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V.l.n.r: Cees Schouten, Erika Spil, Marjan Burgman, Ingrid Lambregts en Pieter Palm.

De Ronde Venen - De gemeen-
te De Ronde Venen heeft een nieuw 
college van Burgemeester en Wet-
houders. De partijen CDA, VVD, Pv-
dA/GroenLinks en ChristenUnie/
SGP, hebben dinsdag 28 decem-
ber een akkoord bereikt over de vor-
ming van een coalitie. De vier partij-
en leveren ieder een wethouder aan 
het nieuwe college. De wethouders 
worden maandag 3 januari tijdens 
de raadsvergadering geïnstalleerd.
Het akkoord dat de vier partijen heb-
ben gesloten heeft als titel ‘Kern-
achtig Verbinden’ meegekregen. De 
nieuwe coalitie gaat zich de komen-
de jaren inspannen om De Ronde 
Venen als actieve Groene Hart ge-
meente op de kaart te zetten met 
acht vitale kernen. Daarnaast vinden 
de vier partijen het belangrijk om als 
gemeente actief de verbinding met 
instellingen, organisaties, verenigin-
gen, andere overheden en het be-
drijfsleven te zoeken, en zo met el-
kaar tot oplossingen te komen voor 
de uitdagingen en kansen waar de 
gemeente voor staat. Het bereikte 
akkoord is inmiddels goedgekeurd 
door de fracties van de vier partijen. 
Het nieuwe college krijgt vier wet-
houders, twee fulltimers en twee 
parttimers. De fulltime wethouders 
worden geleverd door CDA en VVD. 
Ingrid Lambregts (CDA) krijgt onder 

andere Ruimtelijke Ordening, Lan-
delijk Gebied, Volkshuisvesting en 
Sport in haar portefeuille en Pieter 
Palm (VVD) onder andere Financiën, 
Organisatie, Economie en Grondza-
ken. Erika Spil (PvdA/GroenLinks) 
heeft  Samenleving  in haar porte-
feuille en Kees Schouten (Christen-
Unie/SGP) Kernenbeleid en wijkge-
richt werken.

Soepel
Ingrid Lambregts, die als lijsttrek-
ker van de grootste partij in de ge-
meenteraad het voortouw had bij de 
onderhandelingen, is zeer tevreden 
over het bereikte akkoord. “De ge-
sprekken zijn soepel en in een goe-
de sfeer verlopen. Voor alle vier de 
partijen geldt dat zij, na het samen-
gaan van Abcoude en De Ronde Ve-
nen, van de nieuwe gemeente een 
succes willen maken. “We willen alle 
vier dat er een gemeente komt die er 
een gezonde financiële huishouding 
op nahoudt zonder de lasten on-
evenredig zwaar bij de burgers neer 
te leggen. Een gemeente die oog en 
aandacht heeft voor de acht kernen 
waaruit zij bestaat en een gemeen-
te die dienstverlening hoog in het 
vaandel heeft staan. Ook willen we 
dat de nieuwe gemeente een fijne 
en veilige plaats is om te wonen en 
die zich blijft inzetten om voor jong 

tot oud een voldoende aanbod te re-
aliseren om een huis te kunnen ko-
pen of huren.’’
Maandagavond jl. werd het nieuwe 
college geïnstalleerd en de wethou-
ders benoemd. 

Toch weer vier wethouders: 2 fulltime en 2 parttime

Nieuwe gemeente De Ronde 
Venen heeft nieuw college

Mijdrecht - De fraai aangeleg-
de kunstijsbaan op het Raadhuis-
plein in Mijdrecht kwam afgelo-
pen woensdag 29 december voor 
het laatst in het nieuws. ’s Middags 
rond vier uur vond de formele slui-
ting van de ijsbaan plaats na een 
dankwoord van de voorzitter van Ve-
nen-on-Ice, Jos van Wijk. Hij roem-
de daarin de inzet van de bijna 200 
vrijwilligers, de gemeente en de bij-
dragen van sponsors in geld en na-
tura, waardoor het voor de twee-
de keer mogelijk was deze gezelli-
ge ijsbaan te realiseren. Burgemees-
ter Marianne Burgman gaf hierna te 
kennen bijzonder blij te zijn met al-
le initiatieven die de deelnemen-
de partijen met elkaar hebben ont-
plooid. Niet in de laatste plaats het 
omlijstende entertainmentprogram-
ma dat mede heeft bijgedragen tot 
een optimaal gebruik van de baan 
gedurende twee en een halve week. 
Zij veronderstelde dat het de enige 
kunstijsbaan is die geheel door vrij-
willigers draaiende wordt gehouden. 
Voorafgaande aan de sluiting werd 
die middag vanaf rond twee uur een 
priksleewedstrijd gehouden tus-
sen een aantal bekende en (soms) 
niet bekende Rondeveners, verdeeld 
over 12 mannelijke en 12 vrouwelij-
ke deelnemers. Ook ‘demissionair’ 
wethouder Jan van Breukelen deed, 
sportief als hij is, ook mee met het 
priksleeën. Zijn hoogtepunt lag bij 
de terugkeer naar de finish waarbij 

hij de snelheid van zijn sleetje niet 
meer kon intomen. Onder grote hila-
riteit van de ruimschoots aanwezige 
toeschouwers belandde hij onder de 
jurytafel waarbij de schaal oliebollen 
het moest ontgelden. In de pauze 
tussen de verschillende ‘heats’ door 
bracht Shantykoor De Turfschip-
pers uit Mijdrecht een bekend aan-
tal meezingers ten gehore. In de tent 
was het aangenaam warm en gezel-
lig, waarbij de aanwezigen zich de 
koude en warme dranken goed lie-
ten smaken. Het kon nog even. Maar 
na de finale van het priksleeën was 
het over en uit en werd aanstalten 
gemaakt de ijsbaan te ontdooien en 
te ontmantelen. Helaas, het is weer 
voorbij.

Positief saldo
De kunstijsbaan is door de stich-
ting Venen-on-Ice met behulp van 
tientallen vrijwilligers vanaf zondag 
5 december met veel succes geëx-
ploiteerd. De opzet vloeit voort uit 
een gezamenlijk initiatief van de 
schaatsverenigingen IJsclub VI-
OS en IJsclub Voorwaarts uit Vin-
keveen, IJsclub Nooit Gedacht uit 
Wilnis en IJsclub Hou Streek uit 
De Hoef. “Misschien kunnen we in 
2011 weer iets dergelijks opzetten”, 
liet Jos van Wijk ons weten. “De or-
ganisatie heeft, zoals het er nu uit-
ziet, een positief saldo kunnen boe-
ken. Dat is het resultaat van een be-
tere bezetting van de ijsbaan in ver-

gelijking met vorig jaar. Er zijn meer 
kaartjes verkocht en ook de spon-
sors hebben voor een prima (extra) 
toeloop gezorgd. Ook de ‘speciali-
teiten’ op het ijs - zoals de mode-
show - genoten veel aandacht. Om-
dat de huidige tent met horeca als 
een stuk gezelliger is ervaren en de 
afgelopen weken niet zelden als een 
sociaal trefpunt werd gezien, is er in 
de horecasfeer zo’n 20 procent meer 
omzet gedraaid. Verder is er minder 
dieselbrandstof nodig geweest voor 
de vriesinstallatie omdat het de af-
gelopen weken vriezend weer was, 
vooral in de nachtelijke uren. Dat 
scheelt behoorlijk in de kosten. Al 
met al hebben we een bedrag kun-
nen overhouden voor de volgende 
keer. Weliswaar minder dan waar-
mee we nu begonnen zijn, maar het 
is positief genoeg om er een ver-
volg aan te kunnen geven. Wij gaan 
als organisatie daarom ons uiterste 
best doen om te proberen ook in 
december van 2011 weer de ijsbaan 
op te zetten, waarbij wij ons realise-
ren dat dit geen gemakkelijke opga-
ve zal worden, gelet op de bezuini-
gingen die ons allemaal te wachten 
staan. Maar als we alle positieve ge-
luiden om ons heen horen, moet dat 
toch kansen bieden om er met el-
kaar weer wat leuks van te maken.” 

Ex-wethouder Jan van Breukelen 
vergat op tijd te remmen en schoot 
onder de jurytafel door.

’t Is weer voorbij die mooie ijsbaan...

De Ronde Venen - Na maanden 
van voorbereidingen is de herin-
deling op 1 januari 2011 een feit. 
Vanaf die datum vormen de ge-

meenten Abcoude en De Ronde 
Venen samen de nieuwe gemeen-
te De Ronde Venen. Om de start 
van de nieuwe gemeente te mar-

keren, hees burgemeester Marian-
ne Burgman in Mijdrecht officieel 
de vlag in top van de nieuwe ge-
meente. 

Vuurwerk toezicht
De Ronde Venen - De afgelopen 
week heeft de politie in verband met 
het voorkomen van vuurwerkoverlast 
extra toezicht gehouden in de gehele 
gemeente De Ronde Venen. Dit toe-
zicht gebeurde zowel in uniform als 
in burger.
In totaal zijn 5 jongeren naar HALT 
gestuurd voor het te vroeg afsteken 
van vuurwerk en hebben 6 jongeren 
een bekeuring gekregen voor het te 
vroeg afsteken van vuurwerk of het 
in bezit hebben van illegaal vuur-
werk. Door de politie is tevens ge-
constateerd dat er zo’n tien 11-jari-
gen waren die vuurwerk afstaken. 
Van deze boefjes zijn de ouders in 
kennis gesteld. 
In het algemeen echter is de poli-
tie zeer positief over de Rondeveen-
se jeugd wat betreft het afsteken 
van  vuurwerk en het goede gedrag 
op straat.

Burgemeester hijst vlag van nieuwe 
gemeente De Ronde Venen



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. 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 indie-
nen. 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.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek 
Kerklaan 10-12 Plaatsen van twee dakkapellen en  - Bouwen W-2010-2081 30-11-2010
 het dichtzetten van de ruimte tussen 
 de woning en de berging 

De Hoef
De Hoef Westzijde 50 Aanleggen van een zwemvijver ter - Bouwen W-2010-2092 15-12-2010
 plaatse van een voormalige sloot 

mijdrecht
Kwikstaart 4 Plaatsen van een dakkapel aan de  - Bouwen W-2010-2082 15-12-2010
 voorzijde van de woning 
Robijn 22 Plaatsen van een dakkapel aan de  - Bouwen W-2010-2088 20-12-2010
 achterzijde van de woning 
Roerdomp 105 Oprichten van een dakkapel - Bouwen W-2010-2087 9-12-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128e Bouw van een vrijstaande woning  - Bouwen W-2010-2083 23-11-2010
Dodaarslaan 14 Uitbreiding woonruimte door een  - Afwijken W-2010-2084 4-12-2010
 aanbouw aan de achter- en zijgevel    bestemming
 op de begane grond   
Dodaarslaan 40 Uitbreiding van een woonhuis - Bouwen W-2010-2086 13-12-2010
Waeterrijck 32 Aanpassen toegestane bebouwing  - Bouwen W-2010-2080 3-12-2010
 door weghalen / verkleinen schuur 

Wilnis
Herenweg 96 Vervangen van een woonhuis en het - Bouwen 
 oprichten van zes starterswoningen - Uitrit W-2010-2091 17-12-2010
Herenweg 296 Realiseren van een verdieping 
 op de garage - Bouwen W-2010-2085 9-12-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevings-
vergunning kunt u nog niet inzien. 

VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met 
ontHeffInG/WIjzIGInG BestemmInGsplAn

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 6 januari 2011 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, 
de ontwerpontheffing met bijbehorende ontwerpbouwvergunning:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

mijdrecht
Molenwiek 15 Wijzigen indeling en vernieuwen van dakkapellen 2010/0548 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke 

ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren 
brengen. Dit kan schriftelijk bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswij-
zen 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 inge-
diende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mon-
deling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar 
voren hebben gebracht.

VeRleenDe BouWVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Pijlstaartlaan 3-7 Realiseren van een uitrit vanuit de parkeerkelder 2010/0522 21-12-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche 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. Belang-
hebbenden 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 BouWVeRGunnInG In comBInAtIe met ontHeffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Herenweg 208 Vergroten van een woning  2010/0381 16-12-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

Wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag 

onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergun-
ning hebben afgegeven aan: 

 j.e.c. van lint voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij voor het houden van melk-

vee, jongvee en schapen op het adres Gein zuid 8, 1391 Gt Abcoude.
De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 6 januari tot en met 16 februari 
2011. Tot en met 16 februari 2011 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij burgemeester en 
wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 
AE Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) 
kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via 
het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.
2. door hen onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een vergun-

ning is afgegeven aan: 
 caltra nederland B.V. voor het veranderen en in werking hebben na die verandering van de gehele in-

richting ten behoeve van het produceren en verpakken van droge mortels op de adressen communicatie-
weg 21, 23 en 27, 3641 sG mijdrecht. 

De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 6 januari tot en met 17 februari 2011 ter inzage. 
Tot en met 17 februari 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt 
een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De 
vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er 
op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage 
gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-West utrecht, straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 

12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41. U kunt de stukken ook 
digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet. Op 1 oktober 2010 
is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op grond van de 
Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden nog verleend onder het regime 
van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden deze vergunningen gelijkgesteld met 
omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Beltmolen 44 Plaatsen van een dakkapel voorzijde  - Bouwen W-2010-2012 13-12-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128e Slopen van een woonhuis - Slopen W-2010-2040 21-12-2010
Baambrugse Zuwe 192 Vernieuwen van een beschoeiing - Bouwen 
 en aanlegsteiger  - Afwijken
    bestemming W-2010-2011 13-12-2010
Breeveld 19 Vergroten dakkapel 
 op zijgeveldakvlak - Bouwen W-2010-2015 14-12-2010

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VAststellInG ‘WIjzIGInGsplAn GRoot mIjDRecHtstRAAt 34-36’
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij ex artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke or-
dening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht, 
op 21 december 2010 het wijzigingsplan ‘Groot Mijdrechtstraat 34-36’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan 
heeft als ontwerp vanaf 7 oktober 2010 tot en met 17 november 2010 voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen 
het wijzigingsplan is één zienswijze ingediend. Het plan betreft het laten vervallen van de aanduiding ‘bedrijfs-
woning’ op het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-36 in Mijdrecht. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Be-
drijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen’. Omdat de aanwezigheid van bedrijfswoningen belemmeringen kan 
opleveren voor de uitoefening van bedrijfsactiviteiten op percelen in de directe omgeving, is in het bestem-
mingsplan onder bepaalde voorwaarden aan het college de bevoegdheid gegeven de aanduiding ‘bedrijfswo-
ning’ te laten vervallen. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 6 januari 2011 gedurende zes weken 
voor eenieder ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 
uur).  U kunt de stukken ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: bouwen, wonen 
en milieu – bestemmingsplannen). De verbeelding van het wijzigingsbesluit is interactief te raadplegen via  
www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het wijzigingsbesluit via het volgende adres: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW003GrMijdr3436-va01.
Beroep
Tegen dit besluit kan, binnen zes weken na de dag waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, een 
beroepschrift worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 
2500 EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan; 
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen 

het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene die beroep heeft ingesteld, tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen 
van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

VAststellInG ‘WIjzIGInGsplAn ReconstRuctIe n201 mARIckenlAnD’
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken hierbij bekend dat zij, ingevolge 
artikel 3.6 lid 1 sub a van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidings-
procedure) van de Algemene wet bestuursrecht, op 21 december 2010 het wijzigingsplan ‘Reconstructie N201 
Marickenland’ hebben vastgesteld. Het wijzigingsplan heeft als ontwerp vanaf 10 juni 2010 gedurende zes 
weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen het wijzigingsplan zijn zienswijzen ingediend. Het plan betreft 
een reconstructie van de Provinciale weg N201 van Veenweg tot Hoofdweg/N212 tussen Mijdrecht en Vinke-
veen. Ter plaatse geldt het bestemmingsplan ‘Marickenland’. Om de reconstructie van de N201 planologisch 
te kunnen realiseren en planologisch in te passen, dienen gedeelten van de bestemmingen ‘Natuur’, ‘Recre-
atie – Dagrecreatie’, ‘Water’, ‘Wonen’ en ‘Agrarisch - Agrarisch Bedrijf’ te worden gewijzigd in de bestem-
ming ‘Verkeer’. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 6 januari 2011 gedurende zes weken voor 
eenieder ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 
in Mijdrecht. U kunt de stukken ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: bouwen, 
wonen en milieu – bestemmingsplannen). De verbeelding van het wijzigingsbesluit is interactief te raadplegen 
via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het wijzigingsbesluit via het volgende adres: http://
www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BPW002reconstrN201-va01.
Beroep
Tegen dit besluit kan, binnen 6 weken na de dag waarop het wijzigingsbesluit ter inzage is gelegd, een be-
roepschrift worden ingediend bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, door:
- een belanghebbende die tijdig een zienswijze kenbaar heeft gemaakt tegen het ontwerpwijzigingsplan; 
- een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen 

het ontwerpwijzigingsplan in te dienen. 
Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van beroep.
Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit kan, door degene die beroep heeft ingesteld, tevens 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend belang. Aan het indienen 
van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) 
verbonden. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

service YourHome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u

servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u

servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u

mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u
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JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Tihar

Bijna alle culturen vieren het feest van het licht op dat moment in het jaar 
dat de zonnewende plaatsvindt. In ons projectland Nepal wordt het nieu-
we jaar 14 dagen lang gevierd, zowel door de Hindoes als de Boeddhisten.  
Tihar het feest van het licht duurt 5 dagen. De scholen zijn gesloten en het 
is 5 dagen feest.
Op dag 1 worden de kraaien geëerd. Er worden schalen met zoetigheid bo-
venop de daken van de huizen gezet.
Op dag 2 worden de honden geëerd. De hond is het symbool van de bood-
schapper van de dood. De honden krijgen een bloemenkrans om de nek en 
een tika (rode stip) op het voorhoofd. Zij krijgen lekkere hapjes voorgezet.
Op dag 3 worden de koeien, die worden gezien als surrogaatmoeder, ge-
eerd. Ook de koeien krijgen een bloemenkrans om en een tika op het voor-
hoofd. Ze worden verwend met fruit. Zowel kinderen als volwassenen gaan 
zingend en muziek spelend langs de huizen om geld of lekkernijen op te 
halen.
Op dag 4 worden de ossen geëerd. Dan is het echt een feest van licht. Al-
le woonhuizen, religieuze gebouwen e.d. zijn versierd met honderdduizend 
lampjes en kaarsen 
Dag 5 heet Bhai Tika. De zusters geven aan hun broers de tika voor een lang 
leven. Zij krijgen hiervoor in ruil geld van de broers. Ook ik heb eens de tika 
mogen ontvangen als een soort pseudo broer binnen een Nepalese familie. 
Een heel aparte ervaring. Zulke dingen maak je mee op werkbezoek (op ei-
gen kosten!) in een SOS projectland.

Nel Bouwhuijzen

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

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

Vermist 
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
 buik. “Spekkie”is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes , donkere rug met
 cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek  
 vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater, “Guus”. Hij is
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkenveen, abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is “Tarik” hij is 11 jaar oud.
- Burgermeester Kootlaan in Uithoorn, “Smicky”zwarte kater met een 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt rood halsbandje met in de  
 binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Christinalaan in Uithoorn, rood cyperse kater met witte bef, tenen en  
 een witte punt aan zijn staart. Heeft een zwart bandje met reflector en
 naamkokertje. Beau is 13 jaar en heeft last van blaasgruis.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud.  Hij heet “Felix”.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet “Easy” is niet gecastreerd en 1 jaar oud. 

Gevonden
- Camping “Borger” in Vinkeveen, grijs/rood/ zwarte Cyperse kater.
- Grijs/witte hond, Boomerkruising.

Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor  een oude kat.

INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 0297-
568866; www.simons-psychologi-
sche-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn, 
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

ZORG & 
DIENsTvERLENING

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

Cursusprojectprogramma 
voorjaar 2011 in De Boei
Vinkeveen - U kunt zich inschrijven 
op de Cursusmarkt op vrijdag 14 ja-
nuari in De Boei aan de Kerklaan in 
Vinkeveen.
De markt begint om 19.30 uur en 
duurt tot 21.00 uur.

Een greep uit het aanbod: Sensi-
therapie, Shawls knopen, Yoga, di-
gitaal Fotoalbum maken, Bridge, 
Biljarten, Tekenen met een potlood-
je, Een DVD maken, Zumba, Lezing 
Huidtherapie.
Een voorjaarsdecoratie maken, 
Fitness, Voorjaarsarrangement, 
Spaans, Wandelingen, Kunstge-

schiedenis. Het totale overzicht en 
extra informatie vindt u op pagina 
www.cursusproject.nl

Wilt u via internet inschrijven dan 
kunt op de site www.cursusproject.
nl het inschrijfformulier downloa-
den. Ingevuld kunt u het in de bus 
doen bij Auwert Dekker of mailen 
naar auwert@casema.nl

Bij de Rabobank, VVV, servicepun-
ten en bibliotheken is ook het pro-
gramma te bekijken. Aanmelden 
voor de nieuwsbrief van het Cursus-
project; cursusproject@planet.nl

Tien cm slanker binnen 
slechts vier weken
Regio - Maar liefst 146 deelnemers 
kwamen af op het eerste Slim Bel-
ly onderzoek bij Amstelhof Sport & 
Health Club.

Een overweldigende hoeveelheid 
mensen die langzaam is uitgegroeid 
tot zo’n 340 Slim Belly’ers. Sommi-
gen voor 4 weken, anderen Slim 
Belly’en nog steeds om het behaal-
de resultaat te behouden of verder 
te verbeteren.
De resultaten zijn namelijk zeer 
overtuigend: Gemiddeld verloren 
de deelnemers 10 cm in vier weken. 
Het beste resultaat was zelfs een 
21,5 cm slankere taille! Ook goed 
om te vermelden is dat er niet al-
leen centimeters verloren werden. 
Ook het gewicht werd aangepakt. 
Gemiddeld werd er 3,2 kilo kwijtge-
raakt.

Nieuw onderzoek
Per 10 januari start er een nieuw on-
derzoek van 4 weken. Daarin kun-
nen weer 100 deelnemers aan de 
slag om centimeters en kilo’s te ver-
liezen.

Beperkt aantal deelnemers
Tijdens het onderzoek van 4 weken 

sport je als deelnemer wekelijks 3 
keer 30 tot 40 minuten met de Slim 
Belly op een cardiotoestel zoals een 
fiets, loopband of crosstrainer.
De gordel draag je op de blote huid. 
De kleding gaat er weer overheen. 
Natuurlijk krijg je vooraf een uitge-
breide intake met uitleg van het ge-
bruik van de Slim Belly en de toe-
stellen.
 --
De onderzoeksbijdrage is 19,90 per 
week en het aantal deelnemers is 
beperkt. Wie op korte termijn zijn fi-
guur in vorm wil brengen, kan dus 
niet te lang wachten.

Meedoen?
Meld je aan via het aanmeldformu-
lier op de website:
www.amstelhof.com/slimbelly
Graag bij opmerkingen/vragen het 
gewenste tijdstip voor contact no-
teren. 
Na verzending van het aanvraag-
formulier neemt Amstelhof contact 
met je op.

Amstelhof Sport & Health Club, 
Noorddammerweg 30, 1424 NX Uit-
hoorn. Zie ook advertentie elders in 
dit blad

Historicus van het jaar Maarten 
van Rossem bij Venen Literair
Vinkeveen - Venen Literair is er in 
geslaagd Maarten van Rossem, his-
toricus van het jaar 2010, te con-
tracteren voor haar eerste literaire 
avond in dit nieuwe jaar.

Vrijdag 21 januari vanaf 20.00 uur 
zal Van Rossem in De Boei aan de 
Kerklaan 32 in Vinkeveen vertellen 
over hetgeen hem bezighoudt.

De toegangskaarten kosten 7,50 eu-
ro en zijn alleen in voorverkoop te 
krijgen bij The Readshop in Vin-
keveen, Boekhandel Mondria in 
Mijdrecht en bij de Openbare Bi-
bliotheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht. De verkoop gaat vrijdag 
7 januari van start.

Van Rossem, die verschillende his-
torische boeken, essays en artike-
len op zijn naam heeft staan is ook 
bekend bij een groter publiek als de 
ietwat knorrige, maar altijd goedge-
mutste commentator op politieke en 
culturele kwesties, zowel op radio 
als op TV.

Na zijn studie geschiedenis in 
Utrecht werd hij wetenschappelijk 
medewerker aan de Universiteit in 
die stad om uiteindelijk na zijn pro-
motie in 1983 bijzonder hoogleraar 
te worden.

Een speciale belangstelling had hij 
lange tijd voor Amerika. In 2004 ver-
scheen een geactualiseerde her-
druk van het al in 1984 gepubliceer-
de “De VS in de 20e eeuw” en in 

2005 “Amerika voor en tegen”. Tus-
sendoor kwam nog uit “Typisch Ne-
derland”. In 2005 verscheen ook nog 
“De Wereld volgens Maarten van 
Rossem” waarin hij kritisch afstand  
neemt van de nationale depressie 
die Nederland lijkt te zijn aange-
praat.”

‘Drie oorlogen, een kleine geschie-
denis van de 20e eeuw’ kwam in 
2007 uit. Hierin beschrijft van Ros-
sem deze eeuw aan de hand van de 
twee Wereldoorlogen en de Koude 
oorlog.

In 2009 was van Rossem op TV in de 
NCRV-reeks ‘Op reis met van Ros-
sem’ te zien.
Hij reisde door Nederland en stond 
stil bij cultuurhistorische bijzonder-
heden van het landschap en voor-
zag dat op zijn eigen wijze van com-
mentaar.
2010 was het jaar dat hij zijn licht 
liet schijnen op het hedendaagse 
populisme.

Dit kreeg gestalte in de uitgave 
‘Waarom is de burger boos?’
Op deze literaire avond kunnen zo-
als gebruikelijk weer vragen gesteld 
worden aan de gast en zal hij boe-
ken signeren.
The Readshop is met boeken uit het 
oeuvre van Rossem aanwezig.

Wilt u meer weten over Venen Lite-
rair, dan kunt u bellen met Anneke 
van Gessel, tel. 0297-261382 of met 
Erwin Horwitz, tel 0297-263195.



Regio - Nieuwe Euro5-dieselmoto-
ren voor de Opel Vivaro, voordelige 
uitrustingspakketten voor zowel de 
Vivaro als zijn grote broer Movano 
én een aantrekkelijke nieuwe ver-
sie van de Opel Combo: de Business 
Plus. Kortom: Opel pakt flink uit met 
bedrijfswagennieuws en -voordeel 
in 2011.
De Euro5-krachtbronnen voor de 
Opel Vivaro zijn een welkome toe-
voeging aan het gamma. De 2.0 
CDTI dieselmotoren, die voldoen 
aan de Euro5-emissienorm, zijn er 
in twee vermogensvarianten: 66 
kW/90 pk en 84 kW/114 pk. Ze zijn 

leverbaar in de Opels Vivaro L1H1, 
L2H1, Combi en Tour Elegance. De 
prijs van de Vivaro blijt onveran-
derd concurrerend, er is al een Vi-
varo voor 16.200,- (excl. BTW/BPM).

Uitrustingspakketten
Voor de Opels Vivaro en Movano 
zijn er nieuwe, zeer gunstig geprijs-
de uitrustingspakketten. Voor het 
Business-pakket geldt zelfs geen 
meerprijs. Voor de Vivaro biedt dat 
pakket extra’s als airconditioning, 
cruise control, elektrisch te bedie-
nen ramen en buitenspiegels en 
verwarmbare buitenspiegels. Bij de 

Movano omvat het pakket onder 
meer een Opel Radio CD30 BT, te-
lefoonvoorbereiding met Bluetoo-
th en zeer veel handige opbergmo-
gelijkheden. Het voordeel voor de 
klant op het Business pakket loopt 
op tot 1.440,-. 

Luxe
Voor wie nog meer luxe wil, is er het 
Executive-pakket, voor 495,-. Bij de 
Vivaro betekent dat bovenop de ex-
tra’s van het Business-pakket onder 
meer een met leder bekleed stuur-
wiel, een chroompakket, een regen-
sensor en automatisch inschakelen-
de verlichting, alsmede centrale ver-
grendeling met afstandsbediening. 
Het voordeel voor de klant bedraagt 
dan maar liefst 2.530,-. 
Het Executive-pakket voor de Mo-
vano biedt onder meer cruise con-
trol, een boordcomputer, parkeer-
sensoren achter, een regensensor 
en automatisch inschakelende ver-
lichting. De klant geniet in dit geval 
een voordeel van 1.695,-.
Tot slot biedt Opel op de Vivaro en 
Movano een Navigatie- en Blue-
tooth-pakket voor een meerprijs 
van slechts 295,-. Het gaat hierbij 
om een uitgebreid systeem met een 
kleurendisplay, kaartinformatie van 
26 Europese landen en telefoon-
voorbereiding voor 
Bluetooth-ontvangst.

Opel Combo Business Plus
De Opel Combo is sinds jaar en dag 
een populaire compacte bedrijfswa-
gen in zijn klasse. Om zijn marktpo-
sitie in 2011 een verdere impuls te 
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Een nieuw jaar, een nieuw gekleurd begin voor de Nieuwe Meerbode

Janssen/Pers gaat opnieuw kranten 
van Gouw Uitgevers drukken
Regio - Een nieuw jaar, een nieuw 
gekleurd begin voor de Nieuwe 
Meerbode. Vanaf deze week wordt 
de Nieuwe Meerbode gedrukt bij 
Janssen/Pers en zal geheel in full 
color verschijnen. Directeur Luuc 
van der Ouw en adjunct-directeur 
Nel van der Pol zijn er heel blij mee. 

Luuc van der Ouw is al meer dan 
dertig jaar directeur van GOUW 
Uitgevers BV en Nel van der Pol is 
al meer dan dertig jaar de drijven-
de kracht van de edities 2 en 3 van 
de Nieuwe Meerbode, waarvan al-
weer ruim 10 jaar in de functie van 
adjunct-directeur. Gouw Uitgevers 
is een vrije uitgeverij die twaalf ti-

tels uitgeeft van Utrecht tot Alk-
maar, waaronder de Nieuwe Meer-
bode, een lokale krant met drie edi-
ties en een zeer rijke geschiedenis. 
Als geen ander weet Van der Ouw 
te vertellen over de branche door de 
jaren heen en de meerwaarde van 
het Berliner-formaat. Zij brengen al 
15 jaar dit onderscheidende Berli-
nerformaat en het Berliner-Magazi-
ne-formaat onder hun lezers en ad-
verteerders. Alle titels van GOUW 
Uitgevers zijn per 1 januari 2011 on-
dergebracht bij Janssen/Pers.

Te weinig kleur
Janssen/Pers drukte al eens voor de 
Nieuwe Meerbode in Berliner-for-

maat met de Goss-pers. Toen die 
werd ontmanteld besloot de uitge-
verij de krantendrukker Boesen-
kool-Castricum over te nemen, en 
zelf een Berlinerpers aan te schaf-
fen. ‘Die pers bleek helaas té weinig 
kleurmogelijkheden te hebben’, ver-
telt Van der Ouw. ‘Nu Janssen/Pers 
de Colorman XXL heeft gekocht, 
gaan we weer terug.’

Luuc van der Ouw en Nel van der 
Pol hebben hun hart verpand aan de 
Nieuwe Meerbode, een van de eer-
ste regionale, later uitsluitend lokale 
bladen, die bovendien een belang-
rijk deel uitmaakt van de politieke 
geschiedenis van dit land. ‘De Nieu-
we Meerbode is in 1888 opgericht, 
en was destijds vooral bestemd voor 
leden van de eerste politieke partij 
van Nederland, de Anti-Revolutio-
naire Partij (ARP). 

Bezetting
Na de Duitse bezetting zou er een 
“foute” directie worden aangesteld 
bij de Nieuwe Meerbode. Het per-
soneel pikte dat niet, en staakte al-
le activiteiten. Na de bevrijding werd 
het werk hervat. Het blad is lange 
tijd erg belangrijk gebleven voor de 
ARP en veel prominenten hadden 
er een sterke band mee. Zo is voor-
malig NCRV voorzitter A.B. Roosjen 
president-directeur geweest. Maar 
ook de bekende burgemeester en 
kamerlid Maarten Schakel en ande-
re ARP prominenten bestuurden de 
van oorsprong Aalsmeerse uitgeve-
rij. De laatste aandeelhouder die is 
uitgekocht was oud-premier Barend 
Biesheuvel.’

Het succes van lokale kranten
Het is niet verwonderlijk dat Van der 

Nel van der Pol: ‘Het gaat nog steeds heel erg goed met de lokale kranten. 
Het recept: veel plaatselijk nieuws en plaatselijke advertentie brengen, dat is 
onze kracht.”

V.l.n.r.: Frans Wouters, algemeen directeur Janssen/Pers, Mark van der Ouw, Gouw Uitgevers BV en Luuc van der Ouw, 
algemeen directeur Gouw Uitgevers BV en Joep de Jong, algemeen directeur Drukkerij De Jong.

Ouw en Van der Pol zo enthousiast 
zijn over wat in de volksmond, vol-
gens hen onterecht, een ‘sufferdje’ 
wordt genoemd.

‘Het gaat nog steeds heel erg goed 
met de lokale kranten, in tegenstel-
ling tot de landelijke- en regiona-
le dagbladen. De krantenwereld is 
ontzettend in beweging. Grote kran-
tenconcerns hebben in de jaren 90 
veel lokale en regionale kranten op-
gekocht.

Ze gooiden al die kranten op een 
hoop en alles onder één regionale 
redactie. Dat ging ten koste van het 
exclusieve lokale nieuws. Dat bleek 
veelal funest, en er verdwenen 
steeds meer krantentitels. Wij zullen 
bijvoorbeeld (bijna) nooit nieuws uit 
Uithoorn in de krant van Aalsmeer 

plaatsen of Heemsteeds nieuws in 
Velsen. Exclusiviteit blijkt de trend 
waar we naartoe moeten.

Ons streven is altijd geweest zo lo-
kaal mogelijk te plaatsen, om de 
binding te houden met de doel-
groep moet je er zo dicht mogelijk 
op zitten. Wij zitten op een niche, en 
groeien alleen maar.

Alle dagen regiobladen hebben last 
van de concurrentie op internet. De 
lokale kranten niet. Mensen willen 
nog steeds ’s avonds rustig in de 
krant lezen wat er allemaal in hun 
eigen woonplaats gebeurt.’

Boesenkool
Van der Ouw: ‘We moesten bij Boe-
senkool te vaak nee verkopen aan 
klanten die steeds meer full color 

pagina’s eisen. We willen nu een 
“boost” maken door met een tech-
nisch betere, kleurrijke krant te ver-
schijnen. De Colorman XXL gaat 
daarvoor zorgen. Een groot voor-
deel ten opzichte van de drukpers 
bij Boesenkool is dat de Colorman 
tot 48 pagina’s full color kan druk-
ken. Bovendien kan de omvang tot 
24 pagina’s per twee pagina’s ver-
hoogd worden.
Bij andere persen moet je meteen 
vier pagina’s bijkopen. En dan zijn 
nog inlopende katernen mogelijk tot 
een totaal van 96 pagina’s full color.’ 

Luuc van der Ouw en Nel van der 
Pol hebben er zin in. Vorige week 
kwamen de eerste Meerbodes (van 
ed. Mijdrecht e.o en Uithoorn) al in 
kleur van de pers rollen en ze zagen 
er perfect uit.

Met dank aan de Riki Stichting
Bewoners Zuiderhof op 
bezoek bij het wintercircus
Vinkeveen - Op 28 december jl. 
zijn de bewoners van Verzorgings-
tehuis Zuiderhof uitgenodigd door 
de Rikistichting om een bezoek te 
brengen aan het wintercircus in de 
schouwburg van Amstelveen. Zij 
zijn om 10.15 uur opgehaald door 
de voor hen intussen bekende bus 
met chauffeur. Aangekomen bij de 
schouwburg was het even uitkijken 
want de straat was nogal glad.
De medewerkers van de schouw-
burg brachten het gezelschap 
naar het theatercafé waar ze wer-
kelijk een heerlijke high tea voor-
gezet kregen. De vriendelijke be-
diening serveerde vele lekkernijen, 
van een kopje tomatensoep, sand-
wiches met zalm en gerookte kip, 

scones met jam, kleine quiches en 
voor de liefhebbers een glaasje vers 
geperste jus`d Orange tot een bor-
reltje.
Iedereen genoot volop en daar-
na gingen allen naar de zaal, al-
waar het wintercircus werd gepre-
senteerd. Omdat het kerstvakantie 
was waren er veel ouderen met kin-
deren. Geboeid keek iedereen naar 
het paard wat op zijn knieën ging, 
de trapezedanseressen, de vrouw 
die in tweeën werd gesneden, de 
hond die het taartje steeds weg-
pakte, de diabolomeisjes, enz….
In de pauze werd eenieder verrast 
met een drankje en na een geslaag-
de dag keerden de Zuiderhofbewo-
ners om 16.00 uur weer huiswaarts. 

Opel Bedrijfswagens pakt uit in 2011
geven, voegt Opel de nieuwe uit-
voering Combo Business Plus aan 
het leveringsprogramma toe. De-
ze versie is voorzien van een stan-
daarduitrusting waaraan extra’s als 
airconditioning, Opel Radio CD30, 
een schuifdeur rechts en mistlam-
pen zijn toegevoegd. Daarvoor re-
kent Opel géén meerprijs, waardoor 
de Combo Business Plus de klant 
een voordeel biedt van 1.440,-. De 
1.3 CDTI ecoFLEX dieselmotor (55 
kW/75 pk) met roetfilter laat boven-
dien een zeer laag verbruik en CO2-
uitstoot noteren: vanaf 5,0 liter/100 
km gemiddeld en 135 gr/km. Hij is 
daarmee een van de meest zuini-
ge bedrijfswagens. De Opel Combo 
is leverbaar vanaf 9.995 (excl. BTW/
BPM) en voor een bedrag vanaf 
slechts 11.555,- (excl. BTW/BPM) 
beschikt de klant over een Combo 
Business Plus.

Mobiliteitsprogramma 
Opel Road Plus 
Elke Opel bedrijfswagen wordt 
standaard geleverd met het mobi-
liteitsprogramma Opel Road Plus. 
Dit servicepakket, dat onder andere 
zorgt voor optimale inzetbaarheid, 
bestaat uit een zestal services, na-
melijk: service zonder afspraak, on-
derhoud en vervanging van service-
onderdelen binnen drie uur, vervan-
gend vervoer gedurende drie jaar, 
speciaal telefoonnummer voor be-
drijfswagenklanten, een jaar Opel 
Assistance (mobiliteitsgarantie) en 
negen jaar Opel Assistance Plus 
(maximum van 250.000 kilometer). 
Voor meer info: Opel van Kouwen.

Expositie van Jochem de 
Ruijter in de Willisstee

Wilnis - Jochem de Ruijter expo-
seert van 3 januari tot 28 februa-
ri in Café Stee-Inn. De bijzondere 
expositie omvat 7 werken. Een zes-
tal schilderijen zijn te bezichtigen in 
zaal III tijdens de openingstijden van 
Café Stee-Inn.

De 29-jarige Jochem de Ruijter is 
een geboren en getogen Wilnisser 
en een kleinzoon van wijlen de heer 
T. van Oudenallen.

Nadat Jochem van het VeenLanden 
College kwam, heeft hij na lang zoe-
ken naar wat hem het meest aan-
trok, uiteindelijk gekozen om een 
gedegen koksopleiding te volgen. 
Lekker en goed eten is voor Jochem 
belangrijk!

Verder besteedt hij veel tijd aan vrij-
willigerswerk en niet te vergeten zijn 
hobby’s: het verzamelen van minia-
tuurauto’s, luisteren naar muziek en 
creatief bezig zijn. Een en ander re-
sulteerde in het heden tentoonge-
stelde. Apart en kunstzinnig, beet-
je abstract en kubistisch, surrealis-
tisch.

Kunstwerken
Jochem werkt met diverse materia-
len in zijn schilderijen zoals kunste-
naars in de dop op de kunstacade-
mie, leren.

Alleen Jochem heeft de gave om 
zichzelf op dit gebied te ontplooien, 
nadat hij teken- en schilderlessen 
heeft genomen in Woerden. 
Het is zeker de moeite waard om 
deze aparte kunst te komen bekij-
ken.

Wilt u ook exposeren?
Dorpshuis/Sporthal Willisstee is ook 
een Cultureel centrum, zodat men-
sen uit De Ronde Venen en daarbui-
ten hier gratis mogen komen expo-
seren. (niet commercieel dus).

Wie ook eens wil exposeren In de 
Willisstee kan contact opnemen met 
Diny Kroon-Vis. Zij regelt gratis uw 
expositie. 
U kunt haar bereiken op tel. 06-
23109948 of op maandagmiddag 
tussen 14.00 uur en 19.30 uur in de 
Willisstee, 
tel. 0297-28 46 35. 



De Ronde Venen – Sinds 1 januari jl. heeft de gemeente De Ronde Venen er een gemeente bij 
gekregen en wel Abcoude en Baambruggen. De naam van de complete gemeente blijft (voorlopig) 
gewoon gemeente De Ronde Venen heten, zo heeft de oude gemeenteraad nog beslist. Echter 
sinds maandagavond jl. heeft deze nieuwe gemeente ook een nieuwe raad. Onderverdeeld in 
acht partijen en 27 raadsleden. Ook is maandagavond het nieuwe college geïnstalleerd. Vier 
wethouders en de oude burgemeester M. Burgman, maar zij is tijdelijk. Vanaf heden kunnen de 
kandidaat burgemeesters gaan solliciteren en zo rond mei/juni zal bekend worden wie de nieuwe 
burgemeester zal worden.
De vier nieuwe wethouders zijn: Ingrid Lambregts CDA (een oude bekende, ook de afgelopen vier 
jaar was zij wethouder) Pieter Palm VVD, een nieuweling. Stond zelfs niet op de kandidatenlijst 
van de VVD . Erika Spil, PvdA/GroenLinks ook een nieuw gezicht en Kees Schouten CU/SGP. Voor 
het eerst wethouder, maar heeft er al heel wat jaartjes op zi� en als raadslid. De foto van het 
nieuwe college kunt u zien op de voorpagina van deze krant. 

                           MOGEN WIJ U EVEN VOORSTELLEN: 

                De nieuwe gemeenteraad 
van de nieuwe gemeente De Ronde Venen

VVD

D66

CDA

PVDA/
GROEN 
LINKS

CU-SGP

Rouwenhorst Van Diemen Hoogendijk

Vonk Kooijman de Dood

Houmes Doorn

Kroon

van den Heerik Van Olden Harmens

Lugtmeijer van der Greft Blans

Goldhoorn Schreurs

Dekker van Kessel

Verbruggen Grondijs

Stam Hoogenhout

SVAB

MelkmanKok

Hagen Kneppers

RVB
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Programma CursusProjeCt
 De STICHTING CURSUSPROJeCT De RONDe VeNeN bIeDT U OP Deze PaGINa’S HaaR CURSUSaaNbOD aaN VOOR HeT kOmeNDe SeIzOeN

CURSUSmaRkT VRIJDaG 14 JaNUaRI 2011 
VaN 19.30 - 21.00 UUR
Het seizoen wordt geopend met een cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen. Vanaf 19.30 uur 
zijn docenten aanwezig om u te informeren over het cursusaanbod en u het een en ander te laten zien.

zO SCHRIJFT U IN
Tijdens de cursusmarkt is de eerste inschrijfmogelijkheid. Betalen kan alleen door het invullen van een 
éénmalige machtiging die voor u klaar ligt. Zorg dat u uw bankrekening- en telefoonnummer en liefst 
ook uw e-mailadres bij de hand heeft. U kunt voor maximaal 2 personen tegelijk inschrijven!

Het is ook mogelijk om een inschrijfformulier vanaf de website www.cursusproject.nl thuis in 
te vullen en uit te printen. Dit formulier hecht u vervolgens aan de éénmalige machtiging die op 
de cursusmarkt wordt uitgereikt. beide formulieren levert u vervolgens bij de inschrijftafel in.

Na de cursusmarkt:
• Bij de vestigingen van de Rabobank in de gemeente De Ronde Venen uitsluitend 
 door het invullen van de éénmalige machtiging.
• Door middel van overschrijving op rekeningnummer 4496222 bij de ING t.n.v. 
 ‘Stichting Cursusproject De Ronde Venen’. Vergeet niet de nummers van de cursus(sen) 
 en uw adres te vermelden.
• Via internet door het invullen en opsturen van het inschrijvingsformulier op de website: 
 www.cursusproject.nl

Let op:
• de inschrijvingen op de cursusmarkt hebben voorrang op de inschrijvingen via bank of internet.
 Annulering na plaatsing is niet mogelijk.
• Cursusgeld kan niet worden gerestitueerd. 
• De cursuskosten en de materiaalkosten worden op grond van de éénmalige machtiging geïnd.
• U kunt zich niet telefonisch opgeven!
• Schrijf zo snel mogelijk in, want de cursus van uw keuze kan snel vol zijn of kan bij te geringe 
 deelname worden geannuleerd.

CURSUSLOCaTIeS
De Boei Kerklaan 32 3645 EV Vinkeveen  0297-261734
Veenlanden College Bonkestekersweg 1 3645 KZ Vinkeveen 0297-261514

CONTaCTPeRSONeN
Auwert Dekker 0297-261849 auwert@casema.nl
Rob Kerkhoven 0297-285570 rkerkhoven@ziggo.nl

Informatie over het Cursusproject en het 
cursusprogramma is ook beschikbaar 
op de website:

www.cursusproject.nl
De Stichting Cursusproject kan onder 
geen enkele omstandigheid aansprakelijk 
worden gesteld voor schade aan personen 
en/of eigendommen. Evenmin is deze 
aansprakelijkheid voor diefstal of vermissing 
van persoonlijke goederen tijdens de door haar 
georganiseerde activiteiten van toepassing.

DIT PROGRamma IS TOT STaND 
GekOmeN meDe DOOR De STeUN 
VaN De GemeeNTe De RONDe VeNeN 
eN RabObaNk RIJN eN VeeNSTROmeN

1.  Yoga
In deze cursus proberen we de ademhaling bij onszelf te her-
ontdekken. Ook wordt het lichaam door opbouwende oefe-
ningen soepel gehouden. Massage wordt toegepast waar 
dit nodig is. Ieder werkt naar eigen mogelijkheden zonder 
te moeten presteren. Je leert om je te concentreren en om 
evenwicht te scheppen tussen lichaam en geest.
12 dinsdagen 10.00-11.00 uur
data 18-25 jan, 1-8-15 feb,
 1-8-15-22- 29 mrt, 5-12 apr.
o.l.v. Mariëtte Prakke 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 60,-

2. Fotoalbum maken met 
 digitale foto’s
Vroeger plakten we onze foto’s in en we schreven er leuke 
teksten bij. Nu doen we hetzelfde, maar dan digitaal op de 
computer. In 1 avond leert u een fotoalbum maken met be-
hulp van gratis software. U leert de foto’s aanpassen aan de 
gewenste vorm (uitknippen dus), vergroten en verkleinen, ef-
fecten toepassen, teksten maken in elke kleur, grootte en let-
tertype. Ook de achtergronden leert u zelf te maken. Met de 
reader kunt u het thuis op uw gemak allemaal uitproberen en 
nadoen om zo uw eigen vakantieboek te maken met uw ei-
gen omslag. De cursist moet wel vertrouwd zijn met het wer-
ken onder Windows.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 18 januari 
o.l.v. Queenie Reesinck
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 2,50 

3.  Lezing Suriname
Een avond over Suriname gaat behalve over de huidige poli-
tiek natuurlijk ook over de slavernij, over de verschillende be-
volkingsgroepen, maar ook over de prachtige natuur. Laat u 
meevoeren met de mooie beelden en muziek. Het is alsof u 
in de bioscoop zit: prachtige beelden geprojecteerd met een 
professionele beamer op een groot scherm, terwijl de muziek 
u intussen in de juiste sfeer brengt. 
1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 20 januari 
o.l.v. Queenie Reesinck
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

4.  aardingstechnieken
Een goede aarding is belangrijk om goed in onze stroom te 
blijven, spiritueel te kunnen groeien en bovenal, de juiste 
beslissingen op het juiste moment te kunnen nemen. Deze 
avond zullen een aantal methoden, handreikingen en medi-
tatietechnieken op dat moment aan bod komen, zodat we uit 
dat hele scala juist die techniek kunnen kiezen die het meest 
op dat moment bij ons past.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 24 januari
o.l.v. Tanja van de Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

5.  Spaans voor gevorderden
Deze cursus is voor een ieder die reeds enige basiskennis 
heeft van de Spaanse taal en graag zijn grammaticale basis-
kennis en spreekvaardigheid wil verbeteren.
10 dinsdagen 20.00-22.00 uur
data 25 jan, 1-8-15 feb, 
 1-8-15-22-29 mrt, 5 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 6,-

6.  bridge voor gevorderde beginners
Deze cursus is bedoeld voor iedereen die zich de eerste be-
ginselen van het bridgespel heeft eigengemaakt. De basis-
theorie wordt verder uitgediept, veel aandacht besteden we 
aan het af- en tegenspel. Preëmptief bieden, signaleren en 
slem bieden komen aan de orde. Veel oefenen staat cen-
traal. Na deze cursus zult u zich goed kunnen weren aan de 
bridgetafel.
10 dinsdagen 19.45-22.00 uur
data 25 jan, 1-8-15 feb, 
 1-8-15-22-29 mrt, 12 apr.
o.l.v. Joop van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 12,80 
 (voor boekje Leer Bridge deel 2) 

7.  Doe meer met uw vakantiefoto’s
Behalve het maken van fotoboeken kun je je foto’s ook tot 
een mooie film of Dvd samenstellen. Leer hoe je met gra-
tis software de beelden in elkaar kunt laten overgaan, waar-
bij zelfs bewegingen als inzoomen en “pannen” mogelijk zijn. 
Kies er muziek bij die de maat van de beeldwisselingen aan-
geeft en zo de sfeer verhoogt. In 5 avonden is het mogelijk 
een eenvoudige “film” (serie) te leren maken. De cursist moet 
wel vertrouwd zijn met het werken onder Windows.
5 dinsdagen 20.00-22.00 uur
data 25 jan, 1-8-15-22 feb.
o.l.v. Queenie Reesinck
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-
materiaalkosten € 2,50 

8. Spaans voor beginners
Weet u dat Spaans de tweede wereldtaal is, handig dus als 
u de taal meester bent. Na deze cursus kunt u een beperk-
te conversatie voeren. Zodat u zich bijvoorbeeld in een res-
taurant of aan de balie van een hotel goed verstaanbaar kunt 
maken.
10 woensdagen 20.00-22.00 uur
data 26 jan, 2-9-16 feb, 
 2-9-16-23-30 mrt, 6 apr.
o.l.v. Marina van Es 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 6,-

9. excursie Paleis op de Dam
We brengen een bezoek aan het voormalig Stadhuis van Am-
sterdam (thans Paleis) op de Dam, waar de Vrede van Mun-
ster en de niet bescheiden trots van Amsterdam in de verbor-
gen iconografie tot uitdrukking werd gebracht. 
1 zaterdag 14.00-16.00 uur
datum 29 januari
o.l.v. Jean van Tongeren
verzamelen Ingang Paleis (Damzijde), Amsterdam
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten entree Paleis of MJK.

10. Fitness Totaal 
Fitness Totaal geeft u de mogelijkheid uw lichaam te trainen 
volgens een gevarieerd programma van hedendaagse trai-
ningsmogelijkheden. De lessen worden veelal op muziek ge-
geven en de verschillende manieren van fitnessactiviteiten 
- als aerobics, callanetics en diverse grondvormen van be-
wegen - vormen de basis van deze cursus. De opbouw van 
de lessen is als volgt: een warming-up, de kern waarbij spe-
ciale aandacht aan een groep spieren wordt gegeven, coo-
ling-down, stretching en ontspanningsoefeningen. De cursus 
is niet aan leeftijd of conditie gebonden en kan zowel door 
dames als heren worden gevolgd. 
13 maandagen: 20.15-21.30 uur
data: 31 jan, 7-14-21-28 feb, 7-14-21-
 28 mrt, 4-11-18 apr, 9 mei
o.l.v. Ulco Wiersma 
plaats Veenlanden College, Vinkeveen
cursuskosten € 65,-

11.  Frans voor beginnende 
 gevorderden
Deze cursus is voor mensen die een basiskennis van het 
Frans hebben. De cursus is gebaseerd op een communica-
tieve aanpak. De lessen zijn levendig en interactief en doen 
een beroep op de spontaniteit van de cursist. Er worden con-
crete omstandigheden gecreëerd, waarin het Frans kan wor-
den toegepast. De docente heeft Frans als moedertaal, is 
ervaren en gediplomeerd in het onderwijs Frans als tweede 
taal.
10 maandagen 19.15 - 21.15 uur
data 24-31 jan, 7-14 feb, 
 7-14-21-28 mrt, 4-11 apr.
o.l.v. Myriam Bouzid 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 50,-
materiaalkosten € 19,60 (voor boek Studio 60) 

12.  klokkenmuseum Utrecht
Grenzend aan Flora’s Hof, vlak onder de Domtoren, is in een 
voormalig veilinggebouw de werkplaats van het museum ge-
vestigd. Het bijzondere gebouw staat grotendeels in het ge-
bied van het voormalige Romeinse castellum. De Romeinse 
muur loopt recht onder de werkbanken van de orgelrestau-
ratoren door. Een betere plek, waar de historie de restau-
ratoren zal inspireren kan het museum zich niet wensen! In 
het atelier zijn de restauraties van vele instrumenten zicht-
baar geworden voor publiek. Dit is het voor het eerst sinds de 
ruime halve eeuw van het bestaan van het Nationaal Muse-
um van Speelklok tot Pierement. Bezoek aan de Restauratie 
ruimte en daarna op eigen gelegenheid bezoek aan de ten-
toonstelling Chinese klokken: SingSong schatten uit de ver-
boden stad.
1 woensdag 14.00 - 15.30 uur
datum 2 februari
o.l.v. Gids klokkenmuseum 
verzamelen Steenweg 6, Utrecht (ingang museum)
cursuskosten € 10,-

13.  zumba (voor jong en oud)
Zumba is op dit moment helemaal HOT! Zumba is een dance-
fitness workout op swingende Latijns-Amerikaanse muziek. 
De verschillende Latijns-Amerikaanse dansstijlen o.a. Salsa, 
Merengue, Samba komen aan bod en doen de heupen swin-
gen. De opzwepende muziek en de leuke bewegingen zor-
gen ervoor dat u niet eens door hebt dat u bezig bent met een 
geweldige training! De Zumba danspasjes zijn door jong en 
oud aan te leren en helemaal niet moeilijk.
10 donderdagen 20.00 - 21.00 uur
data 3-10-17 feb, 3-10-17-24-31 mrt, 
 7-14 apr.
o.l.v. Ashna Mungra
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 50,-

14.  Rijksmuseum Gabriël metsu
Deze winter toont het Rijksmuseum 35 schilderijen van de 
zeventiende eeuwse schilder Gabriël Metsu. Intieme, ge-
detailleerd geschilderde tafereeltjes tonen onder meer een 
schrijver van een liefdesbrief, een bakker die op zijn hoorn 
blaast of een oude drinker die je aankijkt. De schilderijen ko-
men uit musea in binnen- en buitenland, en enkele privé-col-
lecties.
1 zaterdag 10.30-11.30 uur
datum 5 februari
o.l.v. Yuri van der Linden 
verzamelen Ingang Rijksmuseum, Amsterdam
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten entree museum of MJK

15.  anna Haen: workshop 
 koken met thee
Bent u ook een theeliefhebber? Heerlijk, zo’n kop thee, ze-
ker omdat er tegenwoordig zo’n grote keus is uit de meest uit-
eenlopende smaken. Maar wist u dat u veel meer kunt doen 
met thee? In deze workshop leert u wat u in de keuken kunt 
doen met thee. Een verrassende kookworkshop.
1 zondag 17.00-20.00 uur
datum 6 februari
o.l.v. Yvo van de Berg 
plaats Gein Zuid 23 A, Abcoude
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 38,-

16.  Lezing Sensi-therapie
Sensi-therapie is een multidisciplinaire behandelmethode 
met een hoge effectiviteit. Er wordt vanuitgegaan dat klach-
ten nooit puur lichamelijk, emotioneel of mentaal zijn, maar 
dat er sprake is van een gelaagd samenspel. Daarom wor-
den bij Sensi elkaar aanvullende therapieën gelijktijdig inge-
zet. Onder andere: Voedings- en allergiemeting, Bloesem- 
en edelsteenremedies, Drukpuntmassage, Holistic pulsing, 
Emotional FreedomTherapie, Orthomoleculaire middelen en 
Diëten. Aan de hand van meting met een biosensor wordt be-
paald welke combinatie van behandelwijzen de meest effec-
tieve is. Sensi is effectief bij veel verschillende klachten. Tij-
dens deze lezing hoort u er meer over.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 7 februari
o.l.v. Gerrie Stevenhagen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

17. Opfriscursus nieuwe spelling
Al eeuwenlang maken we ons druk over de manier waarop 
we woorden moeten schrijven. Ook de nieuwe spelling van 
2005 heeft veel discussie en ophef doen ontstaan. Hoe zit 
het toch precies met al die regels? Moet ik een hoofdletter 
gebruiken of niet? Wanneer gebruik je het koppelteken? Hoe 
zit het met die tussen-n? Over deze zaken en nog veel meer 
wordt u op deze avond op een overzichtelijke wijze geïnfor-
meerd. 
1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 10 februari
o.l.v. Joop van Delft 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 2,50 

18.  Fotografie-1
In 8 lessen leer je: - hoe je toestel werkt. Wat doen al die 
knoppen, functies, en programma’s? - hoe je betere en mooi-
ere foto’s kunt maken. Door inhoud, door compositie, door 
presentatie. - hoe je je foto’s kan verbeteren, door gebruik 
van basale computer bewerking. - de geheimen van pixels, 
ISO, WB, gamma, en histogrammen! Er zijn ook foto-op-
drachten met opbouwende kritiek over de resultaten. In over-
leg wordt een ‘fotosafari’ naar Kasteel De Haar gepland op 
een zaterdagochtend.
8 maandagen 20.00-22.00 uur
data 14-28 febr,14-21-28 mrt, 
 11-18 apr, 16 mei
1 zaterdag 23 april: 09.30-13.00 uur 
o.l.v. Peter Turner 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 45,-

19. alexander de Grote op weg naar 
 het Oosten
Naar aanleiding van de expositie in de Hermitage te Amster-
dam (tot 18 maart 2011) wordt een dialezing gegeven over 
Alexander de Grote (4e eeuw voor Chr.) die tijdens zijn le-
ven vele mensen wist te inspireren. Tijdens zijn veldtochten 
naar het oosten ging hij op zoek naar de oorsprong van Di-
onysos. Volgens de oude Grieken was die afkomstig uit het 
exotische oosten, mogelijk India. Alexander de Grote reis-
de Dionysos achterna en kwam in contact met vele landen. 
Hij stichtte overal hoofdsteden. In de expositie komen aller-
lei aspecten aan bod, vanaf de Oudheid tot en met de mo-
derne tijd.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 16 februari
o.l.v. Lisette Le Blanc 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-

20.  Numerologie
Al duizenden jaren zijn mensen zich bewust van de beteke-
nis van getallen. Je zou getallen kunnen zien als kosmische 
krachten met eigen trillingen en/of energie. Hierdoor kunnen 
je eigen getallen hun invloed hebben op jouw leven. Op de-
ze avond wordt verteld over de geschiedenis van de getal-
lenleer, de getallen zelf en het berekenen van je geboorte- 
en naamgetal.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 16 februari
o.l.v. Tanja van de Moolen 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

21.  biljarten 
Net als tennis en golf is het biljartspel toegankelijk voor ie-
dereen en zeker niet alleen voor heren. Van 6 tot in de 90-
tig kun je het biljartspel beoefenen. We spelen in deze cur-
sus het zogenaamde libre (vrije spel) met 3 ballen. Dus geen 
pockets (holes) in de tafel maar simpel spelen met de zoge-
naamde stootbal (keubal) van bal 1 naar bal 2 waardoor een 
carambole ontstaat. Als je het ziet spelen lijkt het makkelijk, 
dit is echter schijn want je moet de keu (biljartstok) juist kun-
nen voeren waardoor richting, baldikte en tempo ‘één geheel’ 
vormen. Het belangrijkste doel is om u met plezier te laten bil-
jarten.
5 dinsdagen 20.00-21.00 uur of 21.00-22.00 uur
data 1-8-15-22-29 maart
o.l.v. Ton Bocxe 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 25,-

22.  Successiewet en besparing van 
 erfbelasting
Mevrouw mr. M.J.C. van den Bos, kandidaat-notaris bij Fa-
noy Forsthövel Netwerk Notarissen zal een lezing geven in-
zake erf- en schenkbelasting, de belangrijkste wijzigingen en 
mogelijkheden tot belastingbesparing
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 2 maart
o.l.v. Mw. van den Bos
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
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23. Voorjaarsdecoratie
Het voorjaar komt er weer aan en met deze decoratie halen 
we het ook vast in huis!
1 woensdag 20.00-22.30 uur
datum 2 maart
o.l.v. Jetty Steeneken en Cobie Oudijk 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 20,- 

24. kunstgeschiedenis: 
 byzantijnse kunst
Naar aanleiding van de tentoonstelling over kunst in Mace-
donie in het Museum Catharijneconvent zullen wij de Byzan-
tijnse Kunst in het algemeen onder de loep nemen. Begin-
nend in Constantinopel, Thessalonikie, Ravenna en Porenz 
komen vervolgens de mozaïeken en schilderingen in Cappa-
docie, Athos, Mystras en Meteora aan bod evenals de kunst 
in de in de kloosters van St Lucas en Daphni in Griekenland. 
We sluiten de cursus af met een bezoek aan de tentoonstel-
ling in het Catharijneconvent te Utrecht.
4 donderdagen 20.00-22.00 uur
1 zaterdag 14.00-16.00 uur
data 3-10-17-24-26 maart
o.l.v. Jean van Tongeren 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 25,-
materiaalkosten entree museum of MJK

25. Workshop Persoonlijke Stijl
Waar kunt u met uw figuur op letten zodat u er zo mooi mo-
gelijk uitziet. Vindt u dat u bijvoorbeeld lange of korte benen, 
een buikje, platte billen, geen borsten of juist teveel heeft. In 
deze workshop gaan we gezamenlijk kijken waar u dan aan-
dacht aan zou kunnen besteden zodat uw lichaam in balans 
komt.
1 zaterdag 14.00-17.00 uur
datum 5 maart
o.l.v. Vera Zwaan 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 20,-

26.  Workshop kleurenleer
Niets zo moeilijk als kleurenleer. Dat is tenminste wat veel 
mensen zeggen. Tot het een keer goed uitgelegd wordt, dan 
blijkt dat kleurenleer juist makkelijk toe te passen is. Bijvoor-
beeld in al je creatieve werk zoals schilderen of quilten of bij 
het kiezen van kleuren in je huis of kleding. In deze workshop 
gaan wij beginnen met een stukje uitleg met voorbeelden. 
Daarna gaan wij aan de slag met oefeningen om nog beter 
te begrijpen hoe kleurenleer in elkaar zit. Na afloop heeft een 
ieder een eigen naslagwerkje opgebouwd om in de toekomst 
bij twijfel in te zien. 
1 maandag 19.45-22.00 uur 
datum 7 maart
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 14,50 

27.  Tekenen met een potloodje
We gaan tekenen met een potlood op papier. Terug naar de 
basis. We gaan geen voorwerpen tekenen maar vormen. 
“Blind” tekenen en restvorm tekenen. Ook tonen en schadu-
wen nemen we mee. Heerlijk ontspannen tekenen voor je ei-
gen plezier.
2 dinsdagen 13.30-15.30 uur
data 8-15 maart
o.l.v. Annie Overbeeke 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 10,-

28.  Vallende torens en 
 schuivende dijken
Een lezing over het Wilnisse gebeuren in samenhang met de 
bodemopbouw, welke soms verrassende effecten laat zien. 
Naast de lusten, de turfwinning en veeteelt, zijn ook de lasten 
van verzakkende wegen, woningen en maaivelden in het al-
gemeen aan de orde van de dag. In het bijzonder het verhaal 
van het recent opgeleverde funderingsherstel en de restaura-
tie van de Wilnisse dorpskerk. Hierbij zijn unieke technieken 
toegepast bij het herfunderen. Een toevoeging aan de bouw-
geschiedenis van het huidige gebouw en zijn voorgangers, 
welke nog niet eerder zijn gepresenteerd. Alles in een breed 
kader welke zich uitstrekt tot de totale Holland Delta, omdat 
al deze problemen zich niet tot één plaats beperken. Een ver-
haal over de “pudding” waarop wij wonen en waar we als be-
woners van op de hoogte dienen te zijn. Alles ondersteund 
door niet eerder vertoond beeldmateriaal.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 9 maart
o.l.v. Aales van Leeuwen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

29.  zingen met hart en ziel
Zingen ontspant, zingen heelt, maakt blij en geeft ruimte. 
We gaan zingen vanuit ons hart. Hiervoor hoef je geen no-
ten te kunnen lezen, niet mooi te kunnen zingen. Het enige 
dat je nodig hebt is jouw eigen instrument, met eigen klank en 
kleur: jouw unieke stem. Zingen opent het hartcentrum, dus 
iedereen die dat wil ervaren is van harte welkom!
1 donderdag 19.30-22.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Jane Coerts
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

30.  Rondleiding amC
Onder leiding van een AMC- vrijwilliger loopt u 45 minuten 
door de gangen en de pleinen van dit grote ziekenhuis. Na 
afloop hiervan kunt u desgewenst een bezoek brengen aan 
het Vrolik Museum, genoemd naar hoogleraar Gerardus Vro-
lik (1775-1859). Daar vindt u een verzameling zeer uiteen-
lopende anatomische preparaten (vooral van medische af-
wijkingen), opgebouwd uit nalatenschappen van medische 
hoogleraren van de afgelopen 200 jaar. De internationaal be-
faamde collectie wordt ook nu nog gebruikt voor onderwijs en 
onderzoek. 
1 donderdag 14.00 -15.00 uur
datum 10 maart
o.l.v. Vrijwilliger AMC 
verzamelen AMC-hoofdingang, op grote plein 
 bij boekhandel Scheltema
cursuskosten € 5,-

31.  Workshop natuurlijke make-up 
 voor de rijpere huid
Vanaf het 25e levensjaar begint de huid al wat te veroude-
ren en op ongeveer 45-jarige leeftijd merken we goed de ver-
schillen met onze jonge huid. De oogleden gaan iets meer 
hangen, er ontstaan rimpeltjes etc. Dit vraagt een andere ma-
nier van verzorgen en opmaken. We beginnen de workshop 
met een globale kleuranalyse van alle deelnemers. Daar-
na maakt u zichzelf op met behulp van mijn aanwijzingen. U 
krijgt een hand-out met alle stappen mee zodat u voortaan 
weer straalt 
1 zaterdag 14.00 - 17.00 uur
datum 12 maart
o.l.v. Vera Zwaan 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 15,- 

32. Glitterfolie 
Deze folie geeft veel mogelijkheden voor de mooiste deco-
raties. We gaan werken op kleding; echter ook andere mate-
rialen zijn uit te proberen. Hierbij kan gebruik gemaakt wor-
den van stansen of big shot. Bestaande patronen/figuren in 
de stof kunnen mooi subtiel benadrukt of omlijst worden. Een 
chique rand langs een effen jurk/shirt maakt er iets moois 
van. Figuren op kinderkleding zijn nog veel sprankelender te 
maken. Er zijn veel mooie kleuren en de verwerking is zo ge-
makkelijk! Dus pimp uw bestaande kleding of andere voor-
werpen. Bewerkte stoffen kunnen op 40 graden gewassen 
worden.
1 woensdag 20.00 - 22.00 uur
datum 16 maart
o.l.v. Marja Knaap 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 12,- 

33.  Papier-maché koeien 
 schilderen
Bij deze cursus gaat u een koe van papier-maché beschilde-
ren met acryl verf. Deze koeien beschilderen met acrylverf 
geeft je het gevoel van voorjaar en Pasen. Maar deze koe 
doet het ook goed als hippe interieur koe. Een gezellige och-
tend waarbij uiteraard eerst inspiratie wordt opgedaan in de 
koeienstal.
1 zaterdag 10.00-13.00 uur
datum 19 maart
o.l.v. Karin van der Scheur 
plaats Demmeriksekade 17, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 25,- 

34.  anna Haen: de lente-keuken
Lentekriebels... De meeste mensen denken hierbij aan uitlo-
pende knoppen van bomen en struiken, aan bloeiende bol-
len en dergelijke. Deze kookworkshop gaat u op een andere 
wijze inspireren: we gaan de lente binnenhalen in onze keu-
ken. Leuk om straks familie en vrienden te verrassen met een 
feestelijke lente-paastafel.
1 zondag 15.00-18.00 uur
datum 20 maart
o.l.v. Yvo van de Berg
plaats Gein Zuid 23 A, Abcoude
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 38,- 

35.  Fotografie-2
Zie de informatie bij cursus Fotografie-1 nr.18.
8 woensdagen 20.00 - 22.00 uur
data 23-30 mrt, 13-20 apr, 
 11-18-25 mei, 1 juni.
1 zaterdag 21 mei: 09.30-13.00 uur
o.l.v. Jan van Veen
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 45,-

36.  kasteel-museum Sypesteyn
Op de fundamenten en met bouwmateriaal uit afgebroken 
historische gebouwen en kerken laat jonkheer Henri van Sy-
pesteyn een sober stamslot herrijzen. Hij richt zijn kasteel in 
als museum. Ter lering en vermaak. Hij brengt er de talrijke 
familieportretten onder, evenals zijn verzamelingen kunst en 
kunstnijverheid, waaronder het zeldzame Loosdrechts porse-
lein. Onder leiding van een gids krijgt u een rondleiding door 
het kasteel-museum.
1 dinsdag 14.00-16.00 uur
datum 29 maart
o.l.v. gids Sypesteyn 
plaats Nieuw Loosdrechtsedijk 150, 
 Loosdrecht
cursuskosten € 10,-

37.  Dialezing zuid-afrika
Dialezing over een 6-weekse campertocht door Zuid-
Afrika, Namibië, Zambia en Botswana. We starten in 
Kaapstad(Tafelberg, Robbeneiland, Kirstenbosch). Dwalen 
door Stellenbosch en gaan via de Cederbergen naar Nama-
qualand. In Namibië zien we de oranje zandduinen van Sos-
susvlei Veel Afrikaanse dieren komen schitterend in beeld 
naast de levenswijze en cultuur van de ‘oudste mensen’, de 
San-Khoi. Na een vlucht boven de Victoria Watervallen gaan 
we naar het Tuli Wildpark, en beleven een bijzonder nachte-
lijk avontuur in de wildernis. Terug in Zuid-Afrika, voor een 
4-daags verblijf in de Kruger Wildtuin. Tenslotte brengen we 
via de Drakensbergen een bezoek aan Pretoria en Johan-
nesburg.
1 woensdag 20.00-22.00 uur
datum 30 maart
o.l.v. Dick van Toorn
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

38.  Workshop tekenen 
 met pastelkrijt
Vroeger was dat al zo leuk, tekenen met krijt op de stoep. 
Je ziet nu professionele kunstenaars prachtige kunstwerken 
maken op straat die vervolgens weer weg regenen. Gelukkig 
kun je ook met krijt op papier werken, dan blijft je kunstwerk 
bewaard en kan het ingelijst worden. In deze workshop gaan 
wij met pastelkrijt op papier aan de slag. De 1ste avond be-
steden wij aandacht aan materiaalkennis en zetten wij de te-
kening op. De 2de avond maken wij onze tekening af. Materi-
aal is aanwezig om te gebruiken.
2 woensdagen 19.45-22.00 uur 
datum 30 maart, 6 april
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 11,- 

39.  Workshop kunstkoeien 
 met een paastintje
In de eerste les gaan we met een schildersezel het weiland in 
waar u koeien leert tekenen. In de tweede les wordt er weer 
getekend en gaan we een schilderij maken. Een heerlijke 
ochtend in de weide of bij slecht weer in de stal tussen de 
koeien waarbij talent voor tekenen niet belangrijk is. Iedereen 
gaat met een echte kunstkoe naar huis.
2 zaterdagen 10.00-13.00 uur
data 2-9 april
o.l.v. Karin van der Scheur 
plaats Demmeriksekade 17, Vinkeveen
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 30,- 

40.  beeldhouwen met speksteen
De opzet van de cursus is in eerste instantie bedoeld om ken-
nis te maken met vormgeven, bewerken en technieken van 
beeldhouwen. Tijdens de lessen zal informatie worden ge-
ven over de herkomst van de stenen, waaruit ze zijn opge-
bouwd en wat ermee te doen. U gaat uw eigen steen een 
unieke vorm geven, waarvan het resultaat aan het eind van 
de cursus aan iedereen kan worden getoond.
5 dinsdagen 09.30-12.00 uur
data 5-12-19-26 april, 10 mei
o.l.v. Annet Rademaker
plaats Amstelkade 45, Woerdense Verlaat
cursuskosten € 25,-
materiaalkosten € 25,- (excl. kosten steen) 

41.  Lezing Huidtherapie
Deze lezing geeft u informatie over het vak Huid- en oedeem-
therapie. U woont een presentatie bij waarbij u inzicht krijgt 
In de mogelijkheden van huidtherapie. Er wordt besproken 
waarmee u bij een huidtherapeut terecht kunt, welke behan-
delingen de huidtherapeut uitvoert en hoe deze behandelin-
gen in z’n werk gaan. 
1 woensdag 19.30-21.30 uur
datum 6 april
o.l.v. Annieke de Grood
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

42.  Film ecuador en Galapagos
Filmverslag van een reis naar Ecuador en de Galapagos ei-
landen. In Ecuador worden Quito en de grote indianenmarkt 
in Otavalo bezocht. Na een verblijf in de jungle van de boven-
loop van de Amazone, worden Baños en Cunca aangedaan. 
Vervolgens de spectaculaire treinreis naar de Duivelsneus. 
Via de kust in Puerto Lopez worden diverse eilanden van de 
Galapagos archipel per boot aangedaan.
1 donderdag 20.00-22.00 uur
datum 7 april
o.l.v. Frits de Roever
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-

43. Wandeling over de 
 Westelijke eilanden
Wandeling over het Prinseneiland, Realen- en Bickersei-
land rond 1615 aangelegd als bedrijventerrein in moeras-
sig gebied aan het IJ. Nu met oude pakhuizen, grachtenpan-
den en eigentijdse sociale woningbouw. Eerst koffie bij café 
Pleinzicht, erna een ontmoeting met een boeiend stukje Am-
sterdam. Verzamelen bij de Haarlemmerpoort aan het Haar-
lemmerplein, te bereiken vanaf Amsterdam CS met bus 22 
(richting Oostzaanstraat).
1 zaterdag 11.00-14.00 uur
datum 9 april
o.l.v. Dick Keyzer 
verzamelen Haarlemmerpoort, Amsterdam
cursuskosten € 5,-

44.  Oorlog en bevrijding 
 De Ronde Venen
De docent is een enthousiaste verteller die u meeneemt in 
de plaatselijke geschiedenis vanaf 1940. Het verloop van de 
oorlogs- en bezettingstijd komt weer helemaal tot leven aan 
de hand van kranten en pamfletten uit de periode 1940-1945. 
Ook is er in dit museum-aan-huis veel te bezichtigen over de 
locale naoorlogse tijd, zoals oude schoolboeken. 
1 woensdag 14.00-16.00 uur
datum 13 april
o.l.v. Jan Compier
plaats Botsholsedwarsweg 13a, Waverveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 1,- 

45.  Stadswandeling Utrecht 
 naar Wijk C
De wandeling start bij Huize Oudaen, Oude Gracht 99, een 
voormalig stadskasteel. We lopen langs lantaarnconsoles, 
een vorm van Openbaar kunstbezit naar Wijk C, de Utrecht-
se Jordaan. We zien het beeld van veelvoudig judokampioen 
Anton Geesink, geboren in Wijk C. Op de nabij gelegen mid-
deleeuwse Jacobikerk, prijkt de oudste zonnewijzer van Ned.
(1463). Via restanten van een stadspoort stellen we ons op 
onder een waterreservoir van 1½ miljoen liter water in een 
van de oudste watertorens. Via de Winkel van Sinkel lopen 
wij naar de bakermat van de stad, het Domplein. 
1 zondag 13.30-15.30 uur
datum 17 april
o.l.v. Gids van het Gilde Utrecht
verzamelen Oude Gracht 99, Utrecht
cursuskosten € 5,-

46.  Workshop shawls knopen
Iedereen kan een shawl om zijn hals doen, maar hoe kan het 
nou net even anders dan u gewend bent? Op deze avond 
leren we minimaal 20 manieren om een shawl om te doen. 
Door verschillende shawls te combineren met uw kleding ziet 
u er steeds weer anders uit.
1 maandag 20.00-22.00 uur
datum 18 april
o.l.v. Vera Zwaan 
plaats De Boei, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten  € 1,- 

47.  Paasarrangement
Ook dit jaar kunt u weer onder vakkundige begeleiding van 
Peter en Trudy Bon een prachtig tafelstuk voor Pasen ma-
ken. Dit tafelstuk zal zeker een eyecatcher in uw woning wor-
den.
1 dinsdag 20.00-22.00 uur
datum 19 april
o.l.v. Peter en Trudy Bon 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 25,- 

48.  Workshop kaasmaken
Kunt u ook zo genieten van een stukje boerenkaas? Dan is 
dit uw kans om onder deskundige leiding een eigen Goudse 
boerenkaas van 500 gr. te maken en tevens de sfeer van een 
boerderij te beleven. Uw eigen kaasje kunt u zelf na 14 da-
gen ophalen.
1 zaterdag 14.00-16.00 uur
datum 23 april
o.l.v. Annie van der Arend
plaats Demmeriksekade 17, Vinkeveen
cursuskosten € 5,-
materiaalkosten € 17,-

49.  Workshop schetsen 
 thuis of onderweg
Je ziet ze wel eens van die prachtig geschreven en geteken-
de reisverslagen van creatieve mensen, vol met krabbeltjes 
van leuke dingen op vakantie gezien en beleefd. Dat kunt u 
ook maken! In deze workshop leren we de basis van het te-
kenen en waar je naar kijkt om zelf op vakantie van die leu-
ke krabbeltjes te maken. Dit doen we meteen in ons 1e eigen 
krabbelboekje zodat alles wat we geleerd hebben meteen 
vast gelegd wordt om na te zien in de toekomst.
3 dinsdagen 13.30-15.30 uur 
datum 10-17-24 mei
o.l.v. Resi van Zijl
plaats Energieweg 12, Mijdrecht
cursuskosten € 15,-
materiaalkosten € 29,- 

50.  Wandeling Weesp
Tijdens de wandeling vertelt een deskundige gids over het 
ontstaan en de geschiedenis van de vestingstad. Deze stad 
aan de Vecht heeft vele historische bezienswaardigheden 
zoals: schansen, grachten, sluis en bruggen, stadsboerderij-
en, het fort en de Grote kerk. Wandelend door middeleeuwse 
straten en stegen waant men zich in het verleden
1 woensdag 14.00-15.30 uur
datum 11 mei
o.l.v. Gids Historische Ver. Weesp 
verzamelen “Grote kerk” Nieuwstraat, Weesp
Cursuskosten € 5,-

51.  Wandeling Het middeleeuwse 
 amsterdam
De wandeling voert ons door de Oude Zijde van Amsterdam, 
een buurt die gedomineerd wordt door coffeeshops, seks-
boetiekjes en bordelen. De zogenaamde Wallen hebben 
door deze activiteiten en de daarmee samengaande crimi-
naliteit geen beste naam. Toch zult u zien dat het een schitte-
rend en fascinerend stukje Amsterdam is daar rond de Oude 
Kerk. Ga mee om het te ontdekken en te ervaren!
1 dinsdag 10.00-13.00 uur
datum 17 mei
o.l.v. Dick Keyzer 
verzamelen het eindpunt van bus 142 (Prins 
 Hendrikkade/Victoria Hotel)
cursuskosten € 5,-

52.  excursie Fort blauwkapel
Fort Blauwkapel maakt deel uit van de verdedigingslinie van 
forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Een uniek ver-
dedigingssysteem. Het fort kent bastions, bomvrije kazerne 
groepsschuilplaatsen etc. Het ligt in een mooi gebied en bij 
een interessant dorp. Een mooie gelegenheid om de werking 
van de verdedigingslinie en de forten te onderzoeken. 
1 dinsdag 14.00-15.00 uur
datum 24 mei
o.l.v. Gids Gilde Utrecht 
verzamelen Kapelweg 3, Utrecht
cursuskosten € 6,-

53.  Schilder workshop
We beginnen om 10 uur met koffie en verse zelfgebakken 
appeltaart, uitleg over het te maken schilderij, materiaalge-
bruik, een rondleiding en aan de slag. Tussen 12.30 en 13.30 
een lekkere lunch en om ongeveer half vier afronden. Het 
gemaakte werk van elkaar bekijken, de vernissage met een 
lekker glas wijn of prosecco. Om 4 uur richting huis met een 
zelfgemaakt kunstwerk en met het gevoel een dagje vakantie 
te hebben gehad. Zie ook www.hennywoud.nl
1 vrijdag 10.00-16.00 uur
datum 27 mei
o.l.v. Henny Woud 
plaats Cliffordweg 56, Waverveen 
cursuskosten € 10,-
materiaalkosten € 45,- (incl. lunch) 

54. aV-presentatie barcelona
Barcelona is een architectonisch wonder. De stad heeft ne-
gen bouwwerken die op de Werelderfgoedlijst van de UNES-
CO staan. We zullen ze allemaal zien. Zeven daarvan zijn 
van Antoni Gaudí. Bij de bouw van ‘zijn’ Sagrada Familia 
(1882-2026?) wordt uitgebreid stil gestaan, omdat het uniek 
is dat wij hetzelfde mee kunnen maken als de middeleeu-
wer toen er ook generaties lang aan een kathedraal werd ge-
bouwd. We maken kennis met de Romeinse oorsprong van 
deze stad toen Barcino genoemd. Verder slenteren door par-
ken, over verschillende plaças, de Ramblas - met zijn men-
selijke beelden-en door de wijken als El Born en Gracia en 
nemen een kijkje in Camp Nou - het voetbalstadion van FC 
Barcelona. Vanaf de Montjuïc-heuvel hebben we een prach-
tig uitzicht over de stad en zien we o.a. het Olympisch Stadi-
on (1992). Op de Catalaanse feestdag (11 sept.) worden er 
menselijke torens gebouwd, de z.g. castellers. Als de avond 
valt is de grandeur van de stad helemaal zichtbaar door zijn 
mooi verlichte gebouwen. 
1 woensdag 20.00-22.30 uur
datum 20 april
o.l.v. Henk Butink 
plaats De Boei, Vinkeveen 
cursuskosten € 5,-
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Eerste officiële raad van nieuwe raad langdradig en warrig

De ene schorsing na de andere 
en bomen over bomen
De Ronde Venen – Het zal u niet 
ontgaan zijn, maar sinds 1 janua-
ri hoort Abcoude bij de gemeente 
De Ronde Venen. Maandagavond jl 
werd de nieuwe raad en het nieu-
we college officieel geïnstalleerd. 
Met het afleggen van de belofte of 
de eed, velen felicitaties, een nog 
meer grote bossen bloemen was dit 
ook weer afgerond en kon het ech-
te werk beginnen. Een totaal ver-
nieuwde raad, met leden uit ‘ de ou-
de gemeente De Ronde Venen’ ,en  
uit de oude  gemeente Abcoude.
Het was duidelijk even wennen. 
Heel veel regels en verordeningen 
moesten zoveel mogelijk gelijk ge-
steld worden.. Dat zorgde voor de 
nodige, vaak navolgbare – discus-
sies en velen amendementen. 

Overwinningen
De geheel nieuwe partij in de raad 
Lijst 8 de jongeren partij behaalden 
maandagavond haar eerste ‘ over-
winning’. Zij dienden diverse  amen-
dementen in, waarvan er twee   ano-
niem werden overgenomen door de 
raad. Bijvoorbeeld het voorstel van 
het college om  het inspreekrecht 
van de burgers voor iedere raads-
vergadering af te schaffen. Lijst 8 
wilde dit niet. Zij werden hierin ge-
steund door RVB, D66 en SVAB en 
bij stemming door de gehele raad. 
Hetzelfde gold voor hun amende-
ment dat iedere fractie als daar be-
hoefte aan bestaat een tweede frac-
tieassistent mag in plaats van de 

voorgestelde 1. Ook dit werd aan-
genomen door de raad .

Bomen
Al snel bleek echter dat deze raads-
vergadering te vroeg was. Te snel en 
te weinig doordacht. Lang niet alle 
op de agenda staande voorstellen 
waren door alle fracties goed be-
studeerd. Er was te weinig tijd ge-
weest om het goed te bespreken en 
zo werden vier of vijf agendapunten 
doorgeschoven naar de raad van fe-
bruari of naar een commissie verga-
dering deze maand. 
Zo werden er bijvoorbeeld nog geen 
voorzitters voor  de nieuwe com-
missies benoemd, geen plaatsver-
vangend voorzitter van de raad en 
nog wat onderdelen. Waar wel uit-
gebreid, zeer uitgebreid zelfs over 
werd gedebatteerd was het voor-
stel van het college om de kapver-
gunning van bomen voor Abcou-
de gelijk te stellen als in De Ron-
de Venen. Dat zorgde voor grote on-
rust onder de Abcoudse raadsleden. 
Zij hadden nog net in hun laatste 
raadsvergadering als onafhankelijke 
raad Abcoude besloten dat 200 bo-
men op een beschermde lijst staan 
en niet zonder vergunning gekaapt 
mogen worden. Als voor Abcoude 
dezelfde regels zouden gaan gelden 
als in De Ronde Venen, “ dan kun je 
er op rekenen dat er morgen bomen 
omgaan. Er zijn bewoners in Abcou-
de die al met de zaag klaar staan”, 
aldus de Abcoudenaren. 

Wel hout snijden
Het werd Babylonisch. Wat te doen. 
De kersverse wethouder Cees 
Schouten bemoeide zich er ook 
even mee, maar  maakte het nog er-
ger. Hij had duidelijk niet geluisterd: 
“Hij vond dat Abcoude gewoon de-
zelfde regels moest krijgen als ‘bij 
ons in De Ronde Venen’. Bij ons in 
De Ronde Venen werkt het gewel-
dig en dat gaat het ook in Abcoude 
wel doen”, zo zei hij. Dat was olie op 
het vuur. Bij ons in De Ronde Venen, 
hoe kon hij het zeggen.

De mensen uit Abcoude ontplofte 
bijna. Met een rood hoofd ging hij 
weer zitten en zweeg. Maar wat te 
doen. Als je iets regelde moest het 
wettelijk wel juist zijn. In de oude 
gemeente De Ronde Venen werd 
nogal eens makkelijk even iets in 
elkaar gezet en bleek later dat het 
wettelijk geen stand hield en een 
rechtzaak verloren werd. “ Het moet 
wel hout snijden. Het moet dusda-
nig zijn dat niemand zomaar die bo-
men kan omzagen. Na veel heen 
en weer gepraat, werd een tijdelij-
ke oplossing gevonden. De lijst van 
beschermde bomen van Abcoude 
werd in zijn geheel in de APV mee-
genomen en dat zou – aldus de des-
kundigen - voldoende moeten zijn.

Het was een warrige, drukke en 
moeilijk te volgen vergadering. La-
ten we hopen dat dit niet de voor-
loper is voor de komende drie jaar.
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REACTIE VAN EEN LEZER

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 on-
derwerpen 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 bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis 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.

Een nieuwe gemeente,
een nieuwe naam

Nu de eenwording van De Ronde Venen en Ab-
coude een feit is, moet er ons, inwoners van Ab-
coude, iets van hart. 
De fusieplannen tussen beide gemeentes werden 
in eerste instantie door veel Abcoudenaren niet 
van harte toegejuicht. Ten westen van de A2 ko-
men wij niet vaak; misschien nog wel eens in Vin-
keveen, maar in Mijdrecht? Inmiddels zijn we ge-
wend geraakt aan het idee. En het goede functio-
neren van b.v. het loket Sociale Zaken bij u, waar 
we al enige tijd gebruik van maken, geeft hoop. 
Er is daar veel expertise. Dat we voor alle han-
delingen betreffende Burgerzaken (paspoort e.d.) 
voortaan naar Mijdrecht moeten is trouwens wel 
even slikken, maar dit ter zijde. 
De fusie voelde in eerste instantie aan als een ge-
dwongen huwelijk. En hoewel we daar nu wel wat 
over heen zijn, is er nog wel iets anders dat steekt. 
De nieuwe gemeente dreigt namelijk verder te 
gaan onder de naam De Ronde Venen. Maar re-
aliseert u zich wel dat deze naam, die in 1989 zo 
schitterend gekozen was voor uw gemeente, to-
taal niet past op Abcoude en Baambrugge? De-
ze dorpen liggen immers niet in het ontgonnen 
veengebied met de cirkelvorm.  Het gedwongen 
huwelijk zou op die manier op een inlijving gaan 
lijken, en dat wil niemand, toch?

Een jaar geleden zijn er pogingen ondernomen 
om tot een nieuwe naam voor de gemeente te ko-
men. Toen deze pogingen zijn mislukt is automa-
tisch de naam De Ronde Venen teruggekomen, 
als ‘werknaam’, die gedurende 2011 nog gebruikt 
kon worden om de inwoners de gelegenheid te 
geven alsnog een nieuwe naam te bedenken. 
We hoeven ons dus niet neer te leggen bij deze 
werknaam want er is nog een heel jaar om een 
definitieve naam te verzinnen. En waarom zouden 
we geen andere naam willen? Vinkeveen en Wil-
nis hadden het ook niet fijn gevonden als indertijd 
hun nieuwe gemeente de naam ‘Mijdrecht’ had 
gehouden. 

De vraag rijst natuurlijk hoe onze nieuwe gemeen-
te zou moeten heten. Er zijn al vele suggesties ge-
opperd, van allerlei aard, vooral historische en ge-
ografische namen. Maar zover zijn we nog niet. 
Als de nieuwe gemeenteraad eerst maar eens een 
principebesluit neemt. Want bij een nieuwe ge-
meente hoort een nieuwe naam, een naam waar-
in alle dorpen zich kunnen herkennen.

Mede namens Marijke Carasso,
Wim Timmer en Huub den Bandt.

Berber Dornseiffen-Santema, 0294-281222.

Gevonden: baby/kinderschoentje
Mijdrecht - Ik heb woens-
dagmiddag 29 december 
jl. dit schoentje gevonden, 
splinternieuw maat 23 van 
het merk Topolino.
Ik zelf zou het erg jam-
mer vinden dat zo’n mooi 
schoentje verloren ging.

Ik heb het gevonden omge-
ving Prinses Marijkelaan.

Is het van u?
Bel dan: Yvette Janmaat, 
tel: 0297-775172.

“Speel toestel  Vl inderbosschool  in 
Wil nis in Vl ammen op”

Op oudejaarsdag was ik samen met mijn buur-
man sneeuwresten aan het ruimen. Diverse jon-
gelui waren al de gehele ochtend vuurwerk aan 
het afsteken, dus eigenlijk viel dat niet op. Ech-
ter op een gegeven moment zagen we aantal jon-
gelui hard langs lopen; dat doen ze normaal niet. 
We zagen behoorlijk wat rook vanaf het school-
plein van het Vlinderbos komen en konden nog 
net de achterste 2 jongens tegenhouden. Direct 
112 bellen en de 2 jongens hun naam en tele-
foonnummer gevraagd (en alhoewel ze alleen ge-
keken hadden, toch gekregen). Binnen 5 minu-
ten was de brandweer en politie ter plaatse. Het 
speeltoestel was snel geblust (helaas rijp voor de 
sloop) en de politie is direct achter bovenstaan-
de jongens gegaan. Zij “mochten” mee naar bu-
reau en er zijn vervolgens diverse vrienden van 
hen ook verhoord.
 
Het is fijn te constateren dat zowel brandweer als 
politie zo snel op deze melding hebben gerea-

geerd en ik hoop dat de dader(s) getraceerd kun-
nen worden. Kunnen ze het komende jaar gaan 
werken om een nieuw speeltoestel bij elkaar te 
sparen. 
 
Wat ik me wel afvraag is waarom iedere puber de 
gehele oudejaarsdag gebruikt om rotjes te knal-
len. Behalve zijzelf is niemand er mee gediend. 
Jong en oud schrikken de gehele dag zich een 
ongeluk; huisdieren worden er helemaal gek van. 
Daarbij probeert men alles wat enigszins stuk kan 
gaan ook middels rotjes stuk te krijgen met onder 
andere als resultaat dat de kinderen van het Vlin-
derbos een speeltoestel minder hebben. Tjonge, 
wat hebben we een lol gehad….
Kunnen we binnen onze gemeente niet een tijde-
lijk afsteekgebied creëren waar niets stuk kan en 
iedereen op oudejaarsdag zich helemaal kan uit-
leven ?   

Matthijs Dull, Wilnis 

Dennis Looij twee keer 
Nederl ands kampioen 
baanwiel rennen
Regio - Het jaar 2010 is voor de 
Uithoornse WTC door haar renners 
op een fantastische wijze afgeslo-
ten. Van 28 t/m 30 december stond 
het NK baanwielrennen op het pro-
gramma voor de categorieën junio-
ren en elite/beloften, voor zowel da-
mes als heren. Op de wielerbaan 
van Omnisport Apeldoorn stond de 
‘crème de la crème’ van het Neder-
landse baanwielrennen aan de start, 
met grote namen als: Peter Schep, 
Tim Veldt, Theo Bos, Vera Koedoder 
en Willy Kanis. Tussen dit geweld 
maakten ook de UWTC junioren 
Dennis Looij en Thijs Leijgraaff hun 
opwachting, om te strijden voor de 
eremetaal in hun categorie. Er werd 
in deze drie dagen op zes verschil-
lende onderdelen gestreden om de 
Nationale titel.
Op dag één stond het onderdeel 
keirin op het programma en daar 
had zowel Dennis als Thijs zijn zin-
nen op gezet. Bij het onderdeel kei-
rin wordt gestart met een groep van 
maximaal 9 (meestal 4 tot 6) ren-
ners. Zij worden achter de derny 
gedurende enkele ronden op gang 
gebracht, waarbij de snelheid lang-
zaam wordt opgevoerd tot ca. 50 
km/u, alvorens de derny de baan 
verlaat. De renners moeten altijd 
achter de derny blijven rijden totdat 
deze de baan heeft verlaten, waarna 
er wordt gesprint tot aan de finish. 
Een keirin-wedstrijd is 2 km lang, 
waarvan ongeveer de laatste 500 m 
zonder derny gesprint moeten wor-
den, waarbij snelheden tot 70 km/u 
worden behaald. Om 17.00 uur wer-
den twee series verreden, waarin 
de jongens bij de eerste drie moes-
ten eindigen om niet in de herkan-
sing te hoeven eindigen. Dat lukte 
waardoor zij zich rechtstreeks voor 
de halve finale kwalificeerden, die 
om 19.50 uur werd verreden. Ook in 
de halve finale moesten zij weer bij 
de eerste drie eindigen om vervol-
gens ook de finale te mogen rijden 
en ook dat lukte. Tot slot reden de 
jongens om 21.20 de finale. 

Glorieus
De finalewedstrijd werd glorieus ge-
wonnen door Dennis Looij, zodat hij 
de Nederlands titel, de rood-wit-
blauwe trui en de gouden plak mee 
terug naar Wilnis mocht nemen. 
Thijs Leijgraaff behaalde een hele 
mooie tweede plaats, zodat hij met 
het zilver naar huis mocht en samen 
met Dennis de twee hoogste treden 
van het ereschavot mocht beklim-
men (zie foto).  
Op de tweede dag lukte het de bei-
de jongens niet om een medaille te 
veroveren. Op de laatste dag had 
Dennis een goed gevoel voor het 
onderdeel sprint. Om je hier voor te 
kwalificeren moest eerst gestreden 
worden in series met een sprint van 
200 meter. Dennis reed hier de snel-
ste tijd. Vervolgens werd er gestre-
den in wedstrijden waar de num-
mer een uit de series tegen de num-

mer laatst sprint, de nummer twee 
tegen de een na laatste, enz. Het 
eerste stuk van de race is vaak een 
tactisch stuk, waarbij de tegenstan-
ders elkaar observeren en wachten 
tot de ander de sprint inzet. Dennis 
won alle series en bereikte zo de fi-
nale. Ook hier nam hij de titel, het 
rood-wit-blauw en het goud mee 
naar huis. Overige uitslagen: 3 ki-
lometer achtervolging: Thijs 16de; 
scratch: Thijs 6de, Dennis 24ste; 1 
kilometer tijdrit: Dennis 6de, Thijs 
10de en tot slot het onderdeel pun-
tenkoers: Thijs 16de. 
 
Veldrijden 
- Op vrijdag 31 december werd 
de eerste Oliebollencross verre-
den bij wielervereniging de Am-
stel in Amstelveen. Door de ijsvor-
ming op het wegparcours kon er al-
leen in het veld gereden worden. In 
het veld veranderde de sneeuw al 
gauw in modder. Zodoende was het 
een loodzware wedstrijd met enke-
le zeer technische bochten. Bij de 
jongste jeugd stonden 9 renners 
aan de start. De UWTC was hier 
goed vertegenwoordigd met Owen 
en Tristan Geleijn, Ian van de Berg 
en Leon Buijs. Owen had een goede 
start en ging gelijk op kop, gevolgd 
door Julia van Ravenzwaaij van de 
Amstel. Leon reed hier weer vlak 
achter. Owen wist de hele wedstrijd 
op kop te blijven en werd zodoen-
de de winnaar van deze eerste Olie-
bollencross. Leon kon heel knap zijn 
derde plaats vasthouden. Tristan 
werd zevende en Ian negende. Bij 
de oudere jeugd stonden 7 renners 
klaar voor de start. Van de UWTC 
was alleen Bart de Veer aanwezig. 
Bart had een goede start en ging 
als eerste de bocht in, gevolgd door 
Brendan Berendse (Ulysses) en Vic-
tor Broex (de Amstel). In de tweede 
ronde had Brendan een kleine voor-
sprong genomen op Bart en Victor. 
In de derde ronde wist Bart op een 
technisch stukje Brendan voorbij te 
steken en een kleine voorsprong te 
nemen. De laatste 2 rondes wist hij 
heel langzaam deze voorsprong iets 
uit te bouwen op Brendan en zo-
doende ook bij de oudste jeugd een 
UWTC renner op de eerste plaats. 
Sjon van de Berg, de vader van Ian, 

was de enige UWTC rijder bij de 
‘oudere’ renners en meer dan een 
achtste plaats zat er voor hem op 
het zware parcours niet in.
Bart de Veer heeft op dinsdag 28 
december nog een wedstrijd van 
de TVMN competitie gereden in 
Woerden. Hier 10 deelnemers aan 
start bij de jeugd categorie 7. Bart 
had een redelijke start en ging als 
vierde rijder de bocht in. Uiteinde-
lijk behaalde hij hier op het glad-
de sneeuwparcours een zevende 
plaats.

Veldrit
Op zaterdag 11 december heeft Bart 
de Veer namens de UWTC een na-
tionale veldrit in Spijkenisse gere-
den. Hij lootte een redelijk gunsti-
ge startpositie en ging als 14e het 
veld in. Uiteindelijk wist hij op een 
16e plaats te finishen en behaalde 
zodoende weer een aantal punten 
voor het nationale klassement veld-
rijden bij de jeugd categorie 7. Owen 
Geleijn wist deze zaterdag wederom 
eerste te worden bij de jeugd in het 
kampioenschap van Amsterdam op 
sportpark de Weeren. Op zaterdag 
18 december ging de reis voor Bart 
de Veer naar Rijswijk, waar de vier-
de wedstrijd van de TVMN competi-
tie werd verreden. Ondanks het be-
sneeuwde parcours ging de wed-
strijd gewoon door. Helaas wa-
ren er niet zoveel deelnemers, als 
de voorgaande wedstrijden van de 
TVMN competitie, naar Rijswijk ge-
komen. Bart had een goede start en 
ging als koploper het veld in. Wy-
tze de Vries (de Adelaar) haalde 
Bart na een halve ronde in. De rest 
van de wedstrijd heeft Bart met Jel-
mer van der Hoek (Stadion) gestre-
den om de tweede en derde plek. In 
de laatste ronde wist Bart een klei-
ne voorsprong op Jelmer te nemen 
en behaalde zodoende een tweede 
plaats. De huldiging vond plaats op 
een podium gemaakt van sneeuw! 
Op de terugweg naar huis werd een 
tussenstop in Woerden gemaakt om 
zodoende vast het parcours voor 
de nationale wedstrijd op zondag 
te bekijken. Daar waren net de eli-
te gestart in hun nationale wed-
strijd. Bas de Bruin, Joost Spring in 
’t Veld en Luuk van Vliet reden daar 
goed mee en behaalden respectie-
velijk de 10e, 11e en 14e plaats. In 
de nacht van zaterdag op zondag 
viel weer veel sneeuw en hierdoor 
werd de wedstrijd in Woerden voor 
de jeugd afgelast. Ook de clubcom-
petitie van de UWTC ging niet door 
en zodoende konden ze zich thuis in 
de sneeuw vermaken.

Zondag 20 februari

PK Sport Bosdijkl oop
Regio - Het startschot voor de jaar-
lijkse PK Sport Bosdijkloop klinkt 
op zondag 20 februari. Het hard-
loopevenement wordt voor de 33ste 
keer georganiseerd door Toer Trim-
club De Merel. Iedereen is van har-
te welkom op deze gezellige loop in 
de winterperiode. 
Er kan gekozen worden uit een hal-
ve marathon (deelname vanaf 16 
jaar), een 10 kilometer loop door het 
fraaie buitengebied van De Ron-
de Venen, en een 5 kilometer loop 
door de kern van Vinkeveen. Deze 
afstanden zijn zowel geschikt voor 
wedstrijdlopers als voor recreanten. 
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is er 
een loop van 1,7 kilometer door de 
kern van Vinkeveen. De start en fi-
nish zijn nabij het wedstrijdsecreta-
riaat De Boei aan de Kerklaan 32 in 
Vinkeveen, De Boei is voorzien van 
horeca, kleedruimten, en douches. 
EHBO is aanwezig en tevens een 
masseur, zowel voor als na de loop. 

Deelname jeugdloop gratis !
Voorinschrijven is mogelijk via  

www.inschrijven.nl tot en met 14 fe-
bruari a.s. Hierdoor hoeft men op de 
dag van de loop geen inschrijffor-
mulier in te vullen.
Bij voorinschrijving dient men het 
inschrijfgeld contant te betalen bij 
het afhalen van het startnummer en 
chip op zondag 20 februari.
Na-inschrijving op de dag van de 
loop in De Boei is ook mogelijk. Bij 
na-inschrijving bedragen de kosten 
voor deelname aan de halve mara-
thon en de 10 kilometer 7 euro en 
aan de 5 kilometer 5 euro.
Bij voorinschrijving geldt een kor-
ting van 1 euro Dit jaar is de deel-
name aan de jeugdloop gratis. De 
kosten voor deelname zijn inclusief 
het startnummer en gebruik (huur) 
chip. 

Elektronische tijdwaarneming
Er wordt gebruik gemaakt van elek-
tronische tijdregistratie, via een chip 
aan de schoen. De chip wordt uit-
gereikt bij het afhalen van het start-
nummer en wordt na het passeren 
van de finish direct ingenomen. 

Starttijden en parcours
De start van de halve marathon is 
om 12.00 uur, de 10 kilometer om 
12.05 uur, de 5 kilometer om 12.10 
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop 
om 12.12 uur.

Het parcours is vlak over verharde 
(asfalt) wegen en per kilometer ge-
markeerd met grote km-borden, per 
afstand een andere kleur. Vele vrij-
willigers zullen zorgdragen voor een 
veilige route. Er zijn verversingspos-
ten op de halve marathon (Bosdijk, 
Vinkeveen) en de 10 kilometer (Mo-
len, Wilnis), voorzien van water en 
sinaasappelen. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De 
Boei, volgens het schema: 1,7 kilo-
meter om 12.45 uur, 5 kilometer om 
13.00 uur, 10 kilometer om 13.30 uur 
en de halve marathon om 14.00 uur. 
De uitslagen worden zo snel moge-
lijk op www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl geplaatst. 

Informatie
Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk dan op de website 
www.ttcdemerel.nl of neem contact 
op met Peter Meijer: 06-48013782, 
e-mail: bosdijkloop@gmail.com. 



Uithoorn - Vrijdag 31 december 
jl. vond onder grote belangstel-
ling in de hal van Winkelcen-
trum Zijdelwaard de grote finale 
prijsuitreiking plaats van het 
Prijzenfestijn, een actie van de 
winkeliersvereniging van het 
winkelcentrum die eind novem-
ber 2010 van start ging. Na vier 
eerdere trekkingen in december 
waren er dit keer 23 prijswin-
naars, waarvan drie gelukkige 
hoofdprijswinnaressen! De prijs-
winnaars waren uitgenodigd naar 
het winkelcentrum te komen. Zij 
wisten alleen dat ze een prijs had-
den gewonnen, maar nog niet 
wat voor prijs. Dat maakte deze 
prijsuitreiking erg spannend.

De hoofdprijs, een spiksplinter-
nieuwe Audi A1 t.w.v. 23.000 
euro ging naar mevrouw Kitty 
van Beem uit Uithoorn. Deze prijs 
werd mede mogelijk gemaakt 
door Autobedrijf Maas uit Uit-
hoorn. Directeur Ronald Maas 
overhandigde de autosleutels 
aan mevrouw Van Beem en doch-
ter Bo Maas de kentekenplaat. 
De tweede prijs, een elektrische 
fiets van € 1.500,- werd gewon-
nen door Ton Kodde. Omdat die 
verhinderd was nam zijn moeder, 
Addy Kodde, de fiets voor hem in 
ontvangst. De fiets werd geleverd 
met medewerking van Blom & 
Blom Fiets Experts uit Uithoorn. 
Directeur/eigenaar Huub Blom 
was blij haar de fiets persoonlijk 
te kunnen overhandigen. Me-
vrouw Zambrano-Jansen uit Uit-
hoorn ontving de derde prijs, een 
reischeque ter waarde van 1.000 
euro die ze kan besteden bij Tho-
mas Cook Reisbureau in het Win-
kelcentrum Zijdelwaard. Denise 
Bakker en Michelle Oosterlee van 
het Reisbureau verblijdden haar 
met de cheque. Vanzelfsprekend 
spraken de hoofdprijswinnaars 
zich in overtreffende termen van 
geluk uit. Als presentator trad op 
Eric Newman uit Rozenburg (bij 
Rotterdam) die op een vlotte en 
leuke manier de prijsuitreiking 
met woord en muziek omlijstte.

Blije ‘vijftigers’
Maar er waren nog meer prijswin-
naars. Zo werden nog 20 mensen 
blij gemaakt met een cadeaubon 
van 50 euro die ze kunnen beste-
den bij de winkels van winkelcen-

trum Zijdelwaard. 
Deze prijswinnaars zijn:

K. Potter uit Uithoorn
R.C. Haak uit Amstelveen
H. de Waal uit Uithoorn
E. van Weely uit Uithoorn
H. van der Schot uit Uithoorn
Familie Akkari uit Amstelveen
J. Everts uit Uithoorn
L. Boerrigter uit Uithoorn
J. Aparicio uit Uithoorn
B. Eikelenboom uit Uithoorn
C. Keller uit Uithoorn
A.J. Vos uit Uithoorn
B.J. van Oostveen uit Uithoorn
A. van Mazijk-Adelaar uit 
Uithoorn
E. Wahlen uit De Kwakel
A. Melchers uit Uithoorn
J. Borger uit Vinkeveen
H. van Schooten uit Uithoorn
M. Schoordijk uit Uithoorn
G. Ravesteijn uit Uithoorn

Fantastische actie
Het Prijzenfestijn is een groot 
succes geweest waarbij meer dan 
90 prijswinnaars met prachtige 
prijzen naar huis zijn gegaan. De 
actie is van start gegaan op zater-
dag 13 november. De winkeliers 
deelden actie-enveloppen uit 
waarin de klanten 4 kassabonnen 
van verschillende winkeliers met 
een totale waarde van minimaal 
100 euro konden sparen. De enve-
loppen konden tot en met vrijdag 
24 december ingeleverd worden 
bij drie inleverbussen in het win-
kelcentrum. Er werden door het 
winkelend publiek duizenden en-
veloppen ingeleverd. Er waren 4 
prijsuitreikingen waarbij prijzen 
te winnen waren die ter beschik-
king waren gesteld door winke-
liers van Winkelcentrum Zijdel-
waard. Dit waren prijzen met een 
waarde tot 350 euro! Bij deze eer-
ste vier prijsuitreikingen waren 
er al tientallen prijswinnaars. Al 
deze prijswinnaars konden ook 
weer in aanmerking komen voor 
een prijs in de laatste en finale 
prijsuitreiking. De hoofdprijzen 
hiervoor werden getrokken door 
notaris Akkermans van notaris-
kantoor Akkermans/Meulenberg. 
Winkeliers, bedankt voor deze 
fantastische actie en de prach-
tige prijzen! Deelnemers: gefe-
liciteerd met uw prijs! Graag tot 
ziens bij een volgende actie in 
Winkelcentrum Zijdelwaard.

Geslaagde finale 
prijzenfestijn 
Winkelcentrum 
Zijdelwaard
met 3 gelukkige 
hoofdprijswinnaars!!!



Over onze 
computercursussen 
Zoals waarschijnlijk bekend, is de stichting 
SeniorWeb De Ronde Venen met de Rabobank 
Rijn en Veenstromen overeengekomen zich ook te 
gaan richten op leden en rekeninghouders van deze 
bank. Het gaat daarbij in eerste instantie om de 
basiscursus XP/Vista en Windows 7 die aangevuld 
wordt met een les Internetbankieren. Leden en 
rekeninghouders bij Rabobank Rijn en Veenstromen  
krijgen voor die cursus korting op lesmateriaal en 
lesgeld.   
Voor de gratis workshops kennismaking met de 
computer en die over beveiliging bestaat zoveel 
belangstelling dat we besloten hebben ermee door 
te gaan. Zie daarvoor onderstaand lesprogramma.
Dit geldt ook voor de vervolgcursus bestandsbeheer. 
Die bestaat uit vier lessen van twee uur, puur 
gebaseerd op de praktijk. U voert opdrachten uit 
waarin aan de orde komen het maken van mappen, 
bepalen waar en hoe ze moeten worden opgeslagen 
en hoe die mappen een naam te geven. Verder het 
knippen, kopiëren en plakken van teksten, plaatjes 
of foto’s en die in een vooraf bepaalde map opslaan. 
Ook nemen we mee hoe we de naam van een map 
of een foto kunnen veranderen en hoe we een 
foto of stukje tekst uit zo’n map per e-mail kunnen 
versturen. Allemaal praktijkproblemen waar veel 
mensen mee worstelen. Neem uw cursusboek mee. 

OnS leS
prOgramma

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

Basiscursus Xp-Vista-Windows 7 
Negen lessen te beginnen op maandagmorgen 
3 januari, woensdagmorgen 5 januari en 
donderdagmiddag 6 januari a.s.

Internet en e-mail
Zeven lessen te beginnen op maandagmorgen 
10 januari en dinsdagmiddag 11 januari 2011 a.s.
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 28 
februari a.s.

Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 28 
februari as. Daarna op maandagmiddag 28 maart.

Vervolgcursus bestandsbeheer
Vier lessen te beginnen op woensdagmiddag 
5 januari en woensdagmiddag 2 februari a.s. 
Beveiliging
Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen 
14 februari a.s. 
Internetbankieren 
De allerlaatste workshop van twee uur staat voor 
vrijdagmorgen 25 januari. Gratis voor klanten 
Rabobank. 
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meld u aan, dan 
kunnen we een datum plannen. 
Open Office
Een twee uur durende workshop over het gratis 
programma Open Office. 

aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmorgen telefonisch op 
ons leercentrum 0297- 272720, b.g.g. 0297-282938. 

De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 
tot 16.00 uur. 
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Maak kans op een echte helikoptervlucht

Albert Heijn Jos van den 
Berg weer vol plannen
regio - Albert Heijn Jos van den 
Berg uit Uithoorn mist op 0,04 punt 
de landelijke finale van Albert Heijn 
om mee te dingen naar de 1e prijs 
van de Albert Heijn winkelwedstrijd. 
Jos van den Berg: “Uiteindelijk zijn 
we van de 820 winkels als 9e ge-
eindigd, waarop we toch ongeloof-
lijk trots zijn. We willen hierbij dan 
ook alle klanten die op ons gestemd 
hebben het afgelopen jaar enorm 

bedanken Voor het komende jaar 
zullen wij onze servicegraad nog 
verder gaan verhogen en wat dat 
inhoudt... daar komen wij nog op 
terug. Ook zal het voor een aantal 
klanten een vliegende start van het 
jaar gaan worden. Hoezo? Wel, kijk 
maar elders in deze krant en houd 
ook de komende weken de Nieuwe 
Meerbode scherp in de gaten zodat 
u niets mist!!!!”

Danscentrum Colijn start 
met nieuwe cursussen
regio - Ook dit jaar zal Danscen-
trum Colijn er alles aan doen weer 
leuke danslessen voor u en uw kin-
deren neer te zetten waarbij de na-
druk ligt op kwaliteit en plezier! Zo-
als u van het danscentrum gewend 
bent starten er ook in januari weer 
nieuwe cursussen, zodat u nog deze 
maand kunt beginnen met het ont-
dekken van het plezier dat je kunt 
beleven aan dansen!
Om te beginnen starten vanaf 14 ja-
nuari de salsalessen, op 3 niveaus, 
gegeven voor rekening en verant-
woording van Club Fiera. Dit is een 
grote salsa dansschool met veel er-
varing en kennis waarbij dansen 
met passie en plezier centraal staan. 
Ook mensen zonder danspartner 
kunnen inschrijven. Voor iedereen 
die het leuk vindt deze dansvorm 
eens te proberen zijn er op vrijdag 
7 januari gratis proeflessen. Voor 
meer info verwijzen wij u naar 
www.Clubfiera.com .
Vanaf dinsdag 11 en vrijdag 14 ja-
nuari starten de nieuwe cursus-
sen Zumba; wilt u van uw overtol-
lige pondjes af of zoekt u een re-
den om eens lekker te bewegen? 
Dan zijn de Zumbalessen echt iets 
voor u! Geen partner nodig en lek-
ker swingen op het ritme van Zum-
ba! De eerste les mag een gratis 
proefles zijn.
Vanaf 26 januari starten er weer 
nieuwe lessen kleuterballet/ADV( 
vanaf 3,5 jaar). Onder leiding van 
HBO gediplomeerde docente Me-
rel leren uw kinderen op een ver-
antwoorde manier de eerste dans-
pasjes en bewegen op muziek. Het 
danscentrum hoopt dat de kinde-
ren door deze lessen plezier in be-

wegen op muziek ontwikkelen en 
opgroeien met liefde voor dansen. 
Natuurlijk mogen zij ook meedoen 
aan de theatershow ‘Show of the 
Proms 2011’ welke in juni van dit 
jaar plaats zal vinden.
Als laatste starten begin februa-
ri de nieuwe cursussen breakdance 
(vanaf 7 jaar) en Poppin en Lockin 
(vanaf 9 jaar). Deze cursussen wor-
den vooral bezocht door jongens en 
het is een prima manier voor hen 
om wat overtollige energie kwijt te 
raken en natuurlijk heel leuk om te 
doen! Wie wil er niet leren dansen 
als Michael Jackson?! Deze lessen 
worden gegeven door docent Syl-
vain, hij is reeds 6 jaar aan Dans-
centrum Colijn verbonden.
De overige cursussen lopen al, maar 
op sommige groepen is nog een 
plaatsje vrij, belt u voor de moge-
lijkheden, instromen kan (bijna) het 
hele jaar door.
Ook op het gebied van feesten en 
bals kunt u in het nieuwe jaar weer 
goed bij Danscentrum Colijn te-
recht. Aanstaande zaterdag is er 
het Nieuwjaarsbal voor paren met 
live muziek van de allround band 
‘Update’. Hiervoor zijn nog enke-
le kaarten beschikbaar. Dan gaat 
Danscentrum Colijn  op zaterdag 2 
april op veler verzoek, op herhaling 
met een geweldige 70’ies, 80’ies en 
90’ies Party!! De verlichte discovloer 
is al besteld, de spiegelbollen han-
gen natuurlijk al, dus dat wordt weer 
één groot feest!! De bals en feesten 
bij Danscentrum Colijn zijn voor ie-
dereen toegankelijk. Kortom: ook 
in 2011 is het weer leuk dansen bij 
Danscentrum Colijn. 
Zie advertentie elders in deze krant

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

Macrofoto’s bewonderen in 
gezondheidscentrum Croonstadt
De ronde Venen - Alsof je met 
een vergrootglas naar het foto-on-
derwerp kijkt. Zo zijn de foto’s van 
de clubleden van fotoworkshop De 
Ronde Venen te typeren. De expo-
sitie is de gehele maand januari in 
gezondheidscentrum Croonstadt 
te bekijken.
Macrofotografie is een ander 
woord voor dichtbij fotografie. Om 
macrofoto’s te kunnen maken moet 
de fotocamera op (zeer) korte af-
stand van het onderwerp scherp-
gesteld kunnen worden. Zo ont-

staan beelden, zoals van het gras-
halmpje, waarbij het onderwerp tot 
een veel groter formaat wordt “op-
geblazen”. Details worden groot, 
scherp en dus prachtig zichtbaar, 
maar om dit te krijgen zijn zorgvul-
dig scherpstellen en een statief on-
ontbeerlijk. 

De expositie laat stuk voor stuk fo-
to’s zien waar je als toeschouwers 
met de neus bovenop kan gaan 
staan. Voor meer foto’s en infor-
matie:  www.fotoworkshop.nl

Gemeente Abcoude verkoopt 
Tumult aan Westhoek Wonen
mijdrecht - De gemeente ver-
koopt het perceel aan Kerkplein 28 
voor het symbolische bedrag van 
1 euro. Westhoek Wonen gaat het 
pand vervolgens renoveren, zodat 
de jeugd van Abcoude in 2012 kan 
beschikken over een splinternieuw 
jongerencentrum. 

Tom Burgers, Ton de Roode en Job-
ke Vonk-Vedder, respectievelijk di-
recteur-bestuurder van Westhoek 

Wonen en wethouders bij de ge-
meente Abcoude, ondertekenden 
op 22 december 2010 het koopcon-
tract. Ook werd een huurcontract 
aangegaan met de toekomstige be-
heerder: stichting Tympaan. Direc-
teur Simone Tielrooij zette daartoe 
haar handtekening en wordt daar-
mee hoofdhuurder van Tumult als 
de renovatie is voltooid. 
Abdel Skefati en Jildou Douma, jon-
gerenwerkers van de gemeente Ab-

coude, organiseren veel activiteiten 
in Tumult. Op termijn treden deze 
jongerenwerkers in dienst bij stich-
ting Tympaan en wordt het jonge-
renwerk vanuit de welzijnsstichting 
aangeboden.
Daarnaast gaat Tympaan op zoek 
naar andere activiteiten die ge-
richt zijn op jeugd en jongeren. In 
dat verband zal stichting Tumult, de 
huidige huurder, activiteiten blijven 
aanbieden.

Op de foto van links naar rechts: Simone Tielrooij-directeur van stichting Tympaan, Ton de Roode-wethouder van de 
gemeente Abcoude, Tom Burgers-directeur Westhoek Wonen en Jobke Vonk-Vedder, wethouder van de gemeente 
Abcoude.

Magie voor ‘body and brains’
Vinkeveen - Last van spanning? 
Lusteloosheid? ? Heb je de puf niet 
meer om je conditie geestelijk en li-
chamelijk weer op peil te brengen 
en weet je eigenlijk niet eens meer 
hoe het voelt om volledig ontspan-
nen te zijn? Dan ben jij toe aan een 
beetje magie in je leven! 

Body& Mindfulness is een nieuw 
Body & Mind bewegingsprogram-
ma dat volledig past in deze tijd. Een 
tijd van twijfel waarin zekerheden 
plaats hebben gemaakt voor onze-
kerheden. En dat zorgt voor span-
ning en onbalans.

Om de emotionele balans te kunnen 
herstellen biedt deze les o.a. unie-
ke bewegingsseries die je zowel fy-
siek als mentaal weer in topcondi-
tie brengt. Kortom, magie voor ‘bo-
dy and brains’.

Kom uit je hoofd 
Body & Mindfulness is een effec-
tieve workout voor mensen die een 
snelle en vooral makkelijk uitvoer-
bare methode zoeken om middels 
minimale bewegingen maximaal re-
sultaat te behalen.

Zowel fysiek, mentaal, emotioneel 
en spiritueel.
De bewegingsseries zijn een com-
binatie van elementen uit dynami-
sche stretching, yoga en bewegen 
op muziek. 

Door de zachte, eenvoudige bewe-
gingen is dit programma ook zeer 
geschikt voor mensen met een 
chronische aandoening en mensen 
die geen ervaring of affiniteit met 
sport hebben. 

Mindfulness
Met je volle bewustzijn aanwezig 
zijn in je lichaam, maar ook je geest 
kunnen richten op gewenste ge-
dachten.
Dit is wat je leert in deze les. Met 
aan het einde van de les een lange 
geleide ontspanning.

Lekker in je vel
Bij Body & Mindfulness gaat het 
vooral om het creëren van innerlij-
ke ontspanning.
Door het uitvoeren van de bewegin-
gen worden energetische blokka-
des vrij gemaakt waardoor het ze-
nuwstelsel kan ontspannen.

Doe mee aan workshop bronsgieten
Bijzondere weekenden in 
atelier Mark van Kuppevelt
De Kwakel - Bij het kunstenaars 
echtpaar Mark van Kuppevelt en 
Ilse Blesing kan men zich in de 
week- enden van 5 en 6 februari, 
5 en 6 maart en 2 en 3 april crea-
tief uitleven en tevens op een heer-
lijke manier onthaasten. Het ter-
rein om het atelier heen toont een 
weids uitzicht, waar de koeien nog 
in het land staan. In de brede sloten 
zwemmen de futen, de eenden, de 
zwanen en hun opgroeiende kroost, 
druk op zoek naar voedsel. Aan de 
slootkanten groeit welig het uitbun-
dig roze kleurende moerasspirea. In 
de lucht dansen de spreeuwen op 
zoek naar een plaats voor de nacht. 
Hun spel van opvliegen en neerda-
len in grote uitwaaierende cirkels is 
fascinerend om te zien. Evenals de 
overvliegende ganzen, al weer op 
weg naar het zuiden. Het lijkt een 
paradijs op aarde dat de alledaag-
se beslommeringen doet vergeten. 
Het atelier, ’s zomers koel en in de 
winter heerlijk warm, ademt rust uit 
en nodigt uit om vol verwachting 
aan de slag te gaan. De sfeer is er 
geweldig. Een uitstraling van inspi-
ratie, harmonie, daadkracht, gast-
vrijheid en liefde voor het vak. Aan 
de wanden hangen de schilderijen 
van Ilse. Abstract en figuratie weet 
zij op geheimzinnige en spannende 
manier met elkaar te verweven. Het 
resultaat bezorgt veel kijkplezier. 
Sinds kort is zij ook aan het beeld-
houwen. De prachtige karakteris- 
tieke koppen zijn in verschillen- 

de steensoorten uitgevoerd. In het 
werk van Mark is de fascinatie voor 
de natuur veelzijdig verbeeld. Orga- 
nische grillige vormen waarvoor hij 
meerdere materialen gebruikt staan 
in kleine en grote formaten door 
het atelier verspreid. Juist doordat 
het werk van beide kunstenaars zo 
verschillend is, worden de oneindi-
ge variaties en mogelijkheden bin-
nen de kunst getoond. Het bewer-
ken van hout, een wasmodel maken, 
het brons gieten, hakken in steen of 
een combinatie daarvan het is alle-
maal mogelijk in het compleet uit-
geruste atelier.

Verborgen talenten
Mark toont trots een aantal beel- 
den die door zijn cursisten gemaakt 
zijn. “Vind je dit niet bijzonder, moet 
je dat lijnenspel zien”, en met een 
koesterende hand volgt hij de vloei- 
ende lijnen. “Het is mijn leven”, zegt 
Mark. Vijftig jaar is hij net gewor- 
den en hij voelt zich volgens eigen 
zeggen ook vijftig jaar kunstenaar.
En, hij is een geboren didacticus. 
Met zijn enthousiasme, kennis en 
vakmanschap weet hij het hoogst-
haalbare uit zijn cursisten te halen. 
“Daar zijn Ilse en ik voor. Ik probeer 
het uiterste van de creativiteit van 
de mens naar boven te halen. Men- 
sen hebben geen idee over hoe-
veel talent zij beschikken. Zij vinden 
vaak dat iets perfect moet zijn, daar-
door ontstaan de onzekerheden, die 
remmend werken. Als je die onze-

kerheden leert overwinnen dan er-
vaar je dat er iets anders, ruimte, 
durf, voor in de plaats komt. Wan-
neer zij dat gevoel ervaren, leren 
waartoe zij in staat zijn, is de euforie 
groot. Het is heel inspirerend en het 
geeft ook veel energie voor ande-
re dingen in het leven. Je durft eer-
der het conflict aan te gaan op zoek 
naar een oplossing.”

Lachen en huilen
Naast de vele cursisten die het ate- 
lier bezoeken om vrij werk te ma-
ken, stijgt de belangstelling voor het 
maken van eigen urn of een beeld 
voor op het graf van een overleden 
partner. “Het is hier een plek waar 
wordt gelachen en gehuild, maar 
ik ervaar het als heel bijzonder dat 
het nooit zwaar wordt. Het is eerder 
dat er tijdens het werken heel veel 
energie ontstaat.”

Eigen beeld maken
Tijdens de eerste drie weekenden 
van de komende maanden organi-

seert het kunstenaarsechtpaar een 
workshop waar cursisten in een 
weekend een eigen beeld kunnen 
maken. Begonnen wordt met het 
wasmodel, daarna wordt geleerd 
hoe een mal van gips te maken 
en de gietkanalen. Zij krijgen een 
spectaculaire demonstratie brons-
gieten te zien en krijgen uitleg over 
het ciseleren en patineren van een 
bronzen beeld. Er wordt gewerkt in 
kleine groepen waardoor de bege-
leiding optimaal is. De workshops 
starten om 9.30 uur, duren tot 16.00 
uur, en de kosten zijn 295 euro in-
clusief alle materialen.
Ook inbegrepen zijn twee boeren-
lunches. Het adres van het atelier 
is de Banken 1a in De Kwakel. Wie 
zich voor deze leerzame en crea-
tieve weekenden wil opgeven, kan 
bellen naar 06-54981504 of mailen 
naar: mark.vankuppevelt@tiscali.nl 
Er is ook een website voor meer in-
formatie: www.markvankuppevelt.nl

 Janna van Zon

En dat zorgt voor innerlijke rust. 
Want als je spanning niet los laat 
ontstaan er allerlei lichamelijke 
klachten die een relatie met stress 
hebben. 
De deelnemers van deze lessen zijn 
zeer positief over deze nieuwe be-
wegingsmethode.
Zij merken duidelijk dat zij meer 
innerlijke rust krijgen en minder 
spanningsklachten. Maar ook dat 

zij meer energie hebben en beter 
kunnen slapen en zich concentre-
ren. Kom in korte tijd weer ‘lekker 
in je vel’.

Volg een gratis proefles
Start woensdagavond 5 januari van 
19.30-20.45 uur in De Boei aan de 
Kerklaan 34 in Vinkeveen.
Voor meer info zie advertentie el-
ders in deze krant



De Ronde Venen - Met nog 4 
speelweken te gaan gaat de strijd 
om de periodetitel nog tussen 3 
teams.
De Paddestoel 2, De Schans en De 
Kuiper/van Wijk zijn na het afval-
len van Cens 1 de enige overgeble-
ven titelkandidaten. De Paddestoel 
2 staat 7 punten voor met één wed-
strijd meer gespeeld. Maar gezien 
de vorm van De Schans en De Kui-
per/van Wijk is dit een te overbrug-
gen verschil. De eerste weken van 
het nieuwe jaar gaan de beslissing 
brengen. De Rondeveense biljart-
wereld houdt zijn adem in.
Bob Hubenet (zie foto) was in speel-
week 19 zelf waarschijnlijk het 
meest verbaasd van zijn prestatie. 
Na afloop van zijn partij stond op 
het scorebord slechts 13 beurten, 
dat is de kortste partij van de week. 
Of dit nog niet genoeg was maakte 
Bob met 13 caramboles ook de pro-
centueel hoogste serie van de week 
= 31,70% van zijn te maken punten.

23 Beurten
Kromme Mijdrecht 1 zag De Me-
rel/Heerenlux 2 met 2-7 vertrekken. 
Kees Westkamp had 23 beurten 
nodig om Peter Marsen geen leu-
ke muziek in de oren te laten klin-
ken. Gijs Rijneveld won met maar 
2 caramboles verschil van John Ol-
dersma.
Kromme Mijdrecht 2 maakte met 
7-2 een einde aan de titelaspira-
ties van Cens 1. Adrie van Yperen 
was met 17 beurten de “man of the 
match” tegen een goedspelende 
Cor van de Kraats. Joris van Putten 
redde de eer voor Cens 1.

Killers:
De Paddestoel 2 bond met 7-2 De 
Springbok 1 aan zijn zegekar. John 
van Dam zorgde in een thriller met 

één carambole verschil tegen Jim 
van Zwieten voor de enige winst van 
de Hoefenaren. Cock Verver, Pim de 
Jager en Robert Daalhuizen waren 
de “killers” van De Paddestoel 2.
APK Mijdrecht 2 ondervond met 
0-9 de kracht van DIO 1. Ondanks 
de grote overwinning van DIO 1 bo-
den de spelers van APK Mijdrecht 2 
goed tegenstand.
De Merel/Heerenlux 3 won op het 
nippertje met 5-4 van Bob’s Bar. 
Ondanks de superprestatie van Bob 
Hubenet tegen Wim Berkelaar bleef 
het extra punt toch in Vinkeveen. 
Met name Catie Jansen was in 16 
beurten een paar maatjes te groot 
voor Richard van de Kolck.
De Merel/Heerenlux 4 moest met 
een gehavend team met 0-9 diep 
buigen voor De Kuiper/van Wijk. 
Kees de Zwart, Nico Koster, Mar-
tien Heijman en Michael de Kuiper 
waren veel te sterk voor de Vinke-
veners. Benno de Rooij had de on-
dankbare opdracht een dubbelpar-
tij te spelen.

Herboren:
Cens 2 was met 2-7 kansloos tegen 
een herboren Stieva Aalsmeer. Ton 
Bocxe gaf het goede voorbeeld door 
in 21 beurten Patrick Gillet het na-
kijken te geven. Speler van het jaar 
2010 Jelte Huizenga was de verras-
sing van de dag door Derk Bunders 
te verslaan.
De Springbok 2 verloor met 4-5 van 
De Paddestoel 1. Ondanks de verlo-
ren dubbelpartij van Petra Slimmers 
zag De Springbok 2 de Mijdrechte-
naren met de winst vertrekken.
APK Mijdrecht 3 was met 2-7 niet 
opgewassen tegen titelkandidaat 
De Schans. John Beets, Henk Door-
nekamp en Alex Driehuis namen de 
punten voor De Schans mee naar 
huis. Martijn Engel zorgde voor de 

enige punten van hekkensluiter 
APK Mijdrecht 3.
DIO 2 was met 2-7 kansloos tegen 
APK Mijdrecht 1. Er is geen wed-
strijdformulier binnen.
De Vrijheid/Biljartmakers was in een 
spannende wedstrijd toch met 2-7 
de mindere van De Paddestoel 3. 
Hans Bak won met 1 carambole ver-
schil van Bert Loogman. Ralph Dam 
had maar 2 caramboles meer dan 
Nico van Soeren. Teus Dam zorg-
de voor het extra punt van zijn team.

Stand na speelweek 19:
1. De Paddestoel 2 120 punten
 (19 wedstrijden)
2. De Schans 113 punten
 (18 wedstrijden) 
3. De Kuiper/van Wijk  113 punten
 (18 wedstrijden)
4. Cens 1 103 punten
 (18 wedstrijden)
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Atlantis D1 en C1 gehuldigd bij 
Korfbal Challenge Rotterdam
Mijdrecht - Dit jaar was voor de 
elfde keer de Korfbal Challenge in 
Rotterdam. Dit is een jaarlijks terug-
kerend evenement tussen kerst en 
oud&nieuw. Er wordt een toernooi 
gehouden waar verenigingen aan 
deelnemen die op hoog niveau spe-
len, een talentenchallenge voor dis-
trict jeugdteams, je kunt er een korf-
balmaster volgen, op handtekenin-
genjacht, etc.
Ook worden er tijdens deze Korfbal 
Challenge elk jaar jeugdteams uit 
heel Nederland gehuldigd voor het 
behaalde kampioenschap in de na-
jaarscompetitie.
Dit jaar viel de eer zowel aan de D1 
als aan de C1 van Atlantis. Woens-

dag 29 december was het zover, er 
vertrok een grote groep naar Rotter-
dam. De kampioenen zaten in een 
apart tribunevak met andere kam-
pioenen en er was een grote groep 
ouders en belangstellenden aan de 
andere kant van de hal in het Top-
sportcentrum Rotterdam. Het eer-
ste wat voor deze avond op het pro-
gramma stond was een wedstrijd 
tussen Fortuna/MHIR en Tulips. Zij 
moesten strijden om een plek in de 
finale van 30 december.
Maar iedereen zat natuurlijk te 
wachten op het moment na de-
ze wedstrijd. De C1, gesponsord 
door Roebeson, mocht als eer-
ste een ereronde over het veld lo-

pen en een groot applaus en ge-
juich in ontvangst nemen. Alle spe-
lers kregen een medaille en een fo-
tomoment. Direct daarna volgde de 
D1, gesponsord door de firma Bos. 
Zij liepen ook met gepaste trots en 
een vrolijk wapperende Atlantis vlag 
over het veld en voelden zich heel 
even ‘wereldkampioen’.

Na al deze opwinding voor zowel de 
kinderen als de ouders werden ze 
nog getrakteerd op een hele span-
nende en enerverende wedstrijd 
tussen Koog Zaandijk en Chinees 
Taipei. De overwinning werd na ver-
lenging binnengehaald door Koog 
Zaandijk.

Op de foto v.l.n.r.: boven: Jonathan v.d. Horst, Lars Kuijlenburg, Joyce Rodenburg, Britt Vermolen, Rosalie Schouten, 
Echica Warrels, Joppe Lammers, Mark Kruiswijk; onder: Kevin Keijman, Sven van Putten, Sander van Diemen, Rick 
Kuijlenburg, Amy Loman, Saskia Veenboer en Lynn Loman. Helaas ontbreken Sandra Gortenmulder, Jimmy de Ko-
ning, Heleen Haspels, Melissa v.d. Stap, Jacob Bakker, Yara van Es en Joëlle Bakker op de foto.

Biljarter Bob Hubenet speelt 
de wedstrijd van zijn leven

Nooit Gedachters bij jeugd-
kampioenschappen Thialf
Regio - Op oudjaarsdag werd voor 
de 24ste keer de Koninklijke Thi-
alf Jeugdwedstrijd  georganiseerd. 
Honderzestig B- en C-junioren (13-
16 jaar) kwamen op de afstanden 
500 en 1.000 meter tegen elkaar uit 
op de 400 meter baan van Thialf. De 
deelnemers vertegenwoordigden 
veertig ijsverenigingen uit het he-
le land. De wedstrijd werd traditie-
getrouw georganiseerd door de Ko-
ninklijke IJsvereniging Thialf en de 
HCH, de Hardrijdersclub Heeren-
veen. 

De Koninklijke Thialf Jeugdwed-
strijd is een van de oudste klassie-
kers op de vaderlandse schaatska-
lender. De wedstrijd wordt in feite al 
zo lang verreden als de kunstijsbaan 
in Heerenveen bestaat. De wedstrijd 
heeft zo langzamerhand een scala 
aan winnaars opgeleverd die later 

zijn doorgestroomd naar de natio-
nale en internationale top. Een klei-
ne selectie uit de afgelopen decen-
nia maakt dat duidelijk: Gerard van 
Velde, Annemarie Thomas, Ids Post-
ma, Marianne Timmer, Jan Bos, Wie-
teke Cramer, Stefan Groothuis, An-
nette Gerritsen en Marrit Leenstra 
hebben allen deze Heerenveense 
jeugdprijs in hun prijzenkast staan.
Van schaatsclub Nooit Gedacht uit 
Wilnis waren Lisanne Immerzeel en 
Daan Wierdsma als junior C schaat-
sers en Esther van Leeuwen en Jo-
nathan Boom als junior B uitgeno-
digd om mee te doen. Ze reden een 
500 meter en vervolgens een 1000 
meter. 

Lisanne
Lisanne mocht als eerste het ijs op. 
Zij traint mee in de talentgroep en 
heeft dit seizoen al mooie prestaties 

op haar naam staan. Ze blijkt toch 
beter te presteren als ze de strijd 
met de elementen aan kan gaan. 
Haar persoonlijke record reed ze in 
Amsterdam op de Jaap Edenbaan 
(in weer en wind) en in Thialf kon ze 
deze prestatie niet verbeteren. Daan 
kon op het ijs van Thialf wel snel-
lere tijden neerzetten. Hij verbeter-
de zijn persoonlijke tijden op de 500 
en 1000 meter. Esther was tevreden 
over haar rit op de 500 meter.
Ze is geblesseerd geweest en heeft 
langere tijd niet kunnen trainen. He-
laas kwam ze ten val bij de 1000 me-
ter. Jonathan viel vorig jaar tijdens 
de 500 meter maar zette dit jaar 
twee hele mooie tijden (persoonlij-
ke records) neer. 
Coos Brouwer was naar Heerenveen 
afgereisd om de jeugd te coachen 
en kon tevreden zijn over hun inzet 
en prestaties. 

Oliebollentoernooi van 
Veenshuttle heel gezellig
Wilnis - Traditiegetrouw werd het 
nieuwe jaar bij Veenshuttle inge-
luid met het oliebollentoernooi. Al-
le leden worden uitgenodigd. Ze 
kunnen hun ouders of de ouders 
hun kinderen meenemen om gezel-
lig een shuttle te slaan. De Willis-
stee was dan ook gezellig vol. Tus-
sen de wedstrijden door is er gele-
genheid om even gezellig bij te pra-
ten, maar ook om van de heerlijke 
oliebollen te genieten. De nadruk 
ligt op de gezelligheid en er wordt 
dan ook niet fanatiek om de wed-
strijdpunten gestreden. Kinderen la-
ten hun ouders zien hoe het moet 
en andersom. Voor de hele kleintjes 

is het vaak een eerste keer dat ze 

met badminton in aanraking komen. 
Regelmatig wordt er gelachen om 
de capriolen die er gemaakt worden 
om de shuttle te raken.
Een leuke en ontspannen manier 
om het nieuwe jaar goed te begin-
nen.

Waarom het nu wél lukt om af te slanken rond uw taille

Snel een strakke buik bij PK sport 
door infrarood dieptewarmte
Vinkeveen - Trainen met de Bet-
ter Belly® geeft u de kans om op 
een snelle en effectieve wijze van 
uw buikvet af te komen. Binnen vier 
weken heeft u 2 kledingmaten min-
der! Wanneer u op de gewone ma-
nier gaat bewegen zoals u gewend 
bent, blijft uw buik altijd koud; dat 
wil zeggen dat er in dit gebied een 
slechte doorbloeding is. Dit is tevens 
het probleem waarom het zo moei-
lijk is om juist op die plek af te val-
len. Door met infrarood dieptewarm-
te te gaan bewegen neemt de door-
bloeding toe, omdat het lichaam met 
alle macht de temperatuur gelijk 
wil houden met als gevolg dat er in 
de buikzone een vele malen betere 
doorbloeding plaatsvindt. Hierdoor 
zal de vetverbranding enorm toene-
men. Daarnaast zorgt infrarood er 
tevens voor dat de ruststofwisseling 
verhoogd wordt. Om tot deze resul-
taten te komen is er periode van on-
derzoek vooraf gegaan.

Getest
De Better Belly® is uitvoerig getest 
met verbluffende resultaten. Nooit 
eerder werd er aangenomen dat 
men daadwerkelijk op een speci-
fieke plaats in centimeters zou kun-
nen afnemen, maar ook nooit eer-
der is het voorgekomen dat mensen 
zijn gaan trainen met deze speciaal 
voor dit doeleind ontwikkelde band. 
Infrarood in samenwerking met be-
wegen zorgt ervoor dat de vetcellen 
slinken. Door de warmte en effecti-
viteit wordt bewegen met de Better 
Belly® ook als zeer prettig ervaren.

Methode
De methode is eenvoudig: u gaat 
drie keer per week, vier weken ach-
ter elkaar 30 tot 40 minuten trainen. 
De intensiteit wordt afgestemd op 
uw fitheid. Voor de eerste training 
wordt u gemeten en na een perio-
de van vier weken opnieuw om het 
positieve resultaat vast te stellen. 

Tijdens de training maakt u gebruik 
van crosstrainer, fiets of loopband. U 
hoeft niet specifiek op uw voeding 
te letten, omdat de resultaten zon-
der dieet al verbluffend zijn. Daar-
naast heeft bewegen met de Bet-
ter Belly® nog andere positieve ef-
fecten op het lichaam, zoals het ver-
minderen van rugklachten. Diver-
se mensen zijn van jarenlang pijn 
in hun rug hiervan afgekomen. Te-
vens ondersteunt de Better Belly® 
herstel na ziekte, bevordert soepele 
spieren en gewrichten, voert gifstof-
fen uit uw lichaam af en bevordert 
een betere nachtrust. Nieuw, nu ook 
in combinatie met de cursus sportief 
afslanken! 

Voor meer informatie of aanmelding 
aan de receptie of bel 0297-264666. 
PK Sport Voorbancken 26 Vinkeveen   
info@pksport.nl www.pksport.nl 
Zie ook advertentie elders in deze 
krant.

Pupillen Nooit Gedacht
schaatsen interclubwedstrijd
De Ronde Venen - De pupillen 
van IJsclub Nooit Gedacht timme-
ren de laatste tijd flink aan de weg. 
De jongste pupillen, meisjes en jon-
gens tot 12 jaar, rijden op woens-
dagmiddag wedstrijden op de Jaap 
Edenbaan. Dit jaar is Nooit Gedacht 
vaak met de meeste pupillen op 
het ijs. Regelmatig zijn er meer dan 
10 Nooitgedachters aanwezig. Dit 
is ook voor Jan Lohman die al ja-
ren de pupillen op woensdagmid-
dag coacht een groot succes. Een 
aantal van deze pupillen is al lid 
van de schaatstrainingsgroep maar 
er is ook een aantal oudste rijders 
van het jeugdschaatsen aanwezig. 
Zij hebben een licentie om wed-
strijden te rijden. Zo kunnen ze vast 
proeven aan het wedstrijdschaatsen 
en kijken of zij door willen groeien 
naar de schaatstrainingsgroep. Dat 
het rijden van wedstrijden succes-
vol is bleek wel in Eindhoven. Hoe-
wel een aantal van de jongste pu-
pillen in een hogere categorie reed 
deden zij niet onder voor de andere 
ijsclubs. Lotte van der Meijden werd 
keurig negende. Zij reed als D pu-
pil mee in de categorie C pupillen. 
Thom Joosten was de jongste van 
het hele deelnemersveld. Hij reed 
als F pupil mee met de C pupillen. 
Weliswaar eindigde hij als twaalfde 
maar hij kan nog heel wat jaren mee 
als pupil. Bij de meisjes B pupillen 

reed Estelle de Jong mee als C pupil 
in een deelnemersveld van B pupil-
len. Zij reed haar 300 meter in een 
pr van 1.10.93. De 500 meter reed zij 
voor het eerst in haar nu nog korte 
schaatscarrière in 1.10.93. Zij werd 
hiermee zevende. Bij de jongens B 
reed Sander Da Costa. Hoewel hij 
de 300 meter heel voortvarend van 
start ging reed hij net geen pr. Ook 
Sander ging tevreden naar huis met 
een negende plaats. Daarna was 
het de beurt aan de twee laatste 
schaatsers. Daan de Best en Lotte 
Elfferich nemen beiden deel aan het 
talentontwikkelplan van Nooit Ge-
dacht. Zij trainen twee keer in de 
week en dat is goed te zien aan hun 

resultaten. Lotte reed haar 500 me-
ter in 51.02. Hiermee werd zij eerste 
in het klassement. Daarna reed zij 
meer dan 3 seconden van haar 700 
meter af. Ook bij deze afstand werd 
zij eerste in een tijd van 1.10.90. 
Met twee gouden plakken ging zij 
blij naar huis. Daan was de laatste 
die aan de start moest verschijnen. 
Hij reed als B pupil bij de A pupillen 
mee. Met twee persoonlijke records 
op de 500 meter in 53.30 en de 700 
meter in 1.16.08 werd hij vijfde. Als 
hij bij de B pupillen had gereden 
was hij met zijn 500 meter tijd twee-
de geworden. Alle schaatsers kre-
gen een certificaat mee met daarop 
hun gereden tijden. De coaches Ni-
co de Jong en Robert da Costa wa-
ren heel tevreden met de resultaten 
van deze pupillen. De ijsclub is als 
8e in het eindklassement geëindigd 
en kon ook nog een beker voor de 
prijzenkast mee naar huis nemen.

Prijsklaverjassen 
in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 7 
januari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen, tel. 0297-263562.

U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn, omdat uiterlijk om 20.15 uur, op 
veler verzoek, gestart gaat worden.

Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 

bij elkaar opgeteld en de winnaar of 
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag: 

1 Martien de Kuijer  7962  punten 
2 Kees Kooyman 6952 punten
3 Adrie Rekelhof 6579 punten
4 Frans Bierstekers 6454 punten
5 Greet Koot 6347 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Pleun Vis met 4930 punten .
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Jonathan Boom en Henk 
Jan Kroese blijven winnen
De Ronde Venen - Het was al-
weer de vijfde wedstrijd van de ma-
rathoncompetitie op de Jaap Eden-
baan in Amsterdam. De Nooit Ge-
dachters blijven het uitstekend doen 
met vele ereplaatsen. Bij de C2 wed-
strijd waren Niels Immerzeel, Dirk 
de Jong en Sven Prins en niet te ver-
geten Jonathan Boom weer heel ac-
tief met voorin meerijden en aanval-
len. In de voorlaatste ronde plaatste 
Niels Immerzeel een felle aanval om 
zodoende de wedstrijd te winnen 
maar de aanval bleek te vroeg inge-
zet en hij werd uiteindelijk nog knap 
vijfde. Dirk de Jong reed ook weer 
een aantal punten bij elkaar. Sven 
Prins had ook nog een goed eind-
schot en werd net voor Niels vierde.
Jonathan Boom was weer opper-
machtig in de maassprint en won 
voor de vierde keer op rij en staat 
nu met 73 punten ver voor de rest. 
Niels staat in het klassement derde 
met 54 punten. Sven en Dirk staan 
ook nog bij de eerste tien in het 
klassement. Na de C2 was het de 
beurt voor de C3 rijders Dirk Kroe-
se, Mike Oudshoorn en Henk Jan 
Kroese.

Tactisch
Het werd weer een tactische wed-
strijd met weinig aanvallen, tot on-
genoegen van vader Kroese die 
zijn zoons aanmoedigde tot aanval-
len. Het werd uiteindelijk een pelo-
ton sprint die weer werd gewonnen 
door Henk Jan Kroese. Dit was de 

tweede wedstrijd die hij won ach-
ter elkaar. Zijn broer Dirk werd knap 
vierde en Mike Oudshoorn had zich 
net voor de sprint teveel ingespan-
nen om ook hoog in de uitslag te ko-
men maar werd nog achtste. Daar-
mee heeft Mike goed punten ge-
reden om zich te handhaven hoog 
in het klassement. Het klassement 
wordt aangevoerd door Henk Jan 
Kroese met 70 punten, tweede staat 
Mike Oudshoorn met 64 punten en 
Dirk Kroese vierde met 45 punten.
Kevin Regelink presteert ook steeds 
beter in de eerste divisie van de 
landelijke marathoncompetitie. Bij 
de Nederlandse Kampioenschap-
pen Kunstijs in Utrecht wist hij 
zich meerdere malen voorin te la-
ten zien en een prachtige twaalf-
de plaats te bemachtigen en dat in 
zijn eerste jaar als marathonrijder! 
Zijn ploeggenoot Martijn de Groot 
uit Mijdrecht was ook van start ge-
gaan maar moest helaas vroegtijdig 
van het ijs af vanwege een nog niet 
herstelde blessure aan zijn rug. De-
ze heeft Martijn opgelopen na een 
zware valpartij in Breda tijdens een 
KPN cup wedstrijd.

Afgelopen week mocht Kevin Re-
gelink starten in de eerste klassie-
ker op natuurijs in Eernewoud over 
100 km. Kevin kon zich 60 km lang 
staande houden tussen de grote 
mannen. Dit is een mooie opsteker 
aangezien Kevin zijn hele leven nog 
nooit op natuurijs had gereden!

Receptie en reünie bij 
vijftigjarige De Vinken
Vinkeveen - Deze maand is het 
50-jarig jubileum van De Vinken. De 
succesvolle Vinkeveense korfbal-
vereniging wil dit jubileum op ge-
paste wijze vieren. Natuurlijk hoort 
daar ook een receptie en een reünie 
bij. De voorgaande edities hiervan 
waren steeds een enorm succes.
Honderden mensen zijn in de afge-
lopen vijftig jaar lid van De Vinken 
geweest (of zijn dit nog steeds!!!) 
en de jubileumcommissie streeft er-
naar om zoveel mogelijk leden en 
oud-leden op de hoogte te houden 
van de op handen zijnde feestelijk-
heden.

Via de digitale communicatiemo-
gelijkheden hebben al vele honder-
den leden en oud leden kennis ge-
nomen van het opgestelde feestpro-
gramma. 
Op vrijdag 14 januari begint dit met 
een gala-avond voor de leden. Een 
nog groter publiek is welkom op de 
zaterdag erna in de korfbalkantine 

op sportpark De Molmhoek in Vin-
keveen.

Zaterdag 15 januari aanstaande: 
Reünie en receptie 50 jaar De Vin-
ken
Om 16.00 (tot 18.00) is de receptie 
voor genodigden, leden en oud-le-
den
Tijdens de receptie is ook de uitrei-
king van het eerste exemplaar van 
Kroniek deel III
Om 18.00 is er een gelegenheid tot 
het nuttigen van een broodje met 
aansluitend de reünie, waarin deze 
avond gezellig babbelend voortge-
zet zal worden.
Plaats van handeling: de kantine 
van KV De Vinken op het sportpark 
in Vinkeveen.
  
Opgave voor de receptie en reünie 
is mogelijk via de website van De 
Vinken (www.de-vinken.nl), daar 
staan ook de laatste nieuwtjes over 
het jubileumprogramma.

HVM hockeydames 2 
boeken ruime zeges
Mijdrecht - Het heeft even op zich 
laten wachten, maar afgelopen zon-
dag was het dan toch echt zo. De 
meiden van HVM dames 2 moesten 
aantreden voor hun eerste zaalhoc-
key weekend. Nadat er al 1 speel-
weekend was afgelast vanwege het 
slechte weer, waren de meiden dus 
extra gedreven om deze eerste ron-
de eens te laten zien wat ze in huis 
hadden. In een onbekende poule 
met onder andere Amsterdam, Wa-
terland, HIC, Haarlem en Spaarn-
dam wisten de dames niet wat ze te 
wachten stond. Het waren allemaal 
tegenstanders die in een andere re-
gio spelen in de reguliere competitie. 
Ook wel eens leuk om kennis te ma-
ken met deze clubs. Eenmaal aange-
komen in de sporthal in Spaarndam 
bleek dat de gemiddelde leeftijd bij 
deze teams toch iets hoger lag dan 
dat van de dames. Maar daar lie-
ten ze zich niet door beïnvloeden. 
Met 11 meiden die meededen aan 
de zaalcompetitie kon coach Claudia 
Röling twee teams maken van on-
geveer gelijke sterkte. Voor de mei-
den erg fijn want dan kon er veel ge-
wisseld worden. De eerste wedstrijd 
die de meiden speelden was tegen 
Haarlem. Aan de hand van dit over-
zicht zal duidelijk worden hoe de 
wedstrijd is verlopen. Elke wedstrijd 
duurt twee keer 20 minuten. Over de 
eerste wedstrijd konden de meiden 
dus zeer tevreden zijn. Het niveau 
was erg verschillend. De meeste 

teams hadden niet zoveel kennis van 
de regels en dat zorgde soms voor 
wat onduidelijkheid. De meiden van 
HVM hebben al een aantal jaar erva-
ring in de zaal en daarnaast wordt er 
ook getraind in de zaal. De meiden 
hebben dus behoorlijk kennis van 
het spelletje en van de regels. Als 
tegenstanders en scheidsrechters 
dat niet hebben zorgt dat voor een 
hoop onduidelijkheid. Er werd wei-
nig tot niet gefloten voor een blok, 
want daar hadden hun tegenstan-
ders geen kennis van, en ook de re-
gel dat de bal in de zaal niet hoog 
mag, was voor een aantal niet echt 
duidelijk. Gelukkig bleven de HVM 
meiden sportief en werd er wraak 
genomen door middel van veel, heel 
veel goals. Dan de tweede wedstrijd 
van de middag. Een wedstrijd tegen 
Spaarndam. Een club die bij hen al-
len onbekend was. Ook dit was een 
team waar de gemiddelde speel-
ster al minimaal getrouwd of moeder 
was. Maar de meiden lieten zich niet 
gek maken en gingen voor weder-
om dubbele cijfers deze wedstrijd. 
Al met al dus een prima speelweek-
end voor de meiden uit Mijdrecht. 
Met 25 goals voor en 4 tegen heeft 
Mijdrecht een mooi doelsaldo van 
+21. Iets waar iedereen trots op mag 
zijn. Met nog een aantal speelweek-
enden te gaan houden ze goed zicht 
op een kampioenschap in de zaal. 
Maar niet te vroeg juichen, dit is pas 
het begin!

Eerste 300 game in 
Mijdrecht Bowling

Mijdtrecht - Afgelopen dinsdag 
werd in Mijdrecht Bowling de Ste-
denontmoeting gespeeld tussen 
Bowling Vereniging Nieuwegein en 
Mijdrecht. Er werden 4 games ge-
speeld met een vijfmansdames- en  
herenteam. In de eerste game gooi-
den de dames van Mijdrecht 919 en 
de heren 1004. De hoogste game bij 
de dames kwam op naam van Ca-
roline Dekker, 200. Bij de heren was 
het Alan Coltman die een 234 neer-
zette. Bij Nieuwegein werd de hoog-
ste game, 225, gegooid door Ghis-
laine van Tol, totaal 926. Bij de he-
ren kwam deze op naam van Mark 
Jacobs, 232, totaal 1051. In de 2e 
game liep het een beetje minder.
De hoogste game van Mijdrecht 
kwam op naam van Danielle 
Dijkstra, 189. Bij de heren gooide 
Geert-Jan van Baest een 244 game.
Wendy van der List met een game 

van 215 was de beste speelster in 
deze 2e game. Marc Chandra gooi-
de 233 bij de mannen. Na 2 games 
was het totaal van Mijdrecht 3731, 
en van Nieuwegein 3986. Hierna 
werd er van banenpaar gewisseld.
De 3e game werd een bijzondere 
voor Nieuwegein en voor Mijdrecht 
Bowling. In deze game werd name-
lijk een 300 game  gegooid door 
Mark Jacobs uit Nieuwegein. Een 
mooi resultaat voor Mijdrecht Bow-
ling. Pas 3 maanden geopend en 
dan al een 300 game. De scores 
van Nieuwegein konden hierna niet 
meer stuk. In de 4e game gooiden 
ze allemaal 200 gemiddeld. Helaas 
had de Mijdrechtse formatie hier 
geen antwoord op. Met een totaal 
van 8181 pinfall mag Nieuwegein de 
provincie Utrecht vertegenwoordi-
gen bij de finale in Schiedam. De to-
tale pinfall van Mijdrecht was 7285.

Hendrik Palm wint het 
snelschaaktoernooi
De Ronde Venen - Traditioneel 
sluit schaakclub Denk en Zet-Advi-
sor het kalenderjaar af met het Har-
men Kroon snelschaaktoernooi. Zo-
als het woordje ‘snel’ al doet ver-
moeden ligt het tempo hoog, elke 
speler heeft slechts 7 minuten be-
denktijd per partij. De avond begint 
met de loting voor de indeling in de 
5 poules van 6 man. Dit jaar wa-
ren er maar liefst 10 spelers onder 
de 20 jaar bij, inclusief de inmiddels 
19-jarige Peter de Jonge die zijn ti-
tel moest verdedigen. De vlekke-
loos strakke organisatie lag in han-
den van wedstrijdleider Jeroen Vro-
lijk met assistentie van Henk Kroon, 
een nazaat van de naamgever aan 
dit toernooi.
Groep A: De helft van de populatie 
van deze groep bestond uit jeugd-
spelers. Mike van Yperen, Bodhi 
Zonneveld en Stefan Rijsbergen 
mochten zich meten met de oude-
re garde. Tja, laten we zeggen dat 
dat misschien nog wat te hoog ge-
grepen was, alleen Stefan wist knap 
eenmaal te winnen van een senior. 
De groepswinnaar werd hier derhal-
ve Hendrik Palm met 41⁄2 uit 5.  
Groep B: Hier waren twee jonkies 
terechtgekomen, Matthijs Meijers 
en Brian van Yperen, twee schakers 
die tot de topjeugd van Denk en 
Zet behoren. Brian rekende af met 
Matthijs en vervolgens met Thier-
ry Siecker en hun nestor, Cees Ver-
burg. Knap werk! Alleen van de eer-
ste twee van de groep, Henk van der 
Plas en Harris Kemp bleken nog te 
sterk. 
Groep C werd bevolkt door twee jon-
ge spelers en de oudgediende Henk 
Kroon, Evert Kronemeijer en Engel 
Schreurs. Ieder van dit illustere trio 
behaalde een score van 3 uit 4. Na 
het toepassen van allerlei ingewik-
kelde regels kwam Evert hier uitein-
delijk als winnaar uit de bus. Vele 
pretendenten voor de eindoverwin-
ning haalden opgelucht adem want 
houwdegen Kroon, de schrik der 
onderbond, verdween hierdoor ge-
ruisloos naar de derde groep! 
In de D groep eindigde Jan de Boer 
samen met ex-lid Ron Klinkha-
mer op de eerste plek. Na toepas-
sing der regels echter werd Jan tot 
groepskampioen uitgeroepen. Niet 
slim, zo komt Ron natuurlijk nooit 
meer terug. Een beetje corruptie 
had hier wel op z`n plaats geweest. 
Maar soit, Jeroen Vrolijk, de verant-
woordelijke wedstrijdleider, beland-
de zelf op een zeer teleurstellende 
4e plek na onder andere een pijnlij-
ke afdroogbeurt door de nog jonge 
Arno Kroon.
Groep E werd knap gewonnen door 
Gerben Roos, vlak voor Peter de 
Jonge. Hier dus de jonge garde fier 
voorop, ietwat bedremmeld gevolgd 
door de senioren met Rene Appel-
man nog als beste.
 
Finale
Dan komen we uit bij de finale. In 
de finalepoule zaten de heren Palm, 
Kemp, Kronemeijer en De Boer. 
Maar ook was het aanstormend ta-
lent vertegenwoordigd door Ger-
ben Roos en de als beste twee-

de geplaatste titelverdediger Peter 
de Jonge. Anders dan verleden jaar 
echter kwam de jeugd er niet aan 
te pas. Al snel werd duidelijk dat de 
strijd ging tussen Hendrik Palm en 
Harris Kemp. Beiden eindigden dan 
ook met 4 punten een stuk voor de 
nummer drie, Jan de Boer met 21⁄2. 
Maar omdat Hendrik meer partijen 
met zwart had gewonnen, werd hij 
tot winnaar uitgeroepen. Proficiat!.
 
Intern en extern
Na een moeizame start met 2 remi-
se’s tegen Jeroen Vrolijk en Bram 
Broere gevolgd door in ronde 7 ver-
lies tegen Gert Jan Smit is het Henk 
Kroon toch gelukt op de eerste 
plaats te belanden. Met 3 ! winst in 
de externe competitie en een ster-
ke serie van 4 overwinningen op 
respectievelijk Harris Kemp, Jeroen 
Vrolijk, Jan de Boer en Bram Broere 
staat Kroon bovenaan met 378 pun-
ten en mag de officieuze titel van 
herfstkampioen voeren. Op enige –
maar niet onoverbrugbare- achter-
stand staat Jeroen Vrolijk 2e met 
315 punten.
De huidige kampioen Jan de Boer 
heeft het moeilijk, daar hij in de ex-
terne competitie op het eerste bord 
punten moet zien te vergaren, ook 
deze resultaten tellen mee voor de 
interne competitie. Mede doordat 
hij op dit bord nog maar eenmaal 
een resultaat heeft behaald staat hij 
op de derde plaats met 100 punten 
minder dan Kroon.
De plaatsen 4 t/m 8 worden achter-
eenvolgens ingenomen door Bram 
Broere, Gert Jan Smit, Harris Kemp, 
Henk van de Plas en Thierry Siecker. 
Hun onderling resultaat bedraagt 
nog net geen 2 winst of zo u wilt 
verliespartijen en met een 2e helft 
van de competitie voor de boeg kan 
er in deze volgorde ook nog wel een 
en ander veranderen.
In de externe competitie draait Denk 
en Zet- Advisor 1 ook heel goed 
mee.
Met 3 maal spelen en 3 maal win-
nen, wat dus 6 punten oplevert, 
staat men tezamen met Moira Dom-
toren op kop. Op de derde plaats 
staat de komende tegenstander van 
S.v. Denk en Zet – Advisor, n.l. Rivie-
renland 2 met 4 punten uit 3 wed-
strijden. Waarbij opgemerkt dat zij 
hun enige wedstrijd verloren heb-
ben van de medekoploper Moi-
ra Domtoren. Mocht het de Vinke-
veners gelukken om op 18 januari 
a.s. ook van Rivierenland 2 te win-
nen, dan mag gelden dat ze serieus 
voor het kampioenschap kunnen 
gaan. Zeker als zij Hendrik Palm als 
lid mogen verwelkomen.
 
Het tweede van Denk en Zet–Ad-
visor doet het helaas veel minder. 
Met ook driemaal spelen maar drie-
maal verlies staat men stevig on-
deraan, De enige speler die de 50% 
scoren haalt is ex-jeugdspeler Ger-
ben Roos.
Met een arsenaal jeugdspelers ach-
ter de hand lijkt het toch denkbaar 
dat er ook voor het 2e team in de 
tweede helft van de competitie wel 
meer te halen is!

De Vinken presenteert 
uniek geschiedenisboek
Vinkeveen - Tijdens de receptie ter 
gelegenheid van het vijftigjarig be-
staan van de club presenteert korf-
balvereniging De Vinken zaterdag 
15 januari de Kroniek deel III

De viering van het gouden jubileum 
krijgt een extra uniek tintje vanwe-
ge de uitgave van de clubgeschie-
denis in boekvorm. Het derde deel 
van de Vinkenkroniek kent een zelf-
de opzet als de vorige twee delen, 
die respectievelijk bij het vijfentwin-
tigjarig en veertigjarig bestaan uit-
gegeven werden.

Hiermee heeft de Vinkeveense korf-
balvereniging de beschikking over 
een unieke trilogie met daarin de ei-
gen verenigingsgeschiedenis tot in 
detail verwoord.

De editie van deze is keer nog weer 
dikker dan de vorige twee. En mede 
dankzij de inbreng van Jaco Kroon 
als vormgever is dit derde deel een 
exemplaar waar eenieder met ook 
maar een beetje Vinkenhart halsrei-
kend naar mag uitzien.

Kroniek deel III is een 144 pagi-
na’s dik geschiedenisboekwerkje 
over de laatste tien jaar van de club-
geschiedenis van de Vinkeveense 
korfbalclub. In deel I (1986) en deel 
II (2001) is al twee keer 120 pagi-
na’s Vinkengeschiedenis beschre-
ven. Verluchtigd met diverse foto’s 
en aangevuld met krantenartikelen, 
tabellen en een heus register. 

Vijftig jaar Vinkengeschiedenis staat 
nu dus beschreven in bijna 400 pa-
gina’s heerlijk verteerbaar leesvoer. 
Dat hoort in een ieders Vinkenboe-
kenkast!!

Wanneer?
Wanneer was de geslaagde poging 
om een wereldrecord te vestigen?
Wanneer was de zonovergoten ope-
ningsdag van het nieuwe kunst-
grasveld?

Wanneer waren die korfbalhuwelij-
ken ook alweer?

Deel III heeft een soortgelijke opzet 
als de vorige twee edities.
Deze keer dus 144 pagina’s, met 
een omslag in kleur. Ruim driehon-
derd foto’s zijn deze keer in de Kro-
niek opgenomen (met dank aan de 
diverse Vinkenfotografen).

Daarnaast zijn zeventien Vinken 
apart geïnterviewd. Zij vertellen ie-
der apart over hun speciale herin-
neringen aan de korfbalclub.

Ruim twintig tabellen vertellen wie 
wanneer in welke functie actief was. 
Helaas niet volledig, maar toch een 
redelijk houvast voor diverse com-
missies. Zestig krantenartikelen uit 
de regionale pers ondersteunen het 
verhaal van de laatste tien jaar. De 
Vinken weet aan de weg te timme-
ren.

Een register met ruim 1000 tref-
woorden en persoonsnamen maken 
de Kroniek tot een handzaam na-
slagwerk. Meer dan 450 persoons-
namen zijn in het register opgeno-
men.

En de Kroniek zou geen Kroniek zijn 
als in dat personenregister de naam 
Kroon niet zou overheersen: bijna 
veertig verschillende Kronen staan 
in deel III vernoemd.
Maar heel veel anderen zullen te-
rugvinden wat zij de afgelopen ja-
ren in en bij de club gedaan hebben; 
en dat dus niet alleen in woord maar 
ook in beeld.

Met tien aparte verhalen over kanti-
ne, krantje, kaarten, kampen en nog 
veel meer is de Kroniek een boek 
dat elke korfballiefhebber graag 
aanpakt. Leuk om naar uit te kijken!
De receptie begint 15 januari om 
16.00 uur in het Vinkennest op 
sportpark de Molmhoek in Vinke-
veen.

De Merel organiseert 
zesballentoernooi 2011
Regio – Ook dit jaar organiseert bil-
jartclub de Merel weer het bekende 
grote zesballentoernooi. De voor-
ronden start op vrijdag 14-28 janu-
ari  van 20.00 uur tot 23.00 uur. za-
terdag 8-15-22-29 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur. Zondag 9-16-23 
januari van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Er zal weer met zesballen gespeeld 
worden in Café De Merel in Vinke-
veen. Zaterdag 29 januari kunnen er 
nog pogingen gedaan worden van 
14.00 uur tot 18.00 uur, waarna om 
19.30 uur de finales starten. Dit alles 
om zeer fraaie prijzen. Zowel dames 
als heren zijn van harte welkom. Ka-
der en spelers hoger dan 6 moyenne 
kunnen hieraan niet meedoen. Geen 
biljartkunde vereist.

Wat is een zesballentoernooi ?
Je speelt met 1 rode en 5 witte bal-
len. Je stoot steeds met de rode bal.
De rode bal moet dan minstens 2 
witte ballen raken. Lukt dit, dan le-
vert dat 1 punt op, je wacht tot al-

le ballen stil liggen en dan probeer 
je met de rode bal weer minstens 2 
witte ballen te raken, enz. Op de-
ze wijze probeer je een zo veel mo-
gelijk punten te scoren. Op het mo-
ment dat je geen of maar 1 witte bal 
raakt, stop je en is je poging voorbij.
Je speelt dus zonder tegenstander. 
Een poging wil dus zeggen, zoveel 
mogelijk punten scoren zonder on-
derbreking. Elke poging kost 1,20 
euro, de finalepogingen zijn gratis. 
Er zijn drie groepen.
A) 75 en 100 car. B) 35 en 50 car. C) 
15 en 25 car.

Je hoeft je niet van te voren op te 
geven, je komt gewoon binnen, 
meld je bij de wedstrijdleiding of 
aan de bar en dan gaat alles vanzelf.
Tot ziens op het zesballentoernooi 
en succes toegewenst door Biljart-
club De Merel, spelend in Café de 
Merel aan Arkenpark Mur 43 in Vin-
keveen
Tel. 0297-263562 b.g.g. 0297-264159



Brrr... derde serieuze nieuwjaarsduik 
bij Michiel de Ruyter een daverend succes




