
12 januari 2011Tel: 0297-581698     Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

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

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

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

4,65%!!!

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Wilnis - De laatste maanden is 
er hard gewerkt aan het tot stand 
brengen van een inrichtingsplan 
voor de Wilnisse Bovenlanden. De 
provincie Utrecht heeft de Gebieds-
commissie De Venen tot 1 februa-
ri de tijd gegeven om te komen met 
een eigen voorstel. Morgen, don-
derdag 13 januari, is er een infor-
matiebijeenkomst over de plan-
nen voor de inrichting van De Bo-
venlanden in de Meijert aan de Dr. 
J. van der Haarlaan 6 in Mijdrecht. 

Op deze avond kunt u kennisne-
men van de concept-voorkeursva-
riant. Deze concept-voorkeursvari-
ant is het resultaat van de werkcon-
ferentie op 15 december jl. met de 
Adviesgroep, bestaande uit lokale 
vertegenwoordigers van vijf gebied-
spartijen: Stichting WEI in de Bo-
venlanden, Stichting de Bovenlan-
den, ANV de Utrechtse Venen, LTO 
Noord en IVN, de Stuurgroep en 
Projectgroep De Bovenlanden. 

Varianten
Daarnaast kunt u kennisnemen van 
twee varianten die de basis heb-
ben gevormd voor de concept Voor-
keursvariant: de Adviesgroepvari-
ant, opgesteld door de Adviesgroep 
en van de Sobere natuurvariant, op-
gesteld door de Projectgroep. De 
avond bestaat uit twee delen: van-
af 18.30 uur: Informatiemarkt (vrije 
inloop). U treft informatie over de 
concept-voorkeursvariant, de diver-
se onderdelen hiervan en het ver-

dere verloop van het (m.e.r.)pro-
ces. Deskundigen zijn aanwezig om 
uw vragen te beantwoorden. Om 
20.00 uur: Plenaire presentatie van 
de concept-voorkeursvariant en ge-
legenheid tot vragen en reactie. De 
avond duurt tot 21.30 uur. U bent 
vrij om naar een van deze program-
maonderdelen te komen. Als u naar 
de presentatie komt, wilt u zich dan 
uiterlijk 12 januari aanmelden via  
debovenlanden@devenen.nl.
Foto: Maarten Koch

Informatiebijeenkomst

Herinrichting Wilnisse Bovenlanden

Fietsverlichtings-
controle
Mijdrecht - Vorige week donder-
dagochtend heeft het wijkteam De 
Ronde Venen gecontroleerd op het 
voeren van fietsverlichting. Op de 
Dr. v.d. Berglaan werd gecontroleerd 
tussen 07.00 en 08.15 uur. In totaal 
was bij 22 fietsers, veel jonge scho-
lieren, de verlichting niet in orde, 
waarop ze een bekeuring hebben 
ontvangen. 
Een bekeuring voor het rijden zon-
der- of gedeeltelijke verlichting is 40 
euro. De politie vraagt de ouders om 
hier extra op te letten. Vaak zijn fiet-
sers donker gekleed en zeer slecht 
te zien voor de overige weggebrui-
kers. Een ongeluk is dan zo gebeurd.

Aanhouding 
verdachten 
straatroof
Vinkeveen - Op zaterdagavond 8 
januari rond 23.00 uur kwam bij de 
politie een melding binnen van een 
straatroof. Twee jongens uit Vinke-
veen moesten onder bedreiging van 
een mes onder andere hun telefoon 
afstaan aan een groep jongens. De 
slachtoffers noemden twee namen 
van verdachten. Deze en nog twee 
verdachten konden in hun woning 
in Vinkeveen worden aangehouden 
en zijn in verzekering gesteld. Na 
doorzoeking van de woning werden 
de gestolen goederen en het ge-
bruikte mes teruggevonden.

Amstelplein 19, Uithoorn  T 0297-561353
Gelderlandplein 25, Amsterdam-Buitenveldert  T 020-6462656
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Wilnis - Waterleidingbedrijf Water-
net verzorgt voor basisscholen boei-
ende gastlessen met veel proef-
jes. Dat mochten de leerlingen van 
groep 7 van obs Willespoort on-
langs ook zelf ervaren. 
Na een PowerPointpresentatie van 
de gastdocenten over de kringloop 

van water, konden de leerlingen 
vervolgens in het technieklokaal te-
recht voor allerlei proeven. Daar-
bij werd vooral een beroep gedaan 
op het onderzoekend vermogen van 
de kinderen. Zo kwam aan de orde:  
het maken van een lavalamp, het 
verdampingsproces van water en de 

zuivering van water door zand. Ge-
huld in speciale waterschorten gin-
gen de kinderen helemaal op in hun 
activiteiten. Als beloning voor hun 
inzet ontvingen alle kinderen na af-
loop een leuk waterpistool, hetgeen 
zorgde voor een spetterende afslui-
ting.

Een spetterende gastles op 
basisschool Willespoort

Man 
aangehouden
Mijdrecht - Een 20-jarige man uit 
Mijdrecht is maandag 3 januari om-
streeks 17.20 uur aangehouden op 
verdenking van mishandeling van 
een 14-jarige plaatsgenoot. De man 
ondervond overlast van voetballen-
de jongens en ergerde zich aan het 
feit, dat de bal steeds  in zijn tuin 
kwam aan de Buitenkruier. Bij de 
woordenwisseling die ontstond met 
een van de jongens, gaf de man 
hem een klap in het gezicht. De 
Mijdrechtenaar is ingesloten voor 
nader onderzoek en verhoor.

De Ronde Venen - Op de Nieuw-
jaarsreceptie die vorige week in De 
Boei werd gehouden trok de stand 
van Stichting De Bovenlanden veel 
belangstelling. Niet alleen door de 
videobeelden die werden vertoond, 
zeker ook door de quiz die voor de 
receptie was georganiseerd.
De natuurgebiedjes die De Boven-
landen in eigendom en/of beheer 
heeft trekken steeds meer belang-
stelling, mede omdat een aantal ge-
biedjes aan wandel – en fietsrou-
tes ligt. Via foto’s en dia’s van die 
gebiedjes kon men ook kennisma-

ken met de activiteiten van De Bo-
venlanden. De quiz ging dit keer 
over bomen; aan de hand van ge-
toonde foto’s moest men raden om 
welke boom het ging - alle soorten 
groeien in De Ronde Venen. On-
der de goede oplossingen en on-
der nieuwe donateurs werd traditie-
getrouw het boerenkaasje verloot. 
De boerenkaas werd gewonnen 
door  Frank van Rijn uit Mijdrecht. 
In de loop van het jaar worden door 
Stichting De Bovenlanden meer ac-
tiviteiten georganiseerd; wij zullen u 
daarvan op de hoogte houden.

Stichting De Bovenlanden 
begint het jaar goed

Het Gagel-gebied, een van de natuurgebieden van de Bovenlanden, een ide-
ale plek voor doortrekkende vogels

De Ronde Venen - Van 19 t/m 29 
januari zijn er weer de Nationa-
le Voorleesdagen. Ook de Biblio-
theek AVV heeft weer diverse ac-
tiviteiten speciaal voor peuters en 
kleuters. Op de website vindt u het 
programma bij u in de vestiging:  

www.bibliotheekavv.nl. De Nationa-
le Voorleesdagen, de jaarlijkse voor-
leescampagne, is bedoeld voor kin-
deren tussen de 0 en 6 jaar en hun 
ouders en verzorgers. Het plezier 
van voorlezen staat centraal. Maar 
niet alleen de gezelligheid is be-

langrijk bij voorlezen, voorlezen is 
ook goed voor de taalontwikkeling. 
Uit onderzoek blijkt steeds weer dat 
voorlezen een gunstig effect heeft 
op de latere leesvaardigheid. Voor-
lezen verrijkt de woordenschat, sti-
muleert de fantasie en helpt het 

Nationale Voorleesdagen in de bibliotheek kind de wereld om hem heen te be-
grijpen. 

Voordelig lid worden
Kinderen kunnen altijd gratis lid 
worden van de bibliotheek. Worden 
ze tijdens de Voorleesdagen lid, dan 
krijgen kinderen van 0 tot 6 jaar nog 
een presentje (zolang de voorraad 
strekt) en ze betalen geen 2,50 euro 
inschrijfgeld. Als tegelijkertijd ook 
een van de ouders lid wordt, krijgt u 
bovendien het dvd-boekje ‘Fiet wil 
rennen’ cadeau! Een vrolijk pren-
tenboekje mét dvd.



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

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

De Hoef
De Hoef Westzijde 17b Bouwen van een woning - Bouwen W-2010-2093 21-12-2010
De Hoef Westzijde 37a Verbouwen tot mantelzorgwoning - Bouwen W-2010-2098 23-12-2010

mijdrecht
Dubloen 26 Realiseren van een opbouw  - Bouwen W-2010-2099 24-12-2010
 op de woning 

Vinkeveen
Achterbos 18 Bouwen van een woonhuis  - Bouwen W-2010-2094 22-12-2010
 met bijgebouw 
Demmerik 96 Bouwen van een woning - Bouwen W-2010-2096 23-12-2010
Groenlandsekade 19 Slopen van een woning en berging - Slopen W-2010-2095 22-12-2010
Herenweg 38 Bouwen van een woning - Bouwen W-2010-2100 28-12-2010
  - Slopen 
Herenweg 112 Bouwen van 8 woningen  - Bouwen W-2010-2097 23-12-2010
 en 6 appartementen - Afwijken 
  bestemming 

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

VooRnemen tot VeRlenInG BouwVeRGunnInG met ontHeffInG/wIjzIGInG 
BestemmInGsplAn

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 13 januari 2011 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter in-
zage, de volgende ontwerpontheffing met bijbehorende ontwerpbouwvergunning:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

De Hoef
De Hoef Oostzijde 113 Veranderen van woonbestemming naar bijgebouw 2010/0484 A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 

ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling bij de 
behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard 
in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Veldhuisweg 5 Slopen van een kas en schuur - Slopen W-2010-2023 24-12-2010

waverveen
Cliffordweg 52 Vergroten van een garage/woning - Bouwen W-2010-2009 24-12-2010
  - Afwijken 
  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.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeenteHuIs:

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

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

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

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

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

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

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

mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

BesluIten GemeenteRAAD oVeR VooRscHRIften 
nIeuwe Gemeente

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn 
vergadering van 3 januari 2011 een besluit heeft genomen over een groot 
aantal lokale voorschriften. Aanleiding is de gemeentelijke herindeling, 
waarbij Abcoude en De Ronde Venen zijn samengevoegd tot de nieuwe 
gemeente De Ronde Venen. De raad heeft besloten een aantal nieuwe 
voorschriften vast te stellen (onder gelijktijdige intrekking van de bestaan-
de voorschriften van de fusiegemeenten). Verder heeft de raad een aantal 
voorschriften van één van de fusiegemeenten geldend verklaard voor het 
gehele grondgebied van de nieuwe gemeente. Ook heeft de raad een aantal 
voorschriften ingetrokken. Alle nieuwe voorschriften en alle voorschriften 
die geldend zijn verklaard voor de nieuwe gemeente zijn te vinden op www.
overheid.nl. De voorschriften zijn ook in te zien in het register verordeningen 
gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 11 in het gemeentehuis, Croon-
stadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen een vergoeding kunt u kopieën verkrijgen. 
De voorschriften treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 
2011.
nieuwe voorschriften
1. Algemeen delegatiebesluit De Ronde Venen 2011
2. Gedragscode bestuurlijke integriteit raad De Ronde Venen 2011
3. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere 
 werkzaamheden van de raad van De Ronde Venen 2011
4. Verordening Burgerinitiatief gemeente De Ronde Venen
5. Verordening commissie bezwaarschriften De Ronde Venen 2011
6. Verordening geldelijke voorzieningen raadsleden en 
 fractieassistenten gemeente De Ronde Venen 2011
7. Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2011
8. Verordening op de raadscommissies gemeente De Ronde Venen 2011
9. Verordening rekenkamercommissie gemeente De Ronde Venen 2011
10. Controleverordening gemeente De Ronde Venen 2011
11. Legesverordening De Ronde Venen 2011
12. Marktverordening De Ronde Venen 2011
13. Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid 
 van gemeente De Ronde Venen 2011
14. Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2011
15. Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2011
16. Lokaal handhavingsbeleid Wet kinderopvang 2011
17. Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 
 De Ronde Venen 2011
18. Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
 De Ronde Venen 2011
19. Verordening Wmo-raad De Ronde Venen 2011
20. Afvalstoffenverordening De Ronde Venen 2011
21. Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs De Ronde Venen 2011
22. Verordening leerlingenvervoer De Ronde Venen 2011
23. Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 
 De Ronde Venen 2011
24. Bouwverordening De Ronde Venen 2011
25. Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011
26. Leidingenverordening De Ronde Venen 2011
27. Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011
28. Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011
29. Erfgoedverordening De Ronde Venen 2011
30. Subsidieverordening gemeentelijke monumenten De Ronde Venen 2011
Geldend verklaarde voorschriften van Abcoude
1. Verordening baatbelasting riolering buitengebied clusters 
 B2 & H3 (Rijksstraatweg 1 t/m 53)
2. Verordening cliëntenparticipatie WWB De Ronde Venen en Abcoude
3. Verordening Inrichting Antidiscriminatievoorziening Wet 
 Antidiscriminatievoorzieningen Abcoude
4. Beleidsnotitie duurzaam bouwen
Geldend verklaarde voorschriften van De Ronde Venen
1. Besluit Informatiebeheer 2001
2. Verordening Documentaire Informatie De Ronde Venen 1997
3. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
 De Ronde Venen 2004
4. Inspraakverordening
5. Verordening nadere eisen elektronisch berichtenverkeer inzake de 
 indiening van bezwaarschriften in de gemeente De Ronde Venen
6. Verordening op de adviescommissie voor het jeugd- en jongerenbeleid 

De Ronde Venen 2004
7. Financiële verordening gemeente De Ronde Venen
8. Nadeelcompensatieverordening De Ronde Venen 2010
9. Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid
10. Treasurystatuut gemeente De Ronde Venen
11. Verordening BI-zone Centrum Mijdrecht 2010
12. Maatregelenverordening WIJ 2010
13. Reïntegratieverordening 2004
14. Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente 
 De Ronde Venen 2010
15. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004
16. Verordening afstemming en handhaving inkomensvoorzieningen 2010 

gemeente De Ronde Venen
17. Verordening langdurigheidstoeslag 2009 gemeente De Ronde Venen
18. Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente De Ronde Venen 2010
19. Verordening Wet inburgering gemeente De Ronde Venen 2007
20. Verordening Wet kinderopvang gemeente De Ronde Venen
21. Handhavingsbeleid 2010-2011
22. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
23. Beleidsregels permanente bewoning van recreatiewoningen 
 en -appartementen
24. Beleidsregels Plan van aanpak Permanente bewoning van 
 recreatiewoningen- en appartementen in de gemeente 
 De Ronde Venen
25. Beleidsregel uiterlijke verschijningsvorm kleine gebouwen van 
 openbaar nut

26. Brandbeveiligingsverordening 2009
27. Geluidsnota en verordening voor het Bedrijventerrein Mijdrecht
28. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
29. Verordening op de adviescommissie voor het ouderenbeleid 
 De Ronde Venen 2004
Ingetrokken voorschriften van Abcoude
1. Archiefverordening
2. Besluit Informatiebeheer
3. Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
4. Inspraakverordening
5. Klachtenregeling gemeente Abcoude 2009
6. Verordening Gemeentelijke Ombudsman
7. Financiële verordening artikel 212 gemeente Abcoude
8. Verordening brandweerrechten 2003
9. Boeteverordening Wet inburgering nieuwkomers
10. Maatregelenverordening WIJ 2010
11. Nota Reïntegratie 2004
12. Reïntegratieverordening 2004
13. Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren gemeente Abcoude 

2010
14. Toeslagenverordening Wet werk en bijstand 2004
15. Verordening afstemming en handhaving inkomensvoorzieningen 2010 

gemeente Abcoude
16. Verordening financiële bijdrage voor de minima in de gemeente 

Abcoude
17. Verordening langdurigheidstoeslag 2009 gemeente Abcoude
18. Verordening Werkleeraanbod WIJ gemeente Abcoude 2010
19. Verordening Wet inburgering
20. Verordening Wet Kinderopvang
21. Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen
22. Verordening tot wijziging van het recht als bedoeld in artikel 6.4 lid 3 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro)
23. Beleidsnota handhaving ruimtelijke ordening en bouwen
24. Brandbeveiligingsverordening
25. Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade
26. Verordening naamgeving en nummering (adressen)
Ingetrokken voorschriften van De Ronde Venen
1. Verordening op de raadscommissie Herindeling
2. Beheersverordening
3. Verordening baatbelasting Achterbos 1996
4. Verordening baatbelasting cluster 27 Nessersluis
5. Verordening baatbelasting cluster 30 Waverveensepad, Hoofdweg
6. Verordening baatbelasting cluster 31 Botsholsedwarsweg, Botsholsedijk
7. Verordening baatbelasting cluster 32 Proostdijerdwarsweg, Veldweg
8. Verordening baatbelasting cluster 33 Botsholsedijk
9. Verordening baatbelasting cluster 34 Hoofdweg (Waverveen), Waverdijk
10. Verordening baatbelasting cluster 35 Mijdr. Zuwe, 
 Waverveensepad, Poeldijk en Provinciale weg
11. Verordening baatbelasting cluster 36 Waverdijk
12. Verordening baatbelasting cluster 38 De Hoef Oostzijde
13. Verordening baatbelasting cluster 40 Amstelkade
14. Verordening baatbelasting cluster 44 Ringdijk Wilnis
15. Verordening baatbelasting cluster 46 Mijdrechtse Dwarsweg
16. Verordening baatbelasting cluster 55 Wilnisse Zuwe (ged)
17. Verordening baatbelasting cluster 56 Veenkade
18. Verordening baatbelasting cluster 58 Groenlandsekade
19. Verordening baatbelasting cluster 59 Ringdijk (Oude Spoorbaan)
20. Verordening baatbelasting cluster 60 Oosterlandweg
21. Verordening baatbelasting clusters 50, 52, 53 Middenweg ged), 
 Mijdrechtse Zuwe (ged), Eerste en Tweede zijweg (ged)
22. Verordening standplaats- en ventvergunningen De Ronde Venen 2000
23. Nota reïntegratiebeleid 2004 gemeente De Ronde Venen
24. Verordening cliëntenparticipatie integraal gehandicaptenbeleid 
 gemeente De Ronde Venen 2003
25. Verordening cliëntenparticipatie WWB De Ronde Venen en Abcoude
26. Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid De Ronde Venen
27. Integraal Veiligheidsplan 2006-2010
28. Nota Integrale handhaving
29. Beleidsnota Hooiberghutten
30. Beleidsregels toepassing zelfstandige projectprocedure
31. Beleidsregels Vestiging manegebedrijven in het buitengebied
32. Handhavingsbeleid gemeente De Ronde Venen 2009
33. Subsidieverordening Rijksmonumenten De Ronde Venen 2010

BesluIten colleGe en BuRGemeesteR oVeR 
VooRscHRIften nIeuwe Gemeente

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester maken 
bekend dat zij op 4 januari 2011 een besluit hebben genomen over een 
groot aantal lokale voorschriften. Aanleiding is de gemeentelijke herinde-
ling, waarbij Abcoude en De Ronde Venen zijn samengevoegd tot de nieuwe 
gemeente De Ronde Venen. Het college en de burgemeester hebben, ie-
der voor zover het zijn bevoegdheden betreft, besloten een aantal nieuwe 
voorschriften vast te stellen (onder gelijktijdige intrekking van de bestaande 
voorschriften van de fusiegemeenten). Verder hebben het college en de bur-
gemeester een aantal voorschriften van één van de fusiegemeenten geldend 
verklaard voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente. Ook heb-
ben zij een aantal voorschriften ingetrokken. Alle nieuwe voorschriften en 
alle voorschriften die geldend zijn verklaard voor de nieuwe gemeente zijn 
te vinden op www.overheid.nl. De voorschriften zijn ook in te zien in het 
register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 11 in het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen een vergoeding kunt 
u kopieën verkrijgen. De voorschriften treden met terugwerkende kracht in 
werking per 1 januari 2011.
nieuwe voorschriften
1. Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
2. Aanwijzingsbesluit invorderingsambtenaar

3. Algemeen mandaatbesluit 2011.1
4. Mandaatbesluit urgentieverlening De Ronde Venen 2011
5. Mandaatbesluit woonruimteverdeling De Ronde Venen 2011
6. Regeling Adviescommissie beeldende kunst De Ronde Venen 2011
7. Verordening commissie bezwaarschriften De Ronde Venen 2011
8. Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt 
 De Ronde Venen 2011
9. Besluit tot het instellen van warenmarkten
10. Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2011
11. Marktreglement De Ronde Venen 2011
12. Besluit maatschappelijke ondersteuning De Ronde Venen 2011
13. Uitvoeringsbesluit afvalstoffen en afvalbrengstation 
 De Ronde Venen 2011
14. Aanwijzingsbesluit gebied alcoholverbod 2011
15. Aanwijzingsbesluit gebied openlijk drugsverbruik 2011
16. Aanwijzingsbesluit gebied opslagverbod 2011
17. Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen II 2011
18. Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen IV 2011
19. Uitvoeringsbesluit begraafplaatsen De Ronde Venen 2011
20. Handboek Leidingen 2011
21. Tarieventabel 2011 voor schade als gevolg van ingravingen in 
 verhardingen
22. Verlegregeling De Ronde Venen 2011
Geldend verklaarde voorschriften van Abcoude
1. Beleidsregel leerlingenvervoer artikel 5
2. Beleidsregels leerlingenvervoer: afstand/kosten openbaar vervoer
3. Beleidsregel voor praktische bezwaren leerlingenvervoer
Geldend verklaarde voorschriften van De Ronde Venen
1. Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente 
 De Ronde Venen
2. GBA privacyreglement gemeente De Ronde Venen
3. Mandaatbesluit PLANgroep tot het uitvoeren van Titel III van de 
 Faillissementswet “Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen”
4. Regeling mandaatverstrekking aan de gemeente Amstelveen
5. Regeling mandaatverstrekking, machtiging en volmachtverlening 
 aan de SVB
6. Beleidsnotitie “Magazijnverkoop bedrijventerrein Mijdrecht”
7. Handboek Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 
 (inclusief Inkoopvoorwaarden)
8. Reglement Draagvlakmeting BIZ
9. Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid 
 De Ronde Venen 2010
10. Beleidsregels Debiteurenplan Sociale Zaken gemeente De Ronde Venen
11. Beleidsregels Lokale Initiatieven Ontwikkelingssamenwerking 2009
12. Beleidsregels werkleeraanbod Wet investeren in jongeren gemeente 
 De Ronde Venen
13. Beleid hogere waarden Wet geluidhinder Gemeente De Ronde Venen 

2008
14. Aanwijzingsbesluit hondenverbod fietscrossbaan
15. Aanwijzingsbesluit motorvoertuigen, bromfietsers en paardenverbod 
 fietscrossbaan
16. Aanwijzingsbesluit losloopgebied voor honden
17. Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van het verplichte 
 gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone in Mijdrecht
18. Beleidsregels voor het verlenen van ontheffing van het verplichte 
 gebruik van een parkeerschijf in de parkeerschijfzone in Vinkeveen
19. Gehandicaptenparkeerplaatsenbeleid gemeente De Ronde Venen 2009
20. Nota Handhavingsbeleid voertuigwrakken De Ronde Venen
21. Beleid en procedure intrekken bouwvergunningen
22. Beleidsnota planschade en risicomanagement gemeente 
 De Ronde Venen 2010
23. Beleidsregels permanente bewoning van caravans en chalets juni 2006
24. Beleidsregel steigers Lintbebouwing Vinkeveen
Ingetrokken voorschriften van Abcoude
1. Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie 
 persoonsgegevens
2. Reglement burgerlijke stand
3. Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen
4. Regeling mandaatverstrekking Werkplein
5. Vaststelling tarieven dienstverlening buitendienst
6. Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid Abcoude 2010
7. Beleidsregels Debiteurenplan Sociale Zaken gemeente Abcoude
8. Beleidsregels over verwanteninformatie binnen proces CRIB
9. Beleidsregels werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 
 gemeente Abcoude
10. Instellingsbesluit commissie naamgeving
Ingetrokken voorschriften van De Ronde Venen
1. Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2001
2. Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2003
3. Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2005 cluster 55a
4. Bekostigingsbesluit riolering buitengebied 2005 cluster 33, 58, 59 en 60
5. Beleidsregels niet-woningen met woondelen 2006
6. Aanwijzingsbesluit standplaatsen- en ventvergunningenbeleid
7. Beleidsnota “Perifere detailhandel op bedrijventerrein Mijdrecht”
8. Notitie juridische gevolgen intrekking Wet op de openluchtrecreatie 
 voor de gemeente De Ronde Venen
9. Aanwijzingsbesluit gebied exploitatievergunningen
10. Aanwijzingsbesluit gebied parkeerexcessen I
11. Aanwijzingsbesluit wateren schouwplicht
12. Aanwijzingsbesluit weteringen in verband met doorvaarthoogte bruggen
13. Beleidsregels bij bestemmingsplan “Algemene bijgebouwenregeling”
14. Beleidsregels caravans
15. Beleidsregels en procedureregeling ex art. 3.10 Wet 
 ruimtelijke ordening (projectbesluit)
16. Besluit wijziging huur-inkomentabel Huisvestingsverordening
17. Notitie bedrijfswoningen
18. Procedureregeling planschadevergoeding
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INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Verschijnt woensdag

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

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

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

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

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oPlAAg 16.200

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

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

WWW.MEERBoDE.nl

ZORG & 
DIENsTvERLENING

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

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Samenwerken in Nepal

Tot 1 januari 2010 werkte SOS De Ronde Venen in Nepal samen met 
de Stichting Nederlandse Vrijwilligers (de SNV) veldpost Kathmandu. 
De SNV stootte echter de begeleiding van projecten van organisaties 
als de SOS af. Wij zijn op zoek gegaan naar een andere partner sa-
men met de Stichting Nepal. Het werd de Ester Benjamin Trust (EBT), 
een Engelse stichting met een kantoor in Kathmandu. Deze stichting 
werd opgericht om kinderen die door hun ouders werden verkocht 
aan circussen te bevrijden. Deze circuskinderen worden enorm uitge-
buit, worden als slaafjes behandeld en ontvangen geen loon voor hun 
werk maar slaag!.  
De EBT draagt de naam van de overleden vrouw van de directeur. De 
bevrijde circuskinderen kunnen vaak niet terug naar huis. Zij zijn im-
mers verkocht door hun ouders. De EBT heeft daarom een gezinsver-
vangend tehuis opgericht voor tot nu toe zo’n 120, vaak getraumati-
seerde, kinderen. Hier krijgen zij onderdak, voeding en onderwijs en 
de mogelijkheid om een vak leren. En bovenal krijgen zij een liefdevol-
le omgeving. Deze kinderen hebben veelal Engelse sponsors. Op het 
kantoor van de EBT zie je Nepalese medewerkers maar ook veel vrij-
willigers uit Westerse landen.
Wij hebben veel vertrouwen in onze nieuwe samenwerkingspartner.

Nel Bouwhuijzen

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Ook in het nieuwe 
jaar organiseert Supportersvereni-
ging De Lijnkijkers weer bingoavon-
den waarvan de eerste plaats heeft 
aanstaande vrijdag 14 januari in het 

clubgebouw van de sv Argon. Aan-
vang 20.00 uur en de kaarten kos-
ten nog steeds maar 0,50 euro per 
stuk. Deze avond onder meer als 
prijs een JVC Camcorder! Natuurlijk 
is het eerste kopje koffie/thee gra-
tis! U bent van harte welkom.

Komende vrijdag cursusmarkt 
Cursusproject De Ronde Venen
Vinkeveen - Kom vrijdag naar de 
cursusmarkt van het Cursusproject 
De Ronde Venen! Er is weer een ge-
weldig aanbod van cursussen.
De volgende cursussen worden o.a. 
gegeven: Zumba, Spaans voor ge-
vorderden of beginners, Workshop 
tekenen met een potloodje, Ma-
ken van een Voorjaarsdecoratie, Le-
zingen, Wandelingen, Fotografie, 
Schilderen van Kunstkoeien, Frans 
en Yoga. Het inschrijven begint om 
19.30 uur en duurt tot 21.00 uur. De 
markt wordt gehouden in De Boei 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen. 

Veel docenten zijn aanwezig. Het to-
tale cursusoverzicht staat op 
www.cursusproject.nl 

Vanaf maandag 18 januari kunt u in-
schrijven bij de Rabobank of via in-
ternet, maar alleen nog voor de cur-
sussen die niet zijn volgeboekt. 
Wilt u nu alvast meer informatie, bel 
dan even met Auwert Dekker, tel. 
0297-261849 of kijk op de site 
www.cursusproject.nl Stuur een 
mailtje naar 
cursusproject@planet.nl als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Schilderijenexpositie in het 
gemeentehuis van Mijdrecht
Mijdrecht - In de maanden januari 
en februari zijn er in de oude hal van 
het gemeentehuis van Mijdrecht 
schilderijen te zien van Berendien 
Dijkstra-Verboom. 

Deze geboren en getogen 
Mijdrechtse begon haar schilders-
carrière in 1993 bij Atelier de Krom-
me Mijdrecht. De lessen daar leg-
den de basis voor een voortdu-
rende ontwikkeling in haar werk. 
In 1996 exposeerde ze haar werk 
voor het eerst in de bibliotheek van 
Mijdrecht. Daarna volgden nog vele 
exposities op allerlei locaties in de 

regio en sinds 2001 ook in Hoofd-
dorp en omgeving. 
Haar schilderijen zijn figuratief en 
meestal vormen mensen het on-
derwerp. Persoonlijke ervaringen 
vinden soms hun weerslag op het 
doek en ook duiken er regelmatig 
thema’s uit de actualiteit op. Beel-
den uit de media die haar niet meer 
los laten vormen dan de aanleiding 
voor één of meerdere schilderijen. 
Op de expositie in de hal van het 
gemeentehuis toont ze een selectie 
van haar werk van de laatste paar 
jaar. Meer van haar werk is te zien 
op: www.berendien.exto.nl

Vereniging
de Christenvrouw

De Ronde Venen - De ver-
eniging “de Christenvrouw” af-
deling De Ronde Venen, hoopt 
weer bij elkaar te komen op D.V. 
donderdag 20 januari a.s. in ge-
bouw ’t Kruispunt van de Chris-
telijk Gereformeerde Kerk aan 
de Koningin Julianalaan 22 in 
Mijdrecht. 
Deze avond komt mevrouw 
Riet Zeeman van de NPV afde-

ling De Ronde Venen. Het on-
derwerp is: “Wat is de NPV, wat 
kunnen zij betekenen binnen de 
zorg die zij bieden. 
Spreekt het onderwerp u aan? 
Kom gerust eens vrijblijvend 
een keer kijken en luisteren.
Belangstellenden zijn van har-
te welkom!
Aanvang 20.00 uur en de koffie 
staat om 19.45 klaar!
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Tuinvogeltelling op 
22 en 23 januari

De smient, een wel heel bij-
zondere wintergast! Ze over-
winteren met duizenden in De 
Ronde Venen. De smient heeft 
een roodbruine kop met een 
gele streep erover, de man 
heeft een roze borst, beide 
hebben grote witte vleugel-
velden, grijsblauwe vleugels 
en zijfl anken, een witte buik, 
zwarte staart en een korte 
grijze snavel. 
Dit mooie eendje wordt ook 
wel fl uiteend genoemd. Loop 
je in de winter buiten, overdag 
of ’s nachts, dan hoor je een 
meervoudig pieuw, pieuw! 
Vandaar de toepasselijke bij-
naam fl uiteend. 
De smient is een Arctische 
broedvogel die met 400.000 
exemplaren in ons land over-
wintert. Dit is 40% van de 
Noord West Europese popula-
tie. Het totale aantal smienten 
in de wereld is zo’n anderhalf 
miljoen. Zij overwinteren ook 
in Frankrijk, Spanje en Dene-
marken. 
Zij broeden in de Arctische 
gebieden van Noorwegen, 
Finland, Rusland en ook wel 
in het noorden van Schotland.
De biotoop – het leefgebied 
– van de smient is moeras en 
plas dras. Hier in De Ronde 
Venen zit ie dus heel goed. Ze 
eten waterplanten en gras-
sen. 
Het gaat goed met 
de smienten. Té 
goed?? Gaat het 
eens een keertje 
goed met een vo-
gel dan is het wéér 
niet goed. De boe-
ren klagen, want 
smienten eten gras. 
De jagers klagen 
uiteraard mee. De 
jagers noemen dit 
eendje trouwens 
een halve eend. Ze 
zijn namelijk een 

stuk kleiner dan de welbe-
kende Wilde Eend. 
Wat zijn 400.000 smientjes – 
alleen in de winter aanwezig - 
op 17 miljoen Nederlanders??
Het zal met hen toch niet zo 
gaan als met de ganzen. 
Daarvan zijn er ook ‘teveel’ 
en daarom mogen ze weer 
bejaagd worden. 

Kijk in de lucht als u pieuw, 
pieuw hoort en zie de mooie 
smienten met snelle vleugel-
slag groepsgewijs overvlie-
gen. Of kijk bij ditzelfde geluid 
in de sloot waar u langsloopt. 
Deze prachtige ‘halve’ eend-
jes doodschieten? 
Dat willen wij toch niet!

Behalve ganzen en smien-
ten hebben we in De Ronde 
Venen nog veel meer winter-
gasten, zoals doortrekkende 
kramsvogels en koperwieken 
(beide lijsterachtigen), de wel-
bekende sijsjes en vooral veel 
spreeuwen uit het Noorden 
van Scandinavië en Rusland. 
‘Onze’ spreeuwen zijn uit-
geweken naar Engeland en 
Frankrijk om plaats te maken 
voor de Russen,
Als dat geen gastvrijheid is!

Nel Bouwhuijzen
IVN natuurgidsl

Eerste paal de grond in voor nieuwe 
locatie Multimate en Home Decor

Uithoorn - Op maandag 3 januari jl. 
werd op het terrein naast de Kam-
peerexpert aan de Wiegerbruin-
laan de eerste paal geslagen voor 
een groot pand, waarin zowel Mul-
timate en Home Decor in de twee-
de helft van dit jaar haar nieuwe on-
derkomen zal betrekken. Project-
ontwikkelaar Oremus tekent voor de 
bouw van het project. Naast dit ver-
heugende feit is ook Home Decor, 
gevestigd boven de huidige bouw-
markt, per 1 januari offi cieel in an-
dere handen overgegaan. Jos van 
Vliet (Multimate) en zijn echtgeno-
te Roos zijn de nieuwe eigenaren 
geworden. Zij hebben het overge-
nomen van Jacques en Anneke van 
Rijn die in feite de grondleggers zijn 
van woninginrichter Home en De-
cor. “Zij hebben opgebouwd waar-
mee wij nu verder gaan. Langs de-
ze weg willen wij hen bedanken 
voor hun inzet, de samenwerking en 
de prettige wijze waarop zij aan de 
overgang hebben meegewerkt”, laat 
Jos weten. Home Decor gaat straks 
samen met de bouwmarkt verder 
waarbij het assortiment fl ink wordt 
uitgebreid. Multimate en Home De-
cor hebben dezelfde eigenaren, te 
weten Jos van Vliet met zijn echt-
genote en zakenpartner Pieter Dun-
gelmann. De nieuwbouw vindt in 
twee fases plaats. Eerst voor Multi-
mate, Home Decor en nog een win-

kel. Aan de laatste moet nog invul-
ling worden gegeven. De tweede fa-
se betreft de opvulling van de ruim-
te tussen de bouwmarkt en Kam-
peerexpert, waardoor de gebouwen 
op elkaar aansluiten. Er komt win-
kelruimte, maar dat is bestemd voor 
volumineuze goederen, dus niet 
voor kleinschalige detailhandel.

Totaalconcept
“De nieuwe Multimate wordt een 
bouwmarkt met een vloeropper-
vlak van 3.000 vierkante meter en 
een Home Decor van 500 vierkan-
te meter. Dat is een stuk groter dan 
waar we nu in zitten,” legt Jos uit. 
“Het assortiment wordt verdubbeld. 
De bedoeling is dat we een totaal-
concept gaan neerzetten. Dan zijn 
we een volwaardige bouwmarkt en 
hoef je voor bouwmaterialen, ge-
reedschappen, verf en bijbehorende 
producten niet meer ergens anders 
naar toe. Omdat we in het huidige 
pand onvoldoende ruimte hebben 
zijn we beperkt in ons aanbod. Dat 
is straks anders. Er komen comple-
te wanden met producten, bijvoor-
beeld schuifkasten. Die kan men bij 
ons bestellen, maar desgewenst te-
gen een kleine vergoeding ook thuis 
laten monteren en plaatsen. Maar 
die dienstverlening betreft niet al-
leen de kasten. Wij gaan een com-
plete montageservice opzetten voor 

al dit soort producten. Dat doen 
we dan ook voor andere interieur-
benodigdheden, zoals zonwering, 
gordijnen,verlichting enzovoort. Ide-
aal voor de wat oudere mensen die 
het te zwaar vinden om het zelf te 
doen of niet de handigheid hebben. 
Home Decor verhuist in de nieu-
we situatie naar de begane grond 
en krijgt een aparte ingang. Ver-
der krijgen we een complete afde-

Jos van Vliet en zijn echtgenote Roos zijn nu (ook) eigenaar van Home Decor

Op 3 januari jl. werd de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand van Multimate en Home Decor aan de Wiegerbruin-
laan in Uithoorn. Foto: Harry de Groot

ling met verlichting van het merk 
Philips. Niet de gewone, maar meer 
de exclusieve lijn. Verder gaan al-
le medewerkers tegen die tijd mee 
‘over’. De vertrouwde gezichten blij-
ven dus. Als alles volgens plan ver-
loopt wordt het pand op 1 juni a.s. 
opgeleverd. Vervolgens gaan wij dat 
inrichten, waarna 1 september de 
grote heropening zal plaatsvinden“, 
aldus Jos.

Duurzame winkel
Volgens Jos wordt het ook een 
duurzame winkel. Zo wordt er voor 
de verwarming en koeling van het 
pand gebruik gemaakt van een 
warmte terugwininstallatie. Dat le-
vert een besparing op van 30 pro-
cent energie. Het systeem is geba-
seerd op de opslag van warmte in 
en onder de vloer. Een uniek sy-
steem. Al met al wordt het een ultra-
moderne winkel die er gaat komen. 
Samen met zijn echtgenote Roos en 
medewerkster Brenda gaat Jos zich 
voornamelijk toeleggen op de acti-
viteiten van Home Decor, waar za-
kenpartner Dungelmann met zijn 
team hoofdzakelijk de bouwmarkt 
zal gaan runnen. De Home Decor 
wordt nog completer doordat het 
assortiment fors zal worden uitge-
breid met artikelen voor woning-
inrichting maar ook (exclusieve) 
woonaccessoires en verlichting. 
Daarmee wil men de klant iets ex-
tra’s bieden. Al met al wordt het een 
compleet concept voor de aankle-
ding van elke soort woning.

Met dat beeld voor ogen zien de ei-
genaren en medewerkers de toe-
komst met vertrouwen tegemoet.

Volop winnaars bij Restaurant Corfu
Regio – Het was weer zover, restau-
rant Corfu maakte de winnaar van de 
reis naar Corfu bekend. Deze trek-
king is vorig jaar zomer met groot 
succes nieuw leven ingeblazen toen 
Kim Haberts de prijs in ontvangst 
mocht nemen en hier ook met volle 
teugen van heeft genoten afgelopen 
augustus. Dit jaar had Jannis Mitro-
poulos, de populaire eigenaar, gast-
heer en kok, besloten de reis weg te 
geven als kerstcadeautje voor de ge-
lukkige die werd getrokken. 
Tijdens de prijsuitreiking was er ook 
live muziek georganiseerd, net als 
elke laatste zaterdag van de maand, 
wat het feest compleet maakte. Een 
vol restaurant kon genieten van de 
heerlijke viergangenmenu’s die Jan-
nis speciaal had samengesteld, on-
derwijl luisterend naar de traditio-
neel Griekse muziek. Tussen hoofd-
en nagerecht werd iedereen boven-
dien uitgenodigd mee te doen met 

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

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

Vermist 
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
 buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
 cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek  
 vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik, hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater met een 
  beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met in de  
 binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo. 
Gevonden
- Briantfl at in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

wie is deze goeduitziende kat?
- St. Rumelaerstraat in Mijdrecht, grote zwarte kater met wit stipje op
 zijn borst.
- Hoekwaverbanken-Breeveld in Vinkeveen, blauw/grijze kat.
Goed tehuis gezocht voor
- Goed tehuis gezocht voor 0een oude kat.

het dansen van de sirtaki, terwijl de 
borden volgens traditie stuk werden 
gegooid op de grond. Na deze fes-
tiviteiten werd het tijd om de win-
naar van de reis en de overige 32 
prijzen te gaan trekken. Al de lootjes 
die vanaf april 2010 door de klanten 
waren ingevuld, werden in een plas-
tic zak gedaan waarna elke tafel een 
lootje mocht trekken. Deze eerste 30 
lootjes waren allemaal goed voor een 
fl es wijn of souvenir die bij het res-
taurant kan worden opgehaald. Op-
vallend is hoe groot de reikwijdte 
van het restaurant is, met naast veel 
winnaars uit de regio, ook winnaars 
uit Amstelveen, Zwanenburg, Os, 
Duivendrecht en Boskoop. De der-
de prijs: een diner voor 2 personen 
in het restaurant werd gewonnen 
door Tamara Visser uit Mijdrecht. De 
tweede prijs: een geheel verzorgd di-
ner voor 4 personen ging naar De-
nise van Doorn uit Kudelstaart. De 

hoofdprijs, een 8-daagse reis naar 
Corfu, verzorgd van vliegtuig tot ver-
blijf werd gewonnen door Vigo Pe-
rotti uit Mijdrecht die meteen werd 
opgebeld om dezelfde avond de 
prijs nog in ontvangst te nemen. De-
ze 8-jarige jongen kwam blij verrast 
aan samen met ouders en broer en 
kijkt nu al uit naar de vakantie op het 
prachtige eiland.

Jaarlijks
Deze jaarlijks terugkerende loterij is 
van start gegaan in 1998, het jaar 
dat het restaurant werd overgeno-
men door de heer Mitropoulos. Elke 
klant die komt eten krijgt een loot-
je waarop naam, telefoonnummer en 
adres word geschreven. Deze mo-
gen vervolgens in een ton binnen het 
restaurant worden gegooid waar ze 
worden verzameld tot de trekking. 
Met deze actie wil Jannis de con-
stant groeiende vaste klantenkring 

die hij deze jaren heeft opgebouwd 
bedanken door iets terug te geven.
Dit gulle ‘extraatje’ complementeert 
het Griekse stukje grond op Raad-
huislaan 1 dat is gecreëerd door 13 
jaar hard werken door de eigenaar. 
De griekse kracht straalt af van inte-
rieur en sfeer, wat het zo aantrekke-
lijk maakt hier vaak te komen eten. 
De menukaart laat ook voor iedereen 
vrije keus met zo’n 100 verschillen-
de gerechten en heerlijke wijnen om 
uit te kiezen. 
Er zal snel weer worden begonnen 
met de actie voor 2011.
Het dagelijks geopende restaurant 
heeft elke laatste zaterdag van de 
maand live muziek en staat ook klaar 
voor feesten en partijen.

Voor meer informatie:
www.restaurantcorfu.nl.
Jannis Mitropoulos, Raadhuislaan 1, 
3641 EG Mijdrecht, 0297-288440.

Bewoners werken gewapende 
overvallers hun woning uit
Uithoorn - Twee jonge mannen 
hebben op woensdag 5 januari ge-
probeerd een overval te plegen op 
bewoners van een huis aan het Her-
man Gorterhof. De twee belden aan 
rond 15.30 uur en verschaften zich 
vervolgens met geweld toegang tot 
de woning. Binnen ontstond een 
gevecht tussen de bewoners en de 
gewapende overvallers, waarna de 
laatsten besloten te vluchten. Zij 
renden vervolgens een nabijgele-
gen parkje in. Het signalement van 
de verdachten luidt als volgt:
Verdachte 1: ongeveer 20 à 21 jaar 
oud; 1.65–1.70 meter lang; lichtge-
tinte huidskleur; heel kort gemilli-
meterd zwart haar; slank postuur; 
onopvallend gezicht, netjes om te 
zien; zwart nylon jack.

Verdachte 2: ongeveer 20 à 21 jaar 
oud; lichtgetinte huidskleur; kort 
krullend haar; normaal postuur; 
droeg een baseballpet met een 
groot wit embleem en witte strepen; 
korte beige/bruine jas.

Heeft u die bewuste middag iets 
gezien om en/of nabij het Herman 
Gorterhof, denkt u de verdachten te 
herkennen aan de hand van de ge-
noemde signalementen of heeft u 
andere informatie over de overval 
en/of de verdachten? 

Als u nog niet hebt gesproken met 
de politie, neemt u dan contact op 
met het Overvallenteam van district 
Zuid via tel. 0900-8844. Anoniem 
kan ook, op tel. 0800-7000.



Regio - De zangeres Joy Wielkens 
zal woensdag 19 januari optreden 
tijdens de LadiesNight bij Annex-
Cinema in Woerden. Op die avond 
zal er een voorpremière zijn van de 
langverwachte speelfim: Sonny Boy 
naar een boek van AnneJet van der 
Zijl. In de regie van Maria Peters. In 
deze film speelt actrice Joy Wielkens 
de rol als zus van Sonny Boy. 
In de twintiger jaren ontmoet de jon-
ge, uit Suriname afkomstige, Walde-
mar Nods in Nederland de oude-
re Rika van der Lans en ze worden 
verliefd. De tegenstellingen zouden 
bijna niet groter kunnen zijn: Wal-
demar zwart, Rika wit, 17 jaar leef-
tijdsverschil en bovendien is Rika al 
moeder van vier kinderen. Maar ze 
houden van elkaar en dan blijkt Ri-
ka zwanger te zijn. Rika en Walde-
mar kiezen voor elkaar ondanks de 
hoge prijs die ze daarvoor moeten 
betalen. Ze krijgen een zoon, Waldy, 
hun eigen Sonny Boy. Dan breekt de 
Tweede Wereldoorlog uit en wagen 
Waldemar en Rika hun leven om on-
derduikers te redden. Dat gaat ech-
ter niet zonder ingrijpende conse-
quenties... 

JoyJoy
JOYJoy Wielkens (1980) groeide op 
in Amsterdam. Dat de kleine Joy op 
de bühne op haar plek was, werd al 
snel duidelijk. “Joy forever, is a thing 
of beauty”. Eindeloze Michael Jack-
son-imitaties en tapdans choreo-

grafieën op tramhaltes dreven haar 
moeder tot waanzin. Ze ging naar 
de Amsterdamse Jeugdtheater-
school en volgde daarna haar op-
leiding aan de Amsterdamse Klein-
kunst Akademie.nZe schitterde 
in haar afstudeervoorstelling Car-
men (regie Titus Tiel Groenestege) 
en maakte in haar laatste jaar een 
Duitse solo Die sieben Todsünden 
(Brecht/Weill). En in Duitsland zal ze 
nog vaak terug komen. Zo vertrok 
ze na de academie naar Hamburg, 
Duitsland om in de musical The Lion 
King te spelen, als Shenzi, en speel-
de tot twee keer toe de rol van Jen-
ny in Der aufstieg und fall der Stadt 
Mahagonny (Brecht/Weill).
Twee seizoenen lang was Joy te zien 
in de politieserie Van Speijk. Zij ver-
tolkte de rol van de koelbloedige re-
chercheur Leona Savonet. Ook was 
ze te zien in Spoorloos verdwenen 
(AVRO), Keyzer en De Boer Advo-
caten (KRO/NCRV) en De Popgroep 
(VPRO). 
In 2006 maakte Joy haar eerste so-
loprogramma ‘Sneeuw’. Een mu-
ziektheater programma over liefde 
en volwassen worden. Dit seizoen 
komt ze met een nieuw program-
ma ‘Negra’, wederom muziekthea-
ter over identiteit. Ritmes en talen 
van ver, zullen daar gaan, waar het 
hoofd niet heen kan, als eigentijdse 
vertaling van de zwarte vrouw (lost 
in translation) zoekt ze het hart van 
de luisteraar.
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Sportief bewegen en gezelligheid bij 
badminton vereniging Veenshuttle
De Ronde Venen - Sportief be-
zig zijn en tevens gezelligheid. Veel 
mensen hebben zich weer voorge-
nomen dit jaar meer te bewegen. 
Dat kan op vele manieren. Maar 
sportief en gezellig bezig zijn kan bij 
badmintonvereniging Veenshuttle. 
Badmintonnen kan iedereen, van 
jong tot oud en op vele niveaus. Re-
creatief maar ook in competitiever-
band. Veenshuttle geeft iedereen de 
gelegenheid om het gewoon eens 
te komen proberen. 13, 20 en 27 ja-
nuari zijn vrije inloopdagen. Senio-
ren kunnen terecht op donderdag-
ochtend van 9.30 tot 12.00 uur en 
donderdagavond van 20.00 tot 23.00 
uur in sporthal de Phoenix. Neem 
sportkleding en schoenen mee, en 
de Veenshuttle zorgt voor een rac-

ket en de begeleiding. Donderdag-
avond is er ook voor rolstoelers bad-
minton. Ook voor de jeugd van 7 tot 
18 jaar is er de mogelijkheid om het 
badmintonnen gewoon eens even 
te proberen. Dit kan op de zaterda-
gen van 10.00 tot 13.00 uur in sport-
hal de Willisstee. Ook hier is bege-
leiding en training aanwezig. En ook 
hier zorgt de Veenshuttle voor een 
racket. Degenen die zich na twee 
proeftrainingen opgeven als lid krij-
gen als welkomstcadeau een club-
shirt van de vereniging. 

Meer informatie over Veenshuttle is 
te vinden op www.veenshuttle.nl . 
Dus, zin in meer beweging: kom dan 
eens binnenlopen en gezellig een 
shuttle meeslaan!

Gijs van der Neut naar 
finale zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zes ballentoer-
nooi van biljartclub de Merel is er 
in het afgelopen weekend slechts 
één speler doorgedrongen tot de fi-
nale en wel in de C-poule: Gijs van 
der Neut. Spelers als Kees Kooy-
man, Bart Hoffmans, Gijs Rijneveld 
en Hans Levy konden hun draai nog 
niet vinden met al die ballen .
Maar er komen nog meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen: vrijdag 
14 januari van 20.00 uur tot 23.00 

uur, zaterdag 15 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, zondag 16 janu-
ari van 14.00 uur tot 17.00 uur, za-
terdag 22 januari van 14.00 uur tot 
18.00 uur, zondag 23 januari van 
14.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 28 ja-
nuari van 20.00 uur tot 23.00 uur en 
zaterdag 29 januari van 14.00 uur 
tot 18.00 uur, waarna om plusminus 
19.30 uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijsuitreiking. 
Dit alles vindt plaats in Café de Me-
rel aan Arkenpark “Mur” 43 in Vin-
keveen. Tel. 0297-263562.

Nooitgedachters rijden 
clubrecords in Thialf!
De Ronde Venen - De A Pupillen 
Lotte Elfferich en Noah Boogaard 
hebben in de afgelopen weken een 
aantal keer meegereden met Het 
Schaatscircuit in Thialf en daar goe-
de resultaten geboekt door allemaal 
persoonlijke records en zelfs een 
aantal clubrecords te rijden.
Lotte(13) verbeterde zich op de 100 
m tot 13.02, de 300 m tot 31.44(CR) 
en de 500 m tot 48.51(CR). Lotte is 
dan ook vast van plan de clubre-
cords, die haar zus Maaike heeft bij 
de Junioren en Senioren te verbete-

ren. Noah(12) reed harder dan ooit 
op de 100 m (12.00), de 300 m(29.21 
en een CR) en de 500 m(46.74). No-
ah heeft zich dit seizoen ten doel 
gesteld om zijn opa Bram de Vries 
(68) te verslaan. De 100 m was al 
gelukt en met de laatste 500 m is de 
stand 46.74 tegen 47.00.
Er volgt dit seizoen nog een flink 
aantal wedstrijden, waarin de bei-
de pupillen zich nog kunnen verbe-
teren, maar opa geeft zich nog niet 
gewonnen en heeft zijn hoop geves-
tigd op de 1.000 m en de 1.500 m.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Met een drankje van 
het clubhuis werd vol goede voor-
nemens het kaarten in het nieuwe 
jaar begonnen. 
Herman Mulckhuijse begon sterk 
en gaf niets meer uit handen en 
werd eerste met 5299 punten, twee-
de werd Annie Veenhof met 5198 
punten, derde Ferry Verbraak met 

5002 punten, vierde Frans Bierste-
kers met 4832 punten, vijfde Rob 
van Achterbergh met 4830 punten. 
Cor de Haan was hekkensluiter met 
4019 punten.
Dinsdag 8 februari is er Valentijn 
prijskoppelklaverjassen voor iede-
re kaartliefhebber, zet dit vast in uw 
agenda.

Goede start van Michael 
Woerden in Z&Z-circuit
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag ging een maand later dan ge-
pland het Zorg&Zekerheidcircuit 
van start met de Runnersworld Bos-
loop in Leiden. Veenloper Michael 
Woerden stelde zich gelijk kandidaat 
voor het erepodium met een uitste-
kende tweede plaats op de langste 
afstand. Er stonden dit weekend ook 
Veenlopers aan de start bij de Flora-
run in Boskoop en de klassieke Hal-
ve Marathon van Egmond.

Eindelijk kon de 2010/2011-edi-
tie van het Zorg&Zekerheid-circuit 
van start. De eerste loop van cir-
cuit moest een maand geleden wor-
den uitgesteld in verband met de 
sneeuw. Ook nu moest het parkoers 
van de langste afstand – de 15 km 
– worden aangepast door de laat-
ste resten van de hevige sneeuwval 
van december. De resterende 14,2 
km waren echter uitstekend te belo-
pen; alhoewel nu stond er weer een 
redelijk stevige wind…
Veenloper Michael Woerden ken-
de een uitstekende start van het cir-
cuit. Hij werd op 36 seconden van 
de winnaar tweede. Dit biedt uit-
stekende perspectieven voor de ko-
mende 6 wedstrijden van het circuit. 
Ook broer Frans nam deel aan de 
langste afstand. Hij finishte in een 
tijd van 1.00.40, waarmee hij naar 
omstandigheden tevreden was.
De ‘Hennies’ namen in Leiden aan 
de 10 km. Henny Kooijman finishte 

in 45.15, terwijl Henny Buijing 48.57 
nodig had.

Hardloopklassieker
Verreweg de meeste Veenlopers 
stonden aan start van een echte 
hardloopklassieker: de Halve Ma-
rathon van Egmond. Na de afge-
lasting van vorig jaar door de he-
vige sneeuwval waren de omstan-
digheden voor Egmondse begrip-
pen dit jaar vrij goed. Op het strand 
was de wind schuin tegen, maar 
er kon een groepje worden opge-
zocht en er was door het lage wa-
ter een breed strand. Mark Baas liep 
een uitstekende wedstrijd. Hij liep 
het zware parkoers over het strand 
en door de duinen in een tijd van 
1.30.20. Een opvallende prestatie 
was er ook voor Bas de Liefde, die 
op dit zware parkoers het clubre-
cord bij de Masters 65 verbeterde 
naar 1.48.50. De andere prestaties: 
Kees Dirkson 1.33.17,  Johan Baas 
1.35.54, Jos Bunschoten 1.41.19, Ivo 
Bruns 1.42.34, Gert van de Geest 
1.49.23 en Jos Snel 1.50.50. Ook op 
zaterdag liepen er twee Veenlopers 
een wedstrijd. Willem van Leeuwen 
en Peter van Adrichem moesten in 
de Boskoopse Florarun volop op-
boksen tegen de wind, die vrij spel 
had op het open parkoers. De tij-
den vielen dan ook wat tegen. Wil-
lem liep een tijd van 39.10, waarmee 
hij wel een mooie 4e plek behaalde. 
Peter kwam tot 49.14.
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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 ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views 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 ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar 
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Fietsen vernield 
ondanks 

camerabewaking
Wederom vragen wij ons af 
waarom wij in Mijdrecht zo’n 
peperdure camerabewaking 
hebben, als er toch nooit naar 
wordt gekeken.
Ook dit weekend was het weer 
raak in Mijdrecht centrum, on-
danks de camera’s zijn al-
le fietsen die nog in de daar 
voorbestemde rekken ston-
den vernield. Hieruit mogen 
wij dus weer opmaken dat er 
totaal geen aandacht is voor 
de camerabewaking en dat 
men gewoon alles kan vernie-
len. Nu zijn het nog fietsen en 
straks wordt het van kwaad al-
leen maar erger.
Het is voor de bewoners van 
Mijdrecht toch niet te verkrop-
pen dat er ondanks de zoge-
naamde bewaking er gewoon 
vernielingen kunnen plaatsvin-
den. Waar is toch al dat blauw 
op straat dat wel de blauwe 
zone weet te vinden maar ver-
der nooit echt zichtbaar is, ze-
ker niet in het weekend en de 
nachtelijke uren. Nogmaals: 
het zal je fiets maar zijn, waar 
is het respect voor andermans 
eigendommen toch gebleven.
Ik zal niet zeggen dat vroe-
ger alles beter was, heus niet, 
maar er was wel respect voor 
de eigendommen van ande-
ren. Ik geloof dat, als er echt 
een 24 uursbewaking zou zijn, 
zeker in het weekend, dat dit 
soort praktijken verleden tijd 
zullen zijn, maar ja, het zal wel 
bij hoop blijven.

Ook zou ik wel eens de achter-
grond van de vernielingen wil-
len weten, wat vind je er nu zo 
leuk aan om fietsen te vernie-
len, je eigen fiets trap je toch 
ook niet krom? Geeft dit nu 
echt een kick? En hoe oud zijn 
jullie daders nu eigenlijk? Vol-
gens mij gezien de daden niet 

ouder dan 5 jaar (verstande-
lijk gezien dan, hè). Kom jeugd 
van Mijdrecht, wordt volwas-
sen en denk er eens aan dat 
het straks ook jouw spullen 
kunnen zijn waar dit mee ge-
beurt. Als je straks zelf geld 
gaat verdienen en wellicht een 
mooie auto gaat kopen dan 
kan ik je vertellen dat je er niet 
vrolijk van wordt als die dan 
vernield wordt. Maar goed, 
wie ben ik om dit jullie te moe-
ten vertellen, ik hoop dat jul-
lie ouders het jullie wellicht bij 
kunnen brengen. En let wel, 
als de camera’s het wel doen 
dan zijn jullie zeker een keer 
de klos, en in een cel zitten 
is echt geen pretje, hoor. Ze-
ker als je dan de volgende dag 
door je ouder opgehaald moet 
worden.
 

Een bewoner die al deze 
vernielingen zat is.

Renee Almar uit
De Ronde Venen 

Saartje is weer terug

De Ronde Venen – Een mooi begin van 2011. Na 2 maanden is 
poes Saartje eindelijk weer thuis!! Ze is erg vermagerd, met wat 
schrammen op d’r kop en een wondje op d’r achterpoot, maar ver-
der lijkt ze gezond. Haar baasjes zijn super blij dat ze gevonden is.
Iedereen nogmaals bedankt voor het meezoeken!

Joy Wielkens treedt op 
tijdens LadiesNight

Prijswinnaar Golden Flame 
vuurwerkverloting bekend
Mijdrecht - Tijdens de verkoopda-
gen van het Pyrostar vuurwerk kon 
men bij Golden Flame International 
in Mijdrecht bij besteding van el-
ke 50,- euro aan vuurwerk een bon 
invullen en daarmee meedoen aan 
een verloting van een geldprijs van 
maar liefst 1000,- euro!. 
Door Notaris Mr. A. J. Fanoy van No-
tariskantoor Fanoy-Forsthövel is vo-
rige week de winnaar getrokken uit 
de vele lootjes die zijn ingevuld. Za-
terdag was het zover en konden de 

gelukkige winnaars de geldprijs van 
maar liefst 1000,- euro in ontvangst 
nemen.
Door mevrouw Belia van Vliet, me-
de-eigenaar van Golden Flame In-
ternational, werd de geldprijs met 
een bosje bloemen, overhandigd 
aan de familie J. Dammers uit Ab-
coude. 
De heer Dammers was zeer verrast 
met deze prijs: “Ik win nooit wat!” 
was zijn eerste reactie. Nog van har-
te gefeliciteerd!



Regio - De Utrechtse natuur- en 
milieuorganisaties hebben de Toorts 
der Verwachting overhandigd tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst aan 
het waterschap HDSR.
Het werkgebied van dit waterschap 
ligt grotendeels in de provincie 
Utrecht. 
Goede samenwerking tussen het 
waterschap en de Utrechtse natuur- 
en milieuorganisaties is erg belang-
rijk omdat goed waterbeheer nauw 
samenhangt met natuur en land-
schap in de provincie. Om die reden 
wordt in 2011 extra geïnvesteerd in 
concrete samenwerkingsprojecten, 
zoals de natuurvriendelijke oevers, 
onderzoek naar het economisch ge-
bruik van riet, de inrichting van oe-
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Uitreiking Salontheater Award 2010
Vocal Power uit Uithoorn 
gelukkige winnaar 
Regio - Afgelopen zaterdag 8 janu-
ari is de Salontheater Award uitge-
reikt aan Vocal Power.

Tijdens een spetterend live optre-
den op een drukbezochte Nieuw-
jaarsparty in de Uithoornse Buiten-
hof werd de Pink CD Award 2010 
overhandigd door Frans Geldman, 
initiatiefnemer van deze prestigieu-
ze prijs. 

Vocal Power heeft deze prijs mogen 
ontvangen vanwege hun groot en-
thousiasme, hun perfectionisme en 
hun vakvrouwschap.

Zoals de jury het mooi wist te ver-
woorden is deze prijs niet alleen 
voor de dames maar zeker ook voor 

de mannen achter dit talentrijke trio 
die zorgen voor de techniek, PR, etc.
De dames van Vocal Power zijn ooit 
begonnen bij het Popkoor Da Capo 
alwaar zij deel hebben uitgemaakt 
van het ook al zo populaire Am-
stel Gospel Choir. Inmiddels timme-
ren zij alweer een aantal jaren aan 
de vocale weg, dat met veel succes 
mag worden vastgesteld.

Onlangs gaven zij nog een spette-
rend en vooral sfeervol concert in de 
Thamerkerk.

Na de uitreiking werden de dames 
onthaald op een warm en uitbundig 
applaus….
Kortom een voortreffelijk start van 
2011 voor dit vocale trio.

Gratis computerlessen
De Ronde Venen - SeniorWeb 
geeft komende weken weer gratis 
computerles in het leercentrum aan 
de Energieweg 107 in Mijdrecht. 

Een les voor mensen die pas een 
computer hebben of die er een wil-
len aanschaffen op woensdagmid-

dag 19 januari en vrijdagmorgen 21 
januari.
Vervolgens een les over beveiliging 
van de computer op woensdagmid-
dag 26 januari.

Aanmelden op 0297-272720 of b.g.g. 
op 0297- 282938.

Voetspecialist bij
Leemans schoenen

Mijdrecht – Dinsdag 18 ja-
nuari a.s. zal de voetspecia-
list weer een bezoek bren-
gen aan Leemans Schoenen 
in Mijdrecht.
Gedurende de hele dag zal 
deze voetspecialist mensen 
met voetklachten graag te 
woord staan.
Er wordt gratis een voetaf-
druk gemaakt en u uitgelegd 

wat de werking is van Vibrion-
veer, de oplossing voor pijnlij-
ke voeten.
Mensen met voetklachten 
en uiteraard ook belangstel-
lenden kunnen zich uitvoe-
rig laten informeren over de-
ze Zweedse uitvinding.

Voor meer info zie advertentie 
elders in deze krant

Margriet Eshuijs met band 
‘On Tour’ in De Meijert
Mijdrecht - Op vrijdag 28 janua-
ri treedt Margriet Eshuijs met haar 
band op in partycentrum De Meijert, 
Dr. J. van der Haarlaan 6, 3641 JW 
Mijdrecht.
Haar band bestaat uit: Mark Es-
huis-drums en percussie, Co Ver-
gouwen-keyboard, David de Ma-
rez Oyens-basgitaar en als speci-
ale gast songwriter, zanger, gitarist 
Maarten Peters. Het concert begint 
om 20.30 uur

Carrière
Margriet Eshuijs behoort tot de top 
van de Nederlandse popmuziek 
Haar indrukwekkende carrière be-
gon op jonge leeftijd.
Als kind van muzikantenouders 
speelde zij al heel jong accordeon, 
gitaar,piano en orgel. In 1973 begon 
haar zangcarrière in het trio Lucifer 
met Henny Huisman op drums. De 
single “House for Sale” in 1973 werd 
een grote hit, gevolgd door “Scar-
let Lady”.

Margriet werd een veel gevraag-
de zangeres en bracht in 1976 haar 
LP “Margriet” vol eigen composities 
uit. Voor haar LP “Right” on time” en 
haar single “Black Pearl”, eveneens 
een grote hit, ontving zij een Edi-
son. Inmiddels was zij docente lichte 
muziek aan het conservatorium van 
Leeuwarden en Alkmaar en ontving 
in 1985 voor diverse CD w.o. “Some-
times” de Gouden Harp. 

Tournee met speciale 
gast Maarten Peters
In 2003 verscheen de DVD “In Con-

cert”, een registratie van theater-
concerten, waarvoor Maarten Pe-
ters speciaal voor Margriet zowel de 
tekst als muziek geschreven heeft. 
Margriet toert sinds die tijd met 
haar band door het land voor uit-
verkochte zalen. In “On Tour” neemt 
Margriet een speciale gast mee met 
een stem uit duizenden: zanger en 
songwriter Maarten Peters.
De liedjes die Maarten schreef voor 
Margriet, zichzelf en vele ande-
re Nederlandse artiesten, vormen 
een onmetelijke bron van inspira-
tie. Margriet zingt in “On Tour” een 
selectie van deze liedjes, onder an-
deren geschreven voor Liesbeth 
List, Rob de Nijs, Syb van der Ploeg. 
Maarten zingt een lied van de CD 
“Bevroren Tranen” en Margriet en 
Maarten zingen samen vele duet-
ten. Natuurlijk ontbreken “White 
horse in the snow”, “House for Sale” 
and “ Black Pearl” niet. 

Toegangskaarten 
De toegangsprijs voor dit geweldi-
ge concert bedraagt 15,- euro. Re-
serveringen op www.cultura-drv.nl 
zijn mogelijk tot 3 dagen voor het 
programma. Kaarten zijn eveneens 
verkrijgbaar bij boekhandel Mond-
ria, winkelcentrum De Lindeboom, 
Mijdrecht, drogisterij De Bree, He-
renweg 12, Vinkeveen en aan de 
zaal van Partycentrum De Meijert 
een half uur voor aanvang.
Informatie is eveneens te vinden op 
www.cultura-drv.nl
Een concert van Margriet Eshuijs: 
nooit hetzelfde en altijd van een 
klasse apart! 

Opbrengst derde PrinsenDweilbal 
deze zaterdag voor G-team hockey

Mijdrecht - Het belooft op 15 janu-
ari in het AJOC clubgebouw aan de 
Windmolen in Mijdrecht weer een 
geweldig feest te worden met wat 
dweilorkest DORST (VIOS) en Car-
navalsvereniging De Huts Gekluts-
te Kliek (AJOC) in elkaar hebben 
gezet. Zes dweilorkesten, samen 
goed voor 120 muzikanten, spe-
len elk in hun eigen stijl muziek van 
vroeger en nu. Het wordt geen stijl-
dans- of hosfeest met alleen carna-
valeske muziek maar een avond van 
echte meezingers tot hedendaagse 
pop voor jong en oud. De opbrengst 
gaat dit jaar naar het G-team van de 
Hockey Vereniging Mijdrecht.

Goede doel:
Het G-team van Hockey Vereniging 

Mijdrecht is bedoeld voor kinderen 
met een verstandelijke beperking 
vanaf ca. 8 jaar, die niet mee kunnen 
komen met leeftijdsgenoten binnen 
reguliere sporten. Ook deze kinde-
ren sporten graag en hockey is een 
teamsport waaraan kinderen snel 
veel sport- en spelplezier beleven.
Als stimulans en om de kinderen en 
vele vrijwilligers een financieel hart 
onder de riem te steken gaat de op-
brengst van het 3e Prinsendweil-
Bal naar het G-team van deze 
Mijdrechtse hockeyvereniging, met 
dien verstande dat de gelden spe-
cifiek ten goede komen aan een G-
team hockeytoernooi. Daarmee wil 
het PrinsendweilBal alle hockeyers 
een grandioze dag bezorgen, inclu-
sief natje en droogje, aandenken en 

uiteraard grote bekers voor de deel-
nemende teams. Tevens wordt ge-
hoopt dat het toernooi bijdraagt aan 

de bekendheid van het G-team hoc-
key in de regio.

Programma 
Dit jaar nemen aan het Prin-
sendweilbal de volgende orkes-
ten deel: Haagse Bluf uit Den Haag, 
Heavy Hoempa uit Uden (winnaar 
Mijdrechtse Dweildag), ’T Is Keun 
uit Noordwijk, De Boeresoulstam-
pers uit Utrecht en De Flierenflui-
ters uit Sassenheim.
Muzikale toppers die alle de nodi-
ge festivals hebben gewonnen. Ie-
der orkest speelt twee keer een set 
van 15 minuten. Ook dweilorkest 
DORST kan bij zijn thuiswedstrijd 
natuurlijk niet gemist worden en zal 
bijdragen aan het verhogen van de 
feestvreugde. 
Er wordt om 20.00 uur met de lo-
ting begonnen en om uiterlijk 24.00 
uur wordt het eindbedrag voor het 
goede doel 2011 bekendgemaakt. 
Na middernacht gaat het feest ver-
der op muziek van de gezellige huis 
DJ. Dus ook de niet-dweilers komen 
aan hun trekken. Kom zaterdag 15 
januari dus naar het Ajoc clubge-
bouw Immitsj aan de Windmolen 75 
in Mijdrecht. De zaal is open vanaf 
19.30 uur. De entreeprijs is 2,50 en 
een consumptie kost 1,50.

Amstelhof en de Van Kouwen 
Automotive groep steunen KiKa
Regio - De Van Kouwen Automo-
tive Groep en Amstelhof Sport & 
Health Club willen middels een leu-
ke actie geld inzamelen voor KiKa, 
de stichting die zich inzet om kan-
ker onder kinderen te bestrijden. 
Zowel Van Kouwen als Amstelhof 

zijn binnen hun branche toonaan-
gevende bedrijven die gezondheid 
en veiligheid centraal stellen. Van 
Kouwen, één van de 4 Abarth dea-
lers in Nederland, plaatst in de en-
tree van Amstelhof Sport & Health 
Club een ABARTH 500. Door te ra-

Actief samenwerken voor een mooie en groene provincie

Toorts 2011 naar waterschap Hoogheem-
raadschap De Stichtse Rijnlanden

vers van de Kromme Rijn, een pro-
ject over kunst en water en het ge-
bruik van nieuwe media bij educa-
tie. 
Op 4 januari 2011 heeft de heer G. 
Beugelink, lid van het dagelijks be-
stuur van het Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden, de Toorts in 
ontvangst genomen.
In 2010 werd de Toorts der Ver-
wachting uitgereikt aan Bestuur 
Regio Utrecht. Het afgelopen jaar is 
extra aandacht besteed aan het ont-
wikkelen van groenprojecten rond 
de stad. Met het stilleggen door de 
centrale overheid van de realisatie 
van groengebieden onderstreept de 
actualiteit het belang van deze sa-
menwerking.

Trekpaarden ter zee
De Ronde Venen - Woensdag-
avond 19 januari a.s. organiseert 
NBvP-Vrouwen van Nu, afdeling 
Abcoude-Baambrugge een avond 
over de maritieme dienstverlening.
De heer M. de Rooij, ex Hoofd Pu-
blic Relations van Smit Internationa-
le Rotterdam neemt ons deze avond 
mee naar zee. In het eerste deel van 
de avond vertelt hij met ondersteu-

ning van dia’s over de geschiedenis 
van de Nederlandse zeesleepvaart 
en haar ontwikkeling in de loop der 
jaren en huidige positie in de we-
reld. Hij zal ook aandacht besteden 
aan de hulpverlening op zee, ber-
gingswerk en activiteiten op sleep-
vaartgebied voor de offshore indu-
strie (het boren naar olie en gas bui-
tengaats).

Verzamelaarsmarkt
Mijdrecht - Komende zaterdag, 15 
januari, is er weer van 09.30 uur tot 
13.00 uur een verzamelaarsmarkt 
in Partycentrum De Meijert aan de 
Doctor J. v.d. Haarlaan in Mijdrecht.

den hoeveel ballen zich in de auto 
bevinden, maakt u kans op een reis-
cheque ter waarde van 250,00 euro. 
Zowel leden als niet-leden van Am-
stelhof kunnen voor 1,00 euro een 
gokje wagen en daarmee kans ma-
ken op de vakantiecheque. Maar 

belangrijker nog, zij steunen KiKa 
in hun goede werk. De actie loopt 
van loopt van 10 januari tot en met 
10 februari a.s., waarna op vrijdag 
11 februari de winnaar de vakan-
tiecheque in ontvangst kan nemen. 
U bent van harte welkom bij Am-
stelhof Sport & Health Club op de 
Noorddammerweg 30 in Uithoorn.
Meer informatie over Van Kouwen 
Abarth kunt u vinden op:
www.vankouwen.nl/abarth. Nadere 
informatie over Amstelhof Sport 7 
Health Club kunt u vinden op:
www.amstelhof.com

Pauze
Na de pauze zal hij een film verto-
nen over spectaculaire bergings-
operatie. U krijgt dan een indruk-
wekkend beeld van de aanpak van 
een dergelijk karwei.
Deze avond is een unieke gelegen-
heid om iets meer te weten te ko-
men over de verschillende aspec-
ten van een sleep- en bergingsbe-
drijf en de krachttoeren die door 
de bergers moeten worden gele-

verd onder veelal moeilijke omstan-
digheden. Dames: wilt u kennisma-
ken met de NBvP Vrouwen van Nu, 
schroom niet maar kom gerust eens 
een avond de sfeer proeven.
Zijn er heren die dit een interes-
sante avond vinden: ook u bent van 
harte welkom bij de “Vrouwen van 
Nu”. Entree niet-leden 2,00 euro. 
Lokatie: Dorpshuis “De Vijf Bogen” 
Baambrugge. Zaal open: 19.30 uur. 
Aanvang: 20.00 uur.

U kunt er terecht voor postzegels, 
munten , ansichtkaarten e.d.
Ook zijn er handelaren aanwezig, en 
kunt u snuffelen in de stuiverboe-
ken. Voor inlichtingen:
 tel. 0297-289322 en website 
www.verzamelaarsrondevenen.nl
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Atlantis D1
Strijd om bovenste plaats in 
eerste klasse nog onbeslist
Mijdrecht - Na een gemakkelijk 
kampioensschap op het veld in de 
eerste klasse, heeft Atlantis D1 de-
ze positieve lijn ook in de zaal door-
gezet.
Zaterdag 8 januari speelde Atlan-
tis D1, gesponsord door Bos meu-
belstoffeerderij, tegen Velocitas D1 
in Leiderdorp. Beide ploegen ston-
den samen op de eerste plaats met 
zes punten. Wie de wedstrijd zou 
winnen, werd koploper in de pou-
le. De teams waren aan elkaar ge-
waagd wat leidde tot een spannen-
de wedstrijd. Atlantis heeft de hele 
wedstrijd voorgestaan, maar Veloci-
tas kwam terug en de wedstrijd ein-
digde in een gelijke stand: 8-8.
Afgelopen week werd er hard ge-
traind om het Velocitas zo moeilijk 
mogelijk te maken. Helaas moest 
Atlantis het doen zonder Amy Lo-
man. Door ziekte kon ze niet mee 
naar Leiderdorp. De rest van het 
team was fit en begon fel aan de 
wedstrijd. In de aanval begonnen: 
Sven van Putten, Sander van Die-
men, Yara van Es en Saskia Veen-
boer. Atlantis begon geconcen-
treerd aan de wedstrijd en dit leid-
de tot de 0-1 voorsprong met een 
doorloopbal van Yara van Es. Veloci-
tas gaf hier antwoord op om binnen 
twee minuten twee keer te scoren. 

Omgedraaid
Zo was de stand weer omgedraaid: 
2-1. Dat was het laatste moment dat 
Atlantis achter heeft gestaan. Yara 
van Es en Sander van Diemen wis-
ten de stand om te buigen naar: 2-3. 
Velocitas maakte nog gelijk en er 
werd van vak gewisseld. Nu mocht 
het andere vak aanvallen. Daarin 
speelden: Rick Kuijlenburg, Kevin 
Keijman, Joëlle Bakker en Lynn Lo-
man. Atlantis zette goede aanvallen 
op en er werd naar de juiste kansen 
gezocht. Rick Kuijlenburg en Kevin 

Keijman zorgden ervoor dat Atlan-
tis verder kon uitlopen naar 3-5. At-
lantis was in de eerste helft de be-
tere ploeg en overdonderde Veloci-
tas. Lynn Loman zorgde ervoor dat 
er werd gerust met een stand van 4 ̂
6. De eerste helft was goed, maar 
ze waren er nog niet. Er moest hard 
gewerkt worden om de winst bin-
nen te halen. Atlantis kwam goed 
uit de kleedkamer en Yara van Es 
zorgde in de eerste minuut ervoor 
dat het gat drie doelpunten werd. Er 
werd negen minuten niet gescoord. 
De kansen wilden er niet in gaan, 
maar de verdediging stond goed 
werk te verrichten. Het leek erop dat 
de punten mee naar Mijdrecht wer-
den genomen. Maar er volgde een 
omslag.
Velocitas kwam steeds meer in de 
wedstrijd en Atlantis maakte on-
nodige plaatsfouten. Twee minuten 
voor tijd stond het 7-7.

Herpakken
Atlantis herpakte zich en Joëlle 
Bakker maakte 7-8. Atlantis juichte 
al en dacht dat de overwinning bin-
nen was. Een minuut voor tijd werd 
het 8 ˆ 8. Er werden nog allerlei po-
gingen ondernomen om een doel-
punt te maken, maar tevergeefs. Er 
werd gelijk gespeeld.

Door het gelijke spel staan de twee 
ploegen nog steeds op een gedeel-
de eerste plaats in de poule. Atlantis 
mag terugkijken op een goede wed-
strijd waarin ze hebben laten zien 
dat ze aan het groeien zijn. Volgen-
de week speelt het door Bos meu-
belstoffeerderij gesponsorde Atlan-
tis D1 uit tegen KIOS D1 om 14.30 
in Nieuw-Vennep. Deze ploeg is al 
een bekende voor Atlantis. Er werd 
in dit seizoen al drie keer tegen ze 
gespeeld en alle drie de wedstrijden 
zijn gewonnen.

Paddestoel 2 biljartteam 
laat dure punten liggen
Mijdrecht - De grootste verrassing 
van week 20 was de nederlaag van 
De Paddestoel 2. De concurrenten 
De Kuiper/van Wijk en De Schans 
profiteerden van deze misstap.
Met nog drie wedstrijden te gaan is 
de spanning te snijden. Iedere wed-
strijd is voor elk van de koplopers nu 
een “finale”. Het team met de sterk-
ste zenuwen heeft de beste kans. 
Maar welk team heeft nu nog alles 
onder controle? 
Over een paar weken weten we 
het!!!.
Deze week was Richard van de 
Kolck (zie foto) in 10 beurten de 
man met de kortste partij. Zijn ge-
middelde van 6,500 was super. Paul 
Schuurman scoorde met 41 caram-
boles de procentueel hoogste serie 
van de week = 31,54%.
De Merel/Heerenlux 2 moest met 
2-7 de eer aan DIO 1 laten. Herman 
Turkenburg gaf in 16 beurten Peter 
Marsen een draai om de oren. Evert 
Oudhof redde de eer voor zijn team 
door Eric Brandsteder te verslaan.

Meedogenloos:
De Schans was met 7-2 De Spring-
bok 1 duidelijk de baas. John Beets 
won in 18 beurten zonder moei-
te met Kees de Bruin. Theo Valen-

tijn had geen mededogen met de 
van een operatie herstellende Hans 
van Eijk. Dirk van Yperen was net 
iets sterker als Hen Kandelaar. Peter 
Stam zorgde voor de enige Hoefse 
punten. Cens 2 won verrassend met 
7-2 van De Merel/Heerenlux 3. Chris 
Esser, Jos Bader en Leen Cornelis-
sen hielden de punten in eigen huis. 
De Paddestoel 1 ondervond met 1-8 
de kracht van De Kuiper/van Wijk. 
Michael de Kuiper was in 16 beur-
ten klaar met Bas Ratterman. Kees 
de Zwart was te sterk voor een te-
genspartelende Hans Bras. Martien 
Heijman liet Alan Knightley beteu-
terd achter. 
Toine Doezé had in een lange partij 
veel moeite met Carolien van Wijk. 
Na afloop stond een remise op het 
scorebord. 
Stieva Aalsmeer won nipt met 5-4 
van De Paddestoel 3. Ton Bocxe gaf 
het goede voorbeeld door Michel 
Bak te verslaan. Wil Bouweriks was 
te sterk voor Ralph Dam. Hans Bak 
en Teus Dam zorgden voor de pun-
ten van De Paddestoel 3.

Superieur:
APK Mijdrecht 1 was met 2-7 niet 
opgewassen tegen Bob’s Bar. Een 
superieure Richard van Kolck, een 

Edwin de Jong librekampioen
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was Café De Vrijheid in De 
Amstelhoek het biljartdomein voor 
de 1-ster libristen van De Ronde Ve-
nen.
Er volgde een directe finale over 2 
middagen met 6 atleten.
Twee dames en vier heren gingen 
de strijd om het persoonlijk kam-
pioenschap van Biljartfederatie De 
Ronde Venen 2011 aan.
Qua leeftijd was het gezelschap ge-
pluimd want de jongste was 17 en 
de oudste 71 jaar.
Jan Peeters van APK eindigde als 
zesde en wist 2 wedstrijdpunten in 
de wacht te slepen op Bernard. Dat 
was tevens de kortste partij van het 
toernooi want Jan had slechts 26 
beurten nodig.
Bernard Enthoven biljart nog kort 
bij de SV Veenland en kon tijdens 
dit toernooi z,n biljartkunsten aan 
het publiek tonen. Bernard was de 
enige die de kampioen Edwin wist 
te bedwingen en snoepte 2 punten 
weg. Tevens was Bernard met 106.9 
% de best presterende speler. Voor 
de 4e plaats kwam Aria Dolmans 
van Stieva-Aalsmeer eindelijk eens 
terecht in aanmerking.

Trofee
Normaliter doet zij met Lucia de 
wedstrijdleiding en kwam haar spel 
niet tot z’n recht, met de winst op 
Bernard en Jan ontving ze trots haar 
trofee.

Lucia van Gelderen  kwam op een 
keurige 3e plek uit. Ook Lucia speelt 
bij Stieva-Aalsmeer en boekte win-
sten op: Bernard, Jan en Aria. De fi-
nalepartij ging tussen haar en Don-
ny want bij winst had ze kans op de 
titel. Donny bleek te sterk waardoor 
Lucia tot 6 punten kwam. Lucia be-
haalde wel de hoogste serie die ze 
op 9 caramboles vastzette tijdens de 
partij tegen Bernard.

Donny Beets van de Merel/Heeren-
lux  wist als 17-jarig talent te winnen 
van Bernard, Jan en Aria. In de fi-
nalepartij die hij tegen Lucia speel-
de begon hij oppermachtig met een 
serie van 8, zat op 18 caramboles 
in 9 beurten en kreeg met een dip-
je te maken. In de 14e beurt kwam 
de spirit weer los en in de 27e beurt 
was hij de partij “meester”. Lucia 
kwam tot 20 caramboles en felici-
teerde haar opponent terecht.

De Vinken organiseert 
culinaire verrassingstocht
Vinkeveen - Op zaterdag 12 febru-
ari organiseert korfbalvereniging De 
Vinken in samenwerking met Res-
taurant De Drie Turven, bar & eet-
café  ’t Kruytvat,  De Twee Heer-
tjes,  Restaurant  De Proosdij Haven, 
Café-restaurant De Veensteker en 
Restaurant De Plashoeve een culi-
naire verrassingstocht voor alle Vin-
keveners.

De culinaire verrassingstocht is al 
jarenlang een bekend, terugkerend 
evenement voor de leden van korf-
balvereniging De Vinken.  Aange-
zien De Vinken dit jaar vijftig jaar 
bestaat is het concept eenmalig 
toegankelijk voor alle inwoners van 
Vinkeveen.

Wat houdt de culinaire 
verrassingstocht in?
De start van het evenement is in de 
kantine van De Vinken, op sportpark 
de Molmhoek aan de Mijdrecht-
se dwarsweg. Hier verzamelen alle 
deelnemers zich om 18.30 uur.  Zij 
krijgen uitleg over de avond en ver-
volgens een envelop met daarin het 
adres waar zij het voorgerecht gaan 
eten.  

Om 19.00 vertrekt iedereen op de 
fiets naar één van de bovenge-
noemde restaurants.  Aangezien 
alle deelnemers tegelijk vertrek-
ken, fietst niemand alleen en zo ko-
men de deelnemers in contact met 
de andere al of niet bekende mede-
deelnemers. 

In het eerste restaurant nuttigen de 
deelnemers het voorgerecht. Het 
gerecht zelf wordt bepaald door het 
restaurant.  Hoe gezellig het ook is, 

na een uur vertrekt iedereen naar 
een ander adres om van het hoofd-
gerecht te gaan genieten. Dit nieu-
we adres krijgen de deelnemers 
aangereikt na het voorgerecht.  
Uiteraard fietst niemand alleen naar 
een volgend adres, maar altijd mini-
maal met twee personen. Bij het vol-
gende restaurant volgt de ontmoe-
ting met andere deelnemers die ook 
ergens anders gegeten hebben. Dit 
levert altijd heel veel gespreksstof 
op, zo is de ervaring. Het is ontzet-
tend leuk en interessant om ande-
re mensen te ontmoeten, die soms 
vaag bekend zijn uit het dorp, maar 
waarmee soms nog nooit gespro-
ken is.  
Ook aan het hoofdgerecht komt een 
einde en bij dit restaurant ontvan-
gen de deelnemers opnieuw een 
envelop met hierin het adres waar 
het nagerecht geserveerd wordt.  
Aldaar wisselen alle deelnemers de 
ervaringen uit en de avond wordt 
gezellig afgesloten met een kop kof-
fie of een drankje.

Kosten
Inbegrepen zijn een voorgerecht, 
een hoofdgerecht en een nage-
recht, inclusief vijf drankjes. De kos-
ten voor dit evenement zijn 35,00 
euro per persoon.

Deelnemers kunnen zich alleen of in 
koppels opgeven. Opgave is moge-
lijk door een e-mail te sturen naar 
marjaverwoerdvinkeveen@hotmail.
com of info@timeforevents.nl

Op de website van korfbalvereni-
ging De Vinken vindt u meer infor-
matie en ook via deze website is op-
gave mogelijk.

DOS (W) net iets te sterk 
voor korfballers Atlantis 1
Mijdrecht - Na twee weken rust 
vanwege kerst en oud en nieuw 
stond het eerste van Atlantis, ge-
sponsord door Rabobank, weer te 
trappelen om in de eerste thuiswed-
strijd van dit jaar de winst te pak-
ken tegen DOS (W) 1. Het seizoen 
loopt voor Atlantis 1 nog niet zo-
als ze dat zou willen. Met vijf wed-
strijd gespeeld zijn er nog steeds 
geen punten binnen. Langzamer-
hand is het bijna halverwege het 
seizoen, maar er liggen nog genoeg 
kansen in het verschiet voor Atlan-
tis 1 om aan de laatste plaats te ont-
snappen. Afgelopen zaterdag 8 ja-
nuari werd er  thuis gespeeld te-
gen DOS (W), een jonge ploeg die 
het binnenseizoen wisselende re-
sultaten laat zien. Na een telkens 
wisselende opstelling in het bin-

nenseizoen werd er ook deze wed-
strijd weer begonnen met een nieu-
we frisse dame; Chantal Poolman op 
de plek van Masha Hoogeboom die 
de laatste wedstrijd van vorig jaar 
geblesseerd uitviel. Verder zijn de 
spelers van het eerste nog onveran-
derd en werd deze wedstrijd begon-
nen met de goede voornemens om 
dit seizoen nog veel wedstrijden te 
gaan winnen. Belangrijk was dat er 
scherp gestart ging worden en dat 
er hard zou worden gewerkt om uit-
eindelijk de overwinning binnen te 
halen. De eerste aanval begon sterk 
en maakte de eerste goal na drie 
minuten. Snel volgde de gelijkma-
ker van DOS.

Gelijk  op
De gehele eerste helft ging de wed-

strijd gelijk op en na tien minuten 
gespeeld te hebben stond de stand 
op 3-3. Kansen werden in de aan-
val goed benut, maar in de verdedi-
ging was niet iedereen even scherp 
waardoor er uit onnodige vrije bal-
len en strafworpen gescoord kon 
worden. Na de openingsgoal heeft 
Atlantis niet meer de leiding ge-
had in de wedstrijd. Tot vlak voor 
rust kon het wel elke keer weer ge-
lijk komen, maar niet dat extra ver-
schil maken om de voorsprong te 
nemen. In de rust was de stand 6-7 
en was er in de tweede helft nog van 
alles mogelijk. Aanwijzingen wer-
den in de rust gegeven door trainer/ 
coach Mark van den Brink. Het team 
moest zijn rust bewaren, niet te cha-
otisch gaan spelen en het spel groot 
houden. De wedstrijd werd naar de 

rust toe steeds lichamelijker en in 
de rust werd er dan ook gewaar-
schuwd om in de tweede helft geen 
onnodige overtredingen te maken. 
Atlantis zou in de tweede helft net 
zo hard moeten werken als in de 
eerste helft om de overwinning in 
het zicht te houden. 

Cruciaal
De tweede helft werd er in dezelfde 
opstelling gestart. Een kwartier na 
rust ging de wedstrijd nog steeds 
gelijk op met een stand van 9-11. 
De periode die volgde was cruciaal. 
Atlantis moest een tandje erbij zet-
ten om de achterstand goed te ma-
ken. Echter werden de kansen in 
de aanval niet afgemaakt en in de 
verdediging werden toch onnodige 
fouten gemaakt waardoor DOS (W) 
de kans kreeg om uit te lopen door 
middel van strafworpen. Tien minu-
ten voor het einde werd er in beide 
vakken gewisseld. Alex van Senten 
bewees meteen zijn nut op de plek 
van Jimmy de Koning en Lisanne 
van Doornik kwam erin voor Janne-
ke van Ginkel. Ook de wissels kon-
den het verschil dat DOS (W) met 
Atlantis 1 had gemaakt niet meer 
goed maken. Atlantis bleef tot het 
einde knokken, maar verloor uit-
eindelijk met 12-16. Opnieuw heeft 
Atlantis geen punten weten te be-
halen, maar de overwinning komt 
steeds dichterbij. Aanstaande za-
terdag 15 januari wordt er opnieuw 
thuis gespeeld in de sporthal de 
Phoenix aan de Hoofdweg. De-
ze wedstrijd wordt gespeeld tegen 
DKV, waar eerder met één punt ver-
schil van verloren werd aan het be-
gin van het binnenseizoen. Het be-
looft dus opnieuw een spannende 
wedstrijd te worden waarvoor u al-
len bent uitgenodigd te komen kij-
ken om 16.40 uur.

sterke Bob Hubenet en een verras-
sende Bob van de Kolck namen de 
punten mee naar Mijdrecht.
De Merel/Heerenlux 1 was met 7-2 
winnaar van een gedesillusioneerd 
Cens 1.  John Vrielink was in 17 
beurten en een moyenne van 8,824 
een maatje te groot voor Desmond 
Driehuis. Ton Driehuis won in een 
spannende pot van Evert Driehuis. 
Bert Fokker gaf Cor van de Kraats 
het nakijken. Joris van Putten zorg-
de met duidelijke winst voor de eni-
ge punten van Cens 1.
APK Mijdrecht 3 zag de Kromme 
Mijdrecht met 2-7 vertrekken. Egon 
van der Heijden had ondanks 17 
beurten toch nog veel moeite met 
Martijn Engel. Gerrit Schuurman 
en Adrie van Yperen zorgden voor 
de overige punten van De Kromme 
Mijdrecht 2.
De Merel/Heerenlux 4 was met 5-4 
net iets sterker dan DIO 2. Gijs van 
der Vliet zorgde voor de grootste 
verrassing door Hennie Hoffmans 
ruim te verslaan. 
De Vrijheid/Biljartmakers won ver-
diend met 7-2 van De Springbok 2. 
Bert Loogman won in een schitte-
rende partij met slechts 13 beurten 
van Jan van Veen. Nico van Soeren 
en Bart Dirks zorgden in goede par-
tijen voor de winst van De Amstel-
hoekers.

Teleurgesteld:
De Paddestoel 2 bewees zichzelf 
een slechte dienst door met 3-6 van 

De Kromme Mijdrecht 1 te verlie-
zen. Vermoedelijk was de teleurstel-
ling zo groot dat men vergeten is de 
uitslagenlijsten op te sturen. Daar-
om geen verslag van dit duel. 

Stand na 20 speelweken:
1. De Paddestoel 2 123 punten
 (20 wedstrijden)
2. De Kuiper/van Wijk 121 pun-
ten  
 (19 wedstrijden)
3. De Schans  120 punten
 (19 wedstrijden)

Winst
Edwing de Jong van Cens behaalde 
winst op:  Aria, Jan, Lucia en Don-
ny.   Hij stevende onopmerkelijk 
naar 8 wedstrijdpunten en moest de 
laatste partij tussen Donny en Lu-
cia Machteloos toekijken   Donny en 
Edwin behaalde beiden 8 punten al-
leen na herberekening van het moy-
enneprocent bleek Edwin de nieu-
we 1-ster libre-kampioen 2011.

Federatievoorzitter Cor van de 
Kraats reikte de Rijdes-bloemen, 
Bocxe-Biljartskadobon en de prij-
zen als volgt uit.

1 Edwin de Jong 8 pnt
2 Donny Beets 8 pnt
3 Lucia van Gelderen 6 pnt
4 Aria Dolmans 4 pnt
5 Bernard Enthoven 2 pnt
6 Jan Peeters 2 pnt

H.S. V.  ’ 69 Dames 1 wint 
de eerste wedstrijd
De Hoef - Afgelopen zondag 9 ja-
nuari vertrokken de dames 1 van 
HSV’69 uit De Hoef voor de eerste 
handbalwedstrijd van dit jaar te-
gen Wasmeer in Hilversum. Met bij-

na een volledig team vertrokken ze 
richting ’t Gooi. De wedstrijd verliep 
voorspoedig. Na een aantal mooie 
wissels, blitse breaks, en snelle 
trucs wonnen ze met een welver-

diende 20-29. Doel van dit jaar is 
om zoveel mogelijk wedstrijden te 
winnen, en natuurlijk om een goede 
trainer te vinden! Want nog steeds 
hebben de dames geen trainer ge-
vonden. Dus, ken of ben je iemand 
die verstand heeft van het hand-
balspel en het ziet zitten om de da-
mes één of twee keer in de week te 
trainen? De dames zijn tussen de 
18 en 24 jaar, zitten al van jongs af 

aan met elkaar op handbal en wil-
len graag beter worden in hun spel. 
Voor meer informatie kun je con-
tact opnemen met S. Felix, telefoon-
nummer: 06-40429380. De eerstvol-
gende thuiswedstrijd is aanstaan-
de zondag 16 januari om 12.05 uur 
in sporthal De Vlijt in Zevenhoven. 
Daarna spelen de dames zondag 30 
januari weer een thuiswedstrijd om 
13:05 uur. Kom gerust eens kijken!
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Regio - Afgelopen zaterdagavond 
was het eindelijk zover; nadat op 28 
november de onderlinge wedstrij-
den (lees: clubkampioenschappen) 
hadden plaatsgevonden, kwam nu 
het uur van de waarheid.

In groten getale waren leden en ou-
ders naar het nieuwe clubhuis van 
de Amstel in het Veenweidebad ge-
togen om hiervan getuige te kun-
nen zijn.
Zoals altijd werd gedurende het 
eerste uur de spanning opgebouwd 
vanaf het uitreiken van de oorkon-
des voor de sprint, familie- en sur-
prise-estafetten naar de top 10. Op 
de sprint eindigden op een gedeel-
de 2e plaats Max de Jong en Jasper 
Doornbos en als 1e Robert van Duij-
keren. De surprise-estafette werd 
gewonnen door Elrik Maat, Coen 
van Haaster en Max de Jong. De Fa-
milie-estafette eindigde met op de 
3e plaats de familie Van Thuijl, als 

2e de familie Van Duijkeren en als 
1e de familie De Jong. Maar waar 
iedereen voor gekomen was was 
toch wel het algemeen klassement 
oftewel de definitieve uitslagen 
van de clubkampioenschappen. Op 
de 3e plaats eindigde Mark Visser 
met 248,59 punten, op 2: Niké van 
Duijkeren met 247,35 punten en als 
clubkampioen 2010: Nick Sijmons 
met 246,74 punten met de volgen-
de eindtijden: 50m. school: 0.38,36, 
50m rug: 0.34,18, 100m vrij: 1.05,43 
en tot slot 100m wissel: 1.14,13. 
Vanaf deze plaats willen wij Nick 
van harte feliciteren met zijn club-
kampioenschap 2010 bij Zwem- en 
polovereniging De Amstel. 

Wil je de foto’s van de clubkampi-
oenschappen of van de prijsuitrei-
king bekijken of weten wat De Am-
stel jou allemaal te bieden heeft, ga 
dan eens langs op hun website:
 www.zpv-de-amstel.nl.

VLC scoort er op los
Regio - Het basketbaltoernooi voor 
de leerlingen van de brugklassen 
is gespeeld. Op beide dagen kwa-
men vijf klassen tegen elkaar uit. 
De klassen waren ingedeeld in jon-
gensteams en meisjesteams.
De teams streden op sportieve ma-
nier tegen elkaar en maakten er een 
mooie dag van, net zoals bij echte 
basketbalwedstrijden werd er lus-
tig op los gescoord. Het blijft een 

prachtig gezicht om een leerling die 
nog niet zo heel lang geleden een 
lay up heeft geleerd deze te zien uit-
voeren en te zien scoren.
De scheidsrechters uit de hoge-
re klassen waren goed geïnstru-
eerd en lieten zich eveneens van de 
beste kant zien, een fijn en gezellig 
toernooi waar de docenten LO en de 
leerlingen met een prettig en goed 
gevoel op terug kunnen kijken.

Sport voor je hersenen
Regio - Werken aan een gezond li-
chaam is heel gewoon. Maar hoe fit 
is je brein eigenlijk? Sta je daar wel 
eens bij stil? En hoe zorg je ervoor 
dat je geest geen overuren maakt? 
Daarom biedt Amstelhof Health 
Club “Mindfit” aan. Mindfit is een 
mentale conditietraining. Zoals je je 
buikspieren oefent, kun je ook oe-
feningen doen om mentaal fitter te 
zijn. Met een goede mentale condi-
tie voel je je energieker, creatiever 
en sterker. 
Je mentale vaardigheden bepalen 
je mentale fitheid. Als je deze vaar-
digheden niet in huis hebt of weinig 
toepast, ervaar je vaker en sneller 
stress, waardoor je mentale conditie 
afneemt. Daardoor worden je pres-
taties minder, je gezondheid gaat 
achteruit en je voelt je negatief. Met 
een goede mentale conditie voel je 
je energieker, creatiever en sterker. 
Dat merk je in je werk of studie en 

in je privéleven. Mindfit helpt je om 
lekker in je vel te zitten en je doelen 
te bereiken.
Tijdens de Mindfit-lessen doe je oe-
feningen om je mentale vaardighe-
den te verbeteren. Je traint je aan-
dacht, optimisme, ‘flow’, mentale 
veerkracht, probleemoplossend ver-
mogen en ‘social skills’.
Op maandag 17 januari van 19.30 
tot 20.00 uur zal er bij Amstelhof 
Sport & Health club een MindFit 
informatieavond plaatsvinden. In-
schrijven kun je doen door te bellen 
naar 0297-531855. Dit is wel nood-
zakelijk maar kosteloos voor zowel 
leden als niet-leden. Je bent van 
harte welkom! 
Kijk voor een overzicht van alle op-
volgende MindFit inlooplessen op: 
www.amstelhof.com/nieuws 
Amstelhof Sport & Health Club is 
gevestigd aan de Noorddammer-
weg 30 in Uithoorn.

Fietscross bij UWTC in de lift!
Regio - De wielersport BMX (fiets-
cross) dat kwam overwaaien uit 
Amerika en in de jaren 80 ongekend 
populair was in Nederland, is be-
zig met een ware revival. De sport 
is nooit weggeweest maar de popu-
lariteit is, geholpen door de Olym-
pische status, weer aan het toene-
men. Dat is bij de Uithoornse Wie-
ler Trainings Club goed te merken.
BMX is één van de drie disciplines 
binnen de UWTC. Het ledental van 
alleen de afdeling BMX steeg dit 
jaar naar 140 stuks. De beginners-
cursus startte eind vorig jaar met 60 
nieuwe deelnemers, het jaar waar-
in de UWTC haar 75-jarig bestaan 
vierde. Tijdens de receptie van dit 
jubileumfeest heeft de UWTC geld 
mogen ontvangen van de gasten. 
Deze giften zijn besteed aan de 
jeugdopleiding. De afdeling BMX 
kocht twee schitterende nieuwe 
BMX-fietsen voor de jongste deel-
nemers aan de beginnerscursus en 
een videocamera ter ondersteuning 
van de techniektraining. Het doel is 
om in de nabije toekomst nog meer 
kampioenen te mogen huldigen. 

Overal
Ondanks dat de BMX baan gele-
gen is in Uithoorn komen de le-

den uit omliggende gemeenten als 
Aalsmeer, Rijssenhout, Amstelveen, 
Abcoude, Mijdrecht, Vinkeveen, 
Wilnis etc. Net als voor iedere an-
dere vereniging is het ook voor de 
UWTC een grote zorg om de club fi-
nancieel gezond te houden.

De afdeling BMX is dan ook bijzon-
der trots om te kunnen melden dat 
ze er in geslaagd is om vijf sponso-
ren te vinden die de club structureel 
financieel ondersteunen. Blom Met-
selwerken uit Vinkeveen, Tuincen-
trum Het Oosten uit Aalsmeer, Truij-
ens Administratiekantoor uit Uit-
hoorn, De Beij Elektra BV uit Uit-
hoorn en Van Spankeren IT uit De 
Kwakel hebben afgelopen dinsdag 4 
januari hun naam voor de komende 
drie jaar aan de club verbonden. De 
UWTC ziet de toekomst dan ook met 
groot vertrouwen tegemoet. Het sei-
zoen begint eind maart weer.

Ondertussen wordt er over twee 
weken door een aantal leden een 
indoorwedstrijd in België gereden. 

Wilt u op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen bij de UWTC?
Kijkt u dan op de website 
www.uwtc.nl/bmx.

Juichend naar jubileum
Vinkeveen - Het eerste team van 
korfbalvereniging De Vinken deed 
afgelopen zaterdag goede zaken. In 
de thuiswedstrijd tegen het bezoe-
kende Fluks uit Noordwijk wisten 
de jubilerende Vinkeveners de vol-
le winst te behalen. Na een span-
nende eerste helft, kwam de thuis-
ploeg in de tweede helft al snel los 
van de tegenstander. Uiteindelijk fi-
nishte de Vinkeveense formatie met 
een 21-15 voorsprong.

Kanshebbers
Door deze winst blijft De Vinken 
zich mengen in de strijd om de kop-
positie. Op doelsaldo staan de jubi-
larissen op de eerste plaats. In ver-
liespunten deelt De Vinken deze 
koppositie met het IJmuidense DKV 
en het Westbroekse DOS. Een span-
nende competitie ontspint zich. Na-
dat voorzitter Henk Kroon de teams 

en de pupillen van de week, Jis-
ka Kroon en Daniël Verweij, aan het 
publiek had voorgesteld, kwam de 
thuisploeg uitstekend uit de start-
blokken. Twee afstandsschoten van 
Helene Kroon en Mariska Meulstee 
waren voldoende voor een snelle 
2-0 voorsprong. Gedurende de eer-
ste speelhelft wisten de bezoekers 
echter prima bij te blijven. Vinken-
doelpunten van Joyce Kroon, Kelvin 
Hoogeboom, Peter Koeleman, Pe-
ter Kooijman (2x), Rudy Oussoren 
en nog tweemaal Mariska Meul-
stee leverden met de Noordwijkse 
tegentreffers een 10-8 tussenstand 
op bij rust.

Peter Kooijman
In de rust maakte trainer-coach 
Fred Straatman duidelijk dat ex-
tra druk zeker resultaat op moest 
leveren. Dit was niet tegen dove-
mansoren gezegd. Binnen tien mi-
nuten stond De Vinken door doel-
punten van Ruud Oussoren (2x), Pe-
ter Kooijman (2x) en Charita Haze-
leger op een riante 15-9 voorsprong. 
Deze marge wisten de feestvierders 
uit Vinkeveen keurig vast te houden. 
Met name aanvoerder Peter Kooij-
man was weer lekker op dreef. Hij 
tilde zijn dagtotaal naar zeven en 
zijn seizoenstotaal in de zaal naar 
dertig. Aangevuld met de doelpun-
ten van Rudy Oussoren (nog 2x) en 
Charita Hazeleger was dit een pri-
ma basis voor de uiteindelijk over-
winning. Eindstand 21-15. 

Volgend weekend 15 januari speelt 
De Vinken, tussen alle feestelijk-
heden van het vijftigjarig jubile-
um door, de eerste return van de-
ze zaalcompetitie tegen KIOS uit 
Nieuw Vennep. Aanvang 13.45 uur 
in de sporthal in Vinkeveen.

Atlantis 2 korfbalteam 
verliest onnodig van Ados
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 een thuiswed-
strijd tegen ADOS 3. Vorig jaar heeft 
Atlantis een keer gelijkgespeeld en 
een keer net aan verloren tegen dit 
team. Dit bood kansen voor Atlan-
tis 2. Helaas was ADOS 3 goed op 
schot en heeft Atlantis 2 verloren 
met 13-16.

Het door Rabobank gesponsorde 
Atlantis 2 begon goed met meteen 
een mooie doorloopbal. Zo werd het 
1-0 voor Atlantis. ADOS antwoord-
de daarop met vijf doelpunten ach-
tereenvolgens en zo werd het 1-5. 
Daarna volgde een mooi schot van 
Atlantis en werd het 2-5. Meteen 
daarop scoorde Ados toch weer 
door middel van een omdraaibal en 
werd het 2-6. Met een schot scoor-
de Atlantis de 3-6. Er volgden veel 
schoten en de ruststand werd 5-10.

Leiding
Na de rust nam ADOS gelijk weer 
de leiding en het werd zo 5-12. Toen 

was het Atlantis dat vier keer ach-
ter elkaar wist te scoren waardoor 
de score op 9-12 uitkwam. Wouter 
Drubbel kwam in het veld voor Alex 
van Senten. Daarna maakte ADOS 
er 9-15 van. Eline Laaper moest 
plaats maken voor Cynthia Sassen 
en zij scoorde gelijk twee keer. At-
lantis was daar erg blij mee en zo 
kwam de stand op 11-15. Toen was 
het Jeroen Korver die speelde voor 
de geblesseerde Kristian Geerdinck 
die een mooi schot maakte. Daar-
op volgde de wissel waarbij Sharon 
Moen Melissa van der Stap verving. 
Invaller Wouter Drubbel zette met 
een mooi schot de eindstand op 13-
16.

Aanstaande zaterdag speelt het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis 2 een thuiswedstrijd tegen DKV 
IJmuiden waar de laatste keer nipt 
van verloren is.
Het wordt dus een spannende wed-
strijd. Eenieder is van harte welkom 
om 15.25 uur in de Phoenix hal in 
Mijdrecht.

Atlantis 5 korfbalteam schiet 
zichzelf naar overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Florist gespon-
sorde Atlantis 5 in Harmelen tegen 
Thor 3. In een zeer sterke wedstrijd 
schoot Atlantis zichzelf naar een 
klinkende 9-14 overwinning.
De Atlantis/Florist combinatie is 
sinds kort uitgebreid met drie da-
mes uit het opgeheven Atlantis 6, 
waardoor het niet meer nodig is om 
voortdurend met invallers te spelen. 
Deze wedstrijd begonnen Steven 
Gortenmulder, Bas Bogaard, Natha-
lie Valentijn en Lisanne Reurings in 
de aanval. De verdediging bestond 
uit Thomas Bogaard, Sjors War-
mer, Anne van Ginkel en Karin van 
der Sluijs. Door ziekte moest Sas-
kia Kraan helaas verstek laten gaan. 
Ook coach Linda Bon kon er jammer 
genoeg niet bij zijn deze dag.
In het vroege begin van de wedstrijd 
ging het behoorlijk gelijk op tussen 
de beide ploegen. Er werd een snel 
spelletje gespeeld waardoor het 
binnen een mum van tijd 2-2 stond. 
Maar vanaf dat moment liet Atlan-
tis meer scherpte en overtuiging 
zien dan de ploeg uit Harmelen. Ve-
le schoten werden mooi afgemaakt 
en verdedigend werd het spel goed 
kort gehouden. Atlantis liep daar-
om met rasse schreden uit naar een 
5-11 voorsprong met rust.
In de rust was de hele Mijdrecht-
se ploeg positief over het gespeelde 
spel. Er werden een paar kleine de-

tails aangestipt die verbeterd kon-
den worden, maar verder was At-
lantis ervan overtuigd dat zij met de 
overwinning naar huis konden gaan. 

Wissel
Aan het begin van de tweede helft 
was er een grote wissel aan Atlan-
tiszijde.
Martijn de Horde, Erik Kragting en 
Nancy Kroese kwamen het veld in 
voor respectievelijk Steven Gorten-
mulder, Thomas Bogaard en Karin 
van der Sluijs.
Helaas begon de doelpuntenmachi-
ne van Atlantis te sputteren gedu-
rende de tweede helft. Na het vijfde 
doelpunt van Bas Bogaard wist Thor 
terug te komen tot 9-12. De span-
ning steeg bij Atlantis, maar ieder-
een wist wel de rust en concentratie 
te bewaren. Hierdoor lukte het At-
lantis om aan het einde van de wed-
strijd nog tweemaal een schot in de 
mand te leggen, waardoor de eind-
stand op 9-14 kwam te staan.
Atlantis 5 kan terugkijken op een 
zeer goed gespeelde wedstrijd en 
hoopt dit niveau vast te houden in 
de komende wedstrijden. Volgende 
week speelt Atlantis 5 weer een uit-
wedstrijd, maar op 22 januari bent u 
allen van harte uitgenodigd om het 
team aan te moedigen als ze thuis 
in de Phoenix spelen tegen Tempo 
8. De wedstrijd begint dan om 16.10 
uur.

Genomineerde Atlantis A1 
bereikt een unieke score
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
kwam Velocitas A1 op bezoek in 
Mijdrecht om het op te nemen te-
gen Atlantis A1. De ploeg uit Lei-
derdorp staat puntloos onderaan en 
Atlantis is de fiere koploper. De no-
minatie als sportploeg van het jaar 
2010 heeft Atlantis A1 geen windei-
eren gelegd. In de gehele wedstrijd 
was Atlantis A1/Van Dam bedrijfs-
diensten heer en meester over de 
Leiderdorpse ploeg en liet bij vlagen 
met wervelend korfbal zien dat zij 
terecht de ranglijst aanvoeren. Na 
twee keer dertig minuten stonden 
op het scorebord de alleszeggende 
cijfers 20-10. Vreemd genoeg kwa-
men de gastheren op voorsprong, 
maar achtereenvolgens Cynthia 
Sassen, Timo Jongerling en Sharon 
Moen tilden de stand naar 3-1. Ve-
locitas sputterde nog wat tegen al-
vorens opnieuw Cynthia de 4-2 aan-
tekende. Velocitas dacht opnieuw 
aan te klampen door de 4-3 erin te 
leggen, maar toen kwam de Atlan-
tis-trein op snelheid en liep het uit 
naar 9-3. De doelpunten kwamen 
van Goof van Straaten (2x), Jeroen 
Korver (2x) en Sharon (1x). Vlak 
voor rust maakte Velocitas de vier-
de treffer. De coaches Marijke Pauw 
en Arie Zaal gebruikten de rust om 
het team te complimenteren met het 
vertoonde spel. 

Vrijheid
Er werd volgens hen aan klanten-

binding gedaan en zij gaven de 
ploeg de vrijheid om er in de twee-
de helft iets moois van te maken, 
wellicht het bereiken van de twin-
tig doelpuntengrens. Het eerste wa-
penfeit in de tweede helft kwam uit 
handen van aanvoerder Jeroen Kor-
ver. De beste heer van Velocitas liet 
van zich gelden en tilde de stand 
naar 10-6. Of er een link gelegd kon 
worden naar de aanwezigheid van 
Midpoint tv voor de opnames van 
het Sportgala 2010 is niet bekend, 
maar vanaf dat moment regende 
het doelpunten en daar waren hele 
mooie bij. De ‘gallery playtime’ was 
aangebroken met zes doelpunten 
op rij. Dankzij Jeroen (2x), Sharon, 
Goof, Robin van ‘t Schip en Cynthia 
werd het 16-6. Het verschil van tien 
doelpunten bleef gehandhaafd. Ti-
mo en Jeroen waren verantwoor-
delijk voor goal zeventien en acht-
tien. Het werd tijd voor publieks-
wissels. Jeroen en Sharon maak-
ten plaats voor Reinout Molenaar 
en Lusanne Meints. Doelpunt num-
mer negentien was voor Goof en de 
nummer twintig kwam op naam van 
Sophia van der Horst. Een fantasti-
sche overwinning waarbij de collec-
tiviteit van de ploeg werd geroemd. 
De competitie is nu halverwege en 
er word begonnen met de return 
wedstrijden.
Zaterdag komt Luno A1 op bezoek. 
Aanvang van de wedstrijd is om 
14.10 uur in sporthal de Phoenix.

Nick Sijmons clubkampioen 
van 2010 bij De Amstel




