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Safari?

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

www.bms-travellers.nl
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of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

44-Jarige zoon als verdachte aangehouden

Tachtigjarige Mijdrechter
vermoord in woning
aangetroffen
Gezien de omstandigheden waarin het slachtoffer zich bevond, hield
de politie direct al rekening met
een eventueel misdrijf. De 44-jarige
zoon van het slachtoffer werd direct
aangehouden en afgevoerd. Vrijdagmiddag maakte de politie offici-

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Ook voor uw feesten en partijen!
Uw Bovag-garage in:
KUDELSTAART

Sinds
1928!!

VerkooP alle merken
nieuw en gebruikt
GoedkooP onderhoud,
reparatie en APK
HoofdweG 176
tel. 0297-325200
Onze occasions op:
www.pietdupau.nl
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Bankoverval in
dorpscentrum Mijdrecht
Mijdrecht- Vrijdagochtend jl. omstreeks kwart over elf worden de

bezoekers en de medewerkers van
de ABN in de Mijdrechtse Dorps-

29 t/m 31-10

Galleria Amsterdam
nu geopend

EVENT

MILIEULABEL B

straat opgeschrikt toen er twee gemaskerde, donker geklede jongemannen de bank in komen rennen
en brullen: “Dit is een overval. Geld,
we willen geld”.
Ze gristen een witte zak met geld
mee en renden de Dorpsstraat in, de
hoek om de Raadhuislaan in, alwaar
ze op een gereedstaande scooter er
vandoor gingen.
De direct gealarmeerde politie gaf
direct de melding door op Burgernet, maar helaas gaf dit geen enkel

resultaat. De boel werd direct afgezet, de bankmedewerkers en bezoekers gehoord en ook werd een
buurtonderzoek gehouden. Getuigen vertelden dat er wel twee donker gekleden jongemannen een
kwartiertje op de hoek Raadhuislaan/Dorpsstraat op paaltjes hadden
gezeten, met hun sjaal tot hun ogen
opgetrokken ‘maar ja het is koud
hè, je denkt dan niet dat ze zitten
te wachten om een bank te overvallen’. Op een gegeven moment kwam
de geldwagen, die ging weg en direct daarna stoven de twee de bank
binnen. Het was in enkele minuten
gebeurd. De politie tast nog in het
duister wie de daders zijn en waar
zij zich bevinden en vraagt getuigen, die nog niet met de politie hebben gepraat, contact op te nemen
met 0900-8844. Het kan natuurlijk
ook via meld een misdaad anoniem:
0800-7000.

Brandstichting
MY

Amsterdam-Zuidoost: Klokkenbergweg 15 (direct aan de A2), 020-5650380

Wilnis – Op zaterdagochtend 16 januari om 01.10 uur zagen agenten
op het recreatieterrein Heinoomsvaart aan de Bovendijk te Wilnis dat
twee mannen bij een personenauto
en een brandende prullenbak stonden. De agenten blusten het brandje

steengrill en kaasfondue

Autobedrijf P. du Pau

eel bekend dat het slachtoffer door
een misdrijf om het leven is gekomen. De politie heeft de zaak nog
in onderzoek en kon tot op heden
nog niet aangeven hoe het slachtoffer om het leven is gebracht. Het onderzoek is nog in volle gang.

Politie vraagt eventuele getuigen contact op te nemen

Uniek in Vinkeveen:

en ondervroegen de twee mannen.
Een 27-jarige man uit Wilnis bekende dat hij de brand had gesticht,
waarna hij een bekeuring kreeg.
Zijn 29-jarige vriend uit Mijdrecht
kreeg een waarschuwing omdat hij
niet had opgetreden.

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

b.g.g. 0297-261 266

KL7YVVZKPQ/H]LU
KL7YVVZKPQ/H]LU
)PZ[YV9LZ[H\YHU[;LYYHZ
)PZ[YV9LZ[H\YHU[;LYYHZ

Biba versier pizza
4 stuks
van 7,96
voor

1.00

C1000 Oude dorp,

Prinses Irenelaan 1-3,
0297-383510

Vermiste poes

Mijdrecht – Vorige week donderdagochtend ontdekten agenten na
een melding dat er iets niet in orde
was in een woning aan de Raadhuislaan in Mijdrecht. In de woning trof
de politie het levenloze lichaam aan
van een tachtigjarige Mijdrechter.

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

C1000 Reurings,

Zijdelwaardplein 61,
0297-521712
Een poes met een gekleurde vacht:
zwart-wit-rood.
Zogenaamde
schildpadvacht met wit.
Naam: DICHA
Opvallend: donkere staart met een
wit puntje en witte voetjes met een
bruin teentje. Tevens een scheurtje
in het oor. Heeft u deze poes gezien, laat het ons zo snel mogelijk
weten!!!.
Vermist op: 31-12-2009
Plaats: Agaat 28 Mijdrecht
Tel: 06-52527837/0297-282104

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

Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00
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Bedrijfsunits op toplocatie!
Te Koop
10 Unieke representatieve bedrijfsunits
Vermogenweg Mijdrecht
Vanaf 288 m2 voor € 319.000,–
PPG Vastgoed 0297 - 26 20 35 / www.ppgvastgoed.nl
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
Voor spoedgevallen is de gemeente
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl. bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt
u online melden door middel van
het serviceformulier op de website,
of via tel. (0297) 29 18 00.
Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
Afvalbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
Spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester
en/of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt
gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek
kunt u zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de
email griffier@derondevenen.nl.

Gemeentelijke bekendmakingen

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 8 januari 2010.

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

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving
op woensdag 20 januari 2010, aanvang 19.30 uur
in het gemeentehuis te Mijdrecht

Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE
A.. Verzoek wijzigen bestemmingsplan voor het perceel Molenkade 2
te Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0060/09) (45 minuten)
Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente
bewoning is een schriftelijk verzoek gedaan. De bevoegdheid om hierop te
besluiten berust bij de gemeenteraad.
B. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36 te Mijdrecht
(raadsvoorstel nr. 0064/09) (45 minuten)
Voorgesteld wordt voor het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-36 een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te
nemen.
C. Voorlopig business plan Duurzaam EnergieBedrijf
(raadsvoorstel nr. 0068/09) (60 minuten)
De vastgestelde startnotitie voor het opzetten van een duurzaam energiebedrijf is verder uitgewerkt tot een voorlopig Business Plan. Ook is een voorlopig
communicatieplan opgesteld. Voor gesteld wordt om met deze documenten
overleggen te starten met mogelijke partners en hogere overheden en om de
business case verder uit te werken.

Amstelhoek
Tymon van Hiltenstraat 18 Vergroten van een woning

2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op donderdag 21 januari 2010, aanvang 19.30 uur
in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:
A. Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn
(raadsvoorstel nr. 0084/09) (90 minuten)
Voorgesteld wordt om gelet op het besluit van het college van Uithoorn over
de Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn bij de verdere uitwerking van de
Structuurvisie Amstelhoek als uitgangspunt te hanteren een oeververbinding
tussen Amstelhoek en Uithoorn volgens de zogenaamde Garagevariant. Deze
variant houdt in dat de Prinses Irenebrug blijft gehandhaafd en dat de aan te
leggen parkeergarage in het Dorpscentrum van Uithoorn ook vanuit Amstelhoek toegankelijk wordt gemaakt.

De Hoef
Kromme Mijdrecht 9
Mijdrecht
Aquamarijn 35
Derde Zijweg 8
Hoofdweg 6
Vinkeveen
Herenweg 205
Plaswijk 72
Waverveen
Cliffordweg 60
Wilnis
Dorpsstraat 20
Veldhuisweg 5
Wilnisse Zuwe 50

Lichte bouwvergunning

2010/0010

13-1-2010

Plaatsen v. units t.b.v. tijdelijke huisvesting Lichte bouwvergunning

2010/0011

13-1-2010

Vervangen van een garagedeur
in een kozijnpui
Oprichten van opslagruimte/
machineberging
Oprichten van een carport en het
vergroten van een kantoor

Lichte bouwvergunning

2010/0008

11-1-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0012

12-1-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0007

8-1-2010

Vernieuwen van een berging
Vergroten van een woning met een
aanbouw en een dakopbouw

Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2010/0009
2010/0006

11-1-2010
8-1-2010

Oprichten van een bijgebouw, terrassen
en een zwembad

Reguliere bouwvergunning

2010/0017

14-1-2010

Plaatsen van een fundering t.p.v.
voorgevel kerkgebouw
Oprichten van een poldergemaal met
uitstroomleidingen (Nabij Veldhuisweg 5)
Oprichten van een varkensstal

Lichte bouwvergunning

2010/0013

12-1-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0015

12-1-2010

Reguliere bouwvergunning

2010/0019

14-1-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 21 januari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam
Mijdrecht
Handelsweg 4

Vinkeveen
Demmerik 126

Meldpunt Zorg &
Overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

Ontvangst
datum

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Opm.

Vestigen van een bedrijf voor het
verkopen en onderhouden van caravans,
campers, vouwwagens, tenten en
bijbehorende accessoires

Reguliere bouwvergunning

2009/0592

A

Vergroten van een woning met een
dakopbouw

Reguliere bouwvergunning

2009/0549

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een tijdelijke ontheffing ingevolge artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening voor
de periode van 5 jaar.
- Onder B te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan
schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerp-besluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien
u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw
zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs
aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene
wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.

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

Gemeentelijke bekendmakingen
Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op
het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat:
1. zij op verzoek de vergunning hebben ingetrokken van: dhr. I. Vermey voor
het bedrijfsmatig houden van 400 varkens bij een veehouderij op het adres
Bovendijk 6, 3648 NM Wilnis.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 21 januari tot en met
4 maart 2010 ter inzage. Tot en met 4 maart 2010 kunt u beroep instellen bij de
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te
‘s-Gravenhage. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan
wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft
gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking,
tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige
voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De
vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het
instellen van beroep c.q. een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening
zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het
ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage
gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst
Noord-West Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot
12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis van De Ronde Venen,
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden. Als u een toelichting
wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. 0346-260641.
U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website www.milieudienstnwu.nl, zie
rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.
2. zij een melding op basis van de algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van: Hadeeko voor het oprichten van een inrichting
voor verspanende bewerking van metalen, op het adres Industrieweg 42/44,
3641 RM Mijdrecht.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het
inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst
een afspraak te maken.
Vergadering Wmo-raad
Agenda van de openbare vergadering op 27 januari. De vergadering wordt gehouden
in kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van
14:00 uur tot 16:00 uur.
1. Opening en mededelingen:
* Goedkeuring agenda
2. Spreektijd bezoekers
3. Bespreking klanttevredenheidsonderzoek 2008
met wethouder van Breukelen
4. Ingekomen en uitgaande stukken :
5. Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten:
6. Nabespreking vergadering van 18 november 2009
7. Rondvraag
8. Volgende vergadering en sluiting

Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Fuut 9
Vinkeveen
Demmeriksekade 25

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning met een
aanbouw

Bouwvergunning

2009/0585

14-1-2010

Vergroten van een rundveestal

Bouwvergunning fase 1

2009/0583

14-1-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan
de orde zijn gekomen. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen
het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector
bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van
de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Kapvergunningaanvragen
De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor
Straatnaam Gemeentelijke bomen

Soort boom

Reden

Amstelhoek
Schoolstraat 2 t/m 18

2 Elzen

Dunning

Vinkeveen
Baambrugse zuwe voor 42 t/m 72 & 82 t/m112 14 Moerasypressen

Herindeling Baambrugse zuwe

De aanvragen liggen van 19 januari t/m 4 maart 2010 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn kan
een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Rectificatie
Herziening bezwarentermijn kapvergunning week 2: 13 t/m 27 januari 2010.
Ontwerp projectbesluit Herenweg 211 in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling
3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van donderdag
21 januari 2010 het ontwerp projectbesluit “Herenweg 211 te Vinkeveen” gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt bij
de balie Bouw- en woningtoezicht in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do.
08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur). Het ontwerp projectbesluit is ook in te zien of te downloaden
via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl. Het projectbesluit biedt een juridisch planologische basis om op het perceel
Herenweg 211 in Vinkeveen een woonhuis en winkelruimte met daarboven 2 startersappartementen te realiseren ter vervanging
van de huidige bebouwing bestaande uit een woonhuis en een naastgelegen winkel. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder op het ontwerp projectbesluit een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze
zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht
aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een
afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. (0297) 29 17 81.
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Raad van State heeft beroepschriften Westerheul ongegrond verklaard

Bouw bestemmingsplan
Westerheul met 270 woningen
kan van start
Vinkeveen - Op 1 november 2007 heeft de raad van gemeente De
Ronde Venen het bestemmingsplan ‘Westerheul IV’ vastgesteld. Dit
bestemmingsplan geeft de mogelijkheid tot de aanleg van de woonwijk
Westerheul IV met ongeveer 270 woningen ten zuiden van de kern
Vinkeveen, tussen de Mijdrechtse Dwarsweg en het bedrijventerrein
Voorbancken. Er waren met name bezwaren ingediend tegen het feit dat
het bestemmingsplan de bouw mogelijk maakt van appartementen tot
een bouwhoogte van 17 meter. De bezwaren zijn dat zo’n bouwhoogte
niet passend is in de kern Vinkeveen, die een agrarisch en toeristisch
karakter heeft en hoofdzakelijk uit laagbouw bestaat en aantasting
van het uitzicht en privacy, zowel vanuit de bestaande woningen ten
noorden van het plangebied als vanuit de overige in dat gebied voorziene
woningen en vanuit het daaraan grenzende natuurgebied Marickenland.
Daarnaast waren er bezwaren tegen ophoging van de grond met 2,20
meter waarop de woningen van ‘Westerheul IV’ zijn gepland, omdat door
een onnodig en ongewenst hoogteverschil tussen het gebied ‘Westerheul
IV’ en de aangrenzende wijk Westerheul III, wordt gevreesd dat dit zal
leiden tot wateroverlast. Hiervoor is verwezen naar het rapport “Water en
bodemdaling in Groot-Mijdrecht” van de Onderzoekscommissie water en
bodemdaling Groot-Mijdrecht-Noord (de commissie-Remkes), dat naar
hun mening ook van belang is voor het gebied ‘Westerheul IV’.

Waardevol

Bovendien zou woningbouw in ‘Westerheul IV’ volgens de bezwaarmakers
betekenen dat het noordelijk deel van een in het plangebied aanwezig
elzenbosje zou moeten worden gekapt, dat volgens een rapportage

van Arcadis een waardevol karakter heeft. Gemeente De Ronde Venen
verweerde zicht bij de Raad van State met het standpunt dat een maximale
bouwhoogte van 17 meter aan de rand van ‘Westerheul IV’ vanuit
ruimtelijk oogpunt aanvaardbaar is, omdat het beleid erop is gericht om
onnodige aantasting van de open ruimte te voorkomen en een contrast
tussen stad en land te versterken, en dat daarom een bouwhoogte van
17 meter op nog onbebouwde gronden aan de rand van Vinkeveen N.B. aan de rand van het toekomstige natuurgebied Marickenlandaanvaardbaar zou zijn. Dat het elzenbosje gekapt moet worden is volgens
gemeente De Ronde Venen aanvaardbaar, en volgens de gemeente blijkt
uit onderzoek dat het gebied ‘Westerheul IV’ kan worden uitgevoerd en
opgehoogd zonder dat dit ernstige nadelige gevolgen voor omgeving.
Uit de uitspraak van de Raad van State van woensdag 13 januari jl.
blijkt dat de beroepschriften géén enkele aanleiding hebben gegeven
voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat
B&W het bestemmingsplan ‘Westerheul IV’ in strijd is met een goede
ruimtelijke ordening zou zijn opgesteld. Bovendien vond de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State ook géén aanleiding dat het
bestemmingsplan Westerheul in strijd met het recht is opgesteld of dat het
besluit van het bestemmingsplan in strijd met het recht zou zijn genomen.
De ingediende beroepen zijn daarom ongegrond verklaard. De Raad
van State is met gemeente De Ronde Venen van mening dat de bouw
van 270 woningen in ‘Westerheul IV’, waaronder appartementen met een
bouwhoogte tot 17 meter (aan de rand van het dorp Vinkeveen en naast
een natuurgebied) NIET zullen leiden tot aantasting van het woon- en
leefklimaat.

Fietscrossbaan
wint provinciale
Krajicek Award

Fossielenmiddag
voor de jeugd
Wilnis - Ben jij ook gek op fossielen en wilde je er altijd al meer
over weten? Kom dan op woensdagmiddag 3 februari naar het
NME-centrum De Woudreus. Van half 2 tot ongeveer half 4 is er
een speciale ‘fossielenmiddag’ voor kinderen van 9 t/m 12 jaar. Eerst
krijg je een korte uitleg over wat een fossiel eigenlijk is. Vervolgens
ga je een gipsafdruk maken van een echt fossiel. Na de pauze
kan je in zogenaamd Miste-gruis (uit de buurt van Winterswijk)
op zoek gaan naar kleine fossielen en deze onder de microscoop
bekijken. Tenslotte mag je een mooi fossiel uitzoeken en mee naar
huis nemen. Deze activiteit is gratis, maar je moet je wel vooraf
aanmelden. Er is plek voor 20 kinderen. Wil je meedoen, meld je
dan snel aan, want vol is vol. Aanmelden kan t/m 1 februari via tel.
nr. (0297) 273 692 of info@nmederondevenen.nl Vermeld hierbij je
naam, leeftijd en telefoonnummer. NME-centrum De Woudreus vind
je aan de Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis (achter de Willisstee).
NB Het NME centrum is op woensdagmiddag 3 februari
alleen geopend voor deelnemers aan de themamiddag!

Mijdrecht - Het project waarbij op initiatief van kinderen
een fietscrossbaan in Mijdrecht is gerealiseerd, heeft
woensdag 13 januari de provinciale finale gewonnen van
de Richard Krajicek Award. Het project fietscrossbaan is
daarmee doorgedrongen tot de landelijke finale die op
10 februari in Rotterdam plaatsvindt.

Scouttingroepen zijn
jarig en trakteren
Mijdrecht - De Scoutinggroepen in De Ronde Venen, Jan van
Speyk uit Mijdrecht/Wilnis en Eliboe uit Vinkeveen, hebben
woensdagmiddag 13 januari een taart overhandigd aan locoburgemeester Jan van Breukelen. Dit als aftrap van de viering
van het 100-jarig jublieum van de Scouting in Nederland. De
groepen besloten om de gemeente te trakteren, omdat zij de
Scouting een warm hart toedraagt. Na een welkomstwoord van
Jan van Breukelen, nam Gerard de Kuijer, voorzitter van de Jan
van Speykgroep het woord over. Hij na de overhandiging van de
taart over alle komende landelijke en regionale activiteiten die dit
jaar georganiseerd worden. Tot slot werd de taart door Jan van
Breukelen aangesneden, het smaakte de aanwezigen goed!

De Richard Krajicek Award is een prijs die wordt toegekend aan een
project waaraan jongeren zelf een actieve bijdrage hebben geleverd
als bedenker, organisator of begeleider. Het idee voor aanleg van
de fietscrossbaan is in 2008 aangedragen door leerlingen van
basisschool De Eendracht in Mijdrecht. Zij deden hun voorstel
tijdens de eerste Kinderraad die in mei van dat jaar werd gehouden.
De Kinderraad is een initiatief om jeugdigen op jonge leeftijd voor
politiek te interesseren en hen duidelijk te maken hoe het (lokale)
politieke systeem werkt. Het idee voor de Kinderraad is mede
tot stand gekomen door Manja van Buul, leerkracht van groep 8
op De Eendracht en lid van de Rondeveense gemeenteraad. De
provinciale finale van de Richard Krajicek Award vond woensdag
13 januari plaats in het huis van de Sport in Nieuwegein. Naast
de fietscrossbaan waren ook G en LG hockey van Kampong uit
Utrecht en New-G uit Nieuwegein tot de finale doorgedrongen.
G-Gym uit Houten, ook genomineerd, heeft zich op het laatste
moment teruggetrokken. Een loting had bepaald dat het team
van De Ronde Venen het spits tijdens de avond mocht afbijten bij
de presentaties. In een soort rollenspel maakte Manja van Buul,
samen met een aantal kinderen, duidelijk hoe de crossbaan dankzij
de kinderen zelf tot stand is gekomen en hoe de baan nog elke
week aan populariteit wint. Duidelijk werd ook dat de kinderen
nog volop ideeën hebben om de baan verder te vervolmaken, zoals
het organiseren van wedstrijden en het organiseren van nog meer
clinics voor Rondeveense kinderen.

Jury

Nadat ook de andere twee projecten, het LG-/G-hockey van SV
Kampong en G-gym uit Houten, hun presentaties hadden gedaan,
was het aan de jury om te beslissen wie de winnaar zou worden
van de provinciale finale en wie daarmee de prijs van E1.000 zou
winnen. Dit bedrag moet deels besteed worden aan het maken
van een filmpje voor de landelijke finale. Na een intensieve
beraadslaging oordeelde de jury dat de fietscrossbaan het beste
project is om de provincie te vertegenwoordigen tijdens de
landelijke finale. De kracht van dit project ligt volgens de jury in het
concept ‘door kinderen en voor kinderen’. Vanaf het eerste idee tot
aan de vormgeving van de crossbaan en de uiteindelijke opening,
zijn de kinderen nauw betrokken geweest bij het project. Daarmee
is het niet bedacht vóór kinderen, maar dóór kinderen. Dat deze
werkwijze succes heeft blijkt volgens de jury uit het grote gebruik
van de baan en het enthousiasme waarmee de kinderen het project
presenteerden. Wel gaf de jury mee dat nog enkele zaken verder
uitgedacht moesten worden om het project een blijvend succes te
laten zijn. Wanneer daar goed over nagedacht wordt, achtte de jury
het project kansrijk om ook 10 februari hoge ogen te gooien. De
landelijke finale vindt plaats tijdens het ABN-Amro tennistoernooi
in Rotterdam. Alle provinciale winnaars zullen tijdens dit toernooi
hun project presenteren in de hoop de hoofdprijs van E10.000 te
winnen. De aanwezige kinderen gaven aan hiervoor al vele mooie
bestedingen in gedachten te hebben.

Braakballen gezocht!
Schrijver in de
Proostdijschool
Mijdrecht - Maandagmiddag was er in de Proostdijschool een schrijver.
Hij kwam een bezoek brengen aan groep 5. Zijn naam is: Thijs Goverde.
De schrijver kwam de kinderen zijn nieuwe boek presenteren. De titel
van het boek is ‘ De ongelofelijke Leonardo’. Het is een spannend boek.
Het verhaal gaat over een klas, waarin een heel erg vervelend jongetje
zit. Een ander jongetje (dat Bas heet) wordt juist altijd gepest. Dan komt
Leonardo op school. Leonardo is een heel bijzonder jongetje. Leonardo en
Bas worden vrienden en ze beleven samen allemaal spannende avonturen.
Om het allemaal nog wat echter te maken was schrijver Thijs geheel in stijl
gekomen. Hij kwam als ‘ de vader van Leonardo’. De kinderen popelen om
het boek te lezen. Kinderen en leerkracht bedanken Thijs Goverde voor de
leuke middag.

De Ronde Venen - Vanaf half maart staat in NME-centrum De
Woudreus de tentoonstelling ‘De grote vijf’. Het nme-centrum is dan
als een laboratorium ingericht. Leerlingen van de groepen
5 t/m 8 van de basisscholen in de gemeente gaan allerlei
onderzoekjes doen. Eén van de onderzoeksactiviteiten is het
uitpluizen van braakballen van uilen. Omdat we veel leerlingen
verwachten hebben we ook veel braakballen nodig. Vandaar het
verzoek aan u: hebt u
braakballen en wilt u ze
kwijt of kent u iemand
die uilen op zijn erf
heeft. Meld het ons. Dit
kan tel. (0297-273692)
of per e-mail info@
nmederondevenen.nl.
U mag ze uiteraard ook
af komen leveren: NMEcentrum De Woudreus,
Pieter Joostenlaan 28a,
3648 XR Wilnis. Wij zijn
blij met elke bal!

Nieuwjaarsdrankje
in zwembad
Blijdrecht
Mijdrecht - Donderdag 14 januari jl. was een bijzondere avond in
zwembad Blijdrecht. Tijdens deze avond, georganiseerd door Quassima
Asafiati, kwam de zwem- en fitness groep bij elkaar. Deze dames die
tot voor kort watervrees hadden, hebben hun waterangst overwonnen
en de meesten zijn bezig om hun zwemslagen te verbeteren. Nu, onder
het genot van een mediteraan hapje en drankje, keken zij terug op een
succesvolle en prettige zwemervaring. Elke donderdagavond geeft de
actieve Quassima samen met Ans Bruggeman hen intensieve zwemles.
Hiernaast zijn er ook dames die bezig zijn met fitness om overgewicht
tegen te gaan en om hun conditie te verbeteren. Deze nieuwjaarsdrankje
is georganiseerd om naast het actieve sporten elkaar op een sociaal
gebied beter te leren kennen. Bij deze gelegenheid is de wethouder van
sport, Ingrid Lambregts uitgenodigd om ook kennis te laten maken met
deze actieve dames. Ingrid Lambregts heeft kort over haar zelf verteld en
haar waardering uitgesproken voor de inzet van deze dames. Jarenlang
is er vanuit de politiek een wil om buitenlandse vrouwen in beweging te
krijgen. Nu zijn we eindelijk zo ver gekomen in de gemeente De Ronde
venen en hopen dit succesvol door te zetten. Momenteel is er veel onrust
of deze groep gebruik kan maken van het nieuwe zwembad. Quassima en
wethouder Ingrid Lambregts zullen hiervoor hun best gaan doen. Waar
een wil is, is een weg. Het was een gezellige en geslaagde avond! De
wil van Quassima is om de drempel te verlagen voor de vrouwen die het
lastig vinden om gemixt te sporten of te zwemmen, al gaat dit soms ten
koste van de gezondheid. Wilt u ook op een prettige wijze werken aan uw
lichaam en conditie met vrouwen onderling? Neem dan vrijblijvend contact
op met Quassima Asafiati via mail: mevrouwtje_q@hotmail.com .
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost 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.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

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

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
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zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk (voor al
uw vragen en problemen), Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch
Bureau (voor ouders en kinderen
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel.
0900-2359893. Hulp bij het Huishouden, tel. 0348-437000. Of kijk op:
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

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

Is uw huisdier
zoek?

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

Vermist:
- Koningsspil in Mijdrecht, zwart/wit katje van 15 weken, hij heet
Tijgertje.
- Omgeving Koraal in Mijdrecht, lapjespoes met een witte bef
en zwarte neus. Linkerwang bruin en rechterwang wit.
Haar naam is Noekie.
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft een
rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, vrij klein.
Ze heet Pluisje.
- Patrijs in Mijdrecht, flinke, gecastreerde, cyperse kater van
14 jaar. Hij is wildkleurig met zwarte staart en rood/bruine buik.
Zijn naam is Frodo.
- Zirkoon in Mijdrecht, cyperse bruin/witte kater. 3 witte voetjes en
1 wit voorpootje. Zijn naam is “Pablo”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw grijs
bandje met naan kokertje. Zijn naam is “Sam”.
- Herenweg in Wilnis, rode kater met witte bef. Hij loopt mank.
Zijn naam is “Dirkje” en hij is 15 jaar.

Gevonden:
- Arthur van Schendellaan in Uithoorn, witte kat met zwarte
vlekken en zwarte staart. Heeft zwart bandje om met zilveren
slinger en belletje.
- Drechtdijk in De Kwakel, forse bruin zwart grijze cyperse kater,
gecastreerd.
- Zonnedaal in Uithoorn, een rood/blauwe parkiet/papagaai.
- Hoofdweg in Waverveen, grijs/wit cypers katje van ongeveer
2 maanden.
- Gijsb. v. Stoutenborchstraat in Mijdrecht, poes, zwarte achterkant
met witte pootjes en zwart vlekje op de kin.
- Bisschop Koenraadstraat in Uithoorn. Een grote parkiet vliegt
daar rond. Waarschijnlijk een Krimson Rosella, rode borst en
felblauwe vleugels. Lijkt op een kleine papagaai.
- Amathist in Mijdrecht, een grijs-witte poes, witte bef, buik en
witte pootjes
- Stadhouderlaan Mijdrecht, donkerbruine, aan de flanken
gemeleerde kater, langharig fors dier.
- Johan de Witlaan in Uithoorn, grijs/zwart cyperse kat met witte
kin en rose buik. Voor witte teentjes, achter witte sokjes.
- Vinkenkade in Vinkenveen, hond. “Shih-Tzu”. Kleur is beige heeft
een chip.
- Buitenkruier in Mijdrecht, dikke cyperse wat oudere kater.

Winterwandeling
met het IVN

Uithoorn - Winterwandeling rond
het Zijdelmeer op 24 januari.
Sneeuw en vorst! Hoe beschermen
planten,bomen en knoppen zich tegen deze winterseomstandigheden?
Heksenbezems ,wilgenroosjeszijn
nu duidelijk zichtbaar.Misschien zijn

de reigers al aan hun nesten begonnen. Er is genoeg te beleven in de
winter. Wandel mee met gidsen van
het I.V.N.op zondag 24 januari van
10.tot 12.00 uur. 10.00 uur verzamelen op het parkeerterrein van het
gemeentehuis te Uithoorn.

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 ontwikkelingssamenwerking 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!

Bezoek uit Tanzania

Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell heeft een keer in de twee
jaar een paar maanden verlof om haar familie en vrienden in Ierland te bezoeken. Zij brengt in februari a.s. tevens een bezoek aan De Ronde Venen
waarbij zij o.a. gesprekken zal voeren met het bestuur van SOS. Ook zijn de
donateurs en andere belangstellenden in de gelegenheid haar te ontmoeten en met haar in gesprek te komen. Beschouw deze column dus als een
UITNODIGING
Voor de bijeenkomst op vrijdagavond 5 februari a.s. om 20 u in Dorpshuis
De Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen.
Zaal open om 19.45 uur. Ontvangst met koffie.
Programma:
Kennis maken met zuster Annette
Zuster Annette vertelt over haar werk in Tanzania
Film van ongeveer 10 minuten over haar werk
Gelegenheid tot het stellen van vragen
Pauze
5. Film van ongeveer 10 minuten over de mede door SOS De Ronde Venen
gerealiseerde School in Tanzania
6. Milleniumdoelen: wat zijn dat eigenlijk voor doelen
7. Afsluiting
Dit wordt een belangrijke en interessante avond!
U ben t van harte welkom!
Bestuur SOS De Ronde Venen

Nog slechts enkele
plaatsen beschikbaar
De Ronde Venen - De werkgroep genealogie van de historische vereniging “De Proosdijlanden”, bied historici onder U
de gelegenheid om deel te nemen aan een cursus paleografie, ook wel eens aangeduid als
“vreemd schrift”.
Vanaf maandag 1 februari zal
deze cursus op acht achtereenvolgende maandag avon-

den aanvangen van 19.30 tot
21.00 uur in Dorpshuis de Boei
in Vinkeveen. Docente is mevrouw van der Kaa, werkzaam
bij het rijksarchief in Utrecht.
Voor deelname of nadere informatie kunt u zich wenden tot:
Henk Strubbe 0297-262560 of
henk.strubbe@planet.nl
Maar haast u want… VOL is
VOL

Coach4you zoekt nieuwe coaches
voor het schooljaar 2010/2011

Slaat u een brug?
De Ronde Venen - De overgang
van de vertrouwde basisschool naar
het voortgezet onderwijs is voor veel
leerlingen een spannende periode.
Een nieuwe school waar de “brugpieper” weinig mensen kent, nieuwe
docenten, een ander schoolsysteem
met nieuwe vakken…
Coach4you helpt kinderen die naar verwachting - problemen zullen ondervinden tijdens deze overgang. Zo’n leerling krijgt een individuele coach die hem/haar gedurende 18 maanden begeleid, zodat de
leerling na die tijd op eigen kracht
verder kan.
Op zoek naar nieuwe
vrijwilligers
In het lopende schooljaar zijn in de
Ronde Venen 6 coaches met 6 leerlingen actief. Dat gaat erg goed. We
ontvangen nu van de basisscholen
weer de eerste aanvragen voor coaching voor het komende schooljaar.
En daarvoor hebben we echt nieuwe
vrijwilligers nodig. Een coach van
Coach4you bezoekt één keer per
week een leerling en de ouder(s).
Het gaat hierbij niet om huiswerkbegeleiding, maar vooral om de
leerling te helpen structuur en planmatigheid aan te brengen in de activiteiten op school, te ondersteu-

nen bij ingewikkelde dingen enz. De
leerlingen moet zich vooral sterker
en zekerder gaan voelen op school.
Daarnaast komen de coaches één
keer per maand bij elkaar om kennis en evaring uit te wisselen.
Wie zoeken we?
Er bestaat niet zoiets als de ‘standaardcoach’. Het is vooral belangrijk
dat de coach gemotiveerd is en affiniteit heeft met het begeleiden van
kinderen in de leeftijd van 12 tot 14
jaar. Iedere coach ontvangt naast
onze begeleiding een coachtraining
op hbo-niveau bij een professioneel
opleidingsinstituut. Het coachen van
deze leerlingen is een leuke, afwisselende en leerzame vorm van vrijwilligerswerk.
Hebt u enige belangstelling voor
Coach4you als vrijwilliger en/of wilt
u meer informatie hebben, neemt
u dan graag contact op met Gilde Noordwest Utrecht. Dat kan het
beste via een e-mailtje aan Bas de
Vree (basdevree@zonnet.nl) of André de Graaf (andre.de.graaf@
xs4all.nl) of telefonisch via (0297) 24
16 62 of (0297) 27 22 40. Zij geven
heel graag nadere informatie of toelichting. Ook over de verdere Gilde
activiteiten.

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.
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Oud-burgemeester
Castenmiller opent voor
de laatste keer

Uithoorn - Afgelopen zondag was
het een gezellige drukte in Galerie
Fort aan de Drecht bij de opening
van de expositie “Winters Kunstgenot”.
De opening werd verzorgd door
oud-burgemeester
Castenmiller
die dat op geheel eigen wijze deed
waarbij hij de kunstenaars op heel
treffende wijze in het middelpunt
plaatste.

Ons Uithoorn organiseert
historische wandeling
voor de Lange Brug
Uithoorn - Op zaterdag 6 februari
organiseert Ons Uithoorn een historische wandeling in het dorpscentrum. Het doel van deze wandeling,
die plaatsvindt vlak voordat de gemeenteraad beslist over de oeververbinding tussen Uithoorn en Amstelhoek, is het historisch besef te
bevorderen.
Ons Uithoorn maakt zich sterk voor
herstel van het historisch dorpsgezicht en wil dat de Ireneburg wordt
gesloopt. In plaats daarvan ziet de

partij graag een terugkeer van de
historische Lange brug en de historische binnenhaven (de Kil). Bij die
binnenhaven kan een marktplein
ontstaan met woningen en winkels.
De partij ziet dit als enige oplossing
om de Amstel bij het dorp te betrekken en het dorpscentrum levendig
en aantrekkelijk te maken.
De historische wandeling begint
om 13:00 bij het Rechthuis aan de
Schans. De deelnemers aan de wandeling krijgen uitleg over de situatie

vroeger en nu. Peter Schat van de
Stichting Oud Uithoorn/De Kwakel
zal een toespraak houden.
Tevens worden alle politieke partijen
die actief zijn in Uithoorn uitgenodigd om hun standpunt toe te lichten. Alle inwoners van Uithoorn met
hart voor ons dorpscentrum worden
uitgenodigd.
Nadere informatie bij Benno van
Dam (raadslid Ons Uithoorn), tel 06
2001.5365 en/of benno.van.dam@
kpnplanet.nl.

Kwakelaars fietsen voor
het goede doel
De Kwakel - Op 3 juni 2010 vindt
voor de 5e keer het evenement Alpe d’HuZes plaats. Op die dag gaan
250 renners en 250 estafetteteams
de uitdaging aan om minimaal zes
maal op één dag de alpenreus Alpe
d’Huez te beklimmen. De stichting
Alpe d’HuZes investeert in onderzoek en ontwikkeling van diensten
voor mensen die leven met kanker.

Het fonds richt zich dus op het voorkómen van verergering van (gevolgen van) de ziekte, en het tegengaan van verminderde mobiliteit en
behoud van kwaliteit van leven.
Stichting Alpe d’HuZes is opgericht om de onmacht die door kanker ontstaat om te zetten in kracht:
kracht putten uit emotie. Dit doen zij
sinds 2006 door met zoveel moge-

lijk mensen steeds weer de grenzen
van het mogelijke te verleggen. Alpe
d’HuZes is gegrondvest op de absolute overtuiging dat je de grootst
mogelijke voldoening bereikt als je
jezelf met hart en ziel inzet voor een
ander.
Vijf kwakelaars, leden van raceen trainingsgroep TDK De Kwakel,
gaan de uitdaging aan om op 3 ju-

Tevens refereerde hij aan het 10-jarig bestaan van de Galerie dat dit
jaar met een bijzondere expositie
gevierd zal worden.
Na de opening was er alle tijd voor
een gesprek met de kunstenaars
onder het genot van een drankje. De
exposerende kunstenaars t.w. Willy
van der Duyn, Wied Heyning, Krijn
Maartens, Gemma Bouwman en Lidia Verschoor waren aanwezig en
waren in alle gelegenheid om hun
werken nader toe te lichten.
Komende zondag tussen 9 en 11 uur
kunt u een verslag van de opening
en de kunstenaars zelf horen in het
Salontheater op RickFM.
Ook onze oud-burgemeester Castenmiller heeft het een en ander te
vertellen.
Deze expositie is te zien tot en met
21 februari op donderdag en vrijdag van 14.00-16.00 uur en op zaterdag en zondag van 12.00-17.00
uur. U vindt Galerie Fort aan de
Drecht aan Grevelingen 50, Uithoorn. Meer informatie: www.galeriefortaandedrecht.nl
ni de Alpe d’Huez te beklimmen,
namelijk: Leo Klijn, Wilfred Hoving, Fred Smits, Jorrit Kortenhorst
en Yvo Braat. De 5 teamleden gaan
allemaal proberen zo vaak als mogelijk op deze dag de Alpe d’Huez
te beklimmen. Het doel is per team
deze dag totaal 6 beklimmingen te
realiseren vandaar de naam ‘Alpe
d’HuZes’. Onder de naam ‘Opgeven
is voor TDK De Kwakel geen optie’ gaan zij de uitdaging aan, en dit
doen zij niet zomaar… zij gaan de
strijd aan voor het goede doel!
De mannen zijn nu al individueel volop aan het trainen op de mountainbike, spinfiets en op de wielerbaan.
Naast het trainen zijn zij ook volop
bezig met het werven van sponsoren die hun inspanningen voor het
goede doel steunen en daarom een
bedrag sponsoren aan Stichting Alpe d’Huzes. Alle opbrengsten zullen gegarandeerd 1 op 1 ten goede komen aan de KWF/kankerbestrijding.
Met dank aan onze sponsoren:
Dutch Flower Group, van de Put
Fresh Cargo,Rosalink, Danners
Bloemenexport,Volvo Truck Center, Voortman Autoschade, KJ Technics, John de Vries, Levarht AGF,
Eijk en Veld Slagerij,Zuivelboerderij
Vrouwenakker, ABM bloemen,
R.Huurman Transport, Mts Snoek,
Concordia Verzekeringen, MdB
Transport, Ruud Severin Transport,
Het Miland Infra, Mathijs Hoogland, C.Kortekaas Transport, Rob
Rentenaar, F. Schouten ZZP, T. van
Iperen Transport, VKP Metselwerk,
Semp Trosrozen, Johnson Wax, Verbeek en Bol Bloemenexport, Camiel Hendriks ZZP, Electrico, Witteman Transport, v.d. Schaft Tweewielers, Antenna Uitzendburo, Flowerport Import, Rob Klijn Openhaardhout, Hortiflower Bloemenexport,
Flexdrive, Flowex Bloemenimport,
Van Zaal Transport, The Set Company, Verheijfotografie.
Voor meer info kunt u ook terecht
op: www.opgevenisgeenoptie.nl

2e Prinsendweilbal scoort 2050,voor G-team Argon!
Mijdrecht - Ongeveer 350 bezoekers, orkesten en carnavalsverenigingen genoten afgelopen zaterdag van
11 verschillende optredens van
dweilorkesten. Meezingers, heden-

daagse pop nummers, klassiekers
en natuurlijk lekkere carnavalsmuziek passeerden de revue in gebouw
“Immitsj”. Gastheren waren dweilorkest “Dorst” en carnavalsvereniging
“de Huts Geklutste Kliek”, respectie-

velijk van muziekvereniging V.I.O.S.
en jongerenvereniging AJOC. Onder
de naam Prinsendweilbal organiseerden zij na het grote succes van
vorig jaar (2750,-) voor de tweede
keer een goede doelen dweilorkesten festival, dit jaar koos men voor
het Argon G-team. Om acht uur verrichtte presentator Robert Stoesser
samen met Prins Bartolomeus de
loting voor het speelschema. Daarna ging het muziekfeest echt los en
beten De Damstampers uit Amsterdam de spits af. Al vroeg in de avond
was de zaal behoorlijk gevuld met
een op dweilmuziek meedeinende
menigte. De muziekstijlen waren divers, zo koos DORST er voor haar
nieuwe wedstrijdset te spelen waarmee ze dit jaar de festivals afgaan,
een muzikaal moeilijke set met veel
ritmische grappen en grollen, je kon
horen dat de set inmiddels stevig in
de grondverf staat en zit in de aflakfase zit. Nou toe maar... uit Leiden,

er wordt geroepen het beste muzikale orkest in Nederland, koos voor
een luchtiger repertoire. Met recht
de topper van de avond. Het zou te
ver gaan om een verslag te doen
van alle orkesten, maar en feit is dat
het allemaal toppers waren.
Pretnoten
Na de eerste serie optredens van
respectievelijk Nix Dus, de Pretnoten, Nou toe maar en ’t Satte Erremenieke werd dhr. Frits Hennepman, de leider van het G team, naar
voren geroepen. Frits legde aan het
publiek uit wat er met het geld gedaan gaat worden dat met het Prinsendweilbal wordt opgehaald. Kort
samengevat vertelde hij dat is afgesproken met de organisatie van het
PDB dat de opbrengst volledig ten
goede komt aan alle voetballers die
op 28 augustus 2010 meedoen aan
het G-team toernooi. De voetballers,
allen met een verstandelijke handi-

ChristenUnie houdt Open Café
Uithoorn - Op vrijdagavond 22 januari houdt de ChristenUnie een
Open Café in Het Theehuis in winkelcentrum Amstelplein. Het thema
is veiligheid.
Iedereen is welkom om zijn of haar
mening over dit onderwerp te komen geven. Ook willen enkele kandidaten het standpunt van de Chris-

tenUnie hierover met u delen. Hoe
veilig voelt u zich in Uithoorn? Wie is
er verantwoordelijk voor onze veiligheid en dat van onze kinderen?
Ligt de oplossing binnen handbereik? Kom vrijdagavond tussen 19.00
en 20.30 uur naar Het Theehuis en
schuif aan bij de ChristenUnie.

Klassen B1 speelden
basketbal
De Ronde Venen - Na een flink
aantal lessen basketbal hadden de
VLC leerlingen uit de brugklas onlangs hun toernooi. 24 teams speelden op maandag, de andere 24
teams op de dinsdag. Ook dit jaar
hadden de teams zich bijna allemaal
getooid in een eigen teamshirt wat
altijd een lust voor het oog is.
Sportief toernooi
De vakgroep lichamelijke opvoeding
had ook dit jaar scheidsrechters uitgenodigd uit de klassen 3 tot en met
6, deze scheidsrechters zorgden er

mede voor dat we kunnen terugkijken op een geslaagd en sportief
toernooi.
Maandag
Op de maandag speelden de klassen B1a, M1b, A1b, A1a en B1b. Er
werd gespeeld in jongens- en meisjesteams, in beide gevallen in 3 poules. Aan het einde van het eerste
tijdblok werden de teams opnieuw
ingedeeld waarna de finalepoules
werden afgewerkt.
Op dinsdag speelden 6 klassen hun
toernooi.

Hoffmans, Fransen en
Cordes naar finale zesballen
Vinkeveen - In het zesballen toernooi van biljartclub de Merel te
Vinkeveen zijn er in het afgelopen
weekend meer finalisten bij gekomen en wel in de a poule, Henny
Hoffmans, Ben Fransen en Dorus
van der Meer en in de b poule Erik
Spierin, Gijs Rijneveld en Bob Hubenet die het ieder jaar toch weer
flikt om door te dringen tot de finale en in de c poule Dennis Cordes, Jeroen Berkelaar, Kees Kooyman en Teus Dam, Bart Hoffmans
kon zijn draai nog niet vinden met al
die ballen, net zoals Frank Witzand,
Bas Kolenberg, Patrick v.d.Meer, Nico van Soeren en Desmond Driehuis die te maken had met wat pech
in zijn spel ondanks de aanmoedigingen van zijn supporters. Maar er
komen nog meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te spelen op de volgende dagen: vrijdag
22 januari van 20.00 uur tot 23.00
uur, zaterdag 23 januari van 14.00
uur tot 18.00 uur, vrijdag 29 janua-

ri van 20.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 30 januari van 14.00 uur tot
19.00 uur , waarna om plus-minus
19.30 uur de finales zullen starten.
Daarna is er de prijs-uitreiking.
Dit alles in Café De Merel, Arkenpark “MUR” 43, Vinkeveen, Tel.
0297-263562

cap, krijgen een lekkere lunch aangeboden en komt er misschien zelfs
een artiest optreden. Uiteraard is er
drinken en wat lekkers en staat er
een mega grote beker voor de winnaar klaar. Daarnaast krijgen ze allen ook nog een leuk aandenken.
Na de uitleg van Frits, waarbij zijn bevlogenheid voor het Argon G-team
duidelijk naar voren kwam, speelden alle kapellen nog een tweede
set. Dat het festival goed aanslaat
bij het publiek blijkt wel aan de volle
zaal tegen het einde van het festival.
Rond middernacht werd het bedrag
bekend gemaakt wat de organisatie
van het Prinsendweilbal bij elkaar

heeft weten te krijgen. De uitkomst
was 2050,-, een groot deel sponsorinkomsten maar ook de winst van
de bar. Vermeldenswaardig is dat
het Prinsendweilbal een non-profit
organisatie is, er blijft dus niets aan
de strijkstok hangen.
Dankzij de inzet van velen en de financiële en materiele ondersteuning van een groot aantal sponsoren kan de organisatie van het 2e
PrinsenDweilBal terugzien op een
zeer geslaagd feest met een prachtig resultaat voor het G-team.
Zaterdag 15 januari 2011 kunt u alvast het 3e Prinsendweilbal in de
agenda schrijven.

Wie verslaat
John van Dam

De Hoef - Vijftien teams uit de regio
die zich opgegeven hebben gaan op
zaterdag 23 januarie om 11 uur in
de aanval tegen het koppel John
van Dam. De partijen worden ingekort aantal caramboles wordt ingesteld door de wedstrijdleiding in
De springbok en er wordt op twee
biljarts gespeeld. Die de meeste
winst is simpelweg kampioen: Finale is ongeveer 17.00 uur. Inschrijvingen 5,00 p.p. Tel: Hans van Eijk
0297593395
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Da Capo’s Popkoor
organiseert jaarlijkse Sing In
Uithoorn - Op zaterdag 27 maart
2010 organiseert Da Capo’s Popkoor weer de jaarlijkse zangworkshop tussen 09.30 en 17.00 uur
in The Mix in Uithoorn. Aan deze
“Sing-In” is iedereen die van zingen
houdt, goede stem of niet, welkom
om deel te nemen. Aanmelden kan
via de site www.popkoor.nl.
Sing-In
De workshop zal professioneel worden begeleid door de vaste dirigent
Floor van Erp en pianist/arrangeur
Carwin Gijsing. Er kunnen ongeveer
50 mensen deelnemen.
Tijdens deze workshop zullen, samen met de vaste koorleden, een
aantal bekende pop nummers worden ingestudeerd. Aan het einde van de middag zullen de deelnemers samen met de vaste koorleden een optreden geven en deze

nummers ten gehore brengen. Voor
dit optreden mogen familie, vrienden, buren en kennissen worden
uitgenodigd! Bladmuziek en oefen
CD’s zullen enkele weken van tevoren aan de deelnemers worden verstrekt. De kosten voor deze super
gezellige en leerzame dag bedragen
30,- inclusief koffie/thee, flesjes water om de keel gesmeerd te houden
en lunch.
Het koor
Da Capo’s Popkoor bestaat uit 70
zangers en zangeressen tussen de
20 en de 50 jaar die allen een passie delen: het zingen van Popmuziek. Het koor bestaat 16 jaar en
staat sinds 2001 onder leiding van
dirigent Floor van Erp. De vaste begeleider van het koor is pianist/arrangeur Carwin Gijsing. Het koor
zingt popmuziek vanaf de jaren 60

tot heden, zowel Nederlands- als
Engelstalig. Bijgestaan door wisselende regisseurs brengt Da Capo’s
Popkoor jaarlijks een eigen showproductie op de planken, een spetterende combinatie van 5-stemmige
zang, verhaallijn, kostuums en choreografie! Het koor werkt regelmatig mee aan benefietvoorstellingen
en treedt enkele malen per jaar op
bij (bedrijfs-) evenementen en festivals. Ook kan het koor terugkijken
op diverse televisieoptredens met
bekende artiesten en meet het koor
zich regelmatig met andere koren
op korenfestivals. De repetities voor
de aankomende productie met als
werktitel “Streetlife” die op 9 en 10
oktober 2010 in het theater Griffioen
in Amstelveen zal worden neergezet
zijn inmiddels begonnen. De kaartverkoop voor deze concerten zal in
het voorjaar van start gaan.

De Ronde Venen - Hoe stop je 20
jaar “Regenboog” in een notendop?
Hoeveel (kilo)meter notenbalken
zouden dat er uiteindelijk achter elkaar zijn? Ja hoeveel noten hebben
wij eigenlijk op onze zang gehad
na al die musicals, kerstconcerten,
gastoptredens etc. etc.
“De Wonderstenen” (1991), “De
ik ben nergens bang van show”
(1992), “Repelsteeltje” (1994), “5jarige jubileumshow met Conny
Vink” (1995), “Het vreemde songfestival” (1996), “Hits voor Kids”
(1997), “Radio Flierefluiter” (1998),
10 jarig jubileum “The Sound of Music” (2000), “De allerlaatste Nieuws
show” (2001), “Bonje in de Buitenhof” (2002), “Help” (2004), “Oliver”
(2005), “Junglebook” (2008) en “De
Rattenvanger van Hamelen” (2009)
met aansluitend een compilatie van
deze musical als benefietconcert in
het “Ronald McDonald”-huis aan de
VU in Amsterdam.
Sterretjes
Ook zongen we de sterretjes van de
hemel tijdens kerstmusicals zoals:
”Een kerstrapport voor iedereen”
(1996), “Een onverwachte Kerst-in”
(1998), “Wat een nacht” (2001) “Een
kind zoals jij” (2003) etc. etc.
We brachten (en brengen nog
steeds) het feest en de boodschap
van kerst, vrede en liefde in verpleegen verzorgingshuizen, in kinderdagverblijven, in het Hospitium en in tehuizen voor minder begaafden. Op
uitnodiging van de Lions jaarlijks op
éérste Kerstdag voor alleenstaanden in Mijdrecht tijdens een kerstontbijt in “De Meijert”. We stonden
ook in de open lucht op kerstmarkten binnen en buiten “De Ronde Ve-

nen”, zélfs met “verse” pasgeboren
babies in de kribbe en levende have!
In 2007 zongen we met Ernst Daniël Smit en Marjolein Latour voor de
Rabobank aan de Campus in Delft.
In 2008 werd dit vervolgd met een
kerstconcert in “De Meijert”,
Veel plezier
Noemenswaardig en met veel plezier
zongen wij ook op de Kerstinstuif
(1993) en de Korenparty (1994) met
“De Kerkuilen” en kerstconcerten
met “De Notenkrakertjes” uit Vinkeveen (1997) en leden van het ROMkoor uit Mijdrecht. (1994).
En wat dacht u van onze optredens
tijdens de opening van het super
de luxe Hotel “Radisson SAS” op
Schiphol Rijk, een donateursconcert van Concordia, de 55+ beurs
met Willeke Alberti in de Jaarbeurs
in Utrecht, een optreden bij “Laat de
Leeuw” samen met Paul de Leeuw
en onze aanwezigheid als enige
(nog nooit vertoont!) kinderkoor,
tijdens de Operette Gala’s van “De
Boog” in Utrecht. Ook hebben we al
diverse keren deelgenomen aan het
Straattheaterfestival in onze eigen
Ronde Venen. Ook deden we nog
mee als koor aan een auditie voor
de musical “Joseph”, een spannende
en leuke ervaring.
Audities
Diverse kinderen hebben ook individueel meegedaan aan audities voor
bijvoorbeeld de originele “Oliver”
met Arjan Ederveen, “The Sound of
Music” (in de Efteling), “Ciske de
Rat” en het Nationale Kindersongfestival. Niet zonder resultaat!!!!! Een
rolletje vergaard of zelfs gewonnen!!!!! Nu na 20 jaar geven kinderen

nog steeds met hun spel, zang én
dans die mooie, heldere en vrolijke
kleuren aan onze “Regenboog” en
kunnen we zelfs niet altijd alle kinderen plaatsen zodat een wachtlijst
is aangelegd. Een “luxe probleem”
dus. De 20 jaar zijn voorbij gevlogen
en zeker niet mogelijk geweest als
voorafgaand en tijdens de voorstellingen vele volwassenen niet al die
basis kleuren zouden hebben gezet.
Van kap, grime, kleding, decors,
bestuurdslid, pianiste, publiciteit,
sponsoring, chauffeurs etc. zo ongelooflijk belangrijk............ telkens
weer! Waarvoor dank!
Een voorproefje van dit “feestje” wordt woensdag 20 januari a.s.
eerst nog bescheiden in besloten
kring gevierd met de kinderen die
nu op het koor zitten. Tijdens een
openbare repetitie voor ouders, familie en belangstellenden wordt een
kijkje gegeven achter de schermen
onder het genot van een hapje en
een drankje.
Finale
Het grote feest, “de finale”, zal plaatsvinden in het eerste weekend van
november met een jubileum voorstelling: “Rainbow goes Stars and
Stripes”. Met een voor het eerst zelfgeschreven musical door Mary van
Dijke i.s.m. Mirjam Nicolaas, Jantine
Berkelaar, Hans van Veen en Marjolein Latour. Klein tipje van de sluier: De kinderen gaan een jubileum
tour maken door de States of America met ieder zo zijn eigen muziekstijl. Spannend en een hele nieuwe
uitdaging. Aansluitend met wellicht
een reünie voor “oud”-leden en medewerkers. Houd ons dus te zijner
tijd in de gaten!

Jos Vermeij geeft het stokje
over aan de Van Kouwen
Groep!
Uithoorn - Vrijdag 8 januari was het
een drukte van belang bij Autobedrijf Vermeij in Uithoorn.
Jos Vermeij droeg die avond officieel
zijn bedrijf over aan de Van Kouwen
Groep. Ca. 250 klanten, genodigden
en relaties konden afscheid nemen
van Jos en kennis maken met de
nieuwe directie bestaande uit Theo
van Kouwen en Frank Vaneman.
Tegelijkertijd ging de werkplaatschef van Vermeij de heer Ton Verhaar na ruim 40 jaar met pensioen
dus ook voor hem was dit een speciale avond. Zaterdag ging het feest
gewoon door, meer dan 200 klanten
kwamen die dag afscheid nemen
van Jos en Ton.
Fiat Vermeij is na bijna 50 jaar een
begrip in de regio en dat wil het de
komende 50 jaar ook blijven. Zowel Jos, het personeel als de klanten waren verheugd te horen dat het
bedrijf onder deze naam Fiat Vermeij verder zal gaan, deel uitmakend
van de Van Kouwen groep.
Dit weekend heeft ook weer bewezen dat Fiat Vermeij een wel zeer bijzonder staat van dienst heeft opgebouwd waarbij de wensen van de
klanten altijd centraal staan. De zeer
grote klantenkring van Vermeij kan
er dan ook op rekenen dat aan de
service en klantvriendelijkheid van
Fiat Vermeij niets zal veranderen!

Vaarverbod opgeheven op
Kromme Mijdrecht en Vecht
Jos Vermeij draagt het stokje over
Voor de klant verandert er helemaal niets; uiteraard blijft het huidige team dan ook geheel in tact,
de werkplaats onder leiding van
de “beste monteur van Nederland”
Jan Tersteeg en het verkoopteam
aangevoerd door John Evers. Kortom vertrouwde gezichten die borg
staan voor een topservice in combinatie met de schaalvoordelen die de
Van Kouwen Groep kan bieden op
de achtergrond.

En daar kunnen de klanten dan ook
al direct van profiteren, op dit moment heeft Fiat Vermeij een zeer
scherpe voorraad nieuwe Fiat’s in
kunnen kopen. Daarnaast bieden zij
in combinatie met FGA Capital een
financiering aan voor 4,9%!!
Kortom reden genoeg om zelf te
constateren dat alles hetzelfde is
gebleven maar het nu nog voordeliger zaken doen is bij Fiat Vermeij!

Regio - Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht heft het vaarverbod, dat op
30 december jongstleden was ingesteld, gedeeltelijk op. Op de Gaasp
/Weespertrekvaart, de Vecht en de
Kromme Mijdrecht kan vanaf deze
week weer worden gevaren.
Volgens het waterschap zit schaatsen er helaas voorlopig niet in, omdat het de afgelopen dagen overdag
vooral heeft gedooid. Ook voor de
komende week wordt geen strenge
vorst verwacht.
Vanaf deze week kan de scheepvaart
weer van de genoemde watergan-

Scouts eten boerenkool
Mijdrecht - Scouting Jan van Speyk
heeft het jubileumjaar van Scouting
Nederland goed geopend door met
de gehele groep boerenkool te eten
in de Meijert. Alle kinderen, leiding,
stam en bestuur verzamelden zich
op vrijdag 15 januari voor de jaarlijkse Boerenkoolfuif.

Theo van Kouwen, directeur van de Van Kouwen Groep

gen gebruikmaken. Vandaag wordt
begonnen met het openbreken van
de Gaasp/Weespertrekvaart. Deze
watergang zal vanaf morgen weer
goed bevaarbaar zijn. Voor de Vecht
en de Kromme Mijdrecht geldt dat
in de loop van de week.
Voor de overige watergangen in
het Amstel, Gooi en Vechtgebied
blijft het vaarverbod gelden. Ook de
noodkeringen blijven tot nader bericht dicht. De noodkeringen worden pas weer open gezet wanneer
al het ijs bijna weg is (bij een ijsdikte van 2 centimeter). Het vaarverbod

Dit jaar was er na het eten van de
boerenkool met worst Scidols: de
Scoutingtalentenjacht. Vele mooie,
grappige en gedurfde acts werden
geshowd. Zo stonden ‘The boys beyond zero’ op het podium,, die met
een live-nummer het gehele publiek
in beroering brachten. Verder waren
er dansoptredens, een moppentapper en de live-opname van een videoclip!
De eer van de eerste prijs was echter voor Thijs, die een mooi keyboardconcert ten gehore bracht!
In 2010 bestaat Scouting in Nederland 100 jaar, dus werd tussen de
optredens een spel ‘Ren je rot’ gespeeld, waarbij de kinderen het juiste antwoord moesten vinden bij echte Soutingvragen. Ook werd de OC
(OndersteuningsCommissie) in het
zonnetje gezet. Deze commissie or-

ganiseert elk jaar een aantal acties
voor Scouting Jan van Speyk. Ook
maak de OC elk jaar de overheerlijke boerenkool! Daarnaast werd
ook nieuwe leiding voorgesteld en
de afscheidnemende leiding werd
bedankt. Kortom, Scouting Jan Van

blijft gedeeltelijk van kracht in de
hoop dat bij een volgende vorstperiode de huidige ijsvloer zich beter
ontwikkelt en het mogelijk is om op
deze watergangen te schaatsen.
“Mocht er weer een langdurige
vorstperiode aankomen en daarbij de kans ontstaan dat er op natuurijs kan worden geschaatst in
ons prachtige gebied, dan zullen
wij direct besluiten om opnieuw een
vaarverbod in te stellen”, aldus Pieter de Groene, lid van het dagelijks
bestuur van het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht.
Speyk is dit jaar weer goed begonnen! Ben je benieuwd of Scouting
wat voor jou is?
Bel dan met Resi Speyer (0297285115) en vraag bij welke speltak
je binnenkort een keer mag gaan
kijken. Meer informatie staat op onze website, www.janvanspeykgroep.
nl. Misschien tot snel op de Oosterlandweg!
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Schaatspret op De Schakel

Winst voor voor Atalante
Dames 1
Vinkeveen - Dinsdag 12 januari 2010 moesten de dames gesponsord door Krijn Verbruggen Schoeiing- Grond en Baggerwerken en
Haaxman Lichtreclame een inhaalwedstrijd spelen tegen Wilhelmina D1 in sporthal Schuilenburg in
Amersfoort.
Het team van Sjaak Immerzeel begon met de opstelling waarmee op
zaterdag 9 januari winnend was afgesloten. Nancy Lijten en Marleen
Sondermeijer waren weer aanwezig
om de dames naar de overwinning
te schreeuwen. Atalante en Wilhelmina waren in de eerste set aan elkaar gewaagd. Na een kleine achterstand kon Atalante de stand gelijk
trekken. Na goed verdedigend werk
van alle speelsters, maar met name Marlieke Smit en Mirjam van der
Stratem kreeg Wilhelmina de ballen
niet op de grond. Bij een voorsprong
van 20 – 24 hoefden de dames van
Atalante nog maar 1 punt te scoren.
Wilhelmina deed hier nog alles aan
om dit te voorkomen, maar de setwinst was toch voor Atalante met
23-25. Na een peptalk van coach
Sjaak Immerzeel werd de tweede
set gedreven begonnen door Atalante. In het begin van de set kwam

Atalante op een voorsprong van 50. Het was Wilhelmina die steeds terugkwam. Nancy Lijten kwam binnen de lijnen om de pass te verzorgen. Atalante kon mede hierdoor
Wilhelmina aftroeven en kwam op
een voorsprong. Wilhelmina bleef
doorvechten om een setpunt binnen
te krijgen. Maar door de goede service aan Atalantezijde kwam Wilhelmina passend in de problemen en
de aanvallen die doorkwamen konden goed verdedigd worden. Irma
Schouten wist het spel goed te verdelen zodat alle aanvalsters de nodige punten bij elkaar scoorden.
Eindstand 24 - 26.
Atalante begon in de derde set wederom met een voorsprong. Verder
werd er goed geserveerd, waardoor
de voorsprong alleen maar groter werd. Loes Kuijper zorgde met
een keiharde service voor veel punten en Astrid van de Water scoorde
onder andere met een spetterende
aanval een mooi punt. Heel geconcentreerd hebben de meiden van
Atalante deze set uitgespeeld en
Wilhelmina onder de 10 punten weten te houden. Eindstand 9 – 25.
De laatste set is altijd lastig bij een
3 – 0 voorsprong. Atalante was nog

zeer geconcentreerd aan het spelen.
Er werden veel ballen van de grond
gehaald. Wilhelmina deed ook haar
best om er toch nog een punt uit
te slepen. Het was een zeer spannende set. De setstand bleef gelijk op gaan. Aan het eind van de
set bracht coach Sjaak Immerzeel
lengte binnen de lijnen en werd Carin van Tellingen, die in deze wedstrijd een groot aandeel had door
haar goede service, vervangen door
Marleen Sondermeijer. Dit had effect en door de lange en agressieve blokkering was het Atalante dat
op setpoint kwam. Wilhelmina zorgde ervoor dat dit teniet werd gedaan. Hierna was het de beurt aan
Wilhelmina om de set naar zich toe
te trekken. Ook dit mislukte. Uiteindelijk was het toch Atalante die won
met 26 – 28.
Een mooie overwinning van de dames die met vijf punten terug konden rijden naar Vinkeveen en hierdoor de aansluiting met de top gemaakt hebben. Vrijdag 15 januari
spelen de Atalante dames om 20.00
uur in de Boei in Vinkeveen tegen
SoVoCo. Misschien kunnen de dames binnen één week 14 punten in
de wacht slepen.

Veenland wint ook van
Atalante dames 5

Vinkeveen - Opnieuw een streekderby deze week. Dit maal troffen
de volleybaldames van Veenland en
Atalante 5 elkaar in de Willisstee.
Veenland staat op de ranglijst precies tussen de twee Atalante teams
in deze poule. Ook na deze avond
blijft dat zo, ondanks dat de Veenland-Stieva in de afgelopen week

van beide Vinkeveense teams won.
In de eerste set was het punten verschil tussen de teams steeds klein
en de slotfase was spannend. De
Wilnisse dames trokken in deze set
aan het langste eind en wonnen met
25-22.
Coach Wim Aarsman van Atalante
liet zijn team in de tweede set on-

Spetterend tournooi bij
de Kwinkslag
De Ronde Venen - Badmintonvereniging ‘De Kwinkslag’ hield op
donderdag 14 januari weer zijn seniorentoernooi. Met een goede opkomst van zo’n 30 spelers ging het
om 20.15 uur van start. De punten
konden individueel verzameld worden; dus niet per team! Een punt per

Prijsklaverjassen
in de Merel

Vinkeveen - Op vrijdag 22 januari 2010 is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel Arkenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-263562. Aanwezig

gewonnen set. De wedstrijden eindigden vaak in gelijk spel, het ging
er fanatiek aan toe! Zeker ook een
aantal verrassende partijen waardoor tot het laatst toe onduidelijk bleef wie er een prijs zou gaan
winnen. Na afloop werd hier gezellig onder een hapje en een drankje
zijn om, let op ja, 20.00 uur en uiterlijk om 20.15 starten met kaarten,
dit op veelvuldig verzoek. We spelen viermaal zestien giffies, de punten worden bij elkaar opgeteld, en
de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola. De uitslag van de laatst
gespeelde prijsklaverjas–avond, op

gewijzigd en Kees Ruiter van Veenland wisselde de spelverdeelster Nel
Compier voor jeugdspeelster Qielle
Lont. Atalante had in deze set duidelijk meer haar draai gevonden en
Veenland wist niet tot een goede
aanval te komen. Vrij makkelijk won
Atalante met 13–25.
Door een tijdelijke uitval van Veenland aanvalster Dorathé Verburg,
had coach Ruiter geen andere keus
dan alle drie zijn spelverdeelster in
te zetten. Ans Vianen moest daarom omschakelen en werd ingezet
als aanvalster. Coach Aarsman kon
kiezen uit een ruime selectie en wisselde drie speelsters. Ook in de derde set liep de stand steeds gelijk op.
Lange rally’s waren er te zien, doordat er aan beide zijden goed verdedigd werd. In het tweede deel van
de set wist Veenland echter uit te lopen en Atalante verloor met 25-18.
In de vierde set nam Veenland direct
het voortouw en gedurende de hele
set lukte het de Vinkeveense dames
niet meer om langszij, dan wel vóór
te komen. Bij 25-15 floot de correct
fluitende scheidsrechter Kees Ruimerman af en werd de wedstrijd beslist met een 3-1 overwinning voor
Veenland. Voor de stand in de poule maakte deze overwinning geen
verschil. Veenland blijft op de vijfde
plaats staan. De eerstvolgende wedstrijd van Veenland is a.s. woensdag
uit tegen VCH 7.
nog lang over nagepraat. De uitlslag
voor de heren: op de eerste plaats
met 7 gewonnen sets: Bjorn Hottinga, tweede plaats ook met 7 sets
maar lager aantal punten: Rob Vitters en op de derde plaats met 6 gewonnen sets: Frank de Vries.
Voor de dames op de eerste plaats
met 6 gewonnen sets: Connie Bobeldijk en heel strak daar achter
ook met 6 gewonnen sets op tweede plaats: Christa Bushoff. Op de
derde plaats met 5 gewonnen sets:
Nel Kok.
vrijdag was:
1. Ria Plant 6808 punten
2. Sjaan Kolenberg
6627 punten
3. Frans Bierstekers
6529 punten
4. Jan Houtkamp
6523 punten
5. Henk van Breda
6439 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Henk van der Wilt

Vinkeveen - Op dinsdag 12 januari jl. vierde de directeur van basisschool De Schakel, meester Hergo, zijn 47e verjaardag. De winterse weersomstandigheden van afgelopen weken lijken erg op het barre
winterweer van 1963, het geboortejaar van meester Hergo. Hoewel een
Elfstedentocht er voor dit jaar waarschijnlijk niet meer in zit, kon er afgelopen week wel geschaatst worden. De hele school was daarom
uitgenodigd om de verjaardag van
Hergo mee te vieren op het ijs. Er
werd geschaatst en gesleed. Veel
ouders en opa’s en oma’s kwamen
even kijken. Er was een echte koek
en zopie kraam ingericht, zodat de
koude handen weer opgewarmd
konden worden met een beker chocolademelk.
Bij een verjaardag horen natuurlijk
ook cadeaus. Alle leerlingen hadden
cadeaus bij zich met als thema ‘help
meester Hergo de winter door’. Aan
het eind van de dag stond het kantoor van de directeur vol met rookworst, erwtensoep, glühwein, en andere winterse lekkernijen. Maar hij
is ook verwend met onder andere geitenwollen sokken, een sjaal
en haardblokken. Ondanks de kou
buiten was het een gezellige warme dag.

Nieuw: beweging voor
peuters en kleuters

Mijdrecht – Vorige week donderdag zijn ze gestart in Mijdrecht met:
Beweging voor Peuters en Kleuters.
Het gaat hierbij om bewegen in de

breedste zin van het woord.
In de sportzaal van Sport en Bodycentrum Fit-Inn is een les gestart
speciaal voor de kleinere onder ons.

Op ‘n leuke en speelse manier gaan
de kinderen:
- Bewegen op Muziek
- Liedjes zingen met elkaar
- Spelen met verschillende
materialen
- Af en toe gebruik maken van
Muziekinstrumenten enz.enz.
Kortom heel gezellig en afwisselend.
De papa’s,mama’s ,opa’s of oma’s
doen gezellig mee met de kinderen.
Het is echt gewoon driekwartier genieten met elkaar en daarna is er altijd nog de mogelijkheid om gezellig
wat te drinken met elkaar (dit kost
niks extra). Kom gewoon een keer
gezellig meedoen om te kijken of
het iets voor je is,niks moet en bijna
alles kan. Wilt u meedoen of eerst
wat meer informatie,dan horen we
dat natuurlijk graag.
De groep zal niet groter zijn dan
max.10 kinderen.
De les is op Donderdagochtend van
10.00 tot 10.45 en daarna drinken
we wat met elkaar.
De kosten zijn 5 euro per keer.
Dus graag tot ziens bij peuter en
kleuter in beweging.
Sport en bodycentru Fit-Inn,
Rendementsweg 10a
3641 sk Mijdrecht
Telnr; 0297-287328 of bel met Marjolein, de leidster van de lessen op
0645-771807 of 0297-274703.

Bert Loogman, Hennie
Hoffmans en John Vrielink
goed in vorm
De Ronde Venen - De Paddestoel 2 moest haar riante positie
deze week prijsgeven doordat collega 1 middels een titanenstrijd de
overwinning van 2-7 opeiste. Petra Slimmers was de heldin van de
avond want zij won van de kersverse kampioen 2-sterklasse libre Robert Daalhuizen. Zo zie je dat biljarten een spel is waarbij je de enen
keer in de hemel geprezen wordt en
de andere keer het hete vagevuur
moet beleven. Cens 2 verloor met
een klein verschil, 4-5 in het voordeel van De Kromme Mijdrecht 1.
Edwin de Jong was met 19 beurten
de beste speler van die avond.
De Merel/Heerenlux 1 won met 7-2
van De Kromme Mijdrecht 2. John

Vrielink gaf Erik de ries slechts 16
beurtjes.
Dio 1 won met 7-2 van De Merel/
Heerenlux 4. Koos Zwerver van Dio
was met 19 beurtjes de man of the
match.
Dio 2 behaalde eveneens een 7-2
overwinning, dit namelijk op Cens 1.
Hennie Hoffmans toonde z,n vorm
door in slechts 18 beurten Desmnd
Driehuis te verslaan.
APK-Mijdrecht 1 verloor met 2-7
van De Vrijheid/Biljartmakers. Bert
Loogman van De Vrijheid was in
slechts 15 beurten uit, zette een serie van 36 op de score en speelde de
kortste partij van de week.
De Merel/Heerenlux 3 won met 5-4
van de Merel/Heerenlux 2.

De Schans won met 5-4 van De
Paddestoel 3. Ralph Dam won in
slechts 20 beurten van kopman
John Beets.
Stieva Aalsmeer deed goeie zaken
door een 6-3 winst op partner De
Kuiper/van Wijk.
Wil Bouweriks toonde z,n vechtlust en langste adem door een nipte winst op Martien Heijman. Nico
Koster wist door winst op Ton Bocxe
3 punten binnen z,n team te houden. Voorronden Persoonlijke kampioenschappen 2010,
2-sterklasse libre;
Zondag 24 januari a.s. zijn deze
voorronden in de lokaties van De
Merel, De Paddestoel en De Schans,
aanvang: 11.00 uur.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten
of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja! Ja! Het zwembad
Ja! Ja! Maandag weer
eens in het gemeentehuis geweest. Het
ging over het zwembad. Mensen, daar zal
het nog heel en heel
lang over gaan. Want dat is me toch een blok
aan ons been. Dat is me toch een blok. Tjonge. Tjonge. Dat heb je met prestige projecten.
Metrolijnen Spoorlijnen, ga maar door. Het kost
ons allemaal miljarden. Per jaar gaan wij straks
bij betalen via de OZB. . Ik was dus in het gemeentehuis in de Raadszaal. Het was een aanfluiting. Twee en een half uur werd er geouwedingest over de overgang van het personeel
van het Veenbad in Vinkeveen naar het nieuwe
zwembad. Tweeënhalf uur debatteren over een
onderwerp dat allang uitgekauwd was. De
burgemeester die het had overgenomen van
wethouder Lambregts had zich ziek gemeld.
De vervangende wethouder van Breukelen was
er ook niet. Dus zat wethouder Roosendaal die
van toeten nog blazen wist met de gebakken
peren..Ja! Ja! Ik had met hem te doen. Maar ja.
Hij kon er ook niets aan doen. Tweeenhalf uur
OHen met als resultaat 0,0. Maar, het kan de
gemeente wel eens € 500.000,-- ( een half miljoen ) . Ja! Ja! Dat was me wat. Toen kwamen de
zwemverenigingen aan bod. Wethouder Dekker zat er namens de gemeente met een ambtenaar mevr. Stichmeyer. Wat deze vrouw had
deze avond weet ik niet maar ze zat de hele tijd
rare gezichten te trekken als de woordvoerder
van de zwemclub aan het woord was. Ze zat ze
gewoon uit te lachen. Wat een beschamende

vertoning. Zijn dat onze ambtenaren. Moeten
wij daar vertrouwen in hebben. De arrogantie
droop van die twee af. Voordat de raadsleden
iets konden vragen werden de vertegenwoordigers van de zwemvereniging al gekleineerd
en voor leugenaar uitgemaakt. Het ging erom
dat de beheerder ( exploitant )van het nieuwe zwembad de vereniging zoveel geld in rekening wil gaan brengen voor het geven van
zwemlessen dat ze als vereniging de hulpkrachten die nu als vergoeding een kop koffie krijgen, moet ophouden te bestaan. Te gek
voor woorden. Het zwemmen van alleen vrouwen moet stoppen en de ruimte voor de verenigingen is ook nog niet goed geregeld. Wat
hebben wij de zwemverenigingen hoog in het
vaandel. Wat willen wij toch graag dat er verenigingen in het zwembad komen. Ja! Ja! Ik sta
nog paf over de wijze waarop die ambtenaar
mevr. Stichmeyer zich gedroeg. Ja! Ja! Wat een
vertoning. Dat zijn zeker de nieuwe deskundig
ambtenaren die de gemeente in dienst heeft.
Ja! Ja! Ik raad iedereen aan die een gesprek
heeft met een van de wethouders of ambtenaren papier en potlood bij de hand te houden
en direct een verslag te maken en het dan aan
de gemeente toe te sturen met de opmerking.
“Wanneer ik geen bericht terug krijg dan neem
ik aan dat u met dit verslag akkoord gaat.“ Als
je mekaar niet meer vertrouwen kan Waar blijf
je dan? Zo is het toch meneer? Als je mekaar
niet meer vertrouwen kan dan blijf je nergens
meer. Ja! Ja!
John B. Grootegoed

Begraafplaats Zijdelveld
gemeentelijk monument?
U denkt misschien dat onze acties zijn gestopt. Nee,
niets is minder waar!
Wij zijn op diverse fronten actief en dat is nog steeds
nodig.
Zoals u weet heeft onze vereniging en de landelijke
stichting Terebinth de gemeente gevraagd de R.K.
begraafplaats aan te wijzen als monument. Het
betreft wel zeker een monument, tal van argumenten
zijn hiervoor aangedragen. De onafhankelijke
monumentencommissie van de gemeente deelt die
mening. Naar wat wij horen zijn de politieke partijen
in beginsel ook positief en zijn er erg veel bewoners
die dat willen.
In de raadsvergadering stelt wethouder Verheijen dat
zonder akkoord van het kerkbestuur het college geen
beslissing kan nemen. Argument hierbij is dat het een
kerkelijk monument zou zijn, hetgeen niet juist is. Na
schriftelijke vragen van onze vereniging blijkt slechts
de mening van het kerkbestuur gevraagd te zijn. Op
verzoek krijgen ook wij die mogelijkheid.
Wie schetst onze verbazing publiceert de gemeente
eind december een voorgenomen besluit om er
geen gemeentelijk monument van te maken. Dit nog
voordat onze mening is gehoord? Voor de mening van
het kerkbestuur is de besluitvorming zelfs uitgesteld.
Het totaalbeeld van de begraafplaats zou door
wijzigingen in de laatste decennia te sterk zijn
aangetast. Wij vragen ons af welke wijzigingen dit dan
zijn.
Het Kerkbestuur spreekt van het onevenredig schaden
van haar belangen. Het is niet duidelijk welke dit zijn.
Tot de meerbode van 13 januari, dan blijkt “zoals
de herder is, vertrouwt hij zijn kudde”. Als de
begraafplaats een monument is, worden er geen
grafrechten betaald. Dit is oplosbaar en staat los van
de monumentale waarde van de begraafplaats.

De gemeente vindt dat voor goed beheer van de
begraafplaats een groot draagvlak en financiële
bijdragen noodzakelijk zijn. Hoe groot is ”groot” en
waarom krijgen wij niet de kans die te organiseren.
Wij moeten alle zeilen bijzetten om de voortijdige
afbraak te stoppen.
De gemeente verwacht van het kerkbestuur dat
zij zich zwaar inzet voor een oplossing gelet op de
gevoelens in de samenleving. Wij merken hier tot nu
toe nog niets van.
Het kerkbestuur en de gemeente geven aan dat de
“bestemming” begraafplaats tot 2059 zal blijven
bestaan. In een aantal uitlatingen zien wij dat daar nu
al van wordt afgeweken. Als de bestemming inderdaad
tot 2059 wordt behouden zien wij oplossingen voor
het behoud van de begraafplaats, met oog voor ieders
belangen.
Wij hebben de gemeente Uithoorn gevraagd in een
gesprek onze mening te geven. Wij zijn van mening
dat de begraafplaats één van de schaarse oude
stukjes Uithoorn is dat moet blijven bestaan. Waar een
wil is, is een weg. Wij houden u op de hoogte!
Daarnaast heeft de gemeente een bouwvergunning
afgegeven voor de plaatsing van een schutting midden
op de begraafplaats, waardoor het verkochte deel van
de begraafplaats haar bestemming “begraafplaats”
verliest. Wij hebben natuurlijk bezwaar ingediend
en over twee weken volgt de uitspraak. Hierover de
komende weken meer nieuws!
Als u onze vereniging en het behoud van de
begraafplaats wil steunen of als u vragen heeft kunt u
reageren via ons emailadres: vnbz@live.nl.
Namens de Vereniging Nabestaanden Begraafplaats
Zijdelveld i.o.
families: Markhof, van Luinen Smit

Meerbode, bedankt voor de
eftelingkaartjes

We willen jullie nog bedanken voor de kaartjes voor de winterefteling die mijn dochter Indy Hettema(zie foto)
gewonnen heeft. We zijn zaterdag 2 januari geweest het was er erg leuk en mooi met allemaal lichtjes en het
sneeuwde zelf een beetje.
Annette Hettema

Nieuwe naam?
Met of zonder T
Afgelopen week zijn de (kandidaat)namen bekend
geworden, die een kans maken om de nieuwe naam
van onze nieuw te vormen gemeente zal dragen. Ik
meng mij niet in de discussie welke naam het beste is
voor onze nieuwe Gemeente maar wel voor de juiste
spelling.
Eén van de namen die genoemd wordt als nieuwe
Gemeente, is die van De ProosTdijlanden (mét een
T). Dit is echter een vorm van geschiedvervalsing
aangezien deze naam (mét een T) niet voorkomt en
-kwam in onze contreien. Het behoort geschreven te
worden als De Proosdijlanden (zonder een T).
Een goed voorbeeld hiervan is de naam van ondermeer
onze historische vereniging De Proosdijlanden, of
beter, bekijk hun website eens: www.proosdijlanden.
nl/
Ik ben vrees dat, indien voor deze naam wordt gekozen,
‘we’ weer een relletje kunnen verwachten.
Mijn suggestie is dan ook, informeer vooraf v.w.b. de
juiste benaming van deze “kanshebber”. Het lijkt me
dat, met name, de Historische vereniging hier een juist
antwoord op zal kunnen geven. Ook het ingezonden
stuk (in de Nieuwe Meerbode van 13 januari) van één

van de leden van bovengenoemde vereniging, Dhr.
Fred de Wit, geeft al een heel stuk duidelijkheid.
Een korte quote uit het ingezonden stuk: “Mijdrecht
en Wilnis behoorden van 1085 tot 1795 bij de Proosdij
van Sint Jan. Abcoude maakte deel uit van de Proosdij
van Sint Pieter. Wellicht dat daarom de naam van
de Proosdijlanden in Abcoude beter zal worden
geaccepteerd”.
In het ingezonden stuk staat dat er in zowel Abcoude als
in Mijdrecht straten zijn met de naam “Proosdijstraat”,
echter worden beide straten geschreven mét een T
ertussen, ofwel ProosTdijstraat. Het kan natuurlijk zijn
dat hier onbewust een type-fout is gemaakt.
Daarnaast heeft Vinkeveen ook een straat met een
‘soortgelijke’ naam, namelijk “Proosdijland”.......zonder
de T.
Kortom, mochten ‘we’ kiezen voor “De Proosdijlanden”,
laten we met wel zijn allen wel goed nadenken
over een ‘juiste’ spelling. Dit zou achteraf een hoop
gesteggel kunnen schelen.............
vr.gr. Hans van Zwieten
Stichting Vinkeveen Promotion

Omrijden, goed voor
Amstelhoekers?
Als straks de N 201 omgelegd is, wordt er een
parkeergarage gerealiseerd bij het Amstelplein zodat
de bewoners van Amstelhoek niet verder kunnen.
Tijdens de bouw is de brug helemaal afgesloten voor
auto verkeer, het duurt nog minstens 3 jaar, maar
toch. Logisch dat ze dan omrijden via de nieuwe
weg en de Amsterdamse weg naar het Amstelplein
vindt de wethouder van Uithoorn. Mij lijkt dat niet
zo logisch want omrijden is tenminste 5 km. Ik denk
dat niet dat veel mensen dat gaan doen want op 4
á 5 km zijn in Mijdrecht alle winkels die je maar wilt
hebben, tenminste 5 supermarkten, kledingwinkels,
electrowinkels, boekwinkels, een grote bouwmarkt
en nog vele andere winkels. Ook is er op donderdag
markt in het centrum dus keus genoeg. En natuurlijk
ook veel restaurants. Je kan er uiteraard ook met de
bus heen, je stapt in het centrum uit en voor hetzelfde
tarief als vanuit Amstelhoek naar het winkelcentrum
Zijdelwaard. Er wordt een Medisch Centrum gebouwd
op het IBM terrein in Uithoorn, over de brug een
afstand van 2 km, vanuit Amstelhoek, omrijden is
straks echter 7 km. In Mijdrecht is op 4 km nu al een
Medisch centrum met huisarts, specialisten, tandarts,
apotheek enz. Als je dan toch niet meer op korte
afstand naar de dokter kan, waarom dan straks verder
rijden als nodig is. De huisarts uit Uithoorn zal dan
ook niet graag zo ver omrijden om je in Amstelhoek
te bezoeken.

Er is geen school meer in Amstelhoek, dus dat wordt
ook omrijden, of als de parkeergarage er is, door de
garage, tenminste als je er dan door heen kan.
‘s Morgens als de kinderen naar school moeten, gauw
door de ondergrondse garage scheuren en er weer
uit. Lijkt me niet zo veilig als je net wilt parkeren of
weer wegrijden. Ook met de ondergrondse garage
worden de winkels niet beter bereikbaar als je er niet
doorheen kan rijden.
Hoe worden de Amstelhoekers gecompenseerd voor
het ongemak en de vele extra kilometers? Een beter
uitzicht, een betere leefomgeving, schonere lucht of
wat dan ook ? Nou ik denk in het geheel niet. Veel
Uithoornaars komen zelden of nooit in de Amstelhoek,
ja wel over de N 201, maar verder ook niet. Omgekeerd
komen Amstelhoekers vaak in Uihoorn, met de auto,
met de fiets of lopend. Men doet er boodschappen
enz. Men zou het van het bestuur in Uithoorn niet
accepteren als een bepaalde wijk in Uithoorn zo
achtergesteld zou worden als Amstelhoek in de
toekomst. Maar de bewoners van Amstelhoek zijn
geen kiezers, dus daar geef je niet om. Ik heb de
indruk dat ook de bewoners van Mijdrecht zich er
niet zo druk over maken. Als die in Aalsmeer of op
Schiphol werken rijden straks ze gewoon om Uithoorn
heen, wat merk je dan van Amstelhoek?
A.W. Strijland, Amstelhoek

Wie durft bruggen te bouwen
door er één af te breken?
De colleges van de Ronde Venen en Uithoorn propageren de Garagevariant als beste optie voor de Oeververbinding. De komende periode nemen de gemeenteraden daar een definitief besluit over.
Na decennialange strijd is de omlegging van de N201
een feit. Het besluit over de Oeververbinding gaat
over het optimaal benutten van toekomstige kansen
die deze omlegging voor het dorpscentrum van Uithoorn en de regio biedt. Het is ook een besluit over
het lot van de 70 jaar oude Irenebrug die na de omlegging van de N201 haar primaire functie verliest.
Bruggenbouwen zit in ons bloed. Daarom is het niet
verwonderlijk dat mogelijke afbraak van de Irenebrug de gemoederen bezig houdt. Als door de waan
van de dag wordt gekozen voor de Garagevariant in
plaats van de Langebrug variant, blijven unieke kansen voor de lange termijn onbenut.
Advies- en ingeniersbureau DHV heeft in opdracht
van Uithoorn en de Ronde Venen de effecten van alternatieve Oeververbindingen onderzocht. Een belangrijke bevinding is dat er in verkeerseffecten op
het omliggende wegennet nagenoeg geen verschil is
tussen de Garagevariant of de Langebrug variant.
Uit dit onderzoek blijkt bovendien dat een bescheiden aandeel (6%) van het totale aantal consumenten in Uithoorn Centrum uit Amstelhoek komt. Goede bereikbaarheid is natuurlijk belangrijk. Maar er
zijn meer aspecten waar ondernemers op kunnen
concurreren, zoals kwaliteit en service. Inspirerende
voorbeelden hiervan vind ik Modehuis Blok en AH
Jos van den Berg.
Het Masterplan gaat een belangrijke bijdrage leveren aan de onderscheidende positionering van het
dorpscentrum; Uithoorn krijgt weer een kloppend
hart waar je graag voor omrijdt. Redenerend vanuit deze sterkte biedt de verstedelijking tussen Amstelveen en Uithoorn voor ondernemers ook nieu-

we kansen. Voor deze nieuwe doelgroep vervult de
Irenebrug als garage-inrit geen enkele bereikbaarheidsfunctie.
De Garagevariant lijkt economisch ten opzichte van
de Langerbrug variant de beste keuze; de initiële investering is veel lager. Het is onzeker hoe de kosten
van de 70 jaar oude Irenebrug zich in de toekomst
ontwikkelen. Van een nieuwe Lange brug weten we
zeker dat die voldoet aan alle huidige eisen. Aangenomen mag worden dat de totale kosten van de Lange brug gerekend over een levensduur van 70 jaar
aanzienlijk lager zijn.
De Lange brug variant creëert voor Uithoorn en Amstelhoek unieke ontwikkellokaties direct aan de oevers van de Amstel. Projectwethouder Bram Roosendaal van de Ronde Venen noemt dit voordeel voor
Amstelhoek in de recente Nieuwsbrief Oeververbinding. De financiële en maatschappelijke waarde van
deze ontwikkelkansen moeten natuurlijk ook meegewogen worden bij de beslissing.
Dan is er nog de historische waarde van de Langebrug variant. Projectwethouder Maarten Levenbach
noemt de Langebrug variant nog steeds ‘de mooiste oplossing’.
De komende tijd nemen de gemeenteraden een besluit met verstrekkende gevolgen en dat vraagt meer
dan alleen argumenten op de varianten die op tafel liggen.
Het vraagt om Amstelhoekers die niet alleen vanwege de goede bereikbaarheid per auto graag hun
boodschappen in Uithoorn blijven doen. Het vraagt
om ondernemers die redeneren vanuit de sterktes
die het Dorpcentrum Uithoorn weer gaat bieden. En
het vraagt om politici met lange termijnvisie en moed
om bruggen te bouwen door er één af te breken.
Erik van Driel, De Kwakel.
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Als een donderslag bij heldere hemel kwam de
mededeling:

Veenzijdeschool in
Wilnis gaat eind van dit
schooljaar sluiten

Winterkriebels bij de
Stichting Peuterspeelzaalwerk
De Ronde Venen
De Ronde Venen - Terwijl de peuters zich buiten vermaken in de
sneeuw of binnen bezig zijn met
winterse aangelegenheden, wordt
er ook achter de schermen hard gewerkt.
Als organisatie proberen we te kijken naar wat de huidige tijd van ons
vraagt. Zo hebben we bijvoorbeeld
in Vinkeveen, op peuterspeelzaal De
Duikelaar, het concept van verplichte dagdeelcombinaties losgelaten.
Ouders kunnen nu vrij kiezen welke ochtend(en) ze hun kind naar de
Duikelaar willen laten gaan. We kregen steeds vaker de vraag van de
ouders van deze peuterspeelzaal of

dat niet mogelijk was: zelf kunnen
kiezen zodat je als ouder een goede afweging kunt maken hoe je je
dagelijkse werkzaamheden combineert met het peuterspeelzaalbezoek.
Daarnaast bieden we als organisatie extra taalbegeleiding aan kinderen die dat nodig hebben in het kader van VVE : Voor- Vroegschoolse educatie. De Gemeente De Ronde Venen vindt het belangrijk dat
er gewerkt wordt met taalstimuleringsprogramma’s en stelt financiële middelen ter beschikking zodat
wij extra begeleiding in kunnen zetten.

Ook kunnen ouders van kinderen die hiervoor in aanmerking komen- dankzij een overheidssubsidie
die door de gemeente beschikbaar
wordt gesteld- korting op de ouderbijdrage krijgen. De kinderen moeten dan wel drie of meer dagdelen
gebruik maken van de peuterspeelzaal en binnen een nader omschreven doelgroep vallen.
Dat maakt de kinderen die onze
speelzalen bezoeken allemaal niet
zo veel uit: zij zijn de hele ochtend
of middag druk in de weer met het
vele speelgoed en met het programma dat de juffen voor ze in petto
hebben.

Schrijver in de Proostdijschool
Mijdrecht - Maandagmiddag was
er in de Proostdijschool een schrijver. Hij kwam een bezoek brengen
aan groep 5. Zijn naam is: Thijs Goverde.
De schrijver kwam de kinderen zijn
nieuwe boek presenteren. De titel
van het boek is ‘ De ongelofelijke
Leonardo’.
Het is een spannend boek. Het verhaal gaat over een klas, waarin een
heel erg vervelend jongetje zit. Een
ander jongetje (dat Bas heet) wordt
juist altijd gepest. Dan komt Leonardo op school. Leonardo is een heel
bijzonder jongetje.
Leonardo en Bas worden vrienden
en ze beleven samen allemaal spannende avonturen.
Om het allemaal nog wat echter te
maken was schrijver Thijs geheel in
stijl gekomen. Hij kwam als ‘ de vader van Leonardo’. De kinderen popelen om het boek te lezen.
Kinderen en leerkracht bedanken
Thijs Goverde voor de leuke middag.

Werkgroep adviseert over naam nieuwe gemeente

Wordt het Proostdijlanden
of blijft het De Ronde Venen
De Ronde Venen/Abcoude – Vrijdagmiddag ontvingen wij van de afdeling communicatie van de gemeente De ronde Venen het volgende persbericht: “ Een speciaal in
het leven geroepen werkgroep heeft
donderdag 14 januari, op basis van
alle ingediende suggesties, een advies uitgebracht aan de colleges van
B en W van Abcoude en De Ronde
Venen over de naam van de nieuwe gemeente. De colleges van B en
W zullen op basis van dit advies een
voorstel doen aan de beide gemeenteraden. De werkgroep heeft een
lijst met vier namen gemaakt waarbij wordt geadviseerd de naam die
op nummer één staat te gaan gebruiken voor de gemeente die ontstaat na de herindeling van Abcoude en De Ronde Venen. Na een uitgebreide discussie en verschillende
stemronden is de werkgroep tot de
volgende vier namen gekomen: 1:
Proostdijlanden, 2: De Ronde Venen,
3: Groot Vinkeveen en 4 Botshol De
afgelopen weken zijn inwoners en
maatschappelijke organisaties in
beide gemeenten opgeroepen suggesties te doen voor de naam van
de gemeente die wordt gevormd na
het samengaan van Abcoude en De
Ronde Venen. Daar is massaal gebruik van gemaakt. In totaal zijn in
beide gemeente een kleine 900 suggesties ingediend. Om een overzicht
te krijgen zijn alle suggesties verdeeld in verschillende categorieën.
Historie
Zo is er onder andere een histori-

sche categorie gemaakt, met daarin alle suggesties voor een historische naam. Daarnaast waren er ook
categorieën met daarin alle combinaties van water en veen, van namen met alleen veen, van combinaties van rivieren in het gebied, met
combinaties van de namen van de
beide gemeenten en een categorie
waarin werd gepleit de naam van
De Ronde Venen te handhaven. In
totaal zijn 12 verschillende categorieën gemaakt.
Om de colleges te adviseren over
welke van de vele suggesties te
gaan gebruiken, is een speciale werkgroep in het leven geroepen. Hierin zitten de burgemeesters
van de twee gemeenten, alle fractievoorzitters uit beide gemeenteraden plus vertegenwoordigers van
ondernemers, de historische verenigingen, jongeren, de WMO-raden en de kunstcommissies uit beide gemeenten.
Tijdens de bijeenkomst van de werkgroep op 14 januari is eerst bepaald
uit welke vier categorieën de naam
van de nieuwe gemeente zou moeten komen. Vervolgens is gestemd
over welke naam uit elk van de vier
categorieën het meest aansprekend
is. Nadat de vier namen op die manier bekend waren geworden, konden leden van de werkgroep een
pleidooi houden voor één van de
vier namen. Daarna is in twee stemronden de volgorde van de top 4 bepaald.
Met het advies van de werkgroep
zullen de colleges in beide gemeen-

ten een voorstel maken en voorleggen aan de gemeenteraden. Die
zullen in februari besluiten wat de
naam moet worden van de nieuwe gemeente en dit aan de minister van Binnenlandse Zaken kenbaar maken.
Dit zal gebeuren voordat de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot herindeling van Abcoude en De Ronde Venen behandelt. De exacte datum voor de behandeling is nog niet
bekend.

Gestolen
schilderijen
aangetroffen
De Hoef - Rechercheurs van het
politie district Rijn & Venen hebben
maandag 11 januari in een woning
in De Hoef onder andere schilderijen aangetroffen die afkomstig zijn
van een bedrijfsinbraak.
Deze inbraak is gepleegd op dinsdag 20 oktober in een bedrijf aan
de Merwedeweg in Breukelen. Onderzoek leidde naar een 49-jarige
man uit De Hoef en een 22-jarige
man uit Nieuwegein. In de woning
van de 49-jarige man zijn de schilderijen teruggevonden. Beide mannen worden momenteel verhoord
door de politie. De politie doet verder onderzoek naar meer verdachten in deze zaak.

Wilnis - Het is op dit moment de
vraag in hoeverre de Rooms-Katholieke basisschool Veenzijde aan de
Wagenmaker nog aan sluiting per
1 augustus 2011 kan ontsnappen.
Sterker nog, voor het komende nieuwe schooljaar zal er volgens de huidige vooruitzichten geen les meer
worden gegeven aan de groepen
1 t/m 6. Inmiddels worden er ook
geen intake gesprekken met nieuwe kinderen aangegaan. Tijdens het
schooljaar 2010-2011 zal er uitsluitend nog aan groep 8 les gegeven
worden, zodat deze kinderen op een
fatsoenlijke wijze in hun vertrouwde
omgeving met hun eigen leerkrachten hun schooltijd kunnen voltooien. Het schoolbestuur van stichting
KPO Sint Antonius heeft namelijk
tijdens een ouderavond op 6 januari
jl. het voornemen uitgesproken om
met ingang van 1 augustus 2011 de
deuren van de Veenzijdeschool definitief te sluiten. Tijdens die ouderavond stond een gesprek over de
toekomst van de school op het programma. Tot de sluiting is weloverwogen besloten omdat het aantal
leerlingen van de school het laatste
jaar sterk gedaald is en ruimschoots
onder de norm van 109 leerlingen is
gekomen. Naarmate het aantal leerlingen daalt wordt ook de financiering door de overheid minder. Om
deze reden is het voor het schoolbestuur en de directe van de school
niet meer mogelijk de gewenste
kwaliteit onderwijs te bieden aan
kinderen en hiervan rekenschap af
te leggen aan ouders. Als de deuren
dicht gaan zal dit niet alleen grote gevolgen hebben voor kinderen,
maar ook voor het personeel.
Definitief besluit
Onno Stokhof, lid van de bovenschoolse directie, geeft desgevraagd
toe dat het schoolbestuur deze beslissing heeft genomen en dit in een
persbericht heeft verwoord. “Jammer, maar het is niet anders. Op
het voorstel moet echter nog advies worden gegeven door de medezeggenschapsraad van de school.
Daarvoor zijn procedures opgestart
waarin het formele advies- en instemmingsrecht van de raad is opgenomen. Als dit achter de rug is
gaat het schoolbestuur aan de hand
hiervan een definitief besluit nemen.
Zoals de leerlingensituatie er nu
voor staat is de kans echter wel heel
groot dat we dicht gaan. In dat geval zullen leerlingen en ouders worden begeleid bij de overstap van het
kind naar een andere school. Voor
ouders van leerlingen die (willen)
overstappen naar een van de scholen binnen onze stichting garandeert het schoolbestuur een plek
en een zorgvuldige overdracht.” Aldus een enigszins bedrukt ogende
Stokhof die en passant stelt dat als
er meer instroom van kinderen zou
zijn geweest men het probleem niet
zou hebben gehad.
De RKBS Veenzijde behoort evenals de zes andere basisscholen tot
de stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius. De andere scholen zijn: in Vinkeveen de Jozefschool, in De Hoef de Antoniusschool, in Mijdrecht de Twistvliedschool, Proostdijschool, Hoflandschool of de Driehuisschool. Deze
laatste is het dichtst bij Wilnis gelegen, op Bozenhoven, tegenover de
RK-Kerk.
Te laat met Marickenzijde
Onno Stokhof: “De prognoses wijzen uit dat we ook op termijn te weinig leerlingen binnen krijgen om

aan de norm te voldoen. De perspectieven van nu laten zien dat we
het niet gaan redden. Het voorgenomen besluit kwam dus niet plotsklaps uit de lucht vallen. We hebben
ook andere afwegingen gemaakt,
maar die zijn voor ons als stichting
eveneens geen haalbare kaart. Twijfel niet aan het feit dat we alle opties bekeken hebben de tent open
te houden. Wij zijn natuurlijk geen
van allen blij met dit voorgenomen
besluit. Nogmaals, dat moet formeel nog wel bekrachtigd worden.
Een punt van overweging is ook geweest de bouw van ruim 900 woningen in Marickenzijde hier pal achter de school. Dat heeft nogal wat
vertraging opgelopen. Die wijk had
al in aanbouw moeten zijn en misschien zouden er al huizen klaar zijn
geweest. Dat had voor onze school
aanwas van kinderen kunnen opleveren. Maar niemand kan ons vertellen wanneer het nu eindelijk van
de grond zal komen. Dus ook die
optie was van de baan.”
Dat leerlingen van de Veenzijdeschool hun school een warm hart
toedragen blijkt uit een handtekeningenactie die zij afgelopen week
huis aan huis hebben gehouden.
Vaak onder het toeziend oog van
hun ouder(s) op de achtergrond
vertelden zij aan de deur helder en
duidelijk wat hun school te wachten
staat. Zij wilden 550 handtekeningen inzamelen en aan de gemeente aanbieden.
Die zou er als tussenstation dan
voor zorgen dat de handtekeningen
op de juiste plaats en persoon zouden worden aangeboden. Doel: ‘redt
onze Veenzijdeschool’. Nagenoeg
iedereen heeft getekend. “Het was
een idee van de leerlingen zelf. Het
zegt iets over het gevoel van de kinderen en hoe zij het hier naar hun
zin hebben,” besluit Onno Stokhof.
Maar er moet wel een wonder gebeuren wil men met het huidige
leerlingaantal voor ogen de school
kunnen blijven voortzetten. En dat
met een reeks overheidsbezuinigingen in het verschiet…
Veel emoties
Heel veel ouders hebben geen goed
woord over de manier waarop dit ‘
besluit’ hun werd medegedeeld: “
we kregen een uitnodiging om eens
bij elkaar te komen om te praten
over de toekomst van onze school”,
aldus enkele zeer geëmotioneerde
ouders. “ Wij dachten dat het gewoon een soort ouderavond was.
Niemand, heeft ook maar een moment gedacht aan het feit dat deze school dicht zou gaan, echt niemand.
Toen wij daar in die zaal zaten kregen we een brief en daarin stond
doodleuk dat: “ het schoolbestuur
van Stichting KPO Sint Antonius
op 6 januari 2010 het voornemen
had uitgesproken om de Veenzijdeschool per 1 augustus te sluiten”.
Niets over, we hebben te weinig
leerlingen, we actie voeren, of vragen aan de ouders of zij actie wilde
voeren, kijken, overleggen, bespreken, een oplossing zoeken, niks van
dat alles.
Het was voor ons in die zaal al snel
duidelijk: het besluit was in de hoofden al genomen. Het officiele gedeelte zou in april mei plaatsvinden. En dat is niet omdat ze nog
naar oplossingen gaan zoeken, nee

hoor, omdat ze gewoon die tijd nodig hebben om hun eigen zaakjes te
regelen”, aldus boze, verdrietige, teleurgestelde ouders.
Vragen
Raadslid Jan Rouwenhorst heeft
ook direct gereageerd: Gisteravond
(donderdagavond) kwam als een
schok voor de ouders van leerlingen
van de rk Veenzijdeschool in Wilnis
het bericht dat het bestuur het voornemen heeft om de school aan het
eind van dit leerjaar (dus begin zomervakantie) te sluiten. De leerlingen die nu in groep zeven zitten,
mogen het komend schooljaar nog
wel blijven om hun school in groep
acht af te maken.
De school heeft nu 91 leerlingen en
de opheffingsnorm zou 110 zijn. Er is
nog een andere school van hetzelfde bestuur dat onder de opheffingsnorm schijnt te zitten: de Anthonius
van Paduaschool in De Hoef.
De Stichting Katholiek Primair Onderwijs Sint Antonius is een schoolbestuur dat zeven katholieke basisscholen in de gemeente De Ronde Venen bestuurt: de Driehuisschool, de Proostdijschool, de Twistvliedschool en de Hoflandschool te
Mijdrecht, de Sint Jozefschool te
Vinkeveen, de Veenzijdeschool te
Wilnis en de Antonius van Padua in
De Hoef.
Aan het college heb ik een aantal
vragen gesteld. Afgelopen donderdagavond bereikte mij het bericht
dat het bestuur van de r.k. Veenzijdeschool in Wilnis heeft besloten de
school te sluiten per einde van het
huidige schooljaar. De leerlingen
van de huidige groep zeven zouden
hun laatste leerjaar kunnen afronden in het komend leerjaar.
Er blijken onvoldoende ouders te
zijn die hun kind(eren) onderwijs
willen laten volgen aan de Veenzijdeschool, die nu onder de opheffingsnorm van 110 leerlingen “zit”.
Ik verzoek u om met het schoolbestuur in nauw contact te blijven over
de consequenties van het voorgenomen besluit en mij - m.b.t. dit onderwerp - zo spoedig mogelijk schriftelijk te berichten over:
- de verantwoordelijkheid die u voor
het gemeentebestuur ziet (in de
niet-juridische zin)
- uw visie m.b.t. de (gewenste)
spreiding van basisscholen (scholenplan in relatie tot woonomgeving
en de toekomstige woningbouw in
Wilnis);;
- de door u genomen en te nemen
stappen in dit proces (bijv. ter ondersteuning en ter advisering, beleidsaanpassing);
- de betrokkenheid van het gemeentebestuur in directe en indirecte zin (bijv. t.a.v. planontwikkeling
over de toekomstige bestemming
en gebruik van het relatief nieuwe
schoolgebouw;
- het (actief) initiëren en / of faciliteren van overleg met andere
(school)besturen om in gezamenlijkheid een zo goed mogelijke oplossing te vinden voor de problematiek voor m.n. ouders en leerlingen;
- de meest actuele stand van en
prognoses m.b.t. de leerlingenaantallen van alle andere basisscholen
in onze gemeente;
- overige relevante aspecten ten
aanzien van dit onderwerp.
Was getekend: Jan Rouwenhorst, lid
CDA-fractie. Wordt vervolgd
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Clubkampioenschappen
De Amstel
ook de prijsuitreiking bij de Amstel
voor de winnaars van de Onderlinge Wedstrijden was uitgesteld was
het afgelopen zondag toch eindelijk
zover: de uitreiking van alle medailles voor de afstanden en de bekers
voor de echte kanjers!
Begonnen werd met de oorkondes
voor de “beginners” en de medailles
voor jongsten (t/m 8, 11, 13, 15 en 17
jaar). Toen volgden de prijzen voor
de Sprint (25 meter): Bij de meisjes:
Loïs van Duijkeren met een tijd van
15,64 seconden, bij de jongens: Vince Sijmons (19,00 seconden), dames: Noëlla Hond (12,73 seconden)
en tot slot bij de heren: Brinio Hond
met 10,88 sec.
De familie-estafette werd gewonnen door de familie Kok met 41,67
seconden en de surprise-estafette
met 1.27,29 door Thijs Böhm, Nick
Sijmons en Nick Drenth.
Beker van Verdienste
Na de pauze was het woord aan de
voorzitter (Paul Lamers) om in een
“korte” speech Ineke Hond te huldigen met de “Beker van Verdienste” (weliswaar in de vorm van een
duim) voor haar enorme inzet als
vrijwilliger (o.a. trainer, coach en
commissielid) in het afgelopen jaar.
Ook gold dit natuurlijk voor haar inzet tijdens de afgelopen decennia,
daar zij De Amstel gaat verlaten bij
de opening van het nieuwe Marickenbad.

Uithoorn/De Ronde Venen - Nadat vorige week zaterdag door het
ingrijpen van het KNMI en de KNZB

alle evenementen betreft wedstrijdzwemmen en waterpolo afgelast waren door sneeuwval en dus

Clubkampioene
Daarna werd het tijd voor het spannende gedeelte. De schaal voor de
verbetering van clubrecords in seconden was dit jaar voor Thijs Böhm
met een verbetering van 22,68 seconden, daarmee de “Hondjes” achter zich latend. De voorlaatste stap:
de bekers voor de beste 3 “nietwedstrijdzwemmers” gingen naar
Leo Reeuwijk (1e), Jasper Doornbos
(2e) en Hilde Roseboom (3e).
De allerlaatste (maar zeker niet
minst belangrijke) actie van deze middag was de uitreiking van
de bekers voor de “Clubkampioene”. Op de derde plaats eindigde
Thijs Böhm met 247,21 punten, als
twee kwam Max de Jong met 245,78
punten en ook dit jaar werd Noëlla
Hond de clubkampioene en wel met
maar 227,32 punten.
Vanaf deze plaats feliciteren wij alle medaille- en bekerwinnaars, maar
natuurlijk in het bijzonder Noëlla
Hond met deze prachtige overwinning (de 4e keer sinds 1997).
Zo kwam er een einde aan de laatste prijsuitreiking voor de clubkampioenschappen van de Amstel in
hun clubhuis in uithoorn. Want de
volgende keer zal die ongetwijfeld
plaats gaan vinden in het nieuwe
clubhuis van de Amstel in het (bijna
afgebouwde) Marickenpoort aan de
Veenweg in Mijdrecht.
Bent u geïnteresseerd in de activiteiten van de Amstel, of wilt u de uitslagen en foto’s nog eens allemaal
bekijken, ga dan ‘ns lang op hun
website: www.zpv-de-amstel.nl.

Dammen:

Duur punt-verlies voor
Kunst & Genoegen
Regio - Medekoploper K&G, samen
met Den Helder, heeft afgelopen
maandagavond gelijk gespeeld tegen Haarlem. Dit leverde de Kwakelaars wel de koppositie op in de eerste klasse van Noord Holland, maar
zijn nu afhankelijk van Den Helder
dat een wedstrijd tegoed heeft en
maar 1 punt achterstaat.
Haarlem kwam in ’t Fort De Kwakel met een tactische opstelling, de
‘mindere’ dammers werden op de
kopborden gezet en de sterkere in
de laagste regionen. Men hoopte
op de kopborden een remise weg
te slepen en op de onderste borden de winst te pakken. Van remise
op de kopborden kwam weinig terecht, Wim Keessen en Adrie Voorn
waren duidelijk een maatje te groot
voor hun opponenten. Halverwege
de avond prijkte daardoor een 4-0
voorsprong op het scorebord. Rene
de Jong of Piet van der Poel had een
puntje nodig om de overwinning
van hun team binnen te halen. Piet
stond inmiddels zwaar onder druk
tegen de wel heel sterke Peter Smit.
Piet kreeg misschien nog een kansje maar moest daarna al snel het
hoofd buigen, 4-2. Op het bord van
Rene leek een bom gevallen (dat in
het Fort?!), al de vele schijven waren
over het gehele bord verdeeld. De
partij kon vele kanten op, enigszins
onder tijdsdruk koos Rene een verkeerde voortzetting. Zijn tegenstander sloeg vervolgens heel verrassend met de Bertus Zethof-zet toe.
Dit betekende meteen het einde van

de partij en leverde een 4-4 eindstand op. Nu maar hopen dat Den
Helder ook een steek laat vallen.
Inmiddels is ook Zaanstreek weer
dichterbij gekomen, zij staan derde
en ontvangen de eerste volgende
wedstrijd het 1e team van K&G. Het
2e team van K&G heeft ook nog theoretische kansen, maar dan moet er
aanstaande maandag gewonnen
worden van Purmerend.

Naast de onderlinge competitie
woedt er ook een bekerstrijd in ’t
Fort. De koppositie kwam maandag
verrassend in het bezit van Jan Bartels. Jan passeerde in een klap, winst
op Huib Arends, Piet Terlouw, Rene
de Jong en Wim Keessen. Damliefhebbers blijven altijd welkom op de
clubavond van K&G, ’s maandags
vanaf 19.30 uur in ’t Fort De Kwakel.
Inlichtingen Rene de Jong 568308.

Atlantis A2 blijft bovenaan
Mijdrecht - Harmelen. Het door
Scheenaart Rioolservice gesponsorde Atlantis A2 speelde zaterdag 16
januari gelijk tegen Thor A1.
Van te voren was al bekend dat dit
geen makkelijke wedstrijd zou worden. Thor A1 wilde, net als alle overige teams uit de competitie, Atlantis A2 verslaan, dat tot nu toe onverslaanbaar is. Om 17:00 klonk het
startsignaal van de wedstrijd met in
het aanvalsvak van Atlantis: Maarten, Gerben, Ilona en Anne. In het
verdedigingsvak stonden: Robin, Timo, Saskia en Sharon. Reserves waren Niels en Lisanne. Al snel loste
een heer van Thor een schot, 1-0.
Maar de mensen in de aanval van
Atlantis pikten dit niet en Gerben
scoorde al snel een doorloopbal. De
aanval van Atlantis had veel kansen,
maar in de verdediging kreeg Gerben onterecht een vrije bal tegen,
hier maakte Thor gebruik van om de
stand 2-1 te maken. Thor scoorde
uiteindelijk ook nog een korte kans

wat de stand op 3-1 bracht. Toen
Thor nog een keer scoorde werd
het dieptepunt van de wedstrijd bereikt, maar Atlantis vocht terug en
door een schot van Anne werd de
stand weer teruggebracht naar 4-2.
Een korte kans van Robin zorgde er
hierna voor dat Atlantis weer terug
in de wedstrijd kwam. Thor was het
er niet mee eens en scoorde 2 korte
kansen, zodat de stand voor de rust
op 6-3 kwam.
Na de rust werd er gewisseld. Niels
kwam erin voor Gerben en Lisanne kwam erin voor Saskia. Met deze wissels begonnen we weer vol
goede moed aan de wedstrijd. Een
paar minuten nadat de scheidsrechter het beginsignaal had gegeven scoorde Niels een afstandschot. En ook Timo scoorde een
doorloopbal wat de stand op 6-5
bracht. Maar Thor scoorde hierna,
waardoor het 7-5 werd. Atlantis had
veel kansen, maar ze wilden er maar
niet ingaan… Uiteindelijk scoorde

Anne waardoor het 7-6 werd. Toen
de laatste minuten op het scorebord verschenen scoorde Niels, wat
de stand gelijk bracht .Atlantis deed
vervolgens nog zijn best om de overwinning te behalen, maar helaas beleef de stand gelijk. Atlantis heeft
zich uiteindelijk goed teruggevochten deze wedstrijd, ondanks dat de
scheidsrechter niet altijd meewerkte. De scheidsrechter maakte teveel fouten, en floot erg veel voor
eigen vereniging. Robina kon wegens een lange blessure niet mee
doen aan de wedstrijd. Maar vanaf
de kant was ze heel positief en gaf
veel tips en aanwijzingen. Invalcoaches, Arie en Marijke, en toeschouwers bedankt! De volgende thuiswedstrijd van Atlantis A2 is de zeer
spannende klassieker Atlantis A2 Vinken A2 op 23 Januari om 11.45
uur in Sporthal De Phoenix aan de
Hoofdweg te Mijdrecht. Het belooft
zeer spannend te worden met een
leuk potje korfbal. Komt allen!

Derde marathon overwinning Niels Immerzeel
Regio - Woensdag 13 januari werd
de zesde wedstrijd voor de marathoncompetitie op de ijsbaan in Amsterdam verreden. Door bij de baancompetitie bij de beste drie in het
klassement te rijden, proberen enkele schaatsers van ijsclub Nooitgedacht zich te plaatsen voor het Nederlands Kampioenschap in Den
Haag. In de wedstrijd van woensdag
deed Niels Immerzeel goede zaken
voor het klassement. Niels heeft in
zijn categorie concurentie van enkele snelle jongens van de Amsterdamse selectie. Door zeer aanvallend te rijden lijkt Niels na een aantal wedstrijden de juiste tactiek gevonden te hebben om de concurentie te bestrijden. Ook woensdag
probeerde Niels meerdere keren
weg te rijden uit het peleton. Na zijn
laatste versnelling op twee ronden
voor de finisch nam hij een kleine
voorsprong. Het lukte de eerste drie
achtervolgers nog wel om net voor
de laatste bocht weer aan te sluiten. Niels leek hierdoor kansloos,
maar wist nogmaals te versnellen
en pakte zo zijn derde overwinning.
Niels verstevigde hiermee zijn eerste plaats in het klassement.
Ook Dennis Bunschoten en Lotte Elferich lijken kansrijk om in het klassement bij de eerste drie in hun categorie te eindigen. Lotte finischte in de wedstrijd van woensdag als
2e van de pupillen B meisjes. Ook in
het klassement staat zij 2e bij de B
pupillen. Bij de wedstijd voor Dennis werd er, in tegenstelling tot en-

kele eerdere wedstrijden, veel aangevallen. Ook Dennis plaatste enkele aanvallen maar kreeg direct de
rest van het peleton achter hem aan.
Koen de Best, die in dezelfde categorie rijdt, had in het begin van de
wedstrijd wat moeite met de tempo vesnellingen maar wist knap
weer aan te sluiten bij de voorste
groep. Nadat Koen was aangesloten viel het tempo even stil waardoor Koen zijn kans zag om direct
een kleine voorsprong te nemen.
Nadat ook Koen weer was ingerekend door de groep moest er gesprint worden voor de overwinning.

Atlantis 1 doet goede
zaken tegen DSO 1
Mijdrecht - Atlantis 1 speelde afgelopen zaterdag thuis tegen DSO.
Atlantis en DSO troffen elkaar al
twee keer eerder deze competitie.
Het was voor beide ploegen belangrijk om te winnen vandaag. Het zou
voor DSO de aansluiting betekenen,
voor Atlantis zou dit het gat vergroten naar de ploegen onderin. Uiteindelijk trok Atlantis in de tweede
helft aan het langste eind waardoor
er gewonnen werd met 18-10.
Met veel goede moed begon Atlantis aan deze wedstrijd, vorige week
werd er slecht gespeeld tegen SDO.
Er werd toen verloren met 14-9. Deze week aan Atlantis de taak om dat
recht te zetten. Het was toch DSO
dat na tien minuten spelen in de
eerste helft de score opende. DSO
vergrootte de voorsprong naar 0-2,
waarna het tweede aanvalsvak van
Atlantis dit gat kon dichten. Tot en
met de eerste helft zal het gelijk op

gaan de scores. Atlantis had steeds
een kleine voorsprong dat vervolgens steeds door DSO gedicht werd.
Met een 6-5 voorsprong werden de
kleedkamers opgezocht.
Na rust zag het er niet naar uit dat
het een grote doelpuntenrace zou
gaan worden. DSO bleef steeds op 2
punten aanklampen. Vijf minuten na
rust kwam Tamara Gortenmulder in
het veld voor Eline Laaper, die niet
helemaal fit aan de wedstrijd begon.
Hierna werd er door de ploeg van
Atlantis goed gespeeld. De juiste
mensen werden goed uitgespeeld,
de afstandschoten gingen ook beter
vallen voor Atlantis. Waar DSO een
heel hoog aanvalstempo had, was
het Atlantis dat rustig bleef spelen
en de kansen afmaakte.
Het lukte Atlantis uiteindelijk om
een gat van vier punten te maken.
Halverwege de tweede helft leek het
even of DSO terug kon komen tot

Dennis en Koen hadden al veel inspanningen geleverd waardoor ze
in de sprint net iets te kort kwamen.
Dennis werd 4e en Koen 8e. Dennis
staat ook 4e in het klassement maar
heeft de derde plaats nog binnen
bereik. Koen is misschien niet meer
zo kansrijk voor de top van het klassement maar zorgt door zijn aanvallende manier van rijden wel voor
boeiende wedstrijden. Voor Lisanne
Immerzeel (pupillen A) zal het moeilijk worden om zich bij de eerste drie
te rijden. Lisanne werd in de wedstrijd van woensdag 4e en staat ook
4e in het klassement.
twee punten. Dit doelpunt viel echter niet, waardoor Atlantis het gat
weer kon vergroten naar 4 punten.
Hiermee viel het doek voor DSO. Atlantis bleef goed door spelen, zodat
er zelfs een gat van 8 doelpunten
ontstond. De uiteindelijk eindstand
was dan ook 18-10 in het voordeel
van Atlantis. Volgende week heeft
het eerste team van Atlantis geen
wedstrijd.
De eerstvolgende wedstrijd voor Atlantis 1 is thuis tegen DKV 1 op 30
januari om 17:00
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te JC2 dat met de cup aan de haal
gaat. Dit aspirantenteam speelt dit
seizoen voor het eerst in de aspiranten competitie en dan gelijk al zo
goed! Van de 10 wedstrijden hebben ze er maar liefst 7 met 3-0 gewonnen. Het team met 12-13 jarigen speelt al een paar jaar volleybal
en ze zijn allemaal bij de minigroepen begonnen. De meesten spelen
ook al wat jaren met elkaar en dat
is echt te zien. Een erg leuke mix
dat echt mooi samen speelt en mooi
technisch volleybal laat zien. Soms
krijgen ze zelfs complimenten van
de tegenstanders.

Jongste aspiranten Atalante
JC2 winnen douchecup
Vinkeveen - Op de helft van het
volleybal competitie seizoen is het
al een paar jaar gewoonte bij Ata-

lante om even terug te kijken welk
team de meeste wedstrijden heeft
gewonnen met de overtuigende cij-

fers 4-0 of 3-0 bij de aspiranten. Van
de 5 dames-, 4 heren- en 4 aspirantenteams is het deze keer Atalan-

VLC schaatst naar vier
prijzen en deelname NK
Regio - Dinsdag 12 januari werden in Amsterdam, op de historische Jaap Edenbaan, de wedstrijden verreden van de voorronde voor
het NK ploegen achtervolging voor
scholieren.
Het VLC was met vijf deelnemen-

de teams goed vertegenwoordigd
en de prijzenregen was er dan ook
naar. Maar liefst 4 bekers werden
meegenomen naar De Ronde Venen verdeeld over een eerste, twee
tweede en een derde plaats.
Het team VLC1, bestaande uit Lisan-

ne Immerzeel, Nicole Kuyf en Lotte
Elfferich reed in de categorie jongste meisjes. Ze bereikten de eerste
plaats en daarmee deelname aan
het NK in den Haag op 25 Maart
aanstaande. Hun tijden over 3 ronden waren 2.26,02 en 2.23,49. In de

Hier kunnen we ook gelijk wel een
compliment geven aan de enthousiaste minitrainers van Atalante. Zo’n
team als JC2 wil je nog wel veel vaker klaar stomen voor het aspirantenvolleybal. Echt mooi doorgebouwd van het vangen en gooien bij de jongste mini’s naar supermooi in drieën spelen met soms zelf
een lekkere smash. En verschillende spelers doen ook nog eens mee
aan de districtstrainingen, goed
hoor! Ook JC2 trainsters (en D1
speelsters) Mirjam van der Strate en
Marlieke Smit hebben de cup ontvangen en natuurlijk coach Mariëtte
van der Spoel. Fieke de Haan, Melissa Hartsink, Nada van der Leeden, Denise Overwijk, Tessa Steeneken, Stefan Post en Richard van
der Spoel: echt super, gefeliciteerd!
En wederom werd de wedstrijd afgelopen vrijdag tegen VVO uit Ouderkerk netjes gewonnen waardoor
het team weer terug op de eerste
plaats staat.
finale reden ze tegen een team van
het Bredero college, de tijd hier was
precies hetzelfde als in de eerste rit.
Team VLC 2 (Steven Blok, Huib van
Rijt, Mark de Wit en Maarten Bakker) reed in de eerste rit 2.14,30,
hun tweede rit was iets langzamer.
In 2.18,03 eindigde dit team als vierde in de categorie. Winnaar werd
hier het Comenius college met een
snelste tijd van 1.49,06.
Veenlanden college 4 bestond uit
Esther van Leeuwen, Coby van Rijt
en Lisa van Rijn. Deze meiden behaalden een derde plaats met tijden van 2.02,41 en 2.06,77, achter
Helen Parkhurst en Roland Holst
college.
De mannen van VLC 5 en 6 reden
in dezelfde poule en behaalden
een tweede (VLC6) en een derde
plaats, achter de gesmeerd lopende trein van het Vechtstede college. VLC 6 (Viktor Toonen, Jonathan
Boom, Niels Immerzeel en Mike Pietersen) reed 1.36,24 en 1.40,51. Met
deze tijd spaarden ze zich voor de
finale tegen Vechtstede. In de finale reed het team 1.36,24, slechts 2
seconden achter Vechtstede. Het is
nog even afwachten of dit team ook
naar het NK mag. Dit is afhankelijk
van de tijden in de andere landelijke voorronden.
VLC5, bestaande uit Joost en Roel
Mouris, William van Vliet en Gary
van Tol, klokte 1.49,25 en 1.48,58,
geen finale voor de mannen maar
zoals al vermeld de derde plaats.
De ouders die meereden genoten,
net als de begeleidende docenten,
van een prachtige ijsdag met temperaturen net onder het vriespunt.
Chauffeurs van Rijt, de Wit, Kuyf,
Immerzeel en Elfferich hartstikke
bedankt namens alle deelnemers
en begeleiding.

Natuurijswedstrijden Jeugd IJsclub
Nooitgedacht
Wilnis - De ijsbaan van IJsclub
Nooitgedacht in Wilnis was afgelopen week het decor van een echte
Hollandse winter. En daar horen natuurlijk ook wedstrijden bij voor de
jeugd van De Ronde Venen. Woensdagmiddag 13 januari hadden zich
circa 50 kinderen in de leeftijd van
6 tot en met 12 jaar gemeld om te
gaan strijden om de ereprijzen.
Het weer was die middag prima. Een
temperatuur van 2 graden onder het
vriespunt en weinig tot geen wind.

De vele vrijwilligers hebben in de
voorafgaande dagen de sneeuw van
de ijsbaan geschoven. Hierdoor kon
er iedere avond geschaatst worden
en daardoor was ook de ijsvloer op
de dag van de wedstrijd van prima
kwaliteit.
Om 14:00 werd er gestart met de
jongste categorie. In de eerste ronde mocht je nog een keertje verliezen, maar in de herkansingsronde
was het erop of eronder. Vervolgens

werd er tot aan de finalerondes er
hard gestreden. Daarna was het de
beurt aan de volgende categorie.
Aan het eind werden de finalerondes gereden en na een paar spannende ritten leverde dat uiteindelijk
6 winnaars op in de diverse categorieën.
De volledige uitslag is als volgt:
Meisje 6 + 7 jaar
1. Isa de Jong
2. Eline Teunissen
3. Melanie Leeflang

Jongens 6 + 7 jaar
1. Thom Joosten
2. Chiem Pels
3. Enrico Zeilmaker
Meisje 8 + 9 +10 jaar
1. Maaike van Schaick
2. Hester de Vroet
3. Lotte van der Meijden
Jongens 8 + 9 + 10 jaar
1. Kimo van Drooge
2. Nathan Spaltman
3. Job Wille
Meisje 11 + 12 jaar
1. Sanne van der Loo
2. Iris Wierdsma
3. Jip de Groot
Jongens 11 + 12 jaar
1. Daan de Best
2. Robert Mur
3. Quinten Limburg
Na afloop was er de prijsuitreiking
in de gezellige kantine van ijsclub
Nooitgedacht.
De eerste drie ontvingen een mooie
medaille. Voor de nummer vier was
er een troostprijs in de vorm van iets
lekkers.
Tot slot kreeg iedere winnaar ook
nog eens een mooie cadeaubon,
beschikbaar gesteld door juwelier
Hartel uit Wilnis.
Ook enthousiast geworden door de
schaatswinter en wil je volgend jaar
iedere week les krijgen?
Kijk voor meer informatie op www.
ijsclubnooitgedacht.nl of bel met
Luciën Wolvers (0291-282156) voor
inlichtingen en opgave.

Groots regionaal
Driebandentoernooi 2010
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. en
Café “De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende
Driebandentoernooi. De opzet van
het toernooi is ongewijzigd. Dus
de nummers 1 en 2 van elke pool
(van 4) plaatsen zich direct voor de
kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich
voor de halve finale en uiteindelijk
wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De bedoeling is om de kampioen van vorig jaar, Desmond Driehuis te onttronen, wat echt niet mee
zal vallen . Dit toernooi zal mede gesponsord worden door autobedrijf
FIAT KOOYMAN te Vinkeveen .
Heeft u een voorkeur voor bepaalde
data, maak dit dan telefonisch kenbaar of per e-mail of per post, zie onder, of aan de bar van Café de Merel. Voorronden; zondag 31 januari ,
zaterdagen 6-13-20 en 27 februari en de zondagen , 7-14-21-28 febru-

ari aanvang14.00 uur, zaterdag 6 en
de zondag 7 maart aanvang 14.00
uur. Indien u bij de eerste twee van
de pool eindigt, dan dient u er rekening mee te houden, dat de kwartfinales worden gespeeld op zaterdag
27 maart, zondag 28 maart, zaterdag
10 april en zondag 11 april de aanvang is om 14.00 uur. De halve finales worden gespeeld op zaterdag
17 april en zondag 18 april aanvang
14.00 uur. En de finale vindt plaats
op zaterdag 24 april en zondag 25
april, aanvang 14.00 uur direct gevolgd door de prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen
10,00 per persoon. Daarvoor speelt
u minimaal 3 partijen in elke ronde.
Heeft u nog vragen, neem dan kontakt op met Café “De Merel”. Arkenpark Mur 43, 3645 EH te Vinkeveen.
Tel. 0297-263562 of 0297-264159
mailen kan ook:
cafè de merel thcw@xs4all.nl

D3 wint met 3-1 van de
nummer 1!
Vinkeveen - Vrijdag 15 januari
speelde het als 4de geplaatste Atalante D3 tegen de nummer 1 VVO
D1 uit Ouderkerk. Het beloofde een
spannende en uitdagende wedstrijd
te worden. De meiden van Atalante D3 waren compleet en konden
met een goede warming-up aan de
wedstrijd beginnen. Een sterk team
stond opgesteld voor de eerste set.
Er was veel aanmoediging vanaf de
zijkant en de jonge meiden speelden
een attractief spel, een voorsprong
werd uitgebouwd tot 10 punten. Helaas gaven de talenten gesponsord
door Creavorm Bocxe veel punten
weg door foute services, maar opgeven was er niet bij. Moeilijk geslagen ballen werden netjes gepasst
door Malou de Vries, zodat verdeler
Xuee Lont de bal met een mooie setup naar de aanvalsters kon brengen
en deze keihard geslagen kon worden door Tanja van Eijk. Dit leverde
weer punten op en 26-24 setwinst.
In de tweede set zorgde de diagonaal speler Denise van de Laan voor
de set-ups wanneer Xuee Lont deze niet kon halen. En dat ging goed.
Mariska van der Spoel zorgde voor
een aantal mooie buitenaanvallen
en Annike van Kouwen liet mooi
staaltjes op de middenaanval zien.
Deze set was het spelletje iets minder dan de eerste set, maar super

coach Frans Roos nam een time-out
om orde op zaken te zetten en dit
hielp. De meiden excelleerden en
wonnen ook deze spannende set
met 26-24.
De Creavorm equipe voelde zich
sterk en was helemaal voorbereid
en klaar om te beginnen. De eerste paar services kon de gastploeg
uit Ouderkerk niet retourneren en
zo begon de Vinkeveense ploeg met
een kleine voorsprong. Deze voorsprong werd groter door een aantal
achteraanvallen van Suzanne Arts
waar VVO niet altijd op voorbereid
was. De service liep als een trein en
ook de pass en aanval klopte gewoon. Het team speelde haar eigen
spelletje met een zeer ruime 25-12
winst tot gevolg.
In de laatste set was het kruit echter
geschoten. Ondanks een time-out
van andere coach Ruben Lont kregen de dames geen vat meer op het
spel, ballen vlogen alle kanten op.
Lisa Beijer probeerde nog wat punten te pakken door tactische slimme ballen maar het was op. De set
werd verloren met 25-15. Toch hebben de dames uitstekend met 31 van de nummer 1 gewonnen, en
dat betekent dat het gat nog maar 4
punten is. Een super mooie prestatie van de equipe van Frans Roos en
Ruben Lont.

SV Argon geeft
basketbaltraining
Mijdrecht - Dinsdag 12 januari
hebben de leerlingen van de groepen 7 van “Het Hoflandcomplex”
een training basketbal gekregen
van trainers van SV Argon. Verdeeld
over drie groepen van de Hoflandschool, de Eendracht en de Hoeksteen leerden zij de beginselen,
om vervolgens een leuk partijtje te
kunnen spelen. De trainers brachten het op een enthousiaste manier

waardoor de kinderen extra gemotiveerd raakten. Daarnaast werd er
in de school levend ganzenbord en
een sportquiz georganiseerd.
Tot slot kwamen zij tot de conclusie
dat het een leuke ochtend geweest
was en heeft SV Argon beloofd volgend jaar terug te komen. De scholen genieten van de goede samenwerking.
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SUPERMATCH van de
Beursvloer voor de
Toptechniekwerkplaats
Spreekbeurt over vrachtwagens op de Proosdijschool
Mijdrecht - Woensdagochtend 13 januari kwam er een vrachtwagen van Bouwmaterialenhandel De Bedijking uit
Mijdrecht naar de Proosdijschool omdat er een spreekbeurt gehouden werd door Chellie Regelink over vrachtwagens. Om de kinderen wat meer duidelijkheid te geven over het hoe en wat er allemaal kan met de vrachtwagens,
zaken zoals de dode hoek en de nieuwe tachograaf kwamen ook aanbod.

V.I.O.S. jaaruitvoering 2010

Mijdrecht – Dit jaar vindt de V.I.O.S.
jaaruitvoering op zaterdagavond 30
en zondagmiddag 31 januari plaats.
In het sfeervolle Partycentrum De
Meijert zullen alle afdelingen van
de vereniging het publiek vermaken
met muziek, spectaculair slagwerk
en majoretteshows.
De ervaren muzikanten en majorettes maar ook de allerjongsten zullen hun beste beentje voorzetten.
Voor de pauze ligt het accent op
de jeugd. Met o.a. het opleidingsorkest, de leerling majorettes en ruim
60 MusicKidz. De laatstgenoemden
zullen laten zien en horen wat zij
vanaf september in de gratis lessen
allemaal al geleerd hebben.
Na de pauze met de grote verloting,
het showblok met de showband die

ondermeer de muziek van de nieuwe taptoeshow “With or without
you” speelt. Deze show op muziek
van de legendarische Ierse popformatie U2 is in 2009 in première gegaan.
V.I.O.S. kan overigens altijd nog muzikanten en majorettes gebruiken
voor deze show. Ben je een ervaren muzikant of zoek je als majorette een uitdaging, meld je dan nu aan
bij voorzitter Marcel van Scheppingen. (06-20707280).
Op de zaterdagavond is er na afloop
van de uitvoering nog een gezellige
afterparty.
De uitvoering begint op zaterdagavond om 20.00 uur en op zondagmiddag om 14.00 uur. De zaal gaat
een half uur voor aanvang open. De

entreeprijs is 5 euro per persoon. Alleen op zondagmiddag is de entree
voor kinderen tot 12 jaar gratis, mits
onder begeleiding van een volwassene. Kaartjes kunt u aan de zaal
kopen. De kans is echter groot dat
de zaal dan al is uitverkocht.
Dus wilt u zeker zijn van een plaats,
koop dan uw kaartjes op één van de
voorverkoopadressen. In Mijdrecht
is dat Primera De Jong, in winkelcentrum de Lindeboom en in Vinkeveen tussen 16.00 en 20.00 uur bij
familie V.d. Linden, Snippenlaan 31.
Voor informatie over V.I.O.S. en
dweilorkest DORST kunt u terecht
op www.vios-midreth.nl en www.
dweilorkest-dorst.nl.

De Ronde Venen - Op woensdag
6 januari en woensdag 13 januari jl.
hebben vrijwilligers vanuit het bedrijfsleven zich ingezet voor de inrichting, opruiming en het schoonmaken van de Toptechniekwerkplaats.
De Toptechniekwerkplaats zal namelijk op woensdag 17 februari als
nieuw onderdeel aan OBS Willespoort (en tevens toegankelijk voor
de andere scholen uit de gemeente De Ronde Venen en Kockengen) geopend worden. Daarvoor
moet natuurlijk nog heel veel gedaan worden.
In november van 2009 kon Suzanne `t Hart, Techniekcoördinator voor
het basisonderwijs in de gemeente
De Ronde Venen dankzij de Beursvloer twee hele mooie matches maken met Lutz en Vida Makelaars. Zij
wilden komen helpen in ruil voor
een zelfgebakken appeltaart!
Op deze avonden lieten de bedrijven een uitstekende maatschappelijke betrokkenheid zien door met
heel veel geduld en precisie materialen te sorteren en na te lopen op
volledigheid. Materialen werden in
elkaar gezet, afgesopt, magazijnen
doorgelopen, schoongemaakt en
ingeruimd en vele techniekbakken
werden gecontroleerd en nabestellijsten opgesteld. De eerste avond
waren er in het totaal 10 mensen

(Lutz) en de tweede avond maarliefst 18 mensen (Lutz en Vidamakelaars). Er was een bijzondere teamgeest en naast het harde werken
ook heel wat lol. In de pauze werd
smakelijk van het gebak gesmuld en
sprak Bart Nagel van Lutz: “Dit geeft
een heel bevredigend gevoel”, nadat

hij met een collega een hele ruimte efficiënter wist in te richten. OBS
Willespoort bedankt de medewerkers van beide bedrijven nogmaals
hartelijk voor hun inzet en wordt er
met een tevreden gevoel teruggekeken op deze bijzonder leuke matches!

Zonnebloem trakteert
gasten en vrijwilligers op
Jubileum Theatershow
De Ronde Venen - Zaterdagmiddag 16 januari hebben ruim
300 gasten en vrijwilligers genoten van de 60 jarig jubileum theatershow van de Zonnebloem. De
Zonnebloem regio Rond om de Venen ontving de Gasten en Vrijwilligers uit Mijdrecht, Wilnis/De Hoef,
Vinkeveen/Waverveen en Abcoude/Baambrugge in de Meijert in
Mijdrecht. De Theatershow ”de Ontmoeting” is een theatershow waarin Danny de Munk, Lucie de Lange
en Rob van de Meeberg, samen met
het orkest en een 4-tallig show ballet, een goede mix van sketches in
Snip- en Snapachtige sfeer en vrolijke liedjes brengen. Er werden bekende nummers gezongen zoals
Vrienden voor het leven, Droomland en een medley van de zangeres zonder Naam waarbij de zaal
gretig meezong. Helemaal passend
in het thema van de Zonnebloem
was vooral de scene waarin Danny

de Munk en Rob van de Meeberg
elkaar in de Sauna ontmoeten niet
alleen hilarisch maar ook aandoenlijk. De middag werd afgesloten met
het speciaal geschreven nummer

“Een zee van Zonnebloemen”. Aan
het eind van de middag gingen de
gasten en vrijwilligers voldaan naar
huis en zullen met veel plezier aan
deze middag terugdenken.

Verdachten’ blijken
beveiligers
Mijdrecht - Aan het begin van de
nacht van woensdag 13 op donderdag 14 januari bleken verdachten
toch geen verdachten te zijn.
Rond 00.15 uur kreeg de politie een
112-melding dat een auto met daar-

in twee personen verdacht geparkeerd stond bij een kantoorpand aan
de Communicatieweg. Agenten gingen met spoed ter plaatse en troffen
inderdaad een auto met daarin twee
personen aan. Het bleek om twee

beveiligers te gaan, die op hun aflossing stonden te wachten en daar
daarom geparkeerd stonden. De
politie neemt gezien het nachtelijke
tijdstip later contact op met de melder om hem te laten weten dat alles
oké was en hem te bedanken voor
zijn oplettendheid.

Schaatsen met de Antoniusschool

Scouttingroepen zijn jarig
en trakteren
Mijdrecht - De Scoutinggroepen in
De Ronde Venen, Jan van Speyk uit
Mijdrecht/Wilnis en Eliboe uit Vinkeveen, hebben woensdagmiddag
13 januari een taart overhandigd
aan loco-burgemeester Jan van
Breukelen. Dit als aftrap van de viering van het 100-jarig jublieum van

de Scouting in Nederland. De groepen besloten om de gemeente te
trakteren, omdat zij de Scouting een
warm hart toedraagt.
Na een welkomstwoord van Jan
van Breukelen, nam Gerard de Kuijer, voorzitter van de Jan van Speyk-

groep het woord over. Hij na de
overhandiging van de taart over alle komende landelijke en regionale activiteiten die dit jaar georganiseerd worden. Tot slot werd de taart
door Jan van Breukelen aangesneden, het smaakte de aanwezigen
goed!

De Hoef - Na een kerstvakantie
vol sneeuw en ijs was het dan donderdag 14 januari zover, de kinderen van de Antoniusschool gingen
schaatsen. De plaatselijke ijsclub
“Hou streek” had de hele school
uitgenodigd om naar de natuurijsijsbaan in de Hoef te komen. Groep 1
t/m 4 kon lekker rondjes rijden en
sleeën op de ijsbaan zelf. Voor de
hogere groepen was er een echte tocht uitgezet. De kinderen kregen een stempelkaart, er waren
stempelposten en kluunstukken. De
maximale afstand voor de kinderen
was 20 km! En wat hebben ze hun
best gedaan! In groepjes reden de
kinderen ieder in hun eigen tempo
de tocht. Vanwege de sneeuw was
er vooraf een baan schoongeveegd,
wat de kwaliteit van het ijs ten goede kwam. Het weer deed erg zijn
best, zon en een temperatuur rond
het vriespunt. Hierdoor was het zelfs
voor de jongste leerlingen goed uit
te houden en werd er nauwelijks
gebruik gemaakt van de verwarmde kantine. Wel werd er volop genoten van de warme chocolade melk
en het broodje worst die door de ijsclub verzorgd waren.
Naast de vele sportieve kinderen
waren er ook vele ouders actief, als
begeleiding bij de tocht of sleetjes

trekkend op de ijsbaan. Er was muziek en iedereen genoot van deze unieke winterdag. We willen bij
deze de Hoefse schaatsvereniging

“Hou streek” nogmaals bedanken
voor de geweldige middag. De kinderen, ouders en de leerkrachten
hebben genoten!
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Gerrie Spruijt Zaalvoetbaltoernooi prima verlopen

De allereerste wedstrijd
van U12 x2 tegen Bz’72.
Mijdrecht – Zaterdagochtend jl
was het zover. Alle kinderen hadden er heel veel zin in en vol goede
moed vertrokken ze richting Zeist.
Op het veld aangekomen was iedereen best wel een beetje zenuwachtig. De tegenstander was zo
groot en gemiddeld ook wel wat ouder, maar voor de tegenpartij was
het ook pas de 2e wedstrijd.
Bz’72 vloog uit de startblokken en
na 5 minuten stond het al 20 tegen 0. De coach van Bz’72 liet zijn
spelers terug zakken tot op hun eigen helft met verdedigen, zodat de

Mijdrechtse ploeg in ieder geval de
kans kregen om de bal in te kunnen
nemen. Einde van periode 1 was het
34-0. Nu kwam de 2e ploeg in actie... en in de tweede minuut scoorde Jessy van Wijngaarden de eerste
2 punten voor Argon.
Wat deed Argon toch enorm zijn
best. Bz’72 scoorde in de 6e minuut
in de verkeerde basket en kregen
wij er weer 2 punten bij.
De ruststand was 60 tegen 4.
Na de rust was de spanning er bij
de meeste kinderen wel af en kwamen ze geleidelijk aan beter in hun

spel. Ze konden elkaar beter vinden
met pasen en ook kwamen er meer
schoten op de basket. Bo Voorend
scoorde in de eerste minuut haar
eerste treffer en hierna kwamen ook
Jessy en Rogier tot scoren.
Argon stond goed te verdedigen
en er werd door iedereen hard gewerkt. De eindstand was uiteindelijk
119 tegen 14 voor Bz’72. De eerste
wedstrijd zit er op. Iedereen heeft
veel van zo’n eerste wedstrijd geleerd. Argon had vreselijk goed zijn
best gedaan en iedereen had er van
genoten.

Wilnis - De afgelopen drie zaterdagen stond bij CSW het Gerrie Spruijt
Zaalvoetbaltoernooi op het programma. De spelers en speelsters
van de E en de F pupillen hebben
in de Willisstee hun voetbalkwaliteiten weer laten zien. Voor deze
groep kinderen is dat natuurlijk best
wel moeilijk. De ondergrond is harder dan het gras, het veld is kleiner
dus minder spelers in het veld, en
de bal lijkt wel sneller te gaan. Allemaal dingen waar je toch weer aan
moet wennen. Maar alles ging hartstikke goed, ouders, opa`s en oma`s,
broers en zussen stonden warm en
droog de kinderen fanatiek aan te
moedigen.
Bij de E pupillen was een aparte
poule voor de meisjes gemaakt. In
de poulewedstrijden zat er al een
minimaal verschil in de uitslagen,
dat zorgde ervoor dat de teams van
Denemarken en Duitsland in de finale terecht kwamen. Dat het spannend was bleek wel aan het geschreeuw vanaf de tribune, maar
aan het einde van de speeltijd stond
er een gelijkspel op het scorebord.

Puppy-training van start
bij Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes
in voorgaande jaren, gaat Tennisvereniging Wilnis ook dit jaar weer van
start met een training voor kinderen
van zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppy-training is
het aanleggen van een basis voor
het tennisspel. Met name gaat het

om het trainen van de balvaardigheid door oefeningen als vangen,
stuiteren, gooien en goed kijken
naar de bal. De lessen beginnen op
17 februari 2010. De laatste les (24
maart) wordt feestelijk afgesloten
met het behalen van het balvaardigheidsdiploma. Om mee te kunnen

doen aan de puppy-training, hoeven
de kinderen geen lid te zijn van Tennisvereniging Wilnis. Voor slechts
25,- kan uw kind deelnemen aan
deze vijf speciale lessen. Wilt u meer
informatie of uw kind opgeven? Dan
kunt u contact opnemen met Saskia
van Loon 0297-273433.

Vanaf de stip waren het de meiden
van Denemarken die tenslotte met
de beker boven hun hoofd de eerste prijs pakte.
E Pupillen
Bij de E pupillen waren twee poule`s
van vijf teams uit de buitenlandse
competities gemaakt. Ook hier was
het spannend tot heet laatste aan
toe. Er konden echter maar twee
teams naar de grote finale. Het waren het Griekse Olympiakos en het
Duitse Wolfsburg dat deze strijd tegen elkaar aangingen. Iedereen
op de tribune moedigde de kinderen aan, en ook de afgevaardigden
van de sponsors, Rabobank Rijn
en Vechtstromen, Stieva metaalbewerking Aalsmeer en Bos Mijdrecht

gingen er eens goed voor staan.
Ook hier moesten na een 1 – 1 gelijkspel strafschoppen de beslissing
brengen. Het team van Olympiakos
schoot er één meer in en won dan
ook hier de finale.
Tenslotte de F pupillen, waar de
meisjes F en de jongens door elkaar
verdeeld waren. Ook hier waren
spannende wedstrijden te zien en
heeft het publiek zeker genoten van
wat ze zagen. Veel doelpunten hebben deze twaalf Nederlandse teams
gescoord. Het waren de teams van
FC Twente en Willem 2 die in de finale stonden. Na 15 minuten spelen
stond er opnieuw een gelijk spel op
het bord en voor de derde keer deze avond moesten ook hier penalty`s
de beslissing brengen. Het was ten-

slotte het team van Willem 2 dat deze serie won, en dolgelukkig keerden deze jongens en meisjes met de
beker naar huis.
Prijzen
Tijdens de prijsuitreiking werden alle vrijwilligers bedankt en was er
voor de leiders nog een lekker flesje
voor thuis. De scheidsrechters werden bedankt voor hun leiding tijdens de wedstrijden.
De sponsors, Rabobank Rijn en
Veenstromen, Stieva metaalbewerking Aalsmeer en Bos Mijdrecht
kregen een mooie bos bloemen en
werden bedankt voor hun bijdrage.
Zonder deze bedrijven was het niet
mogelijk geweest om dit toernooi te
organiseren.

Welpentraining bij de Vinken
Vinkeveen - Woensdag 13 januari
heeft de jeugdcommissie van korfbalvereniging de Vinken uit Vinkeveen alle kleuters van Vinkeveen en
die van de Julianaschool uit Wilnis
uitgenodigd voor een spelinstuif.
Ruim 20 kinderen kwamen op de instuif af en hebben meegedaan aan
de training. Alles kwam aan bod,
eerst natuurlijk warm lopen, vervol-

gens diverse estafettes, scoren in
korven die op de grond lagen, rennen om memory kaartjes te zoeken
en natuurlijk ook nog in een echte
hòge korf schieten,voor elk doelpunt
mocht je een duploblokje pakken en
als alle blokjes op waren, keken we
natuurlijk even wie de hoogste toren had, als laatste nog een ren en
tik spel. Daarna kregen alle kinderen een strippenkaart waarmee ze

nog 3 keer gratis mee mogen komen trainen. Voor degenen die deze
leuke instuif gemist hebben, maar
ook een keer mee willen trainen bij
de welpen: Jullie zijn elke woensdag van harte welkom in sporthal
de Boei van 17.00-18.00 uur.
Verdere informatie is te vinden op
de website van de verenging. www.
de-vinken.nl

Super Caddie Prijs
uitgereikt aan stille kracht

ze maar zijn enthousiasme voor de
sport is kenmerkend en een voorbeeld voor velen. Kortom: redenen
genoeg om hem deze ereprijs toe te
kennen.

Wilnis - Tijdens de goed bezochte nieuwjaarsreceptie van Golfclub
Veldzijde in Wilnis, werd dit jaar het
Super Caddie beeldje uit handen
van de winnaar van vorig jaar, Rob
de Jong, uitgereikt aan Rinus Romeijn.
Rinus ontving deze prijs vanwege
zijn jarenlange belangenloze inzet
voor de vereniging.
Nadat hij lid werd van de golfclub,
heeft hij niet alleen in verschillende commissies zitting gehad maar
daarnaast kon de club altijd op hem
rekenen als er een helpende hand
nodig was. Nog steeds is hij nog actief bij het opleiden van nieuwe of
beginnende golfers.
Hij verricht zijn activiteiten altijd op
een bescheiden en gedegen wij-

Rob de Jong (links) en nieuwe Super Caddie winnaar, Rinus Romeijn
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GVM’79 acrogym op
wedstrijd in België

Budo Ryu Blaauw
succesvol bij judotoernooi
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 14 leden van de Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi. Kinderen in de
leeftijd tot en met 14 jaar werden
ingedeeld naar leeftijd gewicht en
kleur band. Nadat de poules geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. De judoka’s van
Budo Ryu Blaauw wisten maar liefst
3 eerste prijzen in de wacht te slepen. Bij de meisjes waren dat Chantal Offerman en Susan Blaauw. Bij
de jongens werd Hessel Hooglugt
eerste. Buiten deze 3 eerste plaatsen wisten wij ook 3 tweede plaatsen in de wacht te slepen. Een hele goede prestatie. De judoka’s die
trots hun tweede prijs in ontvangst
mochten nemen waren: Cas Jansen, Rogier Hendriksma en Ruben
Clerc. De volgende Judoka’s van
Budo Ryu Blaauw hebben de gedeelde derde plaats behaald: Wouter de Groot, André van den Bosch,
Bo Voorend,Leon Pijning,Floris de
Groot, Arnoud Schaap, Tobias van
Bruggen en Wesley van Dijk. Na een
lange Judodag gingen alle judoka’s moe maar voldaan weer huiswaarts.

Salto’s
Op zondag waren de overige teams
van GVM aan de beurt. Sabine, Tessa en Lorena mochten beginnen
in het B-niv. Met 2 dubbele salto’s
tot stand en mooi uitgevoerde balans elementen was het, qua elementen, een prima oefening. Echter
de overige teams lieten een strakkere choreografie zien, waardoor
de dames met 20,900pnt in de middenmoot eindigden. Ook Joëlla en
Priscilla kwamen in het B-niveau
uit. De handstand, waarvoor nog
wat angst was, werd perfect uitgevoerd. Maar de bij de toss-up tot in

Er werd weer met 4-0 gewonnen.
Deze keer was de tegenstander Allides H2, die met lege handen terug
moest naar Haarlem.
Heren 1 van Atalante kon gelukkig gebruik maken van Leonard de
Jong die ondanks een vervelend
schaatsincident weer helemaal de
oude was.
Samen met Frans Roos, Robert Hardeman, Sven Pothuizen, Rick de
Groot en Bas van der Lubbe. Op de
bank zat invaller Arjan Bakker voor
het geval de schaatsenkel van Leonard het alsnog zou begeven. Dit
alles natuurlijk aangestuurd door
coach/trainer Erik Raket.
Van echte tegenstand was geen
sprake. Misschien speelden de Aside mannen meer tegen zichzelf
dan tegen Allides, gezien de matige pass in de eerste set. Echt uitlopen lukte niet, maar met een goede servicereeks van Sven Pothuizen
aan het eind van de 1e set werd deze winnend afgesloten.
De tweede, derde en vierde set gingen minder moeizaam. Atalante kon
vrijuit spelen wat resulteerde in een
aantal spectaculaire steekaanvallen

de handen ging het even mis. Het
element werd wel afgemaakt, maar
met een heleboel evenwichtscorrecties. De streksalto ging daarna nog
erg mooi. Ook sprong Joëlla voor
het eerst een salto achterover! Een
prima oefening, waarvoor de dames
19,800punten kregen. Na een hele tijd op de derde plek te hebben
gestaan, werden zijn door de laatste oefeningen nog naar een 5e plek
geschoven, maar met 15 tegenstanders is dit erg goed te noemen! Als
laatste was het de beurt aan Swetta,
Mariska en Laura. Dit team liet choreografisch een hele mooie strakke
oefening zien en ook de elementen
werden zonder grote fouten uitgevoerd. De salto van catch tot catch
was erg knap en de kaars piramide

stond als een dijk. Met meer dan 21
pnt kwamen de dames tot een 11e
plek.
Na deze eerste wedstrijd weten de
teams van GVM waar ze nog aan
moeten werken, hiervoor hebben
ze dan ook nog bijna 1,5 maand de
tijd voor, dan begint het Nederlandse wedstrijdseizoen. Volgende week
zijn een aantal teams van GVM’79
te zien op het sportgala van de Ronde Venen. Hier zullen ook een aantal demonstraties gegeven worden. Lijkt het jou ook leuk om eens
kennis te maken met acrobatische
gymnastiek? Kom dan naar gymzaal de Brug (van wassenaerstraat,
mijdrecht) op donderdag van 16:00
– 17:00. Je bent altijd welkom op 2x
een proefles (GRATIS) mee te doen.

Ondanks twee punten
toch niet blij

Atalante H1 wint gemakkelijk
Vinkeveen - In de strijd om het
kampioenschap deed het A-side 1e
herenteam van volleybalvereniging
Atalante goede zaken.

Mijdrecht - Net als vorig jaar trokken een aantal teams van GVM’79
acrogym, dit jaar naar een wedstrijd
in België. Deze wedstrijd wordt georganiseerd door de vereniging
“zeestern”uit de Panne en is een favoriete wedstrijd onder de Nederlandse teams. Omdat het nog vroeg
in het seizoen is, is het een mooie
kans om je oefening te laten zien.
De teams van GVM’79 hadden in
de kerstvakantie hard gewerkt om
de oefeningen af te krijgen en zijn
al het hele jaar aan het trainen op
nieuwe elementen. De wedstrijd
was verdeeld over 2 dagen en zo
dus ook de teams van GVM. Op zaterdag was het de beurt aan Imara en Demy. Zij komen dit jaar uit
het Ajeugd niveau een druk bezet niveau zowel in binnen- als buitenland. De dames moesten beginnen met de tempo-oefening en direct met de moeilijke dubbele salto.
De gehele dag was de dubbele salto goed gegaan, maar vanwege alle
spanningen ging het in de oefening
helemaal mis. Demy lande op haar
hoofd, handen en knieën en moest
van de vloer afgedragen worden.
Een slechte start van de dag! In de
middag mochten ze hun balansoefening laten zien, deze oefening ging
goed. Vliegtuigje naar spagaat werd
stabiel uitgevoerd en ook de andere
elementen waren netjes. Natuurlijk
zijn er na zo’n eerste wedstrijd nog
een heleboel verbeterpunten, maar
met 25,600pnt mogen de dames erg
blij zijn!!

over het midden door Robert Hardeman en prachtige combinaties met
Leonard de Jong. De pass werd prima verwerkt door spelverdeler Frans
Roos waardoor ook Bas van der
Lubbe en Rick de Groot hun punten
scoorden. Sven Pothuizen bleef prima verdedigen en door zijn geweldige reddingen bleef Allides op ruime achterstand. De setstanden waren als volgt: 25-20, 25-12, 25-14 en
25-17.
Dinsdag 19 januari speelt H1 hun
volgende bekerwedstrijd om 21.00
uur in de Boei tegen Allvo uit Almere, een team uit de promotieklasse.

De volgende competitiewedstrijd is
vrijdag 22 januari ook om 21.00 uur
in de Boei tegen Haarlem H3. Martijn de Vries zal in deze wedstrijden
zijn rentree maken.
Hij is de afgelopen weken intensief
begeleid door fysiotherapeut Emile
van Bruggen (PK-sport) en ondervindt daardoor geen last meer van
een eerdere schouderblessure.
Op de foto van afgelopen vrijdag de
heren met trainer/coach Erik Raket
na de uitreiking van de halfjaarlijkse
Chapeaucup, een clubprijs voor het
winnen van de meeste 25+ sets.

Vinkeveen - Vrijdag de 15de was
de ontmoeting met de nr 2 VCH
D4. De Oudenallen-Haaxman ploeg
staat op een vierde plek en in de
eerste ronde met 11 wedstrijden
werden 7 wedstrijden met 4-0 gewonnen, enkel de wedstrijden bovenin zijn aan elkaar gewaagd. De
uitwedstrijd werd met 2-3 van de
ploeg uit Hoofddorp verloren met
een extreme uitslag in de eerste set
van 35-37.
De ploeg startte met Tineke Vellekoop en Inge Bakker op de buitenaanval, Joke Ruizendaal en Marjan Blenk op het midden, Annemarieke Wijnands op de diagonaal en
Jet Feddema als verdeler. Het begon een ietwat geforceerd. De pass
kwam nog niet helemaal zuiver en
de finesse miste in de afwerking,
veel balletjes net aan uit of in het
net. De gastploeg draaide direct solide en pakte de eerste set met 1725. Het tweede bedrijf liet een heel
ander beeld zien. De Vinkeveense
ploeg kwam op dreef en hoe verder
de set vorderde, des te meer lukte.
De ploeg uit Hoofddorp zakte helemaal weg en had geen antwoord op
strakke service beurten van Marjan
Blenk en Annemarieke Wijnands.
De communicatie was goed, de spirit groeide alleen maar. Ook achterin haalde Marjan Blenk letterlijk alle
ballen in beide hoeken van de grond
en kon Jet Feddema opgooien voor
liefhebbers Tineke Vellekoop en Annemarieke Wijnands die wel raad
wisten en snoeihard scoorden. Een
ongekende 25-12 stond ineens op
het scorebord.
Ook de derde set startte voorvarend.
Natalie van Scheppingen ging mee

met de flow en maakte diverse verrassende reddingen zoals alleen zij
dat kan en ook aan het net was de
ouwe pit van weleer helemaal terug.
Toch zakte de teamfocus weg. Foutjes staken de kop op en deden de
fanatieke spirit smelten. In mum van
tijd stond het gelijk en sjeesde VCH,
die haar kansen goed zag, de gele
ploeg voorbij tot een 17-25 verlies
voor Atalante.
Een hartig woordje werd gesproken met nadruk op het samen-enthousiasme, en niet alleen als het
lekker loopt. De spelers zetten een
schrappie bij en geholpen door een
flinke enthousiaste tribune werd de
tegenaanval ingezet. Het werd de
mooiste set van de wedstrijd. Mooie
lange rally’s, mooie staaltjes door
slimme middenaanvaller Joke Ruizendaal die veelvuldig de rechter-

UNITAS Recreanten 1 en
2 bovenaan competitie!
Mijdrecht - Het Mijdrechtse Unitas reist maandelijks af met 2 recreanten teams richting Amstelveen
om in de Emergohal aan de regionale competitie deel te nemen. Dit
gebeurd met veel passie en niet geheel onverdienstelijk. Unitas 1 staat
fier op de eerste plek des ranglijst
terwijl Unitas 2 een 3e plaats in de
rangschikking siert. Elke speelavond
bestaan uit 2 wedstrijden van 2 sets.
De winnaar aan het einde van het
seizoen is degene die de meeste
sets heeft binnengehaald.
Unitas recreanten 1 wordt gesponserd door Hans Winter brillen,spelen
in het felgekleurd oranje en bestaan

uit Herman Roeleveld, Gemma Straver, Richard Groot, Gina Duikersloot,
Pleun Groen, Carla van Dijk en Mario v.d. Schaft. Opvallend dit seizoen
is dat door recreanten expansie binnen Unitas een tweede team geformeerd is. Unitas recreanten 2 speelt
in het wit en word gesponserd door
Maquis te Amstelveen. Dit team bestaat uit Ton Kamp, Ilse Samson,
John Cornellissen, Noortje Kamp,
Ben Roeleveld, Els Wouters en Joke
Bocxe. Met veel competitie ervaring
is dit team een verrijking in de NEVOBO competitie. Afgelopen vrijdagavond rekende Unitas 1 eenvoudig af met het Uithoornse SAS70 1

verdediging succesvol bestookte.
Mooi om te zien. Het was een spannend gevecht waarin alle speelsters
excelleerden met een verdiende 2521 winst tot gevolg.   
Een vijfde set dus. Aan service
de verdeler van VCH, met een erg
knappe slag die direct een aantal
punten op het bord zette. De spanning kwam terug en zo ook wat onscherpheden. Uit alle macht werd
geprobeerd de grip van set 4 terug te vinden maar het kwam niet
en toch teleurstellend over deze anti climax werd de set verloren met
15-8.
Ondanks de 2 gewonnen punten is
het gat met de nummer 1 vergroot
naar 7 punten. Maar nog 9 wedstrijden te gaan en op 12-2 volgt thuis
de nr 2 VHZ en direct erna op 15-2
Roda, de nr 1.
door te winnen met 25-9 en 25-15
Unitas 2 had aan VCH 3 een gemakkelijke prooi en noteerde 25-14 en
25-20. In de tweede wedstrijd liet
Unitas 1 tegen SAS70 2 een puntje liggen door gelijk te spelen met
de setstanden 25-10 en 21-25. De
tweede wedstrijd van Unitas 2 tegen
Roda 23 ging gelijk op. De kansen
van beide teams gingen heen en
weer getuige de setstanden: 25-21
en 17-25. Alle naaste belagers lieten
deze avond een zuur verdiend puntje liggen zodat er in de stand geen
verschuivingen plaatsvonden
1. Unitas 1   
2. VCH 3
3. Unitas 2
4. SAS70 2
12 februari is de volgende speelavond. We houden u hiervan op de
hoogte.

