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Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

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

www.bms-travellers.nl

pers vanaf trekt, hou je misschien 15
‘gewone’ burgers over.
Er werd ook weinig nieuws verteld. Alles wat er verteld werd is al
tientallen malen verteld. In het kort
komt het er op neer, dat de Rijksoverheid al vele jaren bezig was met
plannen maken. De toenmalige raad
en colleges, maar deze raad en dit
college, hebben hier bewust of onbewust, niets mee gedaan.
Ze zijn pas echt gaan denken en
praten, toen het al te laat was. Toen
er voor de Rijksoverheid al vaststond dat er een herindeling ging
plaatsvinden en dat daar te allen tijde de gemeente De Ronde Venen bij

nodig was.
Wat de Rondeveense raad nog kon
doen was aangeven wat ze dan het
liefst wilde en wonder boven wonder heeft Gedeputeerde Staten de
wens van de Rondeveense raad tot
nu toe gerespecteerd en zelfs gekozen. Als het aan Gedeputeerde Staten ligt wordt De Ronde Venen ingedeeld bij Abcoude, Breukelen en
Loenen en wel per 1 januari 2010.
En nu kan de fractie van Ronde Venen Belang en Gemeente Belangen
blijven roepen dat ze het niet willen,
en dat de inwoners het niet willen,
het heeft geen zin. De inwoner heeft
afgelopen week weer laten zien

Voor het officiële
gemeentenieuws
zie PAGINA 2+3+4
dat ze het wel goed vindt, want wie
zwijgt stemt toe. Laat de raad zich
nu eindelijk eens als 1 geheel gaan
opstellen en als eenheid het er het
beste van maken.
Verspil geen energie meer in nodeloos tegenstribbelen. Geef aan dat
je meewerkt en laat weten wat je
daarvoor nodig hebt.
Ga vast praten met de toekomstige gemeenteraden. Ga overleggen
met de diverse fracties, dan kom
je straks goed beslagen te ijs, want
het is zo snel 2010. Voorkom dat je
straks een gemeenteraad krijgt met
19 verschillende fracties. Je wordt
ingedeeld, dus vanuit daar moet je
aan het werk.

Veel ophef in de raad, maar college blijft bij zijn mening:

Korver Makelaars O.G. B.V.
Korver Makelaars
O.G. B.V.12,
Stationsweg

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

de Irenebrug kwamen er bezwaren
vanuit de burgerij en daarna vanuit
de raad. De raad vond dat het college te voorbarig gehandeld had
zonder vooraf de commissie en de
bewoners van Amstelhoek er bij te
betrekken. Zij drongen aan op een
brief waarin duidelijk werd gesteld
dat de brief van het college zeker
niet de mening was van de Rondeveense raad.
De raad vindt dat er een uitgebreid
onderzoek moet komen waarbij en
de gemeente Uithoorn en de gemeente De Ronde Venen betrokken
zijn. Tijdens de commissie Ruimte van vorige week maandagavond
kwam de brief ter sprake. De brief
heeft de volgende inhoud:
De brief
“In onze brief van 4 december 2007
hebben wij aangegeven dat uw
voornemen om na de omlegging
van de N201 een ‘knip’ aan te brengen in het huidige tracé N201 en de
Irenebrug te vervangen door een
nieuwe brug voor langzaam verkeer, past binnen de mogelijkheid
en doelstelling om gebiedsvreemd

verkeer uit Amstelhoek te kunnen
weren. In deze brief hebben wij
eveneens aangegeven dat wij nog
niet hebben gecommuniceerd met
de gemeenteraad/commissie en dat
onze eerste reactie dan ook niet kan
worden beschouwd als een door de
gemeente ingenomen standpunt.
Inmiddels heeft er op 19 december
2007 een informatieavond plaatsgevonden voor de bewoners van Amstelhoek en heeft ook de raadscommissie kennis kunnen nemen van
uw voornemen. Hier is naar voren
gekomen dat het ontbreken van een
directe autoverbinding tussen Amstelhoek en het centrum van Uithoorn stuit op bezwaren. De bewoners van Amstelhoek hechten aan
een goede bereikbaarheid van de
voorzieningen in Uithoorn (winkels,
scholen en zorginstellingen).
Zoals wij hebben aangegeven in het
overleg met uw college op 7 januari 2008 zijn wij met u van mening
dat doorgaand autoverkeer door
het centrum van Uithoorn en Amstelhoek niet wenselijk is. Dit hoeft
noodzakelijkerwijs niet te betekenen dat de huidige autoverbinding
en hiermee het bestemmingsverkeer vanuit Amstelhoek met Uithoorn wordt opgeheven.
Gezien de belangen van de bewoners van Amstelhoek achten wij het
wenselijk eerst alle mogelijkheden
te bekijken waarbij Uithoorn vanuit
Amstelhoek met de auto bereikbaar
blijft. Wij begrijpen dat u voortgang
wilt houden in uw plannen voor een
hernieuwd Dorpscentrum maar zijn
van mening dat er ruimte moet zijn
voor een gezamenlijke studie naar
de bereikbaarheid vanuit Amstelhoek. Graag maken wij op korte termijn hierover afspraken.
Pas na een dergelijke studie kunnen wij onze raad goed informeren
en kan een gemeentelijk standpunt
worden ingenomen”. Einde brief.
Opschorten
Als je deze brief goed leest blijkt
dat het college tot twee keer toe
weer aangeeft dat zij het in principe eens zijn, dat doorgaand verkeer niet wenselijk is. In eerste in-

stantie kwamen de commissieleden
met hun bezwaren. Zo gaf Ronde
Venen Belang als eerste aan dat de
derde alinea geheel geschrapt zou
moeten worden omdat dit niet relevant is en de positie van De Ronde
Venen verzwakt en dat dit eigenlijk
een herhaling is van de mening van
het college van De Ronde Venen. Dit
werd ook aangehaald door de Combinatie en het CDA. Cees Houmes
(D66) vond dat er eigenlijk nog te
weinig informatie is en dat eerst alle
relevante aspecten op een rijtje gezet moeten worden en constateerde terecht dat bij de commissie bestuur het besluit was genomen dat
het standpunt van dit college voorlopig opgeschort zou worden totdat
er meer feiten bekend zouden zijn.
Bert van Broekhuijsen (GB) begreep
niets van de 0-variant waarvoor nu
gekozen is door het college omdat
dit strijdig is met het structuurplan
en vond dat Uithoorn de belangen
van zijn buur wel mee moet nemen.
“In feite hebben wij recht op de halve brug en waarom wordt er in de
brief niet gesproken over regioverkeer”.
Voor
Maar Cees Schouten (CU/SGP)
was wonderlijk genoeg de enige
die vond dat het per auto gaan niet
per se over de Irenebrug hoeft te
gebeuren en dat het regioverkeer
over diezelfde brug een onbegonnen zaak is. Het was wel duidelijk
dat wethouder Bram Roosendaal
een andere mening was toegedaan
want volgens deze had de provincie
al haar goedkeuring gegeven (wat
bij navraag echter niet het geval
blijkt te zijn). Blijkbaar was de wethouder bang dat Uithoorn een ver-

keerde mening zou krijgen als de
brief gewijzigd zou worden want zei
de wethouder “Wij moeten wel laten
zien dat wij constructief blijven”.
De VVD was ook van mening dat
het voor Uithoorn duidelijk moet zijn
dat De Ronde Venen belanghebbende is in deze zaak maar was het
wel eens met de opstelling van de
brief. Als laatste opmerking kwam
Ernst Schreurs nog met de suggestie om de zinsnede ‘doorgaand verkeer’ uit de brief te halen omdat wat
al hierboven is aangegeven als je
die zinsnede vermeldt het duidelijk
is dat je voor een knip bent, dus ook
voor het afsluiten van de Irenebrug.
Bij navraag later bleek dat het enige wat veranderd is in de bewuste
alinea dat het niet noodzakelijkerwijs hoeft te betekenen dat de huidige autoverbinding en hiermee het
bestemmingsverkeer vanuit Amstelhoek wordt opgeheven. Maar het
feit dat het college van mening is
dat doorgaand verkeer niet wenselijk is blijft gehandhaafd. Dus blijkbaar toch voor een knip zou je zeggen. Hoe denken de Amstelhoekers
hierover. Tenslotte maakt Amstelhoek niet voor niets deel uit van de
gemeente De Ronde Venen en zou
de vraag kunnen rijzen of er bij een
herindeling ook zo gehandeld wordt
ten aanzien van de deel uitmakende
gemeenten.
Raad
De brief is verstuurd, maar komt
waarschijnlijk als mosterd na de
maaltijd bij het Uithoornse college
binnen. Zij hebben hun besluit al
genomen. Zij zijn voor de knip en
dus voor weg met die brug. Donderdagavond a.s. komt het besluit in de
Uithoornse raad. (wordt vervolgd)
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”Doorgaand autoverkeer naar
centrum Uithoorn niet wenselijk”
De Ronde Venen/Uithoorn - Hoewel het duidelijk is dat het college van De Ronde Venen al in eerste instantie aangegeven heeft via
een brief dat zij zich kunnen vinden in het voorstel van het college
van Uithoorn voor een knip in de
N201 en daarmee natuurlijk automatisch verbonden de afsluiting van

(0297) 25 04 21
Telefoon:
3641
RG Mijdrecht
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De Ronde Venen – Misschien dat
de Rondeveense gemeenteraad het
nu doorkrijgt, de herindelingplannen waar zij zich zo druk over maken, interesseert de inwoner van de
gemeente De Ronde Venen niets.
Tot driemaal toe is er nu een avond
georganiseerd, om hen te vertellen
wat er gaat gebeuren, om hen de
kans te geven mee te praten, maar
tot driemaal toe zit er een handje vol
belangstellenden in de zaal. Als je zo
de zaal inkijkt lijkt het nog wat, zo’n
kleine 60, misschien 70 mannen en
vrouwen. Maar als je daar de raadsleden en hun aanhang, de ambtenaren, burgemeesters, wethouders en

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het burg. Haitsmaplein 29 in mijdrecht

Herindeling interesseert inwoners De Ronde Venen
blijkbaar niets

Opkomst gewone burgers
bij ‘meepraatavond’ weer
minimaal
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Nieuwe Meerbode - 23 januari 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn

Serviceverzoeken en wensen
kunt u online melden door
middel van het serviceformulier
op de website, of via
tel. (0297) 29 18 00.

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten.
Bij het servicepunt kan bijna
alles geregeld worden wat te
maken heeft met het leven
van alledag.
Servicepunt Mijdrecht,
Hoofdweg 1,
Geopend:
ma t/m vr 9.00-13.00 uur.
(0297) 38 33 99.
Servicepunt Wilnis,
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr 9.00-16.00 uur.
(0297) 23 76 10.
Voor meer informatie kunt
u kijken op de website
www.servicepuntderondevenen.nl.
Er is ook een mobiel
Servicepunt. U kunt deze bus
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok,
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het
“Ons Streven”,
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk
van 14.15-15.00 uur.

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur en
12.30-16.00 uur,
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.

Spreekuur college

Als u iets aan de
burgemeester en/of
wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur
op dinsdag van 11.00-12.00
uur. Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

Spreekrecht

U mag aan het begin van de
vergadering spreken tot de
gemeenteraad, dit heet het
spreekrecht. Hiervoor krijgt
u maximaal vijf minuten.
Het spreekrecht geldt
alleen voor onderwerpen
die op de agenda staan.
De gemeenteraad kan,
voordat een besluit wordt
genomen, de informatie
betrekken in de vorming
van haar oordeel. Inwoners
kunnen ook voorafgaand
aan vergaderingen van
raadscommissies vragen
stellen aan de leden. Dit
mogen zowel geagendeerde
als niet-geagendeerde
onderwerpen zijn. Wel dienen
de onderwerpen tot het
werkgebied van de commissie
te horen.

Nieuw aankoopplan
voor Marickenland in
de maak

Voor het gebied tussen Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen en
Waverveen bestaan grote ambities: aanleg van bijna
500 hectare natuur en recreatie in Marickenland en 950
woningen in Marickenzijde. De ambitie voor Marickenland is
ingegeven door twee wensen: natuur voor de Ecologische
Hoofdstructuur waarin Marickenland een onmisbare schakel
is en recreatie in het gebied tussen de woonkernen. In
januari 2005 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten
voor de realisatie van Plan Marickenland door de Provincie
Utrecht, Gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en de
ministeries van VROM en LNV. In de overeenkomst hebben de
partijen uitgesproken dat zij uiterlijk 2015 plan Marickenland
willen realiseren.
De stuurgroep Marickenland (provincie, gemeente, Staatsbosbeheer
en Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht) voert de
samenwerkingsovereenkomst uit. Om plan Marickenland werkelijk in
2015 te kunnen realiseren stelt de stuurgroep Marickenland voor om
de aankoopstrategie op twee punten wijzigen: een nieuwe groen-voorrood-regeling en invoering van volledige schadeloosstelling op basis van
vrijwilligheid tot 2014. Er wordt een aankoopplan gemaakt dat door de
gemeenteraad moet worden bekrachtigd.

Nieuw aankoopplan

Essentieel voor de realisatie van Marickenland is de aankoop van
grond. Uit gesprekken met eigenaren én uit de inspraakreacties op
het voorontwerp-bestemmingsplan en de milieueffectrapportage blijkt
onder andere dat een aantal eigenaren alleen grond wil verkopen op
voorwaarde dat er toestemming komt voor hun bouwwensen. Een aantal
andere eigenaren is bereid om de grond te verkopen, maar voor meer
dan de agrarische marktwaarde. Het verkopen van grond en eventueel
complete bedrijven moet voor hen aantrekkelijker worden. De stuurgroep
Marickenland verwacht dat de nieuwe regelingen tegemoet komen aan
de wensen van veel eigenaren en dat vóór 2014 een groot deel van de
gronden is aangekocht.

Groen-voor-rood

Op dit moment kunnen eigenaren in het kader van de Ruimte
voor Ruimteregeling en herbestemmingsmogelijkheden extra
bouwmogelijkheden krijgen in ruil voor de verkoop van agrarische grond.
Nieuw wordt de “groen-voor-rood-regeling”. Met deze regeling wordt de
inrichting van grond voor recreatie en natuur gestimuleerd door ruil voor
extra bouw- en gebruiksmogelijkheden. De nieuwe regeling wordt nader
uitgewerkt en daarna bekend gemaakt.

Volledige schadeloosstelling

Tot nu toe is aan eigenaren alleen een prijs geboden die gelijk is aan
de marktwaarde van de grond zonder verdere schadevergoeding. Bij
volledige schadeloosstelling worden daarnaast bijvoorbeeld ook eventuele
inkomens- en vermogensschade, verplaatsingskosten en kosten voor
deskundige bijstand en verkoop vergoed.

Vrijwilligheid

De inzet is er op gericht om vóór 2012 afspraken te maken met álle
grondeigenaren over de verkoop van de gronden of bedrijven. De
verkoop van de grond en de bedrijven blijft vrijwillig tot 2014. Daarna
stelt de stuurgroep Marickenland voor om, indien nodig, vanaf 2012 de
voorbereiding voor onteigening te starten. Ondermeer de gemeenteraad
zal zich hierover nog moeten uitspreken. Niet alleen de realisatie van plan
Marickenland in 2015 is de reden van dit voornemen. Onteigening is op
termijn noodzakelijk om volledige schadeloosstelling te kunnen bieden
op basis van vrijwillige verkoop. Het college van B en W heeft dinsdag 15
januari het voornemen uitgesproken om de gemeenteraad voor te stellen in
te stemmen met het voorstel van de
stuurgroep Marickenland.

Meer informatie

Over het aankoopplan in de maak
is een folder gemaakt. Deze folder
is de vinden op www.marickenland.
nl onder ‘Actuele informatie project
Marickenland’ of op te vragen
bij het projectsecretariaat via
marickenland@derondevenen.nl of
(0297) 29 16 61 bij mw. Maud van
der Vliet.

Raadsvergadering in Uithoorn
over afsluiting N201voor
doorgaand verkeer
De Uithoornse gemeenteraad vergadert 24 januari onder
meer over het agendapunt ‘Ontwikkeling Dorpscentrum’,
waarbij ook de afsluiting van de N201 voor doorgaand
verkeer aan de orde komt.

Redactie

Afdeling Communicatie & pr
Postbus 250
3640 AG Mijdrecht
communicatie@derondevenen.nl

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Belangstellenden kunnen de raadsvergadering van Uithoorn
bijwonen in de raadzaal van het gemeentehuis aan de Laan van
Meerwijk. In verband met mogelijk een grote toeloop van mensen
heeft de gemeente Uithoorn ook gezorgd voor een verbinding
met de Thamerkerk aan de Amsteldijk-Noord. Ook daar is de
raadsvergadering live te volgen via beeldschermen. Inwoners van
De Ronde Venen zijn daar van harte welkom. De bijeenkomst begint
om 19.30 uur met het informatief beraad en wordt na een korte
schorsing om 20.00 uur gevolgd door de raadsvergadering met
daarin ondermeer de behandeling van het voorstel over Ontwikkeling
Dorpscentrum. In verband met de gebruiksvergunningen van zowel
het gemeentehuis als de Thamerkerk mag in beide gebouwen een
vastgesteld aantal mensen aanwezig zijn. Daarom zal gewerkt
worden met het principe vol = vol. In het gemeentehuis worden
badges uitgereikt bij de hoofdingang vanaf 18.30 uur voor een plaats
in de raadzaal, dan wel in de hal of de kantine. In de Thamerkerk kunt
u terecht vanaf 19.00 uur. Ook daar worden badges uitgedeeld.
De agenda kunt u via de gemeentesite inzien via
http://www.uithoorn.nl/politiek_organisatie/vergaderagenda/raadsvergadering_24

Vooruitstrevend contract voor
nieuwbouw zwembad

Drie partijen bezegelden het contract voor de realisatie van het nieuw te bouwen
zwembadcomplex in gemeente De Ronde Venen. Met de handtekeningen van wethouder
Jacques Dekker, de heer Tom Haagmans (Vaessen) en de heer Gijs den Hartog (Optisport) is
donderdagmiddag 17 januari 2008 de overeenkomst bekrachtigd.
De gemeente heeft in een zogeheten DBMOovereenkomst (Design, Build, Maintain, Operate)
de opdracht verstrekt aan het consortium
Vaessen/Optisport. De toepassing van dergelijke
samenwerkingsovereenkomsten tussen een publieke
en private partij, komen regelmatig voor bij de
aanbesteding van bijvoorbeeld de aanleg van wegen
en gebiedsontwikkeling, maar is in Nederland vrij
uitzonderlijk voor de bouw van een zwembadcomplex.
Een vooruitstrevende stap voor zowel De Gemeente De
Ronde Venen als de samenwerkende marktpartijen.
Het consortium Vaessen/Optisport draagt zorg voor het
ontwerp, de bouw, het onderhoud en de exploitatie van
het nieuwe zwembad en de aanvullende voorzieningen.
De regie en goedkeuring blijven in handen van de
gemeente De Ronde Venen. De wens voor een nieuw

zwembad ligt er al jaren. Donderdagmiddag kon de
opdracht daadwerkelijk verstrekt worden. Tijdens een
feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis, spraken
de verschillende partners het publiek toe en werd aan
de hand van dia’s en een korte film duidelijk hoe het
zwembadcomplex er straks uit komt te zien. Het nieuwe
zwembad krijgt een bruto vloeroppervlakte van 4000 m2.
Het zwemgedeelte bestaat uit een wedstrijdbad en
doelgroepenbad. Daarnaast komt er een bassin om
recreatief te zwemmen met een grote glijbaan en een
extra peuterbad. Ook komt er de mogelijkheid om
buiten te verblijven. De aanvullende voorzieningen op
het gebied van sport en ontspanning, zoals een grote
fitness en spinningruimte worden voor een groot deel
gevuld door de Optisport Health Club. De resterende m2
commerciële ruimte wordt nog ingevuld.

De gemeenteraad
van De Ronde Venen
gaat werken met een
nieuw vergadermodel

De Rondeveense gemeenteraad gaat op een andere
manier zijn vergaderingen organiseren. Aanleiding
daarvoor is de wens om de inwoner meer bij de
besluitvorming te betreken. De gemeenteraad besluit in
zijn vergadering van 24 januari a.s. over de invoering van
dit nieuwe vergadermodel.
Behalve een meer centrale rol voor inwoners denkt de
gemeenteraad met invoering van het nieuwe model op een
efficiëntere manier te kunnen vergaderen. De “Rondeveense
tafelgesprekken”, die in plaats komen van de huidige
commissievergaderingen, zijn daarvoor een belangrijk middel.
De onderwerpen voor de gemeenteraad worden in de nieuwe
opzet eerst besproken in een Rondeveens tafelgesprek.
Hiertoe worden direct belanghebbenden uitgenodigd om bij de
raadsleden aan tafel te komen zitten om aan te geven hoe zij
tegen de voorstellen aankijken.
Naast de betrokkenen zit ook het betreffende lid van het college
van Burgemeester en Wethouders (de portefeuillehouder) aan
tafel plus een ambtenaar die technische vragen over de inhoud
van het voorstel kan beantwoorden.
Nadat betrokkenen kort hun zegje hebben kunnen doen en na
mogelijk een toelichting van de portefeuillehouder, kunnen
de raadsleden, van elke fractie één, vragen stellen aan de
inwoners, de portefeuillehouder en de ambtenaar.
De bedoeling is dat op deze wijze de fracties een compleet
beeld van alle relevante informatie van en rondom een voorstel
krijgen. Het stellen van informatieve vragen en het actief
luisteren staat voor de fractievertegenwoordigers centraal
tijdens deze gesprekken. Een mening wordt nog niet gegeven
en zij gaan niet in debat.
Door op deze manier te vergaderen kunnen inwoners hun
mening geven aan het begin van het besluitvormingsproces
zodat raadsleden dit nog mee kunnen nemen in hun
overwegingen en pas een mening vormen en discussiëren
nadat alle informatie verzameld is.
De meningsvormende en besluitvormende raadsvergadering
vindt op een donderdag na de Rondeveense tafelgesprekken
plaats. Tijdens deze formele raadsvergadering zullen
de fracties hun standpunten en argumentaties onderling
uitwisselen en met elkaar in debat gaan. Aan het eind van de
avond worden, in een apart deel van de vergadering, besluiten
genomen over die voorstellen. Onderwerpen die nog nadere
bespreking nodig hebben, worden doorgeschoven naar de
volgende vergadercyclus.
Naast het Rondeveens Tafelgesprek biedt de nieuwe werkwijze
nog meer mogelijkheden voor u als inwoner om in contact te
komen met de politiek. Volgende week zal daarom op deze plek
specifiek aandacht besteed worden aan wat het veranderde
vergadermodel betekent voor u als inwoner.

Gevonden
en verloren
voorwerpen
Met ingang van 1 april 2007 is de
registratie en opslag van gevonden
en verloren voorwerpen overgegaan van de politie naar de
gemeente, Afdeling Burgerzaken.
Onderstaande voorwerpen zijn
bij de gemeente als verloren of
gevonden opgegeven :

Gevonden voorwerpen
week 2 en 3
•
•
•
•
•
•
•

Herenfiets merk Creon
Herenfiets mountainbike
Opoe damesfiets
Damesfiets Batavus
Lento Weekend
2 fietstassen
Horloge Carrera
Diverse sleutels

Verloren voorwerpen
week 2 en 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kentekenplaatje FK-349-J
Herenfiets Gazelle
Herenfiets Gazelle Impala, kleur
grijs/blauw, framenr. 517294
Opoe damesfiets
Opoe damesfiets BSP zwart,
framenr. PN 00R519TC,
slotnr. 6984332
Damesfiets Giant Tourer kleur
rood, framenr. GZ 666434,
slotnr. B883897
USB Stick
Mobiele telefoon Samsung
Rode leesbril
Zwarte portefeuille
Bruine heren portemonnee
Zwarte portemonnee
Boodschappenkar
met zwarte fietstas
Diverse sleutels
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Openingstijden gemeentehuis
Ma
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Vr
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Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Algemene Informatie
De gemeente De Ronde Venen is een ambitieuze gemeente
waar zo’n 260 mensen werken. De Ronde Venen is een
aantrekkelijke woongemeente in het Groene Hart, met goede
voorzieningen op het gebied van sport en recreatie. Het
gemeentelijk beleid is ambitieus en gericht op een steeds
hogere kwaliteit van leef- en woonomgeving.
Zelfsturende medewerkers
We zijn een organisatie waar veel ruimte is voor
medewerkers. Onze medewerkers staan voor hun resultaten.
Zij werken zo zelfstandig mogelijk en zoeken afstemming
met hun collega’s. Zij denken en handelen primair vanuit de
inwoner en toetsen hun inspanningen voortdurend aan de
uitgezette koers en de te bereiken resultaten. Zelfsturende
medewerkers hebben plezier in hun werk, zien een uitdaging
in hun taken en stralen dit ook uit zowel binnen als buiten
de organisatie. Zij weten waar zij goed in zijn, kunnen hun
successen benoemen en zijn hier trots op. Uiteraard worden
zij hierin gesteund door de afdelingsmanager.
In de kadernota Sport heeft onze gemeente het
ambitieniveau op het terrein van sport voor de periode van
2008-2012 neergelegd. Om verder uitwerking te geven aan
de acties in deze nota zijn wij op zoek naar een

MEDEWERK(ST)ER
SPORT
DIE DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEEKT
voor 32 uur per week/vacaturenummer 07.39

De functie
Het werkveld van de medewerker sport bestaat uit
sportverenigingen, scholen, sportaanbieders en
welzijnsinstellingen. Voor dit werkveld ontwikkel je een
overlegplatform, organiseer je periodiek overleg en zorg je
voor de onderlinge afstemming. Je ontwikkelt een relatie
tussen de buitenschoolse opvang en de sportverenigingen.
Je bent regelmatig in gesprek met de sportverenigingen en
geeft invulling aan hun ondersteuningsbehoeften.
Ook organiseer je de jaarlijkse sportverkiezing.
Je ondersteunt de basisscholen bij het aanstellen van een
leraar lichamelijke opvoeding. Op het gebied communicatie
ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling/verbetering van
de website www.sportinderondevenen.nl en de nieuwsbrief.

SportGala op
25 januari in De Meijert
In De Meijert vindt vrijdag 25 januari het SportGala van de
gemeente De Ronde Venen plaats. Tijdens deze feestelijke
bijeenkomst van 19.00 tot 22.00 uur staat de sport centraal
en worden sporters in het zonnetje gezet. Inwoners van De
Ronde Venen zijn van harte welkom het gala bij te wonen.

Dit jaar organiseert de gemeente De Ronde Venen voor het eerst in haar
bestaan het SportGala. Tijdens het SportGala, dat wordt gepresenteerd
door Hans van Veen, wordt onder andere stilgestaan bij de belangrijkste
sportprestaties en sportontwikkelingen in 2007 en wordt een talkshow
georganiseerd waarbij de aanwezigen aan de hand van stellingen kunnen
discussiëren. Onderwerp van de talkshow is ‘Vrijwilligers in de sport’.
Daarnaast wordt tijdens het gala bekend gemaakt wie tot Sportman,
Sportvrouw, Laco Sporttalent en Rabobank Sportploeg zijn gekozen
en wordt de stimuleringsprijs Sport en de Life-time Achievement award
uitgereikt. Het programma wordt afgewisseld met live-muziek en optredens.
Het programma voor de avond is als volgt:
19.00-19.30: Welkom
19.30-20.15: deel 1 - welkom door wethouder
		
- Uitreiking Stimuleringsprijs Sport
		
- Talkshow
		
- Bekendmaking Sportman van het jaar
		
- Bekendmaking Sportvrouw van het jaar
20.15-20.45: Pauze
20.45-21.30: deel 2 - Sportieve show
		
- bekendmaking Laco sporttalent van het jaar
		
- Terugblik 2007, vooruitblik 2008
		
- bekendmaking Rabobank sportploeg van het jaar
		
- Uitreiking Lifetime achievement award
21.30-22.00: Afsluiting gala met hapje en drankje
Iedereen met een sporthart is van harte welkom om aanwezig te zijn op het
SportGala. U kunt zich via de website www.derondevenen.nl aanmelden
via het nieuwsbericht “SportGala op 25 januari in De Meijert”.

Inlichtingen en sollicitatie-adres
Voor informatie over deze functie kun je bellen met
Harry Peters, afdelingsmanager Onderwijs, Sport en
Accommodaties, tel. (0297) 29 17 58.
Belangstelling? Stuur dan jouw sollicitatiebrief voor 6 februari
aanstaande aan gemeente De Ronde Venen,
t.a.v. Gerrita Wimmers, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
of mail naar sollicitatie@derondevenen.nl,
onder vermelding van het vacaturenummer 07.39.
Het beleid van gemeente De Ronde Venen is erop gericht de
samenstelling van het ambtelijk apparaat een afspiegeling
te laten zijn van de regionale beroepsbevolking. Daarom
worden voor deze functie vooral vrouwen, allochtonen en
gehandicapten verzocht te solliciteren. Indien zij aan de
gestelde eisen voldoen, wordt aan hen de voorkeur gegeven.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie
wordt niet op prijs gesteld.

Burgemeester Marianne Burgman van De Ronde
Venen en wethouder Henny Brouwer van de gemeente
Nieuwkoop hebben donderdag 17 januari in De Hoef
de Kazan- en Lindenhorstroute geopend, een nieuwe
wandelroute van twaalf kilometer. De route voert zowel
over grondgebied van de gemeente De Ronde Venen
(provincie Utrecht) als de gemeente Nieuwkoop (ZuidHolland).
De wandelroute Kazan- en Lindenhorst is een bijzondere
rondwandeling en voert langs de oevers van de Kromme
Mijdrecht en door de polders Blokland en Zevenhoven. De route is
bijzonder omdat hij kilometerslang over boerenland gaat waar de
wandelaar kan genieten van licht, lucht en ruimte. De route, die is
gemarkeerd met blauwe zeshoekige bordjes, kent twee startpunten:
Rijnstreekberaad in Nieuwveen en Pondskoekersluis in De Hoef.
De route is gesloten tijdens het broedseizoen (tussen 15 maart en
15 juni) en is niet toegankelijk voor honden op het traject tussen
de boerderijen de Lindenhorst en Hoeve Kazan, de boerderijen
waaraan de route zijn naam ontleent. De route is ontwikkeld door
Bureau Lopende Zaken met subsidie van de provincies Utrecht
en Zuid-Holland. De wandelroute wordt beheerd en onderhouden
door het Rijnstreekberaad in samenwerking met het recreatieschap
Vinkeveense Plassen.

Gratis energiebox en
advies op maat

Het profiel
Je bent een afstuderende of (pas) afgestudeerde
HBO-er met een praktische instelling. Als studierichtingen
heb je bijvoorbeeld de richtingen sport of communicatie
gevolgd. Je beschikt over uitstekende communicatieve
vaardigheden en kunt met inspiratie en overtuigingskracht
de netwerk- en promotiefunctie invullen. Je vindt het een
uitdaging de functie op te bouwen en je bent initiatiefrijk.
Je kunt goed samenwerken, maar ook zelfstandig pionieren.
Je bent bereid eventueel ook in de avonduren te werken.
Je herkent je in het concept van zelfsturen, durft je
verantwoordelijkheden te pakken en je wilt je kwaliteiten
optimaal benutten. Daarnaast zie je het als een uitdaging
om samen met ons te werken aan een organisatie die de
inwoner centraal stelt.
Het aanbod
Wij bieden een goed startsalaris, een eigentijds
arbeidsvoorwaardenpakket met de mogelijkheid tot
variabele werktijden, aantrekkelijke regelingen in het
kader van het cafetariamodel, een fietsenplan en
opleidings-/ontwikkelingsmogelijkheden in een moderne
overheidsorganisatie.

Nieuwe wandelroute
geopend

Met het besparen van energie in uw woning kunt u veel kosten
besparen. Dat hoeven geen ingrijpende maatregelen te zijn.
Ook met kleine maatregelen kunt u al veel bereiken.

Voor 27 mille schade
aangericht tijdens
jaarwisseling

Tijdens de jaarwisseling is als gevolg van vernielingen
voor 27 duizend euro aan schade aangericht. Meer dan
honderd verkeersborden hebben het rond Oud en Nieuw
moeten ontgelden. Dat blijkt uit een inventarisatie die
door de gemeente is gemaakt.
In totaal sneuvelden in Mijdrecht 69 verkeersborden, met
name in de omgeving van Twistvlied en in Hofland Noord en
Zuid. Vervanging van de borden kost 5.175 euro, exclusief
arbeidskosten. Ook werd aan Lepelaar voor 2000 euro schade
aangericht aan speelvoorzieningen en sneuvelden twee
bushokjes. Ook in Wilnis werden twee bushokjes vernield,
evenals 26 verkeersborden die stonden in Veenzijde III en
aan de Pieter Joostenlaan. In Vinkeveen sneuvelden 17
verkeersborden, in Waverveen tien en in Amstelhoek acht stuks.
Door de hele gemeente werden twintig prullenbakken vernield,
de meerderheid in Mijdrecht. Een nieuwe prullenbak kost bijna
200 euro. Ook werden verschillende minicontainers opgeblazen.
Reparatie van alle schade kost de gemeente aan arbeidskracht
een kleine zesduizend euro.

Om u kennis te laten maken met de mogelijkheden, stelt de Gemeente
De Ronde Venen tijdelijk een gratis energiebox en energieadvies aan
huis beschikbaar. De actie is voor de inwoners van De Ronde Venen
en duurt tot eind februari. De energiebox, ter waarde van €60,- bestaat
uit energiebesparende producten zoals spaarlampen, radiatorfolie, een
tijdschakelaar en andere handige producten. Hiermee kunt u jaarlijks
tot wel €100,- besparen op uw energierekening! Wilt u meedoen met
deze tijdelijke actie? Reageer dan snel, want er zijn 250 energieboxen
beschikbaar (1 per huishouden). Knip de
bijgevoegde antwoordcoupon uit en stuur
deze voor eind januari 2008 in. In de maand
januari wordt u gebeld voor een afspraak met
een energieadviseur. De adviseur komt de
energiebox overhandigen en adviseert u over
energiebesparende maatregelen in uw woning.
U krijgt dus een advies op maat. Voor meer
informatie en vragen kunt u bellen naar de
Servicebalie thuis energie besparen, (030)
28 02 913. Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 10.00-12.00 en 13.00-15.00
uur of kijk op www.thuisenergiebesparen.nl.

Aanmeldingsbon
Ja, ik doe mee met de actie

“Energiebesparing houdt huis in De Ronde Venen”

Naam

:......................................................................................

Straat

:.......................................................... Huisnr.:................

Postcode

:......................................................................................

Woonplaats :......................................................................................
Telnr.

:......................................................................................

E-mail

:......................................................................................

Stuur deze bon zonder postzegel naar:
Milieudienst Noord-West Utrecht
Servicebalie (Thuis Energie Besparen)
Antwoordnummer 52258
3502 WB Utrecht

pagina 4

Nieuwe Meerbode - 23 januari 2008
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Activiteitenkalender
De Ronde Venen

De Activiteitenkalender De Ronde Venen wordt gemaakt
door Stichting Cultura in samenwerking met VVV De
Ronde Venen, NME-centrum De Woudreus en gemeente
De Ronde Venen. Wekelijks wordt een aantal activiteiten
vermeld die in de komende week zullen plaatsvinden.
Voor informatie over de activiteitenkalender kunt u
contact opnemen met VVV De Ronde Venen, tel. (0297)
21 42 31, email: vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl. Een
uitgebreide activiteitenkalender is te lezen op de website
van de gemeente: www.derondevenen.nl.

Groente- fruit- en tuinafval (gft)
Wat wordt onder gft-afval verstaan? Gft-afval is dat deel van het huishoudelijk
afval dat van organische oorsprong is en apart wordt ingezameld. In De Ronde
Venen wordt gft apart ingezameld via de minicontainers met een groen deksel.
Gft-afval wordt momenteel verwerkt in composteer- of vergistinginstallaties. Deze
installaties verwerken het gft-afval direct tot compost van goede kwaliteit.
Het maken van compost is goed voor het milieu en het inzamelen en
verwerken van gft is ongeveer 15% goedkoper dan het inzamelen en
verbranden van huishoudelijk afval. Gooi uw groente-, fruit- en tuinafval
daarom niet in de container voor het restafval. Maar, wat mag nu wel en
wat mag niet in de container met een groen deksel gedeponeerd worden?

WEL in de gft-container

Tot het gft-afval behoren:
- Loof, schillen en resten van groente en fruit
(ook aardappelschillen horen hier bij)
- vlees- en visresten
- etensresten
- eierschalen
- doppen van pinda’s en noten, kaaskorsten
- koffiefilter en koffiedik, theebladeren en theezakjes
- snijbloemen, kamerplanten (zonder kluit)
- gras, stro, onkruid en bladeren
- klein snoeiafval en plantenmateriaal uit de tuin
- mest van huisdieren, duiven, konijnen (geen kattenbakkorrels)

24 januari 2008
Workshop over het werven van vrijwilligers

NIET in de gft-container

De volgende soorten afval mag u NIET in de gft-container gooien:
- as, houtskool, resten van de open haard of barbecue.
(Dit zijn verbrandingsresten en ze kunnen zorgen voor verontreiniging
van het compost, en dus eventueel voor verontreiniging van de bodem).
- kattenbakvulling
- melk- en vruchtensappakken
- pedaalemmerzakken
- plastic zakken (ook niet de zakken waarop staat dat ze
afbreekbaar zijn). Geen enkele plastic zak is zodanig
afbreekbaar, dat deze gecomposteerd kan worden).
- stofzuigerzak en inhoud (stof lijkt organisch materiaal, maar in
de stofzuigerzak zitten vaak ook kleine niet composteerbare
deeltjes, zoals nietjes en kleine stukjes plastic)
- vogelkooizand
- wegwerpluiers en hygiënisch papier
- zand en grond
Het gft-afval dient los in de container te worden gegooid. U kunt het
eventueel in een oude krant verpakken, het afval wordt dan minder nat.
Teveel papier in de Gft-container is echter niet goed voor het composteren,
beperk het gebruik van kranten daarom ook zoveel mogelijk.

Het steunpunt vrijwilligerswerk houdt donderdag 24 januari een
workshop over het werven van vrijwilligers. De workshop gaat in op
wervingsmethodes en over het aanspreken van de juiste doelgroep.
Extra aandacht is er voor het werven van jongeren. De workshop
is vooral gericht op nuttige, praktische en begrijpelijke informatie.
Locatie: De Meijert. Aanvang: vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Aanmelden via E-mail: w.terwel@st-leefbaarheid.nl

26 januari 2008
Werkochtend Botshol

Samen met Knotgroep Uithoorn aan de slag in de Botshol van
09.00 tot 13.00 uur. Afvaart om 09.00 uur vanaf de werkschuur van
Natuurmonumenten aan de Botsholsedijk bij nr. 30 in Waverveen.
Neem mok en lepel mee; voor koffie en soep wordt gezorgd. Voor
meer informatie: tel. (020) 643 25 85.

27 januari 2008
Lezing over solo wedstrijd door Koen van Esch

De zeiler Koen van Esch komt als gastspreker bij de WVA een
boeiende lezing houden over de solo wedstrijd die in 2007 is
gehouden tussen Frankrijk en Zuid-Amerika, de Transat 6.50. Koen
zat 3 weken in zijn eentje op zee, in een jacht van 6.50 meter lang
met 110 m2 zeil waarbij snelheden werden gehaald van 15 knopen.
Aanvang: 15.00 uur tot 16.30 uur. Lokatie: Watersportvereniging
Vinkeveen Abcoude zandeiland 4. Zie ook: www.wvavinkeveen.nl

OFFICIELE BEKENDMAKINGEN
De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook
te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde
Venen werkt met servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht				
Alexandriet 9
Plaatsen raam in zijgevel
Lichte bouwvergunning
2008/0007
Briljant 12
Plaatsen dakkapel op het
Lichte bouwvergunning
2007/0758
zijgeveldakvlak van de woning
Heemraadsingel 23
Plaatsen dakkapel op het
Lichte bouwvergunning
2007/0869
voorgeveldakvlak van de woning
Hoofdweg 85a
Plaatsen van een tijdelijke flex-unit
Reguliere bouwvergunning 2008/0025
tbv uitbreiding kleedaccommodatie
Proostdijstraat 14
Plaatsen dakkapel voorzijde woning
Lichte bouwvergunning
2008/0016

Ontvangst
datum
07-01-2008
20-12-2007
18-12-2007
17-01-2008
09-01-2008

In Art 5.1.4 van de APV staat, het is verboden zonder vergunning van het college de weg of een weggedeelte anders te
gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. Het bovenstaande betekent, dat de rechthebbende op de twee
genoemde bouwketen door middel van deze brief gelast wordt om, gelet op de belangen die de gemeente De Ronde Venen
op basis van de genoemde wettelijke regeling dient te behartigen, de overtreding binnen één week na de plaatsing van deze
brief in de Nieuwe Meerbode te beëindigen, door het (doen) nemen van maatregelen. Tevens verzoeken wij de rechthebbende eigenaar van bovengenoemde bouwketen zich te melden bij de gemeente De Ronde Venen, door telefonisch contact
op te nemen met de behandelend ambtenaar, onder tel. (0297) 29 18 69. Indien de twee bouwketen niet binnen de gestelde
termijn zijn verwijderd zullen wij overgaan tot het toepassen van bestuursdwang. Dit betekent, dat wij de bouwketen zullen
verwijderen, echter op kosten van de rechthebbende eigenaar van de twee bouwketen. Gezien de staat van onderhoud
van de bouwketen en gezien het feit dat ons niet bekend is wie de rechthebbende van de bouwketen zijn, zullen wij na het
toepassen van bestuurdwang, gelet op het bepaalde in artikelen 5:29 en 5:30 van de Algemene wet bestuursrecht, overgaan
tot het vernietigen van de bouwketen .Wij ontlenen onze bevoegdheid ten aanzien van de toepassing van bestuursdwang
aan artikel 125 lid 1 en 2 van de Gemeentewet juncto artikel 5:24 lid 4 Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
C. Beerninckstraat 71
Heemraadsingel 23

Verzenddat.
vergunning

Vergroten van een woning
Plaatsen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Veranderen van een raam in de
voorgevel van een woning
Plaatsen van een schuur

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2007/0872 14-01-2008
2007/0869 15-01-2008

Bouwvergunning

2007/0834 09-01-2008

Bouwvergunning

2007/0615 15-01-2008

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning

2007/0867
2007/0833
2007/0885
2007/0866

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2007/0857 14-01-2008
2007/0771 14-01-2008

Vinkeveen
Demmerik 120
Oprichten van loopvlonders
Groenlandsekade 43
Veranderen van een dakkapel
Vinkenkade 7e
Vernieuwen van een boothuis
Vinkenkade 47
Vergroten van een woning
		

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2

2007/0863
2007/0875
2008/0018
2008/0012

Waverveen
Poeldijk 1a

Veranderen van een tweetal ramen

Lichte bouwvergunning

2007/0888 21-12-2007

Vinkeveen
Herenweg 25
Herenweg 261b
Lange Meer 14
Rietveld 1

Wilnis
Burg. van Trichtlaan 53

Vergroten van de woning

Lichte bouwvergunning

2008/0015 10-01-2008

Winkeldijk 19aR25
Winkeldijk 19aR63a

Veranderen van een garage
Oprichten van een steiger
Oprichten van een serre aan een woning
Veranderen van de zijgevel
van een woning
Realiseren van een zwembad
Vernieuwen van een chalet

Waverveen
Selijnsweg 62
Selijnsweg 64
Poeldijk 4

Vergroten van een woning
Vergroten van een woning
Oprichten van een woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 1

2007/0470 14-01-2008
2007/0471 14-01-2008
2007/0846 15-01-2008

Oprichten van een
machineberging/opslagruimte

Bouwvergunning

2007/0858 14-01-2008

07-01-2008
17-12-2007
14-01-2008
09-01-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen.Deze bouwaanvragen kunt u nog
niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw
etc, die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Bouwplannen
Met ingang van 24 januari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de
bouwplannen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

De Hoef
Oude Spoorbaan 33

Opruimen van een baggerdepot (nabij)

Aanlegvergunning

2007/0842

A

Plaatsen van een tijdelijke flex-unit
tbv uitbreiding kleedaccommodatie
Vergroten van een woning door middel
van een dakverhoging

Reguliere bouwvergunning

2008/0025

B

Reguliere bouwvergunning

2007/0884

C

Veranderen van een beschoeiing
Oprichten van een recreatiewoning

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2008/0005
2007/0729

D
E

Mijdrecht
Hoofdweg 85a
Tuinderslaan 7
Vinkeveen
Bloemhaven 49
Winkeldijk 19a-R147

Opm.

Karekiet 6
Molenland 12a

Wilnis
Bovendijk 20

14-01-2008
10-01-2008
14-01-2008
14-01-2008

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

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
- Onder A te verlenen aanlegvergunning als bedoeld in artikel 14 WRO en artikel 23
lid 1 van de voorschriften van het bestemmingsplan “Buitengebied”.
- Onder B te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 17
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor de periode van 5 jaar.
- Onder C te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.
- Onder D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19,
lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
- Onder E te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19,
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze
ook mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.
Toepassing bestuursdwang bouwketen op parkeerplaats Productieweg
Op maandag 21 januari 2008 is door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen een controle uitgevoerd op de
Productieweg tegenover nummer 3 in Mijdrecht. Uit de controle is gebleken, dat er sprake is van twee bouwketen op de
parkeerplaats. Uit een buurtonderzoek door de toezichthouder van de gemeente De Ronde Venen op 21 januari is gebleken,
dat de bouwkeet in de kleur rood er al een lange tijd staat, de andere in de kleur wit sinds december 2007. Het plaatsen van
bouwketen op de parkeerplaats is in strijd artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen			
Vinkeveen			
Vinkenkade
72 diverse bomen
reconstructie Vinkenkade
De aanvragen liggen van 23 januari tot 6 februari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende
reacties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.
Verkeersbesluiten Zr. Den Hertoglaan en Burg. de Voogtlaan
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen de volgende verkeersbesluiten hebben genomen.
Deze besluiten betreffen de volgende verkeersmaatregels: Het inrichten van openbare parkeerplaatsen als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van
- Zr. Den Hertoglaan 59 3641 KV, Mijdrecht
- Burg de Voogtlaan 22 3848 XE Wilnis
Dit besluit ligt met ingang van 23 januari 2008 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het gemeentehuis.
Wijziging Besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente De Ronde Venen
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft, met ingang van 1 januari 2008, de bedragen die in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2007 staan vermeld, verhoogd met 1,1%. Door deze wijziging is,
met ingang van 1 januari 2008, het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2007 ingetrokken
en treedt het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2008 in werking. De verhoging heeft
voornamelijk betrekking op de bedragen individuele vervoers- en woonvoorzieningen en de omvang van de eigen bijdrage
en het eigen aandeel hulp bij het huishouden.
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten
van de huisartsen worden gedaan
vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit geldt
voor het hele weekend, feestdagen
en voor werkdagen van 17.00 u. tot
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag
via eigen huisarts of tel. 0297531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis Amstelveen, tel.
020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Dorpsstraat
39, tel: 0297-286262. Open: ma. t/m
vr. 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.*
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-12.30 u.
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163.
Open: ma t/m vr 8.00-18.00 u;
za 9.00-12.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij apotheek Pelaene Hof,
Terschellingkade 2, 3446 BK
Woerden, tel. 0348-480481.

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

DIERENhuLp
sTIChTING
WELzIjN OuDEREN
Kerkvaart 2, tel. 0297-230288.
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfuur: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

Editie 3:

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

De Ronde Venen,
Mijdrecht, Amstelhoek,
De Hoef, Wilnis, Vinkeveen,
Waverveen, Vrouwenakker,
Zevenhoven
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Aanleveren van kopij, foto’s
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3641 AM Mijdrecht
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Internet www.meerbode.nl
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medewerkers:
Nel van der Pol
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André Veenstra
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Boesenkool Krantendruk BV
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1901 RW Castricum
Tel. 0251-656750
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ISDN 0251-673620
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
Verspreid Net BV
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
Tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900
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Overname/kopiëren van advertenties en/of teksten uit deze
uitgave is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming
van de Uitgever.

MORPHEUS RUIMT OP
10% 70%

BOXSPRING COMBINATIE

VANAF € 1.499,INCLUSIEF MATRASSEN VANAF

TOT

KORTING

€ 2.399,-

Pag

Nieuwe Meerbode - 23 januari 2008

Knotgroep weer naar Botshol
De Ronde Venen - Zaterdag 26 januari gaat de Knotgroep weer het
prachtige gebied Botshol in. Ze vertrekken om 09.00 uur per werkschuit
vanaf de schuur van Natuurmonumenten aan de Botsholsedijk. Eén
ding is zeker: Het wordt weer een
prima ochtend. Als altijd is men om

ongeveer 13.00 uur weer terug. De
Knotgroep zorgt voor gereedschap,
stevige handschoenen en ook koffie
en soep varen mee. U zorgt zelf voor
een beker en een lepel. En een paar
stevige laarzen zijn onontbeerlijk!
Voor meer informatie belt u Peter
Huizinga, telefoon 020-6432585.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen
BOXSPRINGS
TIENERBEDDEN

| MATRASSEN | SLAAPKAMERS | LINNENKASTEN
| DEKBEDOVERTREKKEN | DEKBEDDEN | KUSSENS

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

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

www.morpheus.nl

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde Wereld
zijn belangrijke doelen van SOS. Daarnaast is het geven van voorlichting
binnen De Ronde Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking
een belangrijke taak.
Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, leerlingen en
ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen
ook voor de allerarmste kinderen. Met de hulp van onze huidige en nieuwe
donateurs gaat dit lukken.

Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Editie 2:

verschijnt woensdag

09:50

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk Mijdrecht,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939. Behandeling na
telefonische afspraak
Dierenkliniek Wilnis,
Molmlaan 15, 3648 XK Wilnis,
tel: 0297-250114.
Weekenddienst na tel. afspraak.
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, tel: 0297-242436.
Consults na tel. afspraak.
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen
tel: 0297-263758 fax: 0297-594080
www.dkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

COLOFON

10-12-2007

Zaterdag 26 januari a.s.

Jazz en blues in Uithoorn
Uithoorn - 26 januari a.s. gaat
in Uithoorn alweer het 2e Jazz &
Bluesfestival van start. De cafés die
meedoen zijn: Drinken & Zo, De Gevel, Het Fluitje, Herberg 1883 en Het
Oude Spoorhuis. Na het grote succes van vorig jaar hoopt de Werkgroep Horeca Uithoorn op weer veel
bezoekers. Een scala van bands
staat weer klaar om er een hele gezellige avond van te maken, entree
is gratis! Met deze Meerbode wordt

ook de “Jazz & Blues” krant verspreid in Uithoorn, De Kwakel, de
Amstelhoek en Mijdrecht waar alle
informatie in staat. Mocht u de Jazz
& Blueskrant niet ontvangen, stuur
dan een mail naar: info@drinkenenzo.nl en u krijgt evengoed de krant
geleverd. Informatie kunt u ook vinden op: www.Drinkenenzo.nl
De Werkgroep Horeca Uithoorn
wenst u een hele prettige Jazz &
Blues avond toe!

In memoriam
Dichtkunstenaar

Piet van Breukelen
overleden

sTIChTING IMET

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

SOS De Ronde Venen:
wat is dat voor een club? (3)
Het derde grote project van SOS was de bouw van een nieuwe school in Nepal, in Dhapakhel, een dorp gelegen op 14 KM van de hoofdstad Kathmandu. Hier gingen de kinderen naar school in een levensgevaarlijke ruïne. De
plafonds werden gestut met palen waarop een plank lag. De funderingen
en vloeren waren verrot. De ramen sloten niet of hadden geen glas. De SOS
bouwde een prachtschool hetgeen ook zijn weerslag had op het enthousiasme en de inzet van de leerkrachten en leerlingen. Dit enthousiasme werd
nog eens extra gevoed door de inzet van twee Nederlandse SOS-vrijwilligsters die ter plaatse teacherstrainingen gaven.
Thans wordt in Tanzania proef gedraaid in een door SOS gefinancierde
nieuwe secondary school in een sloppenwijk van Dar es Salaam. Door onze
samenwerkingspartner aldaar (Sr.Annette Farrell) was al een aantal primary
schools gesticht. Deze leveren nu de eerste talentvolle leerlingen af voor
het vervolgonderwijs. Ook hieraan was en is grote behoefte. Door SOS is
een substantiële bijdrage geleverd aan de schoolprojecten in Wajir in het
Noorden van Kenia. Het noorden van Kenia is het armste deel van dit land
waar door de Keniaanse overheid weinig naar omgekeken wordt. Het is een
gebied van nomaden die door de klimaatverandering in grote problemen
gekomen zijn. Hun traditionele nomadische leefstijl is niet meer vol te houden. Onderwijs en beroepsopleiding zorgen ervoor dat zij op andere wijze in
hun onderhoud kunnen gaan voorzien.
Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

VVV/ANWB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG &
DIENsTVERLENING
De Ronde Venen: Hoofdweg 1,
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297288288. Geopend op werkdagen
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk,
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg).
Voor informatie over allerlei mogelijkheden van zorg: Zuwe Service,
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bureau: tel. 0346-581487. Voor ouders
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies
of aanmelding voor thuiszorg,
verpleegthuiszorg, opname in een
verzorginghuis of verpleeghuis
kunt u contact opnemen ma t/m vr
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

Maandag 21 januari werd de redactie van de Nieuwe Meerbode opgeschrikt door het bericht dat Piet van Breukelen is overleden. Nu
was Piet in zijn dagelijks leven weliswaar geen BN-er, maar wel een
hele bekende in de regio De Ronde Venen en Uithoorn en omstreken.
In dat licht gezien schreef hij wekelijks mooie en treffende gedichten in De Nieuwe Meerbode. De inhoud daarvan haakte bijna altijd
in op de gebeurtenissen van alledag en op de menselijke aspecten
in de samenleving. Voor elke lezer van zijn gedichten was inhoudelijk
wel wat te vinden dat tot nadenken stemde of dat betrekking had op
het eigen doen en laten. Kortom, het waren soms leerzame woorden
in dichtvorm die Piet van Breukelen ons (bijna) wekelijks voor toverde zonder belerend te zijn. Heel knap voor iemand voor wie dit geen
dagelijks werk was, maar louter gevoelsmatig zijn zienswijze onder
woorden bracht om zijn medemens een beeld van zichzelf te laten
schetsen.
Piet werd geboren op 15 mei 1932 als zoon in een gezin van 15 kinderen. Daarnaast hadden zijn ouders ook nog de zorg opgenomen van
een tweetal nichtjes aangezien hun moeder ernstig ziek was. Het gezin was streng katholiek, waarbij de regelmatige gang naar de kerk en
het bidden van rozenkransjes een vast ritueel waren. Er waren weinig
middelen om het gezin groot te brengen mede als gevolg van de crisis
in de jaren dertig en daarop volgende Tweede Wereldoorlog.
Het woord 'armoede' heeft Piet nooit willen gebruiken, maar zou wel
van toepassing zijn geweest. Hij droeg de afgedankte kleding van zijn
oudere broers en het eten kon weken lang hetzelfde zijn afhankelijk
wat zijn vader in die moeilijke tijden wist te bemachtigen. Zijn jeugd
en opvoeding staan in schril contrast met de huidige tijden, waarbij
alles kan en mogelijk is. Zijn jeugd en opvoeding in relatie tot de huidige tijden zijn mede een belangrijke inspiratiebron geweest voor zijn
gedichten. Hij had een hekel aan dogma's van het geloof: “Het moet
uit de mensen zelf komen en niet van boven opgelegd,” was zijn stellige mening. In die zin voelde hij veel aversie tegen de leerregels van
Rome die zijn jeugd hadden gedomineerd. Piet zag dat de huidige
welvaart en het streven naar macht en invloed de mensen niet echt
gelukkig maken. Eerder hield hij van eenvoud. ‘Geluk moet worden
gezocht in kleine dingen en in de kwaliteit van je eigen relatie met anderen, de dieren en de natuur om je heen,’ was zijn stelregel.
Vader en opa Piet van Breukelen schreef en plaatste zijn laatste gedicht in de Nieuwe Meerbode van 16 januari jongstleden. De Uithoornse samenleving verliest niet alleen een innemende persoonlijkheid maar ook een dichtkunstenaar die de dagelijks beslommeringen
uit de samenleving uitstekend onder woorden wist te brengen. Onze
gedachten gaan uit naar zijn naaste familie die wij veel sterkte toewensen hun verdriet te verwerken. Piet zelf willen wij hierbij bedanken voor zijn gedichten die hij belangeloos in De Nieuwe Meerbode
plaatste. Ook in die zin zullen wij hem missen. Hij ruste in vrede.
Redactieteam Nieuwe Meerbode

www.sosderondevenen.nl

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

Uithoorn - Het is een tweeledige
tentoonstelling in het fort aan de
Drecht die zondag 13 januari geopend werd. Aan de ene kant worden er werken getoond van professionele kunstenaars en aan de andere kant enkele minder bekende
kunstenaars. Maar vooral belangrijk
is het feit dat het kind centraal staat
bij deze tentoonstelling. Wil Gales,
een van de organisatoren vertelt dat
de doelstelling van de galerie educatie is. “Wij willen kinderen bij de
kunst betrekken maar daar hebben wij de ouders voor nodig. En zo
hebben wij gezocht naar een project waarbij een paar basisscholen
betrokken waren en waar 260 kindjes in de leeftijd van vier à vijf jaar
aan mee hebben gedaan met als resultaat dat wij nu elf doeken hebben
die de kinderen beschilderd hebben
op hun eigen manier.
Het zijn een soort Cobra-achtige
doeken geworden”. Wat nog wel
even de moeite waard van het vermelden is dat de opbrengst van die
doeken bestemd is voor materialen
voor een volgend project. Er zit achter het hele verhaal een langere geschiedenis en dat vertelt de pianist
Floris die in 1995 initiatiefnemer van
een soortgelijk project was met de
naam “In Uithoorn zit je goed’. Het
ging er toen om dat schoolkinderen
van de basisschool een kartonnen
designstoel gingen beschilderen.
Kris kras
Maar er werden ook kunstenaars uit
Uithoorn en omgeving bij het project betrokken en de stoelen werden kris kras door elkaar gezet en
verkocht. Er staat nu nog een stoel
in de gang van de Hint. Het tweede
project was een project met takken
waarbij een grote boom in de Olievaar werd geplaatst. Een paar jaar
geleden heeft Floris, die voorzitter
was van de stichting Kunstpromotie,
ook een project gedaan met leerlingen van het Alkwincollege. Floris is
nu pianist en terwijl de kinderen om
zijn vleugel stonden improviseerde hij op bekende kinderliedjes wat
duidelijk wel gewaardeerd werd, in
ieder geval door de aanwezige kinderen. Maar Floris is ook planoloog.

“Ik leid een dubbel gepassioneerd
leven met persoonlijke concerten
met sfeervolle muziek”. Maar terug
naar de expositie. Na het project
aan het Alkwin bleef het een paar
jaar stil en nu is dit weer het eerste
grote project dat opgepakt is met
de veelzeggende naam ‘Het kind in
de kunstenaar en de kunstenaar in
het kind’. Er zijn van allerlei kunstvoorwerpen te bewonderen. Niet
alleen schilderijen maar ook fantasiebeesten van papier-maché, keramiek dierfiguren maar ook koppen
en zeefdrukken. Van de regiokunstenaars is Lia Breed uit Waverveen
bekend. Op de tentoonstelling zijn
kinderkopjes van haar te zien met

grappige hoofddeksels op. “Ik had
dat een keer in een weekblad gezien waarbij kinderen een muts opkregen, gemaakt van verschillende
soorten kledingstukken, waar dan
weer dingen op vastgemaakt werden”.
Maar ook de dierfiguren zijn heel
apart. “Ik ben altijd bezig, wat dat
betreft ben ik instabiel zou je kunnen zeggen“, lacht Lia die bezig is
met een milde karikatuur van Erica
Terpstra en ook nog iets wil gaan
doen met een foto van twee Romanmeisjes met mutsjes met pomponnetjes op.

Regio
Een andere regiokunstenaar is Syts
Sytsema, in Enkhuizen geboren
maar getogen in Uithoorn, zoals hij
het zelf uitdrukt maar wel met een
echte Friese naam. Meteen als je de
galerie in Fort aan de Drecht binnenkomt, vallen zijn kleurige schilderijen op. Die doen denken aan
de primitieve kunst. Hij heeft in De
Zorg gewerkt en het schilderen gebeurde in zijn vrije tijd. Maar sinds
twee jaar is dat veranderd en schildert Syts dagelijks. ”Ik heb een creatieve opleiding gehad”, aldus Sytsema reclame en grafisch. “Maar het
was mijn wereld niet. Ik ben opgehouden en dus nu weer begonnen”.
Het mooiste plekje van Uithoorn
vindt Syts nog steeds de Amstel. “Je
bent er zo en ik ken er veel mensen”.
Sytsema vertelt dat de periode hoe
lang hij over een schilderij doet heel
verschillend is. “Dat hangt af van
de tijd die ik eraan besteed. Soms
duurt een doek weken”. Wat zijn
schilderstijl betreft zegt Syts dat hij
de Renaissance gewoon heel leuk
vindt. “Alles werd heel precies geschilderd maar ook op een heel leuke manier en kleurrijk. Dat spreekt
mij aan”. Dolf Zwerver is zijn inspiratiebron. De wereld is een schouwtoneel, je kijkt ernaar en neemt er
deel aan vindt Sytsema wiens schilderijen ook opvallen door de vrolijkheid, en de grapjes zoals een schilderij de trekvogel, zo genoemd naar
het vliegtuigje dat een banier trekt.
En een vrolijke optocht. Wethouder
Monique Oudshoorn die de tentoonstelling opende vertelde dat de

Hint jaarlijks een speciaal programma opstelt en dat er ook een jeugdfonds beschikbaar komt.
“Het is belangrijk dat het kind kennismaakt met cultuur en daar zelf
ook een actieve bijdrage aan levert.
Dat is de basis voor je verdere leven”, aldus de wethouder. Op tafels
lagen er nog verschillende geïllustreerde kinderboekjes van Geke uit
de Bosch, een kunstboek geschreven en geïllustreerd door Lia Breed
en haar man Dirk die een paar jaar
geleden overleden is. De tentoonstelling is nog te bezichtigen tot en
met 24 februari.

Imposante uitvoering van
Rondeveense koren en
toneelvereniging Altovi
Regio - Natuurlijk is voor een dergelijk evenement als op vrijdag 18
januari plaatsvond met een korenjamboree de Driehuiskerk een uitermate geschikte locatie. Waarom
een korenjamboree. Het antwoord
is eenvoudig. Dat had te maken met
het feit dat Stichting Cultura haar
eerste lustrum vierde en dat op een
speciale wijze wilde doen. En dat is
voor de volle honderd procent gelukt. Met de toepasselijke naam ‘De
Ronde Venen’ zingt kon men van
een zeer gevarieerd programma genieten waarbij als laatste het publiek ook nog actief betrokken werd
en mee kon zingen met bekende
vaderlandse liedjes. In totaal werkten 260 mensen mee aan dit evenement. Begonnen werd met de kleinsten namelijk de kinderen van Kinder- en Musical Koor de Regenboog
die al zingend de kerk binnenkwamen wat al meteen voor een levendig effect zorgde. De eerste nummers zijn afkomstig uit de musical
Junglebook die de Regenboog in
mei opvoert.

Levendig
Het tweede nummer ‘Wat je van beren leren kan’ was met achtergrondmuziek die een beetje aan de jaren
dertig deed denken. Wat vooral opviel was het levendige geheel. De
kinderen zongen niet alleen de liedjes maar maakten daar meteen een
kleine toneelvoorstelling van met
zwaaiende armen en danspasjes.
Een klein groepje was als olifanten verkleed en bij de verschillende
liedjes bleven de kinderen niet op
een plaats staan, maar een gedeelte
ging op het toneel zitten en de anderen vormden dan weer de achterhoede. Soms was het wel even aarzelen of je nu al naar voren moest
gaan of nog even wachten maar alles ging goed. Nummer vier was een
solo over Boris. Ook nummer zes ‘Do
the shake’ was een swingend nummer met alle kinderen shakend op
het toneel en dan van plezier. Ook
dirigent Mary Verlaan leefde zich uit
in dit optreden en haar enthousiasme werkte aanstekelijk. De kinderen
verlieten het podium eveneens met

de kolonel Hathi mars. Als tweede
optreden verrassend twee koren samen, namelijk Sint Caecilia en Cantare. Hoewel beide koren verbonden
zijn aan de kerk zijn het toch twee
verschillende koren, vertelt Theo
de dirigent. Sint Caecilia is een gemengd koor en Cantare is jarenlang
een tussenkoor geweest dat een
keer gezongen had tijdens de kerst
en dat was zo leuk geweest dat ze
maar door zijn gegaan en nu een
a-capella koor is. De koren zingen
vaak tijdens de mis ter ondersteuning en krijgen een steeds grotere
rol omdat er minder pastoors zijn
en de mensen meer voor de zang
naar de kerk gaan. Favoriete componisten zijn Mozart en Bach maar
ook wereldlijke muziek van Enya en
Adiemos. Nu werden zeven nummers gezongen.
Mozart
Het tweede lied was dus ook van
Mozart, namelijk Jubilate Deo, een
religieus klassiek stuk. Dirait-on van
R.M. Rilke was een wat luchtiger
nummer en daarna weer een religieus lied, namelijk ‘The Mansions of
the Lord’. Vijf was een bekend nummer van Thomas van Aquino, namelijk Sacris solemnis. Daarna volgde
het vrolijke Nella Fantasia van E.
Morricone . Een dubbelkorig ‘Amen’
is het mooiste van de avond volgens
de dirigent. Als derde koor kwamen
de Rovenians met drie Engelstalige
nummers. Het koor was gekleed in
fleurige hesjes en het eerste lied begon neuriënd. Weer een heel ander

Fractie GroenLinks kiest niet per definitie voor de lange brug

”Wel de knip, maar de
Irenebrug weg? Nee,
zover zijn we nog niet”
Uithoorn - Het blijft nog wel even
een spannende zaak, de ‘knip’ in
de N201 en daarbij gevoegd het
wel of niet sluiten van de Irenebrug.
Dat bleek ook weer tijdens de informatieavond die GroenLinks vorige week had belegd in de Schutse.
Ria Zijlstra van GroenLinks meldde
als eerste feit dat haar fractie van
mening is dat de gehele procedure betreffende het Dorpscentrum
niet goed is gegaan. “Er is een aantal varianten onderzocht als er wel
een knip zou komen in de N201 en
ook een aantal varianten als er geen
knip komt en dat wordt dus 24 januari behandeld in de raadsvergadering”.
GroenLinks gaf eerst even in vogelvlucht aan hoe alles is ontstaan:
Even in het kort nog de voorgeschiedenis: Het hele gedoe is begonnen met de omlegging van de
N201, waarvan de planning nu is,
dat die in 2011 gereed zou moeten
zijn. Naar aanleiding hiervan heeft
de gemeente Uithoorn een besluit
genomen, het zogeheten UVVP (Uithoornse Vervoer en Verkeers Plan).
Dat heeft geleid tot bijeenkomsten
en een stuurgroep, die de zaken
gingen bestuderen. Hierbij zijn later
ook de plannen rond het oude dorp
met het Amstelfront ter sprake gekomen.
Knip
Er kwam een voorstel van het college om een knip in de N201 te maken. Om een mooi dorpscentrum te
creëren en de luchtkwaliteit te verbeteren zou er geen doorgaand verkeer meer over de Irenebrug mogen.
Na deze inleiding konden er vragen
gesteld worden en daar werd druk
gebruik van gemaakt. Na het horen
van de vragen, de discussie en/of
antwoorden werd uiteindelijk duidelijk dat de meerderheid vond, dat
het doorgaand verkeer moest blijven. Men vond wel dat het dorpscentrum autoluw moet worden maar
dat er dan naar alternatieven moet
worden gezocht om dat mogelijk te
maken en dat dit niet automatisch
inhoudt dat de Irenebrug afgesloten
genre dan de vorige koren. Nummer twee ‘So strong’ was een lekker ritmisch stuk en bij drie ‘The power’ moest je denken aan de zwarte
gospelkoren die in de Amerikaanse
kerken al swingend religieuze liederen zingen. K.N.A. begon met het
bekende ‘I believe’ van E. Drake. Het
derde lied ‘Praise the Lord’ was een
vrolijk juichend lied. Benedictus van
Bruckner was weer wat weemoediger. Afwisselende werken uit de
klassieke periode, de romantische
en de Barokperiode. Het ROM koor
kwam met het indrukwekkende Anthem van Chess. Nummer drie was
een selectie uit de musical Oliver.
Gekleed in kleding passend bij de
musical begon het koor meteen
met een vrolijk stuk uit de musical en eindigde dan weer wat weemoediger. Vele operettes zijn opgevoerd zoals Eine Nacht in Venedig,
Der Bettelstudent, Der Zigeunerbaron en nog maar kort geleden
Maske in Blau en verder veel musicalnummers zoals uit the sound of
Music, My Fair Lady, West Side Story en Cats. Als laatste nummer het
bekende La Gitana van Verdi met
prachtig pianospel. Een schitterend
optreden.
Eigenwijs
‘Je moet wel heel eigenwijs zijn om
je koor ‘Eigen wijs’ te noemen’, kon-

moet worden. Bovendien zou er een
parkeergarage moeten komen met
een doorgaande verbinding naar
Aalsmeer of Amstelhoek.
Verder zette men grote vraagtekens
bij het feit dat het college niet met
een sluitend financieel plaatje is gekomen: “Waarom doet de wethouder daar zo moeilijk over. Hij zegt
wel dat een parkeergarage te duur
wordt maar verder komt er niets uit
qua financiën. Men vond dat het
college eigenlijk met een vastgesteld feit is gekomen: “Zo doen we
het en je hoeft niet verder te praten.
Het Amstelfront tot aan het fort is
een afstand van twee kilometer en
dan ga je moeilijk doen over die vijftig meter van de Irenebrug.

gaan dan naar andere winkels”.

Amstelhoek
Ook het wijkcomité van Amstelhoek
constateerde dat heel Amstelhoek
afhankelijk is van Uithoorn. “Daar
zijn alle scholen, kinderopvang. Er
zijn veel werkende moeders die zouden dan eerst de fiets moeten pakken en dan weer terug dat kost veel
tijd. Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met verkeersremmende maatregelen en nu opeens
kan de busbaan wel gebruikt worden”. Ook had het wijkcomité met
de VVD gesproken die had aangegeven dat de nieuwe N201 te weinig
capaciteit heeft. Maar er waren ook
tegenargumenten hoewel die duidelijk in de minderheid waren. Een
bewoner van Meerwijk West merkte op dat als je met de fiets vanuit
die wijk naar het centrum gaat je
er vijf minuten over rijdt en via de
N201 twintig minuten. Een knip zou
volgens de bewoner het sluipverkeer tegengaan en daar was destijds door het wijkcomité van Meerwijk West voor gekozen. Ria Zijlstra
sprak over een pasje en dat het centrum wel per auto bereikbaar moet
blijven. Sparnaay vond dat je met
een knip ook het echte doorgaande verkeer kwijt bent omdat mensen
niet al die moeite willen doen om ergens te komen. Ook vroeg men zich
af hoe men klanten wil behouden
als je zoveel mensen wil weren. “Die

Lange brug
Er volgde nog een discussie of het
rendabel is om een nieuwe lange
brug aan te leggen. Want een lange
brug staat meer open dan dicht omdat er plannen zijn dat er meer waterverkeer komt. Nu gaat die brug
twintig keer per dag open maar in
Vrouwenakker 50 keer per dag en
de lange brug is lager, dus moet ook
vaker open. Bovendien is het een hoge investering en wie moet dat betalen? De burger. Een brug die goed
functioneert doe je zomaar weg. De
brug is altijd goed onderhouden geweest en dat kan gewoon zo blijven.
De prijs van het onderhoud van de
Irenebrug is bekend maar de kosten
van een nieuwe brug kan of wil de
gemeente nog niet zeggen. Je laat
dan toch als raad met je sollen.
Het blijkt dat een parkeergarage al
in het financiële plaatje is opgenomen. Ook Jan Mollema (PvdA) constateerde dat het gewoon een ambitieus plan is van de RABO omdat
die daar wil bouwen. “Het vrachtverkeer moet geweerd worden maar
er moet wel een verbinding blijven
naar Aalsmeer en Mijdrecht”. Wat
de luchtkwaliteit betreft merkte Jan
Mollema op dat die straks nog groter gaat worden als alle Meerwijkers
door het dorp rijden. “Wel een plein
en een doorgaande weg met maatregelen en een rotonde bij Amstelhoek. Dat scheelt ook een beduidend stuk in de kosten”. De conclusie van GroenLinks was dat zij het
betreuren dat deze beslissing nu al
genomen is omdat die eigenlijk nog
niet genomen had kunnen worden.
Bovendien was GroenLinks blij dat
zij niet die verantwoordelijkheid op
zich genomen hebben om een dergelijke uitspraak te doen. “Wij zullen wel kiezen voor een knip maar
wij kiezen niet per definitie voor een
lange brug. Een lange brug is heel
erg naar voren geschoven door het
college en dat is zeker niet het enige
alternatief en wij nemen zeker geen
besluit zonder een financieel plaatje”, aldus Ria Zijlstra.

digde Sonja van Cultura aan toen dit
koor opkwam. Maar de naam heeft
dus te maken met het feit dat zij een
heel eigen manier van zingen hebben. Het eerste nummer was een
Nederlands lied “Een licht breekt
door’ en het laatste nummer was
het lied ‘Nearer my god to thee’ van
T.W. Aas. Toen was het tijd geworden voor het actief mee betrekken
van het publiek. Altovi had spontaan
haar medewerking aangeboden om
dit laatste gedeelte te verzorgen. In
het begin waren zowel de spelers
van Altovi als het publiek nog wat
aarzelend maar dat werd hoe langer hoe enthousiaster. Het eerste
meezingnummer was ‘Met jou naar
Vinkeveen’. Daarna ‘Vissen’ dat natuurlijk ook iedereen kent. Toen ‘Jan

Klaassen’ dat uit volle borst meegezongen werd. ‘Een muis in een molen’ is natuurlijk weer een heel andere melodie, Daarna het ‘haast’
liedje ‘Opzij’, gevolgd door ‘Ik ben
blij dat ik je niet vergeten ben’, het
echte Amsterdamse volkslied ‘Als je
mekaar niet meer vertrouwen kan’
en afgesloten werd met ‘Het land
van Maas en Waal’ en toen werd het
een dergelijke vrolijke boel dat het
polonaise werd door de kerk. Absoluut voor herhaling vatbaar en een
compliment voor Stichting Cultura
is wel op zijn plaats waarbij Sonja trouwens nog even een oproep
deed aan de aanwezige wethouder Jan van Breukelen dat zij toch
zo heel graag een eigen theatertje
willen.
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De Hoeksteen bezoekt
tentoonstelling
‘Lodewijk de hond’

Mijdrecht - Woensdag 16 januari was het voor de kleuters van de
Hoeksteen een spannende ochtend.
Zij bezochten de tentoonstelling van
Lodewijk de hond in de Twistvliedschool.
Aangekomen in de school, moesten de schoenen uit en gingen ze
naar het gymlokaal, waar het huis,
de tuin en natuurlijk Lodewijk zelf
stonden.
Sommige kleuters waren wel enigszins teleurgesteld omdat zij er achter kwamen dat Lodewijk geen ech-

te hond was, maar een hond van
hout.
De juffen in de klas hadden het verhaal zo mooi en levensecht verteld,
dat sommige kleuters er helemaal
van uitgingen, dat Lodewijk gewoon
echt bestond.
Maar die teleurstelling duurde gelukkig niet lang, want zij gingen direct in groepjes langs alle mooie
bezittingen van Lodewijk en konden
daar bekijken, wat hij zoal beleeft en
meemaakt in zijn leven.
Er waren leuke opdrachtjes te doen
en iedereen deed daar enthousiast
aan mee.
Zo mochten ze zelfs de tafel dekken
voor als b.v. de koningin op bezoek
zou komen bij Lodewijk.
Het allermooiste servies moest op
tafel komen natuurlijk.
En de was werd gedaan voor Lodewijk, de onderbroeken werden keurig netjes aan de lijn gehangen.
En hoe maak je eigenlijk een schaduw op Lodewijks huisje????
Met zaklampen werd er door de kinderen op een voorwerp geschenen
en zo onstond er een schaduw op
het muurtje.
In Lodewijks tuintje stond ook nog
een echte kabouter met hele lange
armen, een beetje vreemd, hij werd
vergeleken met andere kaboutertjes en de kinderen kwamen tot de
ontdekking, dat Lodewijks kabouter
toch wel anders was.
Als laatste mochten de kinderen
natuurlijk ook nog met Lodewijk zelf
knuffelen en zijn halsband om doen
en bekijken wat hij eigenlijk allemaal eet en waar hij mee speelt.
Het was een leerzame, gezellige en
gastvrije ochtend.

Opkomen voor jezelf met
cursus sociale weerbaarheid
terug moet zeggen.

De Ronde Venen - “Wij zijn een
grote vriendengroep geworden”, lachen Kim (11) en Charity (12) die
afgelopen jaar de cursus Sociale
Weerbaarheid Omgaan met Pesten hebben gevolgd bij de Stichting Leefbaarheid, nu dus de BAAT.
Waarom zijn zij op die cursus gegaan. Eigenlijk blijkt bij alle vijf meiden die hebben meegedaan dat het
pesten op school en daarbuiten de
reden was. Kim vertelt: “Ik wil voor
mezelf kunnen opkomen en dat ik
niet snel hoef te huilen. Als er een
jongen aan komt fietsen en die begint mij te pesten dat ik dan stevige woorden terug kan zeggen”. Datzelfde geldt dus voor de anderen.
“Ik werd vaak gepest door jongens

en meisjes. Over mijn naam en dat
mijn agenda zo lelijk is en als ik dan
wat terugzei werd het alleen maar
erger”, aldus Charity. Yasmine(11)
is via de schooldokter bij de cursus
terecht gekomen. Ook zij wil zelfverzekerder over komen en sterke woorden terugzeggen. Yasmine
werd altijd gepest over haar lengte
en vond dat vervelend. Daphne (11)
wordt op school gepest en wil ook
voor zichzelf opkomen.
Ik wil nee kunnen zeggen en ik wil
sterker in mijn schoenen staan. Haar
broer heeft de cursus ook gevolgd.
Sharon (12) wordt veel gepest door
een jongen op school en heeft last
van nare gedachtes waar ze vanaf
wil komen en ook wil ze leren wat ze

Spel
De cursus begon op 18 september
en is elke dinsdagavond van 19.00
tot 20.30 uur en duurde tot 4 december in jongerencentrum Allround. Wat wordt er zoal gedaan
op zo’n avond. Er zijn verschillende
spelletjes met kaarten die je helpen
om bepaalde gedachten op een rijtje te zetten en hoe je jezelf complimenten kunt maken en dat ook bij
anderen kunt doen maar ook oplossingen bedenken. Er is een spel
waar je over een pingpongballetje
moet blazen en dat naar een ander
kind moet blazen. Er worden toneelstukjes gedaan over verschillende
onderwerpen waarbij de kinderen
een hesje in een verschillende kleur
aantrekken. Groen staat voor degene die gepest wordt, rood is de pester en met oranje sta je sterk. In al
die rollen moest je dan je proberen
in te leven in datgene wat je vertegenwoordigde en als je het oranje
hesje aanhebt moet je sterke woorden bedenken. Daphne vertelde dat
zij ook huiswerk meekregen. Dan
moet je opdrachten invullen als iemand irritant tegen je was geweest
dat zijn terugkijkoefeningen. Op de
laatste dag hadden de meisjes gekozen voor een quiz waarin de verschillende toneelstukken waren verwerkt om die aan de ouders te laten zien. Wat hebben de meisjes
nou geleerd? Yasmine vindt dat zij
nu een weerwoord geleerd heeft en
wat terug durft te zeggen. Volgens
alle meisjes is het pesten een stuk
minder geworden.
Terugzeggen
“Ik durf nu wat terug te zeggen”, aldus Sharon en Charity antwoordt

Kijklessen bij de toneelcursussen van De Speltuin
drukbezocht
De Ronde Venen - Op woensdagmiddag 16 januari waren er kijklessen bij de toneelcursussen van De
Speltuin. Bij de cursus Speltoneel
(4- tot 6-jarigen) waren veel ouders
van de kinderen aanwezig bij de les
die dit keer over knuffeldieren ging.
Naar hartelust werd er gedanst en
gespeeld! Ook leerden de ouders
van hun kinderen het afscheidslied
dat iedere week de les afsluit.
Ook bij Fantasietoneel (7 tot 9 jaar)
waren veel ouders komen kijken. Zij
konden het tweede gedeelte van de
les kijken welk soort spelletjes en
oefeningen hun kinderen doen. Ouders zagen “het dierenwinkelspel”
en met “de vertelhoed” werd gezamenlijk een grappig verhaal verzonnen.
De ouders konden zo een indruk
krijgen wat er zoal gedaan wordt bij
de toneelcursussen.
In alle toneelcursussen van De Speltuin is veel ruimte voor eigen inbreng. Er wordt niet toegewerkt naar
een uitvoering; het plezier in het samen toneel maken staat voorop!
In de groep Speltoneel voor de 4dat zij nu als iemand een vervelende
opmerking maakt zij als weerwoord
zegt: “Dat kan me niks schelen en
Kim heeft als weerwoord “Bemoei
je met je eigen zaken en let eens
op jezelf”. Kim meldt dat als iemand
zegt dat zij stomme kleren aanheeft
zij als antwoord geeft: “Nou, ik vind
ze wel mooi en daarom heb ik ze
ook aan”. Gaan de meisjes nog door
met de herhalingscursus. Sharon is
er nog niet zeker van “Het gaat helemaal goed. Ik heb het huiswerkboekje en daaruit kan ik ook oefenen. Ik heb de juffrouw het diploma
laten zien en die heeft het aan de
klas laten zien”. De anderen denken
wel dat zij de herhalingscursus zullen volgen. Hoe is Mirelle Valentijn
die de cursus geeft eigenlijk op het
idee gekomen. “Ik werd vroeger op
school en op straat altijd zelf enorm
gepest en dat was later ook het geval”. Mirelle werkt nu vijf jaar bij de
Baat daarvoor dus Stichting Leefbaarheid. Zij heeft de HBO opleiding Omgangskunde afgerond en
voor die opleiding heeft zij een onderzoek gedaan met als onderwerp
pesten en het omgaan met pesten.
De cursussen worden gegeven aan
kinderen vanaf vier jaar tot volwassenen. Er zijn twee groepen per drie
maanden die dus starten in september. In de nieuwe groep die in
april start zijn nog plaatsen vrij. Mirelle verzorgt ook projecten op basisscholen met groep drie maar dat
varieert per project en doet ook individuele begeleidingen aan huis.
Een cursus sociale Weerbaarheid
kost euro 130 voor tien keer een bijeenkomst plus een intakegesprek
en twee keer een ouderavond. Een
herhalingscursus kost euro 50 en
dat is dan voor drie bijeenkomsten. De ouders worden ook actief
bij de cursus betrokken’. Het is belangrijk dat je niet meer emotioneel
praat”, aldus Valentijn “Je kunt lastige situaties oplossen en dat kan
in een korte tijd heel effectief zijn.
Je zit dan gewoon lekkerder in je
vel. Mensen zijn net als stoplichten.
Mag hij over mijn grens of niet”. Binnenkort start Mirelle Valentijn met
de cursus ‘Faalangst de Baas” voor
de doelgroep van jongeren van dertien tot en met zeventien jaar. Dat
kan faalangst zijn voor het reproduceren van kennis of vaardigheden, sociale faalangst, dus bang zijn
om afgewezen te worden of angst
bij activiteiten waarbij je je lichaam
moet bewegen. Voor meer inlichtingen kun je terecht op praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl.

tot 6–jarigen kunnen nog kleuters
instromen. De groep Fantasietoneel zit helemaal vol. Nieuwe cursussen starten in september 2008.

Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met Astrid Millenaar, telefoonnummer 0297-285520 of kijken
op de website www.despeltuin.nl.

Prachtige Leontien Koga fiets
voor Mijdrechtse AH klant

Mijdrecht - Op dit moment heeft
Bar-le-Duc een grote consumentenactie samen met Leontien Zijlaard–Van Moorsel. Elke maand
wordt er een echte Leontien Koga
Miyata fiets verloot, 10 sets van 2
gesigneerde boeken over Leontien

van Moorsel en 50 originele Leontien t-shirts.
Afgelopen maandag 14 januari jl.
vond de prijsuitreiking van de
Leontien damesfiets plaats bij
Albert Heijn in Mijdrecht.

Op de foto van links naar rechts: de heer D.J. Eilbracht (Account Manager
Bar-le-Duc), de winnares mevrouw A. Overwater uit Mijdrecht, Leontien Zijlaard–Van Moorsel, de heer M.H. Schrama (bedrijfsleider Albert Heijn).

Film in de
Veenhartkerk

Mijdrecht - Komende vrijdag, 25 januari, is er weer Veenhartfilmavond.
De Veenhartfilmavond is voor iedereen die dicht bij huis wil genieten
van de betere films en er vrijblijvend
over door wil praten, met openheid
en respect voor ieders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die op
een eigentijdse en creatieve manier
kerk probeert te zijn. Een kerk die
er niet alleen wil zijn voor zichzelf,
maar voor De Ronde Venen. We willen een plek zijn waar ruimte is voor
iedereen die bezig is met religie of
nadenkt over zingeving. Al onze activiteiten, ook de Veenhartfilmavonden, zijn bedoeld om op een uitda-

gende manier met religie en zingeving bezig te zijn.
De Veenhartfilmavond is in het gebouw van de Veenhartkerk, Grutto
2a te Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de
zaal open en de film start om 20.30
uur, entrée 4,00 euro. De film wordt
vertoond op een groot scherm en na
afloop is er een drankje en gelegenheid om na te praten.
Wil je weten welke film er draait of
wil je meer informatie over de filmavonden? Kijk op de website: www.
veenhartkerk.nl en geef je op voor
de Veenhartfilmladder, dan word je
maandelijks op de hoogte gehouden.
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Commissie Remkes veegt vloer aan
met besluitvorming GS over toekomst
polder Groot Mijdrecht
is niet duurzaam ingericht en dat is
mede te danken aan bijzondere geologische omstandigheden. Dat is van
toepassing op de hele polder! Omdat
het oostelijk deel van de polder op
ongeveer 50 meter diepte een afsluitende kleilaag van oude blauwe zeeklei mist, kan grondwater hier aan
de oppervlakte komen (kwel). Dat
water is bovendien brak. Door de
jaarlijkse inklinking van het gebied
met gemiddeld 0,8 tot 10 millimeter
en de lage ligging (bijna 6 m beneden NAP) fungeert de droogmakerij
als het afvoerputje van de regio waar
alle grondwater uit de omgeving
naartoe stroomt. Als gevolg daarvan
is er een grote hoeveelheid kwellend
grondwater. De Commissie geeft aan
dat dit wel 5 tot 6 keer meer is dan bij
vergelijkbare droogmakerijen elders
in ons land. De kwel is brak en bevat
fosfaten, chloriden en ammoniumzouten. Daardoor treedt ecologische
en economische schade op.
Een voor de inwoners teer punt dat
de Commissie aanroert in het rapport
is dat als uit oogpunt van ruimtelijke
ordening grootschalig ruimte moet
worden gecreëerd om de gevolgen
van bijvoorbeeld klimaatveranderingen op te vangen (wateroverschot),
ziet zij een weinig duurzaam gebied
als Groot-Mijdrecht daarvoor als eerste in aanmerking komen. Dus toch!
Dat geldt voor Groot Mijdrecht in zijn
geheel. Maar dat onrustgevend beeld
werd door gedeputeerde Binnekamp
meteen tegengesproken. De woonkernen Wilnis, Vinkeveen en deels
Mijdrecht blijven gewoon bestaan en
kunnen verder bouwen aan hun toekomst, zoals de verdere ontwikkeling
van Marickenland en Marickenzijde
Onzekerheden
Want een ding is wel zeker: ook (met de bouw van 950 woningen!)
de Commissie erkent deze proble- en Westerheul IV. Niettemin zou dit,
men. Zij komt daarbij echter tot de uitgaande van de gegevens en het
conclusie dat de onderzoekingen gestelde in het rapport, allemaal dus
waarop de hoofddocumenten stoe- niet meer kunnen??...
len weinig onderlinge samenhang
laten zien. ‘Daarnaast zijn vele stu- Twijfels
die en rekenmodellen uit het ver- Al met al wordt het dan steeds meer
leden en die destijds voor andere duidelijk dat er onvoldoende kendoeleinden werden gebruikt, zon- nis en inzicht bij de provinciale beder toegesneden aanpassingen stuurders aanwezig is (geweest) om
gebruikt om ingrepen door te re- dit soort beslissingen op basis van
kenen en uitspraken te doen.’Aldus voorliggende feiten en resultaten
een toelichting uit het rapport dat van onderzoekingen te stoelen en
64 bladzijden telt. Verder heeft de verantwoord te nemen. De deskunCommissie in technisch-weten- digheid van de commissie is aanschappelijk opzicht geen verschil toonbaar en is het dan niet beter
vastgesteld tussen het noorde- dit soort studies en onderzoekingen
lijk en zuidelijk gedeelte van de die op een hoger plan plaatsvinden
droogmakerij Groot Mijdrecht. Dit eerst te laten uitvoeren alvorens inhoudt onder meer in dat volgens grijpende beslissingen te nemen?
de Commissie drastische ingre- Dat scheelt emotie, geld en vooral
pen in de polder, zoals het onder tijd! In het rapport worden ook twijwater zetten van het polderdeel fels gezet bij de onderlinge vergelijkGroot Mijdrecht Noord, grote on- baarheid van de geraamde kosten
zekerheden voor de zuidelijk deel die de voorgestelde strategieën met
– waarin delen van de woonker- zich meebrengen. Ook al omdat de
nen liggen - met zich meebrengen. verschillende varianten niet in gelijke
Een en ander moet nauwkeurig in mate zijn uitgewerkt, waar zij wél in
kaart worden gebracht en dient grote lijnen kunnen bijdragen aan
het grondwatermodel verbeterd een oplossing voor de problemen in
te worden. Om deze reden spreekt de polder.
de Commissie dan ook niet meer
uitsluitend over Groot Mijdrecht Onafhankelijke commissie
Noord, maar betrekt hierin ook het De Commissie is vorig jaar op verzoek
deel van de polder, ten zuiden van van de provincie Utrecht zelf ingede N201. Daarin vertaalt zich de steld en gevraagd onderzoek te doen
naar de volledigheid en juistheid van
naam van het rapport.
feiten en onderzoeken op het gebied
van waterkwaliteit en bodemgesteldBouwputten
De Commissie heeft eveneens heid in de polder Groot Mijdrecht
vastgesteld dat kwaliteitsbor- Noord. Dit mede als uitvloeisel van
ging van de studies en modellen
door onafhankelijke deskundigen
niet heeft plaatsgevonden. Men
vindt dit een eerste vereiste om
grootschalige ingrepen, zoals die
voorliggen in de vorm van de zes
voorkeursstrategieën (‘varianten’)
met hun effecten, maatschappelijk
verantwoord te kunnen afwegen.
Ook met deze stelling wordt het
voornemen van GS ondergraven
om zelfstandig om welke reden
dan ook, voor een strategie, bijvoorbeeld een plas, te kiezen.
Ook het door het Hoogheemraadschap gesignaleerde gevaar van
eventueel ‘opbarsting van de bodem door wellen’ is diepgaand
onderzocht en bekeken. De onderbouwing van dit gevaar blijkt
in de documenten uiterst summier
te zijn verantwoord. Bovendien is
de onderbouwing gebaseerd op
bouwputten(!). Dus op andere
omstandigheden dan zich normaliter in droogmakerijen als Groot
Mijdrecht (Noord) voordoen.
De commissieleden heeft diepgaand aandacht besteed bij het
toegepaste zogeheten ‘geohydrologisch’ model waarmee de gevolgen van mogelijke ingrepen in de
polder, de varianten dus, zijn berekend. Vastgesteld is dat een aantal
van belang zijnde elementen niet
met de werkelijkheid overeenkomt.
Anderzijds wordt opgemerkt dat
ook bij andere (verbeterde) rekenmodellen het niet-duurzame karakter van de polder gewoon blijft
bestaan. Anders gezegd, hoe men
het ook wendt of keert, de polder
Mijdrecht. De Onderzoekscommissie Remkes, waarin een groep
deskundigen de besluitvorming en
het onderzoek van Gedeputeerde
Staten (GS) heeft onderzocht op
geloofwaardigheid en onderbouwing inzake de toekomst van de
polder Groot Mijdrecht Noord,
laat geen spaan heel van het eerder uitgevoerde feitenonderzoek.
In het jongstleden maandag verschenen en openbaar gemaakte
rapport ‘Water en Bodemdaling
in Groot-Mijdrecht’ doet de Commissie Remkes verslag van haar
bevindingen. In hoofdlijnen noemt
zij de gedane onderzoeken ‘onvoldoende’. Tijdens de perspresentatie in De Meijert overhandigde de
voorzitter van de Commissie, Johan
Remkes, het rapport aan de gedeputeerde van de provincie Utrecht,
Joop Binnekamp. Die noemde het
‘onvoldoende’ van de Commissie
tijdens de maandagavond gehouden informatiebijeenkomst voor de
bewoners ‘ontoereikend’, Hij zegde
toe met de inbreng en de stellingname van de onderzoekscommissie (weer) aan het werk gaan
om tot een beter onderbouwd
toekomstplan voor de polder te
komen. Hij zei alles op alles te zullen zetten om nog vóór deze zomer
Provinciale Staten (PS) een nieuwe
visie aan te bieden. Die zal dan in
oktober een definitief besluit over
de polder moeten nemen om tot
een duurzame oplossing te komen
met betrekking tot de heersende
waterproblematiek en bodemdaling.

het overleg dat namens GS met de
inwoners van de polder geruime tijd
is gevoerd en waarvoor in de loop
der tijd verschillende bijeenkomsten zijn georganiseerd. Hoogtepunt
daarbij was de informatieavond in
De Meijert op 21 januari 2007 toen
PS haar plannen voor de polder bekend maakte. De onderbouwing en
besluitvorming die geleid hebben
tot de verschillende varianten, waaronder de ultieme ‘het op den duur
‘vernatten’ (lees: onder water zetten)
van de polder, veroorzaakte terecht
veel commotie onder de inwoners en
bedrijven in de polder. Gesuggereerd
werd toen al dat het feitenmateriaal
niet goed was onderbouwd en dat
de besluitvorming als los zand aan
elkaar hing. De bewoners sleepten
tijdens een rumoerige en emotionele
bijeenkomst tijdens de vergadering
van PS in het Provinciehuis op 5 februari 2007 uiteindelijk toch nog een
belofte uit het vuur. Een onafhankelijke commissie van deskundigen
zou alle feiten en resultaten van onderzoeken in de polder nog een keer
op hun merites bekijken. Dat leidde
tot de instelling van de Onderzoekscommissie Remkes. Zo genoemd
naar de voorzitter Johan Remkes, in
het dagelijks leven Tweede Kamerlid
voor de VVD en oud-minister van
Binnenlandse zaken. De Commissie,
die haar werk door uitbrengen van
het rapport heeft afgerond, bestond
behalve Remkes uit vijf leden die alle
op het gebied van water en bodemgesteldheid als zeer deskundig kunnen worden gezien en die daarin een
reputatie hebben hoog te houden.
‘Ja’ tegen inwoners
De informatiebijeenkomst voor de
bewoners over dit onderwerp verliep
afgelopen maandagavond rustig en
in een niet-politiek geladen sfeer. De
zaal in De Meijert was goed gevuld,
maar toch opvallend minder dan de
bijeenkomst op nagenoeg hetzelfde
tijdstip een jaar geleden. Na een
korte inleiding gaf gespreksleider
Nico Postma het woord aan Commissievoorzitter Johan Remkes die
eerst de leden aan de zaal voorstelde
en vervolgens in een helder betoog
uitleg gaf aan wat de opdracht van
de Commissie is geweest en hoe
het rapport tot stand is gekomen.
Vervolgens werd een pauze ingelast
waar ieder de kans kreeg op papier
zijn/haar vragen te formuleren in te
dienen. Na de pauze werden deze
door de respectievelijke commissieleden beantwoord. Bij de behandeling ervan bleek dat de vragen veelal
een technisch karakter hadden die
goed en tot tevredenheid werden
beantwoord, waarna niet zelden discussie ontstond tussen de aanwezigen en de commissieleden. Dit werd
echter goed in de hand gehouden.
Veel antwoorden op vragen kan men
overigens terugvinden in het rapport
dat voor iedereen vrij beschikbaar
is, maar ook te vinden is op www.
grootmijdrechtnoord.nl of www.
provincie-utrecht.nl. Afzondelijk is
nog een rapport samengesteld en
verschenen aan de hand van vragen
en gesprekken met bewoners in de
polder.
Voorzitter Remkes gaf in zijn presentatie duidelijk aan waar de knelpunten lagen en hoe het rapport is opgebouwd. Hij vergat daarbij ook niet
af en toe in te gaan op de gevoelens
van de inwoners. “Als u, bewoners,
nu zegt dat u gelijk heeft gehad dat
de voorliggende feiten waarop de
toekomst van uw polder wordt gestoeld, onvolledig zijn geweet, dan
zeg ik daarop volmondig JA,” aldus
Remkes die daarmee tijdens de informatieavond instemming en applaus uit de zaal kreeg. “De besluitvorming is niet altijd traceerbaar en
helder geweest. De Commissie heeft
louter op technisch-wetenschappelijke gronden het voorliggende feitenmateriaal en aan de hand daarvan de besluitvorming onderzocht. Er
worden géén voorkeuren uitgesproken en men gaat niet op de stoel van
de politiek zitten. Toegegeven, GS
heeft in de achterliggende tijd wellicht onbewust de nadruk gelegd
op de voorkeur Plas. Maar dat ligt
nu anders. De Commissie Remkes
is klaar met haar werk en het is nu
een de bestuurders om hier vervolg
aan te geven.” Deze woorden werden
onderschreven door gedeputeerde
Binnekamp die toezegde een Plan
van Aanpak op te zullen stellen om
met de gegevens van de Commissie
de ‘gaten’ in de besluitvorming op
te vullen. Hij gaat alles in het werk
stellen om dit voor de zomer aan PS
aan te bieden maar hield nog wel
een slag om de arm als dit door onverhoopte vertraging toch niet zou
lukken. En als PS in september of
oktober een besluit zal nemen over
de toekomst van de polder weten
we of de inbreng van de Commissie
Remkes zinvol is geweest!
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of
interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Ja!
Ja!
Het is iets anders dan ik vorige keer schreef. Ik
schreef; “De inwoners van De Ronde Venen worden niet op de hoogte gehouden.” Dat is niet juist.
De inwoners worden wel op de hoogte gehouden door de gemeente. Maar! Maar! Alleen van
de kant van het bestuur. Ze horen veelvuldig en
alleen wat B&W als belanghebbenden ervan vinden. Je wordt als het ware geïndoctrineerd. Je
mist de andere kant. De kant van de controle van
de Raad en de Pers. Putin doet dat ook zo. Eigenlijk doet iedere dictatuur het zo. De pers wordt
zoveel mogelijk buitengesloten omdat zij de inwoners op de hoogte brengt. Ja! Ja! En dat moet
niet. Wij hebben te maken met democratie. Een
systeem waar ieder mens een keer in de 4 jaar
zijn stem uit kan brengen op een kandidaat voor
de Raad. Wie de meeste stemmen haalt komt er
in. Dat is democratisch. Toch? Maar ja, dan begint pas het gedonder want dan gaat er ineens
gerommeld worden. Dan is de democratie op de
achtergrond geraakt. Dan komen er ineens mannetjes en vrouwtjes, vriendjes, op een stoel te
zitten die wij helemaal niet bedoeld hebben. Wij
hebben helemaal niet gevraagd om deze B&W.
Dat is een idee van hun vriendjes in CDA, VVD en
RVB. Dat is dus vriendjespolitiek. Ja! Ja! Dan krijg
je van die rare eigenmachtige bestuurders (zoals
in een dictatuur). Dan staat een groot deel van
de inwoners en de pers buiten spel. Ja! Ja! Als
ik een kunstwerk op het plein van het gemeentehuis mocht ontwerpen zou dat een zeepkist zijn,
een -spreekgestoelte waarop je als burger op elk
gewenst moment van de dag je mening zou kunnen geven. Helemaal in vrijheid. De verschillende
woordvoerders van de kleinere partijen zouden
veel vaker in het openbaar moeten optreden en
de publiciteit moeten zoeken en veel vaker in het
publiek hun standpunten kenbaar moeten maken. Ja! Ja! Maar goed, dan heb je zo’n bestuur
gekregen dat helemaal niet spoort. Ja! Ja! Dat helemaal niet spoort. Wat moet je ermee. Dan zou
je zeggen, zoals dat in een bedrijf gebeurt. “Stuur
ze naar huis” Ja! Ja! Had je gedacht. Dat gaat zomaar niet. Ze moeten eerst nog een lintje krijgen.
Nee, maar dat gaat helemaal niet. Dat kost een
vermogen. Dat is niet op te brengen. Ze krijgen
een gouden handdruk mee. Nee, dat niet. Ze
krijgen een gouden wachtgeld en pensioen mee.
Ik heb wel begrepen dat onze gemeente tussen
2,5 en 3 miljoen euro aan wachtgeld uitbetaalt.
Ze krijgen dat zomaar in hun achterzak voor de

bewezen diensten.(spreekwoordelijk) Ik begrijp
nog nooit dat er niet veel meer mensen staan te
dringen voor zo’n baantje. Als je het goed doet en
blijft dan krijg je een grote zak met geld en als je
het niet goed doet en wordt weggestuurd ?????
Ook!! Ja! Ja! Is je wel eens opgevallen dat er op
elk niveau altijd weer een sterke man boven komt
drijven. Dat zijn van die mensen die de macht
hebben en willen hebben. En als ze het hebben
willen houden. En ze willen iets gedaan hebben.
Ze willen iets zijn. Of het nu in de Raad van bestuur van een bedrijf is of in het bestuur van een
vereniging of in het bestuur van een vakbond of
in het bestuur van een gemeente, een provincie
of een land, dat maakt niet uit. Overal is er altijd
wel een die zijn zin weet door te drijven door jaknikkers om zich heen te verzamelen. En als je
nu genoeg ja-knikkers hebt dan kun de grootste blunders doordrijven. Weet je dat. Ja! Ja! Dan
kunnen ze in commissie de grootste stommiteiten
uithalen. Neem nou de Betuwelijn. Een grote flop.
Neem het centrum van Amstelveen. Een grote
flop. Neem nou de oorlog in Irak. Een grote flop.
Neem nou de Noord-Zuidlijn van Amsterdam,
(een financieel debakel). Nou ja, we kunnen nog
wel even doorgaan. Dat komt allemaal omdat er
één figuur, zoals R. en L. is geweest die zijn zin
heeft door kunnen drijven met behulp van de
ja-knikkers. (Je zult er financieel maar van afhankelijk zijn). Dat er wel een is die tegen zijn
kleinkinderen wil zeggen: ”Kijk kind, dat heeft
opa geregeld.” Oh, Opa heeft u alle tekorten zelf
bijbetaald.” Wat een wijsneus toch zo’n dreumes
van 8 jaar. Die kunnen soms zo onverwacht uit de
hoek komen. Ja! Ja! Er moet ergens een sterke
man achter de Mijdrechtse (hij komt toch uit
Mijdrecht?), Wethouder Levenbach van Uithoorn
zijn die hem ingefluisterd heeft dat de Irenebrug
weg moet. Dat moet haast wel. Het zal toch niet
uit zijn eigen koker komen. Vaak laten de wethouders hun oren hangen naar projectontwikkelaars. Dat doet Rosendaal in de Ronde Venen en
ik denk ook Levenbach in Uithoorn. Het zal toch
niet uit z’n eigen koker komen?
De Irenebrug weg? Zonder de bevolking te raadplegen? En zonder dat de Raad van De Ronde
Venen er in gekend is? Dat kan toch niet? Levenbach doet toch niet aan achterkamertjespolitiek. Dat kan ik mij niet voorstellen. Van de Rondeveense Wethouders wel hoor, daar zijn wij aan
gewend, maar van wethouder Levenbach. Nou
nee. Levenbach dendert wel gewoon door. Zou
het? Het is toch gek dat de Raad van Uithoorn
gaat beslissen over een object, de Irenebrug, die
niet eens van hen is. Die Levenbach. Ja! Ja! Die
Levenbach. Wel een man van stavast. Een man
naar mijn hart. Een echte regent. Gek, dat hij niet
getracht heeft om wethouder in de Ronde Venen
te worden. Daar woont hij toch? Wij zullen het
debacle volgen. Ja! Ja! Dat doen wij met z’n allen.

Is de gemeente de weg kwijt?
Uithoorn - Waarschijnlijk is de
gemeente de weg kwijt want zie
hier op de hoek Bertram en Op de
Klucht. Duidelijk is te zien dat het
hier om een hondenuitlaatgebied
gaat (zie paaltje rechts beneden)
en plaatst men een Bord met de
stigmatiserende tekst “NO SHIT
TODAY”.
Waarschijnlijk worden de borden

gefinancierd door de hondenbelasting die wij betalen, ik vind dit
soort teksten beledigend, infaam
en abject. Je voelt je als hondenbezitter tegenwoordig niet prettig en nagekeken door dit soort
borden, ook word je soms door
buurtbewoners aangesproken en
ontstaan er woordenwisselingen
als je uberhaupt in zo’n gebied

Uithoorn - Over het standpunt
van de Partij van de Arbeid inzake
het dorpscentrum is bij sommigen
onduidelijkheid ontstaan.
PvdA wethouder Maarten Levenbach staat pal voor het plan van
B&W voor een ‘knip’ in de oude
N201 en het vervangen van de
Irenebrug door een brug voor

langzaam verkeer. In het huidige
dualistische systeem is het mogelijk dat de wethouder een ander
standpunt inneemt dan de fractie;
de wethouder is immers lid van
B&W en niet van de fractie, zoals
voorheen. Verwarrend misschien,
maar zo werkt dualisme.
De PvdA raadsfractie was, is en

Petra Saive-Smit, Uithoorn

Sluiting verkeersbrug over
de Amstel in de N201
Geacht College van Burgemeester en
Wethouders.
Hiermee deel ik U mede, dat ik bezwaar maak
tegen de sluiting van de brug over de Amstel in
de N201, na verlegging van de huidige provincialeweg N201 aan de noordkant van het dorp.
Mijn beweegredenen zijn het feit, dat op de huidige N201 het verkeer regelmatig aanzienlijke
vertraging ondervindt, wat de oorzaak ook zijn
moge, b.v. veel verkeersaanbod, verkeerslichten,
die vertragend werken, geopende brug (nu en
dan) en zo zijn mogelijk nog meer redenen aan
te voeren. Met de huidige verkeersconstellatie
en de groei van het autopark, verwacht ik, zo de
brug gesloten wordt, dezelfde situatie op de Zijdelweg in Uithoorn in 2011, teneinde de verlegde
N201 op te komen. Zeker zal dat het geval zijn

indien de kruising van de verlegde weg N201
met de Zijdelweg met verkeerslichten beveiligd
zal worden of een rotonde. Ik raad U derhalve
aan, zo de brug over de Amstel verwijderd wordt,
tenminste een viaduct of een onderdoorgang te
bouwen over respectievelijk onder de Zijdelweg.
Een en ander in Uw warme belangstelling aanbevelend. Dan nog een laatste vraag/opmerking:
Is het provinciebestuur op de hoogte van Uw
plannen, want de wegbeheerder is de Provincie
Noord-Holland van de huidige N201.
Gaarne zag ik ontvangstbevestiging van bovenstaande e-mail tegemoet en verblijf,
met vriendelijke groeten
G.A. Prinsze
Zevenblad 74
1422 NW Uithoorn

blijft tegen de knip, dat stond al in
ons verkiezingsprogramma en wij
zien geen enkele reden om hier
nu van af te wijken. Wij zullen
daarom op 24 januari tegen het
voorstel van B&W stemmen.
PvdA fractie Uithoorn/
De Kwakel

‘Leerlingen Amstelveen College
zwaar gewond na aanrijding’

John B. Grootegoed

haar kind afstaan na 9 maanden zwangerschap,
wat moet er gebeurd zijn om die beslissing te
nemen. Ik nam me dan ook voor om dit uit te
zoeken.
Dit zoeken duurt nu al bijna 10 jaar. Mijn zoektocht is begonnen bij het FIOM, via verschillende
rechtzaken, diverse DNA testen, mediation en
met een brief aan mijn biologische oma sta ik
nu met mijn rug tegen de muur. De verslagen
rondom het afstaan zijn één grote leugen…
Zal ik ooit weten waar ik vandaan kom, hoe de
situatie rondom mijn verwekking was, wie mijn
vader is, of ik nog halfbroertjes of -zusjes heb?
En een nog veel groter belang, zal ik de medische voorgeschiedenis op tafel krijgen. Alle twee
mijn kinderen hebben te maken met erfelijke
kwesties die hoogstwaarschijnlijk uit mijn biologische familie komen. Problemen die ernstig en
van langdurige aard zijn.
Heeft de man die mijn biologische vader is niet
het recht om te weten dat ik besta? Mag het zijn
keuze zijn om mij wel of niet te leren kennen?
Is dit Nederland anno 2008? Waar anonieme
zaaddonoren niet meer mogen, maar dit schijnbaar wel? Is het schending van privacy als ik een
oproep doe, met vermelding van de naam van
mijn biologische moeder?
Geen instantie die mij kan helpen? Ongelooflijk
vind ik het, dat dit mogelijk is in dit land………

R. Jansen, Uithoorn

PvdA fractie blijft tegen
‘de knip’

Mag ik weten wie ik ben?
Uithoorn - Woensdag 19 april 1972 om 13.28
uur word ik geboren in het ziekenhuis in Amstelveen. Mijn moeder, een dan 24-jarige vrouw
uit Uithoorn, besluit mij geen naam te geven en
gelukkig is er een lieve verpleegster die zich er
over ontfermt.
Vele jaren later ontmoet ik haar, op de plek waar
ik ben geboren, en ze vertelt me het verhaal van
mijn naam en de eerste dagen van mijn leven.
Nadat ik geboren was wilde mijn moeder me
niet zien en nam ook niet de moeite om mij een
naam te geven. De eerste uren ging ik zonder
naam door het leven. De verpleegster besloot ‘s
avonds thuis dat ik twee namen moest krijgen,
één met de M van mam en één met de P van
Papa. Het werd Petra Marina en dat is tot op de
dag van vandaag zo gebleven.
Omdat ik niet in het ziekenhuis kon blijven werd
er voor mij een plekje gezocht in een weeshuis,
dit werd Beth Palet aan de Prinsengracht in Amsterdam. Vandaar uit werd ik 27 oktober 1972
geadopteerd door de liefste ouders die ik maar
kon wensen, en ik kreeg er een zusje bij die drie
jaar ouder was.
Bij ons thuis is er nooit een geheim van gemaakt
dat ik geadopteerd was, ik heb me er ook nooit
ongemakkelijk bij gevoeld en er zelfs nooit echt
over nagedacht.
Dat gebeurde wel op het moment dat mijn oudste werd geboren, één van de eerste dingen die
door mijn hoofd schoot was “hoe kan een vrouw

loopt met je hond.
Natuurlijk is het vies dat honden
op straat poepen, maar dat ligt
aan het baasje dat zijn hond los
laat lopen, maar daar doet de gemeente niets aan. Ik heb regelmatig gebeld naar de gemeente en
politie maar er gebeurt niets.

Donderdag 17 januari jl. zijn twee
leerlingen zwaar gewond geraakt
toen zij het schoolplein af reden.
Een automobilist die afgeleid was
door de drukte op de weg, reed
met volle snelheid op de leerlingen in. De schoolleiding van het
Amstelveen College heeft de gemeente al eerder gewaarschuwd
voor de gevaarlijke verkeerssituatie voor school, dit heeft echter
nog niet geleid tot verbetering van
de situatie. Dit bericht zou volgens
het Amstelveen College over een
aantal jaren in de krant kunnen
staan, als de gemeente de plannen doorzet om de nieuwbouw te
vestigen aan de drukke Sportlaan.
Om hun zorgen te uiten, zetten
leerlingen en personeel van het
Amstelveen College samen een
ongeluk in scène. De automobilist op de foto is directeur Mark
Manders, de bellende omstander
directeur Peter Sijm. Een alter-

natief voor de Sportlaan is er. De
school kan gevestigd worden aan
de overkant van de Startbaan,
tegenover de huidige havo-vwo
locatie. Ook deze mogelijkheid
werd op foto vastgelegd: brugklassers vormden samen een pijl
naar de overkant. De onveilige
verkeerssituatie aan de Sportlaan
heeft volgens de school meerdere

oorzaken. “De weg is drukker
dan de Startbaan. Er zijn minder
parkeerplaatsen, wat tot onoverzichtelijke situaties kan leiden op
momenten dat leerlingen gehaald
en gebracht worden, aan het begin en eind van schooldagen en
evenementen zoals schoolfeesten. Ook ligt de Sportlaan vlakbij
een winkelcentrum. Wij zijn bang
dat leerlingen in hun pauzes het
winkelcentrum aan de Van der
Hooplaan verkiezen boven het
veilige schoolplein”, aldus de directeuren Peter Sijm en Mark
Manders.
De school heeft van veiligheid
een speerpunt gemaakt in het beleid van de komende jaren.
Algemene directie:
Peter Sijm
Mark Manders

Wie weet iets ???

De Kwakel - Graag zou ik een
oproep willen plaatsen in de
Nieuwe Meerbode. Het gaat om
het volgende: op 11 januari is een

van mijn katjes (ik heb er twee)
vermoedelijk geschampt door een
auto en helaas overleden in de
tuin van mijn buurvrouw. Iemand

heeft de dierenambulance gebeld
en men heeft haar meegenomen.
‘s Avonds werd ik gebeld door
de dierenambulance dat ze haar
gevonden hadden en was overleden. ik mocht kiezen, of haar
zelf begraven of laten cremeren.
ik koos voor het eerste, dan werd
ze gebracht en moest ik 30 euro
betalen. dat vind ik jammer dat
ik weer moest betalen (is al een
keer eerder gebeurd dat ze mijn
andere kat thuis brachten, kosten
15 euro). aan de andere kant was
ik blij dat ik mijn katje weer thuis
had en haar heb kunnen begraven in mijn tuin. Mijn vraag is: wie
kan me vertellen wat er gebeurd
is en waar het gebeurd is. ik zou
graag meer willen weten om het
een plek te kunnen geven.
De omgeving is Linie, Tamboer,
Stelling,Traverse, Boterdijk, Vuurlijn. Alvast bedankt.
L. van Dam, Linie 7,
De kwakel
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Boni schenkt gewonnen prijs
aan Johannes Hospitium
Mijdrecht - Vorige week maakten
wij melding in deze krant, dat de Boni in Mijdrecht de 1ste prijs van de
3e ronde in de Boni winkelwedstrijd
heeft gewonnen.Deze prijs leverde
een bedrag van 500 euro op.
Aangezien het filiaal al meerdere
prijzen heeft gewonnen, vonden zij
het een mooi en goed idee, om dit
keer het geldbedrag, dat zij gewonnen hebben aan een goed doel te
schenken, in hun lokale marktgebied.

Driehuisschool in actie
voor Nepal
De Ronde Venen - Afgelopen
maandag is er voor de tweede keer
een actiedag georganiseerd voor
een goed doel. De leerlingen hebben geld ingezameld voor SOS Kinderdorpen. Deze organisatie zorgt
ervoor dat hun geld aan een school
in de plaats Chitwan overhandigd
wordt.
Afgelopen jaar hebben ze geld gegeven, zodat de school gebouwd
kan worden. Dit jaar hebben de
leerlingen geld ingezameld om leermiddelen te kunnen kopen voor de
school in Chitwan.
Om kwart voor negen werd de actiedag geopend op het plein. Alle leerkrachten hadden Nepalese kleding
aan. Er werd een lied gezongen en
daarmee was de actiedag geopend.

Afgelopen maandag werd door Jan
de Jong van Boni-Supermarkt de
cheque van 500 euro overhandigd
aan Anneline en Lyda van het Hospitium te Wilnis.

Meer geld voor agrarische
grond met bestemming
Marickenland
ken over de school in Chitwan en
een leerkracht heeft alle leerlingen
de zonnegroet aangeleerd.
De zonnegroet komt oorspronkelijk uit India en is een warming up
voor yoga. De leerlingen vonden het
erg leuk om deze dans aangeleerd
te krijgen.

In de klas zijn alle leerlingen aan de
slag gegaan om een “blij” schilderij op doek te schilderen. Ook zijn

er gebedsvlaggetjes gemaakt en is
er gewerkt uit een werkboekje. De
leerlingen konden ook een DVD kij-

Aan het einde van de middag konden de schilderijen in de klas gekocht worden en was er voor de
groepswerken een echte veiling. De
ouders en leerlingen konden bieden op de gemaakte schilderijen
en of hun vrijwillige bijdrage geven.
De opbrengst van de hele actie was
515,00 euro. Veel dank gaat uit naar
alle leerlingen en leerkrachten van
de Driehuisschool en naar het oude
Parochiehuis voor sponsoring van
de ruimte.
Het was een zeer geslaagde actie
voor de school in Chitwan!

Midpoint ontvangt 2.728,van Schipholfonds
De Ronde Venen - Donderdag 17
januari heeft Midpoint een cheque
ter waarde van 2.728,- euro ontvangen van het Schipholfonds.
Met dit bedrag wordt een cameras

aangeschaft, die door de vrijwilligers van de omroep gebruikt gaat
worden voor het maken van de tvprogramma’s van Midpoint. Momenteel werken de cameramensen

van de omroep met eigen camera’s.
Eerder ontving Midpoint ook al bijdragen van het Rabofonds Dividend
voor de Samenleving en het VSB
Fonds De Ronde Venen.

Ouderenbond bijeen in
de Meijert
Mijdrecht - Op donderdag 31 januari 2008 organiseert de Protestants
Christelijke Ouderenbond (P.C.O.B.)
afd. De Ronde Venen een bijeenkomst in de Meijert.
De heer K. Snijders uit Ter Aar komt
dan met een lichtbeeldenvoordracht

Goede doelen zijn er natuurlijk vele, maar ze hebben uiteindelijk gekozen voor het Johannes Hospitium,
De Ronde Venen in Wilnis.
De medewerkers van de Boni hebben veel bewondering voor de wijze waarop de gediplomeerde medewerkers en de vele vrijwilligers hun
zware, maar dankbare taak verrichten, zij moeten het toch veelal hebben van de giften van particulieren
en/of bedrijven.

met als onderwerp “De Schepping”.
Met een aantal diaprojectoren
wordt een prachtige presentatie gerealiseerd.
Het programma begint om 14.30
uur in gebouw Irene, Kerkstraat 11

in Mijdrecht. Dit gebouw ligt naast
de Janskerk. Vanaf 14.00 uur is de
zaal open.
Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot het secretariaat van de
P.C.O.B. de heer F.A. Groenendijk,
Herenweg 72, 3648 CK Wilnis.

De Ronde Venen - Als het bestuurlijk allemaal meezit kunnen
agrariërs en andere eigenaren van
weidegronden in De Ronde Venen
straks een beter bod op hun grond
verwachten. Op dit moment wordt
aan eigenaren door de gemeente
‘slechts’ een prijs van de grond tegen de marktwaarde geboden als
zij dit gaan verkopen. Voor verdere
schadeloosstelling komen zij niet
in aanmerking. Dat biedt te weinig soelaas, zo vinden zij. En daarom schiet de verkoop van grond
aan de gemeente om het plan Marickenland te realiseren niet erg op.
Dit moet echter in 2015 in ieder geval zijn gerealiseerd. Dat is inclusief
de bouw van 950 nieuwe woningen achter Veenzijde 2 en 3 in Wilnis (W op het overzichtskaartje). Als
het aan de stuurgroep Marickenland ligt gaat dat dit jaar nog veranderen. Er moet meer geld op tafel
komen voor de grondeigenaren. Een
nieuw idee is ook om een ‘groenvoor-rood-regeling’ in het leven te
roepen. Met deze regeling worden
de inrichting en bestemming van
grond voor recreatie en natuur gestimuleerd in ruil voor extra bouwen gebruiksmogelijkheden. Voor eigenaren die na de verkoop van hun
grond in het gebied, dat straks Marickenland wordt, willen blijven wonen en werken, kan dit aantrekkelijke mogelijkheden bieden. Het betreft hier dan wel maatwerk en de
activiteiten moeten passen binnen
de planvorming en aanleg van 300
hectare natuurgebied (N ) en 200
hectare recreatiegebied (R) onder
de naam Marickenland, dat bij velen
ook bekend staat als het ‘Parklandschap’. De financiering vanwege de
nieuwe aankoopstrategie wordt verzorgd door de gemeente De Ronde Venen in samenwerking met het
Groenfonds en de Provincie die de
extra kosten van schadeloosstelling voor haar rekening wil nemen.
Al met al komt er dus een nieuw
aankoopplan. Dit vertelde wethouder Natuur en recreatieontwikkeling Marickenland Ingrid Lambregts
tijdens een kort interview dat deze
krant met haar had over dit onderwerp. Een inmiddels door de gemeente aangekocht weids stuk boerenland achter haar ( zie foto) bleek
een uitstekend vertrekpunt.
Verkoop op vrijwillige basis
Het voorstel werd woensdagavond
16 januari door de Stuurgroep Marickenland tijdens een bijeenkomst
van overwegend agrariërs in De
Willisstee te Wilnis gelanceerd. De
voorstellen moeten nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd
waarna het dit jaar van start kan
gaan. Daartoe behoort ook het bijbehorende voorontwerp bestemmingsplan dat in de maand mei ter

inzage wordt gelegd. Hierin is aangegeven welke agrarische grond
binnen De Ronde Venen in de (nabije) toekomst een natuur- of recreatiebestemming krijgt. In oktober
dit jaar krijgt de gemeenteraad dit
voorgelegd om het definitieve bestemmingsplan vast te stellen. Het
nieuwe aankoopplan wordt al eerder ter besluitvorming aan de raad
voorgelegd, namelijk uiterlijk in
maart dit jaar.
De stuurgroep, waarin ook wethouder Bram Roosendaal en gedeputeerde Bart Krol zitting hebben, verwacht dat de nieuwe regelingen tegemoet komen aan de wensen van
veel eigenaren en dat vóór 2014 het
merendeel van de benodigde gronden is aangekocht.
Lambregts: “Vóór 2012 moeten er
met alle grondeigenaren afspraken
zijn gemaakt over de verkoop van
grond. Tot aan 2014 kunnen zij die
op vrijwillige basis verkopen. Echter vanaf 2012 wil de stuurgroep,
indien nodig, dat er een procedure
van onteigening worden opgestart.
Ook juridisch gezien is dat plan
goed dichtgetimmerd want volledige schadeloosstelling is alleen maar
mogelijk als op termijn onteigening
dreigt. Maar wij nemen aan dat het
niet zover zal komen. De stuurgroep
en het College hopen natuurlijk wel
dat de gemeenteraad het aankoopplan en het plan om de datum van
de onteigeningsprocedure vast te
leggen, zal goed keuren. Maar als
het financieel goed onderbouwd
is en het geld is beschikbaar zie ik
geen problemen. Overigens is het
ook zo dat eigenaren na verkoop
van de grond hiervan toch gebruik
kunnen maken tot 2014. Het is dus
niet zo dat men dan meteen moet
opstappen. Die tijd kan men ook gebruiken om uit te zien naar een andere locatie om de bedrijfsactiviteiten voort te zetten. Indien gewenst
kan men hierbij zelfs hulp krijgen.
Als alle huidige plannen en wijzigingen wat vlot door de besluitvormingsprocedures komen zijn we alweer een stap verder in de ontwikkeling van Marickenland én Marickenzijde. De gemeente hoopt dat
in 2011 met de bouw van de eerste woningen van de 950 geplande
kan worden gestart. Door het afblazen van de Wet Voorkeursrecht Gemeente (WVG) door de gemeenteraad in 2006 is er toch kostbare tijd
veloren gegaan in de vervolguitvoeringen van het plan Marickenland.”
Nieuwe perspectieven
Bij volledige schadeloosstelling,
waarbij mede gekeken wordt naar
de bedrijfsgegevens, worden aan de

eigenaar onder meer de volgende
kosten vergoed:
- de marktwaarde van de onroerende zaken, zoals grond en opstallen,
- de verkoopkosten,
- eventuele inkomensschade,
- eventuele bijkomende kosten zoals aankoopkosten en verplaatsingskosten,
- eventuele kosten van rente en financiering,
- een bijdrage in de kosten van deskundige bijstand van de verkoper.
Immers, eigenaren die hun bedrijf
hier verkopen en elders opnieuw
willen beginnen, moeten vaak hogere startkosten maken door aankoop
van nieuwe grond, gebouwen, etc.
Met de nieuwe aankoopplannen –
mits de gemeenteraad hiermee instemt – biedt de stuurgroep Marickenland ondernemers nieuwe perspectieven om hun bedrijfsactiviteiten hier te beëindigen en elders
voort te zetten óf helemaal te stoppen met hun werk. Anderzijds zijn er
ook nog mogelijkheden om binnen
de planvorming van Marickenland
invulling te geven aan andere activiteiten in de recreatieve sfeer of natuurbeheer. Op woensdag 30 januari a.s. zal in de Willisstee wederom
een informatieavond worden gehouden voor grondeigenaren waar
ook gedeputeerde Bart Krol aanwezig zal zijn. Tijdens deze avond kunnen er vragen gesteld en eventuele
afspraken gemaakt worden.
Hoofddoel van de realisatie van Marickenland is de ontwikkeling van natuur als ecologische verbinding met
andere natuurgebieden en recreatie
in het gebied tussen de woonkernen
Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht. Het
is een uitvloeisel van de Ontwikkelingsvisie De Ronde Venen en Plan
De Venen (1998). In laatstgenoemd
Plan krijgt het Parklandschap prioriteit en wordt een realisatietermijn
genoemd van 15 tot 20 jaar. In ruil
voor natuur en recreatie is de bouw
van 950 woningen toegestaan. Op
het gebied is de Milieu Effect Rapportage (MER) uitgevoerd. In januari 2005 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor de realisatie van het ‘parklandschap’ Marickenland door de ministeries van
VROM, LNV, de provincie Utrecht
en de gemeente De Ronde Venen.
In deze overeenkomst hebben de
partijen de ambitie uitgesproken dat
het plan uiterlijk 2015 gerealiseerd
dient te zijn. Essentieel voor de uitvoering van het plan is grond nodig
dat aangekocht moet worden. Eigenaren moeten bereid zijn hun grond
aan de overheid te verkopen. Dat
heeft nu prioriteit gekregen.
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Het Kliekegat gaat weer open!

Bij AJOC gaat het dak er weer af met carnaval

Mijdrecht - Als ieder jaar wordt
met de carnaval het clubhuis van
AJOC omgedoopt tot het Kliekegat,
thuisbasis voor de Huts Geklutste
Kliek. Ook dit jaar is er weer een
gevarieerd programma in elkaar
gezet, met voor elk wat wils.

Verstandelijk g
e

handicapten

Vrijdag 1 febr
uari is er een
feestavond vo
verstandelijk ge
or de
handicapten. D
e hele avond
gevuld met le
wordt
uke carnavalsm
uziek, polonais
we hebben de
es en
ouderwetse ka
ra
oke ook maar
tevoorschijn ge
weer
haald. Deze av
ond begint om
uur en eindigt
20.30
om 23.30 uur.
Entree: gratis

Iedereen
e
Zaterdagavond 2 februari is er het grot
e-in
Driv
s
my’
Tom
.v.
m.m
st,
Carnavalsfee
show. Entree aan de deur  6,-. Aanvang
21.30 uur. Verplicht gekostumeerd!

Kinderen
tjes
Woensdag 30 januari is er voor de klein
ag
midd
e
Dez
g.
idda
een grandioze kinderm
e
echt
en
e
nais
polo
e,
is er chips, limonad
n.
Clow
ke
sgek
knot
kinderpret dankzij een
is om
Deze middag begint om 13.30 uur en
n.
lope
16.30 uur weer afge
Entree:  2,00.

55+ middag

Alle festiviteiten vinden plaats aan de
huis
Windmolen 75 in Mijdrecht, waar club
het
tot
erd
etov
omg
is
C
AJO
van
Immitsj
Kliekegat.

Zaterdagmiddag 2 feb
ruari is er een 55+
middag. Onder het ge
not van een drankje
kunt u deze middag genie
ten van een speciaal
programma en natuurlij
k de optredens van
de Showgirls en de Ra
ad.
Na het succes van vorig
jaar hebben we ook
dit jaar zanger Ronny
Jordaan uitgenodigd
om de stemming er in
te brengen. Daarnaast
hebben we natuurlijk de
altijd gezellige bingo
met een aantal leuke pri
jzen.
Deze middag is van 13
.30 uur tot 17.00 uur.
Ook bij de 55+ middag
zijn altijd veel mensen
verkleed, dus doe eens
lekker gek!
Entree: gratis
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2008 is het Lucas 15 jaar:

Lucas 15 jaar ingeleid door zanger Kees
Kraayenoord
Aalsmeer - Uithoorn -Eigenlijk
gaat het om de kreet ‘Welkom thuis’.
En die kreet slaat niet op het gewone thuiskomen maar in bredere zin
op het thuiskomen bij God. Maar
het kan ook een terugkeer naar de
kerk zijn of jezelf ergens thuisvoelen. Dat je het idee hebt dat iemand
om je geeft zoals Marja Middeldorp het uitdrukte. In de varkensstal van boerderij de Vrouwenakker
in de Kwakel werd op een ludieke
wijze door een lied van Kees Kraayenoord het Lucas 15 jaar ingeluid.
De grondslag tot dit Lucas 15 jaar
is de toenemende ontkerkelijking.
Maar ook het feit dat uit de statistieken blijkt dat heel veel mensen
en zelfs 25% van de 55 plussers zich
eenzaam voelt. Juist door dat gevoel van eenzaamheid en het minder geworden bezoek van een kerk
resulteert in het zoeken van mensen naar andere vormen van geloof
of bedoeling in het leven. Hans Eschbach die jarenlang prediker was
in Aalsmeer en Kudelstaart vertelt
dat in de vorige eeuw honderdduizenden de kerk hebben verlaten.
“Dan valt er een leegte waarin je jezelf afvraagt: Wat nu. Wat is de zin
van mijn bestaan. Velen zoeken dan
een alternatief in andere Oosterse
godsdiensten terwijl juist de kerk in
die landen groeit” aldus Eschbach.
En dan rijst de vraag of je die mensen die zoekende zijn kunt vergelijken met de gelijkenis/parabel van
de verloren zoon uit het Bijbelverhaal uit Lucas 15 waarin een zoon
die het niet meer uithoudt thuis, de
wereld intrekt zijn geld verbrast en
tussen de varkens terechtkomt en
dan toch besluit om naar zijn vader
terug te keren en daar met open armen wordt ontvangen?
Omslag
“Er moet een omslag in het denken
van de kerk komen” vindt Hans Eschbach. “Het gaat ook niet om het
bekritiseren van de kerk maar juist

het stimuleren daarvan. Er is een
nieuw bewustzijn en een boodschap
van de samenleving en die boodschap is de kerk uit te dagen tot het
missionaire kerkzijn en daartoe nodigt de Stichting Evangelisch Werkverband alle protestantse kerken uit.
Die boodschap dat je ondanks alle
falen, pijn en verdriet toch weer een
‘Welkom thuis’ te horen krijgt via de
kerken wil het Evangelisch Werkverband uitdragen en daarom heeft
zij binnen de protestantse kerk het
jaar 2008 uitgeroepen tot het Lucas 15 jaar met als thema ‘Welkom
thuis” waarbij samen wordt gewerkt
met verschillende kerkelijke organisaties. Hans Eschbach vertelt dat
het project wordt gefinancierd door
een zakenman die de kerken wilde
oproepen om eens wakker te worden maar door Hans Eschbach tot
dit idee werd uitgenodigd. Als feestelijke start van dit jaar waren drie
bekende Nederlanders uitgenodigd
die elk een stuk uit het Lucasverhaal
voorlazen en ook vertelden waarom
zij voor dat stuk gekozen hadden en
wat hun gedachten daarbij waren.
Paul Nouwen begon met een stukje voor te lezen uit de parabel. Zijn
broer Henri Nouwen heeft het boek
‘Eindelijk thuis’ geschreven met op
de omslag de afbeelding van het
bekende schilderij van Rembrandt
waar de verloren zoon aan de voeten van zijn vader knielt.
Eenheid
Door de handen van de vader waarvan de linkerhand een vrouwenhand
voorstelt en de rechter een brede
mannenhand wordt de eenheid uitgeduid. Paul Nouwen constateerde
dat velen het kerkelijk geloof hebben verloren door alle toestanden in
de wereld. “Er zijn veel ‘verloren zonen’ die toch altijd weer terug kunnen keren naar de kerk. Er is altijd
hoop en er is altijd iemand die van
je houdt en die liefde houdt ons op
de been” aldus Paul Nouwen. Marja

Middeldorp is niet echt religieus zoals zij zelf stelt “Maar ik heb mijn eigen interpretatie van het geloof en
ik geloof dat wat je ook doet je altijd een geliefd mens bent dan sta je
sterker in het leven. Je kunt mensen
niet buitensluiten. Mensen moeten
weten dat ondanks alles wat ze gedaan hebben er altijd een thuis is.
Mensen oordelen altijd zo snel over
een ander”. Middeldorp vindt ook
dat er een nieuwe vorm in de kerk
moet komen.
“Het moet niet meer zo zijn dat je
op je kerkbankje zit en dan weer
eenzaam naar je flatje toegaat. Er
moet een luisterend oor zijn”. Nadat het verhaal uitgelezen was werd
de preses van de Protestantse kerk
Gerrit de Fijter een missionair talent
overhandigd. Dat document wordt
aan elke kerk overhandigd die met
een goed programma komt om iets
te betekenen voor de samenleving
Een document met een cheque van
100 euro met tien ideeën om van
die 100 euro 1000 euro te maken
en hoe je die ideeën dan weer naar
buiten moet brengen. “Het gaat om
mij en dan niet in de betekenis van
mij persoonlijk maar van iedereen.
In de parabel zou je de oudste zoon
kunnen vergelijken met de luisterende farizeeër en de houding van
de tollenaars in de synagoge welk
verhaal verteld wordt door Jezus
die bewogen is om het ‘gajes’ zoals
wij dat zouden zeggen”. Na afloop
was er een glaasje champagne om
de start van dit Lucas 15 jaar te vieren. Er wordt tijdens dit jaar veel aan
publiciteit gedaan. Zo is er ook van
februari tot april een Welkom Thuis
tour van zanger Kees Kraayenoord
& band en Ds. Hans Eschbach met
als topfestiviteit het vernieuwingsfestival van 18 tot 20 april op de Betteld in Zelhem. Voor meerdere informatie eschbach@ewv.nl.

Uithoorn - Het Uithoornse kinderkoor Xing gaat weer optreden. Xing
brengt een geheel nieuw liedjesprogramma met als titel: “Xing gaat
naar school” Als kleine kindertjes
groot worden dan moeten ze naar
school. Wat leer je daar eigenlijk allemaal?
Daar gaan de liedjes over die Xing
gaat zingen bij de komende optredens. Liedjes over het alfabet, over
klokkijken, leren tellen, de kalender, maar ook over geschiedenis,
en over het houden van een spreekbeurt.... Kinderkoor Xing bestaat uit
25 enthousiaste kinderen, de meeste van hen zitten op de basisscholen
de Kajuit en de Springschans. Het
kinderkoor staat onder leiding van
Ireen van Bijnen en heeft sinds de
oprichting in 2004 al heel wat leuke

concerten verzorgd, met kerstliedjes, Kinderen voor kinderenliedjes,
liedjes over dieren, vakantie en nog
veel meer. Nu dus een programma
met liedjes over school! Het is een
afwisselend programma geworden
met ook wat ruimte voor solozang
en danspasjes. Komend weekend
is er al een try-out voor de papa’s
en mama’s etc. van de Xingkinderen en op woensdag 30 januari om
14.30 uur kunnen de bewoners en
bezoekers van het Hoge Heem horen wat voor leuke liedjes er dit keer
weer op het programma staan. Als
laatste in deze concertreeks staat er
een optreden gepland in jongerencentrum The Mix aan de J.A. van Seumerenlaan (t/o de Thamerkerk) op
zondag 3 februari om 14.00 uur. De
toegang is vrij en iedereen, jong en
oud, is van harte welkom!

Deze aanpassing in de dienstregeling is gemaakt op basis van deze
suggesties. Op Poortwachter stopt
ook de Metrolijn 51. Hierdoor kunnen reizigers van buslijn 146 makkelijk overstappen en hun weg vervolgen richting centrum Amsterdam of

De Ronde Venen - Afgelopen
week werd het 2de lustrumjaar van
het Johannes Hospitium feestelijk
geopend.
Het motto van dit Lustrum jaar werd
door de voorzitter mevrouw Nicoline van den Broek bekend gemaakt:
Gewoon Bijzonder, een motto dat
op alle vrijwilligers en het Hospitium van toepassing is. Het Johannes Hospitium verleent palliatieve
zorg aan mensen, die in de laatste
fase van hun leven niet meer thuis
verzorgd kunnen of willen worden.
Het is een gastvrij huis waar warme,
persoonlijke, liefdevolle aandacht,
professionele verzorging en begeleiding een rol spelen.
Het Hospitium kan deze zorg alleen
maar bieden omdat zoveel vrijwilli-

Een door de gemeente beschermd monumentaal object kan zowel drie als twee sterren hebben. Let wel dit
was anno 2001. De uiteindelijke vaststelling moest instemming hebben van de gemeenteraad. Dat gebeurde in vier tranches. Tranche drie is inmiddels voltooid.
We tellen dan de volgende aantallen gemeentelijke
monumenten: Amstelhoek 5, De Hoef 20, Mijdrecht
(slechts) 21, Vinkeveen 39, Waverveen 10 en Wilnis
31. De komende weken zullen wij elke week in de
Nieuwe Meerbode een van die objecten proberen op
te nemen vergezeld van een stukje tekst waarin de belangrijkste kenmerken. Onze dank aan de redactie van
de Nieuwe Meerbode voor de geboden mogelijkheid
deze informatie aan de inwoners van onze gemeente
over te dragen.

Wilnis, Dorpsstraat
61. Voormalige
veldwachterswoning. Gemeentelijk
monument met drie
sterren. Gebouwd in
1873 in opdracht
van metselaar
Leonardus Vlasman.
Foto: Nico van Eijk.

Centraal Station. Door de extra stop
kunnen reizigers vanuit Amstelveen
Zuid nu ook rechtstreeks en snel
van en naar Station Amsterdam Bijlmer Arena reizen. Connexxion zal
ook in de toekomst suggesties en
verzoeken van consumentenorganisaties en reizigers beoordelen op
haalbaarheid en toepassen indien
mogelijk. Een goed openbaar vervoer wordt tot stand gebracht door
actieve samenwerking tussen reizigers, concessieverlener en vervoerder. In de spits rijdt buslijn 146 vier
keer per uur en daar buiten twee
keer per uur. Om maximaal te profiteren van de nieuwe dienstregeling,
kan de reiziger via www.connexxion.
nl of www.9292ov.nl een vernieuwd
reisadvies vragen.

gers de weg naar dit huis hebben
gevonden. Samen met een team van
professionals lukt het hen al meer
dan 9 jaar deze zorg op hoog niveau
te verlenen.
In dit lustrumjaar worden tal van
activiteiten georganiseerd, vooral
gericht op deze vrijwilligers. Maar
ook proberen zij door middel van
bijvoorbeeld Open dagen het Huis
steeds meer onderdeel van de samenleving te laten zijn.
Zoals duidelijk bleek op deze avond
was dezelfde warme sfeer als in het
Hospitium aanwezig. Een hechte
groep mensen met een gezamenlijk
gevoel………
Om deze zorg te kunnen blijven geven hebben zij nog altijd vrijwilligers
nodig. Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact met hen op.

Is uw huisdier
zoek?

Op zoek naar mannen en
vrouwen tussen 60 en 70 jaar
delijk mobiel zijn. Ik ben ook op tekenen en schilderen gegaan. Het is
leuk dat er wat uitkomt bij mij, maar
ook géén mensen van je eigen leeftijd. Wie o wie zou eens met mij in
contact willen treden om eens te
kijken of deze kreet mogelijk is? Ik
hoor altijd dat er zoveel alleenstaanden zijn, maar ik kom ze niet tegen
en loopt toch veel met mijn hond
buiten. De bovengenoemde groep
is waar het mij om gaat. Voor de ouderen is er genoeg. De 55+ werkt
niet, zeg maar gerust ±67+, die hebben meer tijd. Wie durft deze uitdaging aan, want ik zeg het wel, maar
ik weet niet hoe ik het aan moet
pakken. Mocht hier interesse in zijn,
dan zou ik graag een reactie willen
ontvangen, zodat we er eens over
kunnen praten. Telefonische reacties: 261003 en 289103.

Tussen 1988 en 1992 heeft de provincie Utrecht een
inventarisatie gemaakt van alle waardevolle gebouwen
en andere objecten binnen de grenzen van de provincie. In 2001 zijn al die objecten en gebouwen per gemeente in boekvorm vastgelegd. In “De Ronde Venen
geschiedenis en architectuur”. De gemeente telt daarin
266 objecten waarvan 26 door het rijk beschermd, 34
door de gemeente beschermd, 25 potentieel door de
gemeente beschermd, 34 niet beschermd met drie
sterren en 100 niet beschermd met twee sterren. De
rest heeft één ster of minder. Een object met één ster
is gekwalificeerd als beeldondersteunend, twee sterren
betekent beeldbepalend en drie sterren staat voor monumentaal en zeer waardevol. Een door het rijk beschermd monumentaal object heeft altijd drie sterren.

Gewoon Bijzonder!

De vergeten groep van alleenstaanden

Zijn er mensen die met ons mee willen denken?
Om bij het begin te beginnen. Anderhalf jaar geleden ben ik alleen
komen te staan, doordat mijn man
door een bedrijfsongeval om het
leven is gekomen. Nu ben ik bezig mijn leven weer op de rit te zetten. Ik ben op senioren bowlen gegaan om onder de mensen te komen, maar de grootste groep is toch
ouder maar heel vriendelijk en ik ga
ook voor het spel. Nu heb ik daar
ook een vrouw ontmoet die ook alleen is komen te staan en wij zijn nu
op zoek of er iets georganiseerd kan
worden. Bijvoorbeeld 1 à 2 keer in
de maand zondags om iets leuks te
kunnen doen. Samen koffie drinken,
wandelen, naar het strand of stad,
of leuk winkelen en dan met mensen van je eigen leeftijd die nog re-

De Historische Vereniging De Proosdijlanden presenteert….
“Monumentale objecten in de gemeente De Ronde Venen”

Connexxion verbetert
dienstverlening lijn 146
Regio - Vanaf heden stopt Connexxion met lijn 146, Wilnis - Amsterdam Zuidoost v.v., ook bij de
metrohalte Poortwachter in Amstelveen. Na de invoering van de nieuwe dienstregeling heeft Connexxion
veel positieve reacties ontvangen
van de reizigers. De hoge frequentie en de nieuwe buslijnen vielen in
goede aarde. Maar er kwam ook
een aantal suggesties binnen van
onze reizigers.

Optredens “Xing gaat
naar school”

Monumenten

Wethouder Rosendaal
slaat eerste paal
Wilnis - Op een unieke locatie aan
de Burgemeester Padmosweg in
Wilnis wordt een fraai appartementengebouw gerealiseerd door projectontwikkelaar H.M. van Scheppingen Beheer bv. Bouw-en Aannemingsmaatschappij H.M. van
Scheppingen bv zal het project gaan
bouwen naar een ontwerp van architectenbureau Snelder uit Hilversum. De 1e paal van de in totaal
106 te heien palen is geslagen op
21 januari jl. door wethouder Rosendaal van de gemeente De Ronde Venen. Na dit feestelijke moment
was er voor de genodigden een
hapje en een drankje. Tijdens deze
bijeenkomst werd ons duidelijk dat
er een lange periode van voorbereiding aan vooraf is gegaan maar nu
is het dan toch zover en zal er straks
een fantastisch gebouw staan. Het
project bestaat uit 12 appartementen en 3 penthouses. De verkoop
is reeds gestart en er is ook al een
aantal appartementen en penthouses verkocht. Het gebouw heeft een
bijzondere en open uitstraling door
het gebruik van grote raampartijen en glazen balkonschermen. Dit
geeft u de mogelijkheid optimaal
van het uitzicht en de omgeving te

genieten. De balkons zijn allen aan
de zuidzijde gesitueerd.
Terrassen
De appartementen hebben geen
standaard indeling en ook de terrassen zijn verschillend. De afmetingen variëren van 137 m² tot 309 m²
en de terrassen variëren van 14 m²
tot 107 m². Vanaf uw terras kijkt u
over de polder Veldzijde.
Ieder appartement beschikt over
een riante living met toegang tot het
terras, minimaal twee slaapkamers,
een open keuken met inbouwapparatuur, een badkamer met o.a. ligbad en aparte douche, 2e toilet en
inpandige berging. Op het achtergelegen terrein heeft ieder appartement een berging en een parkeerplaats. De prijzen zijn vanaf €
393.000,-- v.o.n. De bouw is gestart
en dat betekent dat u medio 2009 al
in uw nieuwe appartement kunt wonen. Heeft u daar ook zin in?
Alle reden dus om eens langs te
gaan bij Vida makelaars aan de
Dorpsstraat 14 in Mijdrecht. U kunt
ook een brochure aanvragen. Bel
ons dan even op telefoonnummer
0297-212987 of kijk op de website
www.vidamakelaars.nl.

Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is
van maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00
uur bereikbaar onder 0297-587095.

Winterstamppotavond in
De Springbok

Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.

De Hoef - De zeer succesvolle en
gezellige kerstmarkt is nog maar net
achter de rug en wij brengen u alweer op de hoogte van het volgende
evenement.

Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Gevonden:
Winkeldijk Vinkeveen, kat, EKH, zwart-wit 0297-587095,
Donkereindsebos Vinkeveen, katje, EKH, wit met zwarte vlekjes.
(Asiel Amstelveen).
Gesignaleerd:
Wilnis, omgeving Padmosweg, grote kater, EKH, donker grijs/wit
0297-285398

De restauratiecommissie van de
Antoniuskerk gaat voor het derde
jaar de winterstamppotavond organiseren. Deze gezellige avond zal
plaats vinden op 1 februari 2008 in
de Springbok. De zaal gaat open
om 18.00 uur en de maaltijd begint om 19.00 uur. Zoals gebruikelijk
kunt u voor 25 euro kiezen uit drie
verschillende maaltijden: Boerenkool met worst, hutspot met stoof-

vlees/jus en stamppot andijvie met
kleine gehaktballetjes. Voor iedere
bezoeker is er een welkomstdrankje. De avond zal worden opgevuld
met entertainment wat zeker de gezelligheid zal verhogen Iedereen is
welkom!!!! De inwoners van De Hoef
worden persoonlijk benaderd, en de
mensen buiten De Hoef, die willen
deelnemen, dienen zich aan te melden bij onderstaande personen.
Telefonisch bereikbaar Theo Röling
593292 en Ronald Wieman 593291.
Met de vriendelijke groeten van de
restauratiecommissie en tot vrijdag
1 februari.
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Openweek VDO
doe gratis met de lessen mee
Meer informatie: 06 52612942

www.VDOsport.nl
Spanning te snijden
tijdens Quakeltoernooi
De Kwakel -Afgelopen zaterdag
vond de 5 voorronde van het Quakeltoernooi plaats. Deze avond kwamen de teams uit de gehele regio.
AZT een zaterdag team van Ajax,
RKAV uit Aalsmeer,VZOD, de Kudelstaartse korfbalvereniging,Flori
s2 uit Uithoorn, Prohand en KDO1
uit de Kwakel. Vooraf werd RKAV als
grote kanshebber ingeschat, maar
na de 1e speelronde lijken de onbekende jongens van AZT betere
kaarten in handen te hebben.
De wedstrijd tussen KDO1 en RKAV
verloopt zeer spannend en ze liggen duidelijk op hetzelfde niveau.
De sfeer is goed, de strijd is fel en
de puntenverdeling eerlijk, de wedstrijd eindigt in een gelijkspel. Vooral voordeel voor AZT. AZT blijkt een
veldvoetbalteam uit Diemen, dat dit
jaar voor het eerst mee doen aan
zaalvoetbaltoernooitjes.Het is een
leuk en enthousiast team, dat zich
niet onderdoet voor de meer ervaren zaalvoetballers. Als laatstgenoemde tegen RKAV aantreed,
zijn ze beiden nog in de race voor
de finale, en het is ook RKAV die de
wedstrijd weet te winnen en daardoor de spanning nog weet te waarborgen. Floris2 en VZOD hebben
na bijna 3 speelrondes beide nog
0 punten en ook in een onderlinge

strijd, lijken ze op hetzelfde niveau
te zitten.Ze gaan de hele wedstrijd
gelijk op, maar in de laatste minuut
zijn het de korfballers die weten te
scoren, en daardoor van de 0 af zijn.
Na de drie spelrondes, zijn er duidelijk 3 favorieten, AZT,RKAV en
KDO1. AZT weet de volgende wedstrijd 3 belangrijke punten bij KDO
weg te kapen, zodat er nog 2 kanshebbers over zijn. RKAV wint net
aan van Floris. Leuk feitje is, dat diegene die onder aan staan, Floris2,
meer doelpunten heeft weten scoren dan RKAV, het team wat op dat
moment bovenaan staan.
AZT heeft er tegen Floris2 alles aan
gedaan, om zich te plaatsen voor de
finale, maar de uiteindelijke beslissing ligt in handen van RKAV. Die
moet zijn laatste wedstrijd tegen
Prohand winnen om finalist te worden. Wordt het gelijk of winst voor
Prohand, dan gaat AZT er met de
eer vandoor.
RKAV laat al snel zien waarvoor ze
gekomen zijn, en staan binnen 5 minuten met 3-0 voor. Zo is ook de 4e
herenfinalist bekend.
1)RKAV
2)AZT
3)KDO1

AKU presteert goed
Regio - Zaterdag 19 januari ’08
werd de tweede wedstrijd van de
crosscompetitie voor junioren en
pupillen gehouden in Beverwijk bij
atletiek vereniging DEM
Het regende de hele dag waardoor
het parcours er blubberig was geworden, menig jong atleet viel dan
ook in de modder en kwam meer
zwart dan het rood /wit van de AKU
kleuren door de finish.
Het deelnemers aantal van de AKU
was daardoor niet minder geworden
maarliefst 26 atleten stonden voor
de AKU aan de finish !
Bij de junioren C werd Wouter Heinrich eerste in een geweldige tijd
gevolgd door Jeroen Boschaert hij
werd 21st.
De dames van Junioren C liepen er
dicht bij elkaar Githa Wildt werd 8st.,
Linda Sprenger 9de , Channa van
Seters 11de en Janneke Pons volge
kort daarna als 18de
Ook de junioren D2 deden het er
goed door bijna allemaal bij de eerste 10 te eindigen.
Jasper Boschaert werd 4de, Rob
Swagten 5de , Sem Bende 8st en
Sjoerd Heemskerk 12de.
Junioor D1 Martijn Pons werd 7de
gevolgd door Lars van der Greft hij
werd 15de zijn broer Jesper kwam

als derde voor de AKU binnen.
Bij de pupillen A1 liep Anne Ruyters
als enige dame een mooie cross, Bij
de jongens liep Mischa Plasmeijer
naar een mooie 4de plaats gevolgd
door Thijs Heemskerk die onderweg
in de modder was gevallen hij kwam
als 16de binnen.
Marielle Hooyman liep voor de pupillen B een snelle tijd zij werd 7de
Adinda Maijenburg en Isabel Hooyman liepen, zoals gewoonlijk, gezellig dicht bij elkaar en finishte dan
ook als 19de en 21st.
Puppil B, Bram Anderiessen liep
naar een mooie 1st plaats en versloeg voor het eerst zijn grootste
concurrent van een andere atletiekclub. Loek Janmaat kwam als 14de
binnen Timo Maijenburg als 16de
en Reinier Hooijman finishte als 4de
AKU pupil B.
De laatste groep de pupillen C deden het geweldig Thijs Anderiessen finishte als 2de en Stij Ruyter ,
die zijn eerste cross liep, kwam erg
knap als 3de over de finish, Stor
Hoek liep ook sneller als ooit tevoren en finishte als 10de .
Zoals u leest mooie resultaten voor
de AKU op naar de derde competitie wedstrijd op 16 februari in Landsmeer.

BVU husselt de viertallencompetitie wat door elkaar
De Kwakel - Op maandag avond
14 januari speelde de Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) de vijfde
ronde van de Viertallencompetitie
van het seizoen 2007-2008. Met hier
en daar een invaller konden de 22
viertallen de onderlinge strijd weer
voort zetten en zorgden voor de nodige wijzigingen in de competitiestand.
De uitslagen zijn als volgt: in de Alijn haalden team De Voijs/LeenenVan der Schinkel flink uit door met
23-7 te winnen van team Pronk, zij
stegen daardoor van de 3e naar de
1e plek, 2 punten voor op de nummers 2: team Kok-Lang/Ten BrinkWestendorp, zij herstelden zich
goed van vorige week door met 1812 te winnen van team Bakker/Van
der Sluijs-Van der Meer die daarmee zakten van plaats 4 naar een
gedeelde 5e plaats. Team Wagenvoort-Vermeer/Limburg verslikten
zich in de nummers 5 van vorige
week team Van de Kerkhoven-Smit/
Tolsma-Breggeman: 14-16, waardoor zij zakten van 2 naar 3.
Hun tegenstanders stegen een
plekje. Team Van Ginkel-Winkelaar/
Cammelot-Jongsma sluipen langzaam dichterbij top, door met 20-10
te winnen van team Baars-Dekker/
Maarseveen-Houtman stegen zij

van 7 naar gedeeld 5. Team Heimeriks-Reems/Spook-Van Vliet wonnen met 17-13 van team VerhoefDe Ruiter/Wiebes-Keur.
Zij stegen daarmee van 10 naar 8
en hun tegenstanders zakten van 5
naar 7.
B lijn
In de B-lijn blijven team DoodkorteVan den Assem/De Kuijer-Overwater goede zaken doen. Zij wonnen
met 20-10 van team Van Duren/Van
Klaveren die daarmee zakten van 3
naar 5. Team Stahl-De Ruiter/Van
de Berg-Breggeman zag hun voorsprong op nummer 3 aanzienlijk
slinken.
Zij verloren met 4-25 van team Van
der Wal/Overwater die opklommen
van 5 naar 3 op slechts 2 punten
achterstand van nummer 2. Team
Van Praag/Lotgerink bleven op 4
staan ondanks hun winst op team
Harte-Frank/Hilliard-Jongsma, 1713. De grootste klapper kwam van
team Van Diermen-Ter Linden/Van
Zuilen: 23-7 tegen team Van de
Bosch-Smit/Goedemoed, waarmee
zij stegen van 12 naar 7 en hun
tegenstanders direct parkeerden
op de laatste plaats. Voor de hele uitslag en meer info, zie ook de
website van BVU: www.nbbportal.
nl/1048.

AKU wint de Wintercup!
Regio - Zondag 20 januari ’08 werd
de laatste en tevens finale wedstrijd gelopen van de Wintercup georganiseerd door de BAV – Baarnse atletiek vereniging. Ondanks dat
het niet regende was het parcours
toch vrij zwaar door de buien van
de laatste dagen. Vier atleten van
de AKU deden mee.Bram Anderiessen stond bovenaan in het klassement bij de jongens 8 jaar, als hij
zijn concurrent met 3 sec. voor bleef
dan won hij de competitie. Hij wist
zijn concurrent over een afstand van
1.300 m. met 6 sec. voor te blijven
en won hiermee de wedstrijd en de

tevens de Wintercup !Thijs Anderiessen liep bij de jongens t/m 7 jaar
naar een geweldige tweede plaats,
Thijs had een moeilijke start waardoor hij veel goed moest maken en
teveel gegeven had voor een knallende eindsprint..Thijs haalde de
tweede plaats op het eindklassement wat goed was voor de Zilveren
Wintercup. Bij de korte cross voor
de mannen over 3.5 km. liep Marcel
de Jong, ondanks een lichte blessure, naar een mooie 6 de plaats in
11.12.65 . Theo van Rossum liep de
10 km in 38.04,68 en werd hiermee
tweede in zijn klassement.

Nederlaag Legmeervogels
1 tegen Buitenveldert
Uithoorn - In een zeer spannende
wedstrijd is legmeervogels futsal 1
er niet in geslaagd om de punten
mee naar Uithoorn te nemen.
Op een toch wel vreemde dag
(dinsdagavond) en een nog wel wat
vreemder tijdstip ( 22.00 ) voor de
legmeervogels, en met toch wel wat
afmeldingen, Tobias Kuyvenhoven
had andere verplichtingen en Mark
Schaap was ziek zou het een lastige avond worden. Vooraf had coach
Ferry Brouwer mede gedeeld dat
de jongens gewoon lekker moesten gaan voetballen. Legmeervogels
begon voortvarend aan de wedstrijd, na eerst de kat uit de boom te
hebben gekeken, was er een goede
pass van Dennis Rijnbeek op Mels
Bos, de laatst genoemde ronde de
pass zeer goed af 0-1 voor LMV. Na
flink wat druk van Buitenveldert en
wederom met een zeer sterk keepende Roy Brouwer, was het Rijnbeek die met een goede uitbraak
de 0-2 op het bord zette. In de fase
naar de rust toe werd de LMV flink
onder druk gezet en dit resulteerde
ook in 2 goals voor de tegenstander,
2-2 met de rust.
In de rust was er nog een korte bespreking coach Brouwer wilde dat
zijn ploeg verder van het doel af
ging spelen.
Slapjes
De 2e helft begon LMV toch wat
slapjes, en daar profiteerde de tegenstander gretig van, al snel stond

er een achterstand op het bord 32, na de goal herpakte LMV zich en
wist met een mooie aanval met als
gevolg een goal van Rijnbeek de 33 op het bord te brengen. Na de 3-3
kon je aan de kant van LMV merken
dat ze toch wat krap in de wissels
zaten, en hier maakte Buitenveldert
handig en met goed voetbal gebruik
van. Na een “vermeende” slyding
van keeper Brouwer werd hij voor 2
minuten naar de kant gestuurd, zijn
plek werd ingenomen door Patrick
Brouwer, maar hij kon de tegen goal
niet voorkomen met 4-3 tot gevolg.
Deze goal was toch een klein breek
punt in de wedstrijd LMV ging verder vooruit voetballen waardoor er
achterin veel ruimte lag, en met de
snelle en behendige spelers van
Buitenveldert was dat een gevaar,
het was dan ook snel 5-3 en 6-3,
toch wisten de spelers van LMV ergens nog energie vandaan te halen
waardoor de 6-4 op het bord kwam
met een goal van Bos, met nog een
aantal minuten op de klok was er
nog een klein beetje hoop, maar die
hoop was al snel weer vervlogen na
de 7-4, voor de statistieken scoorde Rijnbeek 7-5. Al met al was het
een zeer goede wedstrijd van beide
kanten, met veel perspectief voor de
volgende wedstrijd.
De volgende wedstrijd staat gepland op vrijdag 25 januari, hier
speelt LMV thuis in sporthal de
Scheg tegen Fortius ook dit is weer
een topper in de 3e klas.

Geslaagde thuiswedstrijd
Danscentrum Colijn
Uithoorn – Zaterdag 12 januari jl.
hing er weer een sportieve maar
vooral gezellige sfeer in Dans- en
Partycentrum Colijn in Uithoorn. Er
werd gestreden om de Amstellandtrofee 2008 voor ‘senioren’ (25+)
die elk jaar wordt gehouden voor
de senioren en junioren van de
DMN. Deze wedstrijden zijn in tegenstelling tot de landelijke wedstrijden, die veelal in grote sporthallen worden gehouden, veel gezelliger en toegankelijker, doordat
elk seizoen een zestal dansscholen
gastheer zijn voor deze leuke wedstrijden. Maar liefst 65 paren van 12
dansscholen deden mee. Ook Colijn
was vertegenwoordigd met 8 paren,
waarvan er 4 in de prijzen vielen.
In de C-klasse standaard behaalden
2 debuterende paren gelijk een prijs:
André en Ingrid Piëst werden 6e en
Jan-Willem van der Veen en Ingrid
Wevers behaalden een 3e prijs. Wim
Mook en Adri Peloso (zie foto), die
al wat langer mee(wedstrijd)dansen
werden knap 2e in de B2-standaard,
en Jan en Marianne Kooijman, die
ook bij de NADB (de landelijke organisatie) regelmatig de prijzen
wegkapen, behaalden een 5e plaats
in de Hoofdklasse-standaard. In
de Latin was de oogst wat minder,
maar Wim en Adri waren erg blij met
hun 5e plaats in de B2-klasse. Na de
wedstrijd was het nog lang druk in
de plaatselijke shoarma-tent, want
deze wedstrijden worden gezien als
een avondje uit, en het is inmiddels
traditie geworden de afsluiting van

de avond te laten plaatsvinden onder het genot van een broodje shoarma!
Een week later, op zondag jl. waren
de junioren aan de beurt. 3 paren
gingen naar Alphen a/d Rijn en alledrie gingen ze met 1 of 2 prijzen
naar huis!
In de C-standaard werden Jeffrey
Slof en Suzanne v.d. Schilden knap
5e. In de C-latin behaalden Christiaan van Toor en Erina Bassaly ook
een 5e plaats. Selmar Smit en Charlotte Rietveld behaalden zowel in de
Standaard-C als de Latin-C een 2e
plaats en dat betekent in beide categorieën promotie naar de B-klasse! De prijzenkast van deze twee begint al aardig vol te raken inmiddels.
Al met al weer 2 geslaagde weekenden voor de dansparen van Colijn.

Derde cyclus Parencompetitie BVK van start
De Kwakel - Op donderdag 17 januari 2008 werd gestart met de 3e
cyclus van de parencompetitie bij
de BVK.
42 paren verschenen aan de start
in de nieuw ingedeelde lijnen. zodat
je weer eens wat andere gezichten
aan tafel kon treffen dan de afgelopen 6 weken het geval was.
In de A lijn ging echtpaar Ludwig
onverdroten (raar woord eigenlijk!)
door waar het vorige week geëindigd was, namelijk met winnen en
wel met een score van 58,7%. Geen
gekke dingen doen aan tafel en
goed gebruik maken van de informatie die je tegenstanders geven,
dat is de kracht van dit paar, wat
schrijver dezes tot zijn eigen verdriet moest ervaren.
Paar Bosboom- van Vliet deed het
verrassend goed met een 2e plaats
met 57,6%. De 3e plaats werd gedeeld door echtpaar van der Post
en paar Heijlman-Zuidema, dat zich
dus sterk herstelde van de zeperd
van vorige week, met beiden 55,6%.
Paar de Kuyer- vd Poel mocht weer

meedoen op het hoogste nivo. Dat
werd deze week geen overweldigend succes getuige hun score van
34,7%, waarmee zij de rij sloten.
In de B lijn was gelegenheidscombinatie Hendrix-Bader iedereen de
baas met de topscore van de avond
van 60.7%. De paren Broers-Mann
en echtpaar Kniep gaven elkaar nagenoeg niets toe. Met resp. 59,13%
en 59,1% werden zij 2e en 3e.
Paar Snabel-van Veen debuteerde
in de B lijn en dat werd deze eerste
keer geen onverdeeld succes, want
met 29,7% moesten zij het voltallige
deelnemersveld in deze lijn voor laten gaan.
In de C lijn deed paar Kroon-Oosterbeek van zich spreken door met
57,8% de 1e plaats op te eisen. Paar
de Zwart-Kesting volgde hen op de
hielen met 57,5% en paar FernhoutHoutman werd 3e met bijna 56%.
Onderaan vinden we paar van der
Neut-Wezenberg met 35,5%. Weinig
echte verrassingen dus deze week,
wellicht volgt er wat meer vuurwerk
in de komende weken.

Bosdijkloop in Vinkeveen
Vinkeveen - Op zondag 10 februari
2008 organiseert Toer Trim Club De
Merel voor het 30e jaar de Bosdijkloop. Voor de loop kan vanaf 10.00
uur ingeschreven worden in het
Dorpshuis De Boei aan de Kerklaan
in Vinkeveen, vanwaar ook wordt
gestart. Er is doucheruimte aanwezig en een masseur om de spieren
los te maken, zowel voor als na de
loop. In verband met de 30ste editie kan elke 30ste deelnemer per afstand GRATIS deelnemen.

worden 3 medailles beschikbaar
gesteld voor de 1e, 2e en 3e plaats
bij de jongens en de meisjes.

Er kan ingeschreven worden op 4
afstanden:
Halve mar. 21,1 km start :12:00 uur.
10 km start :12:05 uur.
5 km start :12:10 uur.
1,7 km 12:15 uur t/m 12
jaar.

Verbetering parcoursrecord
Voor de verbetering van het parcoursrecord bij de dames en heren
op de halve marathon wordt een
extra prijs van € 35,00 beschikbaar
gesteld door Bocxe Biljarts uit Wilnis.
Record heren : 1.11.17 uur (Addy de
Kort)
Record dames: 1.20.28 uur (Agnes Hijman). De uitslagen worden
zo snel mogelijk na de loop op de
website www.ttcdemerel.nl
geplaatst.
Voor alle lopers is er weer een herinnering bij inlevering van het startnummer.

Voorinschrijving is niet mogelijk. Er
zijn voor alle afstanden een 1e, 2e
en 3e prijs beschikbaar voor zowel
dames als heren. Tevens is er voor
de winnaar van de Halve marathon,
zowel bij de heren als de dames,
een wisselbeker.
Er zijn dit jaar 3 geldprijzen beschikbaar voor de categorieën veteranen
1 en 2+3, dames en heren op de afstanden 21,1 km en 3 prijzen voor
dames en heren voor de 10 km.
De prijzen variëren van € 35,00
voor de winnaars bij de halve marathon tot € 10,00 voor de 3e plaats
bij de categoriën.
Voor de afstanden 5 km en 1,7 km

Tenslotte is er een tombola met leuke prijzen op uw startnummer.
Het parcours bestaat geheel uit
verharde (asfalt) wegen. Het startschot wordt ook deze keer gelost
door wethouder Lambregts van
sportzaken De Kinderloop van 1,7
km is bedoeld voor kinderen t/m
12 jaar.

Inlichtingen:
Peter Meijer, Viergang 26, 3642
BK Mijdrecht tel.0279-288143 (na
18.00 uur), peter-jannie12@casema.nl en www.ttcdemerel.nl
Op de dag van de loop 0622378333.

SV Amstelland

Goede prestaties wedstrijden
Regio - De wedstrijdrijders van
schaatsvereniging Amstellandhebben al weer de vijfde combinatiewedstrijd van het seizoen gereden.
De belangstelling was groot met 9
deelnemers.
Martin Heerma, Nick Aafjes, Nico
Stokkermans, Patricia Elsinger, Peter
Rip, Peter Verbruggen, Karin Geutjes en Anette Aardenburg hadden
zich hiervoor opgegeven. Martin
Heerma koos voor de korte afstanden: 2 x 500 meter en 1 x 300 meter. Bij de eerste 500 meter werd hij
door een zeer strenge starter gediskwalificeerd wegens een lichte beweging voor de start! Gelukkig kon
hij zich revancheren met zeer verdienstelijke tijden op de tweede 500
meter en de 300 meter. Nick Aafjes
reed net als een week eerder op zowel de 500 meter als de 1500 meter
een persoonlijk record. Zeer indrukwekkend en een felicitatie waard!
Peter Rip had deze keer voor de
lange afstand gekozen en reed die
avond als enige een 3000 meter met
een mooie PR (5 min. 34 sec.).
Nico Stokkermans was zeer tevreden over de 500 meter maar viel een
beetje stil op 1500. Volgende keer
beter! Peter Verbruggen reed dit seizoen alweer zijn vierde wedstrijd en
zag zijn inspanningen op de 500 en
1500 meter beloond met persoonlijke records. Patricia Elsinger is ook
heel goed bezig dit seizoen met een

reeks persoonlijke records en zat er
dit keer weer heel dicht bij. Ga zo
door Patricia! Karin Geutjes gaat als
debutant wedstrijdschaatser ook
goed mee. Voor Anette Aardenburg
waren dit haar eerste wedstrijden
sinds het seizoen van 1988/1989! Ze
vond het spannend en leuk. Je kunt
zien dat Anette ervaring heeft met
schaatsen en is met haar prestaties favoriet voor de clubkampioenschappen bij de Master dames.
Zondag was het één van de zeldzame gelegenheden om de langere afstanden (3000 of 5000 meter)
te kunnen rijden. Nu is 5000 meter
kennelijk een beetje veel van het
goede want uiteindelijk waren er
vier deelnemers aan de 3000 meter: Nick Aafjes, Peter Verbruggen,
Martin Heerma en Nico Stokkermans. Nick Aafjes maakte zijn reputatie als PR-killer waar en haalde
met 5 min. 22 sec. meer dan een minuut(!) van zijn oude record af. Peter Verbruggen had nog geen tijd
staan en reed dus ook een PR in een
mooie tijd van 5 min. 43 sec. Martin
Heerma reed zeer beheerst en zeer
vlak naar 4 min. 55 sec. Nico Stokkermans had een braampje op zijn
schaats en ging in de eerste bocht
al gelijk onderuit. Gelukkig bleef hij
kalm en stond snel weer op om zijn
ritme te hervinden. Hij eindigde in 5
min. 4 sec. Na de val geen slechte
prestatie!
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Bram de Vries derde bij
NK Masters

De Vinken pakt punt
tegen koploper

Wilnis - Bram de Vries(65) heeft afgelopen week bij de NK Masters in
Utrecht de 3e plaats behaald in het
eindklassement in zijn leeftijdsklasse(65+). 1e werd Wim Brand (wereldkampioen Masters 60+ 2004 en
2e Frans Rietveld(wereldkampioen
Masters 65+ 2007) zodat hij in goed
gezelschap verkeerde.
Op het matige, hobbelige ijs van
de Vechtse banen haalde Nooitge-

Vinkeveen - Zaterdag 19 januari
speelde het eerste team van De Vinken in Hardinxveld-Giessendam tegen de koploper van de poule. HKC
stond met 13 punten aan kop. Het
werd een gelijkopgaande wedstrijd
met een 6-6 ruststand. Uiteindelijk
wist de Fortis-equipe met een 10-10
eindstand een punt mee naar huis
te nemen.
De Vinken begon zoals vele wedstrijden dit seizoen sterk en wist
dit nu ook vol te houden. Binnen 4
minuten stond de ploeg van coach
Dirk van der Vliet op een 1-3 voorsprong door doelpunten van Mariska Meulstee, Arjan Kroon en Susanne de Wit. HCK kon snel langs zij
komen tot een stand van 4-4. Pascal Kroon tekende daarna voor zijn
300ste goal voor het vlaggenschip
en wist gelijk daarna nog een keer

dachts oudste wedstrijdschaatser
de volgende resultaten:
500m 2e in 46.15, 1500m 3e in
2.27.13 en op de tweede dag 1000m
in 1.33.70 en de 3000m in 5.04.82.
Op 2 en 3 februari rijdt Bram de
Vries nog internationale sprintwedstrijden in Inzell(D) en 29 februari, 1
en 2 maart volgen de wereldkampioenschappen in Erfurt (D).

Op de foto van links naar rechts: Elftalbegeleider Peter Uytewaal, Dave Cornelissen, Ruben van Dulken, Thijs Tiemens, Wouter, Menno van de Leeden,
Jasper Kruiswijk, Mathijs Uytewaal, Bram Bode, Martijn de Vries, André Looij,
Max van Zijl, Martijn van de Velde, Sammy Schomaker, Demi de Wit en eftalbegeleider Jan van de Leeden.

CSW D1 ongeslagen
najaar kampioen!

Het wordt nog spannend!
De Ronde Venen - De tweede week van het tweede gedeelte van de biljart-competitie 20072008 werd gekenmerkt doordat de
meeste uitslagen in een 7-2 eindigden. De Schans won als enige team
met 9-0. .John Beets, Henk Doornekamp, Dirk van Yperen en Hans Dikkers waren niet te stuiten en lieten
CenS 1 ver achter zich. Bob’s Bar 3
won overtuigend van de Merel/Metaal 1 alweer met een 7-2. Alleen
Arie van Vliet kon 2 puntjes voor z’n
team binnenhalen.
Paddestoel 1 verloor van de Kuiper/
van Wijk 2 met 7-2. Nieuwkomer
Anthony Schuurman
was de enige die punten voor z’n
team binnen haalde. Patrick Gillet miste 1 carambole tegen Nico
Koster. CenS 2 behaalde ook een
7-2 overwinning op de Kromme
Mijdrecht 1.
De teams Bob’s Bar 1 en Bob’s Bar
2 streden om de broederlijke eer en
deze werd gewonnen door Bob’s
Bar 2 met natuurlijk een 7-2.
Gewonnen
Ook DIO 1 won met 7-2 van de Merel/Metaal Mijdrecht 4. Paul Schuurman was na z’n ziekte weer een

beetje op dreef en won z’n partij dan
ook in 18 beurten. De Merel/Metaal
Mijdrecht 2 wilde niet achter blijven
en een 7-2 was ook daar de uitslag
tegen De Merel/Metaal Mijdrecht 3.
Cor van Wijk kon als enige de punten voor zijn team binnen halen.
DIO 2 won van de Vrijheid en natuurlijk ook met een 7-2. Bert Loogman kwam 6 caramboles tekort tegen Hennie Hoffmans. Bart Dirks
was de enige die nog 2 puntjes afsnoepte van DIO 2. De laatste 7-2
overwinning kwam van de Paddestoel 2 op de Paddestoel 3. Jim van
Zwieten was heel goed op dreef en
had procentueel de hoogste serie en
daarbij ook nog de kortste partij van
14 beurten. De Kromme Mijdrecht
2 verloor van de Kuiper/van Wijk 1
met een 3-6. Herman van Yperen
van de Kromme Mijdrecht wist in de
laatste beurt toch nog tot een gelijk spel te komen tegen Lucia van
Gelderen.
De finale van de Persoonlijke Kampioenschappen 3 ster worden op 2
en 3 februari gehouden bij Bob’s
Bar. Deze rechtstreekse finale begint beide dagen om 11.00 uur. Hopelijk wordt dit een spannende aangelegenheid met veel publiek.

Regio - De KNVB heeft dit jaar voor
het eerst de eerste klasse, waar
CSW D1 in speelt, verdeeld in een
najaar en voorjaar competitie. Deze
eerste competitie, najaar, is CSW D1
ongeslagen kampioen geworden.
De acht wedstrijden die gespeeld
werden, werden ook alle acht gewonnen. Niet met kleine cijfers, nee
zelfs met grote uitslagen erbij. Er
was door de vereniging nog geprobeerd om deze talent volle lichting
in de hoofdklasse te krijgen. Helaas
gaf de KNVB hier geen toestemming voor. De jongens, die gesponsord worden door Cornelissen Dakwerk en Assuline, pakte elke week
de wedstrijden heel serieus aan. Dit
leverde mooie wedstrijden op met
heel veel doelpunten. Zeker mag
vernoemd worden dat spits André
Looij, de vijftig doelpunten in deze
acht wedstrijden, knap wist te maken. Alleen kon hij ze niet maken
maar daar zorgde het hele elftal wel
voor met goede combinatie. Afgelopen zaterdag was wederom een
mooi voorbeeld van goed dit team

eigenlijk is. Er moest vriendschappelijk worden gespeeld tegen eerste
divisie club Alphense Boys D1. Deze speelt in de competitie van AJAX
D1, AZ D1, Sparta D1 en spelen
daar heel verdienstelijk hun wedstrijden. Ze wisten al enkele keren
van BVO clubs te winnen. CSW kon
zijn borst nat maken. De wedstrijd
werd verdiend met 1-4 gewonnen in
Alphen aan de Rijn.
Met mooi en goed voetbal werd Alphense Boys D1 van de mat afgespeeld. De complimenten namen de
jongens hartelijk aan. De voorjaars
competitie is opnieuw ingedeeld en
er staan een paar leuke ontmoetingen op papier tegen amsterdamse
clubs, waaronder AFC en Blauw Wit
Amsterdam bijvoorbeeld. De verwachtingen zijn heel hoog om ook
deze competitie goed af te sluiten
en te kunnen promoveren naar de
hoofdklasse. De jongens moeten
zaterdag thuis tegen AFC om 10:15
uur dus een iedereen is van harte
welkom bij CSW om deze jongens
eens te bekijken.

De Ronde Venen - Taekwondoka
Sander Hendriks (13jaar) wist zich
te nomineren in een zeer sterk veld
van topsporters bij het 15de Sportgala van Nieuwegein.
De jeugdige Taekwondoka die traint
bij Mastwijk Taekwondo heeft een
zeer sterk jaar achter de rug met vele mooie ereplaatsen en als laatste
van 2007 eerste bij de Nederlandse
Kampioenschappen in december.
Het Sportgala in Nieuwegein was
zeer goed bezocht en er waren
naast de vele bekende sporters ook
veel mensen gekomen om te genieten van een mooi en goed verzorgd
feest. Er waren naast de sporters die
in het zonnetje werden gezet ook
een aantal optredens van o.a. Renske Endel, turnkampioene die in 2001
zilver won tijdens het WK en Jos Cové die Marco Borsato imiteerde.
Vechtsporten enorm populair
Ook waren er een aantal demonstraties van o.a. Barry van Bommel,
Wereld Kampioen Jiu Jitsu.
Met maar liefst veertien vechtsporters in diverse categorieën werd dui-

delijk dat vechtsport op het moment
zeer populair is. Sander Hendriks
van Mastwijk Taekwondo was daar
één van en hij wist bij de laatste drie
kandidaten te eindigen voordat de
winnaar werd bekend gemaakt.
De winnaar is Etienne Bolthuis geworden die eerste is geworden tijdens het WK Kenpo in België.
Toch was dit Sportgala voor Sander
een enorme boost om komend jaar
nog beter te presteren en harder te
gaan trainen.
Ook voor trainer Cor Mastwijk was
het een mooie avond omdat de
naam van de Taekwondo school
nu ook in deze omgeving weer een
stuk bekender is geworden.
De naam van de school is al verschillende malen in het nieuws geweest via kranten en internet in en
om Nieuwegein door de prestaties
van de 13 jarige Sander.
Natuurlijk zal het daar niet bij blijven en zal deze nog zeer jonge talentvolle Taekwondo nog veel van
zich laten horen MAil: mastwijktaekwondo.nl

Bianca Buijs Regiokampioene turnen
De Ronde Venen - Ook Bianca
Buijs heeft de overstap van GVM
naar Advendo ter Aar moeten maken.
GVM heeft alleen de divisies 5 t/m 8
overgehouden en Bianca mocht dit
jaar voor divisie 4
uitkomen. Een nieuwe vereniging
geeft vooral in het begin toch wel
wat onzekerheid maar die heeft ze
inmiddels volledig onder controle.
Afgelopen zaterdag 19 Januari was
het de beurt van Bianca om dat gene wat ze allemaal bijgeleerd of verbeterd heeft te laten zien in haar oefeningen.
Bianca begon op de balk en liet hier
een keurige oefening zien. Door het
vele oefenen op dit element krijg je
meer stabiliteit en dit was duidelijk

te zien. Ze scoorde hiervoor dan ook
een welverdiende 8,650. Op naar
het volgende onderdeel, vloer, het
favoriete onderdeel van Bianca. Ze
scoorde hier een 7,9. Sprong blijft
het lastigste onderdeel voor Bianca.
Gelukkig kwam ze twee keer over
de pegasus heen wat Bianca een 7,5
opleverde.
Het laatste onderdeel brug werd
keurig strak uitgevoerd. Met een
mooie salto afsprong leverde dit onderdeel Bianca een 8,4 op.
Doordat er 42 meisjes in divisie 4
Pupil 2 meededen was Bianca dan
ook zeer verrast om als eerste te
eindigen. Bianca het waren keurige
oefeningen die je liet zien dus ook
een welverdiende eerste plaats

Hertha Winterstop
Zaalvoetbal Toernooi is
weer gestart
Vinkeveen - Ook dit jaar wordt er
in de weekeinden van januari en
februari door de jeugdspelers en
speelsters van de s.v. Hertha uit Vinkeveen gestreden om de 5 wisselbekers. Alweer voor de 28ste maal
sinds 1980, met toen, wie kent hem
nog , Meester Berkelaar als beschermheer. Dit jaar is aan Gerard
Röling, de super-vrijwilliger van
s.v. Hertha deze eer toegevallen en
draagt het toernooi voor de tweede
maal de naam van sponsor ‘bouwbedrijf Samson uit Vinkeveen. Dit
bouwbedrijf zorgt ervoor, samen
met de lotenverkopers van de Grote Clubaktie , dat de kosten voor de
club weer minimaal zijn. Het gaat er
fanatiek aan toe in de Willisstee in
de vijf verschillende leeftijdspoule’s.
Bij de F-jes staan de teams van
Spanje en Duitsland gebroederlijk
op kop, na een 1 – 1 gelijkspel zondag j.l. Het team van Engeland volgt
op 1 punt en ontvangt zondag koploper Duitsland. Komen kijken dus
om 9.30 uur. Bij de E’s voetballen

de meiden van de ME1 stoer mee
tussen de jongens en gaat het Feijenoord van Nanou v. Iersel op kop.
De topper tegen AZ is om 12.20 uur.
De E1-spelers lopen te wennen tussen de D’s en doen dat zeer sterk;
Argentinië met een weergaloze
Koen ‘Messi’Berentzen lijkt op de titel af te stevenen. Echter een misstap tegen aartsrivaal Bolivia om
13.10 uur zondag en de strijd ligt
weer open met Guatemala als outsider. Bij de C-junioren,samen met
de MB1 speelsters gaat natuurlijk
Hertha BSC fier aan kop met 3 punten voor op Stuttgart. Voor de meeste ‘Duitsers’ in deze poule is het een
openbaring dat meiden ook kunnen
voetballen en zeker niet bang zijn.
Wedstrijdtip : Hansa Rostock, met
Sanne Juch en Danitsja Ngole, tegen Hertha BSC om half 5. Bij de
A-en B junioren moet het Fc Zwolle
van o.a Tim Bendermacher zondag
winnen van Fc Groningen om 19.00
uur om nog uitzicht te houden op de
titel kampioen van het Noorden.

Gerrie Hözken
getalenteerd op missie
Taekwondoka Sander
Hendriks Genomineerd
Nieuwegein

de korf te vinden. Wederom kon
HKC aansluiting vinden en werd er
een ruststand bereikt van 6-6.
Na de rust kwam De Vinken wederom goed uit de startblokken. Mariska Meulstee scoorde, maar HKC
reageerde hier direct op door met
9-7 een voorsprong te nemen. Pascal Kroon wist net zoals in de eerste
helft tweemaal achtereen de korf te
vinden en trok de stand tot 9-9. Met
nog één minuut te spelen stond De
Vinken aan de positieve kant van de
score. Helaas scoorde HKC in de
laatste minuut de gelijkmaker en
dat resulteerde in een 10-10 eindstand.
Volgende week zaterdag 26 januari staat voor De Vinken een belangrijke thuiswedstrijd tegen Bolnes te
wachten. Aanvang van de wedstrijd
is 17:20 in sporthal De Boei.

De Ronde Venen - Bij De Kromme
Mijdrecht komen de talenten los.
Voor het 2e seizoen in de competitie liet Gerrie uitkomend voor team
1 zien wat hij in huis heeft.De winst
ging dan wel naar team 2 maar Gerrie liet een mooi visitekaartje achter.
Het werd 3-6 voor team 2, zo
bleek de wedstrijd van Gerrie goed
voor het extra punt.
Paul Schuurman liet na rustige periode weer van zich horen. In 16
beurten had hij Henny Hoffmans
plat en z,n team was goed voor de
volle winst op collega Dio 2, 9-0
dus. Ook De Paddestoel 1 kwam er
magertjes af tegen collega 2. Het
werd 2-7 dankzij een goed op stoot
zijnde Gerrie Lampoo.
Deze had
ook slechts 16 beurtjes nodig tegen Gerrit Schuurman. De Merel/
Metaal Mijdrecht 2 kwam niet aan
bod tegen team 1. John Vrieling
leidde de triomf door in 16 beurt-

jes Pater Marsen te verslaan. De
andere teamleden volgden Johns
advies wat eindigde met 0-9. Tobias Hagenbeek leidde z,n team Bobs
Bar 3 naar een 9-0 overwinning de
fam. Ruimschoot kon het tegen de
17 beurtjes van Tobias niet bevatten.
Ook Alex en 2 Stephans volgden zijn
voorbeeld.
Eer gered
De winterkampioen De Kuiper/van
Wijk 2 won met 7-2 team 1. Pieter Coenen redde voor team de eer
door winst op Nico Koster. Cens
2 won met 7-2 van Cens 1. Alain
Knightley en Martijn Wolfrat hadden slechts 21 beurten nodig en lieten tegenstander Cor van de Kraats
en Ab Siegrist verbouwereerd achter. De Merel/Metaal Mijdrecht 4
kwam tot 7-2 tegen team 3. Wim
Roest won nipt van Cor van Wijk,
Jeroen Vis had wat meer ruimte tegen Wim Berkelaar en Gijs van der
Vliet moest de einge winst voor
team 3 aan Kees Voortman laten.
De Paddestoel 3 verloor met 3-6 van
De Schans. John Beets zette een
hoogste serie van 37 en was in 28
beurten uit tegen Jonathan van Diemen. Ralph Dam had geen moeite
met Henk Doornekamp, Hans Dikkers sleepte er tegen Teus Dam een
remise uit. De eindstand: Paddestoel 3 tegen De Schans: 3-6. Bobs
Bar 1 moest met 4-5 in De Vrijheid
z,n meerdere erkennen. De voorronden 3-sterklasse libre is voor 20
januari verplaatst naar een rechtstreekse finale op 2 en 3 februari
in Bobs Bar, aanvang beide dagen:
11.00 uur

Atalante wint net niet van
koploper
Vinkeveen- Hoewel de Atalante heren het niet voor elkaar kregen om
van de koploper te winnen, lieten
vrijdagavond in de eigen thuishal in
Vinkeveen andermaal laten zien dat
met hen niet te spotten valt. De basis van dit team wordt gevormd door
een onvoorstelbare hoeveelheid
wilskracht, gekoppeld aan een ijzersterke mentaliteit. Afgelopen vrijdagavond lieten de mannen daarom
maar weer eens zien, waartoe dit allemaal kan leiden. Zeker als daarbij
wordt meegenomen dat spelen in
een vaste formatie, mede als gevolg
van blessures, al een tijd niet mogelijk is. Gelukkig blijkt dan maar weer
over wat voor uitstekende jeugdopleiding Atalante beschikt. Jeugdspelers Ingmar Bunschoten en Mark
Mooij waren hier afgelopen vrijdag
mooie voorbeelden van.
Goed, al met al betekende het dat
Atalante Heren 5 zonder wisselspelers aan de eerste set begon. Duidelijk was het dat het de eerste minuten nog wel even wennen was. Al
vrij snel stond er dan ook een stand
op het bord van 0-10. Toeval of niet,
juist op het moment dat de scheidsrechter, een vanaf de kant aangevraagde, time-out over het hoofd
zag, begon het te lopen. Puntje voor
puntje werd er teruggeknokt. Na dit
vrij kansloze begin pakten de mannen van Atalante toch nog liefst 19
punten.
Onbereikbaar
Plots was daarmee de, als vooraf onverslaanbaar geachte koploper uit
Amstelveen, niet meer zo onbereikbaar. De tweede set leek evenwel op
een kopie van de eerste set. De eerste zeven punten kwam Atalante er
nauwelijks aan te pas en was AMVJ oppermachtig. Onder aanvoering
van spelverdeler Kees de Kuijer, die
een paar ijzersterke services in huis
had, knokte Atalante zich andermaal sterk terug en werden er alsnog 18 punten gescoord.
De derde set was daarentegen een
heel ander verhaal, AMVJ slaagde
er maar niet in om greep te krijgen
op het spel van de thuis spelende
ploeg. Atalante lukte het nu wel in
om de lijn van de tweede set door

te trekken en zelf het initiatief in
handen te nemen. Jonathan, Kees,
Wil, Hildo, Mark en Ingmar lieten
toen zien hoe je een tegenstander
(met in principe veel meer kwaliteit)
moet bestrijden. Tot de stand 19-15
viel Atalante vrijwel niet te betrappen op fouten. Vervolgens viel bij
AMVJ toch de nodige nervositeit te
bespeuren. Liefst twee time-outs en
een wissel waren nodig om het tij te
doen keren. Nadat AMVJ de stand
gelijk getrokken had, liet het zien
waarom wij zij tot nu toe slechts 8
setjes verloren hadden. Toch slaagde Atalante er nog in om 22 punten
te bemachtigen.
In het volleybal is het zo dat er altijd
vier sets gespeeld moeten worden,
waardoor bij een 0-3 achterstand de
vierde set slechts nog tot een formaliteit verworden was. Maar 1 setje winnen is toch punten pakken en
ook dan is er nog wel sprake van
een stuntje. Helaas sloeg na een
sterk begin, halverwege het noodlot toe voor Mark Mooij. Hij verrekte
zijn vinger, waardoor Atalante met
5 man verder moest. Ondanks deze teleurstelling werd er nog goed
tegenspel geboden, alleen was het
met 5 tegen 6 sprake van een ongelijke strijd. Deze laatste set eindigde uiteindelijk in een setstand van
15-25.
Al met al heeft Atalante Heren 5 zich
tegen de koploper AMVJ van zijn
beste kant laten zien en aangetoond
dat het geen enkele tegenstander
hoeft te vrezen. Een groot compliment voor zo’n prestatie is dan ook
beslist op zijn plaats voor deze trots
van Vinkeveen en omstreken!

Prijsklaverjassen
Wilnis - Op vrijdag 25 januari is er
prijsklaverjassen in de kantine van
de voetbalver. C.S.W. aan de Pieter Joostenlaan in Wilnis. Aanvang
20.00 uur. Er worden vier maal zestien giffies gespeeld en tevens is er
een verloting met mooie prijzen. Iedereen is van harte welkom.
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Atalante heren pakken
moeilijke punten
De Ronde Venen - Vrijdag 18 januari speelde het door A-side gesponsorde Atalante H2 tegen het gelijkstaande Nederhorst H2. Verzwakt
door het afwezig zijn van 3 dragende spelers en een blessure van spelverdeler Rick van der Linden werd
een beroep gedaan op coach Erik
Raket en Leroy Kuiper. De overige 4
spelers waren ook niet geheel pijnvrij maar konden toch meedoen.
De coaching werd door de geblesseerde Van der Linden op zich genomen met oud-speler Mark Kentrop als tactisch brein.
Er werd sterk aan de verlate wedstrijd (aanvang opgeschoven met
één uur) begonnen, en al snel keken de heren tegen een mooie voor-

sprong aan. Hiermee werd het probleem van de voorbije weken voorkomen waar het team pas na een
aantal (tegen)punten ging volleyballen. De eerste set werd gedecideerd binnengehaald met 25-13.
Gewaarschuwd tegen overmoed lieten de heren zich toch verrassen en
stelde vooral aanvallend teleur, ondanks de goede pass werd voorin
het probleem opgezocht en pakten
de thuisploeg de set met 25-18.
Na een flinke donderpreek stapten
de heren het veld in maar liet ditmaal de pass het af weten. Met een
ontluisterende 25-11 was de voorsprong van Nederhorst meer dan
terecht.
Geprikkeld en fanatiek stegen de

heren weer naar betrouwbaar niveau in de 4e set, met tactische ballen mooie aanvallen werd de vierde
set overtuigend met 25-16 binnengehaald.
De benodigde 5e set werd op dezelfde wijze aangepakt, maar de heren konden niet voorkomen dat de
tegenstander uitliep naar 7-3, een
aantal boze blikken in het veld lieten het ergste raden maar de heren
herpakten zich op tijd en konden
de 5e set met 15-12 op hun conto
schrijven.
Met de 3-2 winst pakken de heren
weer de benodigde punten.
Komende vrijdag wacht in de Boei
Vinkeveen het laaggeklasseerde
Keistad.

Zeer geslaagd Wienk Automatisering’s zaalvoetbaltoernooi

Atalante D1 op karakter
naar de overwinning!
Regio - Onbevangen begon dames 1 van Atalante gesponsord
door Krijn Verbruggen en Haaxman
Lichtreclame tegen het sterke en
hoog in de competitie geklasseerde
Forza uit Hoogland.

doen en de stand op 22-19 te brengen. Forza dacht weer slim te zijn en
een time-out te nemen, maar deze
keer mocht het niet baten en Atalante pakte met een harde smash
van Irma Schouten de eerste set!

De eerste ontmoeting met dit team
werd eigenlijk makkelijk verloren
en er werd dus niet op punten gerekend. Toch had trainer Sjaak Immerzeel van tevoren al gezegd dat
er wel eens rare dingen konden gebeuren vanavond.

Motivatie
Na een enorme motivatie boost van
de eerste set voelde Atalante dat er
meer in zat! Er werd dan ook met dezelfde opstelling begonnen als in de
eerste set, om het vertrouwen even
vast te houden. Dit bleek een goede
zet te zijn geweest, want Inge Tanja,
Mirjam van der Strate, Carin van Tellingen, Suzan Heijne en Irma Schouten werden goed gevarieerd aangespeeld waardoor veel direct werd
gescoord en steeds een voorsprong
van een aantal punten werd behouden. In de eindfase van de set kwam
Forza toch nog een beetje terug van
21-16 naar 21-19 maar door de service van Janine Könemann werd de
set uitgeserveerd.

Janine Könemann werd in de eerste
set als spelverdeler binnen de lijnen gebracht. Wissels en tevens belangrijk support werd verricht door
Lotte Schreurs, Laura Kuijl en Nancy Schockman (blessure). Door het
onbevangen en beheerste spel in de
eerste set, konden de meiden van
Atalante al snel van een voorsprong
genieten.
Na een nuttige time-out van de tegenstander kwamen beide teams
weer op gelijke hoogte. De punten
bleven verdeeld en zo werd het 1313 en even later 19-19. Op die laatste stand bleken de dames van Atalante er nog een schepje boven op te

Na toch al twee slopende sets begon Atalante nog steeds met dezelfde opstelling. Alhoewel de set goed
werd begonnen met een 7-2 voorsprong werd het na een time-out
van Forza toch al snel weer 9-8. For-

za werd steeds sterker en door het
slordige spel van Atalante begon er
een achterstand te ontstaan. Deze achterstand werd alsmaar groter
van 13-11 naar 21-13. Op deze laatste stand werd spelverdeelster Laura Kuijl ingebracht om misschien
het tij nog te keren.
Er werd nog even geknokt en er
kwam nog een prachtige ace uit
van Carin van Tellingen en Atalante
kwam tot 21-15 maar kon het spel
niet maken en verloor uiteindelijk
met 25-16.
Slordig
Nu Atalante op de neus was getikt voor het ongeconcentreerde en
slordige spel van de derde set stonden de meiden weer vol motivatie om toch die 3-1 eruit te slepen.
Weer werd er met de beginopstelling gestart.
En ook in de vierde set kon Atalante een voorsprong creëren door de
niet te vergeten goeie passen van
Marlieke Moen die vaak netjes de
spelverdeelster bereikten.
Ook in deze set werd er weer een
time-out ingelast door de tegenstan-

Mijdrecht - De afgelopen twee
weekeinden stonden voor de pupillen afdeling van sv Argon in het teken van het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi, mogelijk gemaakt door de
ondersteuning van Wienk Automatisering. Op zaterdag 12 januari streden de D pupillen tegen elkaar in
sporthal de Eendracht, ’s morgens
waren er 36 spelertjes actief en in
de middag nog eens 40. In de ochtendeditie waren de priujzen voor
1] Ajax, 2] PSV en 3] Feyenoord.
Het middagprogramma resulteerde
in een finale tussen INTER en AC
MILAN. Inter kwam snel op voorsprong maar AC MILAN kwam na
mooi combinatie werk langszij. Echter INTER gaf extra druk wat resulteerde in een tweetal snelle goals
wat de eindstand maakte van 3-1.
Inter werd daarmee terecht de zaalkampioen van de het middag toernooi.
Zaterdag 19 januari waren de E-pupillen aan de beurt en zij troffen het
bijzonder, omdat het regenachtige
weer voetballen op de velden buiten
niet mogelijk maakten. Alle E-pupillen konden daarom meedoen aan dit
leuke zaalvoetbaltoernooi. In totaal
47 pupillen kwamen aan de start en
daarmee kon een mooie Europese
Competitie van start gaan. Dat het
toernooi echt leeft bij de jeugd van
Argon bleek wel uit het feit, dat diverse oudere jeugdleden zich aanmeldden als leider van een van de
teams, jongens van harte dank!
Er werd gestart met 2 competities van 4 ploegen, deze ploegen
bestonden uit een mix van jongens voetballend in de E1 t/m E7.
Er werd gevochten voor elke bal en
het publiek, met grote getale weer
aanwezig, kreeg dan ook zeer veel
leuke spannende wedstrijden te
zien.
Uiteindelijk waren het PSV (Martijn,
Laurens, Richard, Bram, Patrick en
Richard S.) en Arsenal ( Dries, Dennis, Mika, Tom, Bart en Twan) die de
finale bereikten.
Arsenal bleek met 2-0 te sterk voor

der en Atalante bleek daar erg gevoelig voor te zijn en liet Forza weer
terugkomen tot 8-8. Na de stand
van 12-12 nam Forza weer de overhand en maakte het spel in deze set.
Net als in de derde set werd er nog
geprobeerd met Laura Kuijl binnen
de lijnen de set naar zich toe te trekken op een achterstand van 22-17.
Ook deze keer faalde het team om
nog terug te komen en verloor de
vierde set met 25-22.
Atalante voelde dat de overwinning
nabij was, maar dat ze zich echt
over de vermoeidheid heen moest
zetten en zich met z’n allen moest
herpakken om die laatste set en dus
de wedstrijd toch te winnen.
De opstelling was weer hetzelfde en
de meiden zaten er al aardig doorheen. De punten werden dan ook te
makkelijk weggegeven in de beginfase waardoor het al snel 8-3 werd.
Deze stand bracht Atalante aan het
nadenken en met een enorm support van de omstanders en het karakter van de dames in het veld
vochten ze zich terug naar een 88 stand.
Nu was het erop en erover. Forza
bleek in te storten en hoopte op een
ommekeer met een time-out, deze keer echter trok Atalante zich er
niets van aan en stoomde naar een
super overwinning van 15-13!
Dames 1 van Atalante ziet nu weer
aardig de aansluiting met de top
van het klassement en hoopt op jullie steun op vrijdag 25 januari in de
Boei waar ze het zullen opnemen
tegen VC Omniworld dames

PSV. Arsenal ging met de gouden
medaille naar huis, PSV won het zilver en Inter het brons.
Uitslag
De einduitslag van deze dag was: 1]
Arsenal (Dries, Dennis, Mika, Tom,
Bart en Twan v H.), 2] PSV (Martijn, Laurens, Richard, Bram, Patrick
en Richard S, 3] Inter (Niels, Bas,
Dylan, Abdderahim, Roy en Tom v
S.), 4] AC Milaan (Rimmy, André,
Melle, Maurice, Daniell en Walter),
5] HSV (Matteo, Stef, Nordin, Aaron

en Martijn O.), 6} Ajax (Ezrak, Maurits, Tayfun, Waïl, Rady en Koen), 7]
Barcelona (Ivo, Luc, Justin, Ruben,
Mitchell en Twan) en
8] Chelsea (Ricardo, Kevin, Niels S.,
Marco, Dylan B. en Jimmy)
Op zondag 20 januari waren er ruim
honderd (!) inschrijvingen van de Fpupillen. Daarvoor moest er in twee
dagdelen gespeeld worden, zowel
de ochtend als de middag was de
hal volledig bezet door de jongste
voetballertjes van Argon. De ochtendploeg bestond uit jongens van
de F-selectie en vijf teams uit de interne Champions League competi-

tie. De prijzen werden als volgt verdeeld:
1] Nederland, 2] Spanje, 3] Engeland, 4] Brazilië, 5] Argentinië, 6]
Rusland, 7] Italië en 8] Frankrijk
Organisatie
‘s Middags was het de beurt aan de
UEFA Cup C en de drie resterende
teams uit de Champions League. Na
een heel leuke middag was de uitslag:
1] Argentinië, 2] Italië, 3] Rusland, 4]
Nederland, 5] Engeland, 6] Brazilië,

7] Frankrijk en 8] Spanje.
De organisatie was zeer te spreken
over de deelname, over de jeugdspelers die de leiding van teams
en wedstrijden prima verzorgden
(Toon, Michiel en jongens, hartelijk bedankt!) en natuurlijk over de
fraaie medailles, die door Peter-Paul
Wink van sponsor Wienk Automatisering beschikbaar waren gesteld.
Hij maakte bekend, dat hij in ieder
geval de eerstkomende drie jaren er
voor zal zorgen, dat deze jaarlijkse
happening zal kunnen plaatsvinden,
waarvoor de mensen van sv Argon
hem hartelijk dank zeggen!

Schaatsen

Landelijke
selectie voor Tim Balvers
Deventer- Afgelopen weekeinde
heeft lange baan schaatser Tim Balvers in Deventer de landelijke selectiewedstrijd voor het NK Allround
voor neosenioren gereden. Op basis van zijn snelle tijden op de regio selectie wedstrijden in Haarlem
en Eindhoven had sprinter Balvers
zich voor de halve finale van het NK
geplaatst. Voor een sprinter op zich
een bijzondere prestatie waarbij
wordt nogmaals wordt aangetoond
hoe belangrijk de intensieve conditie training in de afgelopen zomer
is geweest. Deze training heeft Balvers de noodzakelijke inhoud gegeven om op de langere afstanden ook
mee te kunnen komen. De seizoensstart van Tim was moeilijk omdat hij
gehinderd werd door een heupblessure als gevolg van een val tijdens
een fietstraining. Het begin van het
seizoen moeten de schaatsers in
Nederland al op scherp staan vanwege de vele selectie wedstrijden
die al in november plaats vinden.
Balvers heeft zich als neosenior getracht te plaatsen voor het NK Sprint
voor senioren. Helaas werden deze plannen gedwarsboomd na een
500m in 37.84 sec. door een val op
de 1000m tijdens Utrecht City Bokaal die als landelijke selectie voor
het NK Sprint functioneerde. Voor
het NK Supersprint (100 en 300m;
17 februari in Breda) heeft Balvers zich wel bij de senioren sprin-

ters geplaatst. De allround selectie
in Deventer reed Tim om de laatste ronde op de sprintafstanden te
kunnen verbeteren. De omstandigheden op IJsbaan de Scheg waren
zwaar door de hoge temperatuur en
hoge luchtvochtigheid na een hele
dag regen. Desondanks kon Balvers
zich in het tussenklassement goed
handhaven. In het zeer sterke deelnemersveld van 27 schaatsers stond
hij op een 10e plaats na een 500m
in 38.59sec en 1500m in 1.58.26sec.
De rest van het seizoen gaat Balvers
zich weer op het sprinten concentreren. 9 en 10 februari staan de regioselectiewedstrijden voor het NK
Sprint voor Neosenioren op het programma.
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Altantis 1 verliest weer nipt
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag speelde het door FORTIS
gesponsorde Atlantis 1 de eerste
thuiswedstrijd van het nieuwe jaar
tegen DOS uit Westbroek. De eerste wedstrijd van de zaalcompetitie
werd uit al met 8-5 van hen verloren,
desondanks overheerste het gevoel
binnen de ploeg dat er van deze tegenstander gewonnen kon worden.
De kansen op handhaving in de
derde klasse slinken met de week.
DOS was een van de tegenstanders
waar punten tegen gehaald hadden
kunnen worden, maar helaas stond
de ploeg uit mijdrecht weer met lege handen na het laatste fluitsignaal, de wedstrijd ging verloren met
12-13.
Atlantis begon in de basisopstelling
waarin nu al een paar weken gespeeld wordt: Jacco van Koeverden
Brouwer, Mark Goverse, Eline Laaper en Chantal Poolman in de eerste aanval en Jelmer Steen, Pim de
Munter, Kim Stolk en Lisanne van
Doornik in de eerste verdediging.

Waar normaal gesproken de score het zwakke punt is van de FORTIS ploeg, werd deze wedstrijd aanvallend zeer goed begonnen. In de
eerste helft werden af en toe fantastisch mooie aanvallen laten zien
waardoor ook de score volgde. De
verdediging was echter niet scherp,
hoewel dit normaal gesproken een
sterk punt is, werden er te veel foutjes gemaakt onder de korf waardoor
kleine kansen werden weg gegeven
en ook strafworpen werden veroorzaakt. Na een gelijk opgaande, doelpuntrijke eerste helft ging Atlantis 1
met een 10-9 voorsprong de rust in.
In de tweede helft van de wedstrijd
was de verdediging een stuk scherper wat resulteerde in minder tegendoelpunten. De ploeg zelf kreeg ook
meer moeite de weg naar de korf te
vinden, waardoor soms iets te gehaast gespeeld werd en niet de beste kansen genomen werden. Maar
ook de uitgelezen kansen werden in
de tweede helft gemist. In het slot
van de wedstrijd werden er nog een

aantal wissels gepleegd, Arjen Markus kwam voor Jelmer Steen en Auke v/d Zijden en Masha Hoogeboom
kwamen voor Jacco van Koeverden
Brouwer en Eline Laaper. De wissels
konden helaas ook de wedstrijd niet
ombuigen, het bleef gelijk opgaan
tot in de laatste seconde waarin Atlantis met 1 punt achterstand nog
een strafworp mee kreeg. Helaas
werd ook deze gemist.
Na dit verlies blijft alleen ESDO nog
over als concurrent in de strijd tegen degradatie. Over 2 weken zal
tegen hen gespeeld worden in sprothal de Phoenix in Mijdrecht. Alleen
bij winst houdt Atlantis een reële kans op handhaving in de derde
klasse. Dus kom kijken en aanmoedigen want de ploeg heeft uw steun
hard nodig.
Doelpunten deze wedstrijd kwamen
van: Jacco van Koeverden Brouwer
en Kim Stolk (3), Lisanne van Doornik en Jelmer Steen (2), Mark Goverse en Pim de Munter (1).

Atalante D2 geweldig terug

de vinken 2 rekent af met
concurrent
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 19
januari speelde het door het Veensteker gesponsorde team van de
Vinken uit tegen Fluks 2 in Noordwijk. Het was een erg belangrijke wedstrijd. Fluks 2 en Vinken 2
deelde de koppositie na 7 wedstrijden. Fluks had de eerste wedstrijd
van het zaalseizoen tegen De Vinken 14-11 verloren, terwijl Vinken
tweemaal gelijk speelde tegen Veloticas en Luno. Vorige week werd er
een knappe overwinning op medekoploper Fiducia geboekt. Vandaag
dus de tweede concurrent. Na een
rust stand van 5-5 wist De Vinken te
winnen met 7-12. Hierdoor staat De
Vinken los aan kop.
Gelijkopgaand.
In een kleine Noordwijkse sporthal begon De Vinken formatie in de
volgende opstelling: Het aanvalsvak bestond uit Helene Kroon, Martine Koedijk, Rogier Schoenmaker
en Ruud Oussoren. In de verdediging begonnen Joyce Kroon, Annelies Bobeldijk, Kelvin Hoogenboom
en aanvoerder Marcel Sint Nicolaas. Op de reservebank zaten Ingrid Hagenaars, Hein Aafjes en Elisa Rozendaal. Na het beginsignaal
schoot Fluks snel met een afstandschot het eerste doelpunt van de
wedstrijd binnen. De Vinken beant-

woorde dit met een schot achter de
korf van Rogier Schoenmaker. Na 22 liep De Vinken twee doelpunten
uit. Fluks haalde deze achterstand
in. Aanvallen kwamen ver van de
korft uit, waardoor de scoringskansen werden verkleind. In de tweede
helft zouden de ruimtes beter moeten worden belopen om zo op de
beter scoringsposities te komen.
Met een gelijke stand van 5-5 gingen we de rust in.
Het kon nog alle kanten op in de
tweede helft, maar er was absoluut
vertrouwen om de wedstrijd positief
te beëindigen. Wat de eerste helft
nog ontbrak was het afmaken van
de kansen. Verdedigend had
De Vinken de zaak goed op orde.
Vanuit de korf werd er goed geroepen en de ballen werden in de afvang goed onderschept. Na de rust
scoorde Kelvin Hoogenboom een
afstandschot wat de stand op 5-6
bracht. Het antwoord van Fluks liet
niet lang op zich wachten waardoor
het weer gelijk stond. Reacties op
de scheidsrechter maakte de spanning voelbaar, het waren tenslotte
belangrijke punten voor de koppositie, die behaald konden worden.
De Vinken scoorde belangrijke doelpunten in deze fase van de wed-

strijd. De Vinken liep uit naar een
voorsprong van 6-9. Fraai was de
doorloopbal van Marcel Sint Nicolaas. Fluks scoorde wel de 7-9 maar
de Vinken bleven scoren met onder meer strafworpen van Helene
Kroon. Doordat iedereen zijn taak
goed vervulde in de vakken werd de
weerstand van Fluks gebroken. Het
laatste doelpunt van De Vinken was
een kansje van Kelvin Hoogenboom,
dit bracht de eindstand verdient op
7-12.
De Veensteker-equipe heeft het
kampioenschap nu weer in eigen
hand. Na de overwinning op Fiducia en nu op Fluks staat De Vinken 2
eerste, met twee punten voorsprong
op beide teams.Scores in deze wedstrijd kwamen van Helene Kroon (3),
Rogier Schoenmaker, Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren (allen
2), Annelies Bobeldijk, Marcel Sint
Nicolaas en Martine Koedijk (allen
1).
Alle reserves bedankt! Aanstaande
zaterdag speelt De Vinken 2 thuis
tegen Madjoe 2 uit Rijnsburg. De
uitwedstrijd in Rijnsburg verliep zeer
moeizaam, maar werd toen wel gewonnen, de uitslag was toen 11-14.
De thuiswedstrijd begint om 16.00
in de Boei, te Vinkeveen. Publiek is
natuurlijk weer van harte uitgenodigd!

De Ronde Venen - Vrijdag 18 januari speelde Oudenallen dames 2
(nr 9) tegen Huizen (nr 7). De Vinkeveense dames zijn bezig aan een
come back, afgelopen week werd er
wederom met de dames 1 selectie
getraind om het snelle spel te hervinden.
De eerste set startten de dames
van 2 geconcentreerd. Hier en daar
moest het nog op gang komen en
was het nog erg voorzichtig. Het
serveerwerk van Huizen was sterk
en ook het middengat in de Vinkeveense verdediging hadden de dames goed onthouden van de thuiswedstrijd die met 3-2 door de Atalanters gewonnen werd. Het sterke serveergeweld overdonderde de
groengele verdediging, menig rijtje
werd gescoord. Veel ballen vlogen
weg en als de bal wél goed bij verdeler Jet Feddema aan kwam was
er niet genoeg lef en power om de
aanval mooi af te maken. Kortom de
set was voorbij voor Vinkeveen er
erg in had, 13-25.
De tweede set gaf een zelfde beeld.
Er werd van alles gedaan om vooral de sterke service goed te verwerken. De opstelling achterin werd regelmatig bijgedraaid, of rigoureuzer,
de diagonaalspeler werd een aantal punten spelverdeler zodat ook
op deze manier de opstelling achterin weer aangepast werd. Aan het
net was weinig aanvalskracht en zo
stond het Vinkeveense team on-

danks wissels binnen no time met
10-25 weer op de achterlijn.
Nieuw bloed kwam in het veld in
de personen van Tineke van Oudenallen en Inge Bakker. Een derde set is altijd een kritische, voor
beide teams. Het Vinkeveense serveerwerk werd sterker. Er kwamen
punten op het telbord, de vuistjes
werden gebald, er kwam wat positieve herrie in het team en lichtjes
in de ogen. Het begon eindelijk te
draaien! Daar waar het geluk het totaal liet af weten in het eerste deel,
lukte de meeste acties nu net wél.
Mooie smashes die net in waren in
plaats van uit. Tactische slimme ballen achter in de hoeken of over het
middenblok belandden nu wel binnen de lijnen en op de Huizenvloer.
Het was hard werken maar de trein
was op gang gekomen. En als je van
ver komt maak je het mooi samen.
Loes Kuiper scoorde lekkere felle
3m ballen, Inge Bakker was als vanouds verdedigende heer en meester
en scoorde aan het net met afwisselende harde en geplaatste aanvallen. Ook op de buitenkant kon spelverdeler Annemarie Bakker de bal
goed kwijt bij Tineke van Oudenallen die lekker op dreef was. Natalie
Jansen scoorde ook lekker, met name de tactische ballen achterin. Op
het midden wist Joke Ruizendaal
van alle set-ups de meeste wel te
scoren. Kortom het was spetterend,
dynamisch, afwisselend en fel. Het

ideale volleybalspel dat resulteerde
in 20-25 winst.
Huizen was duidelijk onder de indruk van het 100% andere team dan
de eerste 2 sets. “Dat wordt een
vijfsetter” zei iemand (een kenner)
uit het thuispubliek. De Oudenallen equipe zat heerlijk in het vel en
denderde in de 4de set door. Leuke rally’s en mooi serveerwerk van
verschillende spelers, trainer Sjaak
Immerzeel kan trots zijn op dit resultaat van de 2 laatste trainingen.
Van een gespannen team met slome
pap in de benen was niets te merken, iedereen was alert en actief:
18-25 winst.
Na de toss begon de 5de set. Het
werd weer ietwat voorzichtig aan
Atalante zijde en de thuisploeg had
de sterke service hervonden. Met de
kleine set tot de 15 is het zaak goed
bij te blijven. Bij 8-6 voor Huizen was
de veldwissel en inmiddels was er
veel lokaal publiek om het veld komen staan, ook aan onze kant. De
Vinkeveensen streden hard in de
joelende verhitte zaal maar konden
helaas niet voorkomen dat de ploeg
uit Huizen de 15-12 op het scorebord zette.
De Oudenallenploeg kan terugkijken op alweer een stap vooruit naar
lekker volleybalspel, de laatste 3
sets waren gewoon super.
Vrijdag 25 januari speelt het damesteam tegen de nummer 5 uit Soest
in een full house in de Boei

MA1 CSW genomineerde Clinics scholencomplex
hofland door mastwijk
sportploeg van het jaar
taekwondo
Wilnis - De meiden van de MA1 van het seizoen 2006 - 2007 zijn genomineerd als sportploeg van het jaar. A.s. vrijdag zal de uitslag bekend gemaakt worden tijdens het Sportgala van de gemeente.
De meiden hadden vorig jaar een zeer succesvol seizoen. Als klap op de vuurpijl wonnen ze de KNVB beker.

De Ronde Venen - In het kader van
sportief bewegen heeft Mastwijk
Taekwondo een aantal clinics verzorgd bij Scholencomplex Hofland.
Bas Bokkes uit Mijdrecht vertegenwoordigde Mastwijk Taekwondo en
voor de docenten is hij geen onbekende want Bas heeft vroeger ook
op deze school les gekregen.
Bas is vierde dan Taekwondo en
heeft behoorlijk wat ervaringen opgedaan, tevens is hij de trotse winnaar van het televisieprogramma
Veronica’s Fight Master geweest.
Ook heeft Bas enige ervaring in het
Karate en dus een zeer gevarieerde
vechtsportbeoefenaar, kort geleden
heeft Bas zijn eerste deel van zijn
Taekwondodocenten opleiding met
goed gevolg afgesloten.
Nu was het Bas die de trainingen

verzorgde en dat gebeurde op een
leuke en snelle manier.
Er waren drie grote groepen kinderen die nadat zij enige uitleg hadden
gekregen konden ervaren wat Taekwondo precies inhoud. Er werden
enkele spelvormen gedaan en daarna was het zover om wat traptechnieken te gaan oefenen. Voor sommige kinderen erg spannend maar
ze deden allemaal met volle overgave mee. Bas legde ook duidelijk
uit dat Taekwondo niet zomaar mag
worden gebruikt en dat het heel gevaarlijk kan zijn voor iemand die er
geen ervaring in heeft.
Training
Tijdens de training werd er ook met
schopkussens gewerkt en dit vonden de meeste kinderen helemaal

geweldig. De drie groepen kinderen kregen een klein uur lang diverse oefeningen aangeboden door
Bas die het ook erg leuk vond om
te doen.
Deze clinics worden jaarlijks bij
Scholencomplex Hofland verzorgd,
in samenwerking met Sportservice
Midden Nederland, door Mastwijk
Taekwondo en iedere keer weer
wordt het op een leuke en gezellige
manier afgesloten. Ook deze keer
weer en Bas kreeg naast een lekkere versnapering nog een aantal tekeningen aangeboden die door enkele leerlingen waren gemaakt.
De kinderen hadden een hele leuke ochtend achter de rug en daarnaast weten zij nu een beetje wat
Taekwondo is en betekent.
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Biljarten de Merel

Kaarten en kienen in
de Springbok

Oudhof en Hubenet naar
finale zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoernooi van biljartclub de Merel zijn er
, met nog een weekend te gaan, in
het afgelopen weekend meer finalisten bijgekomen. In de A-poule:
Tobias Hagenbeek, Patrick v.d. Meer,
Ben Fransen, Dorus van der Meer en
Bert Loogman. In de B-polue: Hans
van Rijn, Patrick Gillet, Pim de Jager,
Bob Hubenet, Richard v. Kolck, Ton
Driehuis, Ralph Dam, Bart Dirks en
de sterke Tjijs Hendrikx.
In de C-poule de verrassende Evert
Oudhof, Dennis Cordès, Marnix
Leeflang, Kees Kooyman, Henny v.d.
Poel, Teus Dam, Jeroen Berkelaar,
Bob v. Kolck, Jan Kolenberg, Frank
Witzand, Stefan Berkelaar en Ni-

co Oostveen. Gijs v.d. Neut kon zijn
draai nog niet vinden met al die ballen, net zoals Bas Kolenberg, Nico
van Soeren en Gerard Waayman die
te maken had met wat pech in zijn
spel, ondanks de aanmoedigingen
van zijn supporters.
Er kunnen nog pogingen gedaan
worden om zich in de finales te spelen op de volgende dagen: vrijdag
25 januari van 20.00 tot 23.00 uur;
zaterdag 26 januari van 14.00 tot
19.00 uur; waarna om circa 19.30
uur de finales zullen starten. Daarna
is er de prijsuitreiking.
Het toernooi vindt plaats in café de
Merel, Arkenpark MUR 43, Vinkeveen, tel. 0297-263562.

LR De Ronde Venen

Geslaagde dressuurwedstrijd
Regio – Afgelopen week zijn ruiters, amazones en grooms weer bij
elkaar gekomen om met elkaar de
strijd aan te gaan gedurende een
landelijke dressuurwedstrijd. Ook
deze keer heeft rijvereniging LR en
PC de Ronde Venen een dressuurwedstrijd voor paarden en pony’s
van niveau B tot en met Z bij Lucky
Stable georganiseerd. Gedurende
de hele zondag en doormiddel van
een loterij is er met succes geld ingezameld voor Brooke Hospital.
De loterij werd gewonnen door Kelly Ultee, die eerder op de dag had
meegedaan in pony rubriek. Vroeg
in de ochtend werd er gestreden
in de klasse Z, Nina Albas won beide proeven met haar paard Tale of
Morpheus.
Bij de paarden L2 werd de rubriek

gewonnen door Lisanne van Basten die een week eerder nog Reserve Kampioen Kring Utrecht West
werd voor LrdeRV. De klasse B pony’s werd met overmacht gewonnen
door Fenna Kroft die met 2 pony’s
had meegedaan.
Met beide pony’s reed ze winstpunten en werd ze eerste. De prijzen die door de deelnemers gewonnen konden worden waren geschonken door Artisans of India uit
Mijdrecht, Bots diervoeders uit Wilnis en Braaaff Ruitershop uit Amstelveen.
De inschrijving voor de volgende
wedstrijd op 27 april is inmiddels
geopend en mee doen kan worden
doorgegeven aan het wedstrijdstrijdsecretariaat Mirjam van Dijk.
Mailto: wedstrijdpaarden@lrderondevenen.nl

Wedstrijdseizoen
Acrogym is begonnen
Mijdrecht - Afgelopen weekend
hebben Claudia Molema en Kelly
Kempen hun eerste Acrogymwedstrijd van dit seizoen gedraaid. Deze
wedstrijd was in Belgie (de Panne)
wat het ook tot de eerste internationale wedstrijd van dit tweetal maakte. Claudia en Kelly werden vorig
jaar Nederlands Kampioen op het
B-niveau en hebben dit jaar besloten om op het hoogste niveau uit te
komen (het A-niveau). De elementen die in die niveau gedaan worden zijn weer moeilijker en de concurrentie is ook een stuk zwaarder.
Vol goede moed trokken de meiden
zaterdagmiddag naar het gezellige
badplaatsje “de Panne”. Om 18:00
was er de mogelijkheid om te trainen en de oefeningen door te nemen. Dit was erg prettig aangezien
we dit jaar nog niet op een vrije-oefeningsvloer hebben kunnen trainen.
Normaal gesproken moet op het Aniveau drie oefeningen gedaan worden. Op deze wedstrijd werd echter
maar de ruimte voor 2 oefeningen
geboden. Zondagmiddag waren
de meiden aan de beurt en tijdens
het inturnen ging alles erg goed. Er
werd begonnen met de tempo oefening, waar voor het eerst de dubbele salto werd uitgevoerd. Een moeilijk element en daarom was er voor
gekozen om de trainster op de vloer
te laten om eventueel hulp te verlenen. Dit bleek helemaal niet nodig
te zijn want Kelly landde prima op

De Hoef - Traditiegetrouw vindt op
de laatste vrijdag van januari het
kaarten en kienen plaats voor Het
Hoefse Jeugdkamp.
Voor dit jaar betekent dit dus vrijdag
25 januari.
De aanvang is 19.30 uur en het geheel vindt plaats in De Springbok in
De Hoef.
Het programma bestaat uit klaverjassen om een half varken en kienen
om een speelgoedbon, een dinerbon en een dvd-speler. Daarnaast is
er een verloting met als hoofdprijs
een reischeque ter waarde van 125

haar voeten. Daarna was de grootste spanning verdwenen en verliep
de rest van de oefening niet geheel
vlekkeloos. Een paar vallen teveel in
de individuele elementen maakte
dat het cijfer wat tegenviel. De balans oefening begon heel sterk met
een mooie T-balans, helaas mislukte
de ingesprongen handstand waardoor de dames hun concentratie
wat verloren. In de tweede poging
lukte dit element wel, maar daardoor liepen ze wat achter op de muziek. Dit werd uiteindelijk wel ingehaald, maar koste het paar weer
een val. De technische en artistieke
cijfers van de balans oefening vielen waren voldoende. Claudia en
Kelly werden op deze wedstrijd 4e.
Na deze vermoeiende dag moest
de lange weg naar Nederland nog
worden afgelegd. En zoals nu bijna
traditie is geworden, werd er onderweg nog even gestopt bij dat wegrestaurant met die grote gele “M”.
Het was een goed weekend en de
dames weten nu waar ze met hun
oefening staan. De komende twee
maanden zullen we besteden aan
het verfijnen van de elementen en
het optimaliseren van de choreografie. Over 2 maanden zal dan ook
de Nederlandse Acrogym competitie van start gaan. Lijkt acrogym jou
ook een leuke sport? Op donderdag
van 16:00 -17:30 kun je, in gymzaal
de Brug, 2 gratis proeflessen meedoen!!!

euro. Uiteraard zijn er ook vele andere mooie prijzen.
Mocht u nog prijzen ter beschikking willen stellen, dan kunt u deze op vrijdag 25 januari vanaf 15.00
uur inleveren bij De Springbok aan
de Oostzijde in De Hoef.
De opbrengst van deze avond is bestemd voor het Hoefse Jeugdkamp.
Deze vereniging organiseert al ruim
50 jaar in de zomervakantie eenkampweek voor de jeugd van De
Hoef.

Unitas moet meerdere
erkennen in koploper
De Ronde Venen - Afgelopen
donderdagavond (17/01) speelde
het eerste herenvolleybalteam van
Mijdrechtse Unitas/Schadenet een
uitwedstrijd in sporthal De Scheg in
Uithoorn tegen koploper SAS’70.
SAS’70 staat al enige weken nummer één in de competitie, Unitas/
Schadenet schommelt tussen de
plaatsen twee en vijf.
De eerste set kon Unitas/Schadenet goed tegenstand bieden tegen
de koplopers uit Uithoorn. Unitas/
Schadenet speelde fel en snel spel
en kon punt-voor-punt uitlopen
op SAS’70. Met routiniers Maarten Meulemans en Ruud Stark nog
vers op de reservebank kon Unitas/
Schadenet de set winnend afsluiten met 21-25. De tweede set begon
met dezelfde opstelling als de eerste set. Na een voortvarend begin
(2-4 voorsprong voor de Mijdrechtenaren) kwam Unitas/Schadenet
op een flinke achterstand van 8-4.
Dit kwam voornamelijk omdat de
harde services weliswaar goed werden opgevangen door passers John
van Scheppingen en Ricardo Angulo Velez maar aan het net slecht ingeslagen werden. Halverwege deze tweede set kon Unitas/Schadenet zich weer enigszins in het spel
mengen zodat de score gelijk opging. Maar tegen het einde van de
set had Unitas/Schadenet geen
antwoord op de harde opslag van
de kant van SAS’70. Dit resulteerde
in een verlies van zes punten op rij.
Uiteindelijk werd deze set door Unitas/Schadenet verloren met 25-13.
Achterstand
De derde set werden de bankzitters
Maarten Meulemans en Ruud Stark
ingewisseld ten koste van John van

Scheppingen en Joost Woerden.
SAS’70 ging echter op volle kracht
door en algauw keek Unitas/Schadenet weer tegen een achterstand
aan. Unitas/Schadenet kon niet
meer het felle spel van de eerste set
laten zien. Weliswaar was de achterstand minder groot dan in de tweede set maar ook deze set werd verloren. Ditmaal met 25-16.
De vierde set begon wederom met
een iets gewijzigde opstelling. Ditmaal werd Robert van der Meer naar
de kant gehaald, zijn plaats werd ingenomen door Joost Woerden en
Ricardo Angulo Velez maakte plaats
voor John van Scheppingen. Deze tactische verandering verraste
SAS’70 zodanig dat het moeite had
met Unitas/Schadenet bij te houden. Een aantal goed opgebouwde
aanvallen van Mijdrechtse zijde kon
rechtstreeks op de houten vloer geramd worden. Mede hierdoor ging
de stand gelijk op tot ongeveer 1010. Daarna was het verrassingseffect weg en begon SAS’70 weer uit
te lopen. Op de stand 20-17 leidde een aarzelend genomen beslissing door de scheidrechter tot veel
consternatie aan de zijde van de
Mijdrechtenaren. De bal werd geïrriteerd weggegooid en dat werd
de arme man te veel. Hij reageerde
door een gele kaart uit te delen aan
Unitas/Schadenet en gaf daarmee
een punt aan tegenstander SAS’70.
Uiteindelijk werd ook deze set verloren door de Mijdrechtenaren, ditmaal met 25-19.
Dat maakte de eindstand compleet
op 3-1. Met deze nederlaag behoud
SAS’70 de koppositie in de competitie, terwijl Unitas/Schadenet zich
met een derde plaats tevreden moet
stellen.

Scheidsrechter nekt fair
play wedstrijd Atalante H1
Vinkeveen - Na de mooie 3-1 overwinning vorige week op de nummer
5, Nederhorst, speelden de Muldermannen vrijdag 18 januari uit tegen
Gemini H3 uit Hilversum dat een
plek hoger dan de Vinkeveners op
de nummer 10 stond. Een tegenstander dus waar goede kansen lagen om van te winnen en uit de huidige degradatiezone weg te komen.
Het Vinkeveense team is zwaar onderbezet en moet voor iedere wedstrijd een beroep doen op de heren
van het tweede team. Helaas is het
vaak zo dat beide herenteams veel
wedstrijden gelijktijdig spelen, en
bij uitwedstrijden meestal ook in
verschillende zalen. Superspelers
en oud H1 spelers Erik Verbruggen
en Bas van der Lubbe gingen echter mee naar Hilversum en zo stond
een sterke 7-mans formatie aan de
meet.
Het team startte voortvarend. Het
ging gelijk op en het was vooral Bas
van der Lubbe die bijna 100% wist
te scoren via de middenpositie. De
mannen uit Hilversum waren echter met de zelfde missie vertrokken
en trokken in die eerste set aan het
langste eind met 25-19. De tweede
set gaf een zelfde beeld. Goed volleybal van beide zijden met sterke
persoonlijke staaltjes van alle spelers. Helaas weer net niet genoeg,
25-20. In de derde set gebeurde heel veel behalve fair play vol-

leybal. De scheidsrechter “van het
huis” nam een dubieuze beslissing
tegen de Vinkeveense mannen en
de fanatieke Atalante spelverdeler
liep murmelend terug naar zijn plek.
Kennelijk werd de scheidsrechter
daardoor getriggerd en de opvolgende rally’s werden in het nadeel
van Atalante beslist.
Het thuispubliek maande de Vinkeveense ploeg zich rustig te houden,
ze hadden blijkbaar ervaring met deze zeer twijfelachtige fluiter. De ene
beslissing was nog extremer dan de
andere. Na zoveel onrecht wendde
aanvoerder Robert Hardeman zich
wederom tot de scheidsrechter die
tot overmaat van ramp zowel een
gele als een rode kaart ontving en
het veld dus moest verlaten. De set
ging verloren met 12-25.
In de laatste set hebben de mannen
met z’n zessen gevochten voor wat
ze waard waren, gemotiveerd door
de vele onterechte beslissingen.
Met 26-24 werd de set gepakt, dat
was de enige eer die nog te behalen viel. Protest is aangetekend op
het wedstrijdformulier, de vraag is
natuurlijk of de mannen er een 3-2
uit hadden kunnen slepen.Volgende
week spelen de gemotiveerde mannen thuis in de Boei tegen het vierde team van Gemini dat bovenaan in
de poule staat.

Nederlands Kampioenschap twirl
Regio - in het weekend van 12 en
13 januari werden de nederlandse kampioenschappen twirlen gehouden in rotterdam, Ook waren er
een paar meisjes uit de ronde venen aan wezig die lid zijn van de
twirl vereniging the moonlightstars
te nieuwveen. Het team waar deze
meisjes in zitten zijn nederlandskampioen geworden in hun katago-

rie. namen van de meisjes van boven naar beneden en van links naar
rechts zijn.
Yessica van Dort (Mijdrecht)
Judy pijper
Quinty van der Meer
Myrthe Verlaat
Mandy groen in het land
Femke Janmaat
Sara Avenzaath ( Wilnis )

Muzikaal paardrijden en
voor jong én oud
Mijdrecht – Het zou op voorhand
al een leuke wedstrijd worden. De
onderlinge wedstrijd van Landelijke
Rijvereniging Willis met een speciaal
randje. Op 20 januari was het dan
ook zover en stond de kür op muziek en de nieuwe rubriek de ‘Oude
Hap’ op het programma. De wedstrijd vond plaats bij Manege Maria Hoeve waar LR & PC Willis gastvrij werd ontvangen. De dag begon
met een kür op muziek voor zowel
pony- als paardenruiters. De afgelopen weken is er dan ook hard gewerkt om een passende kür te maken. Het is de bedoeling om samen
met je paard een proef op muziek
te rijden. In de kür zitten een aantal verplichte onderdelen en voor de
rest mag de ruiter helemaal zelf alles bepalen en indelen.
De ponyruiters beten de spits af en
8 dappere ponyruiters reden een
leuke kür op muziek uit het hoofd.
Als extraatje mochten de ruiters ook
verkleed en dat werd door de ponyruiters ook fanatiek gedaan. Derde werd Josine Blommenstijn alias
Gerard Joling. Ze reed een knappe
kur op L niveau met echt Gerard Joling glitterjasje. De later uitgereikt
orginaliteitsprijs was mede door dit
prachtige jasje ook voor Josine Op
muziek van Tiesto reed Yoeki Bos
in een rap tempo naar een tweede
plek en eerste werd onze ‘Bond-girl’
Milou van Wieringen. Op de tonen
van James Bond reed Milou samen
met haar soms ondeugende pony
een supernette en mooie proef.
Fanatiek
Bij de paarden werd er ook fanatiek
gereden en waren er mooie kuren
gemaakt. De zusjes Oudijk waren
goed aan elkaar gewaagd en wilden
voor elkaar niet onder doen. De onderlinge strijd kwam uit in het voordeel van Annemieke Oudijk. Pauline

Oudijk werd knap derde. Op de muziek van Vanessa Mea liep Winchester lekker te sjouwen door de bak.
Annemieke en haar paard Santiago
werden tweede. Met veel power lieten Annemieke en Santiago een kür
op Z2 niveau zien. James Bond had
gisteren een drukke dag, want eerste werd Joyce van der Veen alias
James Bond.. Joyce en haar paard
Morleone waren deze keer de besten.
De dag werd afgesloten met een
speciale en nieuwe rubriek. Deze
‘Oude Hap’ wedstrijd werd voor het
eerst verreden en was meteen een
groot succes. De deelnemers moesten voor deze wedstrijd 35+ zijn en
een connectie met Willis hebben.
Dus oud-leden en ouders van de leden werden enthousiast gemaakt
om aan deze wedstrijd deel te nemen. De gezelligheid was voor velen een belangrijke stimulans om
mee te doen. Deze keer waren er alleen geen bekers te winnen. Er was
een grote tafel met cadeaus die de
deelnemers zelf moesten meenemen. Gerda van der Horn heeft al
een tijdje geen wedstrijd meer gereden, maar voor deze wedstrijd wilde ze wel meedoen en met succes.
Derde werd, met een Z1 proef, Gerda met haar paard Paola W. Utopia.
Totaal onverwacht werd Nicolette
Vis op Rox tweede en mocht ze een
cadeau uitzoeken.
Op het paard van haar dochter, Santiago, werd Heleen Oudijk knap eerste. Na een pauze van 26 jaar heeft
Heleen toch haar stoute paardrijlaarzen weer eens aangetrokken
en niet zonder succes. Kortom. een
perfecte dag om op terug te kijken
met veel muziek voor jong (professioneel verzorgd door Leon van den
Heuvel) en paardrijden voor oud.

