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Mijdrecht - Er wordt een roton-
de aangelegd op de kruising Rond-
weg/Stationsweg/Industrieweg in 
Mijdrecht. Het college heeft hiertoe 
op 20 december besloten. Met de 
aanleg van de rotonde kan het ver-
keer op de kruising in de toekomst 
sneller doorstromen en is de aan-
leg van een doorsteek van Bozen-
hoven naar de Nijverheidsweg niet 
meer nodig. Door af te zien van de 
doorsteek, kan de gemeente circa 
2,4 miljoen besparen. De gemeen-
teraad wordt op 2 februari 2012 ge-
vraagd met de plannen in te stem-
men. 
In maart 2010 heeft de raad een 
denkrichting aangenomen voor de 
invulling van de Stationslocatie, 
het gebied rondom het oude stati-
onsgebouw in Mijdrecht. De raad is 
toen akkoord gegaan met het uit-
werken van plannen om een verbin-
dingsweg (doorsteek) aan te leg-
gen tussen Bozenhoven en de Nij-
verheidsweg. Voor de aanleg van 
de doorsteek was het noodzakelijk 

dat de gemeente de daarvoor beno-
digde gronden zou aankopen. Een 
belangrijke voorwaarde voor de-
ze denkrichting was dat de aanleg 
kostenneutraal zou moeten gebeu-
ren en de gemeente dus geen geld 
zou mogen kosten. Uit de rapporta-
ge die advies- en ingenieursbureau 
DHV in september echter heeft ge-
maakt, blijkt dat dit uitgangspunt 
niet gerealiseerd kan worden. Dit 
was aanleiding voor het college om 
de opzet van het project drastisch te 
wijzigen.

Onderzoek
Nader verkeerstechnisch onderzoek 
heeft uitgewezen dat de aanleg van 
een rotonde ter hoogte van de krui-
sing Rondweg/Stationsweg/Indu-
strieweg een goede oplossing biedt 
voor de huidige verkeersproblemen 
en er toe leidt dat het verkeer snel-
ler kan doorstromen. Het doel om 
de bereikbaarheid van het bedrij-
venterrein te verbeteren, kan met 
deze oplossing ongewijzigd worden 

gerealiseerd. Na vaststelling door 
de gemeenteraad kan de rotonde 
vóór eind december 2013 worden 
aangelegd. Het tweede onderdeel 
van dit project is invulling van de 
Stationslocatie. Naar verwachting 
is er voldoende vraag van bedrijven 
naar (meer) vierkante meters, direct 
grenzend aan het bestaande bedrij-
venterrein. Mede daarom wordt ge-
adviseerd de Stationslocatie in te 
vullen als bedrijventerrein met on-
der andere lichte bedrijvigheid en 
kantoren. De Nijverheidsweg en 
een deel van de Industrieweg zullen 
een opknapbeurt krijgen met onder 
meer nieuw asfalt en fietssugges-
tiestroken.

Herzien
De herziene invulling van de Sta-
tionslocatie betekent voor de ge-
meente dat het door DHV gepro-
gnosticeerde verlies op gemeente-
lijke projecten van 15 miljoen, met 
2,4 miljoen euro kan worden be-
perkt. Het college verwacht be-

Besparing voor gemeente: 2,34 miljoen

Geen doorsteek maar nieuwe rotonde 
Rondweg/Stationsweg/Industrieweg

Uithoorn - Traditiegetrouw orga-
niseerde de Vrijwillige Brandweer 
Uithoorn op de jaarlijks afsluitende 

Korpsavond in de brandweer kazer-
ne aan de Zijdelweg. Een avond met 
een feestelijk tintje waar voor zo-

Rondeveners gedecoreerd bij 
Brandweerkorps Uithoorn

Johan Bruines, gedecoreerd wegens 30 jaar bij de Vrijwillige Brandweer Uithoorn.

Guus van Asselen, lid in de Orde van Oranje Nassau.

kreeg uitgereikt behorende bij zijn 
benoeming tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau. Van Asselen kreeg 
deze onderscheiding omdat hij zich 
in 2010 20 jaar heeft ingezet voor de 
Vrijwillige Brandweer. Hem kwam 
deze onderscheiding vorig jaar al 
toe, maar toen bleek het niet moge-
lijk die op tijd voor de Korpsavond in 
2010 aan te vragen. Vandaar dat hij 
die dit jaar alsnog uitgereikt heeft 
gekregen. Guus begon bij de brand-
weer van Vinkeveen. Daar heeft hij 
de nodige jaren zijn diensten ver-
richt. Na verandering van werkgever 
kreeg hij een functie bij het Alkwin 
Kollege in Uithoorn. Vrijwel meteen 
solliciteerde hij ook naar een plaats 
bij het brandweerkorps in Uithoorn. 
Hij combineerde een en ander nog 
wel een poosje met zijn lidmaat-
schap van de brandweer in Vinke-
veen, maar uiteindelijk bleek de oe-
fenbelasting te hoog en beëindigde 
hij zijn lidmaatschap in Vinkeveen. 
Sindsdien is Guus van Asselen al-
leen nog actief bij het korps van Uit-
hoorn, waar hij uitsluitend doorde-
weeks overdag inzetbaar is omdat 
hij in Vinkeveen blijft wonen. Dat is 
echter ook een knelpunt, maar niet 
tegenstaande dat vult Guus wel een 
belangrijke plek in binnen de orga-
nisatie.

30 Jaar bij de brandweer
Johan Bruines uit Amstelhoek kan 
men zien als de overtreffende trap 
in dienstjaren. Hij werd door bur-
gemeester Oudshoorn gedecoreerd 
voor 30 jaar actief zijn bij de Vrijwil-
lige Brandweer Uithoorn. De eer-
ste jaren heeft hij zijn diensten ver-
richt bij de brandweer te Mijdrecht, 
post Amstelhoek. Toen deze post 
werd opgeheven solliciteerde Johan 
bij het korps in Uithoorn. Bij elkaar 
opgeteld heeft Johan Bruines er in-
middels 30 jaar opzitten.

Beide heren worden gefeliciteerd 
met hun onderscheiding.

gin volgend jaar meer duidelijkheid 
over de andere gemeentelijke pro-
jecten te kunnen geven. 
Op maandag 16 januari 2012 van 
19.00 tot 21.00 uur vindt in het ge-
meentehuis in Mijdrecht een in-
loopbijeenkomst plaats waarin het 
voorstel over de stationslocatie met 
concrete tekeningen wordt toege-
licht. Geïnteresseerden zijn van har-
te welkom om deze te bekijken. Kijk 
voor meer informatie over dit pro-
ject op www.derondevenen.nl onder 
leven en werken, projecten, Rond-
weg/Stationslocatie.

ver mogelijk alle leden en oud-le-
den van het korps aanwezig zijn. Tij-
dens die avond wordt teruggekeken 
op wat er het afgelopen jaar zoal is 
gebeurd waarbij de brandweer be-
trokken was. Tevens worden plan-
nen en verwachtingen uitgespro-
ken voor het komende jaar. Verder 
worden behaalde certificaten aan 
de verschillende brandweerman-
nen en –vrouwen uitgereikt, met af 
en toe een Koninklijke Onderschei-
ding. Een en ander gaat gepaard 
met een hapje en een drankje tij-
dens een informeel samenzijn. Tij-
dens de Korpsvond was ook bur-
gemeester Dagmar Oudshoorn als 
gebruikelijk van de partij. Zij gaf 
blijk van een plezierige en vaak hu-
moristische betrokkenheid bij de-
ze avond, helemaal bij de uitreiking 
van de verschillende diploma’s en 
certificaten aan leden van dit sterk 
gemotiveerde brandweerkorps. On-
der hen bevinden zich ook leden die 
niet in Uithoorn wonen, maar in De 
Ronde Venen. Omdat het verslag 
van de Korpsavond op 28 december 
uitsluitend in de editie van Uithoorn 
wordt/werd gepubliceerd, missen 
inwoners aan deze kant van de ri-
vier de nieuwswaarde dat er twee 
Rondeveners bij het Korps zijn ge-
decoreerd, te weten Guus van Asse-
len uit Vinkeveen en Johan Bruines 
uit Amstelhoek. Vandaar dat hier-
aan in deze krant alsnog aandacht 
wordt besteed.

Koninklijke Onderscheiding
Aan Guus van Asselen viel de eer 
te beurt dat hij namens Hare Majes-
teit de Koningin door burgemeester 
Dagmar Oudshoorn de versierselen 

Mijdrecht - Het is weer eens zo-
ver. Het tuig van de richel kan zich 
weer verheugen op de berichtge-
ving in de media dat er aandacht 
wordt geschonken aan hun zinloze 
vernielingen. Woensdagmorgen 28 
december constateerden bewoners 
van de appartementen aan de Ko-
renbloem dat in het Wickelhofpark 
de paal met daarop de uilenkast in 
stukken was gezaagd. Tevens dat 
de twee boompjes, die aan de om-
geving aangepaste ‘doelpalen’ op 
het trapveldje moeten voorstellen, 
eveneens het loodje hadden gelegd. 
Later werd vernomen dat ook in het 
parkje naast Partycentrum De Me-
ijert bomen met een zaag waren be-
werkt. Het was al spoedig duidelijk 
dat dit niet in opdracht van de ge-
meente is gebeurd. Knap hoor, wat 
een helden. De asociale daders die 
kennelijk niets anders te doen heb-
ben dan in de nachtelijke uren van 
dinsdag op woensdag met een zaag 
rond te lopen, zijn natuurlijk spoor-
loos. Zij kunnen beter lid worden 
van een knotgroep als zij zo graag 
willen zagen, dan doen ze nog wat 
nuttigs. Of meld je aan bij De Baat 
als vrijwilliger om bij ouderen in 
de tuin snoeiwerk te verrichten. Zo 
niet, beperk dit vandalisme dan tot 

je eigen bezittingen en ram je eigen 
spullen in elkaar als je zo gefrus-
treerd bent. Wel eens uitgerekend 
wat vandalisme de samenleving elk 
jaar kost? Met dat geld zou je een 
hoop leuke dingen kunnen doen. 
Bijvoorbeeld het jongerenwerk fi-
nancieren en De Fabriek open hou-
den. Hebben veel meer mensen 
plezier van en wellicht kunnen dan 
niksnutten als ‘boomzagers’ worden 
begeleid om iets nuttigs te gaan 
doen. Inmiddels is het voorval door 
bewoners aan de gemeente door-
gegeven. Getuigen zullen er nauwe-
lijks zijn, maar zo ja, dan kunt u bel-
len met de politie op 0900-8844 of 
misdaad anoniem 0800-7000.

Zinloze vernielingen in 
het Wickelhofpark



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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

 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

Abcoude
Burg. Dedelstraat 44 Slopen van de bijkeuken Slopen W-2011-0655 21-12-2011

De Hoef
De Hoef Oostzijde 115 Uitbreiden van een ligboxenstal Bouwen W-2011-0653 20-12-2011
  Slopen 
Mijdrecht
Westerlandweg 13 Slopen van het woongedeelte Slopen W-2011-0658 22-12-2011

Vinkeveen
Plaswijk 66 Slopen en bouwen van een Slopen W-2011-0654 21-12-2011
 woning Bouwen 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

 geweIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIngen (week 1 – 5 jAnuARI 2012)
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

CoRReCTIe – het onderstaande project is op 22 december jl. foutief gepubliceerd als ingetrokken aanvraag 
omgevingsvergunning.

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Vinkeveen
Pijlstaartlaan  Verzoek intrekking bouwvergun- Bouwen W-2011-0567 7-12-2011
53 t/m 169 oneven ning 2010-0045 en 2010-0279
 

 VooRnemen ToT VRIjsTellIng/wIjzIgIng BesTemmIngsplAn
Ingediend voor 1 juli 2008
Met ingang van 6 januari 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de vrijstellingen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

Vinkeveen
Donkereind 17 Oprichten van een brug met hekwerk 2008/0336 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
- Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 15 van de Wet 

op de Ruimtelijke Ordening.

zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kan eenieder schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar vo-
ren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het 
volgende staan: omschrijving van de vrijstelling waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, 
handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt 
u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken 
bij de behandelend ambtenaar.

 VeRleenDe BouwVeRgunnIngen 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

wilnis
Dorpsstraat 36 Vernieuwen en vergroten van een bedrijfsruimte 2010/0382 19-2-2011 
 en het realiseren van totaal 3 woningen 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift 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.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Leo Dongelmansstr. 13 Bouwen van een gebouw  Bouwen W-2011-0517 20-12-2011
 voor kinderopvang 
Gein-Noord 53 Realiseren van een afspuitplaats Bouwen W-2011-0563 20-12-2011

De Hoef
De Hoef Oostzijde 47 Aanpassen van de woning Bouwen W-2011-0511 21-12-2011
  Inrit/Uitweg 

Vinkeveen
Kerklaan 33 Vestigen van een pedicure RO (Afwijken  W-2011-0572 20-12-2011
 praktijk bestemming) 

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.

 TIjDelIjke Regels AAnsCHeRpIng weT weRk en BIjsTAnD 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 
heeft besloten de ‘Tijdelijke regels aanscherping Wet werk en bijstand’ vast te stellen. Dit besluit ‘Tijdelijke 
regels aanscherping Wet werk en bijstand’ is nodig omdat per 1 januari 2012 de Wet werk en bijstand (WWB) 
wordt aangescherpt en de Wet investering in jongeren (WIJ) vervalt en weer opgaat in de WBB. Door dit raads-
besluit kunnen de noodzakelijke aanpassingen die nodig zijn conform de wetwijzigingen worden verwerkt in 
de van toepassing zijnde verordeningen. Door dit besluit zijn de ‘Re-integratieverordening inkomensvoorzie-
ningen 2011’, de ‘Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004’, de ‘Verordening afstemming en hand-
having inkomensvoorzieningen 2010 gemeente De Ronde Venen’ en de ‘Verordening Langdurigheidstoeslag 
2009’ gewijzigd. Eén van de ingrijpendste wijzigingen is de invoering van de huishoudtoets. De begrippen 
alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden krijgen een andere betekenis in de aangescherpte Wet 
werk en bijstand. 
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie en werkt terug tot 1 januari 2012. 

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

 Algemene plAATselIjke VeRoRDenIng De RonDe Venen 2012 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 
heeft besloten de ‘Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2012 (APV)’ vast te stellen onder ge-
lijktijdige intrekking van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011. 
De APV is op de volgende onderdelen gewijzigd:
-  wijziging openingstijden van openbare inrichtingen (artikel 2:29 van de APV). Deze zijn nu voor alle kernen 

van de huidige gemeente De Ronde Venen gelijkgetrokken;
-  wijziging eindtijden bij incidentele festiviteiten (artikel 4:3 van de APV);
-  wijziging mogelijkheden voor seizoensverkopers (artikel 5:15 van de APV);
-  verwijdering van artikel 2.74a (Openlijk drugsgebruik) in verband met recente jurisprudentie;
-  implementatie van de Dienstenrichtlijn. Het betreft hier de verplichte vastlegging en motivering indien 

wordt afgeweken van de per 1 januari 2012 geldende verplichte invoering van de Lex silencio positivo 
(hierna: Lsp) voor de onder de Dienstenrichtlijn vallende vergunningstelsels. De Lsp regelt dat een vergun-
ning van rechtswege is verleend indien door het bestuursorgaan niet is beslist binnen de geldende beslis-
termijn

Deze verordening treedt in werking op de dag na die van bekendmaking

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

 lokAAl onDeRwIjsBeleID 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 
heeft besloten het beleid zoals verwoord in het rapport ‘Lokaal Onderwijsbeleid’ vast te stellen en kennis te 
nemen van het ‘Uitvoeringsplan LEA 2011-2014’. Met de uitvoering van dit Lokaal Onderwijsbeleid worden 
onderwijsachterstanden bestreden en voorkomen. Ingestemd is met de uitvoering van het onderwijsachter-
standenbeleid (LEA-programma) voor de periode 2011-2014. De gemeentelijke nota onderwijsachterstanden-
beleid 2006-2010 was eind 2010 verlopen en dit beleid diende vanwege de nieuwe wet Ontwikkelingskansen 
door Kwaliteit en Educatie (OKE) opnieuw te worden vastgesteld voor de planperiode 2011-2014. De activitei-
ten die moeten leiden tot het verminderen van onderwijsachterstanden zijn opgenomen in het ‘Uitvoeringsplan 
LEA 2011-2014’. Met de uitvoering van het ‘Uitvoeringsplan LEA 2011-2014’ wordt ingezet op het voorkomen 
en bestrijden van onderwijsachterstanden bij vooral jongere kinderen en het zoveel mogelijk ontwikkelen van 
een ononderbroken leerlijn met als uiteindelijk doel goede kansen op de arbeidsmarkt voor jongeren. Met het 
stimuleren van het nemen van initiatieven voor onderwijsprojecten wordt beoogd de ontwikkelingskansen van 
kinderen te vergroten in de breedste zin van het woord. Op grond van een evaluatie is besloten de huidige 
gemeentelijke inzet voor de brede school te beëindigen en op een andere manier invulling te geven aan het 
realiseren van het gemeentelijk onderwijsbeleid
Dit beleid treedt in werking op de achtste de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2011.

Ter inzagelegging
Genoemd beleid ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 VeRoRDenIng lIjkBezoRgIngsReCHTen De RonDe Venen 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 
heeft besloten de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten De Ronde Venen 2012’ vast te stellen met bijbehorende 
tarieventabel. Deze verordening regelt de heffing en invordering van belasting teneinde de gemeente in staat 
te stellen dienstverlenende taken uit te voeren doordat de kosten deels in rekening worden gebracht bij de 
burger. De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking. De datum 
van ingang van de heffing is 1 januari 2012. De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2010’ van 12 november 
2009, de ‘Verordening begrafenisrechten 2010’ versie 17 juni 2010 en de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 
2012’ van 10 november 2011 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2012. 

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

 wIjzIgIngsVeRoRDenIng ImplemenTATIe DIensTenRICHTlIjn 
 De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 22 december 2011 
heeft besloten de ‘Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde Venen 2011 (Lsp)’ vast te 
stellen.

Inleiding
Op 28 december 2006 is de Dienstenrichtlijn in werking getreden. De uit de richtlijn voortkomende verplich-
tingen zijn in Nederland vastgelegd in de op 28 december 2009 vastgestelde Dienstenwet. Met de invoering 
van de Europese Dienstenrichtlijn en de Dienstenwet wordt gestreefd naar het zoveel mogelijk wegnemen van 
belemmeringen voor grensoverschrijdende dienstverlening. Eén van de eisen uit deze wetgeving is de ver-
plichte invoering van de Lex silencio positivo (hierna: Lsp) voor de onder de Dienstenrichtlijn vallende vergun-
ningstelsels. De Lsp regelt dat een vergunning van rechtswege is verleend indien door het bestuursorgaan niet 
is beslist binnen de geldende beslistermijn. Vanaf 1 januari 2012 geldt de Lsp automatisch voor deze vergun-
ningstelsels, tenzij in de regelgeving de toepasselijkheid daarvan expliciet is uitgezonderd. Van de verplichte 
invoering van de Lsp kan worden afgeweken op grond van dwingende redenen van algemeen belang. Dit 
moet dan wel uiterlijk 1 januari 2012 expliciet in de regelgeving zijn opgenomen. Door vaststelling van de ‘Wij-
zigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde venen 2011 (Lsp)’ is de regelgeving tijdig (voor 
1 januari 2012) aangepast. In de Afvalstoffenverordening en de Brandbeveiligingsverordening is de Lsp op één 
artikel niet van toepassing verklaard. Deze ‘Wijzigingsverordening implementatie Dienstenrichtlijn De Ronde 
Venen 2011 (Lsp)’ treedt in werking op de dag na die van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2012.

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

 DRAnk- en HoReCAweT VeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang 
van 11 januari tot en met 22 februari 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal 
van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 
tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor voetbalvereniging F.C. Abcoude, Ruwelspad 1 in Abcoude. 
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en monde-
linge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
 

 VeRgADeRIng CommIssIe InwoneRszAken / sAmenleVIng op 16 jAnuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. M. van der Greft
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4.  Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 12 december 2011 
5. Punten voor de raad van 2 februari 2012 
a. Instemmen met jaarrekening 2010 en goedkeuren van de begroting 2012 Stichting primair onderwijs 

Mondriaan Abcoude, raadsvoorstel 0075/11
 De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012, beide 

van Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude. 
6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
7. Sluiting

Vervolg op volgende blz.

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

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

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



Uw leverancier voor alle betere banden merken
Nieuw in Waverveen en omstreken

Uw banden en velgen specialist

Winterbanden actie

Quick Tyres   TEL:  0297 - 56 73 75
Botsholsedwarsweg 4  B.G.G.: 06 - 43 04 18 06
3646 AK Waverveen  www.quicktyres.nl

•	 13 inch vanaf  € 49  p/st

•	 14 inch vanaf  € 59  p/st

•	 15 inch vanaf  € 69  p/st

•	 16 inch vanaf  € 79  p/st

•	 17 inch vanaf  € 89  p/st

•	 18 inch vanaf  € 99  p/st
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Botsholsedwarsweg 4  B.G.G.: 06 - 43 04 18 06
3646 AK Waverveen  www.quicktyres.nl

•	 13 inch vanaf  € 49  p/st

•	 14 inch vanaf  € 59  p/st

•	 15 inch vanaf  € 69  p/st

•	 16 inch vanaf  € 79  p/st

•	 17 inch vanaf  € 89  p/st

•	 18 inch vanaf  € 99  p/st

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

Gemeentelijke bekendmakinGen
Vervolg op volgende blz.

 VerGaderinG commissie ruimtelijke Zaken op 17 januari 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4.  Vaststellen notulen commissie Ruimtelijke Zaken van 6 december 2011 en notulen commissie Publieke 

Werken van 7 december 2011
5. Punten voor de raad van 2 februari 2012 
a. Project Rondweg / Stationslocatie Mijdrecht, raadsvoorstel 0077/11
 Het college heeft onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige en financiële consequenties van de eerder 

door de raad vastgestelde denkrichting voor de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht. Daaruit blijkt dat 
het niet mogelijk is om deze denkrichting binnen de door de raad meegegeven voorwaarde van kostenneu-

traliteit voor de gemeente te realiseren. Het college stelt als alternatief aan de raad voor om uit te gaan van 
de aanleg van een rotonde op de kruising Rondweg / Stationsweg / Industrieweg en van een invulling van de 
Stationslocatie hoofdzakelijk als bedrijvenlocatie.

b. Legalisering Achterbos 48 te Vinkeveen, raadsvoorstel 00/11
 Verzoek legaliseren permanente bewoning van de recreatiewoning Achterbos 48a. Dit naar aanleiding van het 

raadsbesluit van 28 oktober 2010, waarin 8 recreatiewoningen zijn gelegaliseerd en bij de eerstvolgende her-
ziening van het bestemmingsplan de bestemming ‘woondoeleinden’ krijgen.

6. Overige punten 
a. Memo Herontwikkeling oude stationslocatie Abcoude
 De fractie van SVAB heeft verzocht de ontwikkelingen rond de oude stationslocatie in de commissie te be-

spreken om daarvoor brede draagvlak te creëren.
b. Verkeers(on)veiligheid T-kruising Dr. van Doornplein / Broekzijdselaan en de Spoorlaan te Abcoude
 De fractie van SVAB wil met het college bespreken welke maatregelen op korte termijn genomen kunnen 

worden om de verkeersveiligheid op de T-kruising Dr. van Doornplein / Broekzijdselaan en de Spoorlaan te 
verbeteren.

c. Motie vernieuwen bestemmingsplannen door middel van een beheersverorde ning
 Door de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CDA wordt ter bespreking aan de commissie een 

motie voorgelegd. Het betreft een motie waarin het college wordt voorgesteld om (i) aan te geven welke te 
vernieuwen bestemmingsplannen in aanmerking komen om door middel van een beheersverordening ver-
nieuwd te worden, (ii) de betreffende plannen ook zo te vernieuwen en (iii) in het vervolg bij vernieuwing te 
kiezen voor de beheersverordening en alleen waar dat niet mogelijk of wenselijk is, gemotiveerd van die re-
gel af te wijken.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting
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INFORMATIEF
COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres. 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

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.
www.stichtingdebaat.nl

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-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
dIENSTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

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

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. 06-53315557r

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin; voorpoten  
 witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.

Gevonden:
- Vinkeveen, Achterveld: bruin/wit/zwartgevlekte poes.
- Vinkeveen, Achterveld: lapjespoes, zwart met roestbruin;
 witte bef; linkeroorrandje wit.
- Mijdrecht, Molenwiek t.o. school: zwarte poes.
- Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes
 met staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden  
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd
 en heeft een chip. 
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.

Mijmeringen

Het nieuwe jaar is begonnen, 2012 is van start gegaan. Zoals elk jaar 
ben ik wel van de goede voornemens, en met mij vele medestanders, 
maar ook tegenstanders. De tegenstander heeft als argument ‘waar-
om nu op 1 januari met iets beginnen, wat ook op elk ander willekeu-
rig moment van het jaar kan?’ En daar heeft de tegenstander een punt. 
Aan de andere kant, waarom niet? Wat is er mooier dan een vers, nieuw 
jaar - nog onbezoedeld van vervelende ervaringen - starten met posi-
tieve voornemens en wetende dat je niet alleen staat in die goede voor-
nemens? Want half Nederland zal van plan zijn om te stoppen met ro-
ken, meer te gaan bewegen en wat gewicht te willen verliezen. 

Dus ik zeg ja tegen de goede voornemens, net als voorgaande jaren. 
Ook ik was een van de duizenden mensen die ooit een poging hebben 
gedaan om precies op 1 januari te beginnen met afvallen. Wat bij voor-
baat al gedoemd was om te mislukken, omdat er in januari nogal wat 
verjaardagen zijn. En eerst al het lekkers op moest wat nog in huis lag 
en zo had ik nog wel wat smoesjes voorhanden. 
Goede voornemens werken, maar wel onder die ene, oh zo belangrijke 
regel ‘je moet het echt willen’. En als je iets echt wilt, dan bedenk je van 
te voren hoe je iets aanpakt. De aanpak is een redelijke voorspeller van 
het succes. Ga je bewust mee in de start van 1 januari en je hebt een 
plan hoe jij je doel wilt bereiken, dan weet ik zeker dat je ver komt. Het 
lijkt dus wel of goede voornemens inhouden dat het gaat om een lange 
termijn doel en dat wil ik nu eens anders gaan doen. Ik wil meteen ge-
nieten en niet pas na een periode van hard werken.
Dit jaar giet ik mijn goede voornemens in een andere vorm. Dit jaar 
noem ik het niet mijn goede voornemens, maar heb ik een bucketlist 
opgesteld. Een bucketlist is een lijst die je samenstelt met alle dingen 
die je in je leven nog zou willen doen. Al je dromen en wensen kun je 
op deze lijst kwijt. Een soort ‘to do-lijstje’ waar je ook je gedane zaken 
en activiteiten op af kunt vinken. Maak je een bucketlist voor het leven 
dan kun je er grote doelen in zetten zoals die ene auto waarvoor je wilt 
sparen, of de carrière die je ambieert, maar het kunnen ook de kleine 
dingen zijn. Dat laatste is waarschijnlijk ook veel leuker, kleine dingen 
zijn te verwezenlijken en kun je dan van je lijstje afstrepen. Door het af-
strepen van je lijst besef je ook wat je allemaal hebt bereikt of wat je al-
lemaal hebt meegemaakt.

Iedereen kan er een opstellen en deze lijst kan dus je hele leven mee. 
Ik overzie zonder mijn agenda geeneens een hele week, dus ik kader 
het af tot een bucketlist voor het jaar 2012. Ik vind het prettig om me-
zelf doelen te stellen en op deze manier ergens naar toe te kunnen le-
ven. Het helpt me om in beweging te blijven, letterlijk en figuurlijk. Want 
wat wil ik dit jaar allemaal doen? 

Als eerste staat op mijn bucketlist voor 2012 om de film ‘the Bucketlist’ 
te bekijken, de inspiratie voor veel mensen om die daadwerkelijke lijst 
te maken en uit te voeren. Ik ben gek op goede verhalen of dit nu in 
boekvorm is of in films. Komend jaar ga ik deze verhalen zeker opzoe-
ken in theater, bioscoop en bibliotheek of boekenwinkel. Net als vorig 
jaar wil ik graag blijven bewegen, omdat ik me daar goed bij voel. Het 
voornemen van mijn collega om mee te doen aan een hardloopevene-
ment past er helemaal bij. En als laatste, maar zeker niet minste wil ik 
blijven schrijven, niet alleen hier in deze krant maar ook voor mezelf. 
Het zijn niet zo zeer nieuwe activiteiten als wel die dingen blijven doen 
waar je al plezier aan beleeft. 

Uiteraard zijn dit maar een paar punten uit mijn bucketlist, ik kan u 
echter wel vertellen dat de rode draad in deze lijst is om niet te veel uit 
te stellen. Doe de dingen die je echt wilt doen met de mensen die je om 
je heen wilt hebben en geniet daarvan met volle teugen. Voordat je het 
weet is 2012 al weer voorbij!

START

Lieske eerste gast bij 
Venen Literair in 2012
Vinkeveen - De met verschillende 
literaire prijzen bekroonde schrijver 
Tomas Lieske wordt door Venen Li-
terair ontvangen op vrijdag 20 ja-
nuari in De Boei aan de Kerklaan 
32. Op deze literaire avond kunt u 
ook weer vragen stellen aan de au-
teur en boeken laten signeren. Een 
boekhandel is aanwezig.
Tomas Lieske is een oorlogskind 
(Den Haag 1943) en bracht zijn 
jeugd door in het door oorlogs-
handelingen platgebombardeer-
de Haagse Bezuidenhout. Hij stu-
deerde Nederlandse Taal- en Let-
terkunde en Theaterwetenschappen 
en was voordat hij fulltime schrijver 
werd enige jaren docent aan een 
Montessori lyceum. Hij debuteer-
de toen hij 38 jaar was met gedich-
ten in een aantal literaire tijdschrif-
ten. Succesvolle romans en novellen 
volgden er al gauw. De Libris Lite-
ratuurprijs 2001 maakte het Tomas 
Lieske mogelijk een jaar in Parijs te 
wonen, waar hij de roman ‘Gran Ca-
fé Boulevard’ schreef. 
De lezing begint om 20.00 uur. De 
uitsluitend in voorverkoop verkrijg-
bare kaarten kosten 7.50 euro en 
zijn te koop bij de Openbare Bibli-
otheken in Vinkeveen, Wilnis en 
Mijdrecht en bij The Read Shop in 
Vinkeveen en boekhandel Mondria 
in Mijdrecht. De verkoop gaat van 
start komende vrijdag 6 januari. 

Verhaal
Een verhaal over een vrouw en een 
man die elkaar toevallig ontmoetten 
in de sneltrein naar Bilbao, samen 
optrekken en elk hun verleden voor 
de ander verborgen houden.

In 2005 verscheen ‘Mijn soevereine 
liefde’ over de Haagse wiskundige 
en instrumentmaker Marnix de Veer, 
die in 1549 aan het hof van Filips II 
zijn grote liefde ontmoette.
De bundel ‘Hoe je geliefde te her-
kennen’ was in 2007 goed voor 
de VSB Poëzieprijs. In 2007 ver-
scheen ‘Dünya’ dat zich afspeelt 
op het Turkse platteland rond 1930. 
‘Een ijzersterke jeugd’ kwam uit in 
2009, een novelle over intimidatie en 
machtsmisbruik in een bergdorp in 
Midden Europa.

2010 was het jaar dat ‘Alles Kan-
telt’ uitkwam, een roman die loven-
de kritieken kreeg. Het verhaal gaat 
over hoe het zou zijn als een vol-
wassene zijn vroegere jongere zelf 
zou ontmoeten. Het boek heeft een 
verrassend fictief dubbelperspectief 
van kind en volwassene, het geheel 
opgeschreven in mooie taal.

Wie meer wil weten over Venen Lite-
rair kan zich wenden tot Anneke van 
Gessel, tel. 0297-261382 of tot Erwin 
Horwitz, tel. 0297-263195.

De Proosdijlanden houdt
nieuwjaarsreceptie
Mijdrecht - De historische vereni-
ging ‘De Proosdijlanden’ houdt op 
12 januari aanstaande haar nieuw-
jaarsreceptie in Verenigingsgebouw 
Irene in Mijdrecht. Aanvang 20.00 
uur. De klederdrachtengroep van 
de Historische Kring Huizen zal een 
wervelende show brengen met het 
tonen van de Huizer dracht en  de 
vele variaties, die men graag in ere 
wil houden. De Huizerklederdracht 
is uniek voor Nederland. Vertelster 
is mevrouw J.W. van Geenen. Kle-
derdracht is ontstaan uit de toen-
malige modedrachten uit het mid-
den van de zestiende eeuw. Er is 
ook sprake van een ontwikkeling in 
de mode. Veranderingen ontstaan 

vaak door religieuze invloeden. Na 
1870 werd de kleding steeds sober-
der in Huizen. De dracht wordt bij-
na niet meer gedragen als dagelijk-
se kleding. Bij de belijdenis kon-
den de meisjes kiezen welke muts 
ze op zondag wilden dragen voor 
de rest van hun leven. Zonder hulp 
kon deze niet opgezet worden. Voor 
het wassen, stijven en strijken van 
één muts had men wel vier uur no-
dig. Mutsen strijken was een vak dat 
door een mutsenstrijkster werd uit-
geoefend. Onder het genot van een 
hapje en een drankje zal mevrouw 
van Geenen u alle ’íns en outs’ ver-
tellen bij de levende presentatie van 
deze groep.

Vijf jonge weduwen doen oproep:
‘Wij zoeken nog meer 
lotgenoten!’
De Ronde Venen - Het was één 
van de conclusies van een groep 
van vijf jonge weduwen na hun zes-
de lotgenotengesprek:
’Er moeten nog meer vrouwen zijn 
die in dezelfde situatie zitten als 
wij: je man overlijdt aan kanker en 
jij blijft alleen met nog schoolgaan-
de kinderen. Er moeten er meer zijn. 
Waarom komen zij er niet bij? Zij 
zullen er ook zo veel aan hebben als 
wij nu hebben! Uitwisselen van er-
varingen, begrip en erkenning krij-
gen voor je problemen, hoe ga je 
om met je eigen verdriet en met het 
soms niet zichtbare verdriet van je 
kinderen? Geef je ze de ruimte of 
houd je ze stevig vast? Wij leren zo 
veel van elkaar en het lucht zo op. Er 
moeten nog meer vrouwen zijn als 
wij.’ In de afgelopen drie maanden 

kwamen vijf jonge moeders in de 
Ankerplaats van Inloophuis ’t Anker 
bij elkaar. Vijf jonge vrouwen met 
kinderen nog op school, van wie 
de partner aan kanker was overle-
den. Er waren zes gesprekken op 
een maandagochtend van 9.30 tot 
12.00 uur, gesprekken met een lach 
en met een traan. Op 12 december 
besloten ze dat ze door willen gaan, 
ééns in de twee of drie weken. Twee 
data staan al vast: maandag 9 janu-
ari en 23 januari, om 9.30 uur in de 
Ankerplaats van ’t Anker.
Ben jij een lotgenoot van deze vijf 
vrouwen en wil je meedoen aan dit 
lotgenotencontact? Kom dan ge-
woon langs op 9 januari of zoek 
eerst informatie bij Bert Schaap, co-
ordinator van ’t Anker: 0297-565172 
of mail naar:bawschaap@hetnet.nl .

 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

NU

Deze week: Vinkeveen Herenweg

toen
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Start nieuwe danscursussen 
bij Danscentrum Colijn
Uithoorn - Ook in het nieuwe jaar 
staat Danscentrum Colijn weer voor 
kwaliteit en gezelligheid! Axel en 
Heleen doen er alles aan om hun 
leerlingen kwalitatief hoogstaande 
danslessen aan te bieden. Zij zijn 
zelf verantwoordelijk voor de stijl-
danslessen. De lessen ADV /kleu-
terballet, Hip Hop, Popshow, Tech-
niek en Musical worden voor reke-
ning genomen door docente Me-
rel Schrama. Merel heeft tevens een 
co-docentschap met Ireen van Bij-
nen (kinderkoor Xing!), zij doen sa-
men de dit seizoen nieuw opgestar-
te GLEE-club. De breakdanceles-
sen worden verzorgd door Jeffrey 
Flu, die samen met Juvat van SYTY-
CD in de showgroep Furious Flow 
danst. De Zumbalessen worden ge-
geven door docente Manon Lek en 
last but not least de salsalessen die 
bij het danscentrum voor rekening 
en verantwoording komen van Bri-
pa van Club Fiera! Daarnaast vinden 
Axel en Heleen de sfeer in het dans-
centrum ook heel belangrijk: ‘Het is 
de bedoeling dat iedereen die ons 

danscentrum bezoekt zich prettig 
en op zijn of haar gemak voelt! Daar 
streven wij naar!’ 

Nieuwe cursussen
In januari start er weer een aantal 
nieuwe cursussen. Het spits wordt 
afgebeten door de salsalessen! Ko-
mende vrijdag 6 januari is er een 
open les! Iedereen die belangstelling 
heeft voor salsa en dit graag doet in 
een gezellige omgeving is van har-
te welkom! Voor meer info verwij-
zen Axel en Heleen u naar de web-
site van Club Fiera, www.clubfiera.
com . Op 24 januari begint er een 
nieuwe cyclus van 15 lessen Zum-
ba op de dinsdagavond voor begin-
ners en gevorderden. Ook bij deze 
cursus is de eerste les een open les! 
Vervolgens starten vanaf 7 febru-
ari de nieuwe breakdancecursus-
sen op dinsdag voor beginners en 
gevorderden. Deze lessen zijn toe-
gankelijk voor b-boys en girls van-
af 8 jaar en natuurlijk mogen deze 
kids een proefles doen! Op woens-
dag 8 februari beginnen de nieuwe 

Kleuterballet/ADV-lessen. Deze les-
sen zijn toegankelijk voor kinderen 
vanaf 4 jaar! De eerste les is altijd 
spannend en is natuurlijk ook een 
proefles. Papa en/of mama mogen 
de eerste lesjes dan ook mee blij-
ven kijken!
Inschrijven voor deze cursussen kan 
vanaf heden!

Ballet
Met alle ballet-, musical-, glee- en 
breakdancegroepen werken Axel 
en Heleen en hun docenten weer 
toe naar een fantastische eindshow 
‘Show of the Proms 2012’. Deze zal 
plaatsvinden op 16 en 17 juni a.s. in 
het Cultuurcentrum Griffioen in Am-
stelveen!

Tevens is het op alle overige lessen: 
stijldansen, hip hop, gleeclub, musi-
calklas en popshowdance nog mo-
gelijk om in te stromen, mits er nog 
plaats is op de betreffende groe-
pen. Twijfel niet maar pak de te-
lefoon: 0653559450. Meer info?  
www.colijndancemasters.nl

Hoe kom je er op!

Wegversmalling op T-kruising 
Mijdrecht - Al vaker is in de-
ze krant melding gemaakt van de 
soms vreemde inrichting van kruis-
punten in onze gemeente, vaak bij 
het slordige af. Weggebruikers vra-
gen zich af wat de bedoeling is van 
in hun ogen soms overbodige ver-
keersmaatregelen en raar ingerichte 
kruisingen die kennelijk tot ‘veiliger’ 
situaties moeten leiden. Maar vaak 
leidt dat er niet toe. Kijk naar de 
kruising Prinses Margrietlaan/Am-
bachtsherensingel, Plevierenlaan/
Loopveltweg en kruisingen van stra-
ten met een doorgaande weg waar-
bij de automobilist op het fietspad 
moet stilstaan om behoorlijk uitzicht 
op de kruising te hebben (Molm-
laan/Pieter Joostenlaan). Een al te 
ijverige diender kan daarvoor een 
bekeuring uitdelen! Dan hebben we 
het nog niet gehad over talloze ‘hob-
beldrempels’ in de wijk Molenland 
(soms tien in een straat en waarbij 
men toch al niet harder dan 20 km/u 
kan rijden), de bij gladde weersom-
standigheden slipgevaarlijke ‘punai-
ses’ in de 30 km zone op de Brunel 
en Korenbloem waar weggebruikers 
zigzaggend omheen gaan en som-
mige wegversmallingen (chicanes). 
Toegegeven, voor de enkeling die 
zich niet kan beheersen of de re-
gels aan zijn laars lapt, zijn sommi-
ge maatregelen nodig. Maar voor de 
doorsnee nette weggebruiker – en 
dat zijn de meesten - verkeerstech-
nisch gezien vaak lastig om er be-
grip voor op te brengen.

Raadsel
Chicanes worden geplaatst om de 

‘snelheid’ uit het verkeer te halen, 
zoals die op de Padmosweg in Wil-
nis, op de Oosterlandweg en inmid-
dels ook op de Ringdijk 2e Bedijking 
zijn aangebracht. Daar is het zinvol 
omdat deze wegen uitnodigen om 
het gaspedaal een beetje te diep in 
te trappen. Overigens is het dan wel 
zaak dat de uitvoerder van de maat-
regelen er ook bebording plaatst om 
aan te geven wie er voorrang heeft. 
En dat is lang niet altijd het geval. 
Iets dat soms tot gevaarlijke situa-
ties leidt omdat niet iedereen kan 
inschatten hoe dichtbij de tegenlig-
ger zich bij de wegversmalling be-
vindt.

Sinds kort is er een wegversmalling 
pal op de T-splitsing geplaatst van 
de Hoofdweg/Roerdomp bij het in 
aanbouw zijnde woonproject Grut-
to. Het is een 30 km zone en toen de 
wegversmalling er niet was hield ie-
dereen zich gewoon aan de regels 
‘rechts gaat voor’. Nooit een pro-
bleem geweest. Vanaf de Roerdomp 
rechtsaf slaan kon je gewoon. Nu 
moet je het verkeer van rechts (ex-
tra) voorrang verlenen als dat om de 
chicane heenrijdt en daarbij deels 
op de linker weghelft komt. Komen-
de vanaf de rotonde met de Oos-
terlandweg om de hoofdweg ver-
der af te rijden is het stoppen ge-
blazen als er een tegenligger aan-
komt die je normaliter gewoon kon 
passeren. Als vlak daarna een au-
to uit een van de andere richtingen 
optrekt als jij dat ook wilt doen bij 
de wegversmalling, sta je met de 
neuzen tegen elkaar. Helemaal als 

er vanuit de richting van Mijdrecht 
op de Hoofdweg ook verkeer na-
dert. Dat moet sowieso voorrang 
verlenen aan wat er rechts van de 
Roerdomp afkomt en de Hoofdweg 
wil opdraaien. Er staan soms drie of 
vier voertuigen op elkaar te wachten 
omdat de een niet weet wat de an-
der gaat doen. Het is altijd een rus-
tige en probleemloze kruising ge-
weest. Waarom daar dan nu een on-
ding als een wegversmalling is ge-
plaatst op deze T-kruising is een 
volslagen raadsel. Het is er alleen 
maar lastiger op geworden. Onzin-
nig en het kost ook nog eens geld. 
Als je nou toch zo nodig de ’snel-
heid’ op deze 30 km weg eruit wilt 
halen, had de versmalling dan wat 
verderop ongeveer in het midden 
van de Hoofdweg geplaatst. Ove-
rigens hebben fietsers ter hoogte 
van het Argon sportpark een eigen 
fietspad. Oversteken van en naar de 
Roerdomp kon altijd al op een veili-
ge manier, voetgangers idem. Staat 
duidelijk met borden en op de weg 
met lijnen aangegeven. Kortom de 
plaatsing van de wegversmalling 
heeft het er niet veiliger, noch over-
zichtelijker op gemaakt. Wat is dan 
het nut en wie verzint zoiets? Of zijn 
er zoveel zwart/wit paaltjes inge-
kocht dat we die koste wat het kost 
maar overal lukraak moeten neer-
zetten? Zogenaamd om het verkeer 
af te remmen op een 30 km weg?... 
Hou een keer op met die grappen-
makerij, scheelt een hoop ergernis 
en geld. Daarnaast wordt de agres-
siviteit in het verkeer er eerder door 
aangewakkerd dan teniet gedaan.

Zaterdag 21 januari:
Nieuwjaarsconcert 
Brassband Concordia
Vinkeveen - Na enkele succesvol-
le optredens van het kerstensem-
ble van Brassband Concordia Vin-
keveen in enkele zorgcentra en het 
Veenmuseum zijn de voorbereidin-
gen voor de volgende activiteiten al 

in volle gang. Na bezoeken aan di-
verse scholen is de vereniging be-
gonnen met het project ‘Blaas maar 
raak’, waarbij de deelnemers uitge-
breid kennismaken met de verschil-
lende instrumenten in een brass-

band. Op zaterdag 21 januari orga-
niseert Brassband Concordia een 
spetterend nieuwjaarsconcert. Ook 
de jeugd zal zoals gebruikelijk weer 
van zich laten horen. Zowel het op-
leidingsorkest als de blokfluitgroep 
zal een bijdrage leveren. Het ge-
heel staat onder leiding van dirigent 
Stephan Koppelaar. Het concert 
zal plaatsvinden in De Boei aan de 
Kerklaan 32. De toegang bedraagt 
8 euro voor donateurs en kinderen 
betalen 4 euro. Iedereen is van har-
te welkom.

Gewonden na vechtpartij
Mijdrecht – In de nacht van zater-
dag 31 december op zondag 1 ja-
nuari zagen surveillerende agenten 
een vechtpartij bij een feesttent aan 
de Ontspanningsweg. Hierbij waren 
twee personen gewond geraakt.
Rond 05.30 uur troffen agenten 

twee personen aan bij de feesttent 
die slachtoffer bleken te zijn van 
openlijke geweldpleging.
De daders waren gevlucht. Eén van 
de twee slachtoffers, een 19-jarige 
man uit Vinkeveen, is met een am-
bulance naar het ziekenhuis ge-

bracht. Het andere slachtoffer, een 
17-jarige jongen eveneens uit Vin-
keveen, kon ter plaatse behandeld 
worden.

De politie heeft de zaak in onder-
zoek. Heeft u informatie over de-
ze zaak, belt u dan met de politie 
Mijdrecht via 0900-8844 of anoniem 
via 0800-7000.

Vakantiehuisje brandt geheel af
Vinkeveen – Afgelopen maan-
dagmiddag kreeg de Vinkeveen-
se brandweer een melding dat er 
een vakantiehuisje in brand stond in 

een vakantieparkje aan de Molen-
kade. Toen de brandweer ter plaat-
se kwam was er geen redden meer 
aan. 

De woning stond reeds in lichter-
laaie. Er was niemand in de woning 
aanwezig. De oorzaak is tot op he-
den onbekend.

Vernielingen aan auto’s
Mijdrecht - De Oud&Nieuwviering 
is in De Ronde Venen relatief rustig 
verlopen. Buiten de ‘normale’ vreug-
devuren is er weinig narigheid ge-

meld, behalve het feit dat er aan de 
Molenwiek in Mijdrecht een aan-
tal geparkeerdstaande auto’s is ver-
nield.

Nog onbekenden vonden het blijk-
baar nodig om met een tuinstoel bij 
diverse auto’s de ruiten in te slaan. 

De dader(s) zijn nog onbekend. 
Mocht u iets weten, bel: 0900-8844 
of anoniem: 0800-7000.

Senioren-schakers Wilnis 
spelen op de dinsdagmiddag
Wilnis - De schakende senioren 
verhuizen met ingang van 10 janu-
ari aanstaande van de donderdag- 
naar de dinsdagmiddag. De locatie 

blijft dezelfde: Café Stee-Inn in de 
Willisstee aan de Pieter Joostenlaan 
24. De bijeenkomsten zijn vooral ge-
zellig, gemoedelijk en worden altijd 

begeleid door minimaal één erva-
ren clubspeler. Elke week wordt een 
schaaktrucje besproken, dus u kunt 
héél wat leren. Speelt u liever alleen 
een partij? Dat kan uiteraard ook, 
partijbespreking behoort tot de mo-
gelijkheden. Uiteraard is uw deel-
name vrijblijvend én geheel gratis. 
Meer info en opgave bij Freddy, tel. 
0297-272297.
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Nieuw: Het Schaats Boek door John van Zuijlen

Groots in zijn kleinheid
Regio - De roemruchte overwinnin-
gen van onze nationale helden Ard 
en Keesie, het vogelpoepje waar 
Hilbert van der Duijm over struikel-
de, en de kampioenschappen met 
Joan Haanappel en Sjoukje Dijkstra 
die ons aan de buis deden kluiste-
ren. Het komt allemaal aan bod in 
Het Schaats Boek, dat deze week bij 
WBOOKS is verschenen. John van 
Zuijlen, oud-directeur van het Ne-
derlands Sportmuseum, schreef de 
teksten over dit bij uitstek Neder-
landse cultuurverschijnsel.
Het Schaats Boek is voor schaats-
liefhebbers een feest van herken-
ning, voor al die anderen een boei-
ende kennismaking met verschil-
lende aspecten van volkssport num-
mer één. De kunst van het schaat-
sen, schaatsen in de kunst, de Frie-
se Elfstedentocht, schaatsfolklore, 
de helden van nu en van weleer, en 
nog veel meer: het staat allemaal in 
dit handzame en fraai geïllustreer-
de overzichtswerk. Het schaatsboek 
bevat alles wat we altijd al wilden 
weten over het schaatsen

Ingedeeld
Het Schaats Boek is ingedeeld in 
hoofdstukken zoals ‘schaatsen ma-
ken’, ‘schaatsen kopen’ en ‘Neder-
land schaatst’. Veel aandacht is er 
natuurlijk voor de Elfstedentocht, 

die als Fries evenement een lande-
lijke uitstraling heeft. Het gaat bij-
voorbeeld over de vijf winnaars van 
1940, Sjouke Westra, Cor Jongert, 
Dirk van der Duim, Auke Adema en 
Piet Keyzer, die samen over de fi nish 
kwamen. Het bestuur verbood daar-
op het delen van de eerste plaats.
Aandacht is er ook voor de gekte, 
wanneer het ijs aangroeit en men-
sen zich massaal afvragen of de 
Tocht der Tochten weer gereden 
kan worden. Zeker als de voorteke-
nen gunstig zijn: groene bladeren 
aan de bomen in oktober, een jeu-
kend scheenbeen van Marcel Jan-
sen en een dike staart van de kat 
van marathonschaatser Henri Rui-
tenberg, bijvoorbeeld. Maar zoals 
één zwaluw nog geen zomer maakt, 
zijn ook dit soort voorspellingen he-
laas niet heel betrouwbaar. Het is 
gewoon afwachten. En anders be-
denkt men wel alternatieven, een 
Elfsteden-motormarathon bijvoor-
beeld, of een Alternatieve Elfsteden-
tocht in Oostenrijk.

Overzichten 
Een groot aantal handige overzich-
ten completeert
Het Schaats Boek. Zo zijn er bij-
voorbeeld overzichten opgenomen 
van de Wereldkampioenschappen 
allround voor mannen en vrouwen, 

Deze maand drie zaterdagen zagen met de knotgroep
Uithoorn - De Knotgroep Uithoorn 
gaat in het nieuwe jaar stevig aan de 
slag. Wél drie zaterdagen achtereen 
wordt er gewerkt. De weekenden 
van Kerst en Nieuwjaar stuurden het 
tweewekelijkse ritme in de war. En 
dat moet ingehaald worden! Zater-
dag 7 januari zal op het Landje van 
Kanters in Uithoorn gezaagd wor-
den. Verzamelen bij de werkschuur 
op de hoek Elzenlaan met Boterdijk 
om 9.00 uur. Zaterdag 14 januari in 
het Spaarnwouderveen bij Halfweg 
tegenover de voormalige Suikerfa-
briek, nu ‘Sugarcity’. Daar het spoor 
over, direct links de Spaarndammer-
weg en dan de eerste splitsing naar 
beneden: de Batterijweg. Doel is een 
oprukkend berkenbos terugdrin-
gen. Zaterdag 21 januari knotwil-
gen langs de Polderweg in Ouder-
kerk a/d Amstel. Een lange rij knot-
wilgen moet om en om geknot wor-
den. Iedereen die juist in het nieuwe 
jaar actief in de natuur mee wil wer-
ken, is van harte welkom. De Knot-
groep zorgt voor goed gereedschap, 
voor koffi e en koek en voor soep 
bij de afsluiting. Die is steeds rond 
13.00 uur. Neem zelf een mok met 
lepel mee en waterdicht schoeisel. 
Voor verder informatie: Bert Schaap 
0297-565172 of de website www.
knotgroepuithoorn.nl.

Zeg het met Kleur in 2012
Uithoorn - Kleur doet wat met een 
mens, er zijn lievelingskleuren, kleu-
ren die je bijvoorbeeld in je huis 
nooit zult gebruiken. En wat brengt 
kleur teweeg als je schildert? 
In haar atelier De Rode Draad geeft 
Joke Zonneveld de cursus Spelend 
Schilderen, Kleur Bekennen. Expe-
rimenteren met de mogelijkheden 
van kleur gaat voor het resultaat 
in je schilderij. Daardoor word je 
steeds speelser, vrijer in je bewegin-
gen en keuzes, en juist dan straalt 

iets je onverwacht  tegemoet vanuit 
je schilderij. Op zaterdagmiddag 10 
lessen vanaf 21 januari, op maan-
dag- en donderdagochtend 6 les-
sen van drie uur vanaf 16 en 26 ja-
nuari. Materiaal: acryl- en aquarel-
verf, houtskool en krijt.  De kosten 
bedragen 210,- euro en 130,- euro 
inclusief alle materiaal. 
Op 7 januari van 13.30 tot 16.30 uur 
de workshop ‘Spelend Schilderen, 
een Nieuw Begin’. Vanuit de bewe-
ging ervaar je hoe het is om steeds 

Vrolijke zang in Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU begint het 
nieuwe jaar met een vrolijk pro-
gramma. 
Op zondag 15 januari om 14.30 uur 
komen de drie zangeressen van Vo-
cal Power weer naar de Thamerkerk. 
Twee seizoenen geleden waren zij 
een groot succes met hun gevari-
eerde zang. Sandra, Annet en Tonny 
zingen mooie sfeervolle liedjes. Ge-
kozen uit een repertoire van ballads, 
gospels en Nederlandse liedjes. Al 
in hun kinderjaren waren de drie 
dames aan het zingen en ze bleven 
dit doen. Zij bekwaamden zich ver-
der met zanglessen en workshops 
en zongen in diverse koren, waar-
bij ze vaak als soliste optraden. Zo 
ontmoetten zij elkaar in een semi-
professioneel gospelkoor en beslo-
ten samen verder te gaan onder de 
begeleiding van de choreograaf en 
vocal coach D.J. Jansen. Ze hebben 
een breed repertoire en hebben dat 
in blokjes verdeeld. Uit ieder blok-
je noemen we één titel. Uit het blok-
je musical: ‘Abba’, Uit Nederland-
se liedjes van lang geleden: ‘Zing, 
vecht...’ Gospel is vertegenwoordigd 

met o.a. ‘I don’t know how to love 
him’ en tenslotte ballads met ‘Fields 
of gold’. Zo zal er voor ieder wat bij 
zijn in de Thamerkerk, en zal het 
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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 onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet 
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat 
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Wandelpad Demmerik 
Reactie op ingezonden stukje 
van C. van Hoolwerff.

Het is ronduit treurig om te lezen wat deze wande-
laar heeft ondervonden en zoals ik al eerder heb 
aangegeven is het verschrikkelijk hoe er is ‘huis-
gehouden’ op het Oude Spoor wandelpad door 
Staatsbosbeheer in samenwerking met onze ge-
meente. Gelukkig zien andere mensen ook hoe het 
er op het moment uitziet: je krijgt er echt tranen 
van in je ogen. Wat betreft Staatsbosbeheer en ge-
meente kan ik alleen maar zeggen, grote schan-
de! Zoals er hier wordt omgegaan met dat ooit 
zo mooie wandelpad dat nu niet meer is dan een 
modderplas en bestaat uit gaten, omgetrokken bo-
men en uitgerukte struiken. Het ooit zo idyllische 
wandelpad is zwaarbeschadigd en zal nooit meer 
kunnen herstellen van hoe het was en dat is zéér 
betreurenswaardig. Inderdaad is het nu afwach-
ten wat er zal gaan gebeuren en inderdaad ziet 
het ernaar uit dat je als wandelaar straks constant 
over je schouder moet gaan kijken of er geen fi et-
ser of bromfi etser aan komt rijden, rustig wandelen 
is dan wel over, er zal geluid-licht-overlast zijn en 
ook uitlaatgassen van brommers. Het zal hoe dan 
ook de natuur geen goed doen wat Staatsbosbe-
heer hier van plan is en het is echt onbegrijpelijk 
en onaanvaardbaar wat gemeente en Staatsbosbe-
heer hier hebben gedaan! en nog meer gaan doen. 
Dus mijn oproep is om NEE! te stemmen tegen dit 
fi etspad met alle vervelende gevolgen voor natuur 
en wandelaars die echt helemaal even rustig in stil-
te willen wandelen. Wat betreft fi etsroutes, die zijn 
er meer dan genoeg in De Ronde Venen, maar ech-
te stille wandelplaatsen vind je bijna niet meer en 
dit was er één…

Wat betreft de hondenpoep kan ik instemmen wat 
deze wandelaar zegt, te smerig voor woorden! Als 
hondenbezitter neem je toch even wat mee om dit 
op te ruimen maar blijkbaar is dit teveel gevraagd 
en ik weet uit ervaring hoe men hiermee omgaat, 
ik woon aan de Oude Spoorbaan en bijna dagelijks 
kan ik hondenpoep opruimen die voor mijn huis en 
oprit ligt. Ik hou ontzettend van dieren en de hon-
den weten niet beter maar de eigenaren laten het 
hier absoluut afweten. Absoluut geen enkele po-
ging wordt er gedaan om die rommel even op te 
ruimen, gewoon de andere kant opkijken en daar-
na doorlopen.
Dit geldt ook voor het wandelpad verderop, asoci-
aal gedrag en erg jammer maar het schijnt niet an-
ders te kunnen.
Misschien kan er in ieder geval nu eindelijk eens 
een aantal vuilnisbakken worden geplaatst, mis-
schien dat het iets zou kunnen helpen, alhoewel 
het hier gaat om een stukje respect naar de mede-
mens en anno 2012 lijkt me dit een goed voorne-
men om mee te beginnen.
Wat betreft het kostenplaatje van bijna 300.000 eu-
ro waarvan wij inwoners bijna 200.000 euro mo-
gen bijdragen kan ik alleen maar zeggen: conve-
nant terugdraaien, schade zoveel mogelijk herstel-
len, nieuw aanplanten en geld in projecten steken 
die echt noodzakelijk zijn in De Ronde Venen. Het 
zou fi jn zijn als Staatsbosbeheer, gemeente of één 
van onze natuurverenigingen eens een reactie ga-
ven en dit proberen uit te leggen aan de inwoners.

Maar... ik kan me voorstellen dat dit niet uit te leg-
gen valt.

Cor Mastwijk

Wandelpad Demmerik 
Als je de eerder ingezonden stukken in de Nieu-
we Meerbode leest + de reacties op de site van 
de gemeente, waarop je als burger kunt aange-
ven of je voor of tegen het geplande fi etspad bent, 
dan moet je concluderen, dat bijna niemand op dat 
fi etspad zit te wachten. Integendeel: bijna alle re-
acties geven blijk van boosheid over de tot nu ge-
pleegde kaalslag door Staatsbosbeheer(SBB) en 
van onbegrip, verdriet over het verlies van een zo 
mooi wandelpad. Mijn grote vraag is dan ook wat 
de partners van het Convenant heeft bezield om 
juist dit pad te kiezen voor het aanleggen van een 
verhard fi etspad. Was het omdat eerdere plannen 
om een fi etspad tussen dorp Vinkeveen en Dem-
merikse Kade aan te leggen stuk liepen op ver-
zet? Was het, omdat daarmee de toegezegde sub-
sidie door de provincie Utrecht verloren dreigde 
te gaan? Heeft men toen het oog laten vallen op 
het al bestaande Demmerikse wandelpad?  Ge-
woon lekker snel verbreden, ruimte hakken, ver-
harden en klaar is Kees? Geen gezeur meer met 
grondeigenaren, want SBB is eigenaar. Geen on-
derhoud voor de gemeente, want dat doet SBB. En 
werd zo de subsidie alsnog gered? (Van DRV zal 
overigens toch nog  een bijdrage van 158.000 eu-
ro worden gevraagd). En werd daaraan de schoon-
heid van het pad liefdeloos opgeofferd? Het zijn 
vragen die zich, al dan niet terecht, opdringen !!!  In 
dezen hoop ik op de kritische zin van de raadsle-
den als zij begin februari een besluit nemen over 
het al dan niet doorgaan van het project.
De Ronde Venen is op mij altijd overgekomen als 
een open gemeente met betrekking tot opmerkin-
gen en  vragen. Ik heb nu echter gemerkt, dat de 
aanvankelijke, gebruikelijke welwillendheid om 
vragen van mij te beantwoorden over het hoe en 
waarom van dit fi etspadproject lijkt te zijn verdwe-
nen. Kon ik eerst direct worden doorverbonden, nu 
moet ik mijn vraag bij de receptioniste deponeren. 
Zij zal dan de betrokken projectleider mailen en 

dan hoor ik nog wel… Ik wacht nog altijd… Het 
gaat om vragen naar de eventuele  kapvergunning 
voor dit project. Er is zo ruw en veel gekapt, dat er 
- lijkt mij - niet meer gesproken kan worden van 
‘groot onderhoud’. Naar ik heb begrepen zou SBB 
helemaal geen kapvergunning van de gemeen-
te nodig hebben, aangezien zij eigenaar is van 
de grond. Waarom moeten burgers die eigenaar 
zijn van (huis +) grond dat in bepaalde gevallen 
wel? Verder wilde ik graag weten hoe dat binnen 
SBB zelf geregeld is? Kan men zomaar zijn gang 
gaan? Of is men intern en extern verantwoording 
verschuldigd? Het zal toch wel? Misschien extern 
aan de staatssecretaris van Landbouw = Bleker? 
Dit zou men voor mij nagaan, omdat men dat zelf 
ook niet wist. Tot nu toe echter geen antwoord, ter-
wijl dat wel was toegezegd. Jammer genoeg ko-
men er vanuit participanten in het Convenant en 
dan noem ik met name  I.V.N. en Groene Venen 
(van beide ben ik nog lid)  en  De Bovenlanden, 
geen geluiden dat men achteraf ook vraagtekens 
zet bij dit onderdeel van het Convenant en dat men 
beter kan stoppen met het verder vernielen van dit 
wandelpad. Er zijn er maar zo weinig en zo mooi 
in de De Ronde Venen  !!!!  Kies liever een andere 
bestemming voor gemeentegeld !! En laat het pad 
weer langzaam teruggroeien naar zijn oude glorie. 
Het heeft een veel bredere bekendheid en functie, 
ook ver buiten  DRV, dan de leden van het Con-
venant zich kennelijk hebben gerealiseerd. !!!! De 
verontwaardiging en teleurstelling bij wandelgroe-
pen, –organisaties  blijken heel groot !! En natuur-
lijk vooral bij de mensen, die in 2002 en 2004  in 
overleg met (toen nog) NS en gemeente met suc-
ces geijverd hebben voor openstelling van de oude 
spoorbanen voor wandelaars en niet voor fi etsers 
!!! Dit laatste was uitdrukkelijk de voorwaarde van 
NS !!! Kan SBB dat zomaar negeren ?                                    

Joke Fraijman

Senioren kunnen ook 
twitteren
De Ronde Venen - Net op de val-
reep van het nieuwe jaar heeft ook 
SeniorWeb DRV zich aangemeld bij 
Twitter met de bedoeling dat al haar 
(ex) cursisten meedoen en twitte-
ren hoe zij thuis met de computer 
omgaan. Prompt komt dan weer de 
vraag: “Hoe doe ik dat”. Heel een-
voudig. Ga op internet naar twitter.
com (zonder www) of laat Google 
zoeken naar Twitter.

U komt dan op de startpagina van 
Twitter waar u zich kunt registre-
ren als gebruiker door vermelding 

van uw volledige naam, e-mail-
adres en een zelfgekozen wacht-
woord. U klikt dan op registreren. 
Op de volgende pagina kunt u dan 
ook een gebruikersnaam (bijvoor-
beeld Kweethetnu) invullen, waarna 
u klikt op “Maak mijn account aan”.
Eenmaal geregistreerd logt u in met 
gebruikersnaam en wachtwoord. U 
komt dan in de wereld van twitte-
raars en kunt SeniorWeb DRV vol-
gen door in het zoekveld bovenin 
het scherm (search) “seniorwebdrv” 
in te tikken. U ziet dan alle tweets 
die zij hebben losgelaten. U kunt 

Dat verdient een pluim
Ik was al een aantal weken op zoek naar een voor 
mij meest betaalbare en in prima staat geschikte 
auto. Door een tipgever kwam ik bij autogaragebe-
drijf Arie Oudshoorn in Waverveen.

Vanaf het eerste moment zat het gevoel goed bij 
Arie. Na afgesproken te hebben wat ik zocht, kreeg 
ik binnen een week een telefoontje met de woor-
den; ‘Ik heb de auto waarnaar je zocht’. En inder-
daad, het was gelijk overweldigend geslaagd. Zel-
den kom je zo’n garagehandelaar tegen, de mees-
ten willen alleen maar verkopen.

Niet alleen de auto was prima maar de service is 
werkelijk fantastisch. Op zeer vriendelijke, snelle 

en effi ciënte manier werd ik bij mijn koop gehol-
pen door een zeer behulpzame medewerker van 
de verkoop, genaamd Eppo. De duidelijke afspra-
ken en een prima en geweldige service waren top, 
supersnelle antwoorden op vragen en duidelijke 
antwoorden over het technische, de afhandeling 
van de auto en zelfs mocht ik mijn huidige auto 
inruilen. De prijs was helemaal geweldig voor wat 
je er allemaal voor krijgt. Supertevreden dus en ik 
kan het iedereen aanraden!

Chapeau! Arie en Eppo...

S. van Zuylen
Amstelhoek

vanuit een ander perspectief in con-
tact te komen met je schilderij en zo 
als het ware steeds opnieuw te be-
ginnen zonder de oude lagen te 
vergeten. Houtskool, krijt en aqua-
relverf. De kosten voor deze cursus 
bedragen 32,50 euro. 

Atelier De Rode Draad is geves-
tigd aan de Prinses Margrietlaan 
86, lokaal 6 in Uithoorn. De cursus-
sen zijn geschikt voor beginners en 
gevorderden. Opgave, deeltijd, en 
proefl es: zie voor informatie www.
jokezonneveld.nl, info@jokezonne-
veld.nl of tel. 020-6418680.

Olympische medaille-overzichten 
voor het hardrijden en vanzelfspre-
kend van alle winnaars van de Elf-
stedentochten van 1909 tot 1997, 
toen de tocht voor het laatst werd 
verreden.
Nederlanders hopen massaal op 
een strenge winter met veel ijs, was 
onlangs in de kranten te lezen. Het 
heeft nog amper gevroren, maar 
er wordt weer volop gehamsterd. 
Strooizout, zand, warme kleding en 
natuurlijk schaatsen. Laten Neder-
landers dan niet vergeten om een 
exemplaar van Het Schaats Boek 
aan te schaffen. Voorpret gegaran-
deerd! De auteur is J van Zuijlen en 
het boek is verschenen bij wbooks 
en kost 14,94 euro.

ook andere twitteraars gaan volgen. 
Op de pagina is daarvoor voldoende 
uitleg. Vermakelijk om dan te zien 
wat mensen allemaal op hun le-
ver hebben. Veel succes, al het niet 
lukt, u weet hen te vinden: tel. 0297-
272720. 

Cursusprogramma
Vier basiscursussen van acht lessen 
in januari 2012. Die in Mijdrecht be-
ginnen 9 januari en 18 januari. Die 
in Abcoude op 5 januari en 6 januari 
Op alle vier is nog een enkele plek. 
Op 24 januari volgt in Mijdrecht een 
opfriscursus van vier lessen. Op 9 
januari een cursus fotobewerken. 
Op 27 januari een twee uur duren-
de workshop internetbankieren. Op 
12 januari tenslotte de vervolgcur-
sus Internet/E-mail. 

evenals vorige keer weer een vro-
lijke en gezellige middag worden. 
Kaarten zijn verkrijgbaar à 12,- euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein en Bruna aan 
het Amstelplein en aan de zaal zo-
lang er plaats is.



Regio – Op zaterdag 31 december, 
de laatste dag van het jaar, werd 
de jaarlijkse Sylvestercross gehou-
den waaraan diverse atleten van het 
SteenbokRunning Team aan de start 
stonden. Deze prachtige, maar zwa-
re cross in Soest werd voor de 31ste 
keer georganiseerd.

De weersomstandigheden waren 
regenachtig maar niet koud, kortom 
ideaal loopweer. Anouk Claessens 
stond aan de start bij de dames pro-
minenten 6000 meter.

Het was een sterk bezet veld met in-
ternationals, maar ze heeft een ont-
zettend sterke race gelopen op deze 
zware en voor haar onbekende on-
dergrond. Het voordeel voor Anouk 
was dat ze afgelopen dinsdag al een 
technische training heeft gevolgd 
op dit parcours.

Dit kwam haar bij het aansnij-
den van de bochten en het nemen 
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Spel en Sport DRV, uw partner voor 
uw goede voornemens

De Ronde Venen - Heeft u zich 
voorgenomen om in 2012 meer te 
gaan bewegen? Dan maken zij van 
Spel en Sport De Ronde Venen, het 
u wel heel gemakkelijk om hiermee 
daadwerkelijk te beginnen want u 
kunt nu heel voordelig gaan ken-

nismaken met hun spel- en sport-
groepen. Voor 6 euro kunt u de he-
le maand januari, start op 9 janua-
ri, met een van hun spel- en sport-
groepen meedoen. Spel en Sport 
De Ronde Venen heeft een uitge-
breid scala aan sportactiviteiten, 

maar richt zich in de maand januari 
speciaal op haar sportief groepen te 
weten Sportief Extra, Sportief en Su-
per Sportief. 
Bent u fit, maar houdt u niet zo-
zeer van balspelen, dan past u uit-
stekend in de Sportief Extra groep. 

Slaat u aansluitend aan de training 
wel graag een shuttle of balletje, 
dan zult u zich uitstekend vermaken 
in de groep Sportief. Voor de fitsten 
onder u hebben zij de groep Super 
Sportief: een pittige les met als af-
sluiting een balspel. 
Groepen
Bij Spel en Sport De Ronde Venen 
zijn alle lessen in groepsverband. 
Hierdoor is het gemakkelijker om 
aan uw conditie te werken; met z’n 
allen is het veel gezelliger dan in je 
eentje en bovendien motiveert men 
elkaar zowel bewust als onbewust.
De lessen van de sportief groepen 
zijn een mix van allerlei oefeningen, 
welke er samen voor zorgen dat uw 
conditie, kracht en lenigheid ver-
beteren. Ook het (bal, badminton 
of ander) spel werkt hieraan mee. 
U gaat dus echt werken aan uw li-
chaam! Door heel De Ronde Venen 
zijn de sportief groepen, zowel over-
dag als ’s avonds, aan de gang ; in 
de Willisstee in Wilnis, in de Phoenix 
en de Eendracht in Mijdrecht, in De 
Boei in Vinkeveen en in De Spring-
bok in De Hoef. Alle lessen worden 
gegeven door professionele docen-
ten, die u met veel enthousiasme 
deskundig en veilig door de lessen 
leiden. Welnu, wat wilt u nog meer? 
Zet nu dit nieuwe jaar uw goede 
voornemens eens om in actieve da-
den en meld u aan als deelnemer bij 
Spel en Sport De Ronde Venen. U 
kunt u aanmelden via www.spelen-
sportdrv.nl of door te bellen met 06-
21918353.

Deelnemers Spel en Sport 
DRV strekten de benen
De Ronde Venen - Stichting Spel 
en Sport De Ronde Venen verheugt 
zich de laatste weken in een toe-
nemende belangstelling van nieu-
we leden. Die hebben gezien en ge-
constateerd dat ‘bewegen’ bij Spel 
en Sport méér is dan alleen maar 
in een gymzaal oefeningetjes doen 
met soortgenoten. Naast het spor-
tieve en spelelement zijn het ook de 
sociale contacten die je opdoet een 
reden om jezelf als deelnemer op te 
geven. Het onderlinge samenspel 
leidt onder meer tot het met elkaar 
organiseren van leuke dingen bui-
ten de gymzaal. Een voorbeeld is de 
‘donderdagmorgengroep’, bestaan-
de uit zo’n 12 deelnemende mannen 
en vrouwen van uiteenlopende leef-
tijd, die buiten de reguliere sporttijd 
ook af en toe iets buitenissig orga-
niseren. In de zomer is dat bijvoor-
beeld een deel van de dag in een 
ontspannen sfeer met de fiets naar 
Botshol rijden om samen te gaan 
roeien in het natuurgebied; brood-
jes, koffie en ander lekkers gaan 
mee. Genieten van het sportieve as-
pect en de soms ludieke gebeurte-
nissen. Want ook de lachspieren be-
horen van tijd tot tijd getraind wor-
den… 
Omdat tijdens de kerstvakantie er 
geen sportuurtjes zijn besloot de 
groep onder leiding van docente 
Henny Aafjes in gezamenlijk over-
leg iets anders te organiseren op de 

donderdagmorgen. Die bestond uit 
het carpoolen naar het Corversbos 
van Natuurmonumenten in ’s Gra-
veland om te gaan Nordic Walken. 
De stokken ervoor waren daartoe 
door de docente geregeld. Na een 
korte opwarming en briefing hoe je 
de stokken dient te gebruiken – je 
hoeft bij dit soort dingen geen er-
varing te hebben - werd zo’n 5 ki-
lometer in de vrije natuur ontspan-
nen gewandeld. Na afloop was er 
bij een overdekte picknickplaats op 
het terrein tijd voor een goed glas 
glühwein en (warme) oliebollen. Be-
horende bij de tijd van het jaar en 
door de groep zelf geregeld, meege-
bracht en betaald. Later werd in een 
gezellig restaurantje in de buurt de 
lunch gebruikt, waarbij ook hier de 
kosten samen werden gedeeld. Hal-
verwege de middag ging het weer 
huiswaarts.
Een sportieve, maar ook gezellige 
dag met elkaar was een feit. Waar-
mee gezegd wil zijn dat het socia-
le aspect en de daarmee gepaard 
gaande vrolijkheid en gezelligheid 
een mentale opkikker teweegbren-
gen, naast het nuttige van meer be-
wegen. Een unieke combinatie, al-
thans bij deze sportgroep van Spel 
en Sport. Het versterkt de saamho-
righeid en nodigt uit tot meedoen. 
Maar het blijft allemaal op vrijwilli-
ge basis. Een ding is een feit: bewe-
gen moet!

Groep 7 OBS De Trekvogel 
korfbalkampioen
De Ronde Venen - De kinderen 
van groep 7 van basisschool De 
Trekvogel zijn op overtuigende wij-
ze korfbalkampioen geworden. Tij-
dens het Kerstkorfbaltoernooi van 
KV Atlantis speelden zij maar liefst 
6 wedstrijden. Alle wedstrijden wer-
den gewonnen.
Het was werkelijk een genot om te 
zien hoe iedereen streed voor een 
goed resultaat. De spelvreugde en 
het fanatisme dropen ervan af. Er 
werd volop gescoord: Niels 6x, Hi-
cham 2x, Jimmy 2x, Leonie 1x, Me-
landa 1x, Dion 1x en Ryan 1x. De 
eerste prijs was voor groep 7 van 
OBS De Trekvogel en de ereron-
de voor Melanda, Ferhan, Soyhalia, 
Nikky, Jimmy, Niels, Teun, Hicham, 
Ryan en Dion. Van harte gefelici-
teerd allemaal met deze geweldige 
prestatie. 
Ook de kinderen van groep 8 van 
De Trekvogel behaalden een mooie 
derde plaats. In de beslissende 
wedstrijd om de 3de en 4de plaats 
was het bloedstollend tot de laatste 
minuut. Het werd 3-3 tegen Hofland 
en dus moesten strafballen de be-
slissing brengen. Ook hier ging het 

gelijk op. Uiteindelijk was het Valen-
tino die met zijn strafworp de 4-3 op 
het scorebord bracht. 
De kinderen van de groepen 4 en 5 
vielen niet in de prijzen, maar had-
den een hele leuke korfbalochtend. 
Sportieve wedstrijdjes en na afloop 
iets lekkers en een cadeautje. De 
kinderen van de groepen 1, 2 en 3 
hadden een spelletjesochtend.

Alle spelletjes hadden te maken 
met korfbal. Het kat-en-muisspel, 
het bowlen en sjoelen waren naast 
het korfschieten de meest favorie-
te spelletjes. Iedereen kan terugkij-
ken op een geweldig evenement dat 
al vele jaren door KV Atlantis in de 
kerstvakantie wordt georganiseerd. 
In aanloop naar het toernooi orga-
niseert zij ook korfbalclinics. Jelmer 
Steen, een heel bekende en goede 
korfbalspeler en tevens oud-leer-
ling van De Trekvogel, gaf de kin-
deren van De Trekvogel een korf-
balclinic. Hebben de goede resulta-
ten misschien hier iets mee te ma-
ken? Complimenten in ieder geval 
voor KV Atlantis en……. De Trekvo-
gel doet dit jaar weer mee.

Tien Engelse mijlen van Uithoorn 
op nieuw parcours
Uithoorn - Zondag 29 januari orga-
niseert atletiekvereniging AKU voor 
de 28e maal de 10 Engelse mijlen 
van Uithoorn. Dit grote loopevene-
ment mag zich al jaren verheugen 
in een grote belangstelling van ge-
middeld 1500 lopers. De 10 Engelse 
mijlen van Uithoorn is een van de 8 
lopen in het Zorg en Zekerheidscir-
cuit en dit jaar heeft een recordaan-
tal lopers zich ingeschreven voor 
het circuit. De verwachting is dan 
ook dat dit jaar veel lopers naar Uit-
hoorn zullen komen.

Nieuw parcours en nieuwe 
start- en finishplaats 
In verband met de werkzaamheden 

aan de nieuwe N 201 is het dit jaar 
niet mogelijk om het parcours waar 
de laatste jaren over wordt gelopen, 
te gebruiken. Dat betekent niet al-
leen dat er een nieuw parcours ge-
vonden moest worden maar ook 
een andere start- en finishplaats.
Dit jaar zal er daarom gestart wor-
den op sportpark de Randhoorn, de 
thuisbasis van AKU. Goede buren 
zijn voor AKU heel belangrijk, aan-
gezien Legmeervogels een groot 
deel van haar accommodatie be-
schikbaar heeft gesteld waardoor 
de organisatie kan beschikken over 
een aantal kleedkamers van Leg-
meervogels en een groot deel van 
de kantine voor de inschrijvingen, 

uitslagenverwerking, etc. Tevens 
wordt de wielerbaan van UWTC ge-
bruikt voor de kidsrun.
Het parcours voor alle afstanden is 
in zijn geheel gewijzigd en zal voor 
een deel over Aalsmeers grondge-
bied (Legmeerdijk) lopen. Tevens zal 
een deel van het veilingterrein be-
nut worden en zullen o.a. wegen 
als de Randweg, Poelweg, Noord-
dammerweg. Meerlandenweg be-
nut worden. Dit nieuwe parcours 
zal voor veel lopers die al jaren Uit-
hoorn aandoen een nieuwe en uit-
dagende verrassing zijn.

Afstanden en starttijden
Hoewel de naam anders doet ver-

moeden, wordt er ook dit jaar weer 
over 4 afstanden gelopen zodat el-
ke loper naar zijn/haar mogelijk-
heden de meest geschikte afstand 
kan kiezen. Het programma ziet er 
als volg uit:
10.30 uur: geZZinsloop over 1,1 km 
voor kinderen t/m 11 jaar over de 
wielerbaan
11.00 uur: start 5 km
11.10 uur: start 10 Engelse mijlen
11.45 uur: start 10 km
12.00 uur: prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00 uur: prijsuitreiking 10 km en 
10 EM
Inschrijven is vanaf 9.00 uur moge-
lijk in de kantine van Legmeervo-
gels.

Goede prestaties op de 
laatste dag van 2011

van de heuvels zeer goed van pas. 
Anouk finishte in 24.52 en verover-
de daarmee de 14e plaats, waarmee 
zij erg tevreden is. Ook Marcel Pool 
kan zeer tevreden zijn met zijn re-
sultaat.

Hij liep de 8000 meter in 30.51 en 
bezette daarmee de 12e plek. Mar-
cel is de hele week aan het klussen 
geweest in zijn appartement, waar-
door hij niet de optimale voorberei-
ding heeft getroffen.
Toch heeft hij een sterke race gelo-
pen en wist zelfs aan het eind nog 
te versnellen. 

Senioren
Erwin Sneek deed mee in de ca-
tegorie neo-senioren heren kor-
te cross 3200 meter en eindigde 
in 12.49 en veroverde daarmee de 
58ste plaats. Erwin heeft nog weinig 
wedstrijden gelopen, maar dit was 
voor hem een mooie kracht-, snel-
heids- en behendigheidstraining.

Kim Hittinger stond aan de start 
in de categorie meisjes junioren B 
3200 meter. Voor Kim was deze race 
weer de eerste meting met de top 
van Nederland. Ze startte zeer sterk 

en heeft conditioneel weer een gro-
te stap voorwaarts gezet met een 
tijd van 15.20. Ze plaatste zich met 
deze tijd op de 11e plaats. Naast de 
SteenbokRunning Team atleten de-
den er ook veel AKU-atleten mee 
aan de Stylvestercross.

Evelien Hooijman liep de 2000 me-
ter in 8.38, waarmee zij 14e werd in 
haar categorie. Ze heeft een goede 
race gelopen en zat de koplopers 
dicht op de hielen.

Isabel Hooijman liep ook de 2000 
meter in haar categorie en kwam 
na 11.05 minuten over de streep en 
eindigde op de 31ste plaats. Sjoe-
rd Heemskerk stond aan de start 
van de 4000 meter en kwam over de 
streep na 16.19 minuten waarmee 
hij op de 32ste plek eindigde.

Sjoerd kreeg net na de start he-
laas last van zijn rug wat een goede 
prestatie in de weg stond. Jorn van 
de Kolk realiseerde op de 8000 me-
ter een tijd van 42.29 en een 45ste 
plaats in zijn categorie. Ook John 
van Dijk kwam bij de Masters 35 
na 32.30 over de meet en eindigde 
daarmee op de 23ste plaats.
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Priksleewedstrijden bij sluiting
ijsbaan in Mijdrecht

Mijdrecht - Als sluitstuk van de ijs-
baanperiode in Mijdrecht, werden vo-
rige week donderdagmiddag prikslee-
wedstrijden gehouden. Het weer werk-
te, net als de afgelopen weken, niet erg 
mee. Het regende, er was een koude gu-
re wind en dit soort ingrediënten zorgt 
niet voor veel publiek. Het was dan ook 
erg rustig rond de ijsbaan. Maar dat kon 

de pret van de deelnemers niet druk-
ken. Vol enthousiasme, en door som-
migen zelfs heel fanatiek, werd er ge-
priksleed. De titelverdediger Stefano, 
die hem al twee jaar achter elkaar had 
gewonnen, is zijn wisselbeker kwijt. De 
grote winnaar werd Daan Hogendoorn, 
keurige tweede werd Kitty Reurings en 
op de derde plaats eindigde Erik van der 

Maat. In de pauze werd de boel opge-
vrolijkt door het Shantykoor en voor het 
aanwezige publiek werden heerlijke bit-
terballen uitgedeeld die, zeker met die 
kou, met gejuich werden ontvangen. Na 
de wedstrijden werd de ijsbaan gesloten 
en wie weet tot volgend jaar.

Foto’s Nadine van Dijk
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Kerstkorfbaltoernooi van 
Atlantis een groot succes
Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
het KV Atlantis kerstkorfbaltoernooi 
2011 plaatsgevonden. Dit jaarlijks 
terugkerende evenement voor al-
le basisscholen in De Ronde Venen 
wordt door de kerstkorfbalcommis-
sie georganiseerd. Deze commissie 
wordt ondersteund door vele vrijwil-
ligers vanuit de jeugd en de senio-
ren van de Mijdrechtse korbalver-
eniging. Op dinsdagmorgen werd 

er dit jaar voor het eerst gestart met 
een welpenochtend waaraan door  
zo’n 75 kinderen werd deelgeno-
men. De kinderen werden door de 
vele leden van Atlantis langs een 
parcours van sport en spel activitei-
ten geleid. Met veel inzet waren de-
ze begeleiders en de kinderen met 
de spellen bezig waarbij punten te 
verdienen waren. De winnaars kre-
gen een leuke prijs uitgereikt. In de 

middag was het de beurt aan de 
groepen vier en vijf. In deze leef-
tijdscategorie werd met viertallen 
korfbal gespeeld. Via verschillen-
de poules en een kruisfinale werd 
tot de winnaars gekomen. Bij de-
ze wedstrijden werd er vol vuur ge-
speeld. De scheidsrechters, voorna-
melijk spelers uit de B-jeugd, had-
den de handen vol om de wedstrij-
den in goede banen te leiden. De 

Jaarlijkse kerstkorfbalfestijn kende ook dit keer veel deelnemers.

uiteindelijke winnaar bij groep vier 
was De Fontein, en bij groep vijf de 
Hoflandschool. Woensdagochtend 
was groep 6 aan de beurt die in 
achttallen en daarmee ook in twee 
vakken korfbalden. Met veel en-
thousiasme werden de wedstrijden 
afgewerkt. In de finale kroonde De 
Eendracht zich tot winnaar.

Vrijwilligers 
In de middagpauze was er voor 
de vrijwilligers tijd om zelf te laten 
zien wat ze in huis hadden. Er werd 
een onderlinge wedstrijd gespeeld 
om even op een andere manier de 
energie de vrije loop te laten. Het 
publiek voor het middagprogram-
ma begon alweer binnen te stro-
men. In de middag gaven de klas-
sen van de groepen zeven en acht 
acte de présence. Vanaf de  eerste 
wedstrijd werd alles gegeven wat ze 
hadden. Bij de laatste wedstrijd was 
bij veel kinderen niet te zien dat ze 
er al een middag spelen op hadden 
zitten. Met hetzelfde fanatisme wer-
den de kruisfinales uitgespeeld. Bij 
groep zeven kwam De Trekvogel als 
winnaar uit de bus. De winnaar van 
groep acht werd na een zeer span-
nende strijd, met aan het eind ook 
nog strafworpen om de strijd te be-
slissen, de Proostdijschool. Al met 
al kan er teruggekeken worden op 
twee geslaagde dagen. Volgend 
jaar zal dit toernooi wederom wor-
den georganiseerd en Atlantis re-
kent dan weer op net zo’n grote op-
komst als dit jaar.
Mocht je je nu al willen voorberei-
den op het toernooi van volgend 
jaar, kom dan geheel vrijblijvend vier 
keer meetrainen. 

Biljartclub De Merel organiseert:
Groots zesballentoernooi 
Vinkeveen - De voorronden van 
het zesballentoernooi bij Biljartclub 
De Merel starten op vrijdag 13 en 27 
januari van 20.00 uur tot 23.00 uur. 
Zaterdag 7, 14, 21 en 28 januari van 
14.00 uur tot 18.00 uur. Zondag 8, 
15 en 22 januari van 14.00 uur tot 
17.00 uur.

Zal er weer met zesballen gespeeld 
worden in Café De Merel?
Zaterdag 28 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 har-
te welkom. 
Kader en spelers hoger dan 6 moy-
enne kunnen hieraan niet meedoen. 
Er is 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 zo veel mogelijk 
punten te scoren. Op het moment 
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.

Drie groepen
Er zijn drie roepen. 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! 

Café de Merel is gevestigd aan Ar-
kenpark Mur 43.
Voor meer informatie: tel. 
((0297)263562 b.g.g. (0297)264159

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 6 
januari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43. U 
dient aanwezig te zijn om 20.00 uur 
en uiterlijk om 20.15 uur zal gestart 
worden met kaarten, dit op veel-
vuldig verzoek. Er worden viermaal 
zestien giffies gespeeld, 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 laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Wim Hofstaetter  7580 punten 

2 Rob Veraar  7450 punten
3 A.v.Scheppingen  7248 punten
4 Kees Kooijman  7103 punten
5 Pleun Vis  6891 punten
De poedelprijs was deze avond we-
derom voor Toon Kuijlenburg met 
4747 punten . 
De volgende data is er ook prijskla-
verjassen tot aan de vakanties, dus 
6 en 20 januari - 3 en 17 februari, 2, 
16 en 30 maart - 13 en 27 april, 11 
en 25 mei , 8 en 22 juni en 6 juli. De 
klaverjasavonden zijn alle op de vrij-
dag en onder voorbehoud .
Voor meer informatie: 
tel. (0297)263562. 

Frans Woerden loopt naar 
600e overwinning
De Ronde Venen - Op twee-
de kerstdag heeft Veenloper Frans 
Woerden een nieuwe mijlpaal in z’n 
jarenlange hardloopcarrière bereikt. 
Hij liep namelijk naar z’n 600e over-
winning. Dit gebeurde tijdens de 
halve marathon van de zogenoemde 
‘Vechtstreek in Beweging’ in Maars-
sen.
Frans Woerden begon op z’n 16e 
met hardlopen en hij behaalde 25 
jaar later deze mijlpaal. In deze 25 
jaar liep Frans ook nog eens het 
duizelingwekkende aantal van 184 
marathons, waarvan 141 onder de 
3 uur. Frans is met dit laatste aan-
tal (marathons onder de 3 uur) nog 
steeds Nederlands recordhouder.
Frans voegde op oudejaarsdag ook 
nog eens een derde plaats toe. In 
de Waterleidingduinen in Vogelen-
zang liep hij op een schitterend par-
cours naar een tijd van 1.26.15 op de 
halve marathon. Z’n broer Michael 
liep hier de 9,7 km. Hij behaalde met 
een tijd van 34.28 z’n 63e overwin-
ning van 2011.

Manege Lucky Stable 
zamelt geld in voor KiKa!
De Ronde Venen - Op 30 decem-
ber 2011 organiseerde manege 
Lucky Stable een sponsor spring-
wedstrijd voor het goede doel Ki-
Ka. Maar liefst 65 ruiters vanaf 8 
jaar hebben zich ingezet. Om aan 
de wedstrijd deel te mogen nemen 
moesten alle ruiters 1 of meerde-
re sponsors zoeken. Deze spon-
sors hebben geld gegeven voor Ki-
Ka, een organisatie die onderzoeken 
doet naar kinderkanker. 
De wedstrijd ging als volgt. De deel-
nemers hadden eerst 1 minuut de 
tijd om met hun pony/paard het par-
cours te verkennen. Er mocht zon-
der vaste volgorde willekeurig ge-
sprongen worden. Na 1 minuut gaf 
de jury aan dat er met de wedstrijd 
gestart moest worden. De ruiters re-
den een vast parcours van 9 spron-
gen, bij een foutloos parcours kon-
den de ruiters door naar de barrage. 

Het niveau werd bepaald door ver-
schillende hoogtes van de spron-
gen.
Er is begonnen met 50 cm. In de-
ze rubriek was Wendy de Jong de 
winnaar.
10 cm hoger won Julliet vd Hoorn 
met de pony Mexx. Ook Mira Bun-
der heeft bij de 60 cm de eerste prijs 
in de wacht gesleept. 70 cm Was de 
een na hoogste klasse, hierin won 
Jessica Lambregts met haar paard 
Topenga. Daphne Pomstra won de 
80 cm rubriek. 
Aan het einde van de dag werd het 
ingezamelde geld geteld. Het bleek 
een recordbedrag van maar liefst 
4045,15 te zijn. Een geweldige inza-
meling voor het goede doel.
De twee hoofdsponsors van de dag, 
Gina Ros en Sarah Honig, hebben 
de cheque overhandigd aan een 
vrijwilligster van KiKa. 

Ereplaatsen voor rijders 
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - De vierde ron-
den van de marathoncompetitie van 
de Jaap Edenbaan in Amsterdam is 
weer verreden. Als eerste was Mas-
ters 4 aan de beurt. John Meijwaard 
uit Vinkeveen behaalde een glorieu-
ze overwinning. John staat ook eer-
ste in het tussenklassement gevolgd 
door Hans de Best die in de wed-
strijd zesde werd. 

Daarna kwam Masters 2 in de baan. 
Er was één rijder die vooruit was 
en Henk Regelink werd knap der-
de in de pelotonsprint. Jan van der 
Zon kreeg in de voorlaatste bocht 
een gooi van een andere rijder en 
scoorde daardoor geen punten en 
zakte in het tussenklassement naar 
de achtste plaats. Henk Regelink 
werd door zijn klassering eerste in 
het tussenklassement. Jos Aarsman 

reed naar een mooie tiende plek in 
de daguitslag. Bij Masters 3 was er 
weer een mooie vierde plek voor Ton 
Hendrikse uit Vinkeveen. Peter van 
der Meijden werd twintigste en Nico 
de Jong eenentwintigste. Cor Ouds-
hoorn pakte ook nog drie punten 
mee met een achtentwintigste plek. 
Als voorlaatste categorie was Da-
mes 2 met een mooie, u raadt het al, 
vierde plek voor Melissa van Pierre 
die nu op de derde plek staat in het 
tussenklassement. 

Als laatste categorie waren de C 2 
rijders aan beurt. Hier haalde Sven 
Prins uit Waverveen een heel mooie 
zevende plek. Dirk de Jong werd 
in deze wedstrijd twaalfde en staat 
vierde in het tussenklassement. 
Weer heel veel goede prestaties 
voor de Nooit Gedachters.

Rowing Challenge 2011 
bij PK Sport groot succes
Vinkeveen - Van 1 t/m 23 decem-
ber hebben meer dan 50 enthousi-
aste sporters van PK Sport uit Vin-
keveen meegedaan aan de landelij-
ke VES Rowing Challenge. Aan de-
ze indoorroeiwedstrijd deden 25 bij 
de VES aangesloten sportscholen 
mee met in totaal enkele honderden 
sporters. Al snel bleek het niet al-
leen te gaan om een landelijke com-
petitie, maar ontstond er binnen PK 
Sport een eigen competitie waaraan 
door jong en oud werd meegedaan 
en naarmate de competitie voort-
duurde steeds harder werd gestre-
den op, maar ook om, een plaats-
je op de Concept2 roeimachines; zo 
groot was de animo. De wedstrijd 
werd aangekleed met leuke prij-
zen, warme chocomel en op de laat-
ste avond glühwein om zo in de juis-
te kerststemming te komen. Kortom, 
het was weer vanouds gezellig bij 
PK Sport waarbij ook hard en spor-
tief is gestreden. Met twee PK Spor-
ters in de landelijke top tien en een 
9e plek in het overallklassement van 
de sportscholen met 3.000.000 ge-
roeide meters op de teller eindigde 
de competitie met een klinkend re-
sultaat waar PK Sport trots op mag 

zijn. Voor diegenen die er dit jaar 
niet bij waren: op 1 december 2012 
start de competitie weer en zal PK 
Sport zeker van de partij zijn.

Brons voor Kevin Regelink bij 
Nederlands Kampioenschap
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdag werd het Nederlands 
Kampioenschap marathon voor de 
1e divisie rijders van de KPN cup 
verreden in het Thialf te Heeren-
veen.

Kevin Regelink van IJsclub Nooit-
gedacht uit Wilnis stond ook aan de 
start met heel veel ambitie, gezien 
de laatste ontwikkelingen in het 
seizoen, een overwinning in Breda. 
Martijn de Groot uit Mijdrecht be-
hoorde ook tot de deelnemers. Het 
werd een wedstrijd zoals zo vaak 
op N.K.’ s met wel wat aanvalletjes 
maar niet zoals gewoonlijk bij de 1e 
divisie-rijders. Eén aanval van drie 
rijders kwam wel ver maar werd uit-
eindelijk door Kevin zijn ploegge-
noot van Romex Restate, Jasper van 
Tol uit Aalsmeer, om zeep gehol-
pen. De finale werd er één om nooit 
te vergeten. Met het rondebord op 
twee gebeurde er in een bocht een 
valpartij met enkele rijders die op 
het ijs bleven liggen. Kevin zat in de 
voorbereiding van die sprint op een 
heel goede positie maar als er rij-
ders blijven liggen op het ijs wordt 
de wedstrijd stilgelegd door de 
scheidsrechter. De rijders krijgen 
dan een herstart met nog tien ron-
den te rijden. Allemaal erg hectisch 
om met een volledig peloton nog 
tien ronden te rijden. Kevin zat in de 
tweede voorbereiding voor de eind-
sprint weer op een goede positie 
maar toen het peloton naar de bel 
reed voor de laatste ronde gebeur-
de er weer een valpartij. Er bleef 
weer een rijder op het ijs liggen op 
een gevaarlijke plaats op de ijsbaan. 
De wedstrijd werd door de scheids-
rechter wederom stilgelegd. Na-
dat de rijder van het ijs was gehaald 
en naar het ziekenhuis werd ge-
bracht met een gebroken schouder, 
werd de wedstrijd vervolgd met een 
tweede herstart, zo nog hectischer. 
Met het rondebord op één kregen 
de rijders de bel. Kevin zat toen op 
de tweede positie maar omdat Niels 
Mesu de eindsprint al vroeg ingezet 
had kon Kevin alleen maar volgen. 
In Kevin’s rug zat Sjaak Schipper 

die op het laatste rechte eind Kevin 
en Niels voorbij reed en won. Kevin 
werd knap derde en stond voor het 
eerst tijdens een N.K. op het podium 
met het Wilhelmus. Martijn de Groot 
kwam helaas niet aan de finish.
Een dag later werd de elfde KPN 
cup competitie verreden in Ensche-
de. Kevin en Martijn waren ook weer 
aanwezig. Nieuwe ronden nieuwe 
kansen. Het werd weer een norma-
le 1e divisie wedstrijd met veel strijd 
en aanvallen. Martijn was in de-
ze wedstrijd zeer actief bezig en zat 
mee met een uitlooppoging. Kevin 
hield zich rustig in het peloton. Hal-
verwege ontstond er een kopgroep 
waar uiteindelijk drie man van over-
bleef. Dat groepje pakte een ronde 
voorsprong op het peloton. Met het 
rondebord op zes kreeg het peloton 
de bel voor de laatste ronden. Even 
daarvoor had Kevin al aangezet voor 
de sprint. Met nog een bocht te 
gaan reed Kevin op kop met Sjaak 
Schipper achter hem die Kevin op 
de streep nipt versloeg. 
Toch een mooie vijfde plek waar-
mee Kevin alweer bewees dat hij tot 
de top van de 1e divisie rijders be-
hoord. Martijn de Groot werd knap 
zestiende. De twaalfde KPN cup-
wedstrijd is op zaterdag 7 januari in 
Alkmaar. De start voor de 1e divisie 
rijders is om 18.00 uur.

Dakar Rally gestart
Regio - Op 1 januari is in in Ar-
gentinië de Dakar Rally gestart. De 
zwaarste rally ter wereld start in Mar 
Del Plata, een badplaats circa 500 
km onder Buenos Aires en eindigt 
14 dagen later te Lima in Peru.
De eerste vijf dagen wordt de rally 
verreden in Argentinië, waarna het 
Andesgebergte op ruim 5000 meter 
wordt overgestoken om de volgen-
de vijf dagen de Atacama woestijn 
te bedwingen. Daarna volgen er vijf 
zware etappes naar de finish in Li-
ma. De totale lengte van de rally is 
bijna 8500 km.
Finstral-rally zal deelnemen met 

twee wedstrijdtrucks en twee on-
dersteunende trucks die gedurende 
de rally het onderhoud verzorgen. 
De eerste racetruck wordt bestuurd 
door teameigenaar Johan Elfrink. 
Navigator is de uit Uithoorn afkom-
stige Enno Hortulanus. Voor Enno is 
het de vierde keer dat hij zal deel-
nemen, waarvan de tweede keer als 
navigator in de wedstrijd.
Teun Stam uit Kudelstaart zal de 
tweede racetruck besturen. In 
2011 wisten beide trucks de fi-
nish te halen op een 23e en 29e 
plaats. De rally is te volgen op  
www.finstral-rally.com




