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KORT NIEUWS:

Kaarten en 
kienen
De Hoef - En niet een uur-
tje, weken of eigenlijk maan-
den later! Maar geen zorgen, 
de kaart- en kienavond van Het 
Hoefse Jeugdkamp komt er ze-
ker aan. 
Vrijdag 3 mei gaat alsnog de 
jaarlijkse kaart- en kienavond 
plaatsvinden. Met uiteraard net 
zulke mooie prijzen als voor-
heen en evenzoveel gezellig-
heid. De bijkomende voorde-
len: de kampleiders kunnen 
alvast kennismaken met de 
kinderen van groep 6 die dit 
jaar voor het eerst mee mo-
gen. En de ouders? Zij kunnen 
de kampleiders uiteraard eens 
een avondje observeren om te 
zien of zij wel geschikt zijn. Zij 
zijn het tenslotte die hun zoon 
of dochter op sleeptouw ne-
men met nachtelijke boswan-
delingen, naar zwemparadij-
zen en ze pannenkoekensoep 
voorschotelen. Daarbij vergele-
ken is het nog maar een klein 
voordeel dat u er vrijwel zeker 
van kunt zijn dat u op vrijdag 3 
mei niet tussen het (ver)bouw-
afval zit van de verbouwing van 
De Springbok in De Hoef. Het 
zou toch zonde zijn als ieder-
een met stoffi ge prijzen naar 
huis zou gaan. 
Dus al met al heel veel goede 
redenen om het dit jaar eens 
anders te doen. 
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De Eendracht krijgt gouden ster 
voor tussenschoolse opvang
Mijdrecht - Vorige week donder-
dag werd door het kwaliteitsinsti-
tuut TSO-voorbeeldschool een gou-
den ster uitgereikt aan de openba-
re school de Eendracht in Mijdrecht.
In het rapport van TSO-voorbeeld-
school wordt naast de goede orga-
nisatie en de dagelijkse uitvoering 
daarvan ook vermeld dat er voor 
de kinderen na het eten een prima 
speelruimte ter beschikking staat 

met een gevarieerd aanbod van 
spelmogelijkheden. Dit geldt niet al-
leen voor de kleuters maar ook voor 
de oudere kinderen. Kinderen kun-
nen zich op deze wijze dagelijks 
goed ontspannen tijdens de lunch-
pauze.

Bijzonder is ook te vermelden dat de 
groep overblijfkrachten een hechte 
groep is, veel ervaring heeft in de 

begeleiding van de kinderen en da-
gelijks met plezier bezig is.
Elke dag wordt na afl oop van de 
lunchpauze de gang van zaken o.l.v. 
de coördinatrice besproken. Van-
af donderdag 10 januari is door een 
sticker van TSO-voorbeeldschool 
zichtbaar dat op de Eendracht op 
verantwoorde wijze gewerkt wordt 
aan een dagelijks gezellige lunch-
pauze voor de kinderen.

Happy New Year Wintersale 
viel goed in de smaak
Wilnis - Januari betekent voor de 
meeste winkeliers een ‘stille maand’ 
na de drukte van de feestdagen. 
Een groep winkeliers in de Wilnis-
se Dorpsstraat bedacht een leuk en 
even eenvoudig concept om vori-
ge week zaterdag 12 januari wat 
meer klanten te trekken. Het betrof 
een combinatie van uitverkoop, kra-
menmarkt en een (verlate) nieuw-
jaarsviering. Hoewel men niet over 
de koppen kon lopen, was er toch 
genoeg belangstelling voor wat de 
winkeliers te bieden hadden. Ver-
der vormden zich al gauw groep-
jes met elkaar pratende mensen bij 
de kraampjes, zodat ook de gezel-
ligheid haar intrede deed. Wat dat 
betreft kan het idee als geslaagd 
worden beschouwd en voor herha-
ling vatbaar. In de Dorpsstraat had-

den enkele ondernemers kraampjes 
buiten gezet met een assortiment 
artikelen dat vanwege de korting 
de nodige aandacht trok. Bezoekers 
kregen naar wens glühwein en war-
me chocolademelk aangeboden of 
konden genieten van een bekertje 
heerlijke erwtensoep. Hoe dan ook, 
het was gezellig erbij te zijn en te 
winkelen, ook al omdat het zonnig 
en rond het vriespunt was. Dan gaat 
iets warms of een slokje Korenmo-
lenbitter er goed in.

Geslaagde actie
Initiator van dit concept was mode-
zaak Groot Gelijk met mode voor de 
wat forser gebouwde dames. Niet 
alle winkels echter profi teerden ten 
volle van de aanloop op deze dag, 
misschien omdat het assortiment 

zich niet voor uitverkoop leent, zoals 
bij beautysalon Bellissimo en D.I.O. 
drogisterij De Nagtegaal. 

Jammer dat Skeetje Kinderkleding 
die ook meedeed ‘uit de loop’ zit, 
namelijk om de hoek van Make-
laar Van der Helm aan de Heren-
weg. Doorn in het oog van de on-
dernemers is het al jaren dichtge-
timmerde (sloop?)pand halverwe-
ge de Dorpsstraat dat als een rot-
te kies het aanzien van de straat 
geen goed doet. Maar dat mocht de 
pret niet drukken van veel klanten 
en nieuwsgierige bezoekers. Ver-
reweg de meesten vonden het een 
geslaagde en gezellig aandoende 
actie en hadden tevens geprofi teerd 
van het diverse aanbod en natuurlijk 
de kortingen. Houden zo!

Vinkeveen - Twee daadkrachtige 
automobilisten reden op zondag-
avond 13 januari een dronken au-
tomobilist klem, voordat hij echte 
brokken kon maken. 
Rond 19.15 uur reden twee auto-
mobilisten over de Provincialeweg, 
komende uit de richting van Uit-
hoorn en gaande in de richting van 
de Rijksweg A2. Zij zagen dat voor 
hen een man in een bestelbus reed, 
die kennelijk zeer dronken was. Hij 
reed slingerend over de weg, waar-
bij hij bijna in botsing met het tege-
moetkomende verkeer kwam. Door-
dat de tegenliggers uitweken, wis-

ten zij een aanrijding te voorko-
men. De beide automobilisten wil-
den voorkomen dat de man ech-
te brokken zou maken. Zij haalden 
hem bij de busbaan in, wisten hem 
tot stoppen te dwingen en belden 
1-1-2. Agenten gingen ter plaat-
se en lieten de bestelbusbestuur-
der, een 42-jarige man uit Uithoorn, 
blazen. Daaruit bleek dat hij veel te 
veel had gedronken en het blaas-
apparaat gaf een indicatie van 1200 
ug/l, meer dan vijf keer het wettelij-
ke maximum van 220 ug/l. Zij hiel-
den de verdachte aan en brachten 
hem over naar het politiebureau.

Bloedproef
In het politiebureau lukte het de 
verdachte niet, al dan niet opzette-
lijk, om een blaasanalyse af te leg-
gen. Daarom wilde een arts ter be-
paling van het bloedalcoholgehal-
te bloed bij de verdachte afnemen. 
Hij maakte dat echter onmogelijk, 
ook nog nadat hem meerdere ma-
len door een Hulpoffi cier van Jus-
titie was gevorderd om mee te wer-
ken. Tegen de verdachte is proces-
verbaal opgemaakt voor het rijden 
onder invloed van alcohol en het 
niet meewerken aan de bloedproef. 
Zijn rijbewijs is ingevorderd.

Automobilisten rijden dronken bestuurder klem

Eerste huwelijksdiamant 
van 2013 in Mijdrecht
Mijdrecht - Het gaat maar door in 
de ‘rijke’ gemeente De Ronde Ve-
nen. Met juweeltjes van huwelij-
ken wel te verstaan. Dit keer waren 
het Cornelis en Gerdina van Brou-
wershaven-Barends die op 3 janu-
ari jl. in nog goede gezondheid hun 
60-jarig huwelijk vierden. Zij wo-
nen nog zelfstandig en zijn in hun 
doen nog volop actief. Van huis uit 
geboren Amsterdammers gaan zij 
met hun dochter Lia nog regelma-
tig naar de stad om te winkelen of 
de markt te bezoeken. Cornelis legt 
graag een kaartje, is een verdienste-
lijk biljarter met oude collega’s en 
leeftijdgenoten en wil bij mooi weer 
ook nog wel eens een hengeltje uit-
gooien om een visje te verschalken. 
Waar het lange geheugen hem be-
paald niet in de steek laat getuige 
zijn verhalen van vroeger, wordt bij 
hem het korte geheugen wekelijks 
getraind in Maria-Oord. Hoe hij dat 
vertelt met de nodige Amsterdamse 
humor, geweldig!

Pronken
Cornelis werd geboren in Amster-
dam op 7 juni 1923 – en hoopt dit 
jaar zijn negentigste verjaardag 
te vieren! En als er geen rare din-
gen met zijn gezondheid gebeuren 
haalt hij dat zeker. Zijn vrouw Gerdi-
na Barends zag eveneens in Mokum 
het levenslicht en wel op 16 augus-
tus 1929. Zij komt uit een gezin met 
negen kinderen, Cornelis uit een 
van tien. Zij zijn de laatste nog in le-
ven zijnde familieleden. Cor en Dien 
trouwden voor de wet in Amster-
dam op 3 januari 1953 en hebben 
het nu dus zestig jaar met elkaar 
volgehouden. Mede om die reden 
moest de trouwfoto ook in beeld… 
Uit het huwelijk werd dochter Lia 
geboren. Zij heeft zelf twee mooie 
dochters, de kleinkinderen van Cor 
en Dien. “Een pracht bezit waar wij 
met recht trots op zijn. En dat we 
het opgroeien van die meiden ook 
nog in volle glorie mogen meema-
ken, dat is toch geweldig”, aldus Cor 
die er verguld mee is dat ‘mijnheer 
de burgemeester’ en de pers op be-
zoek komen om hem en zijn vrouw 
te feliciteren. “Mooi toch, dat je zo-

iets te beurt valt. Kan ik mee pron-
ken bij mijn biljartmaatjes en als ik 
op Maria-Oord ben. Niet iedereen 
maakt dit immers mee.” Cor kan ge-
weldig vertellen over vroeger tijden 
in Amsterdam, over Ajax en zijn ge-
dwongen werken van twee jaar in 
nazi-Duitsland gedurende de oor-
log. Lange tijd woonde het echt-
paar onder meer in de Amsterdam-
se Oosterparkbuurt en Cor had een 
baan bij Werkspoor. Daar heeft hij 
in totaal 45 jaar gewerkt en ging 
op zijn 59e met de vut. Dien is al-
tijd huisvrouw geweest maar was 
graag coupeuse geworden. Cor ver-
telt dat hij 32 jaar voorzitter is ge-
weest van de personeelsvoetbal-
club van Werkspoor met de naam 
PVWA (Prettige Voetballers Win-
nen Altijd), hij zat in de onderne-
mingsraad en in bewonerscommis-
sies. Altijd actief geweest dus. Zo’n 
achttien jaar geleden verkasten zij 
naar Mijdrecht. Dit op aandringen 
van dochter Lia die toen met haar 
man al in Mijdrecht terecht was ge-
komen. Zij vond dat  Amsterdam 
net te ver weg is mochten de ou-
ders haar om gezondheidstechni-
sche redenen nodig hebben. Sinds-
dien woont het echtpaar tot volle te-
vredenheid weliswaar in Mijdrecht, 
maar toch kruipt het bloed waar het 
niet gaan kan en wordt Amsterdam 
tot op de dag van vandaag regelma-
tig bezocht. Hoe zij elkaar ontmoet 
hebben? Dien: “Op een personeels-
feest bij Werkspoor. Een zuster van 
Cor en ik waren vriendinnen. Wij 
werden samen met vrienden daar-
voor uitgenodigd. Dat waren altijd 
leuke feesten en je ging daar graag 
naartoe. Toen kwam ik Cor tegen op 
de dansvloer…”

Donderdag 3 januari werd ter ere 
van het diamanten huwelijk een 
feestje in kleine kring gevierd en la-
ter nog even een met de buren. De 
gemeente had een mooi bloemstuk-
je laten bezorgen en burgemeester 
Maarten Divendal kwam persoonlijk 
langs om het echtpaar te feliciteren. 
Traditiegetrouw nam hij als cadeau-
tje het mooie fotoboek ‘De Plassen’ 
mee. Dat viel bijzonder in de smaak.

Zware mishandeling na verkeersruzie
Mijdrecht - Twee automobilisten 
kregen het op dinsdagavond 8 ja-
nuari jl. met elkaar aan de stok. 
Eén van hen liep onder andere 
een gebroken neus op. 
Rond 18.20 uur reed een 52-ja-
rige automobilist uit Mijdrecht 
over de Prinses Beatrixlaan. Ver-
moedelijk verleende hij daar geen 
voorrang aan een andere auto-
mobilist. Vervolgens ontstond 
er een confl ict tussen beide be-
stuurders en stapten de mannen 
uit. Daarbij kreeg de Mijdrech-
ter een vuistslag in zijn gezicht. 
Daarna stapte de ander weer in. 
De Mijdrechter probeerde nog te 
voorkomen dat de man weg zou 
rijden, waarbij de spiegel van de 

auto van de man afbrak. Deson-
danks wist hij weg te rijden.
De Mijdrechter reed naar het po-
litiebureau om aangifte te doen. 
Agenten zagen dat het gezicht 
van de man onder het bloed zat, 
dat zijn neus scheef stond en 
dat hij een blauw oog had. Ge-
zien het letsel lieten agenten di-
rect een ambulance naar het po-
litiebureau komen. De ambulance 
bracht het slachtoffer over naar 
het AMC in Amsterdam. Agenten 
gingen in Brabant naar de wo-
ning van de eigenaar van de be-
trokken auto. Daar werd niemand 
aangetroffen. De politie zet het 
onderzoek naar het verkeerscon-
fl ict voort.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek Actueel.

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Papehof 27 Plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2013-0007 8-1-2013
 de voorzijde van de woning 

Baambrugge
Prinses Beatrixstraat 24 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0009 8-1-2013
 op het voorgeveldakvlak 
Rijksstraatweg 135 Vervangen van dakspanten  - Bouwen W-2012-0673 28-12-2012
 van een schuur 

Mijdrecht
Dorpsstraat 27 Wijzigen van het  - RO (afwijken  W-2012-0672 28-12-2012
 bestemmingsplan    bestemming) 
Grutto 2a Uitbreiden van de kerk en  - Bouwen W-2012-0674 20-12-2012
 kerkzalen 
Mijdrechtse Zuwe 3 Plaatsen van een reclamebord  - Reclame W-2013-0012 10-1-2013
 aan de zijgevel van de loods 
Rondweg/Industrieweg Aanleggen van een rotonde - RO (afwijken  W-2013-0004 7-1-2013
     bestemming) 

Vinkeveen
Achterbos 18 Aanleggen van een onderheid  - Bouwen W-2013-0008 8-1-2013
 toegangspad 
Gruttolaan 10 Vergroten van een berging - Bouwen W-2012-0670 21-12-2012
Kleine Meer 6 Plaatsen van een dakkapel  - Bouwen W-2013-0011 10-1-2013
 op het voorgeveldakvlak 

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

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

Straatnaam Aard v/h project/soort boom Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Gemeente De Ronde  Verwijderen van 10
Venen, in de volgende  gemeentelijke bomen
kernen: 

Amstelhoek
Kerklaan nr 9 plataan, ernstige kroonsterfte - Kappen W-2013-0010 8-1-2013

Mijdrecht
Sportpark, trainingsveld eik, slechte aanhechting
Oosterlandweg t/o 
Vlasman es, ernstige inrotting
Oosterlandweg t/o 39 es, kroonsterfte
Oosterlandweg t.o. 35 es, kroonsterfte
Naast constructieweg 11 es, instabiliteit
Godebaldstraat thv nr 16 robinia, instabiliteit
Naast beltmolen nr 52 els, ernstige kroonsterfte

Wilnis
Burg van Trichtlaan 80 prunus, tondelzwam

Waverveen
Cliffordweg 60 kastanje, houtkortkoolzwam

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

 VERLENGING BESLISTERMIJN OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr.

Abcoude
Hollandse Kade 23 Wijzigen van het  - RO (afwijken W-2012-0560 
 bestemmingsplan tbv het     bestemming)
 vestigen van een dansstudio  

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Oldenhoff 31 Uitbreiden van een woning - Bouwen W-2012-0624 9-1-2013

Mijdrecht
Hofl and 33 Vervangen van een rieten kap - Bouwen  W-2012-0533 10-1-2013
 na brand - Monument 

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 18 januari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Abcoude
Voetangelweg 9 Wijzigen van de huidige functie - Bouwen  W-2012-0196 8-1-2013
 en indeling van de stallingsruimte - RO (afwijken 
     bestemming)
  - Milieu 

Mijdrecht
Oosterlandweg  Aanleggen van een tijdelijk - Aanleg W-2012-0364 10-1-2013
naast 21-23 weilanddepot - RO (afwijken 
     bestemming) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze 
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben 
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd 
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van 

de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, 
Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffi erecht geheven.

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

Tijdstip Evenement Locatie Activiteit

Za. 23 op zo. 24 maart 2013 Schuurfeest Hoofdweg 5,  Versterkt geluid
21.00-04.00 uur  3646 AX te Waverveen

Zaterdag 20 april 2013 Geinloop Beiden zijden van Gein, Afsluiting 
12.30-16.00 uur  1391 te Abcoude van wegen

Zaterdag 1 juni 2013 Spinning4Life Raadhuisplein 1,  Versterkt geluid
08.00-19.00 uur  3641 EE te Mijdrecht 

Zaterdag 15 juni 2013 Straattheaterfestival Centrum van Mijdrecht,  Versterkt geluid
11.00-18.00 uur  3641 te Mijdrecht
  
Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen 
in de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder 
vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van 
De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij twee verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten 
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats bij de Wethouder Van Damlaan 62, 3648 XM Wilnis als parkeergele-
genheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen 
van het bord E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding “opladen elektrische auto”. 

-  Het aanwijzen van een parkeerplaats bij Tuinderslaantje 3, 3645 EX Vinkeveen (op het Achterveld, achter 
dorpscentrum de Boei) als parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met ge-
bruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding 
“opladen elektrische auto”. 

Dit besluit ligt met ingang van 16 januari 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstem-
ming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW. 

Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes 
weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen 
één of meerdere besluiten bij het bestuursorgaan dat deze besluiten heeft genomen.
Het betreffende bezwaarschrift dient te worden verzonden aan het college van burgemeester en wethouders 
van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter 
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening tref-
fen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij 
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van 
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht, 
telefoonnummer 030 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffi er van de rechtbank griffi erecht geheven. 

 VOORSCHRIFTEN MARKT GEMEENTE DE RONDE VENEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 2012 
heeft besloten tot vaststelling van de Marktverordening De Ronde Venen 2013 en de Verordening marktgelden 
2013. Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat in haar vergadering van 13 november 2012 zijn 
vastgesteld:

- Marktreglement De Ronde Venen 2013
- Branche-indeling marktverordening De Ronde Venen 2013
- Beleidsregels gebruik eigen materieel op de warenmarkt De Ronde Venen 2013
- Besluit tot het instellen van warenmarkten

Met de vaststelling van deze voorschriften zijn de regels van de voormalige gemeente De Ronde Venen en 
de voormalige gemeente Abcoude geharmoniseerd. De genoemde voorschriften treden met terugwerkende 
kracht in werking met ingang van 1 januari 2013.

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

 VERORDENING ALLEENRECHT ONDERHOUD GROENVOORZIENINGEN 
 DE RONDE VENEN 2012
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 20 december 
2012 heeft besloten tot vaststelling van de Verordening alleenrecht onderhoud groenvoorzieningen De Ronde 
Venen 2012. Met het vaststellen van de verordening is het voor de gemeente mogelijk om een deel van het 
uit te besteden onderhoud van groenvoorzieningen exclusief te gunnen aan een Sociale Werkvoorziening die 
mensen aan werk helpt die geen of moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt. 
De verordening treedt acht dagen na bekendmaking in werking.

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

 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:

zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  Timmer- en onderhoudsbedrijf Hogendoorn voor het oprichten van een timmerbedrijf, op het adres Con-

structieweg 90, 3641 SP in Mijdrecht;
-  Steunpunt Gemeente De Ronde Venen voor het uitbreiden van het steunpunt met grondopslag, op het 

adres Ringdijk 7, 3648 EB in Wilnis.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  E.F. de Man voor het verwijderen van dieselopslag, het bouwen van 2 paddocks en de bouw van 1 buiten-

bak, op het adres Eerste Velddwarsweg 3, 3646 AT in Waverveen;
-  A.A.G.C. de Lange voor het uitbreiden van het bedrijf met een houtkachel, op het adres De Hoef Oostzij-

de 20, 1426 AD in De Hoef;
-  Mts Seeleman en Verhoef voor het plaatsen van een schuurdak op een bestaande betonnen bak, op het 

adres Donkervlietse Binnenweg 5, 1396 LM in Baambrugge.
zij een melding op basis van het Besluit mestbassins milieubeheer hebben ontvangen van:
-  A. de Wildt voor het plaatsen van een mestbassin, op het adres Winkeldijk 35, 1391 HM in Abcoude.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen 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 bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a 
in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 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 A&D van de Omgevingsdienst, telefoonnummer 0346 26 06 00.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN 16 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 
 17 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Mevrouw J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

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

Extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

AFVALBRENGSTATIONS

Afvalbrengstation 
Mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



‘Natuur is vaak
dichterbij dan je denkt’

“Natuur is vaak dichterbij dan je denkt. Leidsche Rijn 
associeer je misschien niet zo snel met natuur. Vlakbij mijn 
huis ligt echter een stukje grond van 500 vierkante meter 
waar het barst van de interessante natuurfenomenen. 
In en rondom de vijver die ik onderhoud, zitten flink wat 
bijzondere dieren. Al is onderhoud een groot woord. Ik 
laat planten en dieren vooral hun gang gaan. De natuur 
regelt veel zelf. Rond deze tijd maken veel mensen hun 
tuin bijvoorbeeld winterklaar. Niet nodig! Laat de dode 
plantresten maar liggen tot het begin van de lente, zodat 
allerlei dieren hieronder kunnen overwinteren. Zo houd 
je veel variatie. Door iedereen mee te laten denken over 
natuurbeleid, vergroot je de betrokkenheid. Dat zorgt er 
hopelijk voor dat we zuinig zijn op onze flora en fauna.”

Bart Gadella, Bioloog en inwoner Leidsche Rijn

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Van welke Utrechtse natuur 
houdt u? Is dat het bos van de 
Heuvelrug? De weidse polders 
van het Groene Hart? Het 
parkje bij u in de wijk? Of iets 
heel anders? 

Het huidige natuurbeleid van 
de provincie Utrecht dateert 
alweer van 1992. Het is 

daarom tijd om met z’n allen 
opnieuw vast te stellen wat we 
belangrijk vinden. Waar we de 
komende jaren de accenten 
gaan leggen. 
Als gebruiker van natuur 
speelt u daarbij een 
belangrijke rol. De provincie 
Utrecht is dan ook heel 
benieuwd hoe u de natuur 

het liefst beleeft. Zoekt u 
bijvoorbeeld rust als u in de 
natuur bent? Wilt u graag 
veel verschillende planten en 
dieren zien? Of wilt u juist 
heel veel kunnen beleven? Met 
antwoorden op deze vragen, 
kunnen we samen met u en 
maatschappelijke organisaties 
het nieuwe natuurbeleid voor 

de komende jaren ontwikkelen.
Om uw voorkeuren in kaart 
te brengen, heeft de provincie 
een enquête opgesteld. Denkt 
u graag mee? Ga dan naar 
www.provincie-utrecht.nl/
enquete en vul de enquête in.
U beantwoordt de vragen in 
zo’n 5 tot 10 minuten. Alvast 
bedankt!

Hoe ziet u de natuur het liefst?

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“50PLUS vindt inwonerparticipatie belangrijk, zeker op dit 
onderwerp. U bent namelijk een belangrijke gebruiker van 
natuur. Bovendien: wie zelf bij het proces betrokken is, gaat 
er ook zorgvuldiger mee om. We hebben de natuur te leen 
en moeten er zuinig mee omgaan,  zodat onze kinderen 
en kleinkinderen er ook nog van kunnen genieten. Ikzelf 
geniet van de rust die de natuur biedt. Ideaal om mijn 
hoofd leeg te maken en energie op te snuiven. Veilige en 
toegankelijke fiets-, wandel- en voetpaden zijn daarbij van 
het grootste belang. Zo kan iedereen genieten van onze 
bossen, heide en watergebieden. 

Een ander idee: laat gemeenten in het najaar bloembollen 
uitdelen op scholen, die door de kinderen geplant kunnen 
worden. Zo leert de jeugd spelenderwijs met de natuur 
omgaan en start het voorjaar nog vrolijker.”

Mieke Hoek, statenlid voor 50PLUS

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“De afwisselende en toegankelijke natuur in onze provincie 
is één van de redenen waarom mensen hier graag wonen. 
Als provincie investeren we al jaren in het versterken en 
uitbreiden van onze natuurgebieden. En dit blijven we ook 
doen. Er is nu wel minder geld beschikbaar. We hebben 
daarom met boeren en natuurorganisaties gekeken waar 
we nog natuur kunnen en willen realiseren. Maar we zullen 
ook met elkaar moeten zoeken naar andere manieren om 
de natuur te versterken. Alle partijen die in het landelijk 
gebied actief zijn denken hierover mee, maar we horen 
ook graag hoe ú hier over denkt. Welke mogelijkheden ziet 

u en wat zouden we volgens u moeten doen om Utrecht 
aantrekkelijk te houden? Om samen de natuur in Utrecht 
veilig te stellen voor de komende generaties!”

Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke Ontwikkeling en 
Landelijk Gebied

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Iedereen moet 
kunnen genieten van 
natuur’

‘Samen met u de 
natuur versterken’

In de provincie is een uitgave van de  
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet  
alleen, maar samen met onze partners,  
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS
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DoktersDiensten
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.

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF

Mijmeringen

Vandalisme
Afgelopen week was het raak in de Meerwijk in Uithoorn. Stel je voor 
dat je op zondagochtend nietsvermoedend naar je auto toe loopt en 
dan zie je dat er niet een maar twee van je autobanden kapot gesne-
den te zijn. En je bent niet de enige, oh nee, dit was niet zo maar een 
willekeurige handeling, nog zeker 17 andere auto’s hebben dezelf-
de achterlijke behandeling gehad. Daar sta je dan, verbijsterd en ge-
irriteerd. Korte termijn probleem is dat je plannen niet door kunnen 
gaan, want je vervoer is vernield. Daarnaast moet je dus een sleep-
auto regelen en je verzekering op de hoogte stellen. En als klap op de 
vuurpijl heb je dan behoorlijke kosten hieraan. WAAROM?

Welke achterlijke idioten doen zoiets? Ik kan er met mijn verstand 
niet bij wat in godsnaam hiervan de lol is. Ik ga uit van de veronder-
stelling dat het jongeren zijn, maar veronderstellingen zijn altijd ge-
vaarlijk. Toch is vaak bewezen dat het jongeren of voetbalsuppor-
ters zijn en dat laatste veronderstel ik dus niet gezien het tijdstip en 
de plaats. Dus waarom is het stoer of grappig om op zaterdagnacht 
zoveel autobanden door te steken? Ik vind het al erg genoeg dat er 
mensen zijn die het nodig vinden om keer op keer bushokjes te ver-
nielen en dergelijke zaken. Ook hiervoor draaien wij allemaal voor de 
kosten op. Linksom of rechtsom, betalen doen wij als burgers via het 
stelsel belastingen. Tsja, daar zullen de vandalen waarschijnlijk nog 
geen last van hebben. Jongeren wonen nog thuis, zien niet in wat 
voor kosten dit allemaal met zich mee brengt en het is gewoon lang 
leve de lol. Gezien hun gedrag hebben ze nog geen fl auw benul van 
de consequenties van hun gedrag. Ik vraag mij ook af of hun ouders 
weten dat hun kinderen verantwoordelijk zijn voor duizenden euro’s 
schade. Ik als ouder zou mij dood schamen als het mijn kind was.

Vandalisme kan dus schade opleveren voor de gemeente (lees alle 
inwoners) maar in dit geval zijn er een aantal personen fl ink gedu-
peerd. Ik weet niet hoe het voor u is, maar voor mij is mijn auto rede-
lijk heilig. Ik ben er blij mee, trots op en doe er zuinig mee. Als je een-
maal je rijbewijs hebt en je eerste autootje hebt kunnen aanschaf-
fen, vergeet je nooit meer hoe dat was of welke auto’s je daarna bent 
gaan rijden. Gelukkigerwijs was er met mijn auto niets aan de hand, 
dus ik bedacht dat ik afgelopen zaterdag wel de auto door de was-
straat heen kon halen. Voor mijn kinderen is dat een groot, spannend 
avontuur en dus mochten ze 3x controleren of de ramen wel goed 
dicht zaten en werd ik gesommeerd om echt mijn antenne er af te 
halen. Eenmaal in de wasstraat was het een gejoel van jewelste en 
zagen ze een douche-wasstraat voor kids helemaal voor zich (ik ook 
trouwens). Hierna nog even gezamenlijk de auto stofzuigen en we 
konden weer verder in ons stalen ros. Ik hoop hiermee mijn kinderen 
mee te geven dat je zuinig moet zijn op dat wat je hebt.

De vandalen zullen kennelijk nog geen eigen auto onder hun kont 
hebben en hebben ook nog niet geleerd om trots te zijn op hun eigen 
bezit en daar goed voor te zorgen. Respect voor jezelf, voor de ander 
en voor spullen van de ander in het algemeen zal wel nog niet aan-
wezig zijn. Ik noem bewust nog niet, omdat ik hoop dat sommige on-
der hen toch een geweten hebben en achteraf beseffen dat hun ge-
drag niet door de beugel kan.
Van het rechtssysteem hoef je in dit geval niet veel te verwachten, 
maar ik zou wel een passende straf weten. Alle opvoeders van jon-
ge kinderen weten dat een straf snel moet worden gegeven, zodat 
de kinderen weten waarom ze straf hebben en de straf moet met het 
vergrijp te maken hebben. In dit geval zouden de vandalen dus op 
zondagochtend alle banden moeten verwisselen en de nieuwe ban-
den moeten betalen van hun eigen geld. Dan is er geen wetshand-
haver of in bewaringstelling nodig, want ja dat kost alleen maar geld 
en levert zo weinig op. 
Dus stoere gasten (man of vrouw), word wakker, gedraag je als een 
volwassene en neem verantwoordelijkheid voor je daden. Een welge-
meend excuus is nog wel het minste in deze!

Flavoring

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

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

matrassen   boxsprings   lattenbodems   ledikanten
slaapkamers   linnenkasten   kinderbedden
dekbedden   kussens   dekbedovertrekken

OP=OP
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in race voor Leukste Bakker
Mijdrecht - Elke bakker is uniek. 
Maar wat maakt een bakker nou de 
leukste van gemeente De Ronde Ve-
nen? Bij de Verkiezing van het Leuk-
ste Bakker kan er nu gestemd wor-
den via www.leukstebakker.nl. Bij 
het uitbrengen van een stem ma-
ken stemmers direct kans op leuke 
prijzen zoals een reis voor 2 perso-
nen naar Istanbul, de nieuwe iPad, 
of een dagje wellness. 

Goed doel
Er kan tot en met 31 januari aan-
staande worden gestemd via www.
leukstebakker.nl. Stemmen is kos-
teloos.
Voor iedere stem waarbij toestem-
ming wordt gegeven voor het ont-
vangen van de nieuwsbrieven keert 
de organisatie samen met haar 

partners 5 eurocent uit aan KiKa, 
die kanker bij kinderen de wereld 
uit wil helpen.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cijfers ge-
ven voor sfeer, klantvriendelijkheid, 
prijs/kwaliteit-verhouding en de 
persoonlijke service. In iedere ge-
meente zijn er na 31 januari aan-
staande twee winnende bakkers: de 
bakker met de meeste stemmen en 
de bakker met de hoogste waarde-
ringscijfers.

Provinciewinnaars
De winnaars van de gemeente gaan 
door naar de provincie-ronde. Alle 
winnaars worden op 10 maart 2013 
gehuldigd tijdens BAKKERSVAK 
2013 in Rosmalen.

Fractie Ronde Venen Belang vraagt: 

“Hoe gaat het nu verder 
met Argon en CSW?”

De Ronde Venen - Alle groot-
se plannen van het Estafette pro-
ject liggen nu in de vuilnisbak. 
Geen nieuwe sportvelden, geen 
nieuw onderkomen voor Argon 
en CSW. Geen woningbouw. Het 
heeft weer handen vol geld ge-
kost en wat nu? De voetbalver-
enigingen vinden dat zij ‘recht’ 
hebben op een fi nanciële bijdra-
ge: ‘aangezien zij de laatste ja-
ren niets meer aan het onder-
houd hebben gedaan, omdat ze 
toch weggingen’. Maar is dat wel 
nodig? De fractie van Ronde Ve-
nen Belang is benieuwd waarom 
dat zou moeten en heeft het col-
lege de volgende vragen gesteld: 
“Mede naar aanleiding van het 
besluit tot stopzetting van het Es-
tafetteproject heeft de fractie van 
Ronde Venen Belang een aantal 
vragen. De raad heeft ingestemd 
met het door het College uitge-
stippelde traject van het accom-
modatiebeleid. 
1. Kunt u aangeven wat het exac-
te tijdspad is en op welke mo-
menten welke beslissingen moe-
ten worden genomen? 
2. Is het hierboven bedoeld tijds-
pad nog geheel volgens schema 
of zijn hier veranderingen in op-
getreden?

Analyse
De raad heeft ingestemd met 
een analyse van door CSW en 
Argon geleden schade door het 
niet doorgaan van het Estafette-
project. 
3. Hoe wordt de schade bepaald 
c.q. vastgesteld?
4. Zijn er afspraken door het hui-
dige en voorgaande College(s) 
met CSW en Argon gemaakt ten 

aanzien van het eventueel niet 
doorgaan van het Estafettepro-
ject? Zo ja, hoe luiden deze en 
kunnen wij hiervan een afschrift 
ontvangen? 
5. Zijn er toezeggingen gedaan 
aan CSW en Argon die een apar-
te positie van beide verenigingen 
in het accommodatiebeleid legi-
timeren? Zo ja, hoe luiden de-
ze en kunnen we hiervan een af-
schrift ontvangen? Zo nee, waar-
om wordt de door CSW en Ar-
gon geleden schade niet meege-
nomen in het gehele accommo-
datiebeleid? Vanuit het veld ont-
vingen wij het bericht, citaat: “de 
gemeente heeft nu al laten weten 
dat we op geen enkele fi nancië-
le steun hoeven te rekenen, ster-
ker nog een gemeentegarantie zit 
er niet in”. 
6. Hoe verhoudt dit zich met het 
nog door de raad te accorde-
ren accommodatiebeleid? Over-
leg met verenigingen maakt on-
derdeel uit van het accommoda-
tiebeleid. 
7. Met welke verenigingen heeft 
overleg plaatsgevonden? 
8. Wat waren de punten van be-
spreking van dit overleg/deze 
overleggen? 
9. Wat was hierbij de insteek van 
de gemeente? 
10. Zijn hiervan gespreksversla-
gen gemaakt? Zo ja, kunnen wij 
deze ontvangen? Zo nee, waarom 
niet? Aangezien er geen duidelijk 
beeld bestaat over de voortgang 
van het accommodatiebeleid ver-
zoeken wij om een maandelijkse 
voortgangsrapportage. 
11. Gaat het College aan dit ver-
zoek gevolg geven? Zo ja, op wel-
ke wijze en zo nee, waarom niet?

Regendruppeltjes in 
Ecuador

Vanaf nu gaat onze stichting verder onder de naam OntwikkelingsSa-
menwerking DRV. Ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind van de re-
kening worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij fi -
nancieren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, 
Tanzania en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoedebestrij-
ding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op 
www.sosderondevenen.nl

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Regendruppeltjes, de naam van een kinderdagverblijf in Gualsaqui. 
Een wonderlijke naam in een gebied waar het vaak heel droog is. Waar 
sterke rukwinden in het droge seizoen fl inke schade aan het dak van 
het kinderdagverblijf hadden veroorzaakt. Door fondsen te werven en 
opvoedsters en ouders bij de herstelwerkzaamheden te betrekken 
konden de kinderen weer naar hun ‘school’ en daar weer spelen en 
tekenen. Onze stichting doneerde een maandelijkse som voor didac-
tisch materiaal. En de opvoedsters maakten zelf van knutselmateriaal 
allerlei speelgoed zoals stokpaarden en poppenkastpoppen. Tijdens 
een kerstviering was iedereen aanwezig: ouders, kinderen en verte-
genwoordigers van Ecassef, de Ecuadoriaanse samenwerkingspartner 
en organisatie voor educatie. Daar werd na de kerststoet het didacti-
sche materiaal en het speelgoed gepresenteerd. De ouders waren en-
thousiast over het mooie net geschilderde gebouw, de eetzaal en het 
spelmateriaal. Iedereen in Gualsaqui is tevreden over het kinderdag-
verblijf en de toeloop van peuters en kleuters is meer dan verdubbeld. 
Zo lijkt die naam Regendruppeltjes niet meer zo gek. Regen betekent 
immers vruchtbaarheid. De samenwerking is vruchtbaar en de kinde-
ren zijn de hoop van de toekomst. Daarom wil onze stichting graag 
doorgaan met dit kansrijke project te steunen. 

Ria Waal

Ronde Venen Belang wil 
openheid van zaken 
De Ronde Venen - De fractie van 
Ronde Venen Belang wil openheid 
van zaken wat betreft de wel of niet 
invoering van baatbelasting in Ab-
coude. Tijdens de ingelaste raads-
vergadering van 7 januari jl., waar-
over u in de Nieuwe Meerbode van 
vorige week een uitgebreid verslag 
heeft kunnen lezen, heeft de fractie 
van Ronde Venen Belang een mo-
tie ingediend om inzicht te krijgen in 
het proces ten aanzien van de te in-
nen baatbelasting riolering buiten-
gebied Abcoude. Doel van de mo-
tie was het inhoud geven aan de 
wettelijke controlerende taak van 
de gemeenteraad. De motie is door 
de gemeenteraad helaas niet aan-
genomen. Met 12 tegen en 11 voor 
strandde deze motie. Om haar con-
trolerende taak toch te kunnen uit-
voeren vraagt de fractie van Ron-
de Venen Belang, binnen de daar-
voor geldende en afgesproken tijds-
termijn van 30 dagen, de volgende 
informatie ten aanzien van de baat-
belasting riolering buitengebied Ab-
coude:
-  Alle verslagen van b en w ver-

gaderingen vanaf de herindeling 
waarin dit onderwerp van be-
spreking is geweest

-  Alle verslagen tussen de wet-
houder en ambtelijke organisa-
tie vanaf de herindeling waarin 

dit onderwerp van bespreking is 
geweest

-  Alle verslagen binnen de ambte-
lijke organisatie vanaf de herin-
deling waarin dit onderwerp van 
bespreking is geweest 

-  De correspondentie met de be-
trokken accountants van zowel 
de voormalige gemeente Abcou-
de als de huidige gemeente De 
Ronde Venen over dit onderwerp

- Gedocumenteerde informatie 
wat ten grondslag heeft gele-
gen aan het niet innen van baat-
belasting, voor zover inning toen 
al mogelijk was in de voormalige 
gemeente Abcoude. 

-  Gedocumenteerde informatie in 
hoeverre de Provincie, in haar 
taak als toezichthouder, is be-
trokken bij het dossier baatbe-
lasting buitengebied Abcoude 
en mogelijke risico’s .

-  Gedocumenteerde informatie in 
hoeverre en op welke wijze de 
raad volledig en tijdig is geïn-
formeerd over de baatbelasting 
buitengebied Abcoude – waar-
onder begrepen de fi nanciële ri-
sico’s -, waaronder begrepen de 
begrotingen en meerjarenper-
spectieven, evenals de fi nancië-
le (tussen) rapportages van het 
College aan de gemeenteraad. 

Wordt vervolgd.

Cursusmarkt bij Cursus-
project De Ronde Venen
De Ronde Venen - Aanstaande 
vrijdag 18 januari is er weer cursus-
markt in De Boei aan de Kerklaan 32 
in Vinkeveen. Het Cursusproject De 
Ronde Venen presenteert daar haar 
voorjaarsprogramma, vanaf 19.30 
uur tot 21.00 uur. U kunt ter plekke 
inschrijven op de cursus(sen) van 
uw keuze. Het aanbod van cursus-
sen is groot! Een aantal ervan zijn 
‘oude bekenden’ zoals bijvoorbeeld 
bridge-, talen- en biljartcursussen. 
U kunt zich ook creatief uitleven op 
een aantal cursussen/workshops. 
En dan natuurlijk Yoga, Zumba, Pi-
latus, Fitness, zeer geschikt voor de 

goede voornemens! Ook zijn er o.a. 
lezingen te boeken, of wandelingen, 
zeil- of fotografi ecursussen, teveel 
om op te noemen. Na de markt kunt 
u zich ook nog inschrijven bij de Ra-
bobank of via onderstaande websi-
te, alleen op de cursussen die nog 
niet zijn volgeboekt op de cursus-
markt. Het cursusoverzicht en in-
formatie vindt u op: http://www.cur-
susproject.nl/rondevenen.htm
Stuur een mailtje naar
stichtingcursusproject@gmail.com 
als u de nieuwsbrief wilt ontvangen. 
Tot ziens op 18 januari op de cur-
susmarkt!









Mijdrecht - Instituut Périne uit 
Mijdrecht is genomineerd voor 
de Beauty Award in de categorie: 
Beauty Salon van het jaar 2013! 
De Beauty Award is een prijs die 
door een vakjury wordt toegekend 
en de hoogsthaalbare onderschei-
ding binnen de schoonheidsver-
zorgingsbranche is. Uiteraard zijn 
de specialistes van Périne trots dat 
de vakjury hen als één van de drie 
beste Beauty Salons in Nederland 
genomineerd heeft. Op maandag 4 
maart wordt de winnaar bekend-
gemaakt. 

Tot 4 maart staat Instituut Périne in 
het teken van ‘Warm feeling’. Daar-
om vieren zij graag met u en een 
goed doel de nominatie! Van el-
ke behandeling die in deze perio-
de plaatsvindt en van het specia-
le Nominatie Arrangement, maken 
zij een vast bedrag over aan de 
Pascaud Foundation’. De Pascaud 
Foundation is een ideële stichting 
die mensen helpt van wie het ui-
terlijk geschaad of verminkt is. De 
focus ligt bij minderdraagkrachti-
gen en arme bevolkingsgroepen. 
Zie www.pascaudfoundation.com .

Nominatie Arrangement
Het nominatie arrangement is 
een combinatie van heerlijke ont-
spanning en intensiviteit. Nadat 
uw huid is bekeken met specia-
le huidsensoren, ontvangt u een 
persoonlijk huid- en behandelad-

vies. Uw gezichtshuid wordt ver-
zorgd met de producten van Pas-
caud. U maakt kennis met Pas-
caud die staat voor anti-ageing, 
oftewel huidverjongende produc-
ten en behandelingen.

Ook uw lichaam wordt niet verge-
ten. Op een heerlijke verwarmde 
behandelstoel ervaart u een ont-
spannende rug-, nek- en schou-
dermassage. Na afl oop van de 

behandelingen krijgt u een lichte 
make-up, zodat u na +/- twee uur 
weer voldaan uw dag kunt voort-
zetten. Het arrangement is te boe-
ken tot 4 maart (zie advertentie el-
ders in de krant).

Publieksprijs
Naast de offi ciële Award, maken 
de genomineerden ook kans op de 
publieksprijs. Stemmen kan vanaf 
heden tot en met 8 februari, mid-

dels een online verkiezing. U kunt 
uw stem uitbrengen via parentw-
ww.beauty-award.nl , klik op: Stem 
voor de publieksprijs en vervol-
gens Instituut Périne aanklikken 
(3e blok in het midden).

Uiteraard hopen zij op uw steun en 
willen u alvast bedanken voor uw 
stem! Meer informatie vindt u op: 
www.perine.nl. Reserveren kan via 
(0297)273121 of info@perine.nl .
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Schilderen bij de Paraplu
Wilnis - “Acryl is geschikt voor ve-
le manieren van schilderen; ab-
stract, fi jnschilderen, nat in nat en 
nog veel meer. Deelnemers krijgen 
ondersteuning waar dat gewenst is. 
Het is ook mogelijk om mee te doen 
aan leuke opdrachten met daarbij 
de nodige hulp. Zo wordt bijvoor-
beeld een ‘Oude Meester’ gemo-
derniseerd. Bent u ook zo nieuws-
gierig, schrijf u dan in”, zegt docen-
te Ann Robles. De cursus is toegan-
kelijk voor alle niveaus en start op 
dinsdag 29 januari a.s. en verder 
op totaal 8 dinsdagen van 09.30 tot 
11.30 uur. De cursuskosten bedra-
gen 37,00 euro.

Informatie 
Nadere informatie over deze en an-
dere cursussen en workshops kunt 
u vinden in het programmaboekje - 
af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de 
website www.stichtingparaplu.nl. 

Voor aanmelding kan men onli-
ne inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis.
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl .

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

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

 

Vermist:
- De Kwakel, Fresialaan: Kleine witte schildpadpoes met een beetje 

bruin-zwart.
- Mijdrecht, Nobel: Donkere kleine schildpadpoes met een rood-

goud streepje over haar neus. De poes heeft een chip, heet Pablo 
en is heel aanhankelijk.

- Amstelveen, Hellebaardier: Bruin vrouwtjeskonijn ‘Marie’, leeftijd 4 
jaar.

- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; Hij heet Red en heeft een 
chip.

- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur sealpoint. Beau is een 
allemansvriendje, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens 
nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater. Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

Gevonden:
- Mijdrecht, Hofl and: Zwart-wit poesje met wit neusje en voetjes. Ze 

is nog vrij jong. 
- Mijdrecht, omgeving Rondweg: Zwarte gecastreerde kater.
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en 

zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten 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 be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Denk eens na...
Ik wil graag het volgende kwijt 
over het afsteken van vuurwerk.
Een keer per jaar is het oud-
jaar, dus dan mag iedereen zijn 
vuurwerk afsteken, dat is leuk 
voor ons, maar vreselijk voor de 
dieren, maar goed het is maar 
1 dag in het jaar zou je zeggen.
Helaas is dat niet het geval.
In Vinkeveen in de wijk Wester-
heul wordt al vanaf begin sep-
tember vuurwerk af gestoken.
Men heeft kennelijk niet door 
dat het voor de dieren elke keer 
weer een stress situatie is.
Je zou denken dat het na 1 ja-
nuari wel voorbij is, maar nee 
hoor er wordt nog steeds elke 
dag vuurwerk afgestoken, ter 
hoogte van de Waverbancken, 
meestal tussen 18.30 en 20.30 
heel vervelend voor mij en nog 
meer mensen.
Maar voor mijn katten is het een 
hel, elke keer schrikken ze zich 
rot, rennen naar boven en laten 

zich de hele avond niet meer 
zien.
Langzamerhand schrikken ze 
dus voor alles en er heeft er al 
1 zijn urine laten lopen. Stress 
kan tot gezondheidsproblemen 
leiden bij katten.
Er is al van alles gedaan, poli-
tie gebeld al een aantal keer, de 
wijkagent ingeschakeld, maar 
op heterdaad betrappen lukt 
natuurlijk niet.
Dus voor diegenen die het zo 
leuk vinden om nu nog vuur-
werk afsteken bij ons in de wijk, 
denk dan ook eens aan ande-
re mensen en dieren die in de 
wijk wonen.
Op dit moment zijn mijn katten 
veranderd en erg schrikachtig 
terwijl  ze dat nooit hebben ge-
had. Dus denk eens na en zorg 
dat al je vuurwerk op is op 1 ja-
nuari.
 

Linda Wouterson

Dat vind ik aardig
Langs deze weg wil ik een paar, 
voor mij onbekende, mensen 
bedanken die mij vrijdag 4 ja-
nuari jl. hebben geholpen bij de 
Boni buiten bij de boodschap-
penwagentjes. Ik was opeens 
zo duizelig doordat mijn bloed-
waarden zakte en ik niet meer 
kon. Deze mensen hebben mijn 
geholpen, zijn bij me gaan zit-

ten, hebben op mijn spullen ge-
let, de ambulance gebeld en la-
ter ben ik zelfs nog thuis ge-
bracht door twee mannen van 
de vrijwillige brandweer. Fan-
tastisch, allemaal heel hartelijk 
dank,

Mevrouw Kuipers, Patrijs 21 
uit Mijdrecht

Regiokoor zingt in R.-K. kerk

Mijdrecht - Muziek waar je blij 
van wordt. “ Schubert, Mozart, 
Hasse: het is zo heerlijk om te zin-
gen. Het is echt muziek waar je blij 
van wordt”, aldus één van de koor-
leden tijdens de wekelijkse repe-
titieavond van het Regiokoor De 
Ronde Venen.

Op 27 januari is het zover. In de 
R.-K. kerk Johannes de Doper 
Mijdrecht/ Wilnis geeft het koor 
een uitvoering van Schuberts Mis 
in G, het Te Deum van Hasse en 
het Veni Sante Spiritus van Mozart.
Op het programma staan tevens 
het prachtige Exultate Jubila-

te voor sopraansolo en orkest en 
de Sinfonia Concertante in Es van 
Mozart.
De laatste twee werken worden 
uitgevoerd door Het Nationaal 
Amsterdams Symfonisch kamer-
orkest en Maja Roodveldt sopraan. 
Het geheel staat o.l.v. Gert J. Hans. 

Er zijn nog kaarten verkrijgbaar op 
de volgende adressen: Boekhan-
del Mondria in Mijdrecht, Drogis-
terij Nagtegaal in Wilnis, Drogiste-
rij de Bree inVinkeveen, The Read 
Shop Vinkeveen en vóór aanvang 
van het concert. De aanvangstijd 
is 15.00 uur. 

Passionkoor zoekt mannen en vrouwen
Gratis workshop lekker zingen
Regio - Wereldmuziekkoor Passion 
uit deze Regio organiseert op maan-
dagavond 28 januari a.s., voor man-
nen en vrouwen die van zingen hou-
den, een gratis zangworkshop! 
Het aantrekkelijke van deze avond 
is dat iedereen deze meerstemmi-
ge liederen mee kan zingen. Dit kan 
onder de enthousiaste leiding van 
hun professionele dirigent Rutger 
van Leyden. Alles wordt goed uitge-
legd, dus je kunt meteen meedoen. 
Als afsluiting van de workshop 
brengt het voltallige Passion enke-
le wereldliederen uit eigen reper-
toire ten gehore. Altijd al willen zin-
gen? Lekker met een groep mensen 
muziek maken? Heb het lef, trek die 
stoute schoenen aan en kom gratis 
en vrijblijvend kennismaken!
Plezier in het zingen staat voor-
op! Soms lijken deze wereldmu-
ziek nummers best lastig, maar wie 
er voor gaat, krijgt het altijd onder 
de knie. En dan is het resultaat echt 
een kick.

Passion daagt mannen en vrouwen 
die van zingen houden uit!
De workshop start om 20.00 uur, 
met inloop vanaf 19.45 uur, in basis-
school het Startnest aan de Arthur 
van Schendellaan 100 c in Uithoorn. 
Koffi e en thee in de pauze gegaran-
deerd.

Als je hebt deelgenomen aan de 
workshop mag je vier keer gratis tij-
dens repetities komen meezingen 
om te kijken of je lid wilt worden. 
Dan volgt ook een test bij welke 
stemgroep je kunt aan sluiten. Kom 
vooral langs, ervaar wat zingen met 
je doet en ontmoet nieuwe mensen.

Meer informatie en aanmelden
Kijk op de site www.passionkoor.nl 
of de Facebook pagina van Passi-
onkoor. 
Meld je nu meteen aan of vraag in-
formatie bij Constance Raterink 
constanceraterink@gmail.com tel 
06-49652563.

Genomineerde schoonheidssalon Perine steunt goed doel

Byzantijns koor zingt in 
de Veenhartkerk
Regio - Op zaterdagavond 26 ja-
nuari werkt het Hoorns Byzantijns 
Mannenkoor mee aan de eucharis-
tieviering van het ‘Katholiek Alter-
natief De Ronde Venen’.
Het Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
(HBM) is in 1985 opgericht en be-
staat uit circa 30 zangers. Het koor 
is niet kerkgebonden en streeft naar 
een vertolking van de Slavisch-By-
zantijnse kerkmuziek in de monas-
tieke (= klooster) stijl. Het zijn de 
eenvoudige melodieën zoals die 
in de kloosters worden gezongen. 
Juist in deze, van slechts elementai-
re harmonieën voorziene, gezangen 
komt de diepte van de Russische 
spiritualiteit tot uiting. De liederen 
worden vierstemmig a capella ge-
zongen, want de regel is dat alleen 
wat God geschapen heeft (de men-

selijke stem) de gebeden en gezan-
gen mag vertolken.
In een sfeer waar de aardse wer-
kelijkheid even terzijde wordt ge-
legd, beluistert men de hymnen en 
gezangen die soms honderden ja-
ren oud zijn en vaak verrassend ver-
trouwd in de oren klinken. Meer en 
meer spreekt ook het westerse pu-
bliek deze muziek aan.
Het koor staat onder leiding van Gri-
gori Sergei Sarolea.
De diensten van Katholiek Alterna-
tief De Ronde Venen vinden twee-
maal per maand plaats in de daar-
toe gehuurde Veenhartkerk aan 
Grutto 2a te Mijdrecht wijk Twist-
vlied) naast de Turkse Moskee. De 
dienst begint om 19.00 uur en er is 
een liturgieboekje in vertaling aan-
wezig.





Vinkeveen - Er is al wat af vergaderd over 
het wat en hoe van de Vinkeveense legak-
kers. Het legakker-project is nu opgepakt 
door een projectteam waarin deelnemen: 
gemeente De Ronde Venen, Belangenver-
eniging Legakkers Vinkeveense Plassen, re-
creatieschap Vinkeveense Plassen, RMN en 
de provincie Utrecht. De aanleiding van het 
projectonderzoek is het feit dat er steeds 
meer legakkers verdwijnen en het onder-
houd zeer kostbaar is. Het doel is om te ko-
men tot een breed gedragen beslissing wat 
hier aan te doen. Uit dit eerste onderzoek/
verkenning is het volgende op papier gezet 
om te bespreken: 
‘Van de leghakkers in de Vinkeveense Plas-
sen is er 20% van het recreatieschap of in 
gebruik door hen en 80% is in handen van 
particulieren, of wordt door hen gebruikt.
Fase 1 is beleidsverkenning bij de provincie. 
Uitgangspunt is, dat in ieder geval een ge-
deelte van de legakkers moet worden be-
houden. Dit wordt zelfs belangrijk gevon-
den. Reden: de ontginningsstructuur van het 
Vinkeveense plassengebied moet zichtbaar 
en beleefbaar blijven. De status van de Vin-
keveense Plassen als waterrecreatiegebied 
moet behouden blijven. Mede door de deco-
ratieve aanwezigheid van legakkers krijgen 

de plassen van Vinkeveen een unieke waar-
de voor de recreatie.

Andere argumenten
Ook kunnen legakkers een taak hebben 
voor een goede kwaliteit voor het water. Dit 
vanwege de functie van de oevers als habi-
tat voor macrofauna, vissen en andere orga-
nisme. De natuurwaarden van de legakkers 
worden dan wel als beperkt beschouwd, 
maar de bijzondere moerasvegetatie in de 
noordwesthoek van de Noordplas is ge-
bonden aan de legakkers en aan de verlan-
dingszone eromheen.
De natuurkwaliteiten zitten vooral in het wa-
ter en de legakkers dragen zeker bij aan het 
beschermen van het achterland rondom de 
plassen maar zijn daarvoor niet noodzake-
lijk.

Verwijderen
De akkers zijn ingedeeld in groene, gele, 
blauwe en rode legakkers. De groene zijn 
voor de recreatieve voorzieningen en de ge-
le waardevol vanuit verschillende beleids-
velden. De blauwe kunnen worden onder-
verdeeld in drie categorieën: 1: de onveili-
ge voor de scheepsvaart , die liggen onder 
water en zijn niet meer zichtbaar. 2: ook on-

veilig voor de scheeps-
vaart, legakkers met een 
zeer slechte beschoeiing 
en deels onder water en 
de veilige, die zijn redelijk 
goed zichtbaar. Om de niet 
of nauwelijks zichtbare le-
gakkers op te ruimen kost 
eenmalig 15.000,- ex btw. 
Het verwijderen van alle 
blauwe legakkers kost een-
malig 215,00 ex btw. Bij het 
totale verwijderen bespaar 
je 164.000,- onderhouds-
kosten per jaar.

Advies
Het advies voor de toe-
komst van de huidige pu-
blieke legakkers is ook dui-
delijk: 1: Behoud de legak-
kers met de hoogste geza-
menlijke waarden voor de 
recreatie, cultuurhistorie, 
landschap en natuurwaar-
den. Dat zijn zes groene en 

gele legakkers. De groene wordt aangera-
den om deze in publiek eigendom te behou-
den. Verkopen van gele akkers alleen onder 
strikte voorwaarden en niet eerder dan dat 

het bestemmingsplan is vastgesteld (eind 
2015). Het risico bestaat echter dat niet alle 
gele legakkers worden verkocht, dan de niet 
verkochte ook in publiek eigendom houden.
Ook kunnen de rode legakkers in de ver-
koop, ook hier onder strikte voorwaarden en 
na vaststelling bestemmingsplan.
De niet verkochte legakkers zullen dan lang-
zaam verdwijnen, of als er gevaar ontstaat, 
markeren of verwijderen. De blauwe legak-
kers zullen verwijderd moeten worden. Als 
er kopers zijn, dit bezien en ook pas na vast-
stelling bestemmingsplan.

Opbrengst
Belangrijk punt is dat de opbrengsten van 
de eventueel verkochte legakkers moeten 
worden gebruikt voor het onderhoud van de 
legakkers. Wel moet duidelijk zijn dat deze in 
de toekomst te verkopen legakkers tot eind 
2015 wel goed onderhouden moeten wor-
den. Onder voorwaarden zouden de gele le-
gakkers in erfpacht kunnen worden uitge-
geven, totdat het bestemmingsplan is vast-
gesteld. Ook deze opbrengsten kunnen dan 
weer gebruikt worden voor de legakkers.
Dit wordt deze week besproken in de raads-
commissie en hierna zal het weer een ver-
volg krijgen. Wij houden u, zover dat ons 
mogelijk wordt gemaakt, op de hoogte.
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Schrijver van succesroman 
‘Bonita Avenue’ in De Boei
Vinkeveen - De succesvolle de-
buutroman ‘Bonita Avenue’ was 
voor Venen Literair aanleiding om 
de schrijver hiervan, Peter Buwal-
da, uit te nodigen om hierover, maar 
ook over zijn andere literaire werk-
zaamheden te komen vertellen. Op 
vrijdag 1 februari kunt u hem ont-
moeten in De Boei aan de Kerklaan 
32. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gangskaarten kosten 7,50 euro en 
zijn alleen in voorverkoop te krijgen 

bij de Openbare Bibliotheken in Vin-
keveen, Wilnis en Mijdrecht en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en The Read Shop in Vinkeveen. 
Start verkoop vrijdag 18 januari.

Peter Buwalda (Brussel 1971) groei-
de op in Zuid-Limburg en is schrij-
ver, journalist en was ook redacteur 
bij verschillende uitgeverijen. Essays 
en verhalen van zijn hand versche-
nen in Vrij Nederland, De Gids en 

Leerlingen VeenLanden College 
zetten zich in voor Make-A-Wish

De Ronde Venen - Charlotte, Denise, Laura en Do-
minique van het VeenLanden College hebben afge-
lopen zaterdag geld ingezameld voor Make-A-Wish 
Nederland. Voor het schoolproject Entrepremnasium 
hebben alle leerlingen uit klas VH1A ideeën bedacht 
om geld in te zamelen voor dit goede doel. Charlotte, 
Denise, Laura en Dominique hebben speciaal voor 
dit project het bedrijfje \Cupcake Laundry’ opge-
richt. Ambachtsbakker de Kruyf uit Mijdrecht heb-
ben zij bereid gevonden om cupcakes te sponsoren. 
Charlotte, Denise, Laura en Dominique: “Ons idee is 
om cupcakes te verkopen voor het goede doel. Bak-
kerij de Kruyf heeft de cupcakes gebakken, maar wij 
hebben ze zelf versierd en daarna verkocht.” 
Met de verkoop van de cupcakes is ruim 136 euro 
opgehaald. Wat alle leerlingen uit klas VH1A met al-

le acties bij elkaar hebben opgehaald is nog niet be-
kend. Binnenkort zal een cheque worden overhan-
digd aan Make-A-Wish Nederland.
 
Make-A-Wish Nederland 
Make-A-Wish Nederland vervult de liefste wens van 
kinderen tussen 3 en 18 jaar met een levensbedrei-
gende ziekte. Het vervullen van een allerliefste wens 
heeft op ieder kind een magisch effect.

Maar op kinderen met een levensbedreigende ziek-
te in het bijzonder. Het geeft deze kinderen, die 
vanwege hun ziekte te vaak vooral patiënt zijn, de 
kracht om kind te zijn. Het verwezenlijken van een 
droom kan voor hun toekomst een wereld van ver-
schil betekenen.

Eerste beleidsverkenning legakkers een feit

Behoud van gedeelte legakkers 
wordt belangrijk geacht
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Cursus over sociale media bij de ‘Paraplu’
De Ronde Venen - “Deze kor-
te cursus is bedoeld voor iedereen 
die kennis wil maken met de sociale 
media, met het doel om zelf te bepa-
len in welke mate en hoe men hier-
mee actief wil zijn. Men krijgt uitleg 
over de sociale media, hoe het werkt 
en samen gaan ervaren wat het is 
om te gebruiken. Chatten, tagen, 
twitteren, whatsapp, het gebruiken 
van applicaties.” Aan het woord is 
docente Ula Rusin, die verder gaat: 
“Wat is er zo leuk aan of juist niet; 
waarom doet iedereen het; en wil 
ik dat ook, bellen, chatten, teleban-

kieren, boodschappen doen, puzze-
len of een boek lezen met mijn tele-
foon? Twitteren en foto’s delen met 
mijn kennissen en vrienden; en hoe 
zit het met het privacybeleid? Vra-
gen die voor u geen vragen zullen 
zijn en vanaf les 1 gaat u al erva-
ren wat het voor u doet.” De cursus 
vindt plaats op 3 dinsdagochtenden 
van 09.30 tot 11.30 uur, te beginnen 
op dinsdag 29 januari 2013. De cur-
suskosten zijn 28,00 euro.

Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over de-

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs,
opvallends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar 
een foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...
Wie weet staat u volgende 
week in ‘ Goed Gescho-
ten’. Per mail kan het naar: 
redactiemijdrecht@meer-
bode.nl, of redactieuit-
hoorn@meerbode.nl”. Per 
post naar: redactie Nieuwe 
Meerbode, Anselmusstraat 
19, 3641 CB in Mijdrecht. 

Zwanen vastgevroren 
Wilnis - Deze foto is maandagmorgen 14 januari om 8.30 uur genomen langs de vaart in Wilnis.
De zwanen zijn later door de dierenambulance bevrijd en naar open water gebracht.

Jacolien Kruiswijk

Hollands Maandblad. In 2010 debu-
teerde Buwalda met de omvangrijke 
roman ‘Bonita Avenue’.

Naast de nominaties voor verschil-
lende literatuurprijzen won Buwalda 
in 2011 met dit boek de Academi-
ca Debutantenprijs, de Selexyz De-
buutprijs, de Tzumprijs en als laatste 
de Anton Wachterprijs.

‘Bonita Avenue’ is een meeslepende 
roman over noodlot en verval, idyl-
le en schoonheid, vol onverwach-
te wendingen en morele vraagstuk-
ken, waarbij ieder van de voorko-
mende karakters wel iets te verber-
gen heeft.

ze en andere cursussen en work-
shops kunt u vinden in het pro-
grammaboekje - af te halen bij 
de ‘Paraplu’ en op de website 
www.stichtingparaplu.nl.

Voor aanmelding kan men onli-
ne inschrijven of een inschrijffor-
mulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wilnis. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl .

Henneptoppen aangetroffen: 
man gearresteerd
Mijdrecht - Na een tip dat in een 
pand aan de Constructieweg mo-
gelijk een hennepkwekerij zou zijn, 
stelde de politie dinsdag 8 januari jl. 
een onderzoek in.

Rond 10.30 uur constateerden po-
litiemensen dat uit het betreffen-
de pand een sterke wietgeur kwam. 
Hierop besloten zij het pand binnen 
te gaan.

De politie trof geen hennepplanten 
aan, maar wel geknipte henneptop-

pen en hennepplanten die lagen te 
drogen. In het pand werd een 25-ja-
rige man uit Mijdrecht aangetroffen.
Deze is gearresteerd.

De drogerij werd ontmanteld en 
ruim 40 kilo henneptoppen en hen-
neptakken met toppen (brutoge-
wicht) is in beslag genomen.

De Mijdrechter is overgebracht naar 
het politiebureau en in verzekering 
gesteld. Het onderzoek wordt voort-
gezet.





Wilnis - De B1 van CSW draait een 
bijzonder goed voetbalseizoen. Met 
23 punten uit 12 wedstrijden wordt 
de tweede plaats ingenomen in de 
1e klasse. Er wordt dan ook niets 
aan het toeval overgelaten om ook 
na de winterstop weer scherp aan 
het seizoen te beginnen. Met nieu-

we tenues, geschonken door Make-
laardij Van der Helm werd afgelo-
pen zaterdag op het eigen sportpark 
in Wilnis een oefenwedstrijd tegen 
de B2 van Pancratius gespeeld. Het 
team van CSW heeft snelle behen-
dige aanvallers die continu in een 
hoog tempo veel druk zetten op de 
tegenstanders. Achterin staat een 
fysiek sterke verdediging met veel 
lengte waardoor er weinig wegge-
geven wordt. Van die lengte wordt 
ook bij aanvallende standaardsitua-
ties goed gebruik gemaakt. Het oogt 
allemaal erg energiek en het team 
speelt met de wil om te winnen. Ook 
afgelopen zaterdag werd de winst 
met een 1-0 uitslag binnengehaald.
Het team lijkt dus klaar voor de 2e 
seizoenshelft die aanstaande zater-
dag wordt hervat met de uitwed-
strijd tegen hekkensluiter BFC B2. 
Het wordt overigens nog een aan-
trekkelijke uitdaging die 2e sei-
zoenshelft want het sterke Spaken-
burg B1 heeft de 1e plaats met 10 
punten voorsprong op dit moment 
stevig in handen. Maar alles kan an-
ders zijn na een winterstop en met 
dit team is er genoeg reden om er 
vertrouwen in te hebben dat een in-
haalrace mogelijk is. 
 Foto: sportinbeeld.com
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Het Argon Basketball J18 team na het behalen van het ‘winter’kampioenschap (vlnr: Tom, Felice, 
Jordy, Nino, Dennis, Chiel en Marciano)

Argon Basketball J18 
dendert door

Mijdrecht - De jongens onder de 18 jaar van Argon 
Basketball hebben het succes van de eerste seizoens-
helft voor de kerst doorgezet met een duidelijke over-
winning afgelopen zaterdag tegen de Quick Runners 
uit Huizen. Met 57-83 werd de eerste wedstrijd van de 
tweede seizoenshelft overduidelijk gewonnen. De jon-
gens onder de 18 jaar zijn ondanks hun relatieve jon-
ge leeftijd (bijna allemaal 16 en twee spelers van net 15) 
in hun eerste jaar in deze leeftijdsklasse voor de kerst 
overtuigend kampioen geworden door 9 van de 10 wed-
strijden te winnen. Vooral de manier van samen spelen 
gaf in de meeste wedstrijden de doorslag waarbij het 
samenspel en het laten scoren van elkaar weer eens 
één van de sterke kanten van dit team bleken.

In de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen het Hui-
zense Quick Runners was hier nog geen sprake van 
want het verschil tussen beide ploegen was helaas te 

groot. Desondanks begon Argon stroefjes en duur-
de het even voordat de vorm en het ritme van de eer-
ste seizoenshelft weer ontdekt waren. Halverwege het 
eerste kwart leidde Quick Runners nog met 12-10 maar 
door een versnelling hoger te gaan spelen en de ver-
dediging aan te scherpen was er aan het einde van het 
eerste kwart al weer een duidelijk verschil in het voor-
deel van Argon te zien: 16-24. Het tweede kwart werd 
zelfs afgesloten met een ruime voorsprong van 26-42. In 
de tweede helft lieten de jongens van Argon de thuis-
ploeg uit Huizen helaas wat meer in de wedstrijd komen 
en werden er voornamelijk uit 1-tegen-1 acties te veel 
scores toegelaten. De nog niet optimale scherpte bij Ar-
gon zorgde ook voor een onnodige foutenlast maar in 
het vierde kwart lieten de jongens uit De Ronde Venen 
toch weer zien dat ze een serieuze kandidaat zijn voor 
het kampioenschap in deze eerste klasse door een uit-
eindelijke duidelijke overwinning van 57-83 te noteren.

Goed begin van 2013 voor 
korfballers van Atlantis A1

Mijdrecht - Atlantis A1, heeft de 
eerste wedstrijd van 2013 goed af-
gesloten met een winst tegen een 
medetitelkandidaat. De wedstrijd 
ging fel van start met meteen een 
doelpunt van de tegenstander. At-
lantis reageerde hier snel op en 
maakte er meteen een 5-1 voor-
sprong van. De kansen gingen om 
en om, maar Atlantis wist uit de 
kansen meer doelpunten te maken, 
waardoor het team met een 11-5 
voorsprong de rust in ging. Na een 
wat slap begin in de tweede helft, 

waarin Weidevogels drie keer scoor-
de en Atlantis maar één keer, kwam 
er een stand van 12-8 op het bord 
te staan. Het team uit Bleiswijk voel-
de dat ze nog in de buurt konden 
komen en gingen er volle bak te-
gen aan. Atlantis gaf hier een ant-
woord op en scoorde meteen een 
aantal keer. Weidevogels kon niks 
meer uitrichten bij de verdediging 
van Atlantis, terwijl Atlantis nog 
steeds scoorde. Hierdoor kon At-
lantis de wedstrijd afsluiten met een 
17-8 overwinning.

CSW B1 is klaar voor de 
tweede seizoenshelft

CSW D3: sterke tweede 
helft smaakt naar meer
Wilnis - Het ingetreden winterweer 
zorgt ervoor dat jonge voetballers 
minder snel opgewarmd raken. Dit 
overkwam ook de Aquafix CSW D3 
jongens afgelopen zaterdag. Precies 
op het middaguur werd er in Wil-
nis afgetrapt op een hard veld te-
gen FC Almere D4. Misschien was 
de warming-up te vroeg begonnen 
of stond de autoverwarming bij de 
tegenstanders uit Almere erg hoog, 
CSW leek wat bevangen door de 
koude en binnen het eerste kwartier 
stond het 0-5. FC Almere viel van-
af het erste ogenblik aan, en CSW, 
nog een beetje aan het kleumen 
in de kou, verdedigde wel dapper, 
maar vooral slordig. Drie keer werd 
een bal buiten het 16 meter gebied 
te hard of te zacht gespeeld waar-
door Almere kon overnemen en na 
een korte combinatie vrij gemak-
kelijk scoren. Samen met een he-
le mooie indraaiende corner waar 
doelman Mart Wever helaas net niet 
bijkon, en een doelpunt uit een di-
recte vrije trap buiten het 16-meter-
gebied maakt 0-7. Vlak erop een ou-
derwets kluitjes-voetbal-doelpunt, 
0-8. In de rust hanteerde coach Ca-
sper Duchart een ouderwetse Wil-
nisser tactiek toe. Niet naar de 
kleedkamer maar op het veld blijven 
met enkel koude limonade. Hij voer-
de een drietal wijzigingen door in de 

opstelling en besprak een paar ver-
beteringen. De zon scheen over het 
veld en er was direct sprake van een 
ommekeer in de wedstrijd. CSW viel 
fanatiek aan waarbij middenvelders 
Mido Aduden, Daniel Heinsbroek 
en Michel van Schagen veel meters 
maakten en de bal telkens herover-
den. Ouderwets vleugelvoetbal was 
het gevolg. Na een vijftal minuten 
leverde dat de 1-8 op. Belangrijker 
nog, veel zelfvertrouwen. De warm-
te van de kleedkamer leek Almere in 
zijn greep te houden en de kou was 
nu bondgenoot van CSW. Prach-
tig om te zien dat stug verdedigen 
samen met snel vleugelspel goed 
voetbal op kan leveren. Halverwe-
ge de tweede helft scoorde Daniel 
Heisnbroek na een lange rush aan 
de rechterkant een heel mooi beke-
ken doelpunt in de linkerhoek, zijn 
specialiteit. Een korte tegenstoot 
van Almere leverde 1-9 op. Daarna 
kreeg CSW nog verschillende kan-
sen maar werden helaas niet omge-
zet in doelpunten.
Als deze sterke tweede helft staat 
voor te verwachten inzet, felheid 
naast combinaties en doelgericht-
heid dan zullen de tegenstanders 
in de tweede helft van de competi-
tie zeer zeker rekening moeten hou-
den met dit CSW D3. 
 Foto: sportinbeeld.com

Tweede seizoenshelft voor 
CSW MC1 begonnen
Wilnis - Er was vorst voorspeld 
maar de dames van CSW MC1 wer-
den getrakteerd op een stralend fris 
zonnetje op de 1e competitiewed-
strijd na de winterstop. Pancrati-
us MC1 was de tegenstander en 
op het kunstgras op de thuisvelden 
mochten de dames van CSW er te-
gen aan.
Het was alleen wel weer even wen-
nen na een paar voetballoze weken. 
De wil was er wel, maar de vorm 
ontbrak nog wat. 
Pancratius begon vanaf de aftrap 
een stuk scherper en fanatieker en 
mocht daarom in de eerste helft uit-
lopen naar een 3-0 voorsprong. In 
de 2e helft werden de tegenstand-

sters met meer felheid bestreden 
en geleidelijk kon CSW het initia-
tief wat meer naar zich toetrekken. 
Er werd beter verdedigd, de duels 
werden pittiger en met snelle coun-
ters werd er geprobeerd de ach-
terstand te verkleinen. Jammer ge-
noeg strandden de aanvallen tel-
kens op de keepster van Pancratius. 
De beloning voor goed spel in de 2e 
helft bleef dus uit, want er werd niet 
meer gescoord. Maar als het ver-
toonde spel in de volgende wedstrij-
den voortgezet wordt dan zullen die 
doelpunten vanzelf weer vallen. Het 
voetbal is in ieder geval voor MC1 
weer begonnen. 

Foto: sportinbeeld.com

Kwinkslag M1 behaalt zeer 
vroeg kampioenschap
Vinkeveen - De eerste wedstrijd 
van het jaar 2013 stond direct in het 
thema van het mogelijke kampioen-
schap van de mannen van Kwink-
slag M1. Eerst moest er wel afge-
rekend worden met Amersfoort M2. 
In deze wedstrijd moesten er twee 
punten verdiend worden om de eer-
ste plaats in de competitie veilig te 
stellen.
Dat de heren gretig waren om zo 
snel mogelijk de punten te verza-
melen was vanaf het begin af aan 
al duidelijk. Waar de combinatie van 
Bjorn Hottinga en Jasper van Peur-
sem in de eerste set overtuigend 
wonnen met 21-11. Teamgenoten 
Leon Bunschoten en Tristan Frese 
wisten dit nog duidelijker te doen 
in een 21-8 overwinning. Het win-
nen van de tweede sets van beide 
wedstrijden kon het team direct de 
benodigde punten opleveren. Na de 
21-8 overwinning in de tweede set 
van Bjorn en Jasper begon de eer-

ste glimlach al te komen. Na de 21-
10 overwinning van Leon en Tristan 
werden de eerste felicitaties onder-
ling al gemaakt. Echter moest de 
wedstrijd wel nog uitgespeeld wor-
den en heeft het team stiekem al 
een hoger doel afgesproken, name-
lijk het behalen van de 100 punten 
grens. Hiervoor mocht er niet meer 
dan één punt worden toegegeven in 
deze wedstrijd en de komende twee 
wedstrijden. Deze doelstelling was 
na de enkel spelen, die door alle 
heren overtuigend werden gewon-
nen nog steeds haalbaar. In de laat-
ste dubbels tekenden Jasper en Le-
on voor een makkelijk 21-4 en 21-16 
overwinning. Bjorn en Tristan echter 
besloten het nog spannend te ma-
ken, maar wisten via 21-19 en 21-16 
wel aan het langste einde te trek-
ken. Een mooie en verdiende 8-0 
overwinning werd er dan ook bijge-
schreven door de Vinkeveense equi-
pe.

Argon D2 ongeslagen 
kampioen

Mijdrecht - Zaterdag jl. is het Ar-
gon D2 voetbalteam kampioen ge-
worden. Dit gebeurde zonder dat 
Argon zelf hoefde te spelen! Na 8 
van de 10 wedstrijden in de najaars-
competitie gespeeld te hebben is 
het voetbalteam niet meer in te ha-
len door de concurrerende voetbal-
teams. Alle 8 gespeelde wedstrijden 
in de competitie werden winnend 
afgesloten. 
De boys van Argon D2 hebben thuis 
de wedstrijden tegen RKDES D1, 
RODA 23 D4, FC Abcoude, Amstel-
veen D1 en Diemen D3 gewonnen. 
Uit werden de punten mee naar huis 
genomen tegen Swift D3, Legmeer-
vogels D2 en Pancratius D3. De 
wedstrijden tegen AFC IJburg D1 en 
Zuidoost United D2 werden helaas 
afgelast. 

Het kampioenschap werd afgelopen 
zaterdag onder luid gejuich van spe-
lers, staf, ouders en supporters ge-
vierd, nadat er een oefenwedstrijd 
tegen eersteklasser FC Breukelen 
D1 werd gespeeld. Ondanks dat de-
ze oefenwedstrijd onterecht (nipt) 
werd verloren, werd de feestvreug-
de van het kampioenschap absoluut 
niet verstoord. De jongens werden 
na de douche getrakteerd op pa-
tat, (kinder)champagne en ontvin-
gen alle 15 een eigen kampioensbe-
ker. Dit alles uiteraard met gepas-
te (kampioens)muziek. De D2 boys 
spelen volgende week hun vierde 
bekerwedstrijd, want ook in het be-
kertoernooi zijn ze succesvol bezig. 
De week daarna start de voorjaars-
competitie met nieuwe (kampioens)
teams in de poule.

Levy, Heijman, van Rijn en 
van der Neut naar finale
De Ronde Venen - In het zesbal-
lentoernooi van biljartclub de Merel 
in Vinkeveen zijn er in het afgelopen 
weekend meer finalisten bij geko-
men en wel in de b poule Martien 
Heijman, en in de c poule Hans Le-
vy, Jeroen van Rijn en Gijs v.d.Neut. 
Koen Stevens kon zijn draai nog niet 
vinden met al die ballen, net zoals 

Frank Witzand, Caty Jansen en Je-
roen Berkelaar. Laatstegnoemde 
had te maken met wat pech in zijn 
spel ondanks de aanmoedigingen 
van zijn supporters. Maar er komen 
nog meer dagen. Er kunnen nog po-
gingen gedaan worden om je in de 
finales te spelen. Meer inlichtingen: 
Arkenpark Mur, tel. 263562 





Mijdrecht - Sportschool Just Fit-
ness aan de Rendementsweg 
10A in Mijdrecht (naast en boven 
Seats & Sofa’s) biedt sinds kort ook 
groepslessen voor liefhebbers van 
zumba, spinning, bodypump, body-
balance, shapeburn, e.d. Die wor-
den onder leiding van een des-
kundige instructeur gegeven in 
de daarvoor ingerichte sportzaal, 
apart naast de ruimte met toestel-
len en apparaten voor individuele 
fitness mogelijkheden en kracht-

training. De sportzaal heeft niet 
alleen een speciale vloer, maar is 
aan een kant tevens voorzien van 
een spiegelwand. Daarom erg ge-
schikt om (zelf) te zien of de li-
chaamsbewegingen bij de groeps-
lessen juist worden uitgevoerd, 
maar bovendien blijkt de zaal daar-
door ook erg bruikbaar voor bij-
voorbeeld (groeps)dansactivitei-
ten als linedancing en showdance. 
Voor die bestemmingen kan men 
bij locatiemanager Frank de Bock 

naar de mogelijkheden vragen (06-
11520024). Voor de groepslessen 
is een weekrooster opgesteld. Be-
langstellenden kunnen op de web-
site zien (justfitness-mijdrecht.nl) 
op welke dagen en welk tijdstip 
hun favoriete les is.

Extra stimulans
Voor slechts vijf euro per vier we-
ken extra kunnen leden van Just 
Fitness nu ook deelnemen aan de 
groepslessen. Dit naast hun indi-

viduele fitness- en sportactivitei-
ten om hun conditie op peil te hou-
den. De groepslessen vormen een 
extra stimulans om met elkaar de 
lat een stukje hoger te leggen. Aan 
de andere kant wordt door de in-
structeur wel gelet op de licha-
melijk mogelijkheden en de hui-
dige conditie van de deelnemers. 
“Wij bieden op sport- en fitnessge-
bied nu voor jong en oud, mannen 
en vrouwen, tal van mogelijkheden 
tegen een scherpe prijs. Want voor 
de reguliere deelname aan fitness 
en conditieopbouw betaalt men 
bij ons 15,95 euro per vier weken. 
Voor deelname aan de groepsles-
sen komt daar 5 euro bij. Dus voor 
net wat meer dan 20 euro per vier 
weken heeft men bij ons een volle-
dig aanbod voor zeven dagen per 
week onbeperkt sporten, op werk-
dagen overdag vanaf acht uur ’s 
morgens tot half elf ’s avonds en 
op zaterdag en zondag van negen 
uur tot vier uur in de middag”, geeft 
Frank de Bock te kennen. En pas-
sant wijst hij erop dat ook mede-
werkers van bedrijven uit de re-
gio via hun personeelsvereniging 
van harte welkom zijn om geza-
menlijk gezellig aan hun conditie 
te werken. Want regelmatig bewe-
gen draagt bij aan een goede ge-
zondheid en daardoor ook minder 
ziekteverzuim. “Wie wil fitnessen 
en sporten let tegenwoordig meer 
dan ooit op wat het kost, of de lo-
catie dicht in de buurt is, of er vol-

doende parkeerruimte is en hoe de 
beleving binnen in de sportschool 
wordt ervaren. Welke faciliteiten 
worden geboden, hoe de sfeer is 
en of er voldoende variatie aan toe-
stellen en apparaten is voor de ver-
schillende sport- en fitness uitvoe-
ringen. Niet te vergeten ook voor-
al de beschikbaarheid daarvan als 
het druk is en de mogelijkheid om 
aan een van de instructeurs of me-
dewerkers vragen behulpzaam te 
zijn bij uitleg van bepaalde toestel-
len. Dat alles wordt bij ons door le-
den en bezoekers die het een keer 
gratis proberen als positief erva-
ren en benadrukt. Overigens kun-
nen belangstellende sporters en 
fitnessers die van sportschool ver-
anderen of voor het eerst daarvoor 
kiezen, zich de hele maand januari 
nog gratis bij ons laten inschrijven.”

Ruimere opzet
In de bijna anderhalf jaar dat Just 
Fitness gevestigd is in Mijdrecht, 
heeft de sportschool veel nieu-
we leden mogen begroeten. In een 
ruimte van ongeveer 800 vierkante 
meter kan men veel belangstellen-
de sporters een toestel bieden. Er is 
een grote variatie aan mogelijkhe-
den om het lichaam in conditie te 
brengen en te houden. Er zijn loc-
kers en kleedruimten met een was-
tafel. Van de faciliteiten wordt druk 
gebruikgemaakt, met als hoog-
tepunt toch wel het weekeinde. 
“Om de toeloop het hoofd te bie-

den hebben we kort geleden voor 
een ruimere opzet gezorgd door de 
zaalruimte anders in te delen. Op 
die manier hebben we de mogelijk-
heid om eventueel meer toestellen 
bij te kunnen plaatsen”, laat Frank 
weten. “Daarnaast willen wij spor-
ters ook nog de service van een fy-
siotherapeut bieden. Naar zo ie-
mand zijn wij op zoek. Een ruimte 
om die voor dit doel in te richten is 
beschikbaar.”

Wordt het niet als nadelig ervaren 
dat men na afloop van het sporten 
niet kan douchen? 
“Dat is mede ook de basis van ons 
betaalbare concept. Als 90 pro-
cent te kennen geeft dat zij na af-
loop van het sporten geen ge-
bruik zal maken van een douche, 
maar dat liever thuis willen doen, 
gaan wij die niet in gebruik stellen. 
Ook al omdat hygiëne bij ons hoog 
in het vaandel staat en alles per-
fect schoon willen hebben en hou-
den, zou zoiets kostenverhogend 
werken net zoals de beschikbaar-
heid van bijvoorbeeld een zonne-
bank en een sauna. Daarbij geeft 
het merendeel aan daar ook geen 
gebruik van te zullen maken. En de 
tien procent die zegt het eigenlijk 
wel te willen douchen heeft begrip 
voor onze uitleg. Dan ga je die ex-
tra’s niet in de kosten doorbereke-
nen. Maar mocht er vraag naar ko-
men kan bij ons altijd een keer ver-
anderen natuurlijk.” Aldus Frank.
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Prima week voor koplopers 
in de biljartcompetitie
De Ronde Venen - In speelweek 
20 won DIO met 7-2 in de hoogste 
klasse. De Merel/Heerenlux 1 deed 
hetzelfde in de 2e divisie. De Pad-
destoel 2 liet zich verrassen door 
De Kuiper/van Wijk. De Paddestoel 
1 klom op naar de 2e plaats in de 
2e divisie. De kortste partij van de 
week was verrassend voor een jon-
ge dame. Laura van der Graaf van 
ASM Mijdrecht 4 had maar 20 beur-
ten nodig om haar mannelijke te-
genstander te verslaan. Ab Augus-
tin zorgde met 12 caramboles = 
36,36% voor de procentueel hoog-
ste serie van de week.

Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 won met 5-4 
van De Springbok 1. Cor van Wijk 
en Jeroen van Rijn behaalden in een 
matige wedstrijd de 5 punten voor 
hun team. De Merel/Heerenlux 4 
won keurig met 7-2 van De Schans. 
De spannendste partij ging tussen 
Piet Best en John Beets. Na 23 beur-
ten kon Piet juichen. Hij had slechts 
een carambole meer dan John. Gijs 
van der Vliet en Wim van der Lin-
den haalden de overige punten voor 
De Merel 3. De Paddestoel 2 verloor 
verrassend met 2-7 van De Kuiper/
van Wijk. Michael de Kuiper, Pieter 
Coenen en Martien Heijman wa-
ren de grote mannen voor De Kui-
per/van Wijk. Jim van Zwieten red-
de de eer voor zijn team door Kees 
de Zwart te verslaan. Bob ’s Bar won 
nipt met 5-4 van ASM Mijdrecht 4. 
Laura van der Graaf liet na een sterk 

slot haar tegenstander Jeroen Schijf 
vertwijfeld achter. Richard Schreurs 
en Richard van de Kolck zorgden 
voor de punten van Bob’s Bar. DIO 
was met 7-2 veel te sterk voor De 
Vrijheid/Biljartmakers. Paul Schuur-
man, Herman Turkenburg en Bert 
Dijkshoorn hielden de punten in ei-
gen huis. Bart Dirks haalden de eni-
ge punten voor zijn team.

Tweede divisie
Stieva Aalsmeer moest met 2-7 
zijn meerdere erkennen in ASM 
Mijdrecht 2. Ton Bocxe won in een 
spannende partij van Hendrik Ver-
sluis. Rohan Janmaat, Wijnand Strijk 
en Patrick Schuller namen de pun-
ten mee naar Nieuwer ter Aa. De 
Paddestoel 3 verloor met 2-7 van 
De Kromme Mijdrecht. John Ol-
dersma, Ab Augustin en Lanette En-
gel pakten de winst voor De Krom-
me Mijdrecht. Leonie Minnee was 
Adrie van Yperen de baas. De Me-
rel/Heerenlux 1 was met 7-2 dui-
delijk te sterk voor Cens 1. Arie van 
Vliet, Bert Fokker en Kees Griffioen 
scoorden voor de Vinkeveners. San-
der Pater redde de eer voor Cens 1. 
De Paddestoel 1 won volgens te-
lefonische opgave met 9-0 van De 
Springbok 2. Door deze overwin-
ning klom De Paddestoel 1 naar de 
2e plaats. ASM Mijdrecht 1 liet zich 
met 4-5 door Cens 2 verrassen. Cor 
Ultee en Hennie Versluis hielden de 
punten in eigen huis. Zweder van 
Dalen en Gert Vis namen vijf punten 
mee naar Mijdrecht.

Argon E2 kampioen 
Najaar 2012
Mijdrecht - De E2 van Argon was 
de eerste helft van het seizoen in-
gedeeld met 12 teams in 1 pou-
le en met de bekerwedstrijden tus-
sendoor hebben de E2 jongens bij-
na ieder weekend kunnen voetbal-
len. De inzet, het plezier en daarmee 
het resultaat waren bij iedere wed-
strijd groot. Zaterdag werd de laat-
ste wedstrijd uit gespeeld. Als de-
ze wedstrijd gewonnen zou wor-
den, dan konden ze niet meer wor-
den ingehaald met punten. De eer-
ste helft ging voorspoedig. Eenieder 

stond goed te spelen. De rust werd 
ingegaan met een 1-6 voorsprong. 
Na de rust werd de voor- en ach-
terhoede omgekeerd ingedeeld. De 
verdedigers gingen aanvallen en de 
aanvallers verdedigen. Hiervan kon 
de tegenpartij twee keer profiteren.

De jongens gingen daarna op hun 
eigen positie staan, met als eindre-
sultaat een 3-7 overwinning. Lars H, 
Kris, Guy, Lars M, Alan, Floris, Matti, 
Vigo en Frans (niet op de foto), jullie 
zijn verdiend kampioen geworden!

Finstral Rally Team nog in 
de race in Dakar
Regio - Op zaterdag 5 januari ging 
de Dakar rally weer van start. Aan 
de rally, die bekend staat als de 
zwaarste rally van de wereld, deden 
weer veel Nederlanders mee. Onder 
hen ook het Finstral Rally team. De 
start verliep in de chaos die hoort bij 
een miljoenenstad als Lima in Peru. 
Meer dan een miljoen toeschou-
wers stonden langs de startrou-
te om een glimp van het brute Da-
kar materiaal op te pikken. De eer-
ste week van de Dakar begon direct 
zwaar, misschien zelfs wel nooit zo 
zwaar. In Chili liggen enorme duin-
partijen van tientallen meters hoog. 
Vrijwel iedere dag eindigde de ral-
ly in Peru met een enorme afdaling 
met uitzicht op de zee. Na Peru werd 
de grens met Chili gepasseerd en 
ging de rally verder over de Andes, 
waarbij men zelfs bijna op 4000 me-
ter boven zeeniveau kwam. Het Fin-
stral rally team beschikt over 2 lich-
te en wendbare trucks die zich hele-
maal thuis voelen in het losse zand. 
Echter hadden de mannen kleine 
pechgevalletjes waar ook weer veel 
tijd aan verloren is. De ene keer een 
kapotte waterslang waardoor ze al 
hun koelwater verloren, de ande-
re keer een kapotte brandstofme-

ter en later weer een dynamo. Maar 
ook kleine pechgevalletjes horen bij 
Dakar. Je hebt pas echt pech als je 
uitvalt en halverwege de rally heb-
ben al 42 motoren, 11 quads, 47 au-
to’s en 10 trucks op moeten geven.
Het Finstral rallyteam zit nog volop 
in de race en is vol vertrouwen aan 
de tweede helft van de rally begon-
nen. De truck van Johan Elfrink en 
navigator Michel de Groot staat op 
de rustdag op plaats 24 en de truck 
van Teun Stam met Rob Bogaart als 
monteur en Eddie Beeftink Als Na-
vigator met racenummer 557 staat 
op plaats 27 algemeen. Daarnaast 
strijden de beide trucks nog voor 
het klassement van de lichte trucks 
waar ze beide kanshebbers zijn. De 
Dakar gaat verder in Argentinië en 
later weer Chili in met de finish op 
20 januari in Santiago de Chili.
Er staat nog meer dan 4000 kilome-
ters zware proeven op het program-
ma en er kan nog van alles gebeu-
ren.
Volg de Dakar en het Finstral Ral-
ly team tijdens de uitzendin-
gen op RTL7 rond 19.00 uur 
en 22.30 uur en op internet via  
www.finstral-rally.com of facebook 
www.facebook.com/finstralrally .

Meer sport voor jongeren 
bij Multi Mondo
Mijdrecht - Jongeren kunnen nu 
meer in actie komen via sportactivi-
teiten van de interculturele stichting 
Multi Mondo. Woensdag 16 januari 
start een nieuwe wekelijkse zwem-
groep voor kinderen vanaf 8 jaar in 
het Veenweidebad. Vanaf het einde 
van januari kunnen vaders en zoons 
op zondagavond in de zaal voetbal-
len.
Het doel van deze nieuwe initiatie-
ven is om jongeren meer in bewe-
ging te krijgen op een leuke ma-
nier. Zo kunnen ze in een gezellige 
groep samenwerken aan hun con-
ditie, hun zwemtechniek verbeteren 
en iets nieuws leren in bijvoorbeeld 
een workshop duiken. Een van de 
gewenste neveneffecten is natuur-
lijk afvallen en om overgewicht te 
voorkomen.
Dat laatste geldt ook voor het zaal-
voetballen. Daarbij is het voor-
al de bedoeling dat duo’s van va-

der en zoon (vanaf 13 jaar) samen 
hun energie kwijt kunnen. Als een 
van de twee er niet bij kan zijn, blijft 
de ander natuurlijk gewoon welkom. 
Het gaat er vooral om meerdere ge-
neraties zaalvoetbalwedstrijden te 
laten spelen. Dit kan op elke laatste 
zondag van de maand in sportzaal 
de Eendracht. Het seizoen duurt tot 
eind juni. Wie onbeperkt wil kunnen 
meedoen, betaalt daarvoor maar€ 10 
euro, zodat de kosten geen reden 
hoeven te zijn om niet mee te doen.
Stichting Multi Mondo biedt ook het 
zwemmen zo goedkoop mogelijk 
aan: dat kost namelijk maar €50 eu-
ro. Deze scherpe prijzen zijn moge-
lijk vanwege subsidie van gemeen-
te De Ronde Venen. Iedereen die in-
teresse heeft, kan meer informa-
tie opvragen via: info@multimondo.
nl of via stichting de Baat: tel. 0297-
230280 (ma. t/m do. 9.00-15.30 uur) 
of via 06-26999395.

Voor vijf euro extra ook groepslessen bij Just Fitness

Heren 2 Veenshuttle 
kampioen

De Ronde Venen - Afgelo-
pen zaterdag speelden de he-
ren van het tweede badminton-
team van Veenshuttle tegen Zee-
burg in Amsterdam. Alhoewel het 
aantal punten al zodanig was dat 
het kampioenschap het team niet 
meer kon ontgaan werd de wed-
strijd met spanning tegemoetge-
zien. Zeeburg stond tweede en 
het was de vraag of ze de heren 
van Veenshuttle van de overwin-
ning af konden houden. Dan zou 
dat de enige verliespartij van het 
team zijn. Ruud en Hans begon-
nen de eerste dubbel. Na eni-
ge tijd wennen aan de zaal en 
de shuttle werd toch wel duide-
lijk dat de winst naar Veenshut-
tle ging. Beide games werden ge-
wonnen. Pieter en Joop herhaal-
den dit en slaagden er in met ge-
degen spel de twee games bin-
nen te halen. Daarna begon Hans 
aan zijn enkel tegen Jeroen. Dit 
werd een echte slijtageslag. De 
eerste game ging na hard wer-
ken naar Hans. De tweede ech-
ter met zeer goed spel naar Je-
roen. Dus de derde game moest 
de beslissing brengen. Hierin liep 
Jeroen uit tot 14-7. Toen hervond 
Hans zich en kwam langszij, 20-
20. Hans kwam voor op 21-20, 

maar moest uiteindelijk toch voor 
Jeroen buigen met 23-21. Een 
prachtige wedstrijd. Ondertus-
sen had Ruud met goed spel Felix 
geen kans gegeven. Tussenstand 
dus 3-1. Pieter had een zware 
dobber. Hoewel steeds dicht in de 
buurt kon hij het toch niet bolwer-
ken. Beide games voor Zeeburg. 
Stand 3-2 voor Veenshuttle. Joop 
mocht het opnemen tegen Mar-
tin. Na wat tactische aanwijzigin-
gen van Ruud ging het goed. De 
eerste game werd eenvoudig ge-
wonnen. In de tweede game pak-
te Martin de service wat anders 
aan en maakte het Joop in het be-
gin toch lastig. Maar door conse-
quent de backhand van Martin op 
te zoeken werden de punten weer 
binnengehaald en ook de tweede 
game gewonnen. Stand 4-2 voor 
Veenshuttle. Ruud en Joop speel-
den een goede dubbel tegen Leen 
en Martin. Echt in de problemen 
kwamen ze niet. Dus weer een 
punt voor Veenshuttle.
Hans en Pieter hadden het zwaar-
der. Maar gedegen spel en goed 
inzicht zorgden ook hier voor de 
winst. Eindstand 6-2 voor Veens-
huttle. Conclusie een ongesla-
gen kampioenschap. Een felicita-
tie waard. 

De Vinken B1 blijft winnen
Vinkeveen - Zaterdag 13 janua-
ri speelde het De Vinken B1 korf-
balteam de eerste wedstrijd van 
2013 in De Boei tegen Atlantis B2 
uit Mijdrecht. De Vinken kende een 
goede start, al snel kwam een 2-0 
voorsprong op het scorebord. Ro-
my Bras scoorde het eerste doel-
punt uit een afvallende bal en kort 
daarna verzilverde Patrick Mur een 
verkregen strafworp. Atlantis wist 
terug te komen tot 2-2. Het maken 
van acties zonder bal zien de coa-
ches van De Vinken graag vaker ge-
beuren, Romy Bras wist hieruit de 
3-2 te scoren. Wederom wist Atlan-
tis de achterstand goed te maken 
en daarmee werd de gelijkopgaan-
de eerste helft beëindigd met een 
3-3 stand. In het tweede aanvals-

vak scoorde Melvin Jansen van af-
stand, Tiffany ten Den scoorde een 
mooie doorloopbal en gaf de assist 
voor de wegtrekbal van Amber Nag-
tegaal. Amber scoorde nogmaals uit 
een doorloopbal aangegeven door 
Mike Duikersloot.
Atlantis bleef hier en daar ook mee 
scoren en liet het gat niet groter 
worden dan 3 doelpunten. Het eer-
ste aanvalsvak werkte deze wed-
strijd goed voor elkaar, Patrick Mur 
en Jerom Stokhof waren sterk in de 
korfzone en de dames wisten veel 
kansen te creëren.
Mirjam Oussoren en Romy Bras wis-
ten beiden te scoren van afstand en 
Jerom beloonde zijn eigen steunen-
de werk met een goed gemikt af-
standsschot. De eindstand was 10-7.
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Argon heeft een tweede G-team
Mijdrecht - Eigenlijk waren ze al van start 
gegaan net voor de winterstop maar nu wor-
den ze definitief in de schijnwerpers gezet. 
Ze hebben er ook lang op moeten wachten 
voordat er genoeg spelers waren om de G2 
in het leven te roepen. Argon G2 komt lan-
delijk qua sterkte uit in de 3e categorie en 
tot nu gaat het prima. Ze winnen wat, ver-
liezen wat maar het belangrijkste blijft het 

sportplezier en de gezelligheid binnen het 
team. Iedere week raakt men beter op elkaar 
ingespeeld en is een stijgende lijn waar-
neembaar. Afgelopen zaterdag is de compe-
titie weer begonnen en ze hadden er weer 
zin in. Helaas werden de doelkansen tegen 
AS 80 niet omgezet in doelpunten waardoor 
de eerste wedstrijd verloren ging. Volgende 
week gewoon weer een nieuwe kans…

Winst voor Hertha C1
Vinkeveen - Het was een inhaal-
wedstrijd en eigenlijk stond er dus 
niets op het spel. Al direct na het 
fluitsignaal toonde Hertha het ini-
tiatief. Ze speelden aanvallend en 
hielden Breukelen onder druk. Al in 
de 5e minuut gaf Rene een voorzet 
die door Maikel prachtig werd inge-
schoten. Een tweede goal viel al snel 
in de 12e minuut. Julian schopte de 
bal voor het doel. De keeper pakte 
de bal, maar liet de bal los. Sverre 
kon het toen afmaken  0-2. 

In de 15e minuut scoorde Rene uit 
een vrije trap van Thom met het 
hoofd het derde doelpunt. Hertha 
zat op rozen, dachten ze, maar on-
derschat nooit de tegenstander.

Hertha werd makkelijk en kreeg 
minder controle op de wedstrijd. 
Breukelen kreeg meer vat op de 
wedstrijd en combineerde in die fa-
se beter. In de 23e minuut scoor-
den zij het eerste tegendoelpunt. 
Dit was tevens de ruststand. Na de 
rust begon Breukelen gelijk sterk. 
Ze scoorden in de 3e minuut een 
tegentreffer, een strak schot in de 
driehoek, onhoudbaar voor Bas. 

Heel langzaam kwam het besef bij 
Hertha dat ze weer moesten gaan 
combineren, positiespel, elkaar aan-
spelen over de grond, druk zetten 
op de verdediging van Breukelen. 
Ze hadden heel even gedacht dat ze 
de wedstrijd al hadden gewonnen, 
maar dat was dus niet zo. In de 6e 
minuut werd Rene ten val gebracht 
in het strafschopgebied, penalty. Gi-
no nam de strafschop en schoot de 
bal net over de bovenlat, jammer.

Commentaar
Het bleef hierdoor wel heel span-
nend. Wel werd de wedstrijd wat 
grimmiger. Er werd door de spe-
lers meer commentaar op de lei-
ding gegeven. De scheidsrechter 
waarschuwde hiervoor. Uiteindelijk 
stuurde hij een speler van Breuke-
len voor 5 minuten van het veld om-
dat hij zijn mond niet kon houden. 
Heel langzaam kwam Hertha weer 
wat beter in de wedstrijd. Ze hadden 
het positiespel weer teruggevonden. 
Het kon dan ook niet uitblijven dat 
Hertha deze wedstrijd winnend zou 
afsluiten. In de 32e minuut scoorde 
Jesse met een afstandsschot, hoog 
in het doel, de beslissende treffer.

Hertha F4 winterkampioen
Vinkeveen – Zaterdag 12 januari moesten de 
jongens van Hertha F4 alweer aantreden voor 
een wedstrijd tegen Abcoude F6. De eerste 
helft liet tegenpartij Abcoude F6 al snel van 
zich spreken, want voordat het Hertha F4-
team goed en wel op de posities stond, lie-
ten ze zich verrassen door een tegentreffer in 
de derde minuut vanuit een hoekschop. Kee-
per Ravi Verbruggen probeerde het doel goed 
te dichten, maar kon toch niet voorkomen dat 
met wat tik-tak voetbal de bal uiteindelijk in 
de netten terechtkwam. Dat was een tegen-
valler, maar wel een goed wakker-schud mo-
mentje.

Even waren de heren nog wat van hun stuk 
en zoekende om in hun spel te komen, maar 
halverwege de eerste helft werd de kant van 
de tegenstander steeds vaker en intensiever 
door de heren van Hertha gevonden.
Het jagen op de overwinning was begon-
nen, maar wierp nog niet direct de gehoopte 
‘vruchten’ af. Dus moesten de heren met een 

1-0 achterstand de rust in. Bij het begin van 
de tweede helft liet Abcoude F6 opnieuw zien 
wel zin te hebben in de overwinning en was er 
al snel een doorbraak. 2-0 .
Nu kwam er een keerpunt, en Hertha F4 
kreeg vleugels. Na eerst nog een aanval van 
Abcoude waarbij Keeper Sem met een mooie 
redding kwam, keerde het tij. Bij de uittrap 
ging de bal door naar Wouter Bakker, die met 
een prachtige voorzet de bal voor de voeten 
van teammaat Daan van Dalfsen kreeg en 
met een mooie pegel de 2-1 aantekende. Na 
een uittrap van Abcoude wist Owen Michels 
de bal te veroveren en na de bal goed afge-
speeld te hebben aan Noa, wist deze de kans 
te verzilveren en zette 2-2 op zijn naam. Het 
werd nog even heel spannend toen Abcoude 
F6 in de 18e minuut nog een grote kans had 
vanuit een hoekschop, maar die ging geluk-
kig met een afzwaaier de mist in. En toen ein-
delijk het eindsignaal en werd Hertha F4 met 
een gelijkspel dat knap was gespeeld vanuit 
een 2-0 achterstand, kampioen.

De Vinken 1 delft het 
onderspit
Vinkeveen - Zaterdag 12 janu-
ari speelde het vlaggenschip van 
korfbalvereniging De Vinken tegen 
Oranje Nassau. Tegen de Amster-
dammers werd in de thuiswedstrijd 
tot nu toe de enige overwinning be-
haald. Nu nam Oranje Nassau de 
hele wedstrijd de voorsprong, maar 
De Vinken liet zich niet uit het veld 
slaan. In de slotfase kwam De Vin-
ken nog dichtbij tot een eindstand 
van 21-19.

Jelle Mul
Voor de tweede helft van het zaal-

seizoen heeft De Vinken de taak 
zichzelf vrij te stellen van degrada-
tie. Oranje Nassau heeft één punt 
meer op de ranglijst, waardoor voor 
beide teams de druk hoog was om 
te winnen. In de aanval startten Ma-
riska Meulstee, Melanie Kroon, Pe-
ter Kooijman en Gerwin Hazele-
ger. Verdedigend begonnen An-
nick Stokhof, Eva Hemelaar, Kelvin 
Hoogeboom en Rudy Oussoren.
Beide achttallen kwamen voortva-
rend uit de startblokken. Mariska‘s 
eerste schot was raak en wegtrek-
kende schoten van Kelvin leverden 

Argon E1 is de echte winterkampioen
Mijdrecht - Om officieel kampioen van de najaars-
competitie te worden moest ‘even’ gewonnen worden 
van ’s Graveland E2. Al dacht De Vecht de winst al in 
hun zak te hebben. Boaz zat al snel goed in de wed-
strijd en scoorde de 1-0 in de rechterhoek. Daarna 
volgdn er wat kansen die werden gemist. Totdat Fou-
ad een voorzet gaf vanuit de achterhoede naar Boaz 
en die hem over de keeper heen het doel in schoot. 
Stanley maakte daarna een prachtig schot op de lat! 
Als aanvoerder riep hij de jongens toe: ”We zijn er nog 
niet, kom op jongens!!” Fouad wilde zelf scoren en 
probeerde het voor de 3-0 in de linkerhoek. Toch deed 
’s Graveland zijn best om wat tegengas te geven, maar 
Luciën keepte ze er allemaal geweldig uit! Fouad gaf 
de bal over aan Stanley die hem vervolgens naar Mika 
kopte. De kans werd benut voor de 4-0.Er werd gewis-

seld en de E1 bleef sterk en kon de 5-0 maken. Stanley 
maakte voor de rust 6–0 in de rechterhoek.

Eigenlijk was de winst al binnen, maar de jongens lie-
ten een mooi spelletje voetbal zien met goed overspe-
len in de tweede helft. Mats en Tim stonden nu links-
voor en in de spits en er werden wederom 4 doelpun-
ten gemaakt voor de eindstand 10-0! Duidelijk een 
overwinning en tijd voor een feestje. Met applaus van 
de toeschouwers, (kinder)champagne en veel gejuich 
gingen de mannen het veld af. Met z’n allen de kleed-
kamer in en met de voetbalkleding onder de douche, 
want dat mag anders nooit. Als afsluiting in de kanti-
ne een flesje drinken en een patatje eten. Als verdien-
de winnaars kregen ze van trainer Ronald ook nog een 
beker om het feest compleet te maken!!

Meiden van Hertha MB1 
winnen van Buitenveldert
Vinkeveen - Na een weekje in trai-
ning te zijn geweest begonnen de 
meiden uit Vinkeveen afgelopen za-
terdag aan de wedstrijd tegen Bui-
tenveldert. De wedstrijd was nog 
geen 5 minuten bezig en door de 
snelle linksbuiten van Buitenveldert 
stond het binnen no time 0-1 voor 
de gasten uit Amsterdam. Dit was 
niet de bedoeling en de Hertha mei-
den hadden daaarna veel grote kan-
sen. Halverwege de eerste helft was 
het toch Roxy die na een Messi-ach-
tige solo de 1-1 binnentikte. Hertha 
bleef aanvallen maar de acherhoe-
de moest altijd waakzaam zijn voor 
de spelmaakster van Buitenveldert. 
Vlak voor rust was het eindelijk na 
vele kansen Milou die koelbloedig 
de 2-1 maakte. Het spel in de eer-

ste helft was niet super maar Hertha 
hadd afgesproken dat het de twee-
de helft meer op de helft van de te-
genstander zouden spelen. Dit ge-
beurde omdat Danitsja in de voor-
hoede ging spelen en Isra in de ver-
dediging ging. Ook werd Nadine op 
de gevaarlijke spits van Buitenvel-
dert gezet. Door deze verandering 
kon een goed voetballende Amber 
met een prima schot de 3-1 op haar 
naam zetten.

Dit doelpunt was een goede voor-
bode om de wedstrijd goed af te 
sluiten. Op een paar kansen van 
Buitenveldert was het eigenlijk maar 
Hertha dat bleef voerballen en door 
doelpunten van twee keer Roxy en 
Emily was het feestje compleet.

twee scores op. Ook Oranje Nas-
sau wist drie maal te scoren. Hierna 
ging Peter Kooijman door zijn en-
kel en verliet hinkend en balend het 
veld. Junior Jelle Mul was zijn inval-
ler en begon sterk met het onder-
scheppen van ballen in de afvang. 
Een aantal knullige uitspeelballen 
werd onderschept door de Amster-
dammers en optimaal benut. Ook 
de vrije ballen waren bijna één op 
één bij Oranje Nassau. Zo keek De 
Vinken in de rust tegen een achter-
stand van 10-6.

Strijdend ten onder
Na rust volgde, na een Amster-
damse treffer, een prachtige diep-
te doorloopbal van Mariska. Nas-
sau’s scoringspercentage lag hoog 
in deze fase, maar met de scores 

van Eva, Gerwin, Mariska en Me-
lanie bleef het verschil op vijf. Even 
leek het gat kleiner te worden met 
de vijfde treffer van Mariska, maar 
opnieuw twee scores gaven de Am-
sterdammers vleugels. Het pleit leek 
beslecht, want telkens lag het ant-
woord klaar op een Vinkeveense 
score. Enkel de laatste vijf minuten 
waren voor ABN-Amro’ers. Maris-
ka en de ingebrachte Emese Kroon 
scoorden van afstand en met een 
schitterende bal van Kelvin op Ru-
dy werd een mooie kans gecreëerd. 
Een minuut later zag Kelvin zijn zes-
de treffer door de mand vallen en 
bracht het verschil tot twee. Met 
lange aanvallen van Oranje Nassau 
tikten de laatste seconden weg en 
kon De Vinken het niet spannender 
maken dan 21-19.

Argon D4 kampioen najaarscompetitie

Mijdrecht - Argon D4 is doorge-
gaan waar het vorig jaar de compe-
titie mee had afgesloten, namelijk 
kampioen worden. Makkelijk verlie-
pen de wedstrijden niet altijd, maar 
gelukkig vielen de doelpunten altijd 
aan de goede kant en op het juiste 
moment. Slechts eenmaal werd ver-
loren, met 1-2 van Baarn. En als het 
er op aan moest komen won Argon 
de wedstrijd van zijn directe concur-
renten. In een spannende wedstrijd 
werd in Vinkeveen gewonnen van 
Hertha D2 met 0-2, een sterke te-

genstander met goede voetballers. 
En afgelopen zaterdag moest er ge-
voetbald worden tegen de ande-
re concurrent, Olympia D2. Argon 
maakte binnen 2 minuten 1-0 via 
Enes. De eerste 10 minuten was Ar-
gon sterker en speelde de bal goed 
rond. Olympia werd echter gevaar-
lijker en kreeg de ene na de andere 
opgelegde kans.
Het was Olympia dan ook dat scoor-
de in de 18de minuut.
En dat was voor Argon het sein om 
de wedstrijd weer op te pakken. 

Door goed samenspel kwam Olym-
pia er niet meer aan te pas. Yanick 
scoorde Argons tweede doelpunt, 
Martijn de derde en Enes de vierde. 
In de tweede helft probeerde Olym-
pia zich nog te verzetten door 4 keer 
tegen te scoren, maar door doel-
punten van Mo, Sala, Jesse en Mar-
cio werd dit verzet gebroken en een 
knappe 10-5 overwinning behaald. 
Michiel was achterin de baas en 
leidde de verdediging uitstekend. 
Milan, Moreno en Stijn stonden 
weer eens goed te verdedigen te-

gen de snelle spitsen van Olympia. 
En met de snelheid van Martijn was 
er voor die spitsen al helemaal geen 
doorkomen aan.

En als het echt gevaarlijk dreigde te 
worden, dan stond Niek er met goed 
keeperswerk de bal uit het doel te 
ranselen. 

Een terechte kampioen door 10 
wedstrijden te winnen, met een 
doelsaldo van 52 doelpunten voor 
en 13 doelpunten tegen.



Uithoorn - Op zondag 13 januari 
is de laatste wedstrijd van de club-
competitie verreden op Fort bij De 
Kwakel.
Als eerste ging de jeugd van 8-9 en 
10-11 jaar van start. Deze jongens 
rijden grotendeels op de bmx fiets!

De dagzege bij de 8-9 jarigen ging 
naar Sem Knook, 2. Ferdi Cevahir, 3. 
Moreno Blom, 4. Jeffrey Zwart. Bij 
de 10-11 jarigen ging de dagwinst 
naar Izar van Vliet, 2 Flip van Walra-
ven, 3 Jesse Versteeg.
De winnaars van de eindklasse-
ment: 8-9 jaar:
1. Jeffrey Zwart, 2. Sem Knook
10-11 jaar:
1 Flip van Walraven, 2 Ian vd Berg 

Hierna mochten de overige deelne-
mers van start. Bij de jeugd van 12-
14 jaar, een beetje uitgebreid met 
een paar 15-jarigen, was de dag-
winst voor Roberto Blom voor Lo-
rena Wiebes en Lars Wiebes. Stijn 
Ruijter ging nog een keer onderuit 
en ook Sven Nijhuis maakte een be-
hoorlijke buiteling met zijn fiets. Ge-
lukkig voor Sven bleef hij op een 
meter van het water liggen en werd 
hij door een filmende moeder uit zijn 
benarde positie bevrijd. De eind-
winst ging met ruime voorsprong 
naar Lorena Wiebes.
Michael van Meerland (40-) bouw-
de gelijk een mooie voorsprong op, 
maar moest later in de wedstrijd op-
geven door een kapotte derailleur. 
Zijn voorsprong in het klassement 
was groot genoeg om toch de eind-
overwinning op te eisen. Ook Men-
no Koolhaas moest opgeven nadat 
hij gevallen was en overreden door 
de snelle Frans van Heteren.  Vol-
gende week met de fortcross komt 
hij vast weer terug. Sven Wiebes 
werd tweede. Bart de Veer had het 
NK veldrijden van gisteren nog in 
de benen en eindigde op de derde 
plaats. Op Frans van Heteren staat 
geen maat en de dagwinst was voor 
hem. De eindoverwinning ontging 
hem doordat hij een aantal wed-
strijden afwezig was. Achter Frans 
worden altijd heel wat onderlinge 
‘strijdjes’ gestreden. Dit keer wa-
ren Marcel Versteeg en Wilfred Ze-
ijerveld de 2e en 3e man in de wed-
strijd. De eindwinst ging naar Cock 
Fangmann, voor Frans van Heteren 
en Marcel Versteeg. 

Mijdrecht - In de eerste helft van 
het binnenseizoen wist het Atlan-
tis 1 korfbalteam bijna elke wed-
strijd te winnen. Alleen de eerste 
wedstrijd van het binnenseizoen 
tegen SDO (H) 1 werd verloren. 
Met de koppositie in handen was 
het afgelopen zaterdag tijd om re-
vanche te nemen op SDO.

Deze zaterdag was Atlantis beter 
voorbereid op het fysieke spel van 
SDO, waardoor het in de eerste fa-
se van de wedstrijd gelijk op ging 
tussen de beide ploegen. Het aan-
vallende spel van SDO zag er ver-
zorgd uit en de juiste spelers wer-
den uitgespeeld om een goal te 
maken. Atlantis had meer moei-
te met een goede aanval opzetten, 
waardoor het halverwege de eer-
ste helft al niet meer mee kon sco-
ren met de tegenstander. Atlan-
tis ging dan ook opnieuw met een 
forse achterstand de rust in. Met 
iets meer lengte en een andere 

verdedigingstactiek ging de ploeg 
weer met frisse moed de kleedka-
mer uit. Kort na het eerste fluitsig-
naal dat de tweede helft in luidde 
kwam Atlantis nog een punt ach-
ter door slordige fouten in de ver-

dediging.  Ook in de tweede helft 
bleef SDO makkelijk scoren en 
goed verdedigen, waardoor Atlan-
tis het lastig had aanvallend. Aan 
het einde van de wedstrijd bleek 
dat Atlantis te weinig vechtlust 

had om de grote achterstand in te 
kunnen halen. De wedstrijd werd 
verloren met 10-15. Atlantis staat 
echter nog steeds op de eerste 
plaats in de competitie gedeeld 
met SDO en Gemini. 
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Prijsklaverjassen in
De Merel

Vinkeveen - Komende vrijdag 18 
januari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel. 2. U dient om 20.00 
uur aanwezig te zijn en uiterlijk 
om 20.15 uur zal gestart worden 
met kaarten, dit op veelvuldig ver-
zoek. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten 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 prijs-klaverjasavond:
1. Peter v. Kerkwijk  7219 pt. 
2. Dirk Nieuwkerk  7199 pt. 

3. Nico May  7197 pt. 
4. Leni Bon  7123 pt. 
5. Ed Valk  7064 pt. 
De poedelprijs was deze avond 
voor Cock Meijer met 4615 pun-
ten.

Data voor het prijsklaverjassen 
in de Merel tot aan de vakantie 
in 2013: 18 januari, vervolgens 1 
en 15 februari, 1,15 en 29 maart, 
12 en 26 april, 10 en 24 mei, 7 en 
21 juni en 5 juli. Aanvang van alle 
avonden is 20.15 uur. Café de Me-
rel kunt u vinden Arkenpark Mur 
43 in Vinkeveen, tel. 0297-263562.

Genomineerden 
Sportverkiezingen DRV 

2012 bekend
De Ronde Venen - De geno-
mineerden voor de prijzen van 
sportman, sportvrouw, sportta-
lent, sportploeg en sportvrijwilli-
ger van 2012 zijn bekend. Uit de 
door inwoners en sportverenigin-
gen voorgedragen namen heeft de 
jury per categorie de genomineer-
den geselecteerd. De winnaars 
worden op vrijdagavond 25 janua-
ri aanstaande bekendgemaakt tij-
dens de Sportverkiezingen in De 
Meijert in Mijdrecht. Tot decem-
ber 2012 was iedereen in de ge-
legenheid sporters voor te dra-
gen voor de verschillende titels. 
Op basis van de voorgedragen 
namen, heeft de jury per catego-
rie drie kandidaten geselecteerd. 
De uitreiking van het sporttalent, 
de sportvrouw en sportvrijwilliger 
van het jaar zullen afwijken van de 
normale gang van zaken. De ge-
nomineerden voor deze catego-
rieën blijven nog even geheim en 
worden onthuld op de avond van 
de sportverkiezingen! De reeds 
bekende genomineerden zijn: 

Sportploeg 
Basketball team MU22 van Argon 
basketball spelen met hun mei-
den op het hoogste niveau van 
hun leeftijdscategorie.
Handbalteam HSV ’69 heeft met 
hun team DS2 (dames) op het 
veld het kampioenschap binnen 
weten te slepen.
Korfbalteam Atlantis B1 is kampi-
oen geworden in het zaalseizoen 
en gepromoveerd n aar de lande-
lijke eerste klasse.

Sportman
Schaatser Kevin Regelink heeft 
vorig jaar de titel sportman van 
het jaar 2011 binnen gehaald, hij 
rijdt dit seizoen bij de A marathon 
rijders en zet zich ook op lokaal 
niveau maatschappelijk in. 
Lars Overzee beoefent de sport 
boomerang gooien, hij reist de 
hele wereld af om aan internatio-
nale toernooien deel te nemen en 
is onder andere met zijn team we-
reldkampioen geworden. 
Frans Woerden loopt hard, deze 
Veenloper liep verschillende wed-
strijden en is de eerste Nederlan-
der die 100 marathons onder de 3 
uurs-grens liep.

Tijdens de Sportverkiezingen op 
vrijdagavond 25 januari wordt 
bekendgemaakt wie de win-
naars zijn binnen alle categorie-
en. Sportliefhebbers die de ont-
knoping willen bijwonen zijn van 
harte welkom de Sportverkiezin-
gen bij te wonen. De verkiezin-
gen beginnen om 19.30 uur en 
vinden plaats in De Meijert, Dr. J. 
v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht. De uit-
nodiging met het programma van 
de Sportverkiezingen vindt u op 
www.derondevenen.nl. 

Voor de organisatie is het van be-
lang om te weten hoeveel perso-
nen er aanwezig zullen zijn. Meld 
u dus aan als u op 25 januari naar 
De Meijert komt. Dat kan door een 
mail te sturen naar E.: b.bokkes@
derondevenen.nl of door te bellen 
met T. (0297) 291651.

Maak kennis met tennis 
voor kinderen!
Mijdrecht - Elk jaar organiseert 
Tennisvereniging De Ronde Ve-
ner  een zogenaamde  ‘puppy-trai-
ning’ voor jonge kinderen van 6 
t/m 8 jaar. Al spelenderwijs maken 
zij kennis  met de tennissport. De 
trainer (Ruud van der Helm) gaat 
in 4 lessen een basis leggen voor 
het echte tennisspel. Hij zal o.a de 
balvaardigheid met je gaan trainen 
door middel van verschillende oefe-
ningen en tijdens de laatste les krijg 
je een balvaardigheidsdiploma. De 
lessen worden gegeven op de dins-

dagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 
en bij voldoende belangstelling van 
17.00 tot 18.00 uur. Deze 4 lessen 
kosten 20,- euro. De data zijn dins-
dag 5/12/29 februari en 5 maart. 
In verband met de voorjaarsvakan-
tie slaat de vereniging dinsdag 19 
februari over. Lijkt het je leuk om 
mee te doen aan de tennis-puppy-
training geef je dan op vóór maan-
dag 28 januari. Heb je nog vragen 
of wil je je opgeven dan kan dat via 
de mail jeugd@tvdrv.nl  of bij Anja 
Pauw 06-11094435.

Open Kampioenschap darten
De Kwakel - Zaterdag 19 janua-
ri is het dorpshuis het strijdtoneel 
voor de 11e Open kampioenschap 
Darten De Kwakel. Ditmaal is het 
een gemengde wedstrijd. Dus he-
ren en dames strijden om dezelfde 
titel. Deelname kost 5 euro. De in-
schrijving start om 12.00 uur en de 
wedstrijd begint om 13.30 uur. Voor 
meer inlichtingen kunt u contact 
opnemen met Pieter Langelaan: 06-
11434716.  Net als vorig jaar kan er 
weer gestreden worden om de Tri-
plepot. Hoe werkt dit? Deelnemers 
en bezoekers kunnen een gooi 
doen naar de Triplepot. Een lot met 
kans op deelname kost 1 euro. Dit 

geld gaat in de Triplepot. Door mid-
del van loting onder de verkoch-
te lootjes wordt bepaald wie er met 
drie pijlen op een bepaalde Triple 
mag gooien. Een 20-zijdige dobbel-
steen bepaalt welke Triple geraakt 
moet worden. Per juiste Triple krijgt 
de gooier één derde van de Triple-
pot, met een minimum van 50 eu-
ro. Kortom, de pot groeit per ver-
kocht lootje en krimpt per juist ge-
gooide Triple. De ActiviteitenCom-
missie van het dorpshuis hoopt 
op  19 januari vele darters en be-
zoekers te begroeten in het Dorps-
huis ‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16. 
Tel. 0297-531528.

Zwaarbevochten strijd 
volleybalheren Atalante H1
Vinkeveen - Op woensdag 9 ja-
nuari was het dan zover. De vol-
leybalmannen van Atalante A-si-
de H1 (2e) kwamen tegen de kop-
loper VCH H1 te staan in de FBK-
hal te Hoofddorp. Het was op voor-
hand een beladen wedstrijd aange-
zien drie mannen van Atalante bij 
VCH hebben gespeeld en daardoor 
gebrand om een goede prestatie af 
te leveren. De eerste set haalde het 
team vrij makkelijk binnen.

De 2e set werd met de winnende ba-
sis gestart. Die set liep wat meer ge-
lijk op. Dan stonden de mannen van 
A-side Atalante weer 1 puntje voor 
en dan weer de mannen van VCH 1 
puntje voor. Er werd aan beide kan-
ten goed aangevallen en de verde-
diging was regelmatig goed op or-
de bij beide teams. De eerste time-
out werd dan ook pas op 17-18 ge-
nomen door de coach van VCH na-
dat Atalante 3 punten op rij scoor-
de. Na de time-out begon de A-si-
de machine een beetje te haperen. 
De pass kwam niet meer goed bij 
verdeler Frans Roos aan, waardoor 
hij hun sterke middenaanval niet in 
stelling kon brengen. Na wat onno-
dige foutjes stond de Vinkeveen-

se ploeg opeens 22-18 achter! Dat 
waren 5 punten op rij voor VCH. De 
daaropvolgende time-out van Je-
roen Moolenaar mocht helaas niet 
baten. Deze set ging Atalante dan 
ook roemloos ten onder met 25-21 
voor de thuisspelende ploeg.
De 4de set was wederom een zeer 
fanatieke spannende strijd. En dat 
ondanks de 1-2 achterstand in sets. 
Winst zat er zeker in en het gevecht 
ging voort. Met name twee Vinke-
veense supporters Roos Aarsman 
en Annie Aarsman moedigden de 
mannen luidkeels aan en gilden om 
het hardst om de mannen naar een 
overwinning te schreeuwen. Van 
meet af aan gelijk op, op karakter, 
op conditie, op vechtlust, op inzicht, 
op het kampioenschap... alles op al-
les... Maar helaas was het wederom 
VCH dat met miniem verschil de set 
en wedstrijd naar zich toe trok, weer 
met 24-26! En dat geeft wel aan hoe 
de teams aan elkaar gewaagd wa-
ren. En wat een kater de mannen 
hebben opgelopen. De afstand met 
de koploper is nu vergroot naar 6 
punten, en precies halverwege de 
competitie wordt dat weliswaar iet-
wat uitdagender maar zeker niet on-
haalbaar!

Atlantis 1 begint het jaar met verlies

Atlantis D1 speelt gelijk
Mijdrecht – Het  D1 korfbalteam 
van Atlantis moest afgelopen za-
terdag 12 januari in Maarssen te-
gen OVVO D1 spelen. Atlantis be-
gon gelijk met een mooie doorloop-
bal van Anna aangegeven door Jurj-
en: 0-1. OVVO kwam echter gelijk 
terug met een afstandsschot, waar-
door het 1-1 werd. Meteen scoorde 
Atlantis weer met een afstandsschot 
van Anna de 1-2. Helaas kwam OV-
VO met een afstandsschot op 2-2, 
en wist daarna nog drie keer te sco-
ren. De stand was 5-2. Na de vak-
wissel wist Sander de score met een 
doorloopbal op 5-3 te brengen. OV-
VO scoorde de 6-3 en weer wist 
Sander te scoren. De ruststand was 
6-4. Na een aantal aanwijzingen van 
coach Kris ging het team strijdlus-
tig de tweede helft in. Fay kwam 
na de rust voor Jennifer in het veld. 
Niet lang daarna raakte Anna ge-
blesseerd en werd vervangen door 

Ilona. Robin wist met een door Fay 
verdiende strafworp de 6-5 te sco-
ren. Jurjen scoorde op aangeven 
van Robin een verre doorloopbal: 
6-6. Ook OVVO wist helaas nog te 
scoren waardoor het 7-6 werd. Ilo-
na wist via een schot de stand op 
7-7 te brengen. Toen kwam de vak-
wissel en wist OVVO de 8-7 te ma-
ken. Sander maakte de 8-8 met 
een doorloopbal op aangeven van 
Iris. Daarna werd de 9-8 door OV-
VO op het scorebord gezet. Iris wist 
Sam een goede bal aan te spelen 
waardoor het 9-9 werd. Weer scoor-
de Sam, ditmaal met een strafworp 
de 9-10. In de laatste minuut scoor-
de OVVO de gelijkmaker en ook de 
eindstand 10-10.
Al met al was het tot in de laatste 
seconde een spannende wedstrijd. 
Atlantis D1 moet 26 januari in sport-
hal de Tref in Zaandam uit spelen 
tegen ZKC.

Atlantis 2 verliest van 
Wageningen 5
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het tweede team van korf-
balvereniging Atlantis haar eer-
ste returnwedstrijd van het lopen-
de zaalseizoen thuis in sporthal de 
Phoenix tegen de nummer één, Wa-
geningen 5. Het eerste duel werd 
verloren met 12-5. Het zou dan ook 
een zware opgave worden de erva-
ren ploeg uit Wageningen te ver-
slaan. Helaas bleek Atlantis ook 
deze wedstrijd niet bij machte de 
wedstrijd met winst te beëindigen. 
De wedstrijd werd met 6-13 ver-
loren. Atlantis startte voortvarend. 
Door fel en gretig spel kwamen zij 
in het eerste kwart van het duel op 
een voorsprong van 3-1. Wagenin-
gen veranderde haar verdedigende 
tactiek met succes. Het scoren stok-
te en het vertrouwen ebde steeds 

verder weg. De hele eerste helft 
werd er niet meer gescoord door 
de ploeg uit Mijdrecht, terwijl Wa-
geningen de bal nog zes keer door 
de mand zag vallen. Er werd gerust 
bij een stand van 3-7. Na rust had-
den beide ploegen moeite goals te 
maken. Wilde Atlantis nog een kans 
maken, dan moest de korf gevon-
den worden. Diverse wissels werden 
toegepast om het tij toch te keren. 
Helaas brachten de wissels niet het 
beoogde resultaat waardoor Wage-
ningen weg kon lopen naar 4-10. 
Een laatste opleving zorgde nog wel 
voor twee goals aan de kant van At-
lantis, maar het was al te laat om er 
nog een spannend slot van te ma-
ken. Bovendien sloegen de Wage-
ningers hard terug door in de laatste 
vijf minuten nog drie keer te scoren.

Atlantis B1 start in 2013 
goed en wint
Mijdrecht - Het vorige jaar eindig-
de al goed voor het Atlantis B1 korf-
balteam, want het team kreeg te ho-
ren dat ze één van de drie genomi-
neerde ploegen zijn voor Sportploeg 
van het Jaar! Het begin van dit jaar 
staat voor de B1 in het teken van de 
returnwedstrijden voor het zaalsei-
zoen in de eerste klasse B-aspiran-
ten. Als debutant had de ploeg als 
doelstelling om een nette top drie 
klassering neer te zetten, want het 
is immers het op één na hoogste ni-
veau van Nederland. Aan die doel-
stelling voldoet de ploeg heel goed 
en ze hebben zelfs nog uitzicht op 
het kampioensschap, wat betekent 
dat ze mogelijk kunnen spelen voor 
het kampioenschap van Neder-
land. Afgelopen zaterdag moest de 
ploeg aantreden tegen TZ Maar-
tensdijk.  
De start was gelijk goed en binnen 
een halve minuut stond het al 1-0 
door een mooie beginbal. Maar de 

ploeg speelde wat onrustig en nog 
wat stroef na alle vrije dagen. De 
verdediging stond onder grote druk 
en het lukte TZ om op gelijke hoogte 
te komen. Daarna lukte het Atlantis 
om uit te lopen naar een 5-2 voor-
sprong.  Het lukte de tegenstander 
om kort voor de rust terug te ko-
men naar 6-6, maar het slotakkoord 
was voor Atlantis en ze gingen de 
rust in met 7-6 voorsprong. Na de 
rust bleef het gelijk opgaan, maar de 
ploeg bleef continu voor staan. 
Bij 10-8 werd er weer een belang-
rijk gat van twee punten geslagen. 
De ploeg gaf deze voorsprong niet 
meer uit handen en maakte het ver-
schil zelfs drie doelpunten. In de 
slotfase kregen er weer twee spe-
lers uit de C1 speeltijd waarvan één 
zelf nog in de D zou mogen spelen. 
De eindstand werd uiteindelijk be-
reikt bij 13-11. Met deze overwin-
ning houdt Atlantis B1 druk op de 
koploper van de poule. 

Eindwedstrijd clubcross-
competitie UWTC
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