwoord te krijgen op
bijna elke vraag. Een brief posten?
Ben je gek, stuur maar een mailtje. Gaat veel sneller. Dat alles doe
je met de computer of liever gezegd met de laptop. Die grote kasten met dat losse beeldscherm,
die losse muis en dat losse toetsenbord raken al een beetje uit de
mode. Kan ook niet anders, want
met een draadloze laptop, waar alles in een handzaam kastje is ingebouwd, ben je mobiel. Overal in huis
kun je ermee werken. Zelfs buiten
op straat of in het veld. Maar dan
moet je wel zorgen dat je binnen
het bereik van een WAP bent. Dat
is een wireless access

Digitaal legitimeren
Pak het legitimeren van tegenwoordig. Wettelijk verplicht is een identiteitsbewijs op zak te hebben. Moet
je tonen wanneer erom gevraagd
wordt. Maar wanneer gebruik gemaakt wordt van digitale loketten,
zoals bij de overheid, is controle
van de identiteit op die manier niet
meer nodig. Daartoe is Digid ontwikkeld. Digitaal identificeren. Je
logt in bij het digitale loket. Vandaar
word je doorverbonden met de
website van Digid. Daar tik je gebruikersnaam en wachtwoord in,
waarna je automatisch terugkomt
bij dat digitale loket en verder kunt.
Op die manier controleren instanties de identiteit van de gebruiker.
Maar dan moet die gebruiker zich
vooraf wel eerst bij Digid hebben laten registreren.
Soms meer zekerheid nodig
Veel instanties hebben Digid omarmd. Maar vaak wil zo’n instantie meer zekerheid over de ingetikte legitimatie. De gebruiker moet
zich dan aanmelden met een hoger
zekerheidsniveau en heeft
daar dan zijn mobieltje

bij
nodig. Dat
werkt zo.
Stel je wilt
bij een website een dienst
selecteren. Je leest
dan dat die site een hoger zekerheidsniveau hanteert en het mobieltje moet
worden klaargelegd. Na het aanklikken van die dienst word je doorverbonden met Digid. Je krijgt dan
een schermpje waarop niet alleen
je naam en wachtwoord bij Digid
moet worden ingetikt, maar ook
een transactiecode. Die code verschijnt na even wachten op het
scherm van je mobieltje, waarna
die op de computer kan worden
ingetikt en de verbinding met de
dienst tot stand komt.
Begrijpt u het nog?
Want we zijn er nog lang niet. Kent u
de kreet SMS. (short message service). Elkaar via het mobieltje kleine berichtjes doorsturen. Kwestie
van even intikken. Vergeet hier alleen dat woordje ‘even ‘ maar, want
het intikken van 26 letters met negen cijfertoetsen duurt ‘even’. Ik zei
het al eerder, het mobieltje van nu
is een veelkoppig monster geworden. Naast telefoneren en elkaar
smsjes sturen kunnen we er een
persoonlijke agenda mee bijhouden, we kunnen er mee op internet surfen, we kunnen er beelden
en geluiden op vastleggen, we kunnen (via bluetooth) bestanden uitwisselen, we kunnen ermee betalen en niet te vergeten ook nog telefoneren. Maar naast telefoneermogelijkheden biedt internet nog
veel meer. Ooit gehoord van Hyves? Ook wel eens de concurrent
van schoolbank.nl genoemd? Een
netwerk van ‘vrienden’ die zich op
die site kunnen profileren door
met elkaar over alles en
nog wat te babbelen.
Leuk voor de jeugd
van nu, maar ook
de iets ouderen hebben het ontdekt. Net
als in de eigen weblog, kun je op
Hyves sommige dingen zo lekker
van je af schrijven. Nieuw is Twitter,
ook via internet. Kan via de computer of met het mobieltje. Kleine persoonlijke dingen aan de wereld bekendmaken in niet meer dan 140
letters. Tweeten heet dat en is blijkbaar bedoeld voor de hoger opgeleiden. Is dan ook al doorgedrongen tot in regeringskringen. Ook
nieuw is Facebook, een variatie op
Hyves en Twitter. Het zou mensen
dichter bij elkaar brengen. Ben wel
benieuwd hoe lang dit alles blijft leven. Misschien een idee om Seniorweb ook eens te vragen om naast
computerlessen ook wat meer
aandacht aan dat hedendaagse
mobieltje te besteden.
Maar dan moeten ze
er wel eerst een paar
te pakken zien te krijgen..
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JAAROVERZICHT 2009
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e 99-jarige Mijdrechtenaar Han Grootegoed was eregast op
Beursplein 5 om met een klap op de gong de eerste beursdag
van het nieuwe jaar te sluiten.

e Rondeveense gemeenteraad vestigt een triest record: drie
avonden vergaderen over één agendapunt!
e gemeente gaat 228 bomen kappen langs het Proosdijlaantje
in Mijdrecht.

e inloopavond op vrijdag 27 februari in het gemeentehuis
over het Estafetteproject is druk bezocht. Niet alleen door
belanghebbenden, maar ook nieuwsgierige inwoners lieten zich
uitgebreid informeren.

et VeenLanden College (VLC) bestaat
dertig jaar.
p de industrieterreinen Voorbancken mag elk bedrijf een
bedrijfswoning erbij bouwen van 500 kubieke meter.

r komt een nieuw kunstwerk in het plantsoen bij de vijver hoek
Midrethstraat/Hoofdweg.

D

D

H

I
D
D

e Wilnisse inwoner C.M. is op het nippertje aan de dood
ontsnapt toen hij op de Nieuwkoopse Plassen door het ijs zakte
en door een reddingsploeg van de brandweer met veel moeite werd
gered.

it jaar is een speciaal jaar voor het Wilnis Festival dat voor
de 25e keer zal worden gehouden. Er worden leuke acties
verwacht, zoals een VIP-uitnodiging voor een inwoner die het
mooiste verhaal kan optekenen rondom het festival.

et is 12 jaar geleden dat er weer volop ijspret is in De Ronde
Venen. Dankzij de strenge vorst konden op de plassen zelfs
toertochten worden verreden.

n De Ronde Venen was er een goede opkomst van meisjes die zich
lieten vaccineren tegen baarmoederhalskanker.
e regionale dierenbescherming heeft een nieuw pand geopend
aan de Beethovenlaan in Aalsmeer.

C

ommissaris van de Koningin R.C. Robbertsen heeft een officieel
werkbezoek gebracht aan het Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis.

S

inds heden zijn de verslagen van de gemeenteraad via website
www.derondevenen.nl te beluisteren. Op die manier is voor
alle belangstellenden in de gemeente te horen wat er tijdens
raadsvergaderingen is gezegd.

D

e Ronde Venen kent letterlijk een ‘vurige’ jaarwisseling. Er wordt
een record hoeveelheid aan vuurwerk afgestoken en er zijn veel
kleine brandjes die snel worden geblust.

D

e bibliotheken in De Ronde Venen openen een ‘Makkelijk Lezen
Plein’ voor kinderen en volwassenen die moeite hebben met
(leren) lezen. Daarvoor zijn speciale boeken en bijbehorende dvd’s
beschikbaar.

H
D

et college van B&W gaat het handhavingsbeleid effectiever en
efficiënter vormgeven door handhaving integraal aan te pakken.

e uitbreiding van de golfbaan Veldzijde in Wilnis vordert
gestaag. Maar het zal tot ver in 2010 duren alvorens de eerste
bal kan worden geslagen.

D

e gemeente lanceert een nieuw plan voor de bouw van 87
woningen op het voormalige en al jaren braakliggende terrein
van Party Plaza. De bewoners in de omgeving zijn niet blij met het
kolossale complex voor hun deur met hoogten tot 17 meter.

E
G
D

r is een nieuwe subsidieregeling voor jeugdsport in het leven
geroepen.
VT Molenhoek heeft een naamsverandering ondergaan en heet
nu ‘Zideris Mijdrecht’.

e gemeente De Ronde venen initieert een
afvalverwerkingsproject in Uganda, waarmee  100.000 is
gemoeid.

W

ethouder Ingrid Lambregts is onduidelijk of er nu
eengezinswoningen of appartementen worden gebouwd aan
de Raadhuislaan in het Oranje Nassau Kwartier.

K

omt er nu eindelijk een sportpark bij De Driehoek
of niet?

H
R
E

et VeenLanden College bestaat 30 jaar en de VLC-talentenjacht
25 jaar. Dit keer zijn er liefst 22 finalisten!

aadslid Bert van Broekhuijsen (GB) gaat in het geweer tegen de
bouwplannen op het terrein van Party Plaza.

r mogen geen (bedrijfs)woningen meer worden gebouwd op de
industrieterreinen. Bestaande woningen kunnen blijven.

e NH-Kerk in Wilnis ondergaat een omvangrijke restauratie. De
Provincie heeft hiervoor 900.000 euro subsidie uit het Parelfonds
verleend.

E

r zijn drie nieuwe varianten voor Groot-Mijdrecht Noord
voorgesteld. Geen van die drie lijkt in aanmerking te komen om
de problemen in de polder op te lossen.

T
E

alrijke agrariërs protesteren tegen het ‘landjepik’ aan
cultuurgronden door de overheid.

r blijkt door een ambtenaar op het gemeentehuis een foutje
te zijn gemaakt bij de verkoop van een stuk land aan de
Mijdrechtse Dwarsweg. De directeur van de Postcodeloterij ‘koopt’
een stuk land van 4.000 vierkante meter tegen werkelijk een
spotprijs.

H
O

et gemeentelijk erfgoed in De Ronde Venen is uitgebreid met 30
panden, objecten en complexen.

D

urgemeester Marianne Burgman heeft van het Hoofd
Bedrijfschap Detailhandel de eerste ster in ontvangst genomen
van het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor de Mijdrechtse
winkelgebieden.
et college komt tegemoet aan diverse bezwaren en vragen
van de raad en bewoners over de invulling van de Driehoek
inzake het Estafetteproject. Er komt wellicht toch een ijsbaan en er is
belangstelling om in het bouwplan voor het Argon-terrein winkels op
te nemen.

D

m te voorkomen dat raadsvergaderingen onnodig lang duren
krijgen raadsleden in het vervolg gelimiteerde spreekbeurten
met een vastomlijnde spreektijd.

B

H

e gemeenteraad heeft goedkeuring gegeven aan de uitvoering
van het Estafetteproject. Het CDA echter heeft met een
amendement wel een ‘boobytrap’ onder het project gelegd:
‘Verkoop van aandelen Rabo Bouwfonds kan namelijk niet zonder
toestemming van de gemeente.’ En zoiets kan niet omdat het hier om
een private investeerder gaat!

e naam voor het nieuwe winkelcentrum in hartje Mijdrecht
wordt ‘Haitsmahof’, zo genoemd naar wijlen burgemeester
Haitsma van Mijdrecht.

D

e Combinatie wil af van slaapverwekkende verhalen bij Ronde
Tafel gesprekken en in raadsvergaderingen. Daarvoor in de
plaats moet een maximale spreektijd komen voor elk raadslid.

S
H

tichting De Bovenlanden maakt zich zorgen over het Groene
Hart vanwege voortschrijdende bebouwing.

et gaat nog steeds niet goed met het aanbieden van zorg in de
gemeente. Wethouder Jan van Breukelen en Zuwe Zorg kunnen
het niet met elkaar eens worden over de prijs.

O

D

B

H

p de plaats waar vroeger Koeleman en Enkabé aan de
Herenweg in Vinkeveen waren gevestigd, komt nu een
supermarkt van AH.
uslijn 130 van Connexxion blijkt voor veel reizigers totaal niet
te voldoen. Het regent klachten, ook al vanwege de slechte
aansluiting met het andere openbaar vervoer, zoals de trein vanaf
station Breukelen. De reis duurt langer en men is (veel) meer geld
kwijt.

e commotie over de onjuist ingemeten grond en de verkoop
daarvan tegen een (te) lage prijs langs de Mijdrechtse
Dwarsweg blijft de gemoederen binnen en buiten het gemeentehuis
bezighouden.
et Raadhuisplein in Mijdrecht wordt geschikt gemaakt om de
weekmarkt vanaf het Haitsmaplein daar naartoe te verhuizen.
Bomen worden verwijderd, bankjes, prullenbakken en lantaarnpalen
worden verplaatst en er wordt elektra aangebracht. Op donderdag
kan er tijdens de markt niet meer in het gemeentehuis worden
getrouwd.

H

D

E

en nieuwe stichting gaat het buurtconciërgewerk in Mijdrecht
nieuw leven inblazen. De activiteit wordt door stichting De Baat
afgestoten.

D

H

D

et plan voor het realiseren voor een ‘nat bedrijventerrein’ in
Amstelhoek wordt verder onderzocht. Dit mede door toedoen
van de Provincie.

et Sportgala 2009 stond in het teken van jeugdige talenten.
Sportvrouw van het jaar werd Anouk Hoogendijk (voetbal),
Sportman werd Alexander de Haan (motorcross) en Sportploeg 2008
werd gevormd door Stan Heijen en Jodie van Senten (zeilen).

e wijk Kerkelanden in Vinkeveen is klaar en werd in gebruik
genomen met een daverend feest voor genodigden in
Dorpshuis De Boei, waar ook TV-hovenier Rob Verlinden aanwezig
was.
e gemeenteraden van De Ronde Venen, Breukelen en Loenen
zijn nog steeds ernstig verdeeld over de opzet en mogelijk
doorgaan van gemeentelijke herindeling.
e komst van een AH supermarkt aan de Kerklaan/hoek
Herenweg hangt aan een zijden draadje. De gemeente is
door de rechter teruggefloten vanwege de onterecht verleende
vergunning.

Nieuwe Meerbode - 30 december 2009

pagina 15

DE RONDE VENEN

JAAROVERZICHT 2009
april

mei

juni

D

N
V

H
B

e polder Groot Mijdrecht Noord is weer terug bij af. GS hebben
besloten ook de laatste drie varianten voor herinrichting van
de polder af te wijzen. Men valt nu terug op Plan de Venen uit 1998
plus enkele extra technische voorzieningen om de zoutkwel aan te
pakken.

I

a het drama in Apeldoorn op Koninginnedag zijn ook de
festiviteiten in De Ronde Venen stilgelegd of ingekort.

ijf inwoners van De Ronde Venen hebben een Koninklijke
Onderscheiding gekregen. Vier werden Lid in de Orde van
Oranje Nassau, één werd Ridder.

n het kader van het Jaar van de Sterrenkunde organiseert de
Astrovereniging Omega Centauri de Wilnisse Sterrenkijkdagen.

et AJOC festival 2009 was weer een grandioos festijn zonder al
te veel incidenten.

urgemeester Marianne Burgman tekende met
projectontwikkelaars de intentieverklaring voor een groots
nieuwbouwplan voor winkelcentrum De Lindeboom en Molenhof.

P

lan de Venen 1998 zoals dit door GS weer van stal is gehaald,
belooft niet veel goeds voor de inwoners. Bijna 50 woningen en
bedrijven moeten uit de polder GMN verdwijnen. ‘Met de groeten uit
de polder’ komt als een stukje geschiedenis steeds dichterbij.

D

e eerste containerwoningen voor starters zijn in Vinkeveen op
het Kloosterplein geplaatst.
Ze worden in september officieel aangeboden aan liefhebbers.

B

ij de verkiezingen voor het Europese Parlement werd door ruim
22 procent van de kiesgerechtigden gestemd op de PVV, de
VVD kreeg 16,5 procent, D66 was ook een winnaar met 10,5 procent
en het CDA kreeg de meeste stemmen, namelijk ruim 23 procent.

H

et herindelingsvoorstel voor de gemeenten De Ronde Venen,
Abcoude, Breukelen en Loenen ligt zwaar onder vuur nu er van
de Tweede Kamercommissie voor herindeling pittige kritiek over de
staatssecretaris Bijleveld-Schouten is gestort over de plannen die
absoluut geen draagvlak hebben.

N
K
E

a twee jaar niet te zijn georganiseerd gaat de Avondvierdaagse
Vinkeveen dit jaar weer van start.

om in de Kas en Kijken bij de Boer is, in tegenstelling tot
voorgaande jaren, dit jaar matig bezocht.

r is een nieuw fotoboek uitgebracht onder de naam ‘MijdrechtWilnis, veranderingen in de 20e eeuw’. Samensteller is Louise
Prins uit Uithoorn. Uitgever is Uitgeverij Deboektant in Klaaswaal in
samenwerking met Boekhandel Mondria.

D

e meerderheid van de gemeenteraad stemt tegen een
buitenspeelruimte bij de buitenschoolse opvang van het
kinderdagverblijf op de Herenweg in Vinkeveen.

H

et eerst elftal van CSW uit Wilnis is in de zaterdagcompetitie
kampioen in zijn klasse geworden en promoveert naar de
tweede klasse.

I

n de bibliotheek in Mijdrecht is een voor De Ronde Venen unieke
ruimtevaarttentoonstelling te zien. Sterrenwacht De Ronde Venen
heeft kans gezien de (mobiele) tentoonstelling hier naartoe te halen.

H

et is zover, de windturbine op het terrein van SC Johnson
Europlant is in een week tijd geplaatst. De windmolen zelf staat
op een toren van 80 meter hoog en heeft wieken met een lengte
van 45 meter. Het is het hoogste bouwwerk in De Ronde Venen. De
windmolen gaat in juni in bedrijf en levert duurzaam opgewekte
energie aan SC Johnson voor de productiefaciliteiten.

B
D
S

ewoners aan de Dukaton willen een verbod op het rijden met
vrachtwagens tussen beide rotondes.
e gemeenteraad stelt de vaststelling van het bestemmingsplan
Lintbebouwing in Vinkeveen voor de zoveelste keer uit.

inds lange tijd is er weer een platina bruiloft (70 jaar) in De
Ronde Venen. Het betreft de heer en mevrouw Cor en Grietje
Valentijn-Keijzer, woonachtig in Zorgcentrum Zuiderhof in Vinkeveen.

H

et eerste deel van de reconstructie van de Baambrugse Zuwe
gaat medio september van start.

M

idpoint TV wint de Lokale Omroepen Award waaraan 80 lokale
omroepen uit Nederland aan deelnamen met 268 inzendingen.
De film ‘De Staf van Sinterklaas’ behoorde tot de vijf genomineerden
en won de eerste prijs!

W

aterschap AGV moet de gemeente De Ronde Venen alle
schade van de dijkverschuiving in 2003 betalen. Dat is de
uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam bij wie de gemeente
in hoger beroep is gegaan nadat eerder de rechter de eis had
afgewezen. Het gaat hier om 6 miljoen euro.

D

e gemeenteraad blijft tot op het bot verdeeld betreffende
de herindelingsplannen die met een jaar zijn uitgesteld. De
grootste draaikont blijft het CDA.

H
E

et bedrijfsleven ziet het liefst één grote gemeente tussen
Amsterdam en Utrecht.

D

e Provincie Noord-Holland heeft nog geen besluit genomen
over de Irenebrug. De PvdA is voorstander voor behoud van de
brug.

D

e politieke partij ‘VVD Afdeling De Ronde Venen’ gaat bij
herindeling samen met andere VVD-groeperingen in de regio
op in de nieuwe afdeling ‘VVD Vecht en Venen’.

A
E

an de Ringdijk is het kunstwerk ‘Water aan het Woord’ onthuld
ter nagedachtenis aan de dijkverschuiving in augustus 2003.

D

e gemeentelijke herindeling wordt een jaar uitgesteld. De grote
variant is zo goed als zeker van de baan, waardoor De Ronde
Venen straks wordt ingedeeld met uitsluitend Abcoude. De slechtst
denkbare optie!

D
H

e traditionele activiteit voor 55-plussers ‘Juni Beweegt’ is weer
van start gegaan.

et ziet er naar uit dat het Cultuurhuis niet in het centrum van
Mijdrecht gerealiseerd zal worden. De VVD heeft een motie
ingediend om het Cultuurhuis onderdeel te laten zijn van een
bestaande locatie in De Ronde Venen, bijvoorbeeld te integreren in
een Dorpshuis. Goedkoper en sneller te realiseren.

r is door de verschillende Oranjeverenigingen voor alle
kernen weer een leuk programma opgezet voor de viering van
Koninginnedag.

en deel van de gemeenteraad wil supermarkten open hebben
op zondag van 16.00 tot 20.00 uur. Net zoals dat in Uithoorn het
geval is op het Amstelplein.

E

indelijk is het zover. Na jaren van politiek getouwtrek heeft
de gemeenteraad het bestemmingsplan eerste herziening
Lintbebouwing Vinkeveen 2003 (!) vastgesteld.

W

ethouder Bram Roosendaal weigert een aan hem opgedragen
motie van de gemeenteraad uit te voeren. De provincie
wil haar belangen op het gebied van ruimtelijke ordening laten
doorwerken naar het gemeentelijk niveau. Dat wil de raad
voorkomen en diende een motie hierover in. Die werd niet door de
wethouder geaccepteerd. Wat gaat de raad nu doen?...

D

e Staatssecretaris van VROM gaat zeven ideeën voor de
herindeling op haalbaarheid onderzoeken. Eind augustus vindt
wederom bestuurlijk overleg plaats. In oktober worden de nieuwe
conclusies aan de raden voorgelegd. In november gaat e.e.a. weer
naar de Tweede Kamer ter beoordeling.

U

it een politiecontrole in de woonwijken is gebleken dat
bewoners nogal nonchalant omgaan met hun eigendommen en
toegang tot de woning(en). Onafgesloten ruimten, open deuren en
ramen, fietsen niet op slot. Zo wordt het dieven en inbrekers wel erg
gemakkelijk gemaakt.

D

e gehouden tweede kinderraad in De Ronde Venen was niet
echt een succes te noemen.

I

n één nacht werden vier gewelddadige roofovervallen op
woningen in Wilnis en Mijdrecht gepleegd. De daders werden
dankzij inschakeling van Burgernet snel in de kraag gevat.

D

e Verenigingsactie van Super de Boer Vinkeveen levert meer
dan 9.500 euro op. Het bedrag is onder 40 lokale verenigingen
verdeeld.

D

e Jongeren Advies Commissie wijst het college op de slechte
verlichting van fietspaden, wat verkeersongevallen in de hand
kan werken.

H

R
H

H
R

D

et bestuur van het Dorpshuis De Willisstee in Wilnis is niet
tevreden met de extra subsidie die men krijgt. ‘Het is armoe en
het blijft behelpen’.
et idee ‘Gast van de Raad’ om de burger meer te betrekken bij
de politiek, slaat (nog) niet erg aan.

aadsvergaderingen kunnen binnenkort thuis op TV via internet
en de lokale omroep Midpoint worden gevolgd.

aadsvergaderingen worden binnenkort live op internet en via
Midpoint uitgezonden.

et college is na besluit dat herindeling wordt opgeschoven
totaal uit het veld geslagen. Daardoor zal de begroting 2010
aangepast moeten worden.
e snelheidsremmende maatregelen via druppels en kussens
blijken een verschrikking te zijn voor bewoners van huizen
langs doorgaande straten en wegen.

H

et drukbezochte Straattheaterfestival in Mijdrecht was weer als
vanouds: geweldig!
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Goed onderwijs is belangrijke voor later

Wilnisse Tamara Korving gaat twee maanden als vrijwilliger werken
in Cambodja

Tamara Korving uit Wilnis, vrijwilliger in hart en nieren
Wilnis - Op 7 januari 2010 vertrekt
de 21-jarige Tamara Korving naar
Cambodja waar zij gedurende twee
maanden vrijwilligerswerk gaat
doen in het weeshuis ‘Pure for kids
home’. Tamara gaat er Engelse les
geven aan ouderloze kinderen. Tamara schaart zich hiermee in het
leger van vrijwilligers waaraan De
Ronde Venen zo rijk is. Zij heeft tot
haar 20ste in Wilnis gewoond en
heeft destijds op het VeenLanden
College onderwijs gehad waar zij
haar VWO-opleiding met succes
afrondde. Inmiddels heeft zij een
bachelorgraad voor haar studie
psychologie gehaald. Zij was een
studiejaar gestopt om voorbereidingen te treffen voor haar reis. Na
haar periode in het weeshuis gaat
zij nog drie maanden rondreizen in
Zuidoost-Azië.
Begin november startte Tamara een
sponsoractie voor de kinderen in
het weeshuis waar aan alles te kort
is. Zij benaderde familie, vrienden,
kennissen en andere relaties, die
daarop enthousiast reageerden. Tamara gaat dit vrijwilligerswerk niet
aan vanuit een kerkelijke of politieke richting, maar meer omdat zij erg
sociaalvoelend is, helemaal waar
het kinderen in ontwikkelingslanden
betreft waarmee het vaak slecht gesteld is.
1 Dollar
De stichting ‘Pure! For kids home’
vloeit voort uit het gedachtegoed
van Nicolien van Westen die een
rondreis maakte door Cambodja.
Zij maakte daar kennis met kinderen die urenlang op een vuilnisbelt
rondzwierven op zoek naar lege
flesjes en blikje. Als ze die inleverden kregen ze er voor 12 uur werken 1 dollar voor. Eenmaal terug in
Nederland bleef het beeld haar bij
en zij besloot een vorm van hulp op
te zetten voor een beter leven voor
de kinderen in de sloppenwijken van
Phom Penh. Met dat doel werd in
2007 een stichting opgericht, waarvan zij zelf bestuursvoorzitter is.
Dankzij sponsoring kon in 2008 een
weeshuis in de sloppenwijken van
Phom Penh worden geadopteerd
en in augustus dit jaar kon het zelfs
geheel worden overgenomen. Toen
kreeg het ook zijn huidige naam
‘Pure! For kids home’.
Droom
“Al lange tijd heb ik de droom om
vrijwilligerswerk te gaan verrichten
in een ontwikkelingsland. Toen ik op
de site www.pureforkids.com kwam,
wist ik het vrijwel meteen: dit is het
project waar ik me voor wil inzetten,”
vertelt een enthousiaste Tamara.
“Nicoline inspireert mij echt. Ik heb
er zoveel bewondering voor dat zij
zich belangeloos volledig inzet voor
deze kinderen in Cambodja. Vanaf
9 januari tot 6 maart 2010 ga ik twee
maanden Engelse les geven aan de
kinderen aldaar. Ik ben er trots op
dat ik op mijn 21ste kan gaan wer-

ken met kinderen
die het veel minder goed hebben
dan wij. Cambodja
behoort tot één
van de armste landen van de wereld
en heeft door toedoen van eertijds
De Rode Kmehr
nog steeds last
van de jarenlange
burgeroorlogen die
het land geteisterd
hebben. Het afgelopen jaar heb ik
geld bij elkaar gespaard voor mijn
reis naar Cambodja en voor financiële ondersteuning
van het Pure! For
kids home. Mijn
motivatie om de
kinderen zo goed
mogelijk te ondersteunen is steeds
groter geworden.
Daarom heb ik een
rekening geopend,
speciaal
voor
het Pure! for kids
home. Ik zou het
fantastisch vinden
als particulieren of
bedrijven op deze
bankrekening een
klein bedrag willen doneren. Een
paar euro betekent
voor de kinderen
in Cambodja al zoveel! Het geld dat
ik ophaal ga ik besteden aan schoolspullen, kleding,
speelgoed, voedsel en dergelijke
die nodig zijn voor
de kinderen. En
één ding is zeker,
ik zal er persoonlijk voor zorgen
dat jullie donaties
voor 100 procent
naar de kinderen
in het weeshuis
gaan.” (Het rekeningnummer
is
1543.99.159 t.a.v.
Tamara
Korving
te
Amsterdam).
Wie belangstelling
heeft hoe het Tamara de komende
twee
maanden
vergaat kan dat
volgen via haar
weblog: tamara.
korving.waarbenjij.
nu.
Gezond en
gelukkig
De stichting Pure!
omvat een vrijwilligersorganisatie
die zich inzet voor

Wij zijn gelukkig met al uw hulp

Nicolien van Westen met een van de kinderen uit het weeshuis

kleinschalige
kinderprojecten en Cambodja. Pure
organiseert
in dit verband vrijwilligersreizen
met als doel
projecten in
Cambodja te
steunen. De
missie van
Pure is het
inspireren
van jongeren
om zich in te
zetten voor
een positievere wereld
en het creëren van het
bewustzijn
onder jongeren in Nederland dat zij
zo kansrijk
zijn en eigenlijk niets te
klagen hebben. Samen
helpen
en
samen werken aan een
betere toekomst voor
kinderen in
Cambodja
kan daar uit
voortvloeien.
Pure
geeft
momenteel
een
veilig
thuis
aan
zestien jongens en achttien meisjes
in de leeftijd
van 2 tot en
met 15 jaar.
Er wordt voor
gezorgd dat
de kinderen
gezond en
gelukkig zijn.
Zij
krijgen
drie
maaltijden
per
dag en daarnaast extra
vitaminen.
Alle kinderen
zijn medisch
onderzocht
en waar nodig worden
ze
gevaccineerd. Tevens krijgen
de kinderen
een goede
opleiding. De
kinderen krijgen Engelse
les,
naast
creatief onderwijs en er
worden re-

gelmatig sport- en spelactiviteiten
georganiseerd.
Cambodja behoort tot de tien
armste landen ter wereld. Het
is een verscheurd land dat de
(burger)oorlogen nog lang niet te
boven is. Omdat er destijds veel
slachtoffers zijn gevallen is de gemiddelde leeftijd van de bevolking
– schrik niet – slechts 20 jaar! Liefst
50 procent van de bevolking is onder de 16 jaar. Deze jongeren zijn
opgegroeid onder moeilijke omstandigheden en zonder enige vorm van
opvoeding of scholing (Hoe bouw je
daar dan een land mee op?). Men
wil dus een begin maken met scholing en opvoeding en dat is zeer wel
mogelijk. Ieder kind heeft immers
recht op onderwijs, medische hulp
en uitleg over hygiëne. De jeugd
vormt de toekomst van Cambodja.
De stichting wil deze kinderen helpen, maar kan dat niet alléén. En
er zijn veel kinderen… Meer weten
over de stichting Pure! en wat die
nog meer doet? Kijk op de website:
www.pureforkids.org.
Spullen
Desgevraagd liet Nicolien van Westen aan Tamara weten waaraan het
geld ter plaatse zal worden besteed
dat Tamara met haar sponsoractie
ophaalt: ‘De lijst met spullen die wij
nodig hebben blijft steeds ongeveer
gelijk, aangezien wij momenteel
echt al het geld nodig hebben voor
basis en standaard behoeften, onderdak, eten en drinken en onderwijskosten. Nieuwe computers, een
printer, maar ook een cd-speler of
leuke Engelse cd’s met kinderteksten of liedjes of leer-cd’s zijn meer
dan welkom. Nieuwe lesbankjes,
schoenen (verslijten snel, zijn ook
erg goedkoop), een nieuw schooluniform want alles wordt snel vies
en geregeld nieuwe kleding. Al dit
soort zaken zijn nog steeds nodig.
Zo is er ook maandelijks extra geld
nodig voor anti-luizen shampoos,
ontsmettingszeep (dettol), maandverband en luiers. Maar ook pennen, papier, verf, potloden, alles
gaat snel op met deze hoeveelheid
kinderen. We zijn grootgebruikers
van knutselspullen!’
In de folder van stichting Pure staat
een slagzin: ‘We can do no great
things, only small things with great
love’. Het gevoel dat daarvan uit
gaat past prachtig in de kerstgedachte.
Tamara Korving gaat als vrijwilliger
een poosje bij Pure werken.
Dat verdient ieders bewondering.
Tamara, het ga je goed.
Heel veel sterkte en succes toegewenst in de bijdrage die jij ongetwijfeld zal geven aan de verdere positieve ontwikkeling van kansarme
kinderen in Phom Penh.
Degenen die Tamara nog een berichtje willen sturen kunnen dat
doen naar haar e-mail adres:
t.n.korving@gmail.com.
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Met de beste wensen van:
CEES HOUMES
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR D66
HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Dit was een grotendeels verloren jaar, dat we gauw moeten vergeten.
WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Dat bij belangrijke besluiten, politieke belangen blijkbaar
belangrijker bleken dan de belangen van onze inwoners en dat
zelfs daarvoor standpunten 180 graden kunnen draaien. Dit terwijl
inspraak van betrokken inwoners vaak niet serieus genomen wordt.
NOG 1 JAAR DE RONDE VENEN, DAN
HERINGEDEELD. GAAT U ERVOOR?
Ja, natuurlijk ga ik ervoor, want het moet anders, het kan anders en ik zal me inspannen om dit te
bereiken.
STELT U ZICH WEER HERKIESBAAR IN NOVEMBER 2010?
Ja, want met nog meer steun van de kiezers krijg ik met een grotere fractie meer de kans om dat
anders te bereiken.

MARJA BORST
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR DE VVD
HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met enige teleurstelling. De Ronde Venen had samen met
Abcoude. Loenen en Breukelen een grote gemeente kunnen
worden, met meer bestuurskracht en meer importantie in de
regio.
WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
De teleurstelling van de VVD fractie, toen de meerderheid van
de raad voor de kleine variant koos, dus alleen herindelen met
Abcoude.
NOG 1 JAAR DE RONDE VENEN, DAN HERINGEDEELD. GAAT U ERVOOR?
Natuurlijk.
STELT U ZICH WEER HERKIESBAAR IN NOVEMBER 2010?
Dat hangt van veel factoren af.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U KUNNEN REALISEREN?
De belofte om me in te spannen voor onze toekomst, onze jeugd. Woningen, discotheek en dergelijke
blijven nog steeds nodig.

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U KUNNEN REALISEREN?
Het Estafetteproject, een goede voorlichtingscampagne nuchter verstand dat aansluit op onze
wens om jongeren te informeren over de gevaren van alcohol en drugs en er komt eindelijk een
disco.

WAT WILT U HET KOMENDE JAAR NOG REALISEREN?
Het wordt een moeilijk jaar, veel bezuinigingen zijn noodzakelijk. Mijn zorg is dat met het badwater
niet de baby wordt weggegooid.

WAT WILT U HET KOMENDE JAAR NOG REALISEREN?
Dat we de financiën netjes achterlaten voor de nieuwe gemeente.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
De grootste kanjer is weer mijn eigen meisje, dat me steunt en me vele avonden heeft moeten
missen.
WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Mijn grootste politieke wens is een verstandige raad en een verstandig college.
WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Ik wens iedereen een gelukkig, maar vooral ook een gezond 2010.

ROB BLANS
FRACTIEVOORZITTER IN DE RONDE VENEN VOOR VVD
HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. De plotselinge meningsverandering
van sommige fracties met betrekking tot de herindeling is me erg
tegengevallen.
WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
De discussies over de herindeling en het Estafetteproject.
NOG 1 JAAR DE RONDE VENEN, DAN
HERINGEDEELD. GAAT U ERVOOR?
Uiteraard.
Ja.

STELT U ZICH WEER HERKIESBAAR IN NOVEMBER 2010?

WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U KUNNEN REALISEREN?
Het verder helpen van het Estafetteproject, zodat er woon-zorgwoningen alsmede een prachtig
sportcomplex kunnen worden gerealiseerd.
WAT WILT U HET KOMENDE JAAR NOG REALISEREN?
Een gezonde financiële uitgangspositie van de nieuwe gemeente.
WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Mijn kleinzoon(s).
WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat de raad meer op hoofdlijnen en met minder gekissebis kan besturen.
WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Een gezond, plezierig en succesvol jaar.

WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Nog steeds mijn man Renee. Zonder zijn onvoorwaardelijke steun, zou ik niet alles kunnen
doen, van wat ik nu allemaal doe.
WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat de VVD weer sterk wordt en dat we het vertrouwen van de kiezers weer terugwinnen.
WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Veiligheid, liefde en een goede gezondheid.

TOINE DOEZÉ
GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR DE COMBINATIE
HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Met gemengde gevoelens. Soms met vreugde, soms met verdriet, soms met
boosheid en/of onbegrip. Dat laatste slaat uiteraard vooral op de gang van
zaken in en rond de gemeenteraad.
WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
O.a. de rellen in Hoek van Holland, het gedraai van CDA en RVB rond de
herindeling en de hype rond de Mexicaanse Griep.
NOG 1 JAAR DE RONDE VENEN, DAN HERINGEDEELD. GAAT U ERVOOR?
Natuurlijk! De belangen van onze inwoners moeten toch ook (of zeker
ook) na herindeling worden gediend; ons programma moet ook dan zoveel
mogelijk worden verwezenlijkt.
STELT U ZICH WEER HERKIESBAAR IN NOVEMBER 2010?
Wie dan leeft.
WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U KUNNEN REALISEREN?
Zeker op het gebied van de woningbouw voor starters heeft onze fractie het nodige in werking kunnen stellen.
Ook de aanleg van het kunstgrasveld van Hertha mag grotendeels op ons conto worden geschreven. Daarnaast
zijn nog vele andere dingen direct of indirect door De Combinatie op de kaart gezet of tot stand gebracht.
WAT WILT U HET KOMENDE JAAR NOG REALISEREN?
Doorgaan met een goed woningprogramma. Blijven streven naar een gemeenschapshuis (cultuurhuis) voor de
kern Mijdrecht. Zorgen dat vooral de zwaksten in onze samenleving hun deel in onze welvaart zullen krijgen.
WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Dat is iemand in de privésfeer (en overigens val ik ook zeker nooit voor een Bekende Nederlander, sporter, zanger
of andere publieke figuur).
WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Een goede gezondheid, een warme familie- en vriendenkring... en wat meer begrip en tolerantie (ook binnen de
gemeenteraad).
WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
Alle goeds en verder natuurlijk al datgene wat die ander ook mij wenst!

TOON VAN DER MEER

GEMEENTERAADSLID IN DE RONDE VENEN VOOR
VERNIEUWEND VINKEVEEN EN WAVERVEEN
VOOR SAMENWERKENDE KERNEN

HOE KIJKT U TERUG OP HET AFGELOPEN JAAR?
Ik kijk met tevredenheid terug, ook al omdat de begroting van de gemeente De
Ronde Venen het afgelopen jaar sluitend was.
WAT BLIJFT U ALTIJD BIJ UIT 2009?
Dat er een Albert Heijn aan de Herenweg in Vinkeveen zou komen maar dat dit
door een andere super wordt tegengehouden. Steeds zijn hier nog processen
over. Dat er een mooie ijsbaan is aangelegd voor het gemeenthuis in de kern
Mijdrecht en wat nu al een groot succes is geworden.
NOG 1 JAAR, DE RONDE VENEN WORDT DAN
HERINGEDEELD. GAAT U ERVOOR?
Ja, omdat het ons wordt opgelegd zouden wij gaan voor de grote variant, maar
het is helaas door de meerderheid van de raad de kleine variant geworden met Abcoude.
STELT U ZICH WEER HERKIESBAAR IN NOVEMBER 2010?
Ik moet dit nog met mijn steunfractie van Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen voor Samenwerkende Kernen
bespreken, wat er in 2010 gaat gebeuren.
WELKE BELOFTE UIT DE LAATSTE VERKIEZINGSCAMPAGNE HEEFT U KUNNEN REALISEREN?
De bouw van woningen aan de Pr.Bernhardlaan te Vinkeveen en woningen in Waverveen. Helaas is het niet gelukt de
eerste paal te slaan in de grond van Westerheul IV voor woningbouw.
WAT WILT U HET KOMENDE JAAR NOG REALISEREN?
Het vernieuwen van de weg op de Baambrugse Zuwe, het verder klaarmaken van de gronden voor de
woningbouwlocaties. Het verbeteren van de bereikbaarheid naar de Vinkeveense Plassen toe. In het jaar 2010
de wegen opknappen en verbeteren. Dat de verpaupering in het dorp Vinkeveen in 2010 tegengegaan wordt en
aangezicht krijgt voor een recreatiegemeente.
WIE IS VOOR U DE GROOTSTE KANJER VAN 2009?
Dat is President Obama.
WAT IS UW GROOTSTE WENS VOOR 2010?
Dat de herindeling in 2010 een goede keus zal worden, en dat de samenvoeging met de andere gemeente goed zal
verlopen.
WAT WENST U IEDEREEN TOE IN 2010?
De fractie van Vernieuwend Vinkeveen en Waverveen voor Samenwerkende Kernen wenst al haar kiezers fijne
feestdagen en een gezond en voorspoedig 2010.
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Bewoners worden uitgenodigd voor inloopbijeenkomst

Reconstructie van eerste
gedeelte Baambrugse Zuwe
Vinkeveen - Zoals bekend wordt
op korte termijn een start gemaakt
met de reconstructie van het eerste
gedeelte van de Baambrugse Zuwe
(gedeelte Herenweg – huisnummer
128E). Aangezien u hinder zult ondervinden van deze werkzaamheden, nodigt de gemeente u graag
uit voor de inloopbijeenkomst welke

wordt gehouden op donderdag 14
januari 2010 van 17.00 tot20.00 uur
in De Plashoeve in Vinkeveen.
Tijdens deze inloopbijeenkomst informeert de gemeente u, aan de
hand van tekeningen, over de aard
en duur van de werkzaamheden en
de consequenties die daaruit voor
u/uw situatie voortvloeien. Tevens

zijn op deze bijeenkomst de nodige mensen aanwezig om al uw vragen te beantwoorden. En mochten
zij het antwoord onverhoopt niet direct kunnen geven, dan zullen zij ervoor zorg dragen dat u dat antwoord
zo spoedig mogelijk daarna alsnog
krijgt.
U bent van harte welkom.

Kerstdiner Zuiderhof
Vinkeveen - Op woensdag 23 december is in Zuiderhof het jaarlijks kerstdiner gehouden. De zaal was prachtig ingericht en zo kwamen bewoners en andere genodigden binnen in een sfeervolle recreatiezaal. Tijdens het heerlijk
diner werd er door Leonard en Lianne een mooi optreden verzorgd op piano en dwarsfluit. Met elkaar hebben ze
genoten van deze fijne avond!

Meer beschikbare woningen
voor huishoudens met een
lager inkomen
Uithoorn - In 2010 gaat Woongroep
Holland 60% van de vrijkomende
huurwoningen in Uithoorn verhuren
aan huishoudens met een lager inkomen.

Scholengemeenschap Thamen
haalt geld op voor Unicef
Uithoorn - Op vrijdag 18 december
j.l. heeft Scholengemeenschap Thamen een kerstmarkt georganiseerd
voor leerlingen, ouders, buurtbewoners en andere belangstellenden.
Alle opbrengsten hiervan zijn bestemd voor Unicef.
Unicef zet zich in om HIV bij baby’s te voorkomen, met speciale aandacht voor moeder-op-kindoverdracht. Deze ontstaat tijdens de

zwangerschap of bevalling. Focus
hierop is een belangrijke stap naar
een HIV-vrije generatie.
Alle leerlingen van de derde en vierde klas hebben zich voor deze actie
ingezet. Ze moesten iets maken of
doen en dit kon dan verkocht worden op de kerstmarkt die voor de
school gehouden werd. Zo werden
er o.a. kaarsen, planten, shampoo,
sleutelhangers, kerstversierselen,

koekjes en chocolade verkocht.
Ondanks de vrieskou was het gezellig druk op de Den Uyllaan in Uithoorn. Dit mede door vuurkorven en
de hartverwarmende kerstmuziek.
Na afloop van de kerstmarkt besloot de directie van RKSG Thamen
de opbrengst met 500,- euro te verhogen. Met deze mooie opbrengst
kunnen door Unicef menig moeder
en kind geholpen worden.

Nu bedraagt dat percentage 55%.
De stijging is het gevolg van de
prestatieafspraken die Woongroep
Holland en de Gemeente Uithoorn
op 21 december overeenkwamen.
Woningvoorraad
Het gezamenlijk doel dat de gemeente Uithoorn en Woongroep
Holland nastreven is om de woningvoorraad toegankelijk te houden
voor de huishoudens met een lager
inkomen.
Om dit voor elkaar te krijgen zijn nu
afspraken gemaakt waarbij Woongroep Holland garandeert dat vrijkomende huurwoningen met een
huurprijs van maximaal 548,18 ook
daadwerkelijk worden toegewezen

Mijdrecht – De coffeeshop aan de
Rondweg in Mijdrecht is woensdag
23 december overvallen.
De beheerder die bezig was het
pand af te sluiten, werd omstreeks
23.00 uur plotseling geconfronteerd
met een overvaller. De overvaller, die
zijn gezicht had bedekt, eiste geld.

Nadat hij geld had buitgemaakt,
vertrok hij weer. Het is onbekend
hoe en in welke richting de overvaller is weggegaan.
Het signalement van de overvaller
luidt: een man met een getint uiterlijk. Hij droeg een driekwart wijde
jas met spijkerbroek en kakikleurige

gymschoenen. De politie is een uitgebreid (sporen)onderzoek gestart
en roept eventuele getuigen en personen, die mogelijk informatie hebben over de overval, contact op te
nemen met de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Meld
Misdaad Anoniem, telefoonnummer
0800-7000.

Visie Woongroep Holland
Woongroep Holland is een woningcorporatie die zich vooral wil richten
op haar primaire taak:
het bieden van voldoende, goede en
betaalbare woningen.

Op deze manier wordt de doelstelling om de woningvoorraad toegankelijk te houden voor de lagere inkomens niet optimaal bereikt.

Huishoudens met een lager inkomen zijn de belangrijkste doelgroep.
Daarom wil Woongroep Holland ook
dat haar woningen vooral bij hen terecht komen.

Primaire doelgroep
De afgelopen jaren is gebleken dat
van alle huishoudens die actief op
zoek zijn naar een huurwoning in
Uithoorn er tussen de 55% en 60%
behoort tot de lagere inkomens.
De prestatieafspraak is dan ook dat
Woongroep Holland elk jaar minimaal 60% van de vrijkomende huurwoningen met voorrang aanbiedt
aan deze doelgroep.
Nu bedraagt dat percentage 55%.

Gemeentelijke woonvisie
Het voordeel van de aanbiedingsafspraken voor de gemeente Uithoorn
is dat er meer grip komt op het realiseren van de doelstellingen die in de
gemeentelijke Woonvisie staan.
Huishoudens met een laag inkomen
zullen op deze manier sneller aan
een woning komen.
In Purmerend, Zaanstad en Amsterdam wordt al op deze manier gewerkt en de ervaringen zijn positief.

Hizi Hair organiseert
metamorfose avond

Mijdrecht - Na een succesvolle
metamorfoseavond te hebben gehad in februari van dit jaar, krijgt deze actie weer een vervolg.
U kunt zich inschrijven door middel van de bon elders in deze krant.
Deze actie is voor iedereen die zich
graag wil laten verrassen in het
nieuwe jaar met een nieuwe coupe,
kleur en visagie.
De winnaars krijgen van Hizi Hair
een bericht om zich helemaal te laten verwennen. Mooier kan het jaar
toch niet beginnen?
Schrijft u ook uw e-mailadres erbij en u ontvangt 4x per jaar de Hizi Hair e-newsletter met allerlei leuke acties.

Coffeeshop in Mijdrecht
overvallen

aan mensen met de laagste inkomens. Door de huidige manier van
woonruimteverdeling komt het voor
dat vrijkomende woningen uit deze
huurcategorie verhuurd worden aan
mensen met een hoger inkomen.

Wat en wie is Hizi Hair?
Met de inmiddels 53 Hizi Hair salons
zijn zij vooruitstrevend op het gebied van hun doeltreffend concept
bestaande uit: Service, Kwaliteit en
Aandacht voor de klant.
Hun haarstylistes kijken goed naar
de klant en gezichtsvorm en luisteren intussen naar uw wensen.
Hierbij geven zij een goed en passend advies op het gebied van
coupe, kleur en vorm.
Tevens biedt Hizi Hair u een passend en eerlijk advies voor hoofdhuid en haarproducten.
Bij Hizi Hair treft u uitsluitend professionele producten. De kwaliteit
en verzorgende waarde liggen op
een hoog niveau, hierdoor verbruikt
u minder, waardoor u er langer plezier van heeft en uiteindelijk voordeliger uit bent.
Op het gebied van haarcosmetica werken zij met Kerastase en
L’Oréal.

Tevens geven zij u stylingtips om zo
nog langer van uw coupe te mogen
genieten.
Acties
De gehele maand januari heeft Hizi
Hair een spetterende actie!
De * Hizi Hair Card gratis! (* normaal
12,95)
Wat zijn de voordelen?
Een heel jaar lang (vanaf datum afgifte): 10% korting op al uw behandelingen in hun salon. 20% korting
op aanschaf van de producten van
Kerastase en L’Oréal

All- Inn Bruidsarrangement!
Nieuw
Voor de aanstaande bruid en bruidegom biedt Hizi Hair de mogelijkheid om een afspraak te maken.
Zij hebben een speciaal All-Inn
Bruidsarrangement.
Dit houdt in: een proefkapsel, en het
bruidskapsel al vanaf 90,- euro. (* er
wordt toeslag bij half tot lang haar
gerekend).
De medewerksters van Hizi Hair nemen uiteraard de tijd om met u door
te spreken wat uw wensen zijn en
zullen er alles aan doen om bij te
dragen aan uw onvergetelijke dag.
Houd Hizi Hair in de gaten, zij organiseren in het nieuwe jaar leuke
haarstylingavonden, geven u advies en helpen u hoe u het beste uw
haar kunt stylen. Deze datums worden aangegeven in de salon.
Loopt u gerust eens naar binnen.
Gezellig met bijvoorbeeld vriendinnen, uiteraard met een hapje en een

drankje. U leest het goed, Hizi Hair
blijft vernieuwen!
Zij zijn 6 dagen in de week geopend
en werken zonder afspraak.
Hizi Hair is gevestigd in de Dorpsstraat 46 in Mijdrecht (tegenover
Zeeman Textiel Supers), tel. 0297281192.
Bezoekt u ook eens onze website:
www.hizihair.nl

Oud papier
ophalen
Vinkeveen - In Vinkeveen wordt al
vele jaren door medewerkers van
het Comité Verenigingsgebouw van
de Hervormde Kerk oud papier opgehaald.
Ook a.s. zaterdag 2 januari komen
ze weer langs, dus als u het papier
gebundeld vóór 9 uur aan de weg
zet, nemen ze het graag mee.
De opbrengst is bestemd voor de
restauratiekosten van de kerk.

De MEE infobus
De Ronde Venen - De MEE infobus staat woensdag 6 januari van
10.00 tot 12.00 uur op het Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht.
Iedereen met een beperking, handicap of chronische ziekte kan in de
MEE infobus terecht voor informatie
en advies. Een gratis gesprek met
een professionele consulent van
MEE, dicht bij u in de buurt. U kunt
in de bus terecht met vragen over
bijvoorbeeld vakantie, vrijetijdsbesteding, wonen of dagbesteding.

pagina 26

Nieuwe Meerbode - 30 december 2009

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

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

Rondje Ronde Venen

Stichting De Bovenlanden
erg blij met nieuwe aanwinst
De Ronde Venen - Als je veel natuurgebiedjes hebt die in of aan
het water liggen, kun je niet zonder
boot. Voor het werken in o.a. het Gagelgebied kon St. De Bovenlanden
in het verleden steeds een boot van
de Zeilschool uit Vinkeveen lenen,
maar toen die boot daar weg moest
was er een groot probleem...
Doordat zich een sponsor aanmeldde werd het mogelijk de metalen
praam van 8 meter lang en 2 meter breed aan te schaffen, maar er
was nogal wat ‘achterstallig onderhoud. Met hulp van Transportbedrijf de Dood uit Waverveen werd
de boot uit het water getakeld en
naar Straalbedrijf Koppers aan de

Bovendijk vervoerd. Daar werd een
geweldig stuk vakwerk verricht. De
praam, die waarschijnlijk meer dan
50 jaar oud is en hier en daar flinke
roestplekken vertoonde, werd gestraald en daarna in de twee-componentenverf gezet; op de bodem
werd een laag polyester hars aangebracht. Zeilmakerij Burggraaf uit
De Kwakel zorgde voor een perfect
dekzeil, zodat de winter vol vertrouwen tegemoet wordt gezien.
De metalen boot, die de naam ‘de
Bovenlander’ zal krijgen, biedt
plaats aan 12 personen én gereedschap, is ideaal om vooral bij de legakkers op het Gagelgebied te komen. Door een geringe diepgang en

veel praktische ruimte is hij bijzonder geschikt voor het soort werk dat
De Bovenlanden daar verricht; niet
alleen kunnen veel vrijwilligers in
één keer op een eiland worden afgezet, ook kan er hout en snoeiafval getransporteerd worden. Nu de
boot opgeknapt is en nog meer zitplaatsen heeft dan vóór de reparatie
zal hij zeker gebruikt worden voor
excursies, o.a. in het Gagelgebied.
En zeker ook i.v.m. het 25 jarig jubileum dat Stichting De Bovenlanden
volgend jaar viert zullen er veel activiteiten met deze nieuwe aanwinst
worden ondernomen. Dat de Stichting ontzettend blij is met deze nieuwe aanwinst zal iedereen begrijpen.

Terwijl ik dit schrijf, 2e kerstdag, verdwijnt de
sneeuw als sneeuw voor de zon. Moeder Aarde
komt weer te voorschijn. De vogels kunnen hun
eigen kostje weer opscharrelen, ze hebben
genoeg te eten gehad: strooivoer, vetbollen,
pinda’s met nu en dan wat verkruimeld brood.
Het valt me op dat ze geen snavel meer zetten op de vetbollen !? Koolmezen hakken nog
liever een pinda open dan dat ze een zonnepit
uit een vetbol pikken. Misschien hebben ze te
veel vetbollen gehad.
Terwijl u dit leest, net voor de jaarwisseling,
is waarschijnlijk, afgaand op het weerbericht,
een tweede vorstperiode begonnen, met of
zonder sneeuw, en zijn de vogels weer op ons
aangewezen.
Ik was erg nieuwsgierig naar de vogels in de
polder. Zouden de ganzen nog aanwezig zijn?
Zouden alle weteringen en tochten bevroren
zijn? Hoe zouden de Waverhoek en de Botshol
erbij liggen?
Vanochtend toch maar eens een rondje De
Ronde Venen gedaan.
De grote groepen Kolganzen waren verdwenen, ook in De Ronde Hoep zaten er veel minder
dan de ruim 20.000 voor de vorst en de sneeuw.
In de Bovenlanden, de Gagel, Donkereind en
Demmerik her en der wat Grauwe Ganzen met
enkele Kolganzen. Langs de Hoofdweg in Waverveen ontdekte ik een groep Grote Canadese
Ganzen, meestal zitten die in de Bovenlanden.
Ook van slag door de sneeuw. De Waverhoek
was bijna dicht op een enkel wak na, zo ook
de Groote Wije. Geen vogel meer te zien. De
Kollen en de meeste Grauwe zijn vertrokken
naar de Delta van Zeeland. Hier is ‘s winters
nog veel open water. De eenden van beide
natuurgebieden zaten allemaal langs en in
de tochten van Polder Groot Mijdrecht Noord
en Zuid. De Driehuizer -, de Mijdrechtse -, de
Proostdijer Dwarstocht en de Middentocht waren alle nog open en lagen vol eenden. En
natuurlijk de Hoofdtocht , die loopt vanaf de
Nieuwe Begraafplaats in Wilnis tot aan het
gemaal in de Waver. Als alles dicht zit met ijs
ligt deze tocht nog open. Dat komt omdat er
wordt gemalen en door de stroming er geen
ijsvorming kan optreden. De prachtigste en
zeldzamere watervogels kun je hier dan zien.
Grote Zaagbekken, Nonnetjes, Grote Zilverreigers, Kuifeenden, Tafeleenden, Bergeenden.
Ook is de kans groot dat je een IJsvogeltje ziet,
deze blauwe schicht heeft open water nodig
om te vissen. Dus rijd eens bij vorst langs de Ir.
Enschedeweg en de Hoofdweg in Waverveen
naar het gemaal, grote kans om de genoemde
vogels te zien. Wel voorzichtig, de Hoofdweg is
gauw glad.
Op de foto’s twee genoemde eendensoorten
die ’s winters meestal in de Hoofdtocht te zien
zijn: de Tafeleend met de grote rode kop en
de felwit-, bruin-, zwartgekleurde Bergeend.
Als het niet vriest zijn de Tafeleenden meestal
te vinden op de Groote Wije van de Botshol.
Het is een duikeend en heeft dus dieper water

nodig om te foerageren. Maar ze wijken uit,
zoals deze weken, na het dichtvriezen van de
Groote Wije naar de laatste stukken open water, bijvoorbeeld de Hoofdtocht. Bergeenden
zijn sinds een aantal jaren in onze polders.
Kwamen vroeger alleen voor in de duinen,
waar ze in verlaten konijnenholen broedden.
Sinds de populatie konijnen is gedecimeerd
hebben de Bergeenden andere broedplaatsen
moeten zoeken. Overal in onze polders heb je
dammen en bruggetjes voor de boeren om van
het ene weiland in het andere te kunnen komen. Hieronder ontstaan vaak door grondverzakking holen waarin de Bergeenden met veel
succes broeden. De laatste jaren verzamelen
in het voorjaar de gezinnetjes Bergeenden zich
vaak in de Waverhoek en kun je crèches met
tientallen, soms wel honderd, jongen waarnemen.
Een schitterend gezicht.
Genoeglijke uren buiten.
Gerrit Hiemstra,
IVN De Ronde Venen & Uithoorn.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
Eén nieuwe parochie in Vecht en Venen:

St. Jan de Doper
De Ronde Venen - In de regio
Vecht en Venen gaan negen parochies uit het aartsbisdom Utrecht
fuseren tot één nieuwe parochie:
St. Jan de Doper. Zo mogelijk al op
1 januari 2010. De katholieke kerkgebouwen in Abcoude, Breukelen,
De Hoef, Kockengen, Loenen aan
de Vecht, Maarssen-Dorp, Maarssenbroek, Mijdrecht-Wilnis en Vinkeveen-Waverveen blijven bestaan
onder de huidige namen. Zij zijn na
de fusie niet meer dé parochiekerk
van hun parochie, maar het kerkgebouw van hun geloofsgemeenschap. De negen bestaande parochies met samen bijna 20.000 parochianen, worden dan negen geloofsgemeenschappen, die gezamenlijk de nieuwe parochie St. Jan
de Doper vormen. Pastoor wordt
Gerard Griffioen uit Mijdrecht, die al
is benoemd door bisschop Eijk.
Samen met zijn pastoraal team
van vijf pastores ziet Gerard Griffioen in de fusie ruime mogelijkheden om alle creativiteit en inspiratie uit de negen bestaande parochies te bundelen en zo een vitale
kerk te zijn. Een kerk die tot de verbeelding van mensen spreekt, ook
in de 21e eeuw. Niet alleen voor de
zogenaamde trouwe kerkgangers,
maar ook inspirerend voor mensen
die wat verderaf staan.
Enthousiast
‘We willen een missionaire kerk zijn
of er in elk geval één worden’, aldus een enthousiaste Gerard Griffioen. ‘We hebben echt iets te bieden,
een missie, een idee van hoe je in
het leven zou kunnen staan, nu, sa-

men.’ En hij vervolgt: ‘We moeten in
die katholieke kerk van de 21e eeuw
veel meer en intenser gericht zijn
op al die mensen die -nog steeds
of voor het eerst of weer opnieuw‘iets’ hebben met die wonderbaarlijke man Jezus van Nazareth.
In het gehele bisdom Utrecht vinden fusies tussen parochies plaats.
Zo’n 300 parochies worden samengevoegd tot 48 nieuwe grote parochies. De huidige structuur, met allemaal kleiner wordende parochies
(in aantallen gelovigen en aantallen
pastores) met ieder een eigen bestuur, past niet meer bij de actuele
situatie waarbij de parochies pastores met elkaar moeten delen. In de
huidige situatie besteden de pastores te veel tijd aan het besturen en
de organisatie van hun parochie en
relatief minder aan hun pastorale taken. De missionaire opdracht
van de Kerk, zich richten op mensen die niet of nauwelijks betrokken
zijn, komt in deze situatie in gevaar.
Een fusie kan in deze situatie verbetering brengen. De kansen, die deze
samenvoeging geeft, worden steeds
duidelijker.
Fusie
Een projectgroep fusie is hard aan
het werk de fusie voor 1 januari bestuurlijk mogelijk te maken. Er
zijn vijf adviescommissies ingesteld
waarvan enkele al een eindadvies
hebben ingeleverd bij de projectgroep. De stuurgroep, de vertegenwoordiging van de huidige negen
parochiebesturen, heeft de projectgroep in november vorig jaar ingesteld en is tevreden over de voort-

gang. In projectgroep, adviescommissies, stuurgroep en pastoraal
team zijn ongeveer 50 mensen uit
de parochies wekelijks met elkaar
aan het werk om de fusie te realiseren.
Het is een grote uitdaging: één financiële organisatie, afstemmen
onderhoud en beheer kerkgebouwen en begraafplaatsen, in het leven roepen van een centraal secretariaat, communiceren in een parochie met zo’n 20.000 parochianen.
En vooral: hoe enthousiasmeer en
inspireer je al die honderden vrijwilligers waarop de nieuwe St. Jan de
Doperparochie gaat drijven? ‘Geen
eenvoudige opgave. Maar wel uitdagend. En, ik merk het dagelijks,
er wordt keihard en tot nu toe met
succes aan gewerkt’, aldus pastoor
Griffioen.

Opbrengst
collecte

Mijdrecht - In de week van 16 tot en
met 21 november is er in Mijdrecht
gecollecteerd voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Met een team van 16 collectanten is er 1312,23 euro opgehaald. Alle collectanten en gulle gevers worden hartelijk bedankt voor
hun bijdrage!
Wilt u volgend jaar ook meedoen
aan de collecte? Dan bent u welkom
in het collecteteam. Neemt u dan
contact op met Matty Beens, tel. 06
33 31 99 44 of mbeens@nsgk.nl (of
eigen gegevens organisator).

Postzegelruilbeurs op 2 januari
Uithoorn - De zaterdagse postzegelruilbeurs van de Filatelisten Vereniging Uithoorn is er en wel op zaterdag 2 januari 2010. U leest het
goed, de filatelisten beginnen weer
op de eerste zaterdag van de maand
en dat is nu 2 januari ! Het is de
eerst ruilbeurs van dit seizoen, en er
is ruimte genoeg om postzegels te
ruilen in het Wijksteunpunt Bilder-

dijkhof. Zoals vanzelfsprekend is het
op deze beurs altijd gezellig om er
te praten over de filatelistische hobby bij een kopje koffie.
Er zijn altijd leden van de Filatelisten
vereniging aanwezig, bij wie u informatie kunt inwinnen over het verzamelen van postzegels. Ruilen, kopen, verkopen in een ontspannen
sfeer, dat vind je op deze ruilbeurs.

Ook zijn de vertrouwde handelaren aanwezig. De jeugd is eveneens
zeer zeker welkom om te ruilen en
voor eventuele vragen over het verzamelen van postzegels.
De ruilbeurs is open van 10.00 uur
tot 15.00 uur. Het adres is Wijksteunpunt Bilderdijkhof 1, Uithoorn.
Wilt u meer weten, bel dan 0297525556.
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Zumba met Petra én het
Zumba Leefstijlplan
Regio - Het kan je niet zijn ontgaan
dat Nederland in de ban is van een
nieuwe rage, de Zumba. Ook dansdocente Petra Roelofsen is helemaal
enthousiast over Zumba. Zij is officieel gecertificeerd Zumba- docente en volgt masterclasses van internationale Zumba specialisten.
Zumba is dans én fitness op Latijns-Amerikaanse en internationale muziek. Deze combinaties verzekeren jou van een superdynamisch,
opwindend en effectief uurtje actie!!! Je hoeft niet te kunnen dansen om de Zumba lessen te volgen.
Tijdens Zumba wordt zo’n feestelijk
sfeertje gecreëerd, dat ook cursisten die nog nooit hebben gedanst
of gesport, de kans krijgen om iets
nieuws uit te proberen. En de ervaren dansers en sporters genieten
echt van de work-out op opzwepende muziek.
Zumba is voor dames, maar ook
heren en jongelui. Je hebt er geen
danspartner voor nodig; wel een
handdoek, fles sportdrank of water,
sportkleding en –schoenen en uiteraard jouw enthousiaste inzet. Zumba is erg leuk om met partner of kinderen te doen en zo met elkaar aan
ritme en conditie te werken.

Met Dans in Balans!
Wil jij in 2010 wat extra kilo’s kwijt
na alle flappen en bollen? Kom dan
naar Zumba op woensdagochtend
in Wilnis. Na deze les biedt Wendelyn Disse het Zumba-Leefstijlplan
aan: “Met Dans in Balans”. Wendelyn is arts, leefstijlcoach van Disdieet
en zelf fanatiek Zumba-fan. Disdieet
is Wendelyn’s leefstijlpraktijk waar
zij al zes jaar succesvol mensen begeleidt naar een gezonde leefstijl en
een gezond gewicht.

Rustig
De lessen worden rustig opgebouwd
en voor cursisten met danservaring
worden extra instructies gegeven.
De Zumba passen zijn vrij gemakkelijk te volgen en ongemerkt krijg
je met Zumba een mooi gespierd
lichaam. Dit komt doordat het een
fantastische training is voor de billen, benen, armen, romp en buikspieren en niet te vergeten je hart.
Zumba is ook supergezond. Door
de opbouw van rustige naar snellere ritmes en bewegingen, krijg je
een goede warming up, worden je
spieren soepel en is het uurtje feest
tegelijk een uitstekende cardio-, en
spiertraining, perfect voor de vetverbranding.

De cursussen starten 5, 6 en 7 januari 2010 en bestaan uit 16 lessen. Bij betaling vóór aanvang van
de cursus krijg je 16,00 euro korting!
De cursusprijs van 160,- euro wordt
dan 144,00 euro. Een proefles kost
5,00 euro. Instromen in de cursus is
altijd mogelijk en ook aan te raden!

beginnen om 10.00 uur. Vanaf 12.00
is de inschrijving vijf euro voor de
dames en heren vanaf 15 jaar.
Deze wedstrijden beginnen om
13.00 uur.
In het dorpshuis is ook een kraam
vol dartartikelen aanwezig.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de laatste kaartavond van dit jaar had Edwin van
der Schaft een uitschieter van 5673
punten, Frans Bierstekers was een
goede tweede met 5103 punten,
derde .Ge van der Arend met 5026
punten, vierde werd Rob van Achterbergh met 4897 punten en als
vijfde eindigde Ruud van der Schaft
met 4708 punten. Annie Veenhof
vond alles goed en sloot het jaar af
met 3706 punten.
De toppers van 2009 waren Frans

Bierstekers met 43904 punten, 2.
Ferry Verbraak met 42226 punten en
3. Rob van Achterbergh met 41108
punten. De meeste marsen werden gedeeld door Ferry Verbraak
en Martien de Kuijer met beiden
15 marsen. ‘Onder Ons’ wenst alle
kaartliefhebbers in 2010 een goed
kaartjaar, en hoopt dat zij enige
nieuwe klaverjassers welkom mag
heten. Voor inlichtingen kunt u terecht bij Ferry Verbraak, tel. 582882,
of Martien de Kuijer, tel 264455.

Data en prijzen:
Petra geeft Zumba op dinsdag
om 19.00 uur in Sporthal Laco/De
Phoenix in Mijdrecht. Op woensdag
is Zumba om 9.15 uur in de Willisstee in Wilnis en ook op donderdag
om 18.30 uur.

De actieprijs voor de Zumba-Leefstijl-cursus “Met Dans in Balans” is
49,50 euro. De Zumba cursus en de
Zumba-Leefstijl-cursus zijn los van
elkaar te volgen!
www.ZumbaMetPetra.nl
www.disdieet.nl
Geef je snel op bij Petra:
06-246 126 13 of 0297-28 36 16

opend vanaf 19.15 uur, het kaarten
begint om 20.00 uur. Het inschrijfgeld bedraagt 10 euro (bij voorinschrijving 9 euro) in het dorpshuis:
tel. 0297 - 531528.

Pupillen Nooitgedacht
scoren medailles in
Eindhoven
Regio - Afgelopen maandag vertrokken vier pupillen van IJsclub
Nooitgedacht naar Eindhoven om
mee te doen aan een interclubtoernooi. In de mooie nieuwe wedstrijdpakken werden door deze pupillen
in Eindhoven goede zaken gedaan.
Onder de bezielende leiding van invalcoach Hans de Best, aanmoediging van elkaar en ouders werd er
door deze jonge Nooitgedachters
hard geschaatst. Voor Lotte van der
Meijden die als jeugdschaatser nu
nog pupil D is werd in de categorie meisjes pupillen C meegedaan.
Zij eindigde met haar tijd op de 100
meter in 15.70 en op de 300 meter in
46.39 op een keurige 6e plaats. Vervolgens was het de beurt aan Lotte
Elfferich. Hoewel zij in Deventer nog
was gevallen op de 300 meter reed
zij in Eindhoven een persoonlijk record op deze afstand in 32.65. Haar
500 meter reed zij in 53.10. Op beide afstanden eindigde zij als tweede waardoor zij met twee medailles
naar huis kon gaan. Daarna was Lisanne Immerzeel aan de beurt. In
een sterk deelnemersveld werd zij
met haar tijd van 53.67 keurig derde.
Haar 700 meter reed zij in 1.14.79.

De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 worden zaterdag 16 januari de Open Kwakelse
Dartkampioenschappen gehouden.
Vanaf 9.30 uur is er de gratis inschrijving (geen inschrijfgeld) voor
de jeugd t/m 14 jaar. De wedstrijden

De cursus “Met Dans in Balans”
omvat vijf wekelijkse leefstijl-workshops van een uur. Hierin leer je veel
over voeding en afvallen en Wendelyn geeft adviezen, tips en peptalks
en begeleidt je naar een Persoonlijk
Leefstijlplan.
De Zumba cursus op woensdag is
zeker ook bedoeld voor dames die
niet willen afvallen!

Klaverjas en pandoerkampioenschappen
De Kwakel - In Dorpshuis De Quakel aan de Kerklaan 16 worden 15,
22 en 29 januari de Open Kwakelse Klaverjas- en Pandoerkampioenschappen gehouden. De zaal is ge-

Dartkampioenschap

Dit was voor haar een persoonlijk record en wederom een derde
plaats. Ook Lisanne kon met twee
medailles naar Wilnis afreizen.
Last but not least was het de beurt
aan Koen de Best. Hij wilde natuurlijk niet achterblijven bij de dames
en reed zijn 500 meter in een tijd
van 51.47, waarmee hij tweede werd.
Zijn 700 meter reed hij in 1.14.12,
waarmee hij ook tweede werd. Dus
ook Koen kon met twee zilveren medailles naar huis. Voor de clubs was
er ook nog een beker te verdienen.
IJsclub Nooitgedacht heeft dankzij
de goede prestaties van zijn pupillen een vierde prijs mee naar huis
kunnen nemen voor het ploegenklassement. Als toetje werd er nog
een clubestafette gereden. Doordat de Nooitgedachters een tactisch
goede race reden en voortreffelijke
wissels hadden werden zij ook hier
vierde.
Voor deze pupillen was dit een leuke
ervaring. Het meedoen aan een interclubwedstrijd op een andere ijsbaan waar ook nog prijzen zijn verdiend geeft hun een extra stimulans
om de tweede helft van het schaatsseizoen in te gaan.

Biljarters De Paddestoel 2
periodekampioen
De Ronde Venen - Met nog 1
speelweek te gaan is De Paddestoel
2 door de andere teams niet meer
in te halen.
Verheugend voor de biljartsport in
De Ronde Venen is dat het team
uit veelal jonge spelers bestaat. De
“vaste” spelers Pim de Jager, Jim
van Zwieten, Sjoerd van Agteren en
Robert Daalhuizen staan al vanaf
speelronde 10 op kop. De hartelijke
felicitatie van de biljartfederatie voor
deze prachtige prestatie.
De afgelopen speelronde was Desmond Driehuis in 16 beurten de man
van de kortste partij van de week.
Nieuwe speler Bouke Leeuwerik
speelde met 31,58% het hoogste
moyennepercentage deze week.
De Merel/Heerenlux 2 was met 27 niet opgewassen tegen De Vrijheid/Biljartmakers. De beste partij was tussen Evert Oudhof en Bart
Dirks. Na 23 beurten won Bart Dirks
met één punt verschil van Evert. Dorus van der Meer won na een spannend slot van een nog niet fitte Bert
Loogman.
APK Mijdrecht 2 won met 7-2 van
een falend Dio 1. Paul Schuurman
zorgde voor de enige punten van
zijn team door in 26 beurten Hendrik Versluis te verslaan.
Excuus
De Kuiper/van Wijk verpletterde Dio
2 met 9-0. Dio 2 had als excuus dat
het team een paar doodvermoeide
beroepschauffeurs in de gelederen
had. Door het slechte weer presteerden deze mannen het toch om

te komen spelen. Geweldig, Hennie
en Ton!
Stieva Aalsmeer moest met 0-9 tegen Cens 1 weer eens diep door het
stof. Desmond Driehuis gaf in 16
beurten met een moyenne van 5,00
het goede voorbeeld. Evert Driehuis,
Cor van de Kraats en Vincent Roeleveld zorgden voor de monsterscore.
De Paddestoel 1 verloor nipt met 45 van Cens 2.
De Kromme Mijdrecht 2 bleef rode
lantaarndrager door een 2-7 nederlaag tegen De Paddestoel 2. Erik de
Vries zorgde voor de enige punten
van zijn team.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met
2-7 van De Schans. Door dit resultaat is De Schans opgerukt naar de
2e plaats.
De Kromme Mijdrecht 1 verloor op
de andere biljarttafel met 2-7 van
De Paddestoel 2. Pim de Jager in
26 beurten, Jim van Zwieten in 21
beurten en Sjoerd van Agteren in 25
beurten waren de mannen in vorm.
Bouke Leeuwerik verstoorde een
compleet feestje door in 20 beurten
Robert Daalhuizen te verslaan.
APK Mijdrecht 1 versloeg met 54 De Merel/Heerenlux 4. De beste partij van deze wedstrijd was de
winst van Cor Ultee in 24 beurten op
Gijs van der Vliet.
Stand na 17 wedstrijden:
1. De Paddestoel 2
103 punten
(periodekampioen)
2. De Schans
91 punten
3. Dio 1
89 punten
4. De Kuiper/van Wijk
89 punten

Succes voor Veenlopers
in Amstelveense
Kerstloop
Regio - Op 27 december werd
de traditionele Kerstloop gelopen in Amstelveen. Vijf Veenlopers namen deel aan deze loop
door het Amsterdamse Bos. Michael Woerden bewees dat zijn
nominatie voor Sportman van
het Jaar terecht is. Voor de 58e
keer dit jaar mocht hij plaatsnemen op de hoogste tree van het
podium. Bij de dames was het
Julitta Boschman die op de één
na hoogste tree mocht plaatsnemen.
De lopers van de Kerstloop ondervonden nauwelijks overlast
van de sneeuw. Slechts op twee
korte stukken was het parkoers
nog glad. De sneeuw zorgde
er wel voor dat Michael Woerden aan de start van deze loop
stond. De Derde Kerstdagloop
in Arnhem was namelijk wel afgelast. De tegenstanders in Amstelveen zullen niet blij zijn ge-

weest met deze afgelasting,
want vanaf de start bewees Michael een maatje te groot te zijn
voor z’n tegenstanders. Hij zegevierde met een voorsprong
van liefst 1.20 minuut. De Veenloper liep een tijd van 33.37 over
10 km.
Veenloopster Julitta Boschman
kende een sterke tweede helft
in de Kerstloop. Dit was echter
onvoldoende om haar sneller
gestarte tegenstandster nog te
achterhalen. Julitta finishte nu
op een mooie tweede plek. Haar
tijd van 40.13 was slechts 20 seconden boven haar persoonlijk
record.
Henny Buijing en Theo Noij hielden elkaar in evenwicht. Ze finishten allebei in een tijd van
43.15. Yvonne Buijing liep in
Amstelveen de 5 km. Ze was
heel tevreden met haar 33.16.

Ontspannen en dynamisch
stretchen met My Body Magic
Vinkeveen - In de natuur is in de
winter alles in rust. Onze decembermaand lijkt soms wel de drukste
maand van het jaar. Soms willen we
niet naar ons lichaam luisteren en
rennen we maar door. Met als gevolg dat we niet meer kunnen ontspannen op de momenten dat daar
tijd voor is. Het lichaam lijkt vergeten te zijn hoe het zou kunnen loslaten. Iedereen weet ook wel dat we
beter functioneren op ons werk, in
onze relaties als we regelmatig een
pauze inlassen en tenminste een
half uur bewegen. Echter, de meeste mensen komen er aan het einde
van de dag maar al te vaak achter
dat het weer niet is gelukt om tijd
te besteden aan hun lichamelijke en
geestelijke gezondheid.
Ontspannen en dynamisch
stretchen met My Body Magic©
Een succesvol nieuw Body and Mind
bewegingsprogramma.
Ook voor mensen met chronische
pijn- en/of spanningsklachten.
Het programma bestaat uit een
aantal bewegingsseries, ademhalings- en ontspanningsoefeningen
die helpen om beter in balans te komen op zowel lichamelijk als geestelijk niveau.
My Body Magic© is makkelijk, je
kunt het direct en je bemerkt ook
direct effect. Het is een combinatie
van elementen uit dynamische stretching, yoga, kinesiologie, tai chi en
bewegen op muziek. Voor wie? Voor
jong en oud. Geen enkele ervaring
met bewegen vereist, zelfs geen affiniteit met bewegen noodzakelijk! My Body Magic© is niet alleen
voor gestreste mensen, maar ook
voor iedereen die op een ontspannen manier wil bewegen. Uitermate geschikt voor mensen met chro-

nische klachten, zoals fibromyalgie,
artrose, osteoporose, COPD ( astma
e.d.), nek-, schouder-, en rugklachten en overgewicht.
My Body Magic helpt u het juiste
evenwicht terug te vinden tussen lichaam en geest, hoofd en hart.
40+ en 55+
Donderdagochtend komen twee enthousiaste groepen bij elkaar in De
Boei voor een lesje swingend bewegen. Op vrolijke muziek werk je aan
je conditie en aan je spieren .

Beginner of gevorderde, Iedereen kan lekker op zijn eigen niveau
meedoen, je beweegt gewoon iets
dieper als je meer wilt of je brengt je
handen boven je schouders. Wil je
wat minder, dan doe je niet mee met
je benen en laat je je armen doorbewegen of andersom. ’t Belangrijkste is dat iedereen met plezier beweegt.
Niemand hoeft een expert te zijn
op pasjesgebied, dat went vanzelf.
De meeste lichamelijke klachten
bestaan helaas toch nog uit nek-,

schouder – en rugklachten. Fijn om
te weten hoe je daar het beste mee
om kunt gaan.
Voor velen is het ontspannen aan
het einde van de les iets om naar
uit te kijken. Genieten van je welverdiende rust. Begeleid worden in
je ontspanning maakt het voor bijna iedereen makkelijker om echt te
ontspannen. Opgave en info : Krista Aarts-Somberg 06 51256703 of
kaarts@telfort.nl
Voor meer info zie advertentie elders in deze krant
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Het team van groep 6 en van groep 7 van de Hoflandschool die ook 3e zijn geworden.

Damesteam 6 Hoflandschool
3e op het Atlantis
Kerstkorfbaltoernooi!
De Ronde Venen - De Hoflandschool begon de dag om half 8 met
verzamelen en was als eerste in
de zaal om warm te lopen voor het
Kerstkorfbaltoernooi.
De dames hadden er zin in en konden niet wachten om te beginnen.
De 1e wedstrijd was moeilijk tegen
de Trekvogel en werd helaas voor
hen met 1-0 verloren. De 2e wedstrijd tegen de Eendracht wisten ze
echter met hard werken te winnen
met 1-0, dus alles was weer mogelijk.
Toen ze de 3e wedstrijd, opnieuw
tegen de Eendracht, wisten te win-

nen wilden ze er vol tegenaan in de
laatste wedstrijd tegen de Trekvogel.
Deze wedstrijd werd door hard werken een gelijkspel. Door hun goede
resultaat tegen de Eendracht en het
laatste gelijkspel bleken ze beste 2e
geworden te zijn, en mochten door
naar de volgende ronde. Daar speelden ze tegen de Proostdijschool die
voor hen een stukje te goed bleek.
Hierdoor kwamen ze in de race voor
de 3e en 4e plek terecht.
Het bleek dat ze daar opnieuw tegen de Trekvogel moesten spelen en
zij waren nu dan ook zeer gemotiveerd deze keer wel van ze te win-

nen.... Uiteindelijk werd het in een
zeer spannend duel, 2-2, waardoor
er strafworpen nodig waren om het
te beslissen. Deze wisten zij te winnen met 2-1 waardoor ze net als vorig jaar de 3e prijs hebben gewonnen!
Namens de coaches van het team
van harte gefeliciteerd dames: Dagmar, Fleur, Hester, Julia, Nena, Sanne, Saskia en Zoë)! Jullie hebben het
met alleen maar meiden toch mooi
geflikt om te winnen van de andere
teams waarin ook veel jongens meespeelden. Klasse prestatie, en tot
volgend jaar!

Kerstevenementen bij Danscentrum Colijn een feestelijk
en gezellig gebeuren!
Uithoorn - Danscentrum Colijn gaat
in de maand december altijd een
gezellige maand in met veel bals en
andere feestelijkheden. Op donderdag 17 december werd het spits afgebeten door de jaarlijkse kerstviering van de KBO en de ANBO. Deze kerstviering wordt al jarenlang
bij het danscentrum ondergebracht.
Vorig jaar heeft de KBO in samenwerking met de familie Colijn besloten een andere weg in te slaan. Het
resultaat is een totaal opnieuw ingerichte kerstviering die meer gericht is op de ouderen van deze
tijd! Ontvangst met een welkomstcocktail, luxe hapjes en een sateeetje (vermaard én huisgemaakt door
Cees Colijn), een gevarieerd programma én nog een presentje mee
naar huis maakten deze kerstviering
tot een zeer geslaagd evenement.
Zaterdag 19 december was er het
kerstbal voor de paren. Ook dit is altijd een bijzonder feestelijk element
tijdens het dansseizoen en voor de
meeste leerlingen dan ook onontbeerlijk! De dresscode was natuurlijk gala en deze kleding in combinatie met de prachtige versiering
van de zaal gaf een bijzonder feestelijk resultaat. De gasten werden
buiten opgewacht met muziek, de
rode loper, vuurkorven en natuurlijk een glühweintje (het was -7!!)!
De stemming zat er meteen al goed
in! Binnen was het een drukte van
belang, zo’n 180 gasten bezochten
dit bal, maar het liep allemaal op rolletjes, dankzij de voortreffelijke organisatie en inzet van de medewerkers van het danscentrum. Tijdens
de avond was er een tweetal optredens; het show/wedstrijdteam van
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Daar moet
je over schrijven!
Dat moeten past niet
zo bij mij, maar in dit
geval is het anders. Heel anders. Donderdag
12 maart was ik bij de bijeenkomst voor leden
van de Rabobank over de fusie met de banken
Woerden/Bodegraven. Op die avond heb ik
letterlijk ettelijke keren gehoord in gesprekken
met bezoekers “Daar moet je over schrijven!
Daar moet je over schrijven! Daar moet je
over schrijven! Dat dacht ik zelf ook al toen ik
het hoorde en zag in de kranten. Reacties uit
diverse hoeken. Ik heb mij laten overtuigen,
dat heeft niet veel moeite gekost, om over
dit onderwerp te schrijven. Het is werkelijk te
gek om los te lopen. Als die wethouder niet
zelf opstapt of wordt gewipt dan begrijp ik de
Rondeveense politiek helemaal niet meer. Ik
denk dat, zonder dat ik nog iets gezegd heb,
iedereen wel weet over wie ik het heb. Nog
niet duidelijk? Nou! Oké. Ja! Ja! Ik heb het
over onze halve wethouder met voor een hele
praatjes. Over wethouder Lambregts. Ja! Ja!
Over wethouder Lambregts. Over die arrogante
wethouder Lambregts. Over die CDA wethouder
Lambregts die haar CDA boeren zomaar een
schop onder hun kont geeft en bezig is haar
CDA boeren met geweld uit hun eigendommen
te verwijderen voor een minimale vergoeding.
Juist ja! Over die wethouder Lambregts
die zomaar 1000m2 grond, kostbare grond,
nagenoeg cadeau doet aan een particulier. Hij
kan er denk ik niets aan doen. Hoewel? Nog
wel een stuk grond in Marickenland. De een
kijkt haar met de nek aan. De ander lacht haar
vierkant uit voor zo’n stommiteit. Foutje. Ja!
Ja! Foutje. Ja! Ja! Zeg maar gewoon blunder.
Een stomme blunder. Die kan zich met goed
fatsoen nergens meer laten zien met haar
grote mond. Het is niet alleen een blunder van
haar, maar ook van haar ambtenaar en van de
notaris die de verkoopakte heeft opgesteld. Ik
zit mij af te vragen welke notaris die acte heeft
opgesteld? Zou het een notaris uit De Ronde
Venen zijn of een buitenstaander? Daar ben ik
wel benieuwd naar. Daar ben ik heel benieuwd
naar. Ja! Ja! Als je nu in een grotere gemeente
als wethouder werkzaam bent dan voel je je
na zo’n stommiteit genoodzaakt om zelf op
te stappen en hou je de eer aan jezelf. Doe je
dat niet dan zet de Raad je met een motie van
wantrouwen aan de kant. Toch? Ja! Ja! Maar!
Hoe gaat het hier. Mevr. Lambregts is het
lievelingetje van de CDA politici. Zouden die
CDA'ers nu voor zo’n motie van wantrouwen
stemmen? Ha! Ha! Ik denk het niet. Zouden

haar vriendjes bij de VVD onder de bezielende
leiding van wethouder Bram Rosendaal wel
voor zo’n motie stemmen? Dat zal ook wel niet.
Het gaat wel over de geloofwaardigheid van
de Rondeveense Politiek Ja! Ja! Weet je wat ik
denk. Weet je wat ik écht denk? Dat B&W, net
zoals na die misstap van CDA wethouder Van
Breukelen met z’n discotheek, weer dreigen
met allemaal opstappen. Dat is natuurlijk je
reinste chantage. Zoiets is pure chantage die
absoluut niet past bij het Anders Besturen dat
door de regering wordt gepropageerd. Ja! Ja!
De politiek moet het vertrouwen winnen van
de burgers, nou, dat doe je natuurlijk niet op
deze manier. Nee! Nee! We zouden moeten
onderzoeken of een dergelijke houding wel
kan. We zouden moeten horen wat de minister
van Binnenlandse Zaken daarvan vindt. Die
ergert zich toch al mateloos aan de zwakke
politici in de gemeentebesturen. Ja! Ja! Het is
geen gemis als ze weg is, want voor dat kleine
jaar dat er nog rest voor ons gemeentebestuur
kunnen de taken van wethouder Lambregts
voor de resterende tijd makkelijk worden over
genomen door wethouder Van Breukelen,
wethouder Rosendaal, en wethouder Dekker.
Dat kost de gemeente nauwelijks meer. Ja!
Ja! Ze heeft het met deze stommiteit aan alle
kanten helemaal verbruikt. Er is nog een derde
oplossing. 1 Opstappen. 2 Ontslagen worden. 3
Ziek worden. Welke oplossing gekozen wordt
is niet van belang. In alle gevallen moeten
de genoemde heren haar taak voor een deel
overnemen. Wat is de keus? In ieder geval is de
slechtste oplossing voor de toekomst van het
CDA blijven. Een aangeschoten wethouder kun
je met goed fatsoen niet meer op pad sturen en
zeker niet in zo’n nieuwe grote gemeente. Ja!
Ja! De geloofwaardigheid van het CDA wordt
behoorlijk op de proef gesteld. Ja! Ja!
Er zijn nog een paar onderwerpen die voor de
zoveelste keer weer over het voetlicht moeten
komen. Zoals het Estafetteplan. Dat beruchte
Estafetteplan. Waar te weinig sociale woningen
voor starters, bejaarden, huurders, enz. in
komen. Geen (25%) zoals nadrukkelijk was
afgesproken tussen de Raad en B&W. En weer
geen winkel opdat de druk op het centrum van
Mijdrecht afneemt.
Waar het bijna elke dag een gekkenhuis is op
het Haitsmaplein en over het kappen van alle
bomen en over de discotheek, enz. Onderwerpen
genoeg. Hebben wij klachten? Nee hoor.
John B. Grootegoed

Waar is de Gemeente
Uithoorn mee bezig?

de balletafdeling van het danscentrum o.l.v. docente Merel verzorgde een geweldige dansshow op een
medley van diverse muziek van Lady
Gaga en werd afgesloten met Jingle Bell Rock. Wat later op de avond
was er nog een spectaculaire dansshow in de Latijns Amerikaanse
dansen door Rinaldo en Isabel.
Jeugdafdeling
Zondag 27 december was het de
beurt aan de jeugdafdeling; ook zij
hadden zich mooi aangekleed, ook
hier was de dresscode gala; mooie
jurken voor de dames en nette
broek of pak, overhemd met stropdas of strik voor de heren, een lust
voor het oog.
Tijdens het kerstbal voor de jeugd
wordt traditioneel de Mr. En Miss
Christmasverkiezing
gehouden.
Hierbij wordt gekeken naar originaliteit en stijl. Bij de dames waren
de prijzen voor Vivian Lodewyckx,
Joëlle v.d. Geest en Demi van Golen en bij de heren werden de prijzen uitgedeeld aan Bart v.d. Broek,
Nils Out en Martijn Verhoef. Ook tijdens deze avond waren er spectaculaire optredens; ook hier trad de
show/wedstrijdgroep van de balletafdeling van het Danscentrum op
en er was een fantastische show in
elkaar gezet door de ballroom en latin wedstrijddansers van het Danscentrum.
Voor aanstaande zaterdag staat het
Nieuwjaarsbal voor de jeugd op stapel en op zaterdag 9 januari is het
Nieuwjaarsbal voor de paren, traditioneel met live muziek en dit jaar
wordt deze verzorgd door ‘Solid’:

een tweetal dames, Corinne Rijnders en Judith Dijkstra. Deze ‘nachtegaaltjes’ hebben al een aardige
reputatie opgebouwd in de regio
met hun mooie stemmen.
Daar komt nog bij dat Corinne zelf
jarenlang heeft gedanst bij Danscentrum Colijn, dus zij weet precies wat dansers graag willen horen! Natuurlijk wordt er geproost op
een spetterend, gezond en natuurlijk swingend 2010!
Voor deze avond zijn slechts nog
enkele kaarten beschikbaar.
Ook ex-leerlingen en introducees
zijn van harte welkom! Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Stamppotbridgedrive
De Kwakel – Bacu organiseert op
zondag 10 januari aanstaande weer
een bridgedrive. Ditmaal de stamppotdrive, te houden in het dorpshuis
in De Kwakel aan de Kerklaan 16.
Aanvang half twee, aanmelden bij
Cor Hendrix, tel. 0297-531674 of per
e-mail: bacu@bacuweb.nl .
De kosten, inclusief stamppot, bedragen 16 euro per paar. Na afloop
van het bridgen zal de stamppot
worden opgediend.
Pas daarna is de prijsuitreiking. Afloop ongeveer zes uur. Bridgeliefhebbers: u bent van harte welkom.

Een aantal weken geleden liep ik genietend
met mijn hond door Uithoorn en wat is het
toch heerlijk om al het wintergroen zo te zien
ontspruiten. Neem bijvoorbeeld de Bonte HulstRode Hulst-Gele Hulst, en ga zo maar door,
volop in de bessen en glanzend van blad. Zelfs
de meest bijzondere vogeltjes zie je genieten
van deze winterkost waar zij het uiteindelijk uit
moeten halen.
Maar wat schetst mijn verbazing, toen er 3
weken geleden er een totale ruimdienst bezig
was met het verwijderen van al dit moois! In een
mum van tijd ontstonden er door heel Uithoorn
kale lege plekken en lagen de vele soorten
hulstbossages met hun wortels boven aardse
grond op een grote hoop.
Kort daarna begon de winter in te vallen, dat wil
zeggen: bergen sneeuw, vorst, etc. en de vogels
maar zoeken naar hun natuurlijke voedselvoorzieningen...
Nergens, niks meer te vinden. Gelukkig zijn er
nog genoeg mensen die zorgen voor vogelvoer
en heeft Uithoorn nog tuinen die voorzien zijn
van natuurlijk groen.

Maar in dodsnaam Gemeente Uithoorn: waarom
moest dit prachtige natuurlijke natuurschoon zo
wreed en te vroeg worden ontworteld?
Had dit niet kunnen wachten tot het voorjaar?
Er schijnt een briefcirculaire te zijn gestuurd (mij
niet bekend), waarin staat dat deze Gemeente
Uithoorn meer groen aanzicht wil geven door
meer aanleg van vlak groen en vennetjes.
Oké, verandering moet kunnen, maar waarom
het voedsel en de bescherming (bij de sloten)
weghalen, terwijl dat met deze winterkoude
nog nodig gebruikt had kunnen worden door
eenden, vogels, etc.
Ik moest dit even kwijt, omdat ik deze Gemeente
niet echt meer kan volgen, het gaat toch niet
alleen om de uitstraling? Rekening houden met
wat er leeft en bloeit en groeit, dát is waar wij
als bewoners van Uithoorn allemaal zorg voor
dragen. Dus waarom Gemeente Uithoorn, doet
u dit soort ruimingen niet in overleg?
				
		
Mevrouw N. Zut
Uithoorn

Verloren broche/speld
Uithoorn - Beloning voor degene die mijn broche/speld (in de vorm van een kerstboom) gevonden heeft.
Verloren tussen de Karel Doormanlaan en Winkelcentrum Zijdelwaard. Deze speld heeft voor mij een
emotionele waarde. Tel. 533177 of 0620122200.

Tennis voor kinderen
vanaf circa 5 jaar
Mijdrecht - Binnenkort wordt bij
Tennisvereniging Mijdrecht weer
gestart met tennis voor kinderen
vanaf ca. 5 jaar.
Tijdens deze lessen in de tennishal
worden de eerste beginselen van
de tennissport aan de kinderen geleerd. De lessen zijn bedoeld voor
kinderen van ca. 5 – 8 jaar.

De kosten bedragen 50,00 euro
voor 10 lessen. De kinderen gaan
kennismaken met de tennissport op
een speelse manier.
Een racket kunnen zij lenen. Als ze
het leuk vinden om met tennis door
te gaan, kunnen ze in april lid worden bij TV Mijdrecht. Deze vereniging heeft 10 buitenbanen en ligt
achter de bibliotheek.

Op vrijdagmiddag 8 januari om
15.30 uur start de eerste training.
Er zijn nog enkele plekken vrij.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Auke Ykema, tel.
0651357723 of 282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 30

Nieuwe Meerbode -30 december 2009

“I see You”

Expositie Pieter Schunselaar
in Mozes & Aäronkerk
De Vinkeveense fotograaf Pieter Schunselaar begint het nieuwe jaar goed. Na een succesvolle
expositie van zijn serie “Handen” bij de lancering van het Charter of Compassion in november 2009, is hij gevraagd om in de maand januari nogmaals te exposeren in de Mozes & Aäronkerk . Nu met zijn serie “I see You”, mensen uit
India, Birma en Libië.

In deze maand worden in de sfeervolle, monumentale kerk met zijn barokke altaar en schilderijen van Jacob de Wit aan het Waterlooplein
in Amsterdam (op zich al meer dan een bezoek
waard) lezingen gehouden in het kader van de
Winteracademie 2010. Dit jaar is het thema van
de Winteracademie “Ik en de ander, de ander
en ik.” Daar sluit zijn serie portretten prachtig bij
aan. Reizen en fotografie zit Pieter Schunselaar
in het bloed. Met name reizen naar Azië hebben hem geïnspireerd om zijn persoonlijke visie
in beelden vast te leggen. Altijd fotografeert hij
van dichtbij, soms op een afstand van nog geen
20 cm, en nooit geposeerd. Toestemming vragen doet hij pas achteraf, als de foto al gemaakt
is. Pieter Schunselaar: “De fysieke sensatie van
de nabijheid van mensen, hun geluiden, geuren
en lichaamswarmte trekken mij aan. Bij het dwalen over de afgelegen ghats en markten zet ik
de tijd stil. De beelden die ik zie zijn eeuwen
oud. Dezelfde foto’s zouden honderd jaar geleden gemaakt kunnen zijn.“
De expositie in het kader van de Winteracademie
is ook voor niet-deelnemers te bezoeken: 11 t/
m 27 januari 2010, maandag t/m woensdag van
13.00 – 17.00 uur (ingang via Mozeshuis aan
het Waterlooplein). Ook de expositie ‘Daklozen
in beeld” van de fotografe Lotte Rijkes is dan
te bezichtigen. Zij portretteerde 12 Amsterdamse
daklozen met hun lievelingsvoorwerp.
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juli

augustus

september

P

D

E

olitie Vecht en Venen start actie tegen fietsendiefstal onder het
motto: registreer je fiets.

e vorm waarin de gemeente het buurtconciërgewerk wil
inzetten ten behoeve van wijk- en buurtbeheer zal worden
onderzocht. Stichting Buurtconciërgewerk had hierover vragen
gesteld aan de fractie van D66.

en grote uitslaande brand verwoest twee bedrijfspanden op het
(oude) industrieterrein, waaronder Marsman Caravans.

G

ewapende overvallen op winkels zijn schering en inslag. Dit
keer was het raak bij Karwei op de Industrieweg in Mijdrecht.

N

a jaren van onderhandelen is het rond: de verbetering van de
doorvaart naar de Vinkeveense Plassen door de Heul. Er wordt
een plan van aanpak opgesteld.

V

olgens de VVD fractie De Ronde Venen zal de omlegging van de
N201 niet de oplossing van de verkeersdrukte betekenen. Mede
doordat vanaf Amstelhoek het normale tweebaanstracé zal worden
gevolgd naar de A2. Het wegvak door De Ronde Venen wordt dan
gezien als een flessenhals.

V
D

an 12 tot 15 augustus wordt voor de 25e keer het Wilnis Festival
georganiseerd.

e historische Vereniging De Proosdijlanden bestaat 25 jaar en
viert dit heugelijke feit met een tentoonstelling in Museum
De Ronde Venen.

D

rie werknemers van Super de Boer Vinkeveen
verijdelen overval.

O

m zich nader te oriënteren en een mening te vormen over
uitvoering van het Plan de Venen 1998, heeft de gemeente De
Ronde Venen aan PS drie maanden uitstel gevraagd alvorens het
voorstel voor de herinrichting van Groot Mijdrecht Noord weer in
behandeling te nemen. PS heeft dit in een verklaring afgewezen.

H

et Tour de France Meerbode Prijzenfestival telde dit jaar weer
talloze prijswinnaars die fraaie (gesponsorde) prijzen in de
wacht wisten te slepen.

H
I
U
D
H

et college kiest voor warmte/koude opslag voor verwarming/
luchtbehandeling van nieuwbouwwoningen in Westerheul IV.

n Mijdrecht is een nieuw gezondheidscentrum geopend: Hofland
Medisch Centrum. Een initiatief van huisarts Jacco Beeker.

e grondeigenaren zien voorlopig niets in het PlusPlan voor
Marickenland. Er zijn teveel onzekerheden.

r zijn weer plannen uit de kast gehaald om naar de mening van
inwoners te vragen over de herindeling. Daartoe wil men nog een
keer een bijeenkomst organiseren in De Meijert. Maar het is wel kort
dag! Vóór 2 september moet de gemeenteraad haar mening geven
welke variant (scan) de voorkeur heeft.
e traditionele Feestweek Vinkeveen is weer van start gegaan en
staat zoals te doen gebruikelijk bol van de activiteiten.

olgens fractievoorzitter Anco Goldhoorn van Ronde Venen
Belang kunnen de grondeigenaren niet anders dan blij zijn met
het Plusplan Marickenland.

it een financiële scan van de staatssecretaris blijkt dat de keuze
van herindeling voor de grote variant onbetaalbaar is…

E

D

V

et miljoenen euro’s kostende Cultuurhuis is van de baan.
De meeste instellingen kunnen worden ondergebracht in
de verschillende Dorpshuizen in De Ronde Venen. Dat scheelt de
gemeenschap veel geld. Een idee van de VVD-fractie dat raadsbreed
is geaccepteerd.

N

a talloze reacties van inwoners en ondernemers zijn de
Baambrugse Zuwe en de Vinkenkade weer opengesteld
voor gemotoriseerd verkeer. Eerder waren de wegen voor
sluipverkeer afgesloten door stremming van de N201 wegens
onderhoudswerkzaamheden.

D

e Culinaire Venen was weer een smakelijke
happening.

D
L

e omvangrijke restauratie van de NH-Kerk in Wilnis ligt op
schema.

angs de Ringvaart in Vinkeveen zijn gaten in de dijk ontstaan,
o.a. door te hard varen. Door oplettendheid van een inwoner
konden de gaten op tijd worden gedicht waardoor gevaar voor
overstroming van de polder tijdig kon worden afgewend.

D

H

T

D
D

D
H

D

e Historische Vereniging De Proosdijlanden viert haar 25-jarig
bestaan met een tentoonstelling in Museum De Ronde Venen
onder de naam ‘Tot de bodem uitgezocht’.

D
B

W

E

r is een conflict tussen het R.-K.-kerkbestuur van de parochie St.
Johannes de Doper uit Mijdrecht en de kerkkoren. De laatsten
zingen niet eerder dan dat het meningsverschil uit de wereld is.
oezeggingen en beloftes van het college aan de burgers laten
vaak veel te lang op zich wachten of gebeuren helemaal niet. Zo
zou er een nieuwe trailerhelling komen in Vinkeveen, maar die is er
na veel gepraat nog altijd niet.
e 80 meter hoge windturbine op het terrein van SC Johnson
Europlant is door de Amerikaanse directeur Fisk Johnson
hoogstpersoonlijk in gebruik gesteld.

V

ereniging Buurtbus De Hoef heeft twee nieuwe bussen
gekregen van Connexxion voor het onderhouden van de dienst
op lijn 526 in het streekvervoer van Uithoorn naar Breukelen/Markt.

e omlegging van de N201 aan de kant van De Ronde Venen
wordt uitgebreid uit de doeken gedaan. Pas in 2010 zal er
iets van de werkzaamheden aan Rondeveense kant zichtbaar zijn.
Doorstroming van het verkeer blijft een heet hangijzer omdat de weg
hier 2-baans blijft.
e Vakantiespeelweek Vinkeveen/Waverveen viert haar
dertigjarig bestaan.

e gaten in de dijk langs de Ringvaart in Vinkeveen zijn klungelig
gedicht. De aarde is er weer uitgespoeld.

et Beheerplan Natura 2000 Botshol blijkt te vroeg naar de
minister van LNV te zijn gestuurd. De boeren zijn er helemaal
niet in gekend.
e Mijdrechtse voetbal-stér Anouk Hoogendijk uit het Nederland
vrouwenvoetbalelftal is ineens van een Bekende Mijdrechtse
(BM-er) een Bekende Nederlander (BN-er) geworden.
et Hoogheemraadschap gaat in cassatie tegen de beslissing
aansprakelijkheid dijkverschuiving. Op de centen moeten we
dus nog even wachten…
ethouder Bram Rosendaal overhandigt de sleutel aan
de eerste bewoner(s) van de starterswoningen aan het
Kloosterplein in Vinkeveen.

erna Voorzaat uit Vinkeveen zwemt op de Vinkeveense Plassen
4.200 euro bij elkaar voor KiKa. Een geweldige prestatie voor
een 54-jarige.

S

upermarkten in De Ronde Venen mogen niet op zondag open
van 16.00 tot 20.00 uur. De gemeenteraad heeft het voorstel van
de VVD met 12 tegen 7 stemmen verworpen.

O
D

e tijdelijke afsluiting van de N201 van 3 weken tussen
Vinkeveen en de A2 wegens onderhoudswerkzaamheden zorgt
voor veel overlast voor inwoners uit De Ronde Venen die Amsterdam
(Zuidoost) als (werk)bestemming hebben.

O

mlegging N201, hoe staat het ermee? Laat zien in hoeverre de
werkzaamheden voor de omlegging van deze provinciale weg
inmiddels zijn gerealiseerd.

E

r zijn ernstige dijkbeschadigingen bij water kanalen en
vaarten geconstateerd in Vinkeveen. Men vraagt zich af of
de lokale overheid en Waternet wel wat geleerd hebben van de
dijkverschuiving in Wilnis in 2003.

I
Z

nwoner van Mijdrecht, Han Grootegoed, is op 09-09-2009 100 jaar
geworden!

ndanks enorme weerstand van omwonenden wil het college
de haalbaarheid van een Nat Bedrijventerrein in Amstelhoek
onderzoeken.

D
S
H

e meningen betreffende de gemeentelijke herindeling zijn nog
steeds sterk verdeeld.

V Hertha viert haar 80-jarig bestaan met de ingebruikname van
het nieuwe kunstgrasveld.

et bouwrijp maken van Westerheul IV voor de bouw van
woningen is van start gegaan. Het terrein wordt eerst ruim
twee meter opgehoogd en moet een jaar blijven inklinken. De eerste
woningen worden pas in 2011 gebouwd.

D

e Wandelsportvereniging Vinkeveen viert haar vijftigjarig
bestaan.

oals gebruikelijk in De Ronde Venen was het weer chaos troef
tijdens het overleg tussen de fractievoorzitters van de 8 politieke
partijen over het onderwerp Gemeentelijke Herindeling.

H

et college van B&W geeft toestemming aan een exploitant naast
het nieuwe zwembad via het recht van opstal een discotheek te
realiseren.

F

ractievoorzitter Jan van Loo van het CDA haalt wethouder Bram
Rosendaal door het slijk aangaande de voortgang van het
Estafetteproject.

T

ijdens de RTG-gesprekken over de verkeersafwikkeling op
Dukaton liepen de emoties hoog op tussen omwonenden,
raadsleden en wethouder Jacques Dekker.
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oktober

november

december

D

H
V

H
V

e informatiebijeenkomst in De Meijert voor de herindeling is tot
ieders verrassing ruim door inwoners bezocht.

et verwijderen c.q. vervangen van de verkeersdrempels op
Dukaton leiden tot felle discussies in de gemeenteraad.

ijf in leven zijnde generaties bij een familie in Mijdrecht is uniek.
De oudste is 92 jaar, de jongste drie weken.

et door de gemeenteraad samengestelde rapport ‘Bouwen voor
starters’ zorgt voor vuurwerk met wethouder Rosendaal.

olgens onbevestigde berichten blijft het Veenbad in Vinkeveen
toch open totdat het nieuwe zwembad op de grens van Wilnis
en Mijdrecht klaar is en de zwemtaken zal overnemen.

A
D

rie Verweij is 55 jaar organist bij de Janskerk in Mijdrecht.
e toneelvereniging Willen Is Kunnen (WIK) bestaat
90 jaar.

O

mwonenden van de Grutto stappen naar de rechter vanwege
de hoogbouw op het voormalige Party Plaza terrein, Grutto
geheten. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven dat er kan
worden gebouwd.

D

oor een storing in de software kan de Nieuwe Meerbode niet
op de eigen persen worden gedraaid. Er wordt uitgeweken naar
een andere drukkerij. Daardoor is het formaat kleiner en moet de
tekst bijna met een vergrootglas worden gelezen.

D

Z

V

ideris opent nieuwe woonlocatie aan de Proosdijstraat voor
mensen met een (licht) verstandelijke handicap.

e gemeenteraad wil het budgetrecht van het college van 50
duizend euro omlaag brengen naar 25 duizend. De raad dient
meer zicht te krijgen op de uitgaven van het college nu er overal
bezuinigd moet worden.
rijgekomen verzekeringsgelden van de IZA regeling voor
ambtenaren worden aan de post algemene middelen van de
gemeente toegevoegd. Een deel van de raad wilde dat toekennen
aan de werknemers die er volgens hen recht op hebben. De
meerderheid echter niet. De gemeenteambtenaren zijn woedend; zij
zien dit als diefstal van hun ingebrachte premies.

S

taatssecretaris Huizinga gaat mee met het meerderheidsvoorstel
van de gemeenteraden. Uitsluitend Abcoude wordt samen met
De Ronde Venen ingedeeld. Abcoude gaat zich daar tegen verzetten;
die gemeente is voor de grote variant.

H
D

e gemeenteraad gaat met 14 stemmen voor en 8 tegen akkoord
met het PlusPlan Marickenland. Grondeigenaren blijven het
‘gebakken lucht’ vinden.

et Veenbad overweegt zijn deuren al op 31 december te sluiten
als de gemeente de subsidiekraan dichtdraait. Subsidie zou
worden verstrekt totdat het nieuwe zwembad wordt geopend. Dat zal
naar verwachting in de maand mei 2010 zijn, een half jaar later dan
gepland.

O

p het Raadhuisplein in Mijdrecht kan in de maand december
drie weken geschaatst worden op een echte kunstijsbaan.
Organisator en initiatiefnemer is Venen-on-Ice in samenwerking met
de gemeente en talloze sponsors.

D
O

e meerderheid van de gemeenteraad is vóór de vestiging van
een AH supermarkt aan de Herenweg in Vinkeveen.

BS Willespoort uit Wilnis wint de Nederlandse Innovatieprijs
2009 en laat daarmee 7.000 basisscholen achter zich. Met de
prijs is een bedrag van 10.000 euro gemoeid.

D

e Baambrugse Zuwe gaat wegens uitgebreide renovatie vanaf
voorjaar 2010 een jaar lang op de schop.

D
D

e verdere voortgang van het Estafetteproject wordt door de
gemeenteraad met ruime meerderheid goedgekeurd.

e problemen met de drukpers zijn opgelost waardoor de
Nieuwe Meerbode weer op het ‘eigen formaat’ gedrukt kan
worden.

D

e gemeenteraad kiest als eerst optie voor een herindeling voor
zelfstandig blijven. Als goede tweede met 13 stemmen voor en
9 tegen wordt een samenvoeging met Abcoude gewenst.

D
W

e Historische Vereniging De Proosdijlanden bedenkt een nieuwe
naam voor de gemeente na de herindeling: ‘Proosdijlanden’.

D

e bewoners rond Dukaton willen geen proeven met zogeheten
‘flexdrempels’; wèl dat de bestaande asfaltkussens worden
weggehaald.

D

e gemeenteraad heeft vanwege de vele amendementen en
moties negen uur nodig om de gemeentelijke begroting 2010
goed te keuren.

V

an 3 tot en met 27 december wordt er een kunstijsbaan
geplaatst op het Raadhuisplein in Mijdrecht.

ethouder Jan van Breukelen moet zijn huiswerk overmaken
van de gemeenteraad. Dit voor wat betreft het onderzoek naar
(beter) huisvestingsmogelijkheden van instellingen en verenigingen
uit het Prinsenhuis als alternatief voor het niet te realiseren
Cultuurhuis.

J
H

ongeren Advies Commissie wil een andere plaats voor de
voetbalkooi die nu naast het jongerencentrum staat.

et VeenLanden College bestaat 30 jaar en krijgt namens alle
ouders van de kinderen twee prachtige schilderijen, bestemd
voor de scholen in Mijdrecht en Vinkeveen.

P

olitieke partij De Combinatie komt met een initiatief
raadsvoorstel over besteding van de IZA-gelden aan de
gemeenteambtenaren.

H

et is nog steeds de vraag of er op de hoek van de Herenweg en
de Kerklaan een supermarkt mag komen. De soap duurt nu al
zolang dat men zich afvraagt of er ooit iets van terechtkomt.

D
A

e gemeente is eigenaar geworden van de oude stationslocatie
in Mijdrecht.

H
H

et cameratoezicht in het centrum van Mijdrecht blijkt te werken.
De bezoekers voelen zich veiliger.

tletiekvereniging De Veenlopers uit Mijdrecht viert haar
25-jarig bestaan.

et ‘Veenwater’ in De Hoef behoort tot de 11 genomineerden
voor de Nationaal Groenfonds Natuurprijs.

E

r volgen nog gesprekken tussen het bestuur van het Veenbad
en wethouder Lambregts over het al dan niet sluiten van het
zwembad per 31 december.

E

igenaar Achmea van winkelcentrum Zuiderwaard in Vinkeveen
geeft aan dat als er een AH vestiging op de Herenweg komt, de
uitbreiding van het winkelcentrum niet doorgaat.

E
E
E

r is een historische waterput ontdekt naast het pand van Juwelier
Swaab in de Mijdrechtse Dorpsstraat.

D

e genomineerden voor de Vrijwilligersprijzen 2009 in De Ronde
Venen zijn bekend gemaakt. Het betreft drie personen en
drie organisaties die zich gedurende langere tijd vrijwillig voor de
samenleving hebben ingezet.

r is een akkoord bereikt over de aankoop van de Stationslocatie
Mijdrecht tussen de gemeente en NS Vastgoed.

r is commotie over de werkwijze van het college inzake de
voorgestelde verbetering van de toegang naar de Vinkeveense
Plassen via De Heul.

D

e keuze van de oevervariant tussen Uithoorn en Amstelhoek
is gevallen op de ‘Garage variant.’ Dit maakten de wethouders
Rosendaal van De Ronde Venen en Levenbach van Uithoorn tijdens
een persbijeenkomst bekend.
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Winterpret bij Ruijgrok
Makelaars
Mijdrecht - Het is u vast niet ontgaan dat ook Ruijgrok Makelaars
genoten heeft van het prachtige winterweer in onze regio en de
fraaie ijsbaan op het Raadhuisplein.
Als u een kijkje neemt op de website www.ruijgrok.nl ziet u dat de
meeste huizen een winterse metamorfose hebben ondergaan. Het
hele woningaanbod is ook prach-

tig in de winter! Het was een hele
klus om van alle huizen in De Ronde Venen een nieuwe foto te maken
maar met de inzet van het hele team
is het in één dag gelukt! Tevens hebben de HVM meisjes 8 E2, op uitnodiging van hun sponsor Ruijgrok
Makelaars, de ijsbaan in Mijdrecht
getest. En wat blijkt? De meisjes zijn
niet alleen sterren op het groene

gras maar ook op de ijsbaan.
Zo ziet u dat Ruijgrok Makelaars
ook graag geniet van dit geweldige
winterweer. Het team van Ruijgrok
Makelaars wenst iedereen gezellige feestdagen toe en een succesvol
2010! En ook geldt natuurlijk weer
dat Ruijgrok Makelaars u in 2010
graag van dienst is om al uw woondromen waar te maken!

Nieuwjaarsreceptie bij Qui
Vive: letterlijk oud en nieuw
Uithoorn/De Kwakel - Op vrijdag
8 januari a.s. organiseert hockeyvereniging Qui Vive haar jaarlijkse
nieuwjaarsreceptie voor haar leden
en andere genodigden. Naast een
toast op het nieuwe jaar met veel
goede voornemens staan er ook
2 wedstrijden op het programma.
De oud-spelers van Heren 1 en de
speelsters van Dames 1 nemen het
op tegen de spelers/speelsters van
de huidige succesvolle 1e teams.
De organisatie van deze 2 wedstrijden is in volle gang. Enkele oudspelers hebben inmiddels via diverse kanalen een oproep gedaan om
met oud-spelers/speelsters in contact te komen. Zij willen twee sterke teams samenstellen met spelers/
speelsters die 2 seizoenen of langer
de clubkleuren van Qui Vive op de
groene mat hebben vertegenwoordigd. De dames starten hun wedstrijd om 18.30 uur en de heren volgen om 19.45 uur.
Opzet
Het bestuur van Qui Vive heeft voor
deze opzet gekozen om op een andere manier het nieuwe jaar sportief
in te luiden. Door deze wedstrijden

hoopt het bestuur veel mensen te
mogen verwelkomen en gezamenlijk in de sfeer van het traditionele
Qui Vive clubgevoel een aftrap van
het nieuwe jaar te mogen geven.
Het afgelopen jaar was enerverend
en bewogen. Begin vorig jaar ging
nog alle aandacht naar de financiële perikelen om de club weer gezond te maken. Vanaf de start van
het nieuwe seizoen gaat het weer
over hockeyen en heeft het bestuur
ambitieuze plannen om met breedte- en prestatiehockey in Uithoorn
een toonaangevende hockeyclub in
de regio te worden.
De financiën zijn in ieder geval weer
op orde. Qui Vive staat er nu financieel beter voor en ook de langere
termijnprognose ziet er goed uit. Het
bestuur is er in geslaagd om in een
relatief korte periode weer orde op
zaken te stellen. Zij heeft op basis
van een langere termijnplan voor dit
jaar de prioriteiten vastgesteld. Met
de inzet van de vrijwilligers hoopt
het bestuur haar plannen te gaan
realiseren.
Er zijn duidelijke keuzes gemaakt,
een goede structuur neergezet en
alle doelstellingen zijn geformu-

leerd met de ambitie om voor nog
veel meer mensen een aantrekkelijke hockeyvereniging te zijn. Voor
zowel de recreanten als ook voor de
prestatiegerichte hockeyers.
Prestatiesport
In het bestuur bestaat inmiddels
een portefeuille voor alleen de prestatiesport d.w.z. heren en dames 1
en 2 en alle 1e teams binnen de junioren ABCD. Over de prestaties
van de beide eerste teams heeft Qui
Vive trouwens niet te klagen, omdat
de dames koploper zijn en de heren
in de competitie zich kunnen meten
met de besten.
Door de keuze deze positie in het
bestuur toe te voegen krijgt de
breedtesport senioren, junioren en
jeugd nog meer aandacht. Qui Vive
wil niet alleen meer jeugd en junioren maar ook meer seniorenteams.
Verder wil men met een goede opleiding c.q. begeleiding jonge talenten laten doorgroeien. Er zijn plannen voor studentenhockey en ook
het sponsorbeleid kent inmiddels
een andere aanpak.
Kortom: Qui Vive is weer op de goede weg.

2C sportiefste klas van Thamen!

SG Thamen opent
leerlingenfitness met
‘Sportiefste klas 2009’
Uithoorn - De afgelopen weken
hebben de 2e klas leerlingen van SG
Thamen in Uithoorn zich behoorlijk
in het zweet gewerkt in de nieuwe
leerlingenfitness. Aan het begin van
het schooljaar is deze nieuwe sportruimte voor leerlingen in gebruik genomen. Een aantal kleine zaken was
nog niet af en daarom is er voor gekozen om middels deze Sportiefste
klas - verkiezing de fitness officieel
te openen. De bedoeling is om de
leerlingenfitness structureel in het
gymnastiekprogramma op te nemen

en leerlingen zo beter bewust te laten worden van een gezondere leefstijl. Hierbij probeert de school in te
spelen op de huidige overgewichtproblematiek in de maatschappij.
De ruimte, die in vroeger tijd dienst
deed als rookruimte voor de docenten, is voorzien van een keur aan fitnessapparaten. Twaalf stations om
leerlingen per spiergroep op verzuring te laten trainen en twaalf cardio apparaten.
In de afgelopen weken zijn er 15
teams geweest die mee hebben ge-

daan aan de Sportiefste klas. De
bedoeling was om op 4 onderdelen (fietsen, roeien, crosstrainen
en hardlopen) een zo groot mogelijke afstand te halen. De 3 teams
met de hoogste score mochten door
naar de finale. De teams van 2 C, 2
E en 2 L haalden de finale. Afgelopen donderdag tijdens de finale trok
het team van 2C met Jouke, Nick,
Kelvin, Robin aan het langste eind.
Zij zijn de helden die zich een jaar
lang : De Sportiefste klas van Thamen mogen noemen.

Drie finalisten op weg naar eeuwige roem: v.l.n.r: Nick, Vincent en Fernando

Driehuisschool:

Groep 7 winnaar van het
Kerstkorfbaltoernooi 2009

Een korfbalsucces voor
de Koningin Julianaschool
Wilnis - In de eerste week van de
kerstvakantie organiseerde KV De
Vinken het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi in Sporthal De Boei in Vinkeveen. De Pijlstaart, De Schakel,
De Sint Jozefschool, en dit jaar ook
voor het eerst de Koningin Juliana
school, hadden zich met verschillende teams aangemeld voor dit leuke
spektakel. Op dinsdag streden de
groepen 5 t/m 8 voor de eer en een

mooie beker en op woensdag waren
de groepen 3 en 4 aan de beurt.
En wat een droomdebuut voor de
kinderen van groep 3 en 4 van de
Koningin Julianaschool. Ze speelden het spel zo goed dat ze erin
slaagden om alle bekers die er die
dag te winnen waren in de wacht
te slepen. Thom, Arie, Anne-Sophie, Daniël en Meike werden kampioen van het woensdagtoernooi en

kregen ook nog eens een beker omdat ze als beste de estafette gelopen hadden. Proficiat!
Verder ook nog alle complimenten
voor de organisatie, verzorgd door
korfbalvereniging De Vinken. De
kinderen hoefden zelf geen drinken
mee te nemen, de tijd werd prima
in de gaten gehouden en de begeleiders en begeleidsters waren allemaal even aardig voor de kinderen.

Prijsklaverjassen in Amstelhoek

Tussendoor kunnen er nog lootjes
gekocht worden voor de verloting.

Amstelhoek - Het lijkt al haast traditie op de eerste zaterdag in het
nieuwe jaar naar ‘Ons Streven’ gaan
om gezellig te klaverjassen in de
hoop om in vier rondes één van de
vele vleesprijzen in de wacht te slepen!

‘Ons Streven kunt u vinden aan de
Engellaan 3a in Amstelhoek (vanaf
de N-201 aan de ‘kerk kant’), bij de
verkeerslichten de Piet Heinlaan in
en ná ca. 200m. rechtsaf.

Komende zaterdagavond, 2 januari
2010, start het kaarten om acht uur;
inschrijven geschiedt individueel en
kan vanaf ca. 19.30 uur. De entree
bedraagt slechts 2,50 (dit is inclusief
‘n kopje koffie) en iedere ‘gezellige’
kaarter is van harte welkom.

Hopelijk tot ‘kaarts’ op 6 januari!

Mijdrecht - Op woensdag 23 december was het weer zover: het
jaarlijkse kerstkorfbaltoernooi voor
scholen. Om 08.00 uur moesten ze
al verzamelen in sporthal Phoenix,
want om 08.20 uur werd de 1e wedstrijd al gespeeld. Een goed begin:
4-0 gewonnen van de Antoniusschool. Dat gaf moed, want er waren geen wissels en ook moest elke
wedstrijd 1 meisje als jongen spe-

len. De 2e en 3e wedstrijd werden
ook met winst afgesloten, dit ging
wel heel goed allemaal. De 4e wedstrijd moest de Driehuisschool tegen Proostdij1, helaas verloren ze
die met 0-3.
Toen de 5e en laatste wedstrijd, een
belangrijke dus. Deze was dan ook
echt spannend... in de laatste 10 seconden ving Celine de bal en gooide met een wereldworp de bal door

de korf, stand 2-1. Hierdoor kwamen ze op de 2e plaats in het eindklassement en moesten weer tegen
Proostdij1. Maar de spelers van de
Driehuisschool waren gedreven en
uit op een revanche en die kwam er
ook. Een echte finalepartij werd er
gespeeld waarbij de Driehuisschool
won met 3-2!!!!
De beker is binnen! Groep 7: fantastisch gedaan!
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