
te lichten” op geen enkel document 
is gebaseerd en ook niet is bespro-
ken in vergaderingen van het Col-
lege van Burgemeester en Wet-
houders. Dat is heel vreemd. Ook 
de mededeling van de Burgemees-
ter “(...) achteraf gezien had ik in 
mijn rol als voorzitter van het Col-
lege op een eerder tijdstip (dus in 
2010) moeten reageren op de sig-
nalen van o.m. de Wethouder Fi-
nanciën en Grondzaken (mevrouw 
Lambregts) en op een dergelijk on-
derzoek (zie opdracht in 2011 aan 
DHV) moeten aandringen, ik heb 
dat niet gedaan en daar neem ik 
nu mijn verantwoordelijkheid voor” 
blijkt niet te zijn gebaseerd op enig 
schriftelijk stuk waaruit deze signa-
len zouden moeten blijken. Ik vraag 
mij nu af of er wel signalen zijn ge-
weest”, aldus Jan van Loo.

Vragen
“Door de fractievoorzitter van Ron-
de Venen Belang, de heer A.J.C. 
Goldhoorn, is tijdens de Raadsver-
gadering van 5 oktober 2011 aan de 
orde gesteld dat volgens documen-
ten waarover hij de beschikking had 
gekregen reeds op 18 januari 2010 
bij het College van Burgemeester en 
Wethouders bekend was dat er een 
verlies zou zijn in het project Ma-
rickenzijde van ca. 9 miljoen euro. 
Dit blijkt inderdaad uit een verslag 

van een Portefeuillehoudersoverleg 
van 18 januari 2010 over het pro-
ject Marickenzijde waarbij aanwe-
zig waren de Wethouders Rosen-
daal, Lambregts en Van Breukelen. 
Tijdens de Raadsvergadering van 5 
oktober 2011 reageerde Wethou-
der Palm hierop met de medede-
ling dat het verslag van het Porte-
feuillehoudersoverleg geen formele 
status heeft als collegestuk of me-
mo aan het College. Materieel ge-
zien is deze stelling van wethouder 
Palm volstrekt onbegrijpelijk en on-
houdbaar”, aldus Van Loo.

Vervolg elders in deze krant.
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De Ronde Venen - Ondanks regen en een stormachtig begin van het nieu-
we jaar hebben Rody en Niels al hun energie gestopt in het bij elkaar ver-
zamelen van 200 kerstbomen! Trots tonen zij hun ingezamelde berg bomen.

GroenWest en Spelt Vastgoed tekenen bouwovereenkomst

Herstart project 39 sociale 
huurappartementen en zorgplint
Vinkeveen - Woningcorporatie 
GroenWest en Spelt Vastgoed on-
dertekenden onlangs een overeen-

komst voor het afronden van de ver-
bouwing van het voormalige zuster-
gebouw Maria-Oord in Vinkeveen. 

Rody en Niels hebben het 
fantastisch gedaan!

Oud-fractievoorzitter CDA, Jan van Loo, niet tevreden met antwoord

”Materieel gezien is opstelling wethouder 
Palm volstrekt onbegrijpelijk en onhoudbaar”
De Ronde Venen - Enkele we-
ken geleden heeft u in deze krant 
kunnen lezen dat oud-fractievoor-
zitter Jan van Loo aan het College 
van Burgemeester en Wethouders 
openheid van zaken vroeg over de 
gang van zaken omtrent DHV rap-
port, financiële tekorten, opslagen 

hoge ambtenaren, opstappen wet-
houder en burgemeester. Het ant-
woord dat hij hierop ontving deed 
hem besluiten hiertegen weder-
om een bezwaar in te dienen. Van 
Loo: “Ik heb dit bezwaarschrift inge-
diend omdat ik van mening ben dat 
aan mijn verzoek om informatie op 

basis van de Wet Openbaarheid van 
Bestuur (WOB)  onvoldoende tege-
moet is gekomen. Volgens het Colle-
ge zijn aan de door mij aangehaalde 
uitspraken van Burgemeester Burg-
man tijdens de Raadsvergadering 
van 29 september 2011 “geen speci-
fieke documenten gebruikt”.

Niet besproken
“Het lijkt er derhalve inmiddels op 
dat de door Burgemeester Burg-
man gedane mededeling “(...) door 
de economische crisis ontstond 
MIDDEN vorig jaar (dus in 2010) 
bij ONS de behoefte om onze pro-
jectenportefeuille eens kritisch door 

De Ronde Venen - Traditiegetrouw 
organiseerde de gemeente vrijdag 
6 januari jl. wederom de Nieuw-
jaarsreceptie annex kramenmarkt in 
dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Dat 
is opvallend, want de afspraak is dat 
dit gebeuren om het jaar in een an-
dere woonkern dient te worden ge-
organiseerd. Anders was ook dat 
het college in tegenstelling tot voor-
gaande jaren ervoor had gekozen 
zich zonder partners in de hal op te 
stellen om handjes te schudden. El-
ke vereniging, instelling en organi-
satie kan zich op dit evenement met 
een kraam presenteren en profile-
ren. Doel is zieltjes of leden te win-
nen. En geheel kosteloos, want de 
gemeente treedt op als organisator. 
Voornaamste doel van het nieuw-
jaarsfeest is dat de bestuurders van 
de gemeente (het college) het con-
tact willen onderhouden met de lo-
kale bevolking. Daarnaast is het te-
vens de bedoeling dat bezoekers 
onderling en vaak onder het genot 
van een glaasje elkaar de ‘allerbes-
te wensen’ overbrengen. Dat biedt 
kans van slagen want elke bezoeker 
krijgt van de gemeente bij binnen-
komst een bon voor een gratis con-
sumptie. Met dank daarvoor en het 
zij eenieder gegund.
Niettemin neemt slechts een zeer 

beperkt deel van de bevolking de 
gelegenheid te baat de bestuur-
ders fysiek een Gelukkig Nieuwjaar 
te komen wensen. Anderen komen 
slechts vanwege de kramenmarkt, 
waaronder ook nieuwe ingezete-
nen. Die kunnen op zo’n moment 
kennismaken met een totaalpak-
ket aan wat De Ronde Venen on-
der meer aan een rijk verenigings-
leven, sociaal-maatschappelijke en 
kerkelijke organisaties en politieke 
partijen te bieden heeft. Al met al 
vormen degenen die enige affiniteit 
met dit geheel hebben, overwegend 
de kern van de bezoekers die ko-
men opdraven. Vaak zijn het jaar in 
jaar uit dezelfde belangstellenden. 
Hoewel de flinke opkomst afgelo-
pen vrijdagavond anders doet ver-
moeden, blijk in de praktijk dat de 
‘gewone burger’ niet erg warm loopt 
om naar de gemeentelijke Nieuw-
jaarsreceptie te gaan. Naar verhou-
ding is er in die zin maar weinig ani-
mo uit de regio.

Kostenpla atje
In dit licht gezien is een kantteke-
ning op zijn plaats. De vraag rijst of 
een dergelijk evenement nog wel 
kan in deze tijd. Zeker gezien de 
kosten die ermee gemoeid zijn. De 
doorsnee burger staat ver van de 

politiek af en bijna alle verenigingen 
zijn genoegzaam bekend. De mees-
te burgers vragen zich dan ook af 
wat ze er te zoeken hebben als zij 
er ook geen relaties vanuit hun ei-
gen leefomgeving tegenkomen. 
Dan heeft zo’n Nieuwjaarsrecep-
tie inderdaad weinig zin. Daar komt 
bij dat de gemeente De Ronde Ve-
nen ook dit jaar weer onder financi-
eel toezicht van de provincie is ge-
plaatst omdat men het gemeente-
lijke huishoudboekje vanwege te-
korten niet sluitend kan krijgen. ‘En 
dat zal nog wel een tijdje zo duren’, 
laat wethouder Pieter Palm tijdens 
een stevige handdruk weten. On-
danks de opbeurende woorden en 
de oproep van burgemeester Maar-
ten Divendal in zijn nieuwjaarsrede 
tot saamhorigheid en met elkaar de 
schouders er onder te zetten, moet 
op alles stevig bezuinigd worden. 
Is het dan vandaag de dag verant-
woord te noemen toch een relatief 
dure Nieuwjaarsreceptie te organi-
seren? Er is momenteel helaas geen 
geld voor leuke dingen en extra-
tjes. Dan maar niet, het zij zo. In de 
privéhuishouding zal het net zo ver-
gaan. Toegegeven, er blijft weinig 
leuks over als je overal de stekker 
eruit trekt. Maar als de portemon-
nee het niet toestaat...

De nieuwjaarsreceptie: kan 
het nog wel in deze tijd?

Ruim tien procent van de gemeen-
ten in Nederland blijkt het Nieuw-
jaargebeuren inmiddels te hebben 
afgeschaft. Amsterdam beet vorig 
jaar het spits af en bespaarde daar-
mee 150.000 euro! Een dergelijk be-
drag is hier weliswaar niet aan de 
orde, maar een paar duizend euro 
zal het al gauw zijn. En alle kleintjes 
maken een grote. Het kan wellicht 
een idee zijn als het college voor 
2013 via de media alle inwoners 
een Gelukkig en Gezond Nieuwjaar 
zou wensen. Weliswaar onpersoon-
lijker, maar die wens bereikt wel na-
genoeg iedereen en het is stukken 
goedkoper!

In totaal worden hier 39 huurappar-
tementen en een zorgplint gerea-
liseerd. Begin 2012 zal de herstart 
van de werkzaamheden aanvangen. 
Naar verwachting vindt de opleve-
ring eind 2012 plaats. Het voorma-
lige zustergebouw van Maria-Oord 
ligt aan de Herenweg in Vinkeveen. 
De samenwerking met Spelt Vast-
goed resulteert in de oplevering van 
39 sociale huurappartementen met 
een oppervlakte variërend van circa 
45 tot 110 vierkante meter. De wo-
ningen worden kwalitatief hoog-
staand afgewerkt. Ook zijn de wo-
ningen drempelloos en zeer ener-
giezuinig. Verder komt er een zo-
genaamde zorgplint met naar ver-
wachting twee huisartsenpraktij-
ken, een vestiging van Zuwe Zorg 
en de Jeugdgezondheidszorg en 
een nieuw te vormen Vinkeveense 

apotheek. Tom Burgers van Groen-
West: “Ik ben blij dat dit prachti-
ge pand op deze manier behou-
den blijft voor het dorp. De bui-
tenkant blijft gelijk, evenals de vier 
trappenhuizen met het prachtige 
glas in lood. Verder bieden de ap-
partementen ouderen de mogelijk-
heid kleiner en compacter te wonen 
met zorg in de buurt. Dit zorgt voor 
doorstroming op de woningmarkt, 
waarbij eengezinswoningen vrij-
komen voor gezinnen.” De kleine-
re appartementen zijn ook bedoeld 
voor starters. Burgers: “We hebben 
goede ervaringen bij een apparte-
mentencomplex waarbij jong en 
oud door elkaar heen wonen.’’ 
Westhoek Wonen, dat sinds 17 okto-
ber opereert onder de naam Groen-
West, kocht het voormalige zuster-
gebouw van bouwbedrijf Memid In-
vestments uit Mijdrecht, wiens zus-
terbedrijf Midreth Bouw ook de 
verbouwingswerkzaamheden zou 
gaan uitvoeren. Door het faillisse-
ment van zowel Memid als Midreth 
vorig jaar zijn de werkzaamheden 
stil komen te liggen. Met het onder-
tekenen van de overeenkomst met 
Spelt Vastgoed wordt het project 
alsnog gerealiseerd. 

Goede
verdienste

Wij zijn met spoed op zoek
naar twee bezorgers voor het
Mijdrechtse Industriegebied.

Geen makkelijke wijk, maar je krijgt 
er goed, heel goed voor betaald

Inl.: 0251-674433
vragen naar Marco en rogIer 
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STICHTING
DE BOVENLANDEN

Geriefhoutbosjes

Stichting De Bovenlanden bezit drie geriefhoutbosjes aan 
respectievelijk de Veldhuisweg (bosje van Floor),  de Wilnisse 
Zuwe (landje van Herman) en de Bovendijk. Geriefhoutbosjes 
werden al sinds de ontginning van het veen aangelegd door 
de boeren. De bosjes voorzagen in het gebruiks- of geriefhout 
voor de boeren. Dat was bijv. hout voor koeienstaken in de stal,  
bonenstaken en rijshout in de moestuin,  hout voor de afrastering 
van akkers,  brandhout voor het fornuis in de kaasmakerij enz. 
De bosjes gaven ook schaduwrijke plekken voor het vee en om 
te melken. Ook hoort men wel dat de bosjes gebruikt werden 
om aan de pest overleden dieren te begraven. Daar heeft 
men bij opgravingen echter geen bewijs voor kunnen vinden. 
Tegenwoordig is er geen direct nut meer voor de boeren. Het is 
dus begrijpelijk dat deze bosjes verdwijnen. Zo waren er rond 
1900 in het gebied tussen Wilnis en Woerden nog zo’n 200 van 
die bosjes,  nu nog maar enkele tientallen. Het zijn voor het 
veenweidegebied karakteristieke landschapselementen,  die 
zorgen voor de variatie in het landschap. Ze zijn omgeven door 
een ringsloot zodat het vee er niet bij kan komen. Vooral aan de 
eilandzijde is daardoor een ruige oevervegetatie aanwezig,  ideaal 
voor insecten (bijv. juffers en libellen) en hun predatoren.
De bosjes hebben nu nog cultuurhistorische,  landschappelijke en 
biologische waarde. Provincies geven daarom subsidies voor het 
in stand houden van die bosjes,  maar dat zal gezien het huidige 
regeringsbeleid afnemen. De bosjes bevatten vaak erg oude 
stobben of kniestoven in de meest grillige vormen. Het hakhout 
werd meestal na een aantal jaren op kniehoogte afgezet.
De bosjes,  vooral die verder in het land liggen,  vormen een ideale 
schuilplaats voor allerlei dieren,  zoals kikkers en padden,  maar 
ook vogels. In ons bosje aan de Bovendijk nestelt zich al jaren 
een buizerdpaar. Ook zijn daar uilen waargenomen. Meer dan 
honderd plantensoorten komen voor in deze bosjes. En dat zijn 
meestal weer andere soorten dan in het omringende grasland. De 
bosjes geven dus extra biodiversiteit aan het veenweidegebied en 
het behoud ervan is alleszins de moeite waard.

Dit is de column van stichting De Bovenlanden. Zo wil de 
stichting u op de hoogte houden van de ontwikkelingen 
op hun natuurterreinen. Meer informatie vindt u op 
www.debovenlanden.nl. Met het dichtdraaien van subsidiekranen 
door de regering zijn we steeds 
meer afhankelijk van onze 
donateurs en sponsors. 
Voor 7, - per jaar bent u al 
donateur (tel. 256755).

Jan van ’t Riet
Oud-voorzitter 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

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

NU

Deze week: Wilnis 1910: Dorpsstraat-Stationsstraat

toen

Kinderverblijf De Blauwe Bij 
maakt winters sfeertje zelf
Mijdrecht - Sneeuw of geen 
sneeuw, Kinderverblijf De Blau-
we Bij was 17 december in winter-
se sferen. Er was een grote Win-
terfair georganiseerd met een lote-
rij, verse snert en activiteiten voor 
kinderen. Al het ingezamelde geld 
was voor het goede doel: de stich-
ting Opkikker. Er waren leuke prij-
zen te winnen, die gesponsord wa-
ren door lokale ondernemers. Prij-
zen zoals planten en bloemen van 
Bunnik Kwekerij, OZ Export en Le-
varht, een bon voor een High Tea bij 
Grand Café Meesters en kerstlek-

kernijen van Bakkerij de Kruyf, Al-
bert Heijn en Jamin. De loterij trok 
veel ouders naar De Blauwe Bij en 
de lootjes waren in een mum van 
tijd uitverkocht. Ook de kinderen 
van De Blauwe Bij hadden niet stil-
gezeten. Zij hadden boomhangers, 
kaarten en waxinehouders versierd. 
Deze werden verkocht tijdens de 
Winterfair. 

De totale opbrengst van de Win-
terfair is: 290,00 euro. Iedereen van 
Kinderverblijf De Blauwe Bij is hier 
heel trots op! 

Oud-fractievoorzitter CDA Jan van Loo niet tevreden met antwoord

‘Materieel gezien is opstelling wethouder Palm 
volstrekt onbegrijpelijk en onhoudbaar’
vervolg van voorpagina

“Ik ben er echter nagenoeg zeker 
van dat uit de door mij opgevraag-
de stukken uiteindelijk zal blijken 
dat het geraamde verlies van 9 mil-
joen euro met betrekking tot het 
project Marickenzijde wel degelijk 
is besproken/ter kennis is gebracht 
in een formele vergadering van het 
College van Burgemeester en Wet-
houders. Mede in verband hierme-
de heb ik om inzage gevraagd van 
o.a. de notulen van de vertrouwelij-
ke vergadering van het College van 
Burgemeester en Wethouders van 
26 januari 2010.
De gemeenteraad van de Gemeen-
te De Ronde Venen en de inwoners 
zijn in ieder geval in 2010 niet op de 
hoogte gebracht van het geraamde 
verlies van 9 miljoen euro in het pro-
ject Marickenzijde hetgeen volstrekt 
in strijd is met de artikelen 169 en 
180 van de Gemeentewet”, aldus 
Van Loo
 
Bezwaarschrift
Hieronder het bezwaarschrift dat is 
ingediend door Van Loo: 
Betreft: Bezwaarschrift Wet Open-
baarheid van Bestuur/verzoek om 
informatie.

Geacht College,
Op grond van artikel 3 van de Wet 
Openbaarheid van Bestuur (WOB) 
heb ik u in mijn brief van 7 novem-
ber 2011 gemotiveerd verzocht de 
volgende documenten over de in 
de brief genoemde bestuursaan-
gelegenheden aan mij ter inzage te 
verstrekken en, indien dit door mij 
wordt verzocht, kopie ervan te ge-
ven:

1.  De door de Gemeente opgestel-
de documenten inclusief colle-
geverslagen die de grondslag 
vormen van de door Burgemees-
ter Burgman op 29 september 
2011 gedane mededeling ‘door 
de economische crisis ontstond 
midden vorig jaar (in 2010) bij 
ONS de behoefte om onze pro-
jectenportefeuille eens kritisch 
door te lichten’ alsmede de do-
cumenten die hiermee verband 
houden en/of hieruit voortvloei-
en.

2.  De door de Gemeente opgestel-
de documenten inclusief colle-
geverslagen die verband hou-
den met de volgens de medede-
ling op 29 september 2011 van 
de Burgemeester gegeven “sig-
nalen van o.m. de Wethouder Fi-
nanciën en Grondzaken” en/of 
daaruit voortvloeien.

3.  De door de Gemeente opgestel-
de documenten inclusief colle-
geverslagen in zake de fi nanci-
ele aspecten van de projecten 
Marickenzijde en Marickenland 
die verband houden met de do-
cumenten uit januari 2010, die 
op 5 oktober jl. bekend zijn ge-
worden, en/of daaruit voortvloei-
en. Ik verwijs hierbij wederom 
naar de stelling van wethouder 
Palm op 5 oktober 2011 dat het 
verslag van het portefeuillehou-
dersoverleg van 18 januari 2010 
over deze bestuursaangelegen-
heid geen formele status heeft 
als Collegestuk of memo aan het 
College. 

Met uw brief van 7 december 2011, 
die door mij is ontvangen op 13 de-
cember 2011, stuurt u mij enige in-
formatie.

Ik ben van mening dat de door u 
verstrekte informatie niet volle-
dig is en maak in verband hierme-
de bezwaar tegen uw besluit van 7 
december 2011 met kenmerk OC-
MH-1110561.
Onderstaand geef ik u de motive-
ring van het bezwaarschrift.
U deelt mij mede dat aan de door 
mij aangehaalde uitspraken (van 
Burgemeester Burgman en Wet-
houder Palm) ‘geen specifi eke do-
cumenten als onderliggers zijn ge-
bruikt’.
Op grond hiervan verzoek ik u mij 
ook te informeren conform mijn oor-
spronkelijke verzoek over documen-
ten inclusief collegeverslagen (al of 
niet vertrouwelijk) die slechts ge-
deeltelijk en/of zijdelings op de uit-
spraken betrekking hebben.
Hierbij merk ik nog op dat het zeer 
onwaarschijnlijk lijkt dat de ‘sig-
nalen’ van o.m. de Wethouder Fi-
nancien en Grondzaken (mevrouw 
Lambregts) waarover Burgemeester 
drs. M. Burgman heeft gesproken 
niet zijn vastgelegd in schriftelijke 
stukken die in 2010 zijn opgemaakt. 
Dit geldt evenzeer voor de opmer-
king van Burgemeester Burgman 
‘dat midden vorig jaar (2010) bij het 
College de behoefte ontstond om de 
projectenportefeuille eens kritisch 
door te lichten’.
U stuurde mij als onderdeel van 
de verstrekte informatie over Ma-
rickenzijde/Marickenland een zeer 
beperkt uittreksel (enkele zinnen) 
uit de vertrouwelijke notulen van 
de Collegevergadering van Burge-
meester en Wethouders van 26 ja-
nuari 2010. 
Het is echter zeer waarschijnlijk dat 
tijdens deze Collegevergadering van 

26 januari 2010 ook de berekening 
van het verlies van 9 miljoen euro op 
het project Marickenzijde is bespro-
ken (zie mijn brief van 7 novem-
ber 2011 over o.a. het portefeuille-
houdersoverleg van 18 januari 2010 
over Marickenzijde) alsmede ande-
re aspecten waarover ik om inzage 
van documenten met inbegrip van 
Collegeverslagen heb verzocht.
Ik verzoek u mij de VOLLEDIGE no-
tulen van deze vertrouwelijke verga-
dering van het College van Burge-
meester en Wethouders van 26 ja-
nuari 2010 ter inzage te verstrekken 
en desgewenst kopie ervan te ge-
ven.
Ik verzoek u mij tevens de notulen 
ter inzage te verstrekken van de ver-
gadering van het College van 15 de-
cember 2009 waarnaar u in de toe-
gezonden stukken hebt verwezen.”

Hoogachtend,
Mr. Jan C.K. van Loo

Regiokoor De Ronde Venen 
bezig met nieuw concert

De Ronde Venen - Al geruime tijd 
bereidt Regiokoor De Ronde Venen 
zich nu intensief voor op een vol-
gend concert. Het wordt een con-
cert van weer een geheel ander ka-
liber. Er wordt groots ‘uitgepakt’, 
want in samenwerking met het koor 
Jubilate Deo uit Alphen aan den 
Rijn brengen ze werken ten geho-
re van Haydn, Mozart en Schubert. 
Een groot deel van het program-
ma wordt in beslag genomen door 
de uitvoering van Haydn’s ‘Missa in 
tempore belli’, beter bekend als de 
‘Paukenmesse’, een prachtig mu-
ziekstuk voor koor, 4 solisten en or-
kest. Het zal duidelijk zijn dat het 
koor dus dit keer een dubbelkoor is. 
De eerste uitvoering vindt plaats in 
Alphen aan den Rijn op zaterdag 10 
maart; op zondag 11 maart wordt u 
allen hartelijk uitgenodigd om te ko-
men luisteren in de RK Kerk Johan-
nes de Doper in Mijdrecht. Het con-
cert begint om 15.00 uur. Het geheel 
staat als altijd onder leiding van di-
rigent Gert J. Hans. 
Vanaf heden zijn reeds toegangs-
kaarten verkrijgbaar via de koorle-
den.
Meer informatie over het Regiokoor 
kunt u vinden op hun website
www.regiokoorderondevenen.nl 

Uit je hoofd, lekker in je vel
Yoga en Body & Mindfulness
Vinkeveen - Van 18 januari tot eind 
april kun je op woensdagavond in 
De Boei heerlijk ontspannen. Het 
is nu tijd om je goede voornemens 
om te zetten in actie. Eén uur ef-
fectief bezig zijn met ontspanning 
heeft een enorm effect op je geeste-
lijk welzijn. Beter slapen, beter kun-
nen relativeren, meer in het moment 
kunnen zijn, meer kunnen genieten 
of meer innerlijke rust ervaren. Wie 
wil dat nou niet? De fysieke effecten 
zijn er natuurlijk ook: minder spier-
spanning, betere spijsvertering, be-
tere stoelgang, minder gewrichts-
klachten en meer. De ervaren do-
cente Krista Somberg zorgt ervoor 
dat iedereen op zijn/haar eigen ni-
veau mee kan doen. 

Wat is nu het verschil tussen de 
twee lessen? De Body&Mindfulness 
oefeningen worden uitgevoerd op 
muziek en bestaan uit hele zach-
te langzame bewegingen waar-
bij je niet naar je grenzen gaat. Uit-
stekend geschikt voor mensen met 
chronische pijn- en spannings-
klachten. In de yogales blijf je wat 
langer in één houding staan en 
werk je wat meer aan grenzen. Ook 
bouw je meer spierspanning op om 
daarna te komen tot ontspanning, 
zowel in de houding als erna.
Beginners zijn van harte welkom. 
Proefl es mogelijk. Voor meer info 
www.bmvitaal.nl. Opgave en tel. in-
fo: 06 51256703 (zie ook de adver-
tentie elders in dit blad).



ANFA IS DAKLOOS 

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

DONEER UW AIR MILES 
EN BOUW MEE AAN ONS 

NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 
OF GA NAAR AAP.NL

LOUNA IS DAKLOOS MANA IS DAKLOOS 

De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
fi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Baambrugge
Indijkweg 7 Plaatsen van een  Bouwen W-2011-0662 29-12-2011
 tijdelijke woonunit 

Abcoude
Winkeldijk 32 Realiseren van diverse  Slopen W-2011-0661 23-12-2011
 maatregelen ten behoeve van  Bouwen
 het waterbeheer en peilbesluit  

Vinkeveen
Provincialeweg 4 Slopen van een voormalige  Slopen W-2011-0660 22-12-2011
 koeienstal 

Wilnis
Burgemeester  Bouwen van een dubbel Bouwen W-2011-0659 22-12-2011
Padmosweg 24 woonhuis 

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

 VOORNEMEN TOT WEIGERING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 13 januari 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht.

Straatnaam Aard van het project/inrichting  Activiteiten Aanvraagnr.

Vinkeveen
Winkeldijk 19a R 34 Bouwen van een schuur met afdak en prieel Bouwen W-2011-0261

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 de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 
 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Amstelhoek
Amstelkade 125a Vervangen van een garage Bouwen W-2011-0534 23-12-2011

Vinkeveen
Oudeland 64 Wijzigen van een kozijn in de  Bouwen W-2011-0581 23-12-2011
 voorgevel 

 VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Waverveensepad 21 Oprichten van een bedrijfsgebouw  2008/0051 23-12-2011

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 griffi erecht geheven.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Waardassackerstraat 25 Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0561 23-12-2011
  Slopen 

De Hoef
De Hoef Westzijde 47 Repareren van de nok Monument W-2011-0558 5-1-2012
Ruigekade 24 Verbouwen van de stalzolder  Bouwen
 tot logiesfunctie Afwijken  W-2011-0536 23-12-2011
  bestemming 

Mijdrecht
Dubloen 5 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2011-0583 23-12-2011
 de voorzijde van de woning 
Bisschop  Plaatsen van een verblijfs-/ Bouwen W-2011-0557 23-12-2011
Koenraadstraat 118 sanitair-unit Afwijken be-
  stemming RO 
Ringdijk 2e Bedijking 26 Bouwen van een bijgebouw Bouwen W-2011-0482 23-12-2011
  Afwijken be-
  stemming RO 

Vinkeveen
Donkereind 17a Slopen van een boerderijwoning Slopen W-2011-0652 23-12-2011
Herenweg 61a t/m c Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0625 23-12-2011
  Afwijken 
  bestemming 
Herenweg 61a t/m c Verbouwen van een bestaand  Bouwen W-2011-0626 23-12-2011
 pand tot winkel, appartement,  Afwijken
 kinderdagverblijf en  bestemming
 buitenschoolse opvang  

Vinkeveen
Herenweg 61a t/m c Bouwen van een garage met Bouwen  W-2011-0629 23-12-2011
 bergingen Afwijken 
  bestemming 
Molenkade 30 Verbouwen van een paviljoen Bouwen W-2011-0577 5-1-2012
Oudeland 42 Plaatsen van een dakkapel aan  Bouwen W-2011-0609 23-12-2011
 de voorzijde van de woning 
Westerheul IV Wijzigen van een verleende  Bouwen W-2011-0597 23-12-2011
 vergunning voor een brug 

Wilnis
Bovendijk 22 Oprichten van een  Bouwen W-2011-0089 19-12-2011
 vleesvarkensstal Milieu 

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 griffi erecht geheven.

 AANGEVRAAGDE EVENEMENTENVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum Evenement Tijdstip Locatie Activiteit
1 t/m 5 feb.  Circus Sydney 1 febr. 15.00 en 19.00 uur Parkeerterrein Circusvoorstellingen, 
2012  2 febr. 16.15 en 19.00 uur a/d Hoofdweg versterkt geluid
  3 febr. 16.15 en 19.00 uur in Mijdrecht
  4 febr. 15.00 en 19.00 uur
  5 febr. 14.00 uur

30 juni 2012 Rabo straatvoet-  08.00 tot 17.00 uur Raadhuisplein Versterkt geluid
 baltoernooi  in Mijdrecht

8 sep. 2012 Najaarsmarkt  08.00 tot 16.00 uur voor Dorpsstraat 2-20, Wegafsluitingen 
 Wilnis  Herenweg 1-4 en 
   Herenweg 3-35

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via 
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING OP 16 JANUARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. M. van der Greft
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011

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

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

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

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

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

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

 VERGADERING COMMISSIE RUIMTELIJKE ZAKEN OP 17 JANUARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Dhr. R. Blans
De stukken liggen ter inzage vanaf 6 januari 2011

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

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

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

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

door de raad vastgestelde denkrichting voor de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht. Daaruit blijkt dat 
het niet mogelijk is om deze denkrichting binnen de door de raad meegegeven voorwaarde van kostenneu-
traliteit voor de gemeente te realiseren. Het college stelt als alternatief aan de raad voor om uit te gaan van 
de aanleg van een rotonde op de kruising Rondweg / Stationsweg / Industrieweg en van een invulling van de 
Stationslocatie hoofdzakelijk als bedrijvenlocatie.

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

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

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

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

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

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

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

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

van Ruimtelijke Zaken & Publieke Werken en mededelingen te doen.
8. Sluiting

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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGENOPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

Tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 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 offi ciële 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 offi ciële feestdagen en op 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

ANFA IS DAKLOOS 

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

DONEER UW AIR MILES 
EN BOUW MEE AAN ONS 

NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 
OF GA NAAR AAP.NL

LOUNA IS DAKLOOS MANA IS DAKLOOS 

ANFA IS DAKLOOS 

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.

DONEER UW AIR MILES 
EN BOUW MEE AAN ONS 

NIEUWE APENHUIS
BEL GRATIS 0800-1118 
OF GA NAAR AAP.NL

LOUNA IS DAKLOOS MANA IS DAKLOOS 

MANA IS DAKLOOS

DONEER UW AIR MILES EN BOUW MEE 
AAN ONS NIEUWE APENHUIS

BEL GRATIS 0800-1118 OF GA NAAR AAP.NL

®Air Miles is een geregistreerd handelsmerk.



Mijdrecht - Vooral in de winter is 
het heerlijkom creatief bezig te zijn. 
En als dit groepsgewijs kan is het 
nog gezellig en inspirerend ook. 
Daarom begint op donderdagavond 
19 januari de groep aquarellisten 
weer met schilderen bij Resi van Zijl. 
Er is plaats voor zowel beginnende 
schilders als schilders met enige er-
varing. Inlopen kan vanaf 19.45 uur, 
zodat om 20.00 uur onder het genot 
van een heerlijk kopje koffie of thee 
lekker doorgeschilderd kan worden 
tot 22.00 uur. 
Naast het aquarelleren zullen er ook 
weer enkele workshops gegeven 
worden. Hiervan zullen er o.a. twee 
in het teken van grafiek staan. Al-
le workshops gaan in première via 
Cursusproject De Ronde Venen. Op 
de cursusmarkt aanstaande vrijdag 
13 januari kunt u meer info vragen 

bij Resi van Zijl en u opgeven via het 
cursusproject voor deze workshops. 
Zij is daar de hele avond aanwezig 
om vragen te beantwoorden.
Uitgebreide informatie over het aqua-
relleren op www.resivanzijl.nl of mail  
resivanzijl@hotmail.com , bellen kan 
ook: 0297-255854. Er wordt gewerkt 
in een groot, eigen atelier met veel 
licht. Er is meer dan voldoende par-
keerruimte op eigen terrein of maar 
5 minuten lopen vanaf de bushalte.
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297-
285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen 
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen, 
tel 0297-263758 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

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

zORG & 
dIENSTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op 
showroommodelleN vaN grote merken:

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

Sleep & Dream   auping   HülSta   life time   B-Clever   
SCapa Home   gelDerlanD   eSSenza   pip StuDio   

BeDDingHouSe   fiSCHBaCHer   little Diva   Carré

OP=OP
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Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen

Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen

www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl

Bankrekening: 45.91.18.994

Tijdens de nieuwjaarsmarkt is het de gewoonte om als stichting te la-
ten zien welke activiteiten er gehouden zijn en welke activiteiten er 
voor de nabije toekomst gepland staan. Dit jaar ontstond te behoef-
te om het eens anders aan te pakken. SOSDRV ging op zoek... Hoe 
kunnen wij ons, als stichting, onderscheiden van alle andere goede 
doelen die ons land rijk is? We vroegen ons af wat u, als inwoner van 
De Ronde Venen weet van onze stichting en wat wij zouden kunnen 
doen om u nog beter op de hoogte te houden van onze activiteiten. 
En we besloten het u te vragen. Op de man en vrouw af. Rendez Vous, 
Mondria en Verderkijkaccountant hebben prijzen beschikbaar ge-
steld zodat het aantrekkelijk wordt om onze vragen te beantwoorden. 
Mocht u ons gemist hebben op de markt dan bieden wij u de gele-
genheid om alsnog de vragen te beantwoorden. Stuur de antwoor-
den vóór 16 januari naar info@sosdrv.nl en wij houden u op de hoog-
te van de prijsuitreiking.

Alvast bedankt!

Waar denkt u dat SOS voor staat?

Hoeveel procent van het geld komt bij SOS daadwerkelijk 
bij de projecten die wij zeggen te steunen?

Wat kunnen we doen om meer draagvlak te krijgen 
van de inwoners van De Ronde Venen?

SOS De Ronde Venen 
is op zoek... 

naar antwoorden

‘De Christenvrouw’
De Ronde Venen - De vereniging 
‘De Christenvrouw’ afdeling De 
Ronde Venen hoopt op D.V. don-
derdag 19 januari weer bij elkaar 
te komen. Mevrouw Wil Both-Spier 
uit Lopik is deze avond de gast. Zij 
komt de leden wat vertellen over het 

onderwerp ‘Sta eens even stil’. Wat 
betekent het voor de mens om door 
God stilgezet te worden. 
Aanvang 20.00 uur en de koffie 
staat om 19.45 klaar in gebouw ’t 
Kruispunt bij de Christelijk Gere-
formeerde Kerk in Mijdrecht aan de 
Koningin Julianalaan 22. Iedereen is 
van harte welkom!!!

Creatief bezig zijn in de winter

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!
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Mijmeringen

Door Flavoring
Voor het eerst wist ik niet wat ik wilde opschrijven in deze column, 
deze week. Niet dat het me helemaal ontbrak aan inspiratie, maar 
er gebeurde zoveel dat alle ideeen vervlogen in de drukte. Eigen-
lijk had ik al tijden geleden het plan opgevat om altijd een notitie-
boekje bij me te hebben om mijn creatieve invallen in op te schrij-
ven. Maar zoals met veel goede voornemens of plannen, ook deze 
vervloog in de tijd. 
En dan ineens is het zondagmiddag en wordt het toch tijd om ach-
ter de computer te kruipen en te beginnen. Te beginnen waaraan was 
dus nu de grote vraag.
Zal ik het hebben over de bucketlist (lijst met doelen en wensen) van 
vorige week en dat ik deze heb afgemaakt, maar nog niets van dat 
lijstje kan wegstrepen? Of moet ik het hebben over de goede voor-
nemens in het algemeen en over bewegen en afvallen in het bijzon-
der, omdat dit een onderwerp is waar ik me, net als vele anderen in 
kan vinden? 
Ik ga het positief houden en ga vertellen wat goed was de afgelopen 
week, in plaats van wat is misgegaan. Voordat je het zelf door hebt, 
kan er soms al iets negatiefs in je denken en communicatie sluipen. 
Ik hoef maar een paar regels terug te lezen en voila, het voorbeeld ligt 
er. Ik herhaal, “maar nog niets van dat lijstje kan wegstrepen”.
De bucketlist heb ik gemaakt en dat vind ik goed. Maar kennelijk heb 
ik daar het idee aan gekoppeld dat ik in de eerste week meteen al 
dingen van die lijst moet kunnen doorstrepen. Misschien wel iets te 
hoog gegrepen om het nieuwe jaar mee te beginnen. Om nog even 
bij het onderwerp goede voornemens te blijven, regel nummer een is 
om dan een realistisch doel te stellen om op deze manier positief te 
kunnen blijven. 
Dan is het van belang om deze week en komende week de positivi-
teit vast te houden. Blijf bij kleine stapjes en realistische doelen en 
kijk verder. Wat is het dat je wilt bereiken? Een kleine waarschuwing 
is hier op zijn plaats, want de derde maandag van de maand janua-
ri schijnt de meest deprimerende dag van het jaar te zijn. Met als re-
den dat de feestdagen achter de rugzijn, de goede voornemens al-
weer overboord zijn gegooid. Het is nog steeds vroeg donker, de ech-
te winter moet in deze nog beginnen en het duurt nog heel lang tot 
de volgende vakantie. 
De komende twee weken ga ik dus positief blijven, genieten van de 
kleine (en grote) dingen die me te wachten staan. Geen idee wat het 
allemaal zal zijn, maar het is net hoe je de zaken bekijkt. Is het glas 
halfvol of halfleeg? Om nog even terug te komen op dat wat er goed 
ging afgelopen week. Ik heb genoten van nog wat vrije daagjes en 
van de dingen die ik heb ondernomen met onder andere mijn kin-
deren. Vanaf nu gaat het gewone leven weer beginnen en ga ik voor 
rust, reinheid en regelmaat voor ons allemaal.
Wat ik als eerste ga doen, is dat notitieboekje in mijn tas stoppen. Zo-
dat ik komende week wel al mijn invallen kan opschrijven. Hmm, even 
denken, in welke tas zal ik dat stoppen? Welke tas neem ik mee? Wat 
moet ik allemaal doen deze week? Heb ik wel tijd om me te herin-
neren dat ik uberhaupt mijn boekje bij me draag? Misschien is mijn 
goede voornemen naast genieten om vanaf nu wel een ding tegelijk 
te doen en niet te veel achter elkaar, zodat de tijd er is, om stil te staan 
en te genieten. Of maak ik me nu alweer te druk?

INSPIRATIE



Aalsmeer - Afgelopen maandag 
was er koffi e met gebak bij de Nieu-
we Meerbode. De krant had iets te 

vieren. Lia Maas is zondag 8 januari 
65 jaar geworden en ondanks dat ze 
met pensioen mag, blijft ze twee da-
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Lyda ten Hove van Johannes 
Hospitium te gast bij Passage
De Ronde Venen - Lyda ten Hove, 
coördinator vrijwilligers van het Jo-
hannes Hospitium in Wilnis, is mor-
gen, donderdag 12 januari, te gast 
bij Passage De Ronde Venen. 
Het Johannes Hospitium biedt pro-
fessionele palliatieve zorg voor ter-
minaal ziek mensen. Het Hospitium 
baseert de zorg op de christelijke 
barmhartigheid in het geloof dat ie-
der leven een unieke gave van God 
is, dat tot het einde aan toe geëer-
biedigd dient te worden. Behalve de 
arts, verpleegkundigen en de admi-

nistratieve medewerkers wordt er 
heel veel werk verzet door de talrij-
ke vrijwilligers. Zij geven de gasten 
de tijd en aandacht die zij zo hard 
nodig hebben in de laatste fase van 
het leven.

Lyda ten Hove zal de leden van Pas-
sage vertellen wat er zoal komt kij-
ken bij dit belangrijke werk. Deze 
bijeenkomst wordt gehouden in De 
Meijert aan de Dr. J. van der Haar-
laan 6 in Mijdrecht, aanvang 20.00 
uur. U/jij bent van harte welkom!

Lezing over Corrie ten 
Boom bij Passage
Wilnis - Christelijk-maatschappe-
lijke vrouwenbeweging Passage 
afdeling Wilnis houdt woensdag-
avond 18 januari een ledenvergade-
ring. Als spreekster is uitgenodigd 
mevrouw J. van Rijn uit Bodegra-

ven. Zij komt vertellen over het le-
ven en werk van Corrie ten Boom. 
Ook gasten zijn van harte welkom. 
De avond is in gebouw De Schakel 
aan Dorpsstraat 20 in Wilnis en be-
gint om 20.00 uur.

Viribus Unitis geeft een 
spetterend nieuwjaarsconcert
Wilnis - Om het jaar knallend te be-
ginnen organiseert muziekvereni-
ging Viribus Unitis voor het eerst 
een nieuwjaarsconcert. Zowel het 
fanfareorkest als het jeugdorkest 
zal een luchtig programma brengen 
met mooie muziek. U kunt prachtige 

fanfaremuziek verwachten van he-
dendaagse componisten zoals Eric 
Swiggers, Bert Appermont en Jan 
de Haan, maar ook popklassiekers 
van de Alan Parsons Project en Jim-
my Webb. De muzikanten van Viri-
bus Unitis willen u graag een mu-

zikaal nieuw jaar wensen en hopen 
u daarom te kunnen verwelkomen 
komende zaterdagavond 14 janua-
ri. Het concert wordt gehouden in 
de Willisstee. De zaal is open van-
af 19.30 uur en het concert begint 
om 20.00 uur. De toegang is gratis.

ssssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle 
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews 
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeen-
komst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen 
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening 
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de 
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Op 30 december om 12.10 uur heb ik mijn auto, 
een zwarte Mitshubitsi Colt, geparkeerd op het 
Burgemeester Haitsmaplein in Mijdrecht, onge-
veer midden op het parkeerterrein. Toen ik na on-
geveer 10 minuten terugkwam zat er op mijn lin-
kerachterportier een kras van ongeveer 20x10 cm. 
Op de auto welke naast mij stond geparkeerd zat 
eveneens een diepe v-vormige kras van ongeveer 
50cm op de rechterzijkant. Deze zilverkleurige au-
to had een buitenlands kenteken (ik weet niet uit 

welk land afkomstig). 
Volgens de politie is mijn kras vermoedelijk ver-
oorzaakt door een winkelwagentje.
Wil degene die iets gezien heeft zich melden, zo-
dat ik de schade kan declareren via het garantie-
fonds? Mijn telefoonnummer is 06-40713734, mijn 
e-mailadres is erwiena@hotmail.com . Bij voor-
baat mijn dank.

E. Broekhuizen

Getuigen gezocht
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Verjaardag met bloemen en gebak
‘Onze’ corrigeerkoningin 
Lia Maas 65 jaar!

Camping De Duindoorn 
in IJmuiden vernieuwt
Regio - Op camping De Duindoorn 
midden in de duinen van IJmuiden 
aan Zee vindt een stukje vernieu-
wing plaats, komende maanden 
worden de eerste nieuwe caravans 
geplaatst. De camping had al een 
deel vernieuwd, maar heeft ook nog 
120 kleinere plaatsen (8x8 meter) 
met daarop veel caravans die steeds 
ouder worden, sommige zijn wel 25 
tot 30 jaar oud en hiervoor moest 
een oplossing gezocht worden om 
hier ook te kunnen vernieuwen. Niet 
alles in één keer maar als iemand 
stopt of wil vernieuwen dan komt 
hier een nieuwe caravan te staan. 
De huidige veluwetour caravans 
worden niet meer gemaakt daarom 
heeft de camping twee nieuwe va-
rianten laten ontwikkelen door de 

fi rma Stekelbos in de maat 7.5x3.1 
meter, een stacaravan en een mini-
chalet die beiden in alle luxe voor-
zien door o.a. een complete badka-
mer, keuken, geiser voor warm wa-
ter en kunststof kozijnen. Op de vas-
te plaats mogen de mensen zelf hun 
tuin aanleggen en een schuurtje 
plaatsen wat in de winter mag blij-
ven staan, zo hoeft er minimaal op-
gebouwd en afgebouwd te worden. 
Alle vaste plaatsen zijn voorzien van 
elektra- , water- en rioleringsaan-
sluiting, de camping is zoveel moge-
lijk autovrij wat een feest is voor de 
kinderen, op de camping zijn hon-
den verboden. Er zijn nog een paar 
vaste plaatsen en caravans vrij wel-
ke u op afspraak kunt bezichtigen, 
zie de advertentie in deze krant.

Open huis op zondag 29 januari
Swingend het nieuwe jaar 
in met Build Ya Skillz
Mijdrecht - Hiphop Dance Cen-
tre Build Ya Skillz verhuist van loca-
tie naar Diamant 6 (Dansschool Jan 
Verburg). Voor de dansstijlen Hip-
hop, Breakdance, Popping & Loc-
king kan iedereen van 5 tot 55 jaar 
terecht. Daarom is er op zondag 29 
januari open huis van 13.30 tot 22.00 
uur, een dag om nooit meer te ver-
geten, dus zet hem in je agenda. 
De hele dag kan iedereen meedoen 
met de gratis workshops Hiphop, 
breakdance, Popping & Locking. 
Deze workshops worden gegeven 
door de hiphop/breakdance legen-
de, de docent van Build Ya Skil-
lz, Sylvain Veldkamp. Maar ook Ju-
vat Westendorp, bekend van (SYTY-
CD), Mr. Magic een van Nederlands 

beste Popping & Locking danser en 
Hiphop Lady (bekend van Move like 
M.J. & SYTYCD) zullen deze dag een 
workshop komen geven. Ook de in-
ternationale B-boy crew ‘Skill dea-
lers’ geven een spectaculaire break-
danceshow. Tussendoor zal DJ Bro-
ky-B plaatjes draaien en zullen leer-
lingen de Electric slide en de Bus-
stop dansen. Dit zijn hele populaire 
dansen uit Amerika waar iedereen 
bij kan aanschuiven. Inschrijven kan 
op de open dag maar ook online. 

Schrijf je tijdig in en verzeker jezelf 
van een plekje in de les. Voor meer 
info zie de advertentie in deze krant 
of kijk op de website www.hiphop-
lessen.nl.

Saraya gevonden
De Ronde Venen – Hond Saraya is 
afgelopen maandag 9 januari, pre-
cies een maand na haar vermissing, 
gevonden in een sloot niet ver van 
de vermissingsplaats. Bij dezen wil 
haar baasje alle lieve mensen be-

danken die elke dag aan het zoeken 
zijn geweest naar Saraya.

Saraya is inmiddels door haar baas-
je en overige mensen die van haar 
hielden, begraven.

Prijswinnaar verloting 1000 euro 
Golden Flame vuurwerk bekend
Mijdrecht - Voor de derde maal 
konden alle klanten die bij Golden 
Flame International vuurwerk koch-
ten meedoen aan de verloting van 
een geldprijs van maar liefst 1000,- 
euro!. Elke 50,- euro die werd be-
steed gaf recht op een bon, dus hoe 
hoger het aankoopbedrag hoe meer 
kans op de geldprijs. 
Door Notaris Mr. A. J. Fanoy van No-
tariskantoor Fanoy-Forsthövel is af-
gelopen week de winnaar getrok-
ken uit de vele lootjes die zijn inge-
vuld. Gisteren was het zover en kon-
den de gelukkige winnaars de geld-
prijs van maar liefst 1000,- euro in 
ontvangst nemen. Door mevrouw 
Belia van Vliet, mede-eigenaar van 
Golden Flame International, werd de 
geldprijs inclusief een bosje bloe-
men, overhandigd aan de familie 
van Schaick uit Mijdrecht.
Mevrouw van Schaick was zeer ver-
rast met deze prijs. 
Namens Golden Flame nog van har-
te gefeliciteerd!

gen per week werken bij de Meer-
bode. Lia is ‘onze’ corrigeerkonin-
gin. Wekelijks leest ze heel veel ad-
vertenties en teksten door, op zoek 
naar fouten en daarin is ze (geluk-
kig) heel kritisch. 

“Lia, hoe kunnen we je danken”, 
luidde de speech op rijm van direc-
teur Luuc van der Ouw. “Eindelijk 
een plaatje nu van jou in de kranten. 
Voor alles wat je voor ons deed. Je 
bent te bescheiden voor al die aan-
dacht. Onze dank is groot, dat je dat 
nooit vergeet.” Lia kreeg een boe-
kenbon en een mooi boeket bloe-
men. En na deze lekkere en gezel-
lige pauze, ging iedereen weer aan 
de slag. Ook Lia, er lag al een groot 
aantal advertenties ter correctie op 
haar te wachten. 

Op 7 juli in 1993 kwam Lia Maas in 
dienst bij de Nieuwe Meerbode. Ne-
gentien jaar geleden is dit en nog 
geen dag heeft deze Aalsmeerse er 
aan gedacht om van beroep te wis-
selen. En dat terwijl ze in haar verle-
den heel veel baantjes heeft gehad. 
Allemaal een paar jaar, dan had Lia 
het wel weer gezien. Bij de Nieu-
we Meerbode niet. Ze stapte bin-
nen als zetster van teksten, groeide 
mee in het computertijdperk en de 
laatste jaren buigt zij zich wekelijks 
over advertenties en teksten ter cor-
rectie. De reden dat ze wel is blijven 
‘hangen’ bij de krant? “Het zal de 
gezelligheid en de vrijheid wel zijn”, 
aldus de nieuwe AOW-er.

Kerstbomen verzameld 
door jeugd
Mijdrecht - Wat doe je op een re-
genachtige dag na oud&nieuw in je 
kerstvakantie? Kerstbomen verza-
melen! Deze drie kanjers Michiel, 
Thom en Judith hebben in de wijk 
Molenland maar liefst 20 kerstbo-

men opgehaald. Vandaag, woens-
dag 11 januari, kunnen deze worden 
ingeleverd op verschillende plekken 
in de gemeente en krijgen ze 50 eu-
rocent per boom. Dat is een goed 
begin van 2012.

Agressieve zwartrijder 
vernielt prullenbak
Vinkeveen - De politie hield vrij-
dagavond 6 januari op de Provin-
cialeweg een 33-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aan op verdenking van het vernie-
len van een prullenbak op de Pro-
vincialeweg ter hoogte van de car-
poolstrook.
Het gebeurde om 21.30 uur. De ver-
dachte was dezelfde dag al eer-
der aangehouden in verband met 
agressief gedrag toen hij als zwart-
rijder uit de bus werd gezet. Dat 
was omstreeks 17.15 uur op de In-

dustrieweg. Omdat de verdachte 
zich tegen zijn aanhouding verzet-
te, gaf een agent hem een klap met 
de vlakke hand boven op zijn hoofd. 
Het lukte toen de verdachte te boei-
en en in de politieauto te plaatsen. 
De man kreeg op het politiebureau 
een proces-verbaal en werd na ver-
hoor vrijgelaten. Kort daarop ging 
hij dus opnieuw de fout in door te-
gen een prullenbak te schoppen. Hij 
is ingesloten op het politiebureau en 
krijgt een proces-verbaal voor ver-
nieling.



Vinkeveen - Traditiegetrouw werd 
aan het einde van het jaar het Har-
men Kroon Snelschaaktoernooi 
weer gehouden.
Dertig deelnemers, onder wie ze-
ven jeugdspelers, streden om de 
wisselbeker.
Er werd in 6 groepen, waarbij de in-
deling door loting werd bepaald, ge-
speeld.
In groep A waren Henk Kroon en 
Ron Klinkhamer de favorieten. Na 
verlies van Kroon tegen Evert Kro-
nenmeijer en vervolgens ook nog 
een overwinning van Ron Klinkha-
mer op Henk Kroon, waren diens 
kansen volkomen verkeken. Ron 
Klinkhamer ging met 4 uit 4 dan ook 
terecht door naar de finalepoule.
In groep B streden Hendrik Palm – 
de winnaar van vorig jaar - en de 
altijd al snelschakende, althans zo 
zien zijn stellingen er vaak uit, Thier-
ry Siecker om de eerste plek. Door 
de remise die Bert Vrinzen aan Palm 
afhandig had gemaakt, moest  Palm 
in de onderlinge strijd tegen Siecker 
minimaal remise halen. Het werd 
een overwinning voor Hendrik en 
daarmee plaatste hij zich weer bij 
de kanshebbers voor de beker.
In Groep C liet Jeroen Vrolijk er geen 
gras - voorzover dit op een schaak-
bord te zien is - over groeien.

Gerben Roos en Engel Schreurs bo-
den nog wel tegenstand maar kwa-
men ieder niet verder dan 2 1Ž2 
punt. Jeroen bleef ook met 4 uit 4 
hier toch nog ver vandaan en gaat 
dus ook over naar de finalegroep.
 
Kunstje
Hetzelfde kunstje werd door Gert 
Jan Smit uitgehaald: ook de maxi-
male winst. De nummers 2 en 3 in 
deze groep waren respectievelijk 
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AJOC en VIOS presenteren 
het PrinsenDweilBal
Mijdrecht - Op zaterdagavond 21 
januari vindt alweer de vierde edi-
tie van het dweilorkestenspektakel 
plaats in het AJOC clubgebouw Im-
mitsj aan de Windmolen 75. De zaal 
is vanaf 19.30 uur open. De toegang 
is gratis en een consumptie kost 
maar 1,50 euro.

Feest
Het belooft weer een geweldig feest 
te worden dat dweilorkest Dorst (VI-
OS) en carnavalsvereniging De Huts 
Geklutste Kliek (AJOC) in elkaar 
hebben gezet.
Zes dweilorkesten, samen goed 
voor zo’n 120 live muzikanten, spe-
len elk in hun eigen stijl muziek 

van vroeger en nu. Echte meezin-
gers maar ook hedendaagse pop-
nummers als bijvoorbeeld umbrella 
zullen niet ontbreken. Kortom: een 
avond met leuke muziek voor jong 
en oud. 

Programma 
Dit jaar treden op Nix Dus en de 
Keietoeters uit Noordwijkerhout, de 
Blaasbalgen uit Leidschendam, de 
Flierefluiters uit Sassenheim en de 
Utlopers uit Sneek. Allemaal muzi-
kale toppers die de nodige dweil-
prijzenprijzen op hun naam hebben 
staan. Deze keer is het niveau ex-
tra hoog. Een aantal orkesten heeft 
namelijk met hun moedervereniging 

ook nog grote prijzen gewonnen bij 
showwedstrijden en het wereldmu-
ziekconcours in Kerkrade. Het zijn 
stuk voor stuk orkesten waarbij je 
mond openvalt als ze beginnen te 
spelen. Kwaliteit is gegarandeerd. 
Uiteraard is ook dweilorkest Dorst 
van de partij op haar eigen feestje
Het spektakel begint om 20.00 uur. 
Om uiterlijk 24.00 uur wordt het 
dweilwerk afgesloten.

Aan de niet-dweilers is ook gedacht. 
Na middernacht gaat de avond ver-
der met muziek van AJOC’s huis-dj 
Tienus. Deze uitermate gezellige dj 
is ondermeer bekend van het lente-
feest. 

Shop en Win bij DA
Carlos Lens als personal 
trainer
Mijdrecht - Nu de feestdagen ach-
ter de rug zijn, is het tijd voor goe-
de voornemens. Als specialist op het 
gebied van schoonheid en gezond-
heid, heeft DA daarvoor uiteraard al 
veel in huis. In 2012 gaat DA ech-
ter nog een stapje verder: Bij elke 
besteding van 15 euro maak je als 
klant kans op één van de tien Per-
sonal Training Arrangementen met 
Carlos Lens, de personal trainer van 
diverse sterren. Is er een betere ma-
nier om het nieuwe jaar fris en ge-
zond te beginnen? Deze actie loopt 
van 9 tot en met 29 januari. Alle DA 
winkels doen hier aan mee, zo ook 
DA NAP in Mijdrecht. 

Carlos Lens 
Carlos Lens heeft een eigen stu-
dio in Amsterdam, waar hij mensen 
traint en waar ook beautybehande-
lingen en massages gegeven wor-
den.

Maar ook gaat hij naar bekende 
sterren toe en traint hen in hun ei-
gen omgeving of hun eigen sport-
school. Carlos Lens heeft jarenlan-
ge ervaring als sportinstructeur. Hij 
heeft diverse internationale certifi-
caten gehaald en aerobicsles gege-
ven in Florida (VS). Als fitnessexpert 
en personal trainer van bekende 
Nederlanders is hij regelmatig op tv.

Arrangement
DA geeft tien arrangementen voor 
twee personen weg, ter waarde van 
duizend euro! Na de ontvangst en 
intake volgt een rondleiding in Car-
los’ Personal Gym. Carlos verzorgt 
vervolgens zelf de personal training 
van één uur. Verder zijn in het ar-
rangement een meditatietraining, 
schoonheidsbehandeling, massage, 
een lekkere lunch en gebruik van 
sauna/stoombad inbegrepen. Uiter-
aard geldt alles voor twee personen.

Actie Shop & Win
De actie is afgelopen maandag 9 ja-
nuari van start gegaan. Bij elke be-
steding van 15,- euro ontvangt de 
klant een Shop & Win-kaart. Deze 
kunnen tot 29 januari ingevuld bij 
elke DA winkel in Nederland wor-
den ingeleverd. Uit de inzendingen 
worden in februari tien prijswin-
naars getrokken, die persoonlijk be-
richt krijgen.

Mijdrechtse vrouw overlijdt na aanrijding
Amstelveen/Mijdrecht - Bij een 
aanrijding tussen een tram en een 
bus op Poortwachter in Amstel-
veen is zaterdagavond 7 janua-
ri omstreeks 22.00 uur een 25-jari-
ge vrouw uit Mijdrecht om het le-
ven gekomen. Zij zat als passa-
gier in een lijnbus. Op een krui-
sing van Poortwachter met de tram-
baan kwamen de lijnbus en de tram 
met elkaar in botsing. De tram raak-
te met de voorzijde de linkerachter-
zijde van de bus, die juist overstak 
vanuit de richting van de Benelux-
baan. Het slachtoffer zat achter in 
de bus en werd gedeeltelijk uit het 
voertuig geslingerd. De vrouw uit 
Mijdrecht raakte bekneld en over-

leed ter plaatse aan haar verwon-
dingen. Een ingezet traumateam 
kon haar niet meer helpen.

Lichtgewond
In de tram en de bus zaten meer-
dere passagiers. In tegenstelling tot 
eerdere berichten raakten sommi-
gen van hen lichtgewond. Zij wer-
den ter plaatse verzorgd of voor 
controle naar een ziekenhuis ver-
voerd. De politie doet verder on-
derzoek naar de toedracht en heeft 
een technisch onderzoek ingesteld. 
In het onderzoek naar de aanrijding 
tussen de tram en de lijnbus zater-
dagavond op Poortwachter in Am-
stelveen zijn diverse getuigen ge-

hoord, onder wie inzittenden van de 
bus. 

Rood licht
De politie maakt uit de verklarin-
gen op dat het aannemelijk is dat 
de buschauffeur het voor hem be-
doelde rode verkeerslicht niet heeft 
gezien en is doorgereden. De tram 
reed daarop tegen de linkerachter-
zijde van de lijnbus. De politie vraagt 
mensen die getuige zijn geweest 
van dit ernstige ongeval en die nog 
niet met de politie hebben gespro-
ken, contact op te nemen met het 
Team Opsporing Ernstige Verkeers-
ongevallen van de DCIV via 0900-
8844.

Schaakvereniging Denk en Zet-Advisor
Jeroen vrolijk snelschaakkampioen

invitee Dennis Bergman en jeugd-
speler Bodhi Zonneveld, ieder met 
2 punten. De overwinning in groep 
E was afgetekend voor Jan de Boer. 
Dit met 3 1Ž2 pnt. De remise, werd 
afgedwongen door Henk van de 
Plas. Het 1Ž2  puntverlies was ech-
ter net niet genoeg om Arno Kroon 
naar de finaleplaats te brengen. Met 
3 punten eindigde Arno wel op een 
nette tweede plaats. De finalepoule 
werd dus gevormd door Ron Klink-
hamer, Hendrik Palm, Gert Jan Smit, 
Jan de Boer en Jeroen Vrolijk. Daar  
eenieder van dit selecte gezelschap 
eigenlijk wel de winnaar zou kun-
nen worden, beloofde het een span-
nende strijd te worden. Niets was 
echter minder waar! Wederom on-
geslagen eindigde Jeroen Vrolijk 
ongeslagen bovenaan; met de win-
naar van vorig jaar Hendrik Palm op 
een tweede plaats, maar wel met 1 
1Ž2 punt minder. Van de jeugd kan 
gezegd worden dat zij netjes mee-
draait. Bodhi  Zonneveld eindigde 
overall gezien keurig in het midden 
en was hiermee de beste jeugdspe-
ler. Hierin hield hij Matthijs Meijers 
en Mike van Yperen net achter zich. 
Yoeri Sohi en Brian van  Yperen ein-
digden net weer daar achter.

Golfclub Veldzijde
Dick Jonkers ontvangt 
Super Caddie Trofee 2012
Wilnis - Tijdens de drukbezoch-
te nieuwjaarsreceptie van Golfclub 
Veldzijde afgelopen zondag 8 janua-
ri werd de Super Caddie Trofee 2012 
uitgereikt. De uitreiking werd aan-
gekondigd door de voorzitter van 
Golfclub Veldzijde, Bart Weitjens, en 
de trofee werd overhandigd door de 
Super Caddie 2011, Wim Smeets. 
Het bestuur van Golfclub Veldzijde 
bepaalt ieder jaar wie de eer krijgt 
om een jaar lang een prachtig beeld 
een prominente plek in huis te ge-
ven. De prijs wordt uitgereikt aan 
een lid voor het leveren van een bo-
venmatige en onbezoldigde bijdra-
ge aan de golfvereniging. 

Voor de trofee over 2012 is besloten 
dat Dick Jonkers de trofee verdient 

omdat hij zich gedurende 12,5 jaar 
heeft ingezet als Clubconsul voor 
Stichting Handicart. Deze stichting 
heeft als doelstelling mindervalide 
golfers in staat te stellen het golf-
spel te blijven beoefenen. De inzet 
van Dick heeft ertoe geleid dat 12,5 
jaar geleden de eerste handicart op 
Golfclub Veldzijde werd geïntrodu-
ceerd. 
Vanaf dit jaar zijn driehandicarts ter 
beschikking voor spelers voor wie 
het lopen van de mooie 18 holes fy-
siek te zwaar is. Dicks betrokken-
heid bij de vereniging gaat niet ver-
loren: hij is per 1 januari toegetre-
den tot de Handicap- & Regelcom-
missie. Zijn taken voor Stichting 
Handicart binnen Golfclub Veldzij-
de draagt hij over aan Ria de Graaf. 

Lustrum
Wim Smeets ontving de Super Cad-
die Trofee 2011 omdat hij veel film-
materiaal heeft gemaakt van het wel 
en wee op en rond de golfbaan en 
voor het lustrum in 2010 een dvd 
heeft gemaakt die aan alle leden is 
uitgereikt. Wim Smeets overhandig-
de de trofee met de bemoedigende 
woorden dat een gesprek met het 
beeld tijdens een lange avond zeker 
ook het spelniveau kan bevorderen. 
Voor hem gold dat in elk geval wel 
en hij wenst Dick Jonkers alle suc-
ces om een zelfde resultaat te be-
halen. De resultaten van Dick wor-
den met spanning gevolgd. Voor-
zitter Bart Weitjens prees de leden 
voor hun aanwezigheid en betrok-
kenheid. Daar waar veel golfver-
enigingen hun ledental zien dalen, 
is bij Golfclub Veldzijde een stijging 
van het aantal leden te zien. Dat 
houdt ongetwijfeld verband met de 
opening in 2011 van 18 holes waar-
door er weer plaats voor nieuwe le-
den is, maar ook de activiteiten die 
door de vereniging georganiseerd 
worden, dragen daar aan bij.

Gezellig oliebollen-
toernooi Veenshuttle

Wilnis - Zondag 8 januari was weer 
het oliebollentoernooi in de Willis-
stee. Een volle zaal met ouders en 

kinderen die van 10.00 tot 13.00 uur 
samen een aantal partijtjes badmin-
ton konden spelen. De teams waren 

door Anja van tevoren ingedeeld 
en konden op zes banen partijtjes 
van 12 minuten spelen. Jeugdleden 
konden hun ouders en senioren hun 
kinderen meenemen. 

Het was dit jaar echt overvol en heel 
gezellig in de zaal. Om de 12 minu-
ten ging de zoemer en konden de 
volgende partijen gespeeld worden. 
Iedereen was uiteindelijk winnaar 
want in de bar stonden grote scha-
len met heerlijke oliebollen waar 
lekker van gegeten werd.
Je vroeg je af en toe af óf de kin-
deren óf de ouders fanatieker wa-
ren, maar alle wedstrijden werden 
met heel veel plezier en sportief ge-
speeld. Een mooie traditie welke 
bij kinderen en ouders uitstekend 
in de smaak valt en een leuke en 
ontspannen manier om met z’n al-
len het nieuwe jaar sportief te be-
ginnen. 
Voor meer informatie en foto’s zie 
de website www.veenshuttle.nl

De Amstel eerste in de 
nachtmarathon
Regio - Ook dit jaar had Zwem- en 
polovereniging De Amstel uit Uit-
hoorn/De Ronde Venen zich weer 
ingeschreven voor de ‘6 uur van 
Nieuwkoop’. In de eerste week van 
het nieuwe jaar organiseert zwem-
vereniging De Plas samen met 
zwembad de Wel een nachtmara-
thon. Elke zwemmer in een team 
van acht zwemt elke twee uur een 
kwartier lang zoveel mogelijk (kilo)
meters. Aan het einde van de avond, 
dus om middernacht wordt de eind-
uitslag bekend gemaakt. Dit jaar 
deed de Amstel mee met maar liefst 
drie teams 
Amstel-1: Bart van der Zwaan, 
Nick Drenth, Stefan Oudshoorn, 
Thijs Böhm, Ineke Hond, Nick Sij-

mons, Coen van Haasteren en Rick 
Amstel-2: Elrik Maat, Iris van der 
Moolen, Mark Visser, Niké van Duij-
keren, Judith Reesink, Elmer Kok en 
Lois van Duijkeren 
Amstel-3: Vince Sijmons, Mouna 
Oudshoorn, Romy Verhagen, Vale-
rie Otten, Daniel van der Laan, Fleur 
van Diemen, Martijn Ottenhof en 
Bram Degens

Coach/trainers Rock en Ineke had-
den de afgelopen weken tijdens de 
trainingen al toegewerkt naar deze 
nachtmarathon door elke training af 
te sluiten met een kwartiertje ‘beu-
ken’. Al snel bleek zaterdag dat deze 
aanpak z’n vruchten af ging werpen; 
al na een uur had Amstel-1 z’n ach-

tervolgers weten af te schudden en 
werd de voorsprong gedurende de 
daaropvolgende 5 uur alleen maar 
groter. 
Met een totale afstand van 26.650 
meter op de 6 uur eindigde Am-
stel-1 op afstand op de eerste 
plaats van de 18 teams, met Am-
stel-2 (23.500 meter) op een zes-
de en Amstel-3 (20.500 meter) op 
een keurige twaalfde plaats. En als 
snelste zwemmer van deze avond 
eindigde Amstel-lid Bart van der 
Zwaan met een totaal afgelegde af-
stand van maar liefst 3550 meter! 
Plan voor volgend jaar is om met 
de 3 Amstelteams op de 1e, 2e en 
3e plaats te eindigen en het abso-
lute record uit 1998 van De Gouwe 
uit Waddinxveen met 29.900 meter 
te verbeteren. Belofte maakt schuld!
Benieuwd waar die mensen van de 
Amstel allemaal nog meer mee be-
zig zijn? Kijk op hun website: www.
zpv-de-amstel.nl.

Finstral Rallyteam in Dakar Rally

Teun Stam en Johan Elfrink 
nog steeds in de race
Uithoorn - Afgelopen week is de 
Dakar Rally van start gegaan in Ar-
gentinië. De mannen van het Fin-
stral Rallyteam zijn inmiddels in Chi-
li aangekomen om daar de rally te 
vervolgen. Afgelopen zondag 8 ja-
nuari hadden de mannen een rust-
dag en maandag, dag 8, hebben zij 
van Copiapo naar Antofagasta ge-

reden. De dag bestond uit een ver-
bindingsroute van 245 kilometer en 
een special van maar liefst 477 ki-
lometer. 
In de rally zijn er al veel rijders uitge-
vallen. Teun Stam met zijn truck en 
Johan Elfrink samen met Enno Hor-
tulanus zitten echter nog steeds in 
de race! Zij hebben wel een aantal 

problemen gehad onderweg maar 
deze konden gelukkig snel opge-
lost worden.

De rest van de rally kan ook gevolgd 
worden op www.finstral-rally.com, 
en op RTL7 wordt elke avond een 
uur zendtijd besteed aan deze we-
reldwijd bekende rally.
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Nieuwe cursussen bij 
Stichting ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Komende we-
ken, eind januari, starten bij de 
Stichting ‘Paraplu’ enkele nieuwe, 
interessante en zeer leerzame cur-
sussen, zowel creatieve als zeer 
praktische cursussen. Voor deze 
cursussen bestaat nog de mogelijk-
heid om in te schrijven.

Verdiepingscursus Reiki 1
Deze cursus is voor mensen die een 
Reiki 1 cursus hebben gedaan en 
dus bekend zijn met Reiki en de be-
hoefte voelen om hier in een groep 
wat intensiever mee bezig te zijn en 
behandelingen onderling uit te wis-
selen. De cursus wordt geleid door 
twee zeer ervaren Reiki-masters, 
te weten docente M. Castrikum en 
mede-docent is A. Borsboom. De 
cursusbijdrage is inclusief 4 kopjes 
thee of koffi e of glas water per dag-
deel.
De cursus wordt gehouden op 4 
zondagochtenden van 10.30-12.30 
uur, op 22 januari 2012 tot en met 
18 maart 2012. De totale kosten be-
dragen 45,00 euro.

Abstract Schilderen met Materie
“De doelstelling van deze cursus is 
om u de abstracte schildermetho-
de met materie aan te leren. Hier-
onder wordt verstaan: het gebruik 
van veelal natuurlijke materialen bij-
voorbeeld. zand, steen, hout etc. Ei-
genlijk alle materialen waarin mo-
gelijkheden zijn en die een creatief 
gevoel geven,” zegt mevrouw Lidy 
Tijssen, de docente van deze cursus.
Tijdens de cursus wordt het ge-
voel voor vorm, lijn, kleurencombi-
natie, harmonie en het gebruik van 
materie uitgelegd. De deelnemers 
zijn helemaal vrij in expressiviteit.
De materiaalkosten bedragen 10,00, 
dit is incl. het doek van 60x60 cm en 
de gel. Nodig zijn: schort, oud bord, 
potlood, gum, acrylverf, penselen en 
schetsblok A4 en niet uw mooiste 
kleding.
De cursus is verdeeld over 10 dag-
delen op de woensdagen 25 janu-
ari tot en met 4 april van 19.30 tot 
22.00 uur en de totale kosten bedra-
gen 54,00 euro.

Opfriscursus Verkeer 
en Veiligheid 
“Een bijzonder praktische cursus 

met name voor bestuurders die al 
geruime tijd hun rijbewijs hebben. In 
de loop der jaren is er veel gebeurd 
in de WegenVerkeersWet waarvan 
de meeste bestuurders nauwelijks 
afweten. Dit kan soms voor gevaar-
lijke situaties zorgen”, horen we uit 
de mond van Wim van Dijkhuizen, 
een erkende instructeur van Alblas 
Verkeersschool. “Als u uzelf ook een 
verkeersupdate gunt, meld u dan nu 
aan voor deze cursus”.
Deze typische en belangrijke opfris-
cursus vindt plaats op dinsdag 24 
januari van 13.30 tot 15.30 uur, kos-
ten 16,00 euro.

Teken- en Basistechnieken 
Blok 3: “Natuurtekenen 
in elk seizoen”
“Dit cursusblok is een vervolg op 
blok 1 en de deelnemers leren, al 
tekenend naar de natuur, een eigen 
stijl van tekenen te ontwikkelen. Er 
wordt nader ingegaan op details 
aan planten en bloemen”, verduide-
lijkt docente Joke Reurings. ”Naast 
potlood komt het gebruik van inkt 
en aquarel aan de orde. We ont-
dekken de schoonheid van de na-
tuur en worden verrast door de ver-
scheidenheid aan vorm en kleur. 
Zowel beginners als gevorderden 
zijn welkom”. De te gebruiken ma-
terialen zijn tekenpotloden B en 1B, 
een kneedgum, een schetsblok en 
een aquarelblok van ca. 30-40 cm., 
aquarelverf en -kwasten en Oost-
Indische inkt.
De cursus bestaat uit 8 dagdelen op 
maandagen 30 januari tot en met 26 
maart van 09.30 tot 11.30 uur, kos-
ten 36,00 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over de-
ze en andere cursussen en work-
shops kunt u vinden in het pro-
grammaboekje - af te halen bij 
de ‘Paraplu’ - en op de website 
www.stichtingparaplu.nl. Voor aan-
melding kan men online inschrij-
ven of een inschrijfformulier wor-
den ingeleverd dat kan wor-
den gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Toeval uit afval
Uithoorn - Van 15 januari tot en 
met 19 februari kunt u bij Galerie 
Fort aan de Drecht zien dat er veel 
creatiefs te halen valt uit verpak-
kingsmaterialen zoals dozen, plas-
tic bakjes, doppen, afvalhout, kauw-
gomstrips, etc, etc. Soms ontstaat 
er bij toeval een prachtig werkstuk, 
soms is hiervoor meer sturing nodig. 
In ieder geval hebben zo’n 200 leer-
lingen van het basisonderwijs vlijtig 
gespaard om uit hun meegebrachte 
zak afval iets moois te maken. Veel 
van deze werkstukken worden ten-
toongesteld in Galerie Fort aan de 
Drecht onder de titel ‘Toeval uit af-
val’.
Kinderen van de JAP (Jeugd Acti-
viteiten Paspoort) groep, maar ook 
leerlingen uit diverse groepen van 
basisschool De Regenboog en De 
Kajuit en twee groepen van de NSO 
De Blokkendoos zijn druk in de 
weer geweest met hun materialen.

Het resultaat is te zien in deze bij-
zondere expositie bij Galerie Fort 
aan de Drecht. 
Verder zullen werken van een drietal 
kunstenaars, te weten Syts Sytsema, 
Gerda de Vries en Paul Tas het ge-
heel completeren.
Kortom: een uniek samenwerkings-
project tussen Galerie Fort aan de 
Drecht, basisscholen, Naschoolse 
opvang, De Hint en de deelnemen-
de kunstenaars.
De opening zal zijn aanstaande 
zondag 15 januari om 15.00 uur en 
wordt verzorgd door mevrouw Ria 
Zijlstra, wethouder Milieu, Jeugd en 
Onderwijs. De Hint verzorgt de mu-
zikale omlijsting met een heus afval-
orkest.
Toeval uit Afval is te zien op donder-
dag/vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur 
en op zaterdag/zondag van 12.00 tot 
17.00 uur in Galerie Fort a/d Drecht, 
aan Grevelingen 50. in Uithoorn.

Nachtgeluiden
De nachten zijn lang, de da-
gen zijn kort. Met kerst zon-
gen we over de Stille Nacht. 
Maar is die nacht wel zo stil. 
Luister eens goed en je hoort 
van alles. Gakkende, Grauwe 
Ganzen vliegen over. Kluk, 
kluk roepen de Kolganzen, die 
vanuit het koude Noorden hier 
overwinteren. De Brandgan-
zen laten een soort blaffen 
horen. De vele Smienten in de 
polder fl uiten. Zo heb je toch 
al een nachtelijk concert. In 
januari komt daar een geluid 
bij: de Bosuil. Het mannetje 
gaat dan, als het weer een 
beetje meezit, op vrijersvoe-
ten. De roep klinkt ongeveer 
zo: ‘hoe hoehoe hoe’; veel ge-
bruikt in griezelfi lms vanwege 
het sinistere en verdragende 
geluid. Het vrouwtje Bosuil 
antwoordt met een schril en 
luid ‘kuwiet kuwiet’. Bosuilen 
hebben soms al in februari 
eieren. Als je denkt, leuk zo’n 
Bosuil maar die komt echt 
niet in onze polders voor, dan 
heb je het mis. Er komen hier 
wel degelijk Bosuilen voor. Ik 
heb Bosuilen meerdere ma-
len op verschillende plaat-

sen gehoord. Bosuilen eten 
knaagdieren, vogels, kikkers 
en insecten; in onze omge-
ving prima voorhanden. Het 
liefst broeden ze in een oude 
holle boom. Bij gebrek aan 
zo’n boom mag het ook een 
verlaten gebouw, oud roofvo-
gelnest of nestkast zijn. Een 
Bosuil is niet zo kieskeurig. 
Naast Bosuilen hebben we in 
onze polders ook Ransuilen. 
Bij het Libellenbos in Uithoorn 
zitten er soms wel 14 bij el-
kaar. Steenuilen vind je bij 
boerderijen met fruitbomen, 
zoals aan de Hoofdweg in 
Mijdrecht. Kerkuilen broeden 
bij de zorgboerderij aan de 
Amstelkade. Aan de kleur 
ogen van uilen kun je zien 
wanneer de uilen jagen. De 
Bosuilen en Kerkuilen met hun 
zwartbruine ogen ’s nachts. De 
Ransuilen met oranje ogen al 
in de schemering. De Steenuil 
met gele ogen ook overdag.
“Piep, piep, piep”, wat hoor ik 
nou... een muis! Hoezo, stille 
nacht, hoezo, muisstil...

Anja de Kruijf
IVN natuurgids

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

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

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

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

Gevonden:
- Vinkeveen, Achterveld: bruin/wit/zwartgevlekte poes.
- Vinkeveen, Achterveld: lapjespoes, zwart met roestbruin;
 witte bef; linkeroorrandje wit.
- Mijdrecht, Molenwiek t.o. school: zwarte poes.
- Mijdrecht, Dorpstraat: Cyperse poes.
- Uithoorn, Troelstralaan 11: Magere zwart-witte kat met bruin.

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

Vrijdag cursusmarkt van 
Cursusproject in De Boei
Vinkeveen – Kom vrijdag ook naar 
de cursusmarkt van het Cursuspro-
ject De Ronde Venen! Er is weer 
een geweldig aanbod van cursus-
sen, bijvoorbeeld Zumba, Spaans 
voor gevorderden of beginners, 
workshop Creatief Schilderen, Ma-
ken van een Voorjaarsdecoratie, een 
Paasarrangement, Lezingen, Wan-
delingen, Fotografi e, Computeren, 
Frans, Fitness en Yoga. 
Het inschrijven begint om 19.30 uur 
en duurt tot 21.00 uur. De markt 
wordt gehouden in De Boei aan 
Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Veel docenten zijn aanwezig. Het to-
tale cursusoverzicht staat op www.
cursusproject.nl. Vanaf komende 
maandag 16 januari kunt u inschrij-
ven bij de Rabobank of via internet, 
maar alleen nog voor de cursussen 
die niet zijn volgeboekt. 

Wilt u nu alvast meer informa-
tie, bel dan even met Auwert Dek-
ker, tel. 0297-261849 of kijk op de 
site van Cursusproject De Ron-
de Venen. Stuur een mailtje naar 
cursusproject@planet.nl als u de 
nieuwsbrief wilt ontvangen.

Driekoningen
Veel plezier voor bewoners 
Gerardus Majella
Vinkeveen - Op vrijdag 6 januari 
kwamen de bewoners van Gerardus 
Majella bij elkaar om te praten over 
Driekoningen. 
Hoe werd dit feest gevierd? Hoe 
worden de Drie Koningen genoemd: 
wijzen, sterrekijkers, belangrij-
ke mannen. De bewoners bekeken 
de beelden uit de kerststal. Ook zij 
gingen op zoek naar dat bijzonde-
re kindje: het kindje Jezus. Er is ge-

sproken over hoe de Drie Koningen 
afgebeeld worden in de verschillen-
de boeken. Een bewoner kreeg een 
kroon opgezet, een andere bewoner 
heeft de koningsmantel aangetrok-
ken en men toonde de mantel, de 
kroon en de kameel aan elke bewo-
ner van Verzorgingshuis Gerardus 
Majella. Kortom, het was een fi jne 
middag met een kopje koffi e of thee 
met een heerlijk plakje cake.

Aanstaande zaterdag 14 januari:
Vierde editie Harder 
Heavy in The Mix
Uithoorn – Komende zaterdag 14 
januari is de vierde editie van Har-
der Than Heavy in jongerencentrum 
The Mix. Deze door jongeren geor-
ganiseerde avond brengt deze keer 
drie fantastische metalbands.

Allereerst zal de Amsterdamse band 
Eardanger het podium beklimmen. 
Eardanger is opgericht in de ja-
ren tachtig, de hoogtijdagen van de 
heavymetal. De band heeft na drie-
entwintig jaar een verjonging on-
dergaan, maar speelt nog steeds de 
jaren tachtig metal van weleer! De 
lp Full blast at Last! benadrukt nog 
maar een keer dat deze muziekstijl 
weer helemaal terug is in 2012!
Als tweede band is Mother of Sin 
gecontracteerd. Deze eveneens Ne-
derlandse melodieuse powermetal-
band kan zich verheugen in veel na-
tionale maar ook internationale aan-
dacht. In de nummers van MoS ko-
men alle metalstijlen tezamen in 
zeer creatieve nummers. De door 
Dick Kemper (Vandenberg) gepro-
duceerde cd Apathy is een voor-
beeld van wat de drie mannen in 
huis hebben!
Als zogenoemde headliner is het 
voor de organisatie een eer om het 
Amsterdamse Angus te mogen be-
groeten.

Angus
De band Angus dateert uit 1983 en 
was een van de eerste Nederlandse 
hardrockbands die in korte tijd evo-
lueerde tot speedmetalband. Angus 
stond met de nummers ‘Aliens’ en 
‘Lonesome Fighter’ op de verzamel 
LP ‘The Heavy Touch’ en bracht kort 
daarna de LP ‘Track of Doom’ (1985) 
uit via Megaton Records. De band 
produceerde de LP zelf en nam de 
nummers op in slechts 7 dagen. De 
LP kreeg aandacht in de landelijke 
nieuwsmedia en met het nummer 
‘When Giants Collide’ kwam An-
gus op TV. Na het uitbrengen van 
Track of Doom ging Angus op tour-
nee door het vaderlandse clubcir-
cuit. Track of Doom werd ook in de 
USA uitgebracht op LP via Medusa 
Records.
Daarnaast geldt Angus als de uit-
vinder van een geheel nieuwe stro-
ming in de metal, de ‘sexmetal’. Dit 
naar aanleiding van de 12” single 
Papa don’t Freak (1986); een ero-

tisch getinte parodie van Madonna’s 
wereldhit Papa Don’t Preach. Het 
was met name de coverfoto van ‘Pa-
pa don’t Freak’ die de Nederland-
se muziekpers in beroering bracht. 
Op de cover stonden de vier bandle-
den, niet bepaald slanke heren, op-
gemaakt met make-up en uitgedost 
in nietsverhullende dameslingerie 
voor de ingang van een peepshow 
ergens in het Amsterdamse Wal-
lengebied. Destijds werd deze foto 
door het muziekblad Hitweek uitge-
roepen tot ‘meest walgelijke cover-
foto van het decennium’. Doch het 
ging niet alleen om de foto. Madon-
na’s commerciële Papa don’t Preach 
werd door het wilde gitaarspel van 
Bert Foxx en de seksueel getinte, 
dubbelzinnige teksten van William 
Lawson ruw verbouwd.
Na ‘Papa don’t Freak’ kwam de 
tweede LP van Angus uit via Mega-
ton Records; ‘Warrior of the World’ 
(1986). De LP werd geproduceerd 
door de Engelse John Tilly die de 
sound vervolmaakte. Op de LP werd 
speedmetal afgewisseld door hea-
vymetal. Voor het eerst werd ook een 
heavy ballad opgenomen: ‘I’m a fool 
with love’. Ook deze LP kreeg lan-
delijke aandacht. De band was een 
regelmatige gast van het destijds 
bekende radioprogramma VARA’s 
Vuurwerk. Angus tourde opnieuw 
door het clubcircuit, maar had back-
up nodig van het eigen platenlabel 
om zich te kunnen ontwikkelen. Dit 
gebeurde niet: Het faillisement van 
Megaton Records luidde tevens het 
einde in van de band.

Culstatus
Met het verstrijken van de jaren na 
de uitgave van ‘Warrior of the World’ 
kreeg Angus steeds meer een cult-
status in de metal underground. Het 
was vanwege deze status dat Sen-
tinel Steel Records uit New Jersey 
USA de band cont(r)acteerde en de 
lp’s ‘Track of Doom’ en ‘Warrior of 
the World’ na een remix en remaste-
ring op 1 cd uitbracht in 2001.
Deze cd was een ode aan plek die 
de band innam in de Nederlandse 
Metalscene uit de jaren ‘80 van de 
vorige eeuw. Sindsdien treedt An-
gus weer sporadisch op in Neder-
land en Duitsland. Nu dus uniek in 
The Mix. De avond begint om 20.30 
uur en kost 10,00.
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Inschrijving geopend voor 
PK Sport Bosdijkloop
Vinkeveen - Zondag 19 februari 
klinkt op de Kerklaan in Vinkeveen 
het startschot voor de jaarlijkse PK 
Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub De 
Merel organiseert dit hardloopeve-
nement voor de 34ste keer. Iedereen 
is van harte welkom bij deze gezelli-
ge loop in de winterperiode.
Het aantal deelnemers nam de af-
gelopen jaren gestadig toe. Het suc-
ces is mede te danken aan de ge-
zellige ambiance in en om sport-
hal De Boei in Vinkeveen en aan het 
mooie parcours. Daarbij spelen voor 
de lange afstanden de prachtige na-
tuur van enerzijds de Vinkeveense 
Plassen en anderzijds het recreatie-
terrein Bosdijk een grote rol. De al-
tijd variërende weersomstandighe-
den bepalen doorgaans het karak-
ter van deze klassieker.
De lopers kunnen kiezen uit een 
halve marathon (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
de door het fraaie buitengebied van 
Vinkeveen, en een 5-kilometerloop 

door de kern van Vinkeveen. Deze 
afstanden zijn zowel geschikt voor 
wedstrijdlopers als voor recreanten. 
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is 
er een loop van 1,7 kilometer, even-
eens door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal 
De Boei in Vinkeveen (Kerklaan 32). 
Deze sporthal is een fraaie en ruime 
accommodatie, voorzien van kleed-
ruimten, douches en een foyer met 
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook 
is er een masseur om de benen voor 
en na de loop te laten masseren. 

Doe ook mee!
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Hierdoor hoef 
je op de dag van de loop geen in-
schrijfformulier in te vullen. Het in-
schrijfgeld betaal je op 19 februari, 
de dag van de loop, contant in De 
Boei bij het afhalen van het start-
nummer en de veterchip. Bij voorin-
schrijving bedraagt het inschrijfgeld 
voor de halve marathon en de 10-ki-

AKU atleten doen het 
goed in Egmond en Leiden
Regio - Traditioneel is het eer-
ste weekend van januari weer een 
druk weekend voor onze lopers. De 
3e wedstrijd in het Zorg en Zeker-
heidscircuit wordt weer gelijk ge-
houden met de uitdagende wed-
strijd in Egmond.

In Egmond wordt een halve ma-
rathon gelopen, die deels over het 
strand en door de duinen gaat. Een 
uitdagend parcours dat na de afge-
lasting van vorig jaar een groot aan-
tal lopers van AKU trok. Totaal de-
den er 11 leden mee. John van Dijk 
presteerde uitstekend met een pri-
ma tijd van 1 uur en 15 minuten over 
het zware parcours. Ook de ande-

re lopers namens AKU, zoals Mario 
Willemse , Karin Versteeg en Mandy 
Plasmeijer leverde een prima pres-
tatie. 

Door deze forse deelname in Eg-
mond was helaas de deelname 
aan de 3e loop in het Zorg en Ze-
kerheidscircuit in Leiden namens 
AKU wat beperkter als normaal. In 
een prima weertje, lekker zonne-
tje, een graad of 9 en weinig wind 
ging de grootste groep lopers om 
11 uur van start voor een loop die 
hen in de richting van het noor-
den van Leiden bracht. De 15 ki-
lometer lopers gingen om de golf-
baan heen en liepen een extra ron-

Viertal wedstrijden in het 
eerste weekend voor AKU
Regio - Zaterdag 7 januari – In het 
eerste weekend van het nieuwe jaar 
werd een viertal wedstrijden ge-
lopen waaraan de atleten van het 
SteenbokRunningTeam en AKU aan 
meededen. De weersomstandighe-
den waren zacht, maar er stond een 
pittig windje. 
Indoorwedstrijd Apeldoorn
Op zaterdag 7 januari werd in Apel-
doorn de indoorwedstrijden gelo-
pen waar SRT atleet Erwin Koopstra 
op de 1500 meter als eerste aan de 
start verscheen. Erwin kampte aan 
het begin van de week met een vi-
rus, waardoor hij afgelopen week 
maar één training heeft kunnen af-
werken. Hij finishte in 4.16,43, waar-
mee hij eindigde op de 8e plaats in 
zijn categorie!
Tinka Offereins was de tweede SRT 
atleet die in actie te zien was. Op de 
800 meter veroverde ze de 2e plaats 
met een tijd van 2.22,67, wat voor de 
opening van haar indoorseizoen ze-
ker een mooie tijd is! Jon Schouwe-
naar stond aan de start bij twee on-
derdelen. Eerst liep hij de 60 me-
ter in een tijd van 7.56, waarbij hij 
net boven zijn persoonlijke record 
uitkwam. Later op de dag liep hij 
de 400 meter in 52.06 waarmee hij 
overall op de 5e plaats eindigde, 
beide zeer goede prestaties!
Crosscompetitie Bussum
In Bussum werd op zaterdag 7 janu-
ari de 2e crosscompetitie georgani-
seerd waar SRT- en AKU atlete Kim 
Hittinger aan mee deed. Kim is weer 
hartstikke goed op weg en eindigde 
als 2e in haar categorie.
Runnersworld Bosloop,Leiden
Op zondag 8 januari stond SRT at-
leet Marcel Pool aan de start bij de 
Runnersworld Bosloop van het Zorg 
en Zekerheidscircuit. Het 15 kilo-
meter lange parcours werd af en 
toe lastig gevonden mede door de 
harde wind. Desondanks wist Mar-

cel de overwinning te behalen bij 
de senioren in een tijd van 53.48,0. 
Overall gezien veroverde Marcel de 
3e plaats. 
Egmond Halve Marathon 
Ook werd op zondag 8 januari de 
40ste PWN Halve marathon van Eg-
mond gelopen. Dit was een prach-
tige editie met snelle tijden dankzij 
het harde strand en de noordwes-
ten wind, die de atleten een extra 
zetje in de rug gaf. AKU atleet Freek 
Koersvelt legde de 21,1 kilometer af 
in 1.25,55. Ondanks het zware par-
cours door de duinen vond Freek 
dat hij lekker gelopen heeft.
Ook Mandy Plasmeijer liep een uit-
stekende race en finishte in 1.42,40 
en eindigde als 25e in haar catego-
rie. Danja Donkervoort kwam re-
delijk onvoorbereid aan de start en 
kwam na 2.12,50 over de finish. Tot 
slot kwam Kees Verkerk aan de start 
op de kwart marathon en kwam 
over de streep na 1.07,43.ll

Viertal klaverjastoernooien bij 
buurtvereniging Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zaterdag 
14 januari vindt weer de eerste kla-
verjasavond van dit nieuwe kalen-
derjaar plaats bij de Buurtvereni-
ging Amstelhoek.
Er wordt gekaart om leuke prijzen 
en er bestaat de mogelijkheid om 
lootjes te kopen.
De avond begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf half acht.
Entree 2,50. Komt u wel op tijd?
De vorige avond was met 60 bezoe-

kers zeer geslaagd. Voor een gezel-
lige kaartavond….?  Tot zaterdag de 
veertiende!! (adres: Engellaan 3a).

Tevens vinden er op 3 februari en 
2 maart de traditionele viertal kla-
verjas toernooien plaats. Hierbij 
geeft u zich op per team (kosten 
10,-), maar speelt u individueel.
Vooraf opgeven is hierbij nood-
zakelijke en kan bij mevr. C. Felix 
(tel:.0297-568802).

PK Sport blijft hoofdsponsor 
van de Bosdijkloop
Vinkeveen - PK Sport en Toer Trim-
club De Merel hebben op dins-
dag 3 januari 2012 hun samenwer-
king met een termijn van drie jaar 
verlengd (2012-2014). In het ka-
der van de nieuwe overeenkomst is 
PK Sport wederom de hoofdspon-
sor van de Bosdijkloop. Het winter-
se hardloopevenement in Vinkeveen 
op de 3e zondag van februari heeft 
een lange traditie. De 34ste editie is 
op zondag 19 februari 2012. 
Voorzitter van TTC De Merel, En-
no Steenhuis Geertsema, zei daar-
bij het volgende: ”Wij zijn erg tevre-
den met de verlenging van de sa-
menwerking met PK Sport, sinds 
2009 de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop. Mede door hun sponsoring 
kunnen wij aan lopers en publiek op 
veel fronten kwaliteit bieden: van 
verzorging tot elektronische tijdre-
gistratie, een laag inschrijfgeld en 
een gezellige ambiance in en nabij 
De Boei in Vinkeveen”.
Directeur PK Sport, Peter Kinkel: 
“Wij zijn er uiteraard bijzonder trots 
op dat we ook de komende jaren 
weer de hoofdsponsor van de Bos-
dijkloop zijn.
Wij tonen hiermee onze betrokken-
heid bij een van de belangrijkste 
sportevenementen in Vinkeveen”. 
Meer informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop op zondag 19 febru-

Ondertekening sponsorovereenkomst bij PK Sport in Vinkeveen met links op 
de foto Peter Kinkel en rechts Enno Steenhuis Geertsema.

Biljartvereniging De Hoef organiseert

Dit weekend open koppel-
driebandentoernooi

De Hoef - Komende vrijdag 13 en 
zaterdag 14 januari zal Biljartvereni-
ging ‘De Hoef’ weer het open kop-
peldriebandentoernooi organiseren, 
die met koppels gespeeld zal wor-
den.
De kampioenen 2009 John v Dam/
Do v Doorn en 2010 Bert Loogman/

Paul Schuurman en nog 13koppels 
van grote klasse zullen de aanval in-
zetten om de wisselbeker die Theo 
Bartels en Bart de Bruyn vorig jaar 
2011 hadden gewonnen en zij zullen 
hem met hand en tand verdedigen .
De voorrondes beginnen op vrijdag 
13 januari vanaf 19.30 uur en zater-

dag 14 januari vanaf 12.00 uur. De 
kruis finales tussen de winnaars van 
de vrijdag en de zaterdag zullen om 
ongeveer 16.00 uur plaats gaan vin-
den. Het driebanden koppeltoernooi 
houdt in dat twee biljart spelers sa-
men een aantal caramboles moet 
halen, welke gerelateerd is aan hun 
eigen gemiddelde.
Om de wedstrijden niet te lang te la-
ten duren is gekozen voor verkorte 
partijen. Het minimum aan caram-
boles is 4 + 4 = 8 caramboles en het 
maximum is 10 + 10 = 20 caram-
boles, voor jou en je maat samen. 
Graag tot 13 januari.

lometerloop 6 euro en voor de 5-ki-
lometerloop 4 euro. Deelname aan 
de jeugdloop is gratis!
Het inschrijfgeld is inclusief het 
startnummer en het gebruik van de 
(huur)chip. Per groep voorinschrij-
ven is ook mogelijk, aanmelden 
via e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com. Voorinschrijven is mogelijk tot 
en met 16 februari. Let op: de voor-
inschrijving is 1 euro goedkoper dan 
de inschrijving op de dag van de 
loop zelf. Inschrijven in De Boei kan 
op 19 februari vanaf 10.30 uur tot 
uiterlijk een kwartier voor de start. 

Tijdwaarneming, starttijden, 
parcours en waterposten
We maken gebruik van elektroni-
sche tijdwaarneming, via een chip 
aan de schoen. Je krijgt de chip bij 
het afhalen van het startnummer. 
Na de finish nemen vrijwilligers de 
chip weer in. De start van de halve 
marathon is om 12.00 uur, de 10 ki-
lometer om 12.05 uur, de 5 kilome-
ter om 12.10 uur en de 1,7 kilometer 
jeugdloop om 12.12 uur.

Het parcours is vlak en over ver-
harde wegen. Vele vrijwilligers zor-
gen voor een veilige route. De kilo-
meterpunten worden bij alle afstan-
den met grote kilometerborden aan 
de zijkant van de weg aangegeven, 
per afstand een andere kleur, en 
één bord per kilometer. Wil je alvast 
de route zien? Ga naar www.ttcde-
merel.nl, per afstand staat daar een 
plattegrond met een routebeschrij-
ving. De kleur van de route corres-
pondeert met de kleur van het start-
nummer.

Op verzoek van de lopers op de hal-
ve marathon zijn er meer waterpos-
ten, namelijk drie (na 4½, 11 en 18 
kilometer). Op de 10 kilometer is er 
één waterpost (na 7 kilometer). Al-
le posten zijn voorzien van water, 
sportdrank (Isostar Lemon) en si-
naasappels. Na de finish zijn er fles-
jes water. 

Informatie
Meer weten over de PK Sport Bos-
dijkloop? Kijk op www.ttcdemerel.nl, 
bel Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg ons op Twitter (@Bosdijk-
loop).

Negen UWTC coureurs 
strijden op het NK Veldrijden
Regio - Afgelopen weekend zijn in 
het Noord-Brabantse Huijbergen de
Nederlandse Kampioenschappen 
veldrijden gehouden. De UWTC was 
met een ruime afvaardiging van ne-
gen renners aanwezig, waarbij ook 
de door Sjon van den Berg geregel-
de camper vlakbij de start bijdroeg 
aan de perfecte verzorging die de 
renners kregen dit weekend. 

Naast deze camper waren er ook 
twee mechaniciens aanwezig om de 
fietsen tiptop te houden. Op zater-
dag mocht Bart de Veer bij de Nieu-
welingen de spits afbijten voor de 
UWTC, hij kwam in zijn eerste NK bij 
de nieuwelingen tot een 62e plaats. 
Vervolgens was het de beurt aan de 
mannen op leeftijd, eerst de Mas-
ters 50+ met daarin Ben de Bruin 

en Rene Wiebes, die respectievelijk 
35e en 36e werden, en vervolgens 
de Masters 40+, waarin Pieter Hei-
dema een snelle start moest beko-
pen en uiteindelijk op een 23e plek 
eindigde, met achter hem Sjon van 
den Berg op een 39e plek.

Amateurs
Ook in de laatste categorie van de 
dag, de amateurs, waren er UWTC-
ers te vinden. Dennis Moolhuijsen 
hield Henk de Jong lang in het vizier, 
maar moest na kettingproblemen 
een aantal man voorbij laten gaan. 
Henk had op zijn beurt zijn handen 
vol aan het technische rondje, waar 
steile beklimmingen en lastige afda-
lingen elkaar in hoog tempo opvolg-
den. Henk werd 35e en Dennis sloot 
zijn NK-debuut af met een 42e plek.

Elite
Op zondag was het de beurt aan de 
Elite. Met tegenstanders als voor-
malig wereldkampioen Lars Boom 
wisten Joost Spring in ‘t Veld en Bas 
de Bruin van te voren al dat ze niet 
voor de overwinning meededen.
Het hele seizoen al doen deze man-
nen goed mee in het nationale cir-
cuit en de goede vorm werd ook 
vandaag getoond. 

Zowel Joost als Bas wist in de top 
20 van de nationale top te eindigen, 
met een 17e plek voor Bas en een 
19e voor Joost. 
Beide mannen waren zeer tevreden 
met deze uitslag, in de wetenschap 
dat het niet meer dan normaal is dat 
ze iets tekort komen tegen de full-
time professionals.

SV Hertha zaalvoetbal-
toernooi is weer van start!
Vinkeveen - SV Hertha heeft de 
eerste dag er op zitten van het 
Winterstopzaalvoetbaltoernooi 
(wszvt). Alles liep op rolletjes 
deze eerste dag en alle jongens 
en meisjes hadden er heel veel 
zin in. 

Op de eerste speeldag vonden 11 
wedstrijden plaats waarin maar 
liefst 106 doelpunten werden ge-
maakt. Het eerste doelpunt van het 

toernooi werd gescoord door An-
nabel van Veen! Ook de komende 
4 zondagen zal de Boei weer in het 
teken staan van het Albert Heijn / 
SV Hertha winterstopzaal voetbal-
toernooi. Het toernooi vindt dit jaar 
voor de 32e keer plaats en wordt 
gesponsord door de Albert Heijn in 
Vinkeveen. Vorig jaar lag de com-
petitie zeer lange tijd stil wegens 
sneeuw en vorst, gelukkig konden 
we lekker voetballen in de zaal. Dit 

de door een waterrijk gebied. De 10 
kilometer lopers gingen direct terug 
richting Leiden voor een ronde door 
het bos. Dat bij sommige van de lo-
pers de oliebollen en glühwein nog 
in de buik zaten bleek uit de tijd bij 
de finish. Maar Paul Hoogers hand-
haafde zijn uitstekende positie met 
een 13e plaats overall en een eer-
ste plaats in zijn categorie. Hierdoor 
staat hij na drie wedstrijd stevig op 
de eerste plaats in de categorie he-
ren 55 plus op de lange afstand. 
Ook Irma van Balken (met trainer 
Jaap als haas) realiseerde een uit-
stekende 34e plaats met een gewel-
dige tijd van 49 minuten 13 secon-
den. Na haar voetblessure de snel-
ste tijd op de 10 kilometer. John Ce-
lie snelde op de 5 kilometer naar 
een snelle 21.35 op de 5 kilome-
ter, hetgeen op dit bochtige circuit 
een prima tijd is. Bram van Schagen 
blijft zich verbeteren op de lange af-

stand. Met een tijd van 1 uur 2 mi-
nuten nadert hij de magische grens 
bij de 15 kilometer.
Volgende loop in het circuit is onze 
eigen loop in Uithoorn. Op 29 janu-
ari a.s. vindt op een volledig nieuw 
parcours in Uithoorn een loop plaats 
over 1km, 5 km, 10 en 10 Engelse 
Mijlen. Op een nieuw en uitdagend 
parcours, dat deels via het terrein 
van de bloemenveiling Flora Holland 
zal gaan, zal opnieuw een slag gele-
verd worden voor de eer en de prij-
zen. Kijk voor informatie op de in-
ternet site www.10EMvanuithoorn.
nl. Voor elke deelnemer ligt een leu-
ke herinnering klaar. Kom dus al-
lemaal naar Sportpark de Rand-
hoorn voor een sportieve uitdaging. 
Mocht u interesse hebben om ons 
een handje te helpen, dan hebben 
wij zeker behoefte aan vrijwilligers. 
Neem hiervoor even contact op met 
iemand van AKU.

jaar is het iets warmer maar we we-
ten nog niet wat de komende weken 
gaan brengen. In ieder geval wordt 
er veel gevoetbald in de zaal maar 
misschien ook op het veld. Bijna 
200 spelers en speelsters hebben 
zich aangemeld en zullen geduren-
de 5 zondagen strijden voor de fel-
begeerde eerste plaats. De keepers 
zullen strijden voor de keepers bo-
kaal, de prijs voor de beste keeper 
van het toernooi. Bij de prijsuitrei-
king op de laatste speeldag worden 
ook de kinderen gehuldigd die tij-
dens de Grote Club Actie de meeste 
loten hebben verkocht.
Maarten Roelvink treedt dit jaar 
op als beschermheer van het toer-

nooi. Maarten is goud waard voor 
SV Hertha. Maarten is de scheids-
rechtercoördinator en zorgt er dus 
voor dat alle wedstrijden voorzien 
zijn van een scheidsrechter. Niet ge-
makkelijk, zeker niet voor de senio-
ren en junioren. Verder is Maarten 
zelf scheidsrechter geweest, diver-
se bestuursfuncties gehad, archiva-
ris van onze vereniging en niet ge-
heel onbelangrijk... de oprichter van 
dit Winterstopzaalvoetbaltoernooi.

Kijk eens op www.hertha.nl. 
Daar kun je het programma vin-
den zodat je bij je vriendjes, fa-
milie of andere bekenden kunt 
komen kijken! 

ari 2012 bij Peter Meijer, telefoon 
06-48013782, e-mail: bosdijkloop@
gmail.com, website: www.ttcdeme-
rel.nl of volg ons op Twitter @Bos-
dijkloop.
Nadere informatie over PK Sport 

vindt u op www.pksport.nl. Voor een 
rondleiding en een informatiepak-
ket kunt u contact opnemen met PK 
Sport, Voorbancken 26, Vinkeveen, 
telefoon 0297-264666 of e-mail naar 
info@pksport.nl.
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Rohan Janmaat beste librist 
van De Ronde Venen 2012
De Ronde Venen - Biljartend De 
Ronde Venen had net de laatste 
vuurpijl afgeschoten of er was al-
weer een finale. Het ging om de fi-
nale 1-sterklasse waar de nieuwe 
talenten hun visitekaartje kunnen 
afgeven. Het gezelschap betrof he-
ren van 20 tot en met een kleine 70 
jaar. Het enige gemeen wat ze met 
elkaar hadden was dat ze allemaal 
niet langer dan 2 jaar hiervoor ge-
oefend hadden. Na een voorronde 
waarin 2 van die talenten te weten 
Ron de Beer en Donny Beets direct 
doorstroomde naar de 2-sterklasse, 
uit die voorronden werden er 5 ge-
selecteerd voor de afgelopen week-
end geplande finale in gastvrij De 
Vrijheid. Twee Apk-Mijdrecht spe-
lers, 1 Stieva-Aalsmeer speler, 1 De 
Merel/Heerenluxspeler en tot slot 
een Paddestoel-telg.
Zaterdag om 13.00 uur gaven de 
getrouwe wedstrijdleidsters Aria en 
Lucia het startschot voor deze fina-
le. De arbiters van De Vrijheid zorg-
den voor een correct spelverloop en 
zondag ging om 13.00 uur het slot in 
zicht komen. Rond 16.30 uur kwam 
federatievoorzitter Toine Doezé de 
aanwezigen in het zonnetje zetten 
met daarop volgend de prijsuitrei-
king door Aria en Lucia. Rohan Jan-
maat moest 2 partijen in spanning 
afwachten want hij had 6 van de 8 
punten binnen. De enige verliespar-
tij tijdens z’n zegetocht bracht Ron 

Schoonhoven hem toe, hij was te-
gen Roan in slechts 19 beurten uit 
en liet de omstanders genieten van 
de hoogste tournooiserie die op een 
mooie reeks van 16 caramboles uit-
kwam. Bernard Enthoven was van-
wege de griep beide dagen fitloos 
en kwam daardoor niet uit de verf. 
Hans Levy won 2 van de 4 wedstrij-
den en kwam daarmee op plaats 3 
uit. Willem de Graaf die na de eerste 
dag de beste papieren op zak had 
werd op dag 2 in 20 beurtjes door 
Rohan verslagen.

Tijdens de finalepartij die tussen de 
beide clubgenoten Willem en Ron 
ging werd de laatstgenoemde on-
genadig teruggefloten. Willem won 
in 23 beurten van Ron behaalde zelf 
z’n 31 caramboles maar liet Ron met 
8 carambolletjes verbijsterd achter. 
Na een korte periode van nareke-
nen was de verrassing groot, Rohan 
kwam met een moyenneprocent van 
134.004 als kampioen uit de bus. De 
Rijdes-bloemen, Bocxe-Biljartska-
dobon en een zeer fraaie sculptuur 
maakten het feest volledig com-
pleet, nogmaals Rohan van harte!!!

De uitslag was als volgt:
1 Rohan Janmaat 6 pnt
2 Willem de Graaf 6 pnt
3 Hans Levy 4 pn
4 Ron Schoonhoven 4 pnt
5 Bernard Enthoven 0 pnt

De Vinken doet goede zaken
Vinkeveen - De top van de twee-
de klasse H van Korfbalvereniging 
De Vinken heeft afgelopen zater-
dag averij opgelopen. Koploper Fiks 
moest in De Vinken de meerdere er-
kennen. Nummer twee Weidevogels 
verloor verrassend van Fluks. De nu 
nieuwe koploper Pernix wist in een 
doelpuntrijk duel nummer 4 Vrien-
denschaar te verslaan. De Vinke-
veense korfballers, die in een span-
nend duel het bezoekende Fiks net 
voor konden blijven, schoven hier-
door een plaatsje op naar het lin-
ker rijtje.

Johan Kroon
Het valt de sympathieke trainer-
coach Fred Straatman toch zwaar 
om drie maal in de week vanuit de 
Betuwe heen en weer te reizen naar 
Vinkeveen om bij De Vinken het be-
geleidingswerk uit te voeren. Van-
daar dat Straatman onlangs aangaf, 
ondanks de prettige samenwerking 
en de acceptabele resultaten, toch 
af te zien van contractverlenging bij 
de Vinkeveens korfballers. De tech-
nische commissie van De Vinken 
heeft na ampel beraad in eigen ge-
lederen een capabele opvolger ge-
vonden in de persoon van Johan 
Kroon. Kroon is binnen de club bij-
zonder succesvol geweest als spe-
ler en de laatste jaren een gewaar-
deerd (jeugd-)trainer. Met de en-
thousiaste inbreng van de gymnas-
tiekdocent van het VLC in Mijdrecht 
krijgt De Vinken een gewiekste trai-
ner-coach, die bij voorbaat garant 
staat voor het nodige spektakel.
Gelijkwaardig
De Vinken moest aantreden tegen 
de koploper Fiks uit Oegstgeest. Na 
drie gewonnen partijen en even-
veel verloren wedstrijden was de-
ze eerste wedstrijd van het nieuwe 
jaar een flinke uitdaging. Met Mela-
nie Kroon, Mariska Meulstee, Peter 
Koeleman en Peter Kooijman in de 
aanval en Joyce Kroon, Silvia Ous-
soren, Kelvin Hoogeboom en Ru-
dy Oussoren in de verdediging be-
traden de Vinkeveners op volle oor-
logssterkte het strijdperk. 
Al in de eerste minuut viel aan bei-
de zijden een strafworp. Zowel de 
bezoekers als de thuisploeg faal-
den niet: 1-1. Daarna nam Fiks heel 
even afstand, maar direct na de 1-3 
knalde Mariska Meulstee de 2-3 
door het plastic. Goed interrumpe-
ren van Joyce Kroon leverde De Vin-

ken veelvuldig balbezit op, waar-
door Peter Koeleman de stand weer 
in evenwicht kon brengen. Een ge-
miste strafworp van Fiks gaf De Vin-
ken extra vleugels. Rudy Oussoren 
en Kelvin Hoogeboom waren beide 
trefzeker en ook aanvoerder Peter 
Kooijman deed een duit in het zakje: 
6-3. Binnen vijf minuten hadden de 
lijstaanvoerders deze achterstand 
alweer teniet gedaan. Ondanks een 
door Kelvin Hoogeboom benutte 
stip, Silvia Oussoren werd bij een 
doelpoging de bal uit handen ge-
slagen, was het tien minuten voor 
rust 7-8 voor Oegstgeest. De zusjes 
Kroon bogen deze achterstand weer 
om in een Vinkeveense voorsprong: 
de 8-8 was een omdraaibal van Joy-
ce en Melanie was direct hierop 
trefzeker van afstand. Peter Kooij-
man was alert in de rebound en niet 
veel later kon Hoogeboom uit de re-
bound vakmaatje Oussoren aanspe-
len, die gretig de 11-8 liet noteren. 
Fiks bepaalde de ruststand op 11-9.

Vinkeveens kwartiertje
Gesterkt door een goede eerste helft 
betrad De Vinken na rust vol zelfver-
trouwen het veld. Mariska Meulstee 
maakte haar derde en vierde doel-
punt, door van afstand 12-9 en 13-
9 te scoren. Na een tegentreffer was 
ook Kelvin Hoogeboom opnieuw 
succesvol en een kwartier voor tijd 
stond De Vinken na een benutte 
strafworp op een riante 15-10 voor-
sprong. Toen enkele minuten later 
ook Ruud Oussoren een vrije bal 
keurig verzilverde leek er bij 16-11 
en nog tien minuten te gaan geen 
vuiltje aan de lucht. Fiks gaf zich 
echter geenszins gewonnen. Lang-
zaam maar zeker kwamen de be-
zoekers weer naderbij. Zes minuten 
voor tijd was het 16-12 en twee mi-
nuten later 16-13. In de laatste mi-
nuut scoorde Fiks nog twee maal 
(16-15), maar de wedstrijd was ge-
speeld en beide punten bleven keu-
rig in Vinkeveen.
Komende zaterdag speelt De Vinken 
opnieuw een thuiswedstrijd tegen 
Vriendenschaar. In een poule waar 
iedereen van iedereen kan winnen 
opnieuw een flinke uitdaging. In de 
uitwedstrijd in Bodegraven verloor 
De Vinken ruim. Inmiddels lijken de 
kansen gekeerd. De inzet is aanha-
ken bij de kopgroep of terugvallen 
in de middenmoot. Aanvang 16.00 
uur in de sporthal van Vinkeveen.

Gijs van der Neut naar 
finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballen toer-
nooi van biljartclub de Merel is er 
in het afgelopen weekend slechts 
een speler doorgedrongen tot de fi-
nale en wel in de c poule Gijs van 
der Neut. Spelers als Kees Kooy-
man, Bart Hoffmans, Wim v.d. Lin-
den, Jeroen van Rijn, Hans van Rijn 
en Adrie Cordes 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 

13 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur, zaterdag 14 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, zondag 15 januari 
van 14.00 uur tot 17.00 uur, zaterdag 
21 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur, zondag 22 januari van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, vrijdag 27 januari van 
20.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 
28 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur, waarna om plus-minus 19.30 
uur de finales zullen starten. daar-
na is er de prijsuitreiking. dit alles 
in Café de Merel, Arkenpark “MUR” 
43, Vinkeveen, Tel. 0297-263562

HVM MC 4 hockeymeiden 
beginnen weer met volle winst
Mijdrecht – Zaterdag 7 janua-
ri stond de eerste wedstrijd van de 
HVM MC4 in de zaal op het pro-
gramma. Goed uitgerust en met 
de nieuwe shirts aangeboden door 
John Bakker en zijn vriendin Mari-
on van de wastunnel Quick & Shine 
uit Wilnis vertrokken de auto’s van 
de parkeerplaats van HVM naar De 
Kwakel. Helaas was het team maar 
voor de helft compleet omdat enke-
le spelers nog op vakantie waren.
De eerste wedstrijd tegen Bloemen-
daal echter gaven de nieuwe shirts 
de meiden van de MC4 vleugels. 
Bloemendaal werd zoek gespeeld. 
Wel snakten de HVM meiden naar 
het eind fluitsignaal omdat er bij-

na niet gewisseld kon worden. De 
einduitslag was 6-2 in het voordeel 
van HVM. Prima gespeeld “Quick & 
Shine “meiden!!
De tweede wedstrijd was tegen 
AMVJ. Hoewel de eerste wedstrijd 
goed ging, kon je meteen zien dat 
het geen wisselspelers hebben bij 
HVM een groot nadeel was. Helaas 
werd deze wedstrijd dan ook verlo-
ren. De meiden kunnen bijna niet 
wachten op de volgende wedstrijd. 
Als de HVM MC4 compleet is, is het 
een sterk team met nu ook een pro-
fessionele uitstraling in hun nieuwe 
Quick & Shine tenue.
Spelers en leiding danken de spon-
sor voor de mooie shirts!

Jumbo sportplaatjesactie S.V. Hertha 
en K.V. De Vinken komt eraan!
Vinkeveen - In de afgelopen we-
ken, vlak voordat de winterstop 
werd ingeluid, was er iets bijzon-
ders aan de hand op het complex 
van voetbalvereniging S.V. Hertha 
en korfbalvereniging de Vinken.

Bijna alle leden van de verenigingen 
verschenen voor de camera van een 
professionele fotograaf. Deze foto’s 
werden natuurlijk niet zomaar ge-
maakt, ze zijn bestemd voor een su-
perleuke actie waar nog jaren over 
nagepraat zal worden.
Van alle gemaakte foto’s worden 
namelijk echte voetbalplaatjes ge-

maakt die vanaf 17 januari in set-
jes gratis worden weggegeven bij 
het boodschappen doen bij de Jum-
bo in Vinkeveen. In totaal zijn er 796 
verschillende plaatjes te sparen van 
Vinkeveense toppers.

Apetrots 
Vincent Schuijt en Bas Bobeldijk, de 
twee ondernemers van deze Jumbo 
supermarkt, zijn apetrots op de actie 
die over een kleine week gaat be-
ginnen.
Bas: “We waren op zoek naar een 
middel om zoveel mogelijk men-
sen kennis te laten maken met on-

ze mooie Jumbo supermarkt en een 
actie met de plaatselijke voetbal-
club en korfbalvereniging leek ons 
daarvoor zeer geschikt. Gelukkig 
waren ook de clubs snel voor dat 
idee te porren!

Het is natuurlijk ook voor alle leden 
die op de foto zijn gegaan erg leuk 
om zelf de held en heldin van een 
echte plaatjesactie te zijn.” Onder-
nemer Vincent vult aan: “We von-
den wel dat we het dan goed aan 
moesten pakken, dus de unieke 
verzamelalbums, waarin de plaat-
jes ingeplakt kunnen worden, zijn 

door middel van nauwe samenwer-
king met de verenigingen samen-
gesteld. Daarnaast zal de actie ook 
via onze eigen Facebook pagina te 
volgen zijn, zodat iedereen de actie 
ook vanachter de PC kan beleven. 
Ik merk dat het erg leeft bij jongens, 
meisjes en ouders, want al weken-
lang vragen de mensen wanneer 
het nu echt gaat beginnen.”

Spetterende
De actie zal op dinsdagavond 17 ja-
nuari van start gaan met een spet-
terende openingsactiviteit. Deze 
avond ontvang je, bij aankoop van 
minimaal 25,- euro aan boodschap-
pen, het verzamelalbum van S.V. 
Hertha of K.V. de Vinken ter waar-
de van 3,95 euro helemaal gratis. Bij 
iedere 10,- euro aan boodschappen 
wordt een setje met daarin 5 plaat-
jes van S.V. Hertha of 3 plaatjes van 
K.V. De Vinken weggegeven, maar 
er zijn ook iedere week producten 
in de actie waarbij gratis extra set-
jes plaatjes verkrijgbaar zijn. De ac-
tie gaat in totaal 6 weken duren en 
wordt afgesloten met een ruilbeurs 
op woensdagmiddag 29 februari 
van 13.30 tot 17.00 uur bij de Jumbo.

Vincent: ”Jumbo Vinkeveen is al een 
hele trouwe sponsor van deze ver-
enigingen. Bij S.V. Hertha zijn wij 
shirtsponsor van 9 jeugdelftallen 
en bij K.V. De Vinken van 7 jeug-
delftallen. Ik ben supertrots dat wij 
wat kunnen betekenen en al jaren 
zo goed kunnen samenwerken met 
deze fantastische verenigingen. De 
jeugd heeft de toekomst.”

Kevin Regelink rijdt vijfde 
podiumplek dit seizoen
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag stonden twee Nooit Gedach-
ters aan de start bij de KPN mara-
thon cupwedstrijd in Alkmaar over 
100 ronden. Kevin Regelink van 
Romex Restate en Martijn de Groot 
van Goesting/BTB Riedas. 
Het werd weer een wedstrijd met 
een spervuur van aanvallen waar 
Martijn en Kevin wel een keer bij 
zaten. Rond de zestig ronden ont-
stond er een kopgroep van vijftien 
rijders met Kevin, die ook mee was. 
Later vielen er twee rijders terug in 
het peloton. Na een ronde of tien 
pakte deze dertien rijders een ron-
de voorsprong op het peloton. Met 
het rondebord op elf kreeg het pelo-
ton de bel voor de laatste ronden en 
werd de sprint ingezet. Niels Mesu, 

die ook in de kopgroep zat en al vier 
wedstrijden wist te winnen, sprinten 
met het peloton mee. Na de finish 
van dat peloton had Niels een vijf-
tig meter voorspong op de rest van 
de kopgroep die niet mee gesprint 
hadden. 

Niels
Niels reed door op tempo en de 
groep keek naar elkaar maar nie-
mand wilde de kop nemen. Kevin 
hield zich ook rustig. Het was dit 
seizoen al een paar keer gebeurd 
dat Kevin reageerde en dat een an-
der met de winst weg ging en Ke-
vin wilde dit eens anders spelen. 
Met nog drie ronden te gaan ging 
er weer een rijder weg uit de groep 
waar niemand op reageerde. Een 

ronde later plaatste Kevin een vlijm-
scherpe demarrage waar niemand 
mee kon. Nummer twee in de wed-
strijd was net te ver weg voor Kevin 
maar hij werd met ruime voorspong 
op de groep toch mooi weer derde. 
Niels Mesu won zijn vijfde wedstrijd 
en Kevin heeft weer uitzicht op de 

vijfde plek in het tussenklassement. 
Martijn werd vijfentwintigste. 
Aankomende week staat er voor 
Martijn en Kevin twee wedstrijden 
achter elkaar op het programma 
met vrijdag een wedstrijd in Hoorn 
en zaterdag één in Deventer. Beide 
wedstrijden beginnen om 18.00 uur.

Goede resultaten marathonners 
IJsclub Nooit Gedacht
De Ronde Venen - Slecht weer tij-
dens de marathon op de open Jaap 
Eden Baan in Amsterdam. Het was 
alweer de vijfde wedstrijd voor alle 
categorieën. 
Als eerste de Masters 3 waar Peter 
v.d. Meijden een mooie zesde plaats 
behaalde en Nico de Jong reed ook 
nog één puntje met de dertigste 
plek!
Toen waren de Masters 2 aan de 
beurt met een afwezige leider van 
het klassement, Henk Regelink, die 
in Heerenveen was bij het N.K. van 
zijn zoon Kevin die daar een mooie 
derde plek behaalde. Jan van der 
Zon pakte een mooie negende plek 
en Jos Aarsman werd vierentwintig-
ste. Jos van Vliet uit Nieuwkoop had 
ook nog één puntje met de dertig-
ste plaats. 
De Dames 2 maakte er weer een 

mooie strijd van met uiteindelijk een 
mooie derde plaats voor Melissa 
van Pierre die ook derde staat in het 
tussenklassement. 
Koen de Best reed ook weer naar 
een ere plaats met een derde plek 
in de wedstrijd en ook hij staat der-
de in het tussenklassement van de 
C3 rijders.
In de C1 rijdt Niels Immerzeel en Jo-
nathan Boom. Niels werd in de zwa-
re wedstrijd knap vijfde en Jonathan 
reed de wedstrijd helaas niet uit. 
Als laatste waren de C2 rijders op 
het ijs voor hun wedstrijd. Dirk de 
Jong bevestigde dat hij een goed 
seizoen draait met een mooie vier-
de plek. Sven Prins was de vorige 
wedstrijd nog knap tweede en werd 
nu dertiende. Weer veel punten voor 
het verenigingsklassement voor 
IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis.
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Atlantis 2 verliest nipt
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7 
januari speelden de Atlantis 2-korf-
ballers, gesponsord door de Rabo-
bank, de eerste wedstrijd van het 
nieuwe jaar. Atlantis 2 was vastbe-
sloten om deze wedstrijd in winst 
om te zetten. Beide teams gingen 
gelijk op, maar vlak voor het einde 
van de wedstrijd was het DOS dat 
aan het langste eind trok, de eind-
stand was: 13-12.
De coach van Atlantis 2, Tami-
ra Breedijk, attendeerde erop om 
scherp aan de wedstrijd te begin-
nen. Na het eerste fluitsignaal van 
de scheidsrechter bleek al snel dat 
beide ploegen aan elkaar gewaagd 
waren. Het eerst doelpunt van At-
lantis liet niet lang op zich wach-
ten en de ploeg kwam op twee pun-
ten voorsprong. Deze werd echter 
niet lang vastgehouden, want  daar-
na begon de thuisploeg ook te sco-

ren. De stand ging gelijk op, maar 
het was DOS dat uiteindelijk een-
maal meer scoorde en zo gingen de 
teams de rust in bij een stand van 
5-4.
Na de peptalk van coach Tami-
ra Breedijk werd er aan de tweede 
helft begonnen. DOS  was de ploeg 
die sterker uit de kleedkamer kwam, 
waardoor ze meteen een gat sloe-
gen van drie punten. Na tien minu-
ten spelen in de tweede helft, keek 
Atlantis tegen een achterstand aan 
van 8-5. Hierna bleven beide teams 
scoren, maar er bleef een verschil 
van drie punten bestaan in het na-
deel van Atlantis. In de laatste paar 
minuten werden nog verschillende 
wissels gedaan, maar het mocht niet 
meer baten. Ondanks dat de ploeg 
bleef knokken kon Atlantis de wed-
strijd niet meer naar haar hand zet-
ten en werd de eindstand 13-12.

Atlantis 3 komt tekort in 
streekderby
Mijdrecht - Zaterdag 7 janua-
ri stond de streekderby tussen de 
derde korfbalteams van Atlantis en 
De Vinken op het programma. In 
een doelpuntrijke wedstrijd trok het 
door Van Der Laan gesponsorde At-
lantis 3 uiteindelijk aan het kortste 
eind. Het werd 13-20 in het voordeel 
van De Vinken.
Atlantis 3 begon deze week met Arj-
en Markus, Steven Gortenmulder, 
Ilona Pauw en Wilma Kranenburg in 
de aanval. In de verdediging ston-
den: Barry van der Waa, Niels Reu-
rings, Ilse Stolk en Sandra Pronk. At-
lantis kwam sterk uit de startblok-
ken. Al in de eerste aanval kreeg 
het team een strafworp mee die feil-
loos benut werd. Ook de 2-0 stond 
al gauw op het scorebord. Helaas 
waren De Vinken nu wakker ge-
schud en begon hun doelpunten-
machine ook te draaien. Binnen een 
mum van tijd stond het 4-9 voor de 
bezoekers uit Vinkeveen. Atlantis 
knokte voor wat ze waard was, maar 
wist het gat niet kleiner te maken 
dan drie doelpunten, de stand on-
dertussen: 6-9. Het scorebord stond 
op 9-15 toen het rustsignaal klonk.
Ondanks de vrij grote achterstand 
zag Atlantis nog wel kansen om de 
wedstrijd in hun voordeel om te bui-
gen. Daarvoor moest er wel strak-
ker verdedigd worden, zodat De 
Vinken niet meer kans kreeg om 
vrij te schieten. Verder zou er be-

ter geplaatst moeten gaan worden. 
De bal moest het werk gaan doen, 
dan zouden de doelpunten vanzelf 
gaan vallen.
Vol vertrouwen ging Atlantis de 
tweede helft in. Manon van Schep-
pingen kwam in het veld voor Ilona. 
Net als in de eerste helft waren de 
eerste minuten voor Atlantis. Weer 
werden er twee doelpunten ge-
maakt, waardoor het gat verkleind 
werd naar 11-15. De Vinken wisten 
echter snel met een schot te ant-
woorden. Daarna volgde er een lan-
ge fase waarin beide teams niet tot 
scoren konden komen. Zowel Atlan-
tis als De Vinken verdedigde sterk. 
Het waren De Vinken die na ruim 
een kwartier een opening in de ver-
dediging van Atlantis wisten te vin-
den. Ze breidden het gat uit naar ze-
ven doelpunten: 11-18. Atlantis pro-
beerde zich nog terug te vechten, 
maar dit bleek tevergeefs: het ver-
schil werd niet meer kleiner. Uitein-
delijk kwam de einduitslag op 13-20 
te staan.
Atlantis 3 is teleurgesteld dat het 
2012 niet met een winst heeft kun-
nen beginnen. Alle pijlen worden nu 
gericht op de volgende wedstrijd. 
Op 14 januari staat de thuiswedstrijd 
tegen VZOD 3 op het programma. 
De wedstrijd begint om 18:05 uur in 
de Phoenixhal in Mijdrecht. U bent 
allen van harte uitgenodigd om At-
lantis aan te komen moedigen.

Offday Atlantis A1
Mijdrecht - In de eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar gingen de korf-
ballers van Atlantis A1 op bezoek 
bij DES A1 in Delft. Dit zou een be-
langrijke wedstrijd worden, want 
bij winst blijft Atlantis een stabiele 
middenmoter, maar bij een neder-
laag komt de ploeg in de degrada-
tiezone. Ook voor DES waren de be-
langen groot, want bij winst zouden 
zij de laatste plaats verlaten. Alle in-
grediënten waren aanwezig voor 
een heerlijke partij korfbal. Bij At-
lantis was er één wijziging in de ba-
sis: Eva Haspels nam de plaats in 
voor de afwezige Megan van Aken. 
Atlantis A1/Van Dam begon voort-
varend aan de klus: het eerste schot 
van Ciska Taal belandde in de mand, 
maar ook DES scoorde snel. Toen 
DES op een 2-1 voorsprong kwam, 
werd de stand weer gelijkgetrok-
ken  via Maarten Helsloot. Opnieuw 
bracht Ciska Atlantis op voorsprong. 
Dit bleek het laatste wapenfeit van 
Atlantis in de eerste helft. De ploeg 
werd stuk gespeeld door een veel 
beter DES. Bij de Delftenaren wer-
den zowat alle schoten die richting 
korf gingen omgezet in doelpunten. 
Wat Atlantis daar tegenover zette 
was dramatisch. Er was geen over-
tuiging in het schot. Elk schot was te 

kort zodat geen enkele aanval lan-
ger duurde dan één schot. DES pro-
fiteerde van de wanorde en liep een-
voudig uit naar een ruststand van 
11-3. Dit leek op een schier onover-
brugbare achterstand en de ploeg 
leek aangeslagen. Dit was zo’n dag 
waarop niets lukte. Marijke Pauw en 
Arie Zaal zagen de ploeg worstelen. 
Hoe was dit mogelijk? Konden zij de 
ploeg nog oppeppen om er een be-
tere tweede helft uit te persen, on-
danks dat geen enkele speler in de 
wedstrijd zat?
In het begin van de tweede helft 
toonde Atlantis veerkracht en kwam 
het tot 11-5. Maar daarna verviel het 
weer in een foutenfestival waarop 
DES eenvoudig antwoordde en de 
uiteindelijk de wedstrijd verdiend 
won met 16-7. Van de vier doelpun-
ten in de tweede helft waren er drie 
strafworpen.
Een dramatische wedstrijd die 
maar gauw vergeten dient te wor-
den. DES was zeker geen topploeg, 
maar had deze wedstrijd alles mee.  
Atlantis zal zich hopelijk volgen-
de week revancheren. Dan speelt 
het uit bij TOP in Sassenheim. Doel-
punten in de tweede helft kwamen 
van Jeroen Korver(3x) en Goof van 
Straaten (1x).

Atlantis B1 wint streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7 
januari moest het door Roebeson 
gesponsorde Atlantis B1 korfbal-
team het opnemen tegen De Vinken 
B1 uit het nabij gelegen Vinkeveen. 
Op het veld troffen beide ploegen 
elkaar al tweemaal en toen was De 
Vinken het fortuinlijkst met 1x winst 
en 1x gelijkspel. Aan Atlantis B1 de 
taak om te bewijzen dat de ploeg in 
deze altijd spannende wedstrijd de 
betere ploeg was. En dat lukte, de 
wedstrijd werd verdiend met 9 – 7 
gewonnen.
Het door Roebeson gesponsorde 
Atlantis B1 startte met 2 wijzigingen. 
Joelle Bakker en Amy Loman ver-
vingen Joyce Rodenburg (vakantie) 
en Rosalie Schouten (ziek). Voor-
afgaand aan de wedstrijd was de 
spanning van deze derby voelbaar. 
Het zou zoals altijd een spannen-
de wedstrijd worden, waarbij vooraf 
duidelijk was dat de meest scorende 
ploeg (Atlantis) het tegen de minst 
doorlatende ploeg moest opnemen.
Het was De Vinken die scherper 
aan de wedstrijd begon. Door mid-
del van twee doorloopballen was de 
stand 0 – 2. Vervolgens nam Atlan-
tis het initiatief over en ging het rus-
tig en geconcentreerd op zoek naar 
de doelpunten. Met lange aanvallen 
en vele kansen zette Atlantis zijn te-
genstander steeds meer onder druk. 
Mede door een prachtig schot van 
Heleen Haspels vlak voor rust gin-
gen beide ploegen met een 4 -2 

stand rusten.
Rustig 
In de rust werd er gewezen op het 
voorspelbare aanvalsspel van de te-
genstander. Hier moesten ze beter 
op inspelen en daarnaast rustig blij-
ven zoeken naar de juiste kansen. 
Het klonk allemaal simpel, maar in 
de praktijk bleek het anders te gaan.
Atlantis B1 was nog steeds de be-
tere ploeg, maar verdedigend wer-
den er onnodige kansen weggege-
ven. Hierdoor bleef het spannend en 
kon Atlantis niet verder uitlopen. At-
lantis was alleen niet van plan om 
de wedstrijd uit handen te geven en 
met het uitoefenen van veel druk en 
het blijven scoren trok Atlantis B1 
aan het langste eind. De voorsprong 
van 2 punten kwam niet in gevaar 
en daardoor werd de wedstrijd met 
een verdiende 9 – 7 afgesloten.
Een speciaal dank woord aan Joel-
le en Amy die een goede wedstrijd 
hebben gespeeld.
Door deze overwinning bevestigt 
het door Roebeson gesponsorde 
Atlantis B1 zijn kandidatuur voor het 
kampioenschap. Er is deze compe-
titie nog geen wedstrijd verloren en 
het staat 3 punten los van de ach-
tervolgers.
Volgende week komt Victum uit 
Houten op bezoek. In de Phoenix 
sporthal zal om 15.55 uur gestreden 
worden om wederom 2 belangrij-
ke punten. Komt u het Atlantisteam 
aanmoedigen?

Atlantis E1 maakt het 
spannend, maar verliest nipt
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7 
januari speelden de korfballers van 
Atlantis E1, gesponsord door Albert 
van Dijk, hun eerste wedstrijd in 
het nieuwe jaar. TOP E2 uit Sassen-
heim kwam op bezoek. De ploegen 
kenden elkaar nog van het buiten-
seizoen. De eerste buitenwedstrijd 
werd met één punt verschil gewon-
nen door TOP en de tweede wed-
strijd eindigde na een spannende 
strijd met een gelijke stand: 7-7. De 
twee ploegen waren dus aan elkaar 
gewaagd. Zaterdag heeft het de he-
le wedstrijd gelijk gestaan, maar 
twee minuten voor tijd maakt TOP 
het winnende doelpunt.
In de aanval begonnen Niels Roe-
leveld, Lars van der Sluijs, Nina van 
Schaick en Jennifer Veenboer. Dit 
vak moest even warm draaien. Lars 
van der Sluijs gaf een mooie door-
loopbal aan op Nina van Schaick die 
hem scoorde, maar helaas werd af-
gekeurd. Het andere vak bestond 
uit: Jim Siegers, Marc de Waal, Fay 
Trompert en Isa Schouten. Dit vak 
deed goed werk in de verdediging. 
TOP kon één keer schieten en de 
bal werd gelijk door Atlantis onder-
schept. Het eerste aanvalsvak kon 
niet meer tot scoren komen. Het was 

de beurt aan het tweede aanvals-
vak om een doelpunt te maken. Die 
draaide goed rond en al snel zorgde 
Marc de Waal ervoor dat Atlantis 1 
– 0 voor kwam.  Net voor rust maak-
te TOP de 1 – 1 waardoor er met een 
gelijke stand gerust werd.
In de rust kwam Anouk Mollers in 
het veld voor Jim Siegers. Zoals 
voor de wedstrijd al gezegd werd, 
het zou een lastige pot worden. Er 
moest fel van start gegaan worden 
om de wedstrijd te winnen. TOP was 
net wat feller en creëerde meer kan-
sen dan Atlantis. Met nog twee mi-
nuten op de klok scoorde TOP de 
1–2. Atlantis zette nog een tandje bij 
en het leek er nog even op dat het 
gelijk zou worden. Er werden maar 
liefst vijf kansen achter elkaar ge-
creëerd, maar werden helaas ge-
mist. TOP ging met winst op zak te-
rug naar Sassenheim. Komende za-
terdag 14 januari speelt het door Al-
bert van Dijk gesponsorde Atlantis 
E1 thuis om 10.00 uur tegen Haar-
lem E1. De vorige wedstrijd werd 
gelijk gespeeld in Haarlem, dus het 
belooft opnieuw een spannende 
wedstrijd te worden. Kom allemaal 
naar sporthal de Phoenix om de E1 
naar de overwinning te schreeuwen!

Bert Loogman en Hans 
Bak biljarters van de week
De Ronde Venen - De topploegen 
DIO en De Paddestoel 2 haalden 
week 18 weer grote overwinningen. 
De Vrijheid/Biljartmakers steeg door 
een 9-0 zege naar plaats 3. De Kui-
per/van Wijk haalden na twee gro-
te nederlagen weer een kleine over-
winning. Er moet wel haast een bil-
jartwonder gebeuren om DIO van 
de periode-titel af te houden. Maar 
ook bij biljarten is er niets beslist 
totdat de laatste bal gemaakt is. De-
ze week waren er twee spelers heel 
goed op dreef. Hans Bak van De 
Paddestoel 3 had maar 11 beurten 
nodig om de kortste partij van de 
week te spelen. Bert Loogman(zie 
foto) van De Vrijheid/Biljartmakers 
maakte in één beurt 44 carambo-
les = 40% van zijn te maken punten. 
APK- Mijdrecht 3 kwam met 4-5 net 
iets tekort tegen De Merel/Heeren-
lux 2. Roy Leemreize won met één 
carambole verschil van Dorus van 
der Meer. Evert Oudhof had in 20 
beurten geen kind aan Peter van 
de Ham. De Springbok 1 won nipt 
met 5-4 van De Kromme Mijdrecht 
1. Kees de Bruin kwam in een span-
nende pot slechts 5 caramboles te-
kort tegen “vechter”John Oldersma. 
Hans van Eijk was in 21 beurten veel 
te sterk voor Kees Westkamp. DIO 
verpletterde met 9-0 De Kromme 
Mijdrecht 2. 

Van tafel
Eric Brandsteder had maar 18 beur-
ten nodig om Egon van der He-
ijden van de tafel te vegen. Her-
man Turkenburg in 20 beurten en 
Paul Schuurman in 22 beurten wa-
ren veel te sterk voor resp. Broer 
Persoon en Ab Augustin. De Me-
rel/Heerenlux 1 was met 2-7 kans-
loos tegen het 3-mansteam van 
APK Mijdrecht 2. Nico Zaal won en 
verloor een van zijn dubbelpartij-
en. Cens 2 had met 2-7 niets in te 

brengen tegen Bob’s Bar. Richard 
Schreurs, Bob Hubenet en Daniel 
de Bruin scoorden de punten voor 
Bob’s Bar. De Springbok 2 verloor 
met een minimale 4-5 van De Kui-
per/van Wijk. Nico de Boer verras-
te een goed spelende Nico Koster 
in de laatste beurt met een slotse-
rie van 8 caramboles. Jan van Veen 
liet in een spannende partij Kees de 
Zwart met één punt verschil ont-
snappen. De Merel/Heerenlux 4 
verloor kansloos van De Padde-
stoel 3. Hans Bak speelde de partij 
van zijn leven en liet na 11 beurten 
een “sprakeloze”Gijs van der Vliet 
achter. APK Mijdrecht 4 was met 
7-2 een maatje te groot voor Stieva 
Aalsmeer. Jan Lindhout denderde in 
de slotfase over een goed spelen-
de Derk Bunders heen.Lucia Burger 
speelde in 22 beurten Patrick Schul-
ler van de biljarttafel. De Paddestoel 
2 was met 7-2 veel te sterk voor De 
Schans. Robert Daalhuizen was in 
16 beurten snel klaar met Dirk van 
Yperen. Jim van Zwieten “knalde” in 
18 beurten over John Beets heen. 
De Merel/Heerenlux 3 zakt na 2-7 
tegen APK Mijdrecht 1 nog verder 
op de ranglijst. Cor Ultee was weer 
de grote man voor APK Mijdrecht 1. 
In 21 beurten had hij Caty Jansen 
aan zijn zegekar gebonden. De Vrij-
heid/Biljartmakers vervolgde de op-
waartse lijn door met 9-0 De Pad-
destoel 1 te kloppen. Bert Loogman 
had maar 22 beurten nodig om Alan 
Knightley over de knie te leggen. 
Nico van Soeren. Nick van de Veer-
donk en Bart Dirks zorgden voor de 
maximale winst van De Vrijheid.

Stand na 18 speelweken:
DIO 118 punten
De Paddestoel 2 105 punten
 (1 wedstrijd meer gespeeld)
De Vrijheid/Biljartmakers 94 punten
De Kuiper/van Wijk 93 puntenWedstrijd De Vinken D2 

eindigt onbeslist
Vinkeveen - Op zaterdag 7 janua-
ri stond voor de door Brouwertrans-
port en logistiek gesponsorde Vin-
ken D2 een korfbalwedstrijd tegen 
EKVA D3 op het programma.
Van tevoren beloofde dit een zware 
wedstrijd te worden aangezien het 
Almeerse EKVA D3 ongeslagen aan 
de wedstrijd begon. 

De Vinken D2 begon met in de aan-
val Miquel Jacob, Jesse Breedijk, 
Rosa Boerlage en Julia Tijsseling. 
In de verdediging stonden Tom Vis, 
Emile Molewijk, Deena Dankelman 
en Femke Vousten. Als reserve was 
Saskia van Vliet uit de E1 beschik-
baar. 

De Vinken begon de wedstrijd rom-
melig waardoor EKVA al vrij snel op 
een 0-2 voorsprong wist te komen 
d.m.v een doorloopbal en dieptebal. 
Na deze doelpunten kwam Vinken-
jeugd beter in het spel en zij wis-
ten dit te bevestigen met een mooi 
schot van Tom Vis. Na dit doelpunt 
volgde een periode waarin aan bei-
de kanten veel kansen werden ge-
creëerd, maar waar geen doelpun-
ten vielen. EKVA wist het eerstvol-
gende doelpunt te maken, maar de-
ze wist de D2 snel te beantwoorden 
via een doorloopbal van Tom. Na dit 
doelpunt klonk het rustsignaal en 
werd er met een stand van 2-3 de 
kleedkamers op gezocht. 

In de pauze werd door de coach Jel-
le Mul benadrukt dat inzet in deze 
wedstrijd cruciaal is en dat de D2 
verdedigend er dichter op moest 
zitten.
Ook werd Deena Dankelman, die 
nog een beetje last had van een 
blessure vervangen door Saskia van 
Vliet.
De gegeven raad werd goed opge-
volgd, waardoor de Brouwerjeugd 
eerst gelijk wist te komen door een 
schot van Miquel Jacobs en later 
zelfs op een voorsprong dankzij Ju-
lia Tijsseling met een schot. Hier-
na volgde een bloedstollende ein-
de, waarin EKVA de stand nog ge-
lijk wist te trekken met een diepte-
bal. Dit was het laatste wapenfeit, 
waarna na verscheidene minuten 
het eindsignaal klonk. 

Al met al een zeer goede wedstrijd 
voor De Vinken D2 waarin in de Vin-
keveens jeugdploeg heeft laten zien 
wat ze waard is. Met dit gelijke spel 
zijn ze opgeschoven naar een mooie 
derde plek achter Reflex en EKVA.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Mijdrecht - Ook de gemeente De Ronde Venen gaat 
heel goed merken, dat de meeste grootse plannen die 
zij de laatste jaren op papier ontwikkelde, totaal onhaal-
baar zijn. Hebben ze er tot vorig jaar nog in geloofd, na 
het DHV rapport was toch elke hoop wel verdwenen en 
dat brengen zij nu dan ook - zij het mondjesmaat - naar 
buiten. In een uitgebreide brief aan de raad verklaart 
het college deze keer het hoe en waarom rond de Mas-
terplannen in het dorpscentrum Mijdrecht. Zij schrijft: 
“Het project Haitsmahof/Molenhof Mijdrecht is opge-
nomen in het Beleidsplan 2011-2014 Kernachtig Ver-
binden. Er is een onderscheid aangebracht in het ge-
deelte Molenhof en het gedeelte Haitsmahof. Voor de 
Molenhof is voorzien dat de uitvoering in 2011 start en 
doorloopt tot en met 2013. Voor het andere deel is in 
het beleidsplan vermeld dat er naar wordt gestreefd dat 
in 2011 besluitvorming over de omvang en samenwer-
kingsovereenkomst plaatsvindt. Met deze memo willen 
wij u graag informeren over de stand van zaken met be-
trekking tot het project.

Molenhof
De raad heeft op 1 juli 2010 het Masterplan Haitsma-
hof/Molenhof vastgesteld voor nadere uitwerking. Op 
26 mei 2011 heeft de raad als uitvloeisel daarvan beslo-
ten om in te stemmen met het aangaan van een samen-
werkingsovereenkomst tussen de gemeente en Hoogv-
liet BV voor het gedeelte Molenhof. Beide partijen heb-
ben op 29 juni jl. deze samenwerkingsovereenkomst on-
dertekend. Op basis van de afspraken uit de samenwer-
kingsovereenkomst is Hoogvliet Beheer BV aan de slag 
gegaan met de nadere uitwerking van dit gedeelte van 
het Masterplan, bestaande uit een parkeervoorziening, 
winkels en woningen. Hoogvliet Beheer BV en haar ont-
wikkelaar Centrum projecten hebben op 14 november 
jl. in de Stuurgroep Samenwerkingsovereenkomst Mo-
lenhof een ontwerp getoond. Zij hebben de verwachting 
uitgesproken dat er voor het einde van 2011 een voor-
lopig ontwerp gereed is. Tevens hebben zij de verwach-
ting uitgesproken dat er in het najaar 2012 kan worden 
gestart met de sloop van de opstallen en begin 2013 
met de realisatie van het complex”, aldus te lezen in de 
brief aan de raad.

Planning
“Er is in de samenwerkingsovereenkomst vastgelegd”, 
zo vervolgt de brief “dat de raad in staat wordt gesteld 
om het ontwerp te becommentariëren, alvorens de ge-
meente het definitief ontwerp vaststelt. Op basis van de 
door Hoogvliet en Centrum projecten afgegeven plan-
ning streven wij er naar om daarvoor begin 2012 een 
bijeenkomst voor uw raad te organiseren. Tevens zal 
het ontwerp worden besproken in een klankbordgroep 
met daarin omwonenden, ondernemers en diverse be-
langengroeperingen. Het zogenaamde Q-team, waar-
in de supervisor, welstand en gemeente zijn vertegen-
woordigd, zal de integrale stedenbouwkundige en ar-
chitectonische kwaliteit van het ontwerp beoordelen. 
Zoals toegezegd aan uw raad (toezegging 55) hebben 
wij bij Hoogvliet Beheer BV de overweging neergelegd 
om bij de verdere uitwerking te trachten meer sociale 
woningbouw te realiseren. Hoogvliet heeft daarop ge-
reageerd dat zij op dit moment onderzoek doen naar 
het woningbouwprogramma en deze overweging daar-
in mee te nemen. 

Haitsmahof
Voor het gedeelte Haitsmahof hebben wij in 2009 inten-
tieovereenkomsten gesloten respectievelijk met de ei-
genaar van winkelcentrum de Lindeboom (Saverti) en 
zijn ontwikkelaar (TOP Vastgoed) en met een eigenaar 
van enkele panden in het plangebied (Reurings Be-
heer). De intentieovereenkomst met Saverti/TOP Vast-
goed betrof de (her)ontwikkeling van winkelcentrum 
de Lindeboom en het Burgemeester Haitsmaplein; de 
intentieovereenkomst met Reurings Beheer is geslo-
ten voor de herontwikkeling van diverse panden tussen 
Dorpsstraat en Burgemeester Haitsmaplein. Wij hebben 
de raad bij de besluitvorming over de Samenwerkings-
overeenkomst Molenhof al geïnformeerd over de stand 
van zaken met betrekking tot de Haitsmahof. Wij heb-
ben toen gemeld in gesprek te zijn met deze partijen. 
Op dat moment was er met deze partijen geen overeen-
stemming bereikt. Het bleek (nog) niet mogelijk om bin-
nen het uitgangspunt van budgettaire neutraliteit over-
eenstemming over deze deelgebieden te bereiken. 

Haitsmahof-Saverti/TOP Vastgoed
In de gesprekken met Saverti/TOP Vastgoed is een drie-
tal scenario’s aan bod gekomen:
1. De volledige herontwikkeling van winkelcentrum de 

Lindeboom en de ontwikkeling van het complex op 
het Burgemeester Haitsmaplein zoals opgenomen in 
het Masterplan Haitsmahof/Molenhof;

2. De herontwikkeling van de Lindeboom en de ge-
deeltelijke ontwikkeling van het Burgemeester Haits-
maplein;

3. De (her)ontwikkeling op eigen grond, vergelijkbaar 
met de herontwikkeling van de Molenhof: er wordt 
een plan ontwikkeld uitsluitend op de gronden in ei-
gendom van Saverti. Het Burgemeester Haitsmaplein 
(in gemeentelijk eigendom) kan dan in een later sta-
dium worden ontwikkeld.”

Te kort
“Op basis van de gesprekken met Saverti/TOP Vastgoed 
hebben wij moeten concluderen dat het eerste scena-
rio op dit moment financieel niet haalbaar is. Het ge-
calculeerde tekort van dit scenario bedraagt tussen de 
5 mln en 7,5 mln euro. Wij zien op dit moment geen 
mogelijkheden om binnen het plan of op andere wijzen 
dekking voor dit tekort te vinden. Wij hebben geconsta-
teerd dat het hoge ambitieniveau van het Masterplan op 
het gebied van (gebouwd) parkeren, aantallen wonin-
gen, beeldkwaliteit en verkeersontsluiting in de huidi-
ge tijd minder goed aansluit op de gewijzigde economi-
sche omstandigheden. Saverti/TOP Vastgoed heeft ge-
wezen op lagere verkoop- en verhuuropbrengsten. Aan 
de kostenkant laat het gemeentelijke uitgangspunt voor 
een optimale verkeersontsluiting (Rondweg/aquaduct) 
zich voelen en is er verschil in inzicht over de risicover-
deling (van eigendom en exploitatie) van de parkeer-
garage. Bij de besluitvorming over de Samenwerkings-
overeenkomst Molenhof hebben wij gemeld dat deze 
omstandigheden ook gelden voor Hoogvliet Beheer. Het 
verschil zit er echter in dat de vastgoedexploitatie voor 
het concern Hoogvliet een afgeleide doelstelling is van 
de exploitatie van supermarkten (en Hoogvliet derhal-
ve met lagere rendementseisen genoegen kan nemen). 
Voor Saverti/TOP Vastgoed is de vastgoedexploitatie de 
primaire doelstelling.
Het door Saverti/TOP Vastgoed naar voren gebrachte 
tweede scenario heeft niet tot het gewenste resultaat 
geleid. Ook bij doorrekening van dit scenario is geble-
ken dat er een onoverbrugbaar tekort ontstaat. Daarbij 

zou het gedeeltelijk bebouwen van het Burgemeester 
Haitsmaplein te veel afbreuk doen aan enkele belang-
rijke principes van het Masterplan”.

Eigen terrein
“Wij hebben vervolgens de suggestie gedaan aan Sa-
verti/TOP Vastgoed om een bouwplan op eigen terrein 
te ontwikkelen. Hiermee wordt voor dit gedeelte van 
het centrum een start gemaakt met de gewenste ver-
nieuwing van het Mijdrechtse dorpscentrum, zonder af-
breuk te doen aan de principes van het Masterplan. De 
eigenaar en ontwikkelaar zijn aan de slag gegaan met 
deze suggestie. Wij hebben tot op heden echter nog 
geen resultaten van hun teken- en rekensessie ontvan-
gen. Voor dit gedeelte van het Masterplan beraden wij 
ons op de situatie en betrekken ook de daarbij gesloten 
intentieovereenkomst.”

Haitsmahof-Reurings
“Ook voor dit gedeelte geldt dat het hoge ambitieniveau 
van het Masterplan op het gebied van (gebouwd) par-
keren, aantallen woningen, beeldkwaliteit en verkeer-
sontsluiting in de huidige tijd minder goed aansluit op 
de gewijzigde economische omstandigheden. Ook Reu-
rings heeft gewezen op lagere verkoop- en verhuur-
opbrengsten. Wij constateren desondanks een actieve 
houding bij deze partij. Inmiddels heeft Reurings in het 
afgelopen jaar meerdere panden verworven. Wij hebben 
recent een schetsontwerp ontvangen voor de ontwikke-
ling van dit gedeelte van het Masterplan. Wij staan po-
sitief tegenover initiatieven om het Mijdrechtse Dorps-
centrum goed te laten functioneren, aansluitend bij de 
doelstelling van de vernieuwing van het centrum. Wij 
staan dan ook positief tegenover het initiatief van Reu-
rings Beheer. De principes van het Masterplan, zoals de 
integraliteit van de verschillende plandelen en de win-
kelroute, zijn daarbij het toetsingskader voor dit soort 
initiatieven. Wij zullen het schetsontwerp dan ook be-
oordelen in het licht van het Masterplan. Uiteraard is 
ook de budgettaire neutraliteit voor de gemeente een 
voorwaarde voor een positieve beoordeling van het 
schetsontwerp.”

Bestemmingsplan
“In het kader van de actualisatie van de bestemmings-
plannen wordt ook het bestemmingsplan ‘Kom Mijd-
recht’ geactualiseerd. Het plangebied van het Master-
plan ligt binnen de bestemmingsplangrenzen van dit 
plan. Er zijn diverse mogelijkheden om het Masterplan 
op te nemen in het bestemmingsplan: niet (handhaven 
huidige bestemming), direct bestemmen en middels 
een wijzigingsbevoegdheid. Er kan daarbij ook een on-
derscheid worden gemaakt tussen het gedeelte Molen-
hof en Haitsmahof. Voor het gedeelte Molenhof is een 
zogenaamde anterieure overeenkomst gesloten, waar-
in het verhalen van de kosten (o.a planschade) is ge-
regeld; voor het gedeelte Haitsmahof zijn er geen ante-
rieure overeenkomsten; het kostenverhaal is daardoor 
onzeker. De planvorming rond de Molenhof verkeert in 
een dusdanig vergevorderd stadium en het kostenver-
haal is geregeld. Het is dan ook logisch om dit gedeel-
te als directe bestemming in het bestemmingsplan Kom 
Mijdrecht op te nemen. Wij hebben inmiddels besloten 
voor het gedeelte Haitsmahof een wijzigingsbevoegd-
heid op te nemen in het ontwerpbestemmingsplan Kom 
Mijdrecht. Dit houdt in dat er in het bestemmingsplan 
voorwaarden worden opgenomen waaronder de wijzi-
ging van de bestemming mogelijk is. De planvorming 
en besluitvorming over het Masterplan worden zo ver-
ankerd en bij een mogelijke ontwikkeling is een verkor-
te procedure mogelijk. De wijzigingsbevoegdheid biedt 
echter wel voldoende flexibiliteit.”

Aquaductontsluiting
“De raad heeft bij de vaststelling van het Masterplan 
de aquaductontsluiting als voorkeursvariant vastge-
steld. In dit kader hebben wij een verzoek bij Water-
net/AGV ingediend tot een principebesluit om een ont-
heffing van de Keur te verlenen voor de aanleg van een 
aquaductontsluiting. Op ambtelijk niveau heeft Water-
net uitgesproken nog nader onderzoek te wensen naar 
de gevolgen van de aquaductontsluiting voor de ligging 
in een veendijk. Daarnaast heeft Waternet de voorkeur 
uitgesproken voor een variant met een kanteldijk. Wa-
ternet stelt op dit moment een nadere onderbouwing op 
van de risico’s van een dergelijke ontsluiting. Er heeft 
tot op heden echter geen besluitvorming door Waternet 
plaatsgevonden. De aquaductontsluiting is bedoeld als 
ontsluiting van de tweelaagse ondergrondse parkeer-
garage, voorzien in het Masterplan van de Haitsmahof. 
Gelet op de stand van zaken met betrekking tot de ont-
wikkeling van dit deel is de realisatie niet op korte ter-
mijn te verwachten. De financiële consequenties van 
een dergelijke ontsluiting beperken volgens ons ook in 
de toekomst de realisatiekansen. Het Masterplan is en 
blijft de basis voor de vernieuwing van het Mijdrechtse 
dorpscentrum. Huidige ontwikkelingen mogen de toe-
komstige realisatie van het Masterplan niet belemme-
ren, zo ook de realisatie van de aquaductontsluiting. Bij 
de definitieve plannen voor het project Rondweg/Stati-
onslocatie Mijdrecht zal de realisatie van het aquaduct 
mogelijk blijven”.

Afsluiting
“Het afgelopen jaar is er met het aangaan van de sa-
menwerkingsovereenkomst voor de Molenhof een be-
langrijke stap genomen in het kader van de vernieu-
wing van het Mijdrechtse centrum. De contractpartner 
Hoogvliet Beheer BV heeft ondanks de moeilijke eco-
nomische omstandigheden besloten om fors te investe-
ren in het Mijdrechtse centrum. Wij zijn daar zeer ver-
heugd over. Op dit moment werkt deze partij in over-
leg met ons aan de nadere uitwerking van zijn plandeel 
tot een voorlopig ontwerp. Wij verwachten de resultaten 
daarvan begin 2012 aan de raad te presenteren. Voor 
het gedeelte Haitsmahof hebben de gesprekken met de 
betrokken partijen – Saverti/TOP Vastgoed en Reurings 
Beheer – nog niet tot concrete afspraken geleid. Wij zijn 
echter nog steeds in gesprek met deze partijen, waarbij 
de ontwikkelingen rondom het gedeelte van Reurings 
Beheer concreter zijn dan van Saverti/TOP Vastgoed. 
In het voorjaar 2012 verwachten wij meer duidelijkheid 
te kunnen geven over dit gedeelte van het Mijdrechtse 
centrum. De principes van het Masterplan Haitsmahof/
Molenhof zijn voor ons nog steeds uitgangspunt voor 
de vernieuwing van het Mijdrechtse centrum. Wij zul-
len toekomstige initiatieven vanuit het Masterplan be-
oordelen. Dit geldt ook voor aansluitende ontwikkelin-
gen en plannen, zoals Rondweg/Stationslocatie. Huidi-
ge initiatieven mogen de toekomstige realisatie van het 
Masterplan niet onmogelijk maken. De opname van het 
Masterplan in het ontwerpbestemmingsplan Kom Mijd-
recht, is daarin een belangrijke maatregel”, aldus het 
college in haar brief aan de raad. 
Wordt vervolgd.

Masterplan rond Haitsmahof/De Lindeboom in de koelkast

Plannen zijn momenteel 
financieel onhaalbaar

Winkelcentrum Molenhof gaat in ieder geval geheel verbouwd worden door Hoogvliet

Vernieuwingsplannen Winkelcentrum De Lindeboom zullen weer jaren vertraagd worden en ze wachten al zolang

Het geweldige plan Haitsmahof... in de la... er is geen geld

Ook dit deel van het grootse Masterplan gaat voorlopig in de ijskast




