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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN

GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u op paGINa 2

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

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

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

10 jaar 4,90 % !!!

rente 10 jaar vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

g-star

esprit

pall mall

only

Jack & Jones

cars

garcia

vero moda

Big l. maak Je keuze

sale
vanaf vriJdag 29 Januari

korting50%tot

op bekende merken zoals: 

g-star - Jack & Jones
only - pall mall - edc

geldt voor de dames-, heren- en kidscollectie voorzien 
van een actiekaartje

Big l aalsmeer
zijdstraat 61
aalsmeer
tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden
maandag van 12.30 - 18.00 uur.
dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Ook voor uw feesten en partijen!
Herenweg 276

3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl

0297-265 308
b.g.g. 0297-261 266

Uniek in Vinkeveen: 
steengrill en kaasfondue

Omgaan met rouw
Wilnis, start 4 maart

Omgaan met dementie
Mijdrecht, start 10 maart

Zuwe Zorg Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
of kijk op www.zuwezorg.nl

Start nieuwe cursussen

Mijdrecht – Afgelopen week ont-
ving onze redactie het volgende 
mailtje uit Australie: “Geachte me-
dewerkers van de Meerbode. Wij, 
Jacco en Natasja van der Ven zijn 
momenteel op vakantie in Australië. 
Onze hond is in Nederland geble-
ven, en om onze hond gaat het. Het 
schijnt dat het bij jullie in Nederland 
nogal gesneeuwd heeft en gevro-
ren en onze hond zag op een gege-
ven moment blijkbaar niet meer het 

verschil tussen land en water. Wa-
ter dat ondertussen meer sneeuw is 
dan ijs. Hij zakte erdoor en kon niet 
meer terug naar de kant. Liggend op 
zijn buik is Ben Droogh het gevaar-
lijke ijs opgegaan om onze hond te 
redden van de verdrinkingsdood. Wij 
zijn bijzonder blij dat Ben dit heeft 
gedaan en zodoende onze hond het 
leven heeft gered. Wij vinden dit een 
vermelding waard. Als dit geen die-
renvriend is”, aldus de mail.

Logé
Ben Droogh was snel getraceerd. 
“Hoe weten jullie dat nou weer”, was 
zijn eerste reactie. Maar het klop-
te. Hij en zijn vrouw passen op de 
hond van mensen die op vakantie 
zijn. Ruim een week geleden gin-
gen ze met de oppashond en hun 
eigen hond wandelen in het park bij 
Argon. Dat doen ze met hun eigen 
hond ook vaak, dus nu met twee 
honden. Halverwege het park is een 

Ben Droogh redt hond van 
verdrinkingsdood

Ben Droogh met twee kleinkinderen en de hond die zijn leven aan Ben dankt

De Ronde Venen – Het blijft een 
zielige vertoning als de raad verga-
dert over het Veenbad. Dat er grote 
onenigheid bestaat tussen met na-
me de voorzitter van het Veenbad 
en wethouder Lambregts, weten we. 
Dat die onenigheid gaat over geld, 
weten we. Dat het tijdens een beslo-
ten vergadering uit de hand is ge-
lopen en wethouder Lambregts van 

deze zaak is afgehaald en de burge-
meester deze zaak zou overnemen, 
weten we ook. Dat er op woensdag 
20 januari een RTG zou komen over 
wel of geen subsidie voor het Veen-
bad, wisten we ook. Wat niemand 
kon bevroeden was, dat helaas bur-
gemeester Burgman ziek zou wor-
den en dus niet deze toch belang-
rijke RTG kon bijwonen. Bekend is 

Waarom komt niet  gewoon de wethouder die er alles van weet

Open blijven Veenbad tot 
opening nieuw bad nog 
steeds onzeker

dat in januari de waarnemer van 
de burgemeester, wethouder Van 
Breukelen altijd de alternatieve elf-
steden tocht gaat schaatsen op de 
Weisen See, er dus ook niet kon zijn. 
Zou het dan toch niet normaal zijn 
geweest als wethouder Lambregts 
deze vergadering zou hebben bijge-
woond en gewoon, zakelijk en ob-
jectief, de vragen zou hebben be-
antwoord van de advocaat van het 
Veenbad, van de vakbondsman en 
van de raad.

Weet niet veel
Maar nee hoor, wethouder Bram 
Roosendaal was de man die de he-
te kooltjes uit het vuur moest halen. 
Het was overduidelijk dat deze wet-

houder niet veel meer wist van deze 
zaak dan de raad, de pers en u lezer 
van kranten. Van de meest belang-
rijke bijeenkomsten van wethouder 
Lambregts en bestuursleden, advo-
caat en vakbondsman waren geen 
notulen gemaakt, dus was het nu 
regelmatig welles en nietes zonder 
dat bewezen kon worden wie er nu 
gelijk had of niet. Wethouder Roo-
sendaal zat er tussenin en moest 
op veel vragen het antwoord schul-
dig blijven, hetgeen hem totaal niet 
kwalijk genomen kan worden. Waar 
was toch de deskundige ambtenaar 
die er al die tijd bij betrokken was 
geweest? Dat werd niet echt duide-
lijk, hij of zij was er in ieder geval 
niet. Wel zat er ambtenaar Kemner 
die wij toch alleen maar kennen als 
hoofd personeelzaken naast de wet-
houder. Hij vertelde dat hij er sinds 
16 december jl. ‘in was gesprongen’ 
in de zaak Veenbad. (Was dat niet 
direct na de ontploffing van de wet-
houder tijdens die besloten verga-
dering?) Hij had zich de laatste we-
ken ingelezen en trachtte nu de vra-
gen te beantwoorden van de raad, 
maar hij bracht alleen maar meer 
verwarring.

Nieuw voorstel
Hij vertelde namelijk dat ze als ge-
meente nog steeds in onderhan-
deling/bespreking waren met de 
woordvoerders van het Veenbad en 
dat nog niet zeker was hoe de zaak 
het best kon worden opgelost. Hoe 
kan er dan een raadsvoorstel liggen 
voor de raad van 3 februari waar 
de raad nu over sprak, als de on-
derhandelingen nog niet eens rond 
zijn. Het was weer twee en een half 
uur over en weer praten, vragen, uit-
leggen en geen antwoorden. Maar 
nu? In de raad van 3 februari met dit 
voorstel heeft geen zin. “ Dan maken 
we een nieuw voorstel”, zo stelde de 
wethouder voor en zo werd beslo-
ten. Er komt een nieuw voorstel. Een 
voorstel die niet meer in een RTG 
besproken kan worden, dus in zijn 
geheel weer besproken gaat wor-
den in de raad. Wel, maak je borst 
maar weer nat. Dat wordt weer uren 
praten. Hopelijk dat dan - mocht de 
burgemeester nog ziek zijn – wet-
houder Lambregts de moed heeft 
gewoon haar werk te doen en de 
raad dan een besluit kan nemen, 
want dit begint wel heel vervelend 
te worden voor alle partijen.

Wie weet waar Joris is?
Joris is vermist v.a. 15 oktober 
2009. Joris is een buitenkat en 
liep regelmatig in het industrie-
terrein Mijdrecht/Wilnis en is 
daar na 10 jaar erg bekend. Hij 
had een bandje om met een 
belletje en kokertje. Ook is hij 
gechipt. Wie heeft hem mee-
genomen of heeft hem gezien?
Tel. 06 - 20 10 31 12 
of 0297 - 25 71 04

VermisT

w w w . v a n k o u w e n . n l

De nieuwe Kia Venga

v.a. 

w w w . v a n k o u w e n . n lw w w . v a n k o u w e n . n l

De nieuwe Kia Venga

amsterdam-Zuidoost
Klokkenbergweg 15
Tel.  020-5650380

aalsmeer
Oosteinderweg 110
Tel. 0297-329 911

De nieuwe Kia VengaDe nieuwe Kia Venga
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tamelijk breed water met daarin ijs 
(nou ja ijs, het was al flink aan het 
dooien) en sneeuw. De oppashond 
ziet eenden en schiet daarop af. Hij 
trekt zo hard dat de riem losschiet 
en de hond het ijs op. Het eerste 
stuk houdt het beest wel, maar hal-
verwege zakt hij erdoor.

Takken
Eerst werd er nog gedacht dat het 
beest er wel zelf uit kon komen, 
maar het ijs brokkelde af en het 
lukte niet. Met takken geprobeerd, 
maar nee, niets hielp. “Ja wat dan”, 
zegt Ben. “Je laat zo’n beest toch 
niet verdrinken, dus ik dacht: Ben, 
dan maar op je buik het ijs op, zo 
verdeel je je gewicht en keek of ik 
bij hem kon komen. Het lukte. Toen 
moest hij nog het wak uit. Ik moest 
hem daar optillen anders haalde je 
natuurlijk zijn hele nekje en borst-
kast open. Dat was nog even span-
nend of het ijs me dan nog zou hou-
den, maar ik kon heel voorzich-
tig achteruit kruipen met de hond 
onder mijn arm en zo kwamen we 
weer op de kant. Direct de auto in 
en naar huis. Hij was zo koud. Thuis 
gekomen de open haard aan en hij 
heeft er zeker een paar uur lekker 
voorgelegen om warm te worden. 
En hier is ‘ie, hij heeft er niets aan 
overgehouden”.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@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.

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.
www.servicepuntderondevenen.nl, 
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht, 
(0297) 38 33 99, 
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis 
Geopend: ma. t/m do. van 9.00-
16.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis, 
(0297) 23 76 10, 
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen 
Geopend: ma. t/m vr. 
van 9.00-13.00 uur. 
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen, 
(0297) 58 76 00, 
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen, 
Amstelhoek en de Hoef 
(06) 13 16 31 76, 
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

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

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

MelDpunt ZORG & 
OVeRlASt
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl 
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVieS en Steunpunt 
HuiSelijK GeWelD 
StAD en ReGiO utRecHt
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

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

RectificAtie bOuWplAAtSinRicHtinG j. VAn ReneSSeStRAAt en De MAARScHAlKStRAAt, 
MijDRecHt

Burgemeester en wethouders hebben op 6 januari 2010 bekend gemaakt dat zij in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 2.45, 2.46 en 
5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Talen Dronten B.V. uit Dronten vergunning hebben 
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de J. van Renessestraat en Maarschalkstraat in Mijdrecht voor de peri-
ode van 1 februari 2010 tot en met 29 oktober 2010. In de publicatie werd een foutief werkadres en adres tijdelijke bouwplaats 
vermeld. De vergunning betreft niet de Maarschalkstraat 2 t/m 34. Deze vergunning betreft namelijk uitsluitend woningen van 
Westhoek Wonen. Het juiste werkadres en adres tijdelijke bouwplaats zijn: Maarschalkstraat: 1 t/m 11, 3641 Hl Mijdrecht.

beSteMMinGSplAn “WeSteRHeul iV” OnHeRROepelijK
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend dat het bestemmingsplan Westerheul IV met ingang van 13 januari 2010 onherroepelijk is geworden. Op die datum heeft 
de Raad van State de beroepen gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht (24 juni 2008, nr. 2008int224110) 
om goedkeuring aan het bestemmingplan te verlenen, ongegrond verklaard. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking 
heeft, ligt tussen de bestaande woonwijk Westerheul III en bedrijventerrein Voorbancken te Vinkeveen. Het bestemmingsplan 
voorziet in een nog uit te werken bestemming “woondoeleinden”, bestemd voor de bouw van maximaal 270 woningen. Dit bete-
kent dat deze bestemming in een latere fase nog gedetailleerd wordt uitgewerkt in één of meer zogeheten “uitwerkingsplannen”. 
De grote lijnen, waaronder de maximale bouwhoogte en de hoofd groenstructuur en -infrastructuur, zijn met dit bestemmings-
plan vastgelegd. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de balie bouw- en woningtoezicht op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur)

AAnVRAGen bOuWVeRGunninG
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aan-
vragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Ontvangst 
    datum

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 127b Oprichten van een bijgebouw Lichte bouwvergunning 2010/0028 20-1-2010
Baambrugse  Vernieuwen van een toegangsbrug naar Reguliere bouwvergunning 2010/0029 19-1-2010
Zuwe 135, 137 de woning
Bloemhaven 36 Vergroten van een woning met een  Lichte bouwvergunning 2010/0023 19-1-2010
 berging
Conincksmeer 2 Vergroten van een dakopbouwop  Lichte bouwvergunning 2010/0021 15-1-2010
 de woning
Herenweg 276 (achter) Oprichten van een kunststof schuurtje Lichte bouwvergunning 2010/0022 14-1-2010

Wilnis
Dorpsstraat 20 Uitvoeren van funderingsherstel, t.p.v.  Reguliere bouwvergunning 2010/0013 12-1-2010
 de voorgevel van een kerkgebouw
Herenweg 104 Vernieuwen van bijgebouwen en  Lichte bouwvergunning 2010/0026 20-1-2010
 onderheid terras
Molmlaan 2 Plaatsen van een overkapping Lichte bouwvergunning 2010/0031 21-1-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet 
inzien. 
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die 
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

VOORneMen tOt OntHeffinG beSteMMinGSplAn
ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 28 januari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Achterbos 31 Veranderen en vergroten van een  Reguliere bouwvergunning 2009/0518 A
 recreatiewoning achter (Achterbos 31) 

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

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Aquamarijn 35 Vervangen van een garagedeur in een  Bouwvergunning 2010/0008 20-1-2010
 kozijnpui

Waverveen
Proostdijerdwarsweg 3 Vergroten van een schuur Bouwvergunning 2009/0594 20-1-2010

Wilnis
Burg. Padmosweg 88a Vernieuwen van een aanbouw aan een  Bouwvergunning 2009/0589 20-1-2010
 woning

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

VeRleenDe bOuWVeRGunninGen in cOMbinAtie Met OntHeffinG
ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning bouwnr. Verzenddatum 
    vergunning

Mijdrecht
Oosterlandweg 32 Vergroten van een tuincentrum Bouwvergunning 2009/0292 19-1-2010

Vinkeveen
Demmerik 120 Oprichten van een garage/berging  Bouwvergunning fase 1 2009/0346 20-1-2010
 (nabij nr. 120) 
Reigerstraat Vergroten van de hijsvoorziening bij een 
 rioolgemaal, (nabij kruising Loopveltweg) Bouwvergunning 2009/0517 20-1-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats 
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen 
van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen 
kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase 
aan de orde zijn gekomen. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er 
tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, 
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. 
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

AGenDA MeninGVORMenDe RAADSVeRGADeRinG 
4 febRuARi 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 januari 2010.

Agenda
1. Opening.
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp kunt u zich aan-

melden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 
0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda.
4. Vaststelling notulen rtg Samenleving van 18 januari, rtg Bestuur & Mid-

delen van 19 januari en rtg Omgeving van 20 januari en 21 januari 2010 
5. Verzoek wijzigen bestemmingsplan voor het perceel Molenkade 2 te Vin-

keveen (raadsvoorstel nr. 0060/09) 
 Voor het wijzigen van een bestemming verblijfsrecreatie naar permanente 

bewoning is een schriftelijk verzoek gedaan. De bevoegdheid om hierop te 
besluiten berust bij de gemeenteraad.

6. Voorbereidingsbesluit Groot Mijdrechtstraat 34-36 te Mijdrecht (raads-
voorstel nr. 0064/09) 

 Voorgesteld wordt voor het perceel Groot Mijdrechtstraat 34-36 een voorbe-
reidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening te 
nemen. 

7. Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn (raadsvoorstel nr. 0084/09) 
 Voorgesteld wordt om gelet op het besluit van het college van Uithoorn over 

de Oeververbinding Amstelhoek-Uithoorn bij de verdere uitwerking van de 
Structuurvisie Amstelhoek als uitgangspunt te hanteren een oeververbinding 
tussen Amstelhoek en Uithoorn volgens de zogenaamde Garagevariant. Deze 
variant houdt in dat de Prinses Irenebrug blijft gehandhaafd en dat de aan te 
leggen parkeergarage in het Dorpscentrum van Uithoorn ook vanuit Amstel-
hoek toegankelijk wordt gemaakt.

8. Voorlopig business plan Duurzaam EnergieBedrijf (raadsvoorstel nr. 
0068/09) 

 De vastgestelde startnotitie voor het opzetten van een duurzaam energiebe-
drijf is verder uitgewerkt tot een voorlopig Business Plan. Ook is een voorlopig 
communicatieplan opgesteld. Voor gesteld wordt om met deze documenten 
overleggen te starten met mogelijke partners en hogere overheden en om de 
business case verder uit te werken. 

9. Grondexploitatie Westerheul IV Vinkeveen (raadsvoorstel 0002/10)
 Op basis van een stedenbouwkundig plan en bijbehorend woningbouwpro-

gramma is voor Westerheul IV, een woningbouwlocatie van 270 woningen 
in Vinkeveen, een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie wordt ter 
vaststelling aan de raad voorgelegd.

10. Subsidie Het Veenbad (raadsvoorstel nr. 0001/10) 
 Voor de exploitatie van het zwembad Het Veenbad is een aanvraag ingediend 

voor subsidie voor 2010. Het voorstel behelst een honorering van dit ver-
zoek.

11. Inkoop en aanbestedingsbeleid (raadsvoorstel nr. 0086/09)
 Voorgesteld wordt het bestaande inkoop en aanbestedingsbeleid te actua-

liseren door vaststelling van de nota inkoop en aanbestedingsbeleid en het 
handboek voor kennisgeving aan te nemen. 

12. Invoering Dienstenrichtlijn (raadsvoorstel nr. 0088/09) 
 De Europese Dienstenrichtlijn verplicht gemeenten tot het uitvoeren van 

een aanvullende doorlichting op haar vergunningsstelsels en -procedures. 
Uit deze aanvullende doorlichting is gebleken dat een aantal verordeningen 
dient te worden aangepast.

13. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman

AGenDA beSluitneMenDe 
RAADSVeRGADeRinG 4 febRuARi 2010

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van:  aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 29 januari 2010.

Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3.  Vaststellen notulen van de openbare raadsvergadering van 17 december 

2009.
4. Akkoordstukken:
4a.  Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en 

Venen (raadsvoorstel nr. 0080/09) 
 Voorgesteld wordt de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch 

Centrum Vecht en Venen vast te stellen. Deze regeling vervangt de bestaande 
gemeenschappelijke regeling Streekarchivariaat Vecht en Venen.

4b. Plan van aanpak Financieel herstelplan (raadsvoorstel nr. 0090/09) 
 Ter uitvoering van de raadsmotie heeft het college een plan van aanpak op-

gesteld om te komen tot een financieel herstelplan. De raad wordt voorge-
steld met het plan van aanpak in te stemmen.

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt be-

paald of deze als agendapunt op de agenda van de besluitnemende raad 
worden geplaatst.

6. Sluiting.

De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman
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Gemeente De Ronde 
Venen steunt Haïti 
De gemeente De Ronde Venen heeft 35 duizend euro, 
1 euro per inwoner, overgemaakt voor de slachtoffers 
van de aardbeving in Haïti. Met het bedrag wordt een 
wederopbouwprogramma ondersteund. 

Haïti is op dinsdag 12 januari getroffen door een zware aardbeving. 
Daarbij zijn tienduizenden mensen om het leven gekomen en de 
verwachting is dat het dodental, als gevolg van ziekte en gebrek aan 
voedsel en drinkwater, verder zal toenemen. De Samenwerkende 
Hulporganisaties (SHO) hebben gironummer 555 opengesteld voor 
hulp aan de slachtoffers in Haïti. Donderdag 21 januari vindt er een 
grote televisieactie plaats om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
om de inwoners van Haïti te helpen deze natuurramp te boven te 
komen. De fractievoorzitters in de gemeenteraad hebben van harte 
ingestemd met het beschikbaar stellen van het bedrag. Het geld is 
inmiddels overgemaakt naar VNG International, de organisatie voor 
internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. In samenwerking met de SHO zal VNG International 
het geld gebruiken om een programma uit te voeren voor de 
gemeentelijke wederopbouw van het getroffen gebied.

Nieuwe cursussen bij 
‘De Paraplu’
De Ronde Venen - In de komende periode starten bij de Stichting 
‘Paraplu’ opnieuw een aantal interessante cursussen, die voor het 
eerst in het cursusprogramma zijn opgenomen.

Kunstgeschiedenis, vrouwen en Moderne Kunst
Was kunst vroeger vooral een aangelegenheid voor mannen en werden 
vrouwen slechts afgebeeld als godin of moeder, in de moderne kunst zien 
we steeds meer vrouwelijke kunstenaars. Je zou kunnen stellen dat in de 
moderne kunst de vrouwen een inhaalslag hebben gemaakt.
In een drietal bijeenkomsten wordt gekeken naar de rol van de vrouw 
in de kunst en naar het werk van diverse vrouwelijke kunstenaars. Een 
vooropleiding is voor deze cursus niet vereist. De drie dagdelen zijn op 
donderdagmorgen 4, 11 en 18 februari a.s. van 10.00 tot 12.00 uur. 
De kosten bedragen slechts € 22,00.

Werken met Internet
Voor degenen die een computercursus hebben gevolgd of al enige 
ervaring hebben met het gebruik van de computer, organiseert de 
Stichting ‘Paraplu’  gedurende 4 woensdagavonden in februari en maart 
een cursus “Werken met Internet”. Het doel van de cursus is het goed 
leren omgaan met de browsers, teneinde goed te kunnen navigeren en 
zoeken op het wereld- weide-web (www) en zo alle gewenste gegevens 
en informatie op te kunnen zoeken. Het werken en omgaan met een 
zoekmachine wordt uitvoerig behandeld. Alle vormen van media (tekst, 
video, audio, afbeeldingen etc.) worden behandeld: hoe kun je deze 
vinden, selecteren, gebruiken en opslaan. De wijze van gestructureerd 
opslaan van gegevens wordt met voorbeelden getoond en geoefend. Het 
bewerken en verwerken van opgeslagen gegevens komt eveneens aan de 
orde. Ook de meest actuele internetzaken krijgen aandacht. Basiskennis 
van Windows is voor deze cursus nodig. De cursusdagen zijn op de 
maandagen 8 en 15 februari en op 1 en 8 maar a.s. van 19.30-21.30 uur 
in het gebouw van de Stichting ‘Paraplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28 te 
Wilnis. De kosten zijn € 37,00.

Werken met Tarot (vervolg)
In deze vervolgcursus wordt de kennis van de basiscursus in praktijk 
gebracht. De deelnemers gaan oefenen met het gegeven van Tarot-
leggingen aan anderen in de groep. Men kan ook een keer een gast 
meenemen om een legging aan te geven. Wekelijks wordt de les 
begonnen met het pakken van een weekkaart door eenieder, die 
besproken wordt in de volgende les, zodat met de hulp van de kaarten 
6 weken lang elkaars leven (een beetje) gevolgd kan worden. Daarme 
helpen de deelnemers elkaar om n.a.v. de kaarten inzichten te krijgen en 
oplossingen voor eventuele problemen die men tegenkomt in het dagelijks 
leven. De cursus vindt op 6 vrijdagavonden plaats van 19.30-21.30 uur: 12 
en 19 februari, 5, 12, 19 en 26 maart a.s. De prijs is € 41,00. 

Meditatie
Leer van de Esoterie voor beginners. Hierin kun je leren hoe je je zelf goed 
kunt aarden, zodat je goed in het hier en nu blijft. Je leert je zelf in een 
goede bescherming te zetten, je ruimte energetisch te reinigen enz., er 
worden ontspanningsoefeningen gedaan. Via een geleide meditatie d.w.z. 
door middel van een verhaal wordt getracht dichter bij jezelf te komen en 
meer eigenwaarde, liefde en blijdschap voor je zelf te creëren, je innerlijke 
kind te ontmoeten. De cursusprijs inclusief 2 kopjes koffie of thee 
bedraagt € 38,00. De cursus vindt plaats op 5 maandagavonden van 19.45-
21.30 uur op 15 februari en 8 en 22 maart en 12 en 26 april a.s.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald 
en ingeleverd bij de “Paraplu”, Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via email 
kan men altijd terecht op info@stichtingparaplu.nl.

Vijf meiden druk 
voor Haiti
Mijdrecht - Daisy (5) zag op het jeugdjournaal wat er allemaal 
gebeurd was in Haiti. Ook zag ze dat kinderen flessen gingen 
verzamelen om zo geld op te halen. Ze vond dit wel een goed idee. 
Ze vroeg haar 2 grote nichten Joy (8) en Michelle (7) om haar 
mee te helpen. Toen ze net onderweg waren op de Cliffordweg in 
waverveen sloten er nog 2 vriendinnen aan Romy en Daphne. Met 
z’n vijfjes gingen ze deur na deur af en vroegen aan iedereen of ze 
mischien lege flessen hadden. Het resultaat mocht er wezen een 
hele berg flessen en 3 kratten bier om weg te brengen. Ook kregen 
ze van een aantal mensen nog geld want die hadden geen lege 
flessen, maar vonden het initiatief van de meiden zo goed dat ze 
geld gaven. Het resultaat mag er dan ook wezen. Deze 5 meiden 
haalde op de Cliffordweg en de Selijnsweg een bedrag op van 
39,90. De meiden waren zeer tevereden en wilde de mensen uit 
waverveen hartelijk bedanken!

Start 50+ leesgroep in 
Vinkeveen
De Ronde Venen - Senia Literair en de bibliotheek  Angstel, Vecht en 
Venen, organiseren op donderdag 4 februari een informatiebijeenkomst  
in de bibliotheek van Vinkeveen voor mensen van 50+ die belangstelling 
hebben voor een leesgroep. De toegang is gratis en vrijblijvend. Veel 
mensen die graag lezen hebben te weinig mogelijkheid om  over de 
gelezen boeken te praten. Zij zouden graag deel uitmaken van een 
leesgroep. Maar in de praktijk blijkt het lastig om zich aan te sluiten 
bij bestaande groepen of om een eigen groep op te richten. Senia 
Literair richt in heel Nederland leesgroepen voor 50+-ers op en biedt 
deze leesgroepen handvatten voor een zinvolle en goed lopende 
boekbespreking. Door mee te doen aan een leesgroep komen mensen 
vaker tot lezen en tot  gesprekken met  anderen over uiteenlopende 
thema’s. Vaak leiden leesgroepen tot  het maken van nieuwe kennissen 
en vrienden en dragen daardoor bij aan het voorkomen van eenzaamheid 
onder senioren.  

Eigentijdse literatuur
Een Senia leesgroep bestaat uit zes tot acht personen. Elk seizoen 
kunnen zij vijf titels kiezen uit een uitgebreide literatuurlijst, die wordt 
aangeboden door Senia Literair. Daarin staat veel  eigentijdse literatuur , 
die goed toegankelijk is voor een breed publiek. De leesgroepen krijgen 
bij ieder gekozen boek informatie aangereikt over het boek en de auteur, 
met vragen en discussiepunten. Daardoor kunnen de leesgroepen op 
eigen kracht, zonder dat er een deskundige bij aanwezig is, tot zinvolle 
besprekingen komen. De kosten voor deelname aan een leesgroep zijn 
e 28.50 per persoon per jaar.

Informatie
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 4 februari en begint om 
10.30 uur, Tuinderslaantje 4 te Vinkeveen. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij de bibliotheek of bij Senia Literair e-mail: info@senia.nl  of 
door te bellen met 0570-562656. Ook zonder aanmelding is iedereen van 
harte welkom!

Wet Wij
De Ronde Venen - De Wet Investering In Jongeren (WIJ) is met in-
gang van 1 oktober 2009 van kracht geworden. Deze wet is van toe-
passing voor jongeren van 16 tot 27 jaar die een beroep doen op 
de gemeente voor een werkleeraanbod en /of uitkering. Deze groep 
komt niet meer in aanmerking voor een WWB uitkering maar heeft 
in plaats daarvan recht op een werkleeraanbod. Tot 1 juli 2010 geldt 
een overgangsfase voor jongeren tot 27 jaar die op dit moment een 
WWB uitkering hebben. De wet vereist drie nieuwe verordeningen en 
drie aanpassingen in de huidige verordeningen reïntegratie, afstem-
ingsverordening WWB en toeslagenverordening WWB (Wet Werk en 
Bijstand). De gewijzigde verordeningen zullen in een later tijdstip aan 
de raad aangeboden worden ter besluitvorming. 
Alle verordeningen zijn regionaal opgepakt en afgestemd binnen het 
Werkplein Amstelland-Venen. De deelnemende gemeenten zijn naast 
het UWV werkplein: Aalsmeer, Abcoude, Amstelveen, De Ronde Ve-
nen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

De procedure is als volgt:
De jongere kan zich aanmelden bij het UWV-Werkplein in Amstel-
veen. Daar wordt vastgesteld of iemand voor een werkleeraanbod in 
aanmerking komt. Vervolgens wordt deze doorverwezen naar de be-
treffende gemeente die de vorm en inhoud van het werkleeraanbod 
vaststelt. Wanneer een jongere recht heeft op een werkleeraanbod 
maar niet in staat is om te werken en/of te leren dan wordt er geen 
aanbod gedaan. Er is in dat geval wel recht op een inkomensvoorzie-
ning op grond van de WIJ.

Aanvragen
Vanaf 1 oktober 2009 zijn er 8 ‘Wij aanvragen’ binnengekomen.
5 cliënten hebben een werkleeraanbod aangeboden gekregen.
De volgende trajecten zijn voor cliënten uitgezet: 
- Cursus autotechniek plus baangarantie
- Beroepskeuzetest
- Dagbesteding (sociale vaardigheden)
- Taxitraject
- Sollicitatietraining

1 aanvraag is nog in behandeling op het Werkplein. 1 cliënt heeft een 
inkomensvoorziening ontvangen i.p.v. een werkleeraanbod i.v.m. me-
dische beperkingen. 1 Aanvraag Wij is afgewezen omdat cliënt niet 
op de afspraak is verschenen en ook niets van zich heeft laten ho-
ren.

Tweede klas van het 
Veenlanden College 
start met wilgenknotten
Regio - In het kader van de maatschappelijke stage gaan alle leerlingen 
van de tweede klassen VLC wilgenkotten. Dinsdag 12 januari mocht H2a 
het spits afbijten. Eerst werd er 10 km gefietst naar de Bosdijk. Daarna 
kregen de leerlingen van 13 en 14 jaar uitleg over hoe je nu zo’n wilg knot. 
Dit werd gedaan door Henk een vrijwilliger van de Knotgroep de Ronde 
Venen, die de komende maanden 1 dag in de week de leerlingen begeleid. 
Het Landschap Erfgoed Utrecht kan de hulp goed gebruiken. De sloot 
was bevroren en daardoor konden de leerlingen makkelijker zagen. Denk 
niet aan kleine takken; de meesten waren minimaal 5 meter lang met een 
middellijn van 10 tot 20 cm. Met de juiste techniek lukte het goed. Eerst 
een driehoekje uitzagen aan de kant waar de tak moet vallen, vervolgens 
aan de andere kant de tak doorzagen. De begeleidende ouders hadden 
al op een zaterdag uitleg gekregen. Later zijn de hogere bomen geknot 
en daar moest veel met ladder en touw gewerkt worden. Na 4 uur hard 
werken was circa 200 m geknot, echt wel een prestaties van deze pubers. 
Komende weken zullen de andere tweede klassen het werk vervolgen.

Diverse scholen zijn wel voor de 
vorming van brede scholen
Enthousiasme voor 
meedoen met 
Brede School groeit
De Ronde Venen - Uit een brief aan de raad wordt wordt duidelijk dat 
de Brede School in De Ronde venen het goed doet en dat er veel animo 
voor is en steeds meer komt. In de brief staat: “In januari 2009 heeft u een 
evaluatie brede school 2007- 2008 ontvangen. Hierover is van gedachte 
gewisseld in het Ronde Tafel Gesprek van 16 maart 2009. Hierna is de 
ontwikkeling van de brede school in De Ronde Venen in een rap tempo 
toegenomen. Op dit moment vinden er onder leiding van de coördinator 
Brede School, gesprekken plaats met de directeuren van de 3 basisscholen 
in Vinkeveen. Zij hebben de intentie uitgesproken om met ingang van het 
schooljaar 2010- 2011 middels het aanbieden van naschoolse activiteiten, 
te willen gaan samenwerken.

Wilnis
De brede school Wilnis, in januari 2009 bestaande uit de Veenzijdeschool, 
bso de Touwladder (St. de Klimboom) en peuterspeelzaal Duimelot (St. 
Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen), is met ingang van augustus 2009 
uitgebreid met basisschool de Vlinderbos. Na gesprekken met de brede 
school coördinator hebben ook de Beatrixschool, de Julianaschool en de 
Willespoort aangegeven met ingang van schooljaar 2010- 2011 te willen 
samenwerken in het kader van brede school activiteiten. In het voorjaar 
van 2009 is er in Wilnis onder leiding van de werkgroep Brede School een 
gezamenlijke ouderavond georganiseerd en een kennismakingsavond voor 
alle medewerkers van de Wilnisse basisscholen en voorscholen.

Hoflandschool
Het enthousiasme van de kinderen van de Brede School Hoflandcomplex 
om mee te doen aan brede school activiteiten groeit. Ook hier zal in het 
voorjaar van 2010 een gezamenlijke ouderavond plaatsvinden. Met ingang 
van januari 2010 is er een Brede School samenwerkingsverband ontstaan 
tussen de Proostdijschool, de Driehuisschool en de Molenlandschool. 
Na schooltijd worden ook hier voor de kinderen diverse uitdagende 
activiteiten aangeboden. Met de activiteitenboekjes worden de ouders en 
de kinderen geïnformeerd over de activiteiten die in samenwerking met 
Stichting de Baat worden aangeboden aan de kinderen en hun ouders. 
Naar aanleiding van deze activiteitenboekjes hebben zich 200 kinderen 
ingeschreven voor de aangeboden activiteiten. Vorig jaar waren dit 100 
kinderen. Deze goede ontwikkeling zou niet tot stand zijn gekomen zonder 
de subsidie die De Ronde Venen hiervoor beschikbaar stelt”, aldus de 
informatieve brief aan de raad.

Sportprijzen uitgereikt 
tijdens Sportgala 
De Ronde venen - In De Meijert zijn vrijdag 22 januari tijdens een druk 
bezocht Sportgala de winnaars bekend gemaakt van de sportverkiezingen 
in De Ronde Venen. Voetballer Mark van der Maarel werd verkozen 
tot Sportman en voetbalster Anouk Hoogendijk tot Sportvrouw van 
2009. CSW 1 werd verkozen tot Sportploeg van het jaar. Het is voor de 
derde keer dat het Sportgala door de gemeente De Ronde Venen werd 
georganiseerd en elk jaar trekt het evenement meer bezoekers. Dit jaar 
waren een kleine 400 bezoekers op het evenement afgekomen en werd 
het gala voor het eerst live uitgezonden op de lokale omroep Midpoint tv. 
Centraal op het gala staat de bekendmaking van de winnaars van de 
verschillende sportprijzen. Maar wethouder Ingrid Lambregts (Sport) keek 
ook terug op het voorbije sportjaar waarin onder andere de fietscrossbaan 
in Mijdrecht werd geopend en er in december geschaatst kon worden op 
het Raadhuisplein. Ook keek zij vooruit naar komend sportjaar waarin het 
nieuwe zwembad wordt geopend. Daarnaast werden er tijdens het gala 
demonstraties gegeven van verschillende sporten, waren er voetballen te 
winnen tijdens een sportquiz en was er live muziek. Basketballer Arjen 
Buijze werd tijdens het Sportgala uitgeroepen tot sporttalent van het jaar. 
Hij streed om de titel met de 8-jarige fietscrosser Bart van Bemmelen en 
de acrogymmers Chanel Swaab en Loïs van Dijkeren van GVM 79’. De 
sport stimuleringsprijs werd toegekend aan de Mijdrechtse basisschool 
De Eendracht omdat zij de jeugd op veel manieren stimuleren om in 
beweging te komen en te blijven. Zij doen dit door regelmatig clinics te 
organiseren en mee te doen aan verschillende projecten. De prijs van 
Sportploeg van het jaar ging naar herenteam van CSW 1 dat kort voor de 
zomer naar een hogere klasse promoveerde. De Wilnissers streden om 
de titel Sportploeg van het jaar met het herenteam van Argon 2 en Kelly 
Kempen en Claudia Molema van GVM ’79. De twee acrogymmers zijn 
vorig jaar Nederlands kampioen geworden. De Sports Achievement Award 
werd toegekend aan Wavervener Richard Liesveld. De scheidsrechter is 
elke week op de Nederlandse voetbalvelden te vinden om wedstrijden in 
de eredivisie te leiden en is ook in Europa actief. Hij behoort tot de top van 
Nederland. De titels van Sportman en Sportvrouw werden gewonnen door 
de voetballers Mark van der Maarel en Anouk Hoogendijk. De verdediger 
Van der Maarel speelt dit seizoen bij FC Utrecht en was eerder actief 
bij Haarlem. Hij streed samen met zwemmer Brinio Hond en hardloper 
Michael Woerden om de titel Sportman van het jaar. Anouk Hoogendijk 
zorgde ervoor dat het Nederlandse vrouwenelftal op het EK in de halve 
finale belandde door de beslissende strafschop te verzilveren. Voor de titel 
waren ook hardloopster Jolanda ten Brinke en moutainbikster Nicoletta de 
Jager genomineerd.

In memoriam 
Evert Treur
De Ronde Venen/Californie - 
Afgelopen week is in Californië 
onverwachts de oud-Mijdrechtenaar 
Evert Treur overleden. Evert Treur 
is 87 jaar geworden. Tijdens de 
Tweede Wereldoorlog maakte hij 
deel uit van het verzet. Na de oorlog 
emigreerde hij naar de Verenigde 
Staten. In de Proosdijkoerier, het 
blad van de historische vereniging, 
heeft hij enkele jaren terug 
uitgebreid verslag gedaan van zijn 
oorlogsherinneringen. In Amerika 
bleef zijn belangstelling voor het 
naoorlogse Mijdrecht groot.



MAATSCHAPPELIJK STAGE 
AWARDS 2010!
Op vrijdagavond 16 april 2010 zal door staatssecre-
taris Marja van Bijsterveldt en Saar Koningsberger 
De Maatschappelijke Stage Awards (MaS-awards) 
worden uitgereikt tijdens de MaS Sensation.
Wat is maatschappelijke stage?
Maatschappelijke stage (MaS) houdt in dat jonge-
ren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare 
schoolperiode. Ze doen iets voor een ander of de 
samenleving en zien zo hele andere kanten van de 
Nederlandse samenleving. De school bepaalt in welk 
leerjaar leerlingen stage lopen. Vanaf schooljaar 
2011-2012 is maatschappelijke stage een verplicht 
onderdeel van de lessen op school. Tot die tijd doen 
scholen er vrijwillig ervaring mee op!
Waarom Maatschappelijke Stage Awards?
Maatschappelijke stage is een bijzonder vak. Het 
succes is afhankelijk van het enthousiasme van de 
leerlingen, van de inzet van de school en van de be-
reidheid van vrijwilligersorganisaties om maatschap-
pelijke stageplekken te bieden. Met het uitreiken van 
de Awards wordt het belang van Maatschappelijke 
Stages nog eens extra onderstreept. De Awards moe-
ten vooral gezien worden als een aanmoediging om 
van Maatschappelijke Stages een succes te maken. 
Nomineren
Iedereen kan iemand nomineren voor de prijzen van 
beste scholier, beste school, beste stagebieder, beste 
stagemakelaar of beste bedrijf (maatschappelijk 
betrokken ondernemen). Je kunt jezelf of anderen, 
leerlingen, scholen, stagebieders, stagemakelaars 
en bedrijven aanmelden tot 16 februari 2010. De 
Awards zijn voor activiteiten en stages die tussen 
16 februari 2009 en 16 februari 2010 plaatsvinden of 
plaatsvonden.
Meer informatie is te vinden op: 
www.maatschappelijkestage.nl/massensation.
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SAMEN
LEVEN

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Op woensdag is ons Mobiel Kantoor in 
De Hoef, Amstelhoek en Waverveen.

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA
iedere

maandag

1x per 14 dagen  
17.00-20.00 u.
Eetcafé het 

Pruttelpotje in 
Allround 

kosten 5 euro

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee

14.15 u.
spelmiddag

13.15-14.30 u. 
volksdansen

uitstapjes 
(excl. cons.).  

Nieuw: iedere 
3e di. 9.30-12.00 u. 
Rode Kruisgebouw 

Hoofdweg 1-3
knutselgroep 
voor mannen

iedere 
dinsdag

9.30 u.  ouderenkoor
10.30 u. gymnastiek 

14.00 u. koersbal 
14.15 u. soosmiddag

middag biljarten 
(komzaal)

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

1e wo. 
14.00-16.00 u. 
spelmiddag

do.middag 4 feb. 
(ophalen tussen 
12.30-13.30 u.) 

Film 
6 euro incl. cons.

10.00 u. 
internetcafé

Seniorweb DRV

iedere
woensdag

‘s morgens  (komzaal) 
gymnastiek 

10.00 u 
creatieve- en 

beauty-ochtend

09.30 u. 
handwerken 

met Rode Kruis
10.30 u. 

kun je nog zingen?

2e en 4e wo
14.00-16.00 u. div. 

activiteiten ouderen 
buiten Vinkenoord 

ook welkom

wo.middag 
biljarten

vr. 5 feb. (ophalen 
tussen 9.00-19.00 u.) 

WC Polderplein 
Hoofddorp

11 euro excl. cons.

13.30 u. 
in de Meijert

ANBO-leden soos

iedere
donderdag

‘s morgens (komzaal) 
handwerken 

Rode Kruis

spelavond
(komzaal)

iedere do. 9.00 u. 
biljarten

do. 9.30 u. 
rozenkransgebed

3e wo. 
14.00-16.00 u. 

bingo

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 5 en 19 feb. 
(ophalen tussen 
16.00-16.30 u.) 

Kookpunt Allround
10 euro

ma. 1 en 15 febr. 
17.00 u. 
Eetcafé 

Het Pruttelpotje
Allround Rondweg 1a

iedere
vrijdag

laatste vr.  v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

15.00-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

elke do. 
14.00-16.00 u.

koersbal

vr. 12 feb. (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u.) 

De Japanse Watertuin 
in Naaldwijk

23 euro excl. cons.

do. 4 feb. 
10.00-12.00 u.
cursusproject 

De Baat
Maatje Twee/
Buurtkamer

di. 2 feb. 19.00 u. 
fi lm: 

Zeus en Roxanne

ma. 1 en 15 feb. 
13.45 u. kaarten 

di. 2 en 23 feb. 
14.30 u. sjoelen

ma. 1 en 1 feb. 14.30 u. 
Quizmiddag

di. 2 en 16 feb. 10.30 u. 
koffi e met krant

wo. 3 feb. 18.30 u. 
bingo

do. 18 feb. (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u.) 
Kasteel Groeneveld 

in Baarn
13 euro excl. cons.

do. 4, 18, 25 feb. 
14.15 u. 

soosmiddag

zo. 7 feb. 10.00 u. 
inloopzondag

di. 9 feb. 14.30 u.
bingo

di. 2 feb. 14.30 u. 
creatief

wo. 3 feb. 14.30 u.
knikkerspel

do. 4 feb. 10.30 u.
en 11, 18, 25 feb. 

15.00 u. 
beter bewegen

do. 4 feb. 14.00 u. 
Film: Bride Flight

vr. 26 feb. (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u.) 

naar de markt 
Albert Cuyp

11 euro excl. cons.

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

Cinema 55+ 
do 4 feb. in Maria-Oord (welzijnszaal) 

4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 
14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

wo. 19 feb.
weeksluiting 

Herv. Kerk Vinkeveen

do. 25 feb. 12.00 u.
gezamenlijke 

maaltijd, thema 
Elfstedentocht

di. 23 feb. 12.00 u. 
themadag

vr. 19 feb. (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u.) 

boodschappen 
Lidle of Aldi, 

koffi e La Farola

vr. 26 feb. 15.00 u. 
weeksluiting 
Chr. Ger. Kerk 

Mijdrecht

vr. 26 feb. 10.00 u. 
Meijssen modeshow 

+ verkoop

15.30 u. 
Café Hans

za. 27 feb. 14.30 u. 
spelmiddag

do. 25 feb. (ophalen 
tussen 13.30-14.30 u.) 

boodschappen 
Albert Heijn 

en koffi e La Farola

vr. 5 feb. 15.00 u. 
eucharistiviering

wo. 10 feb. 10.30 u. 
knutselen 

met groep 1/2b 
thema: carnaval

do. 4 feb. 14.30 u. 
zingen rond orgel

do. 4, 11, 12, 18, 25 feb. 
18.30-21.00 u.

avondactiviteit

do. 11 feb. 14.00 u. 
borrelmiddag met 
muziek van Letta

do. 11 feb. 
themadag 

Elfstedentocht

wo. 10 en 24 feb. 
10.45-11.15 u. 

raboservicebus
di. 16 feb. 14.30 u. 
carnaval, muziek 
& mystery guest

za. 6 en di. 16 feb. 
14.30 u.  
bingo

ma. 8, 22 feb. 
14.00 u.

klaverjassen
di. 9 feb. 10.30 u.
bezoek peuters

di. 16 feb. 14.00 u.
bingo

Boodschappendagen: 
Let op! De 

winkelmiddagen 
hebben steeds een 

andere bestemming

Mantelzorgsalon
Elke laatste vr. v/d 

maand van 
14.00-16.00 u. 

in het Servicepunt 
Mijdrecht, Hoofdweg 1

di. 16 feb. 13.30 u. 
uitstapje Intratuin

19.00 u. 
rollatordansen

di. 23 feb. 
20.00-22.00 u. 

avondprogramma 
commissie G&G 

‘Hospitium hoe en 
waarom’

vr. 19 feb. 19.00 u. 
Eucharistieviering

do. 25 feb. 14.00 u.
borrelmiddag met 

Ger Dijkshoorn

do. 11 feb. (ophalen 
9.00-10.00 u.) 

boodschappen 
Albert Heijn 

en koffi e La Farola

Kookpunt in 
Allround

5 en 19 feb. 
v/a 17.00 u. 7 euro

vr. 12 feb. 15.00 u. 
weeksluiting 
PKN Mijdrecht

wo. 17 feb. 9.45 u. 
Aswoensdag, 

Heilige Mis

di. 9 feb. 14.30 u. 
rollatordansen 

wo. 10 feb. 14.30 u.
fi lm

za. 20 feb. 10.00 u. 
koffi econcert met 

Trio Impuls

do. 4 feb. (ophalen 
tussen 9.00-10.00 u.)

boodschappen Boni 
en/of Albert Heijn,

koffi e La Farola

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN FEBRUARI 2010

iedere
maandag

1x per 14 dagen  

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

Open tafel
25 feb. in Nieuw Avondlicht. 

Opgeven bij Zita 287942 op di. tussen 
9.30-14.00 u. (9 dagen van tevoren)

Alzheimer Café
Iedere 2e wo. v/d maand v/a 19.30 u. 

in Zuiderhof. 

De Passage Herv. verg. gebouw
Herenweg 205 Vinkeveen

5 jan. 14.00-16.00 u. nieuwjaarsreceptie
Onze contactmorgen

wo. 20 jan. reisverslag van Klarie 
en Kees v/d Beek Costa Rica

Voor activiteiten van spel en sport 55 plus.
Zie activiteitenschema op de website van 
Stichting de Baat: www.stichtingdebaat.nl

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 u.

Mijdrecht Ger. Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 u.
Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 u.

Rabobankbus even weken:
De Hoef bij de Springbok 09.30-10.15 uur
Mijdrecht Nw. Avondlicht 10.45-11.45 uur
Amstelhoek Ons Streven 13.00-13.45 uur

Waverveen bij de kerk 14.15-15.00 uur

TIENER- EN JONGERENWERK
JC ALLROUND
Rondweg 1a, Mijdrecht
Tel: 0297 272829
w.vanroijen@stichtingdebaat.nl
w.dewaal@stichtingdebaat.nl

AGENDA 
Februari 2010
Zondag 7 februari 14.00-17.00 uur
Super Sunday Filmvoorstelling!!
Entree: gratis
Vrijdag 12 februari 19.30-23.00 uur
Youngone’s Dance Party voor 10 t/m 12 jaar
Entree 5 euro zonder 3 euro met discopasje
Woensdag 10 februari 16.00-18.00 uur
4Kidz Filmvoorstelling  voor 10 t/m 12 jaar
Entree: 2 euro
Donderdag 11 februari 16.30-20.00 uur
Girlzthing voor meiden van 10 t/m 15 jaar. 
Entree: gratis. 
Leuke activiteiten, samen koken en eten!
Zondag 21 februari 14.00-17.00 uur
Super Sunday Filmvoorstelling!!
Entree: gratis
Donderdag 25 februari 16.30-20.00 uur
Girlzthing voor meiden van 10 t/m 15 jaar. 
Entree: gratis. 
Leuke activiteiten, samen koken en eten!!
Vrijdag 26 februari 21.00-02.00 uur
Talent Night: Bandavond voor iedereen van 14 jaar 
en ouder. Entree: 5 euro. We zijn nog op zoek naar 
bands die willen optreden!!

WAT VOOR MAATJE BENT U? 
Wat is Maatje voor Twee?
Maatje voor Twee is er voor alle inwoners in de ge-
meenten Ronde Venen die om welke reden dan ook 
een maatje kunnen gebruiken. Een maatje is er voor 
allerlei vormen van ondersteuning. Het gaat om één 
op één gezelschap, even meedenken, iets overne-
men of om leuke dingen mee te doen.
Bent u een maatje?
Maatje voor Twee is op zoek naar maatjes, jong of 
oud, man of vrouw, die op vrijwillige basis graag iets 
voor een ander willen betekenen en een paar uurtjes 
beschikbaar heeft. 
Voor wie een maatje? 
Voor mensen die bijvoorbeeld door ouderdom, han-
dicap of chronische ziekte behoefte hebben aan ie-
mand die af en toe langskomt voor een praatje, een 
spelletje, een wandeling of eens met u meedenkt.
Bent u of zoekt u een maatje?
Belt u dan naar coördinator Carolien Harbers. Zij 
maakt met u een afspraak om duidelijk te krijgen 
wat voor maatje u bent of wilt. Tel. 0297-230280 of 
per mail: c.harbers@stichtingdebaat.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is onder andere een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties. 

VRIJWILLIGERSWERK IN DE RONDE VENEN

Vacatures februari 2010
• Veenlanden College zoekt begeleiding van leerlingen 
 bij het wilgenknotten in De Ronde Venen op 
 dinsdagen tot en met eind maart
• Stichting Peuterspeelzaalwerk De Ronde Venen zoekt 
 een klussenman /-vrouw in Vinkeveen, Wilnis of 
 Mijdrecht (werktijden in overleg)
• Stichting De Oppepper zoekt wensvervullers 
 (organisatoren van wensdagen) in De Ronde Venen voor 

ALZHEIMERCAFÉ
Dagbehandeling Psychogeriatrie
Dagbehandeling en begeleiding in een verpleeghuis 
zijn gericht op het zo lang mogelijk stabiel houden 
van het lichamelijk en/of geestelijk functioneren van 
de dementerende mens, waardoor (defi nitieve) op-
name in het verpleeghuis uitgesteld of zelfs voorko-
men kan worden. Daarnaast biedt de dagbehande-
ling het thuisfront – door middel van ondersteuning, 
instructie en motivering – de mogelijkheden tot een 
betere opvang en verzorging. Als gastspreker is me-
vrouw Janny Oudenaarden van Zorgcentrum Zuwe 
Maria-Oord uitgenodigd. Zij zal woensdagavond 10 
februari a.s. ingaan op Dagbehandeling Psychogeri-
atrie. Hoe ziet de dagbesteding eruit, wie werken er 
op de dagbehandeling en hoe komt u of uw naaste 
in aanmerking voor dagbehandeling? De avond 
wordt georganiseerd door de medewerkers van het 
Alzheimercafé De Ronde Venen en vindt plaats in het 
Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te Vinkeveen. 
Iedereen is van harte welkom, de toegang is gratis. 
Vanaf 19.30 uur gaat de zaal open en is er sfeervolle 
live muziek. De avond begint om 20.00 uur en eindigt 
om 21.30 uur. U hoeft zich vooraf niet aan te melden. 
Indien u problemen hebt met vervoer of de opvang 
thuis, kunt u contact opnemen met het Servicepunt 
De Ronde Venen, tel. 0297-587 600. Er wordt dan 
samen met u naar een oplossing gezocht. Voor in-
houdelijke informatie kunt u contact opnemen met 
Esther Smit, coördinator Steunpunt Mantelzorg van 
Stichting De Baat, tel. 0297-230 280 of een e-mail stu-
ren naar: e.smit@stichtingdebaat.nl.

VOOR GASTVRIJOUDERENCONTACT
samen-koken-samen-eten-groep! 
Er is onder een aantal vaste gasten en een enthousiaste en 
deskundige vrijwilliger veel animo om in de Buurtkamer 
samen te gaan koken en eten. Wat is de bedoeling: op dins-
dag tussen de middag van ca 12.15-13.15 samen eten. Voor 
degene die wil en kan: vanaf 11.00 koffi e drinken en de 
maaltijd voorbereiden en tafeldekken en na het eten tot 
ongeveer half 2 mee opruimen en afwassen. Het gaat 
om een gezond 3-gangenmenu met soepje of voorgerecht, 
hoofdgerecht en toetje voor een kostprijs van 5 euro. Ui-
teraard zijn menusuggesties van alle deelnemers welkom. 
Gezellig eten in een huiselijke sfeer staat voorop! En wie 
daarnaast mee de aardappels kan schillen, tafel kan dekken, 
samen wil afwassen, zal merken dat ook daaraan veel ple-
zier te beleven valt! De Buurtkamer is inmiddels voorzien 
van een ingerichte keuken en heeft de mogelijkheid om in 
de sfeervolle huiskamer aan te schuiven voor 6-ca 12 perso-
nen. We starten hiermee vanaf dinsdag 2 febr. Hebt u inte-
resse dan kunt U uiteraard op openingstijden binnenlopen 
(dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 en 14.00-16.00) 
of bellen met nr. 0297-288466. Liefst willen we graag op 
donderdag horen wie er mee wil eten op dinsdag en de ui-
terste mogelijkheid is telefonisch aanmelden (of bij ziekte 
afmelden) op dinsdagmorgen tussen 9.30 en 10.00. We ho-
pen een leuke kook-en-eetgroep bij elkaar te krijgen, maar 
ook als u het eens wilt proberen of bijvoorbeeld niet iedere 
week kunt of wilt; bent U van harte welkom!
Schaken in de Buurtkamer
Ook zijn er enkele gasten die graag komen schaken in 
de Buurtkamer. Als u hier ook belangstelling voor heeft 
da n bent u welkom. Er is vooralsnog wel een gebrek aan 
schaakboren en schaakstukken. Op dit moment wordt er 
geschaakt op een klein zakmodel We zijn des nog op zoek 
naar schaakspellen en, complete, sets schaakstukken. Wie 
heeft er thuis nog een liggen en doet er niets mee? Bel de 
Buurtkamer (0297-288466) of loop zelf binnen op dinsdag 
of donderdag tussen 10.00-12.00 en 14.00-16.00. De Koffi e 
is klaar! En voor degenen die de Buurtkamer nog niet heb-
ben ontdekt: gevestigd in de G.van Aemstelstraat 5 (tegen-
over Hema straatje in en dan linksaf ) in Mijdrecht.

 2 tot 4 uur per week, overdag, werktijden in overleg
• Watersportvereniging Vinkeveen/ Abcoude zoekt 
 een videoman/-vrouw in Vinkeveen voor 2 tot 8 uur 
 per maand
• Dierenbescherming Aalsmeer e.o. zoekt een 
 medewerker voor de infolijn in Aalsmeer, 
 werktijden overdag en in overleg
• Zideris Mijdrecht zoekt een gezelschapsdame/-heer 
 voor 2 tot 8 uur per maand in Mijdrecht
• Stichting Paraplu zoekt een coördinator activiteiten 
 voor overdag (werktijden in overleg) in Wilnis
• Museum De Ronde venen zoekt een 
 vrijwilliger educatief project voor 2 tot 8 uur 
 per maand, overdag, in Vinkeveen
• Vluchtelingenwerk Midden-Nederland zoekt een 
 sprookjesbegeleider voor 2 tot 4 uur per week 
 overdag in De Ronde Venen
• Gereformeerde Kerk Vinkeveen en Waverveen zoekt 
 een jeugdouderling voor 2 tot 4 uur per week in 
 Vinkeveen
Meer informatie over deze vacatures en andere vacatures 
m.b.t. vrijwilligerswerk in De Ronde Venen kunt u vinden op 
www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor meer informatie 
kunt u ook contact opnemen met Dyanne van Tessel van 
het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Stichting De Baat via 
d.vantessel@stichtingdebaat.nl.
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INFORMATIEF

COLOFON

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

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

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

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

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
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 9.30-
13.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00 
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden via huisartsenpost Ziekenhuis 
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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

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

Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl

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

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

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

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

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

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

WWW.MEERBoDE.Nl

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   .....................................................

 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Sr. Annette

Verleden week hebben wij u van harte uitgenodigd voor een bijeenkomst 
ter gelegenheid van het bezoek van Zuster Annette Farrell, onze samenwer-
kingspartner in Tanzania, aan De Ronde Venen.
De bijeenkomst is op vrijdagavond 5 februari a.s. om 20 u in Dorpshuis De 
Boei aan de Kerklaan in Vinkeveen. U bent van harte welkom!
In dit  stukje meer over Sr. Annette. Zij komt uit Ierland en  werkt al 30 jaar in 
Tanzania. Zij is begonnen in Moshi, een dorp op de helling van de Kiliman-
jaro, de hoogste berg van Afrika. Later werkte zij op verschillende stand-
plaatsen in Dar es Salaam, de grootste stad van Tanzania. Zij werkte  aan-
vankelijk als docente Engels, wat al vrij snel gecombineerd werd met de 
functie van projectmanager. SOS De Ronde Venen werkt met haar samen 
sinds de negentiger jaren van de vorige eeuw. Dit tot wederzijdse grote te-
vredenheid.
In die beginperiode werd door SOS een schoolgebouw opgeknapt en van 
toiletten voorzien. Later werden de klassen van basisscholen door SOS 
voorzien van deugdelijke schoolbankjes. 
Een groter project dat ruim een jaar geleden werd afgerond is de bouw van 
een secondary school dichtbij Dar es Salaam.. De school functioneert goed 
en is een voorbeeld voor al het voortgezet onderwijs in de regio.
De school werd door SOS voorzien van een ziekenboeg. Die is hard nodig 
want vrijwel alle kinderen en leerkrachten hebben malaria en daarnaast 
heeft men met  andere ziekten te maken. Thuis is er meestal geen gelegen-
heid om ziek te zijn.
Heel belangrijk was ook de door SOS gefinancierde omheining van het 
schoolterrein, een indrukwekkende dikke muur. Belangrijk voor de veilig-
heid van de kinderen en de eigendommen van de school.. 

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Buik wit en heeft een 
 rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar, vrij klein.
 Ze heet Pluisje.
- Zirkoon in Mijdrecht, cyperse bruin/witte kater. 3 witte voetjes en 
 1 wit voorpootje. Zijn naam is “Pablo”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw grijs  
 bandje met naan kokertje. Zijn naam is “Sam”.

Gevonden: 
- Gijsb. v. Stoutenborchstraat in Mijdrecht, poes, zwarte achterkant  
 met witte pootjes en zwart vlekje op de kin.
- Amathist in Mijdrecht, een grijs-witte poes, witte bef, buik en
 witte pootjes
- Stadhouderlaan Mijdrecht, donkerbruine, aan de flanken
 gemeleerde kater, langharig fors dier.
- Vinkenkade in Vinkenveen, hond. “Shih-Tzu”. Kleur is beige heeft
 een chip.
- Aan de Zoom in Uithoorn, vrij grote zwarte kat.

Goed tehuis gezocht voor:
- Een wat schuwe oudere kat zoekt een rustig huis. Hij heeft
 een flink postuur en is grijs gestreept. Er is wel enig geduld
 bij nodig.

Verkoopexpositie Atelier54
Vinkeveen - Op 30 januari houdt 
Atelier54 een verkoopexpositie in de 
Schakel, Pijlstaartlaan 1, Vinkeveen. 
Van 10.00  tot 17.00 uur kunt u on-
der het genot van een kopje koffie 
of thee, of een glaasje glühwein de 
tentoonstelling bekijken. Atelier54 
wordt gevormd door Henk en Annie 
Overbeeke. De aquarellen en acryl-
schilderijen zijn alleen deze dag 
laag geprijsd om het voor iedereen 
die dat wil, mogelijk te maken om te 
kopen. U kunt uw aankoop meteen 

meenemen of voor een korte tijd re-
serveren. Er zijn ook aquarel-mini-
atuurtjes. Leuk om iemand cadeau 
te geven. Maar als u alleen wilt kij-
ken, bent u ook van harte welkom. 
De aquarellen hebben vooral Vinke-
veen en omgeving als onderwerp. 
De schilderijen zijn vrijer van op-
zet. Henk en Annie willen op deze 
manier zoveel mogelijk mensen van 
hun kunst laten genieten. Atelier54 
werkt ook in opdracht. Voor meer 
informatie: www.atelier54.eu

IVN lezing van de Kleine Zwaan
De Ronde Venen - IVN-lezing : De 
GROTE trek van de Kleine Zwaan op 
dinsdag, 2 februari, aanvang 20.00 
uur. Deze duo-presentatie door 
Henk Schobben en Wim Tijsen gaat 
over het leven in al zijn facetten van 
de Kleine Zwaan, een kwetsbare vo-
gelsoort waarvan er nu nog maar 
15.000 in Europa rondvliegen.
Kleine Zwanen zijn arctische broed-
vogels die elk jaar een tocht van 
8.000 km op en neer maken tussen 
hun broedgebieden in het uiterste 
noorden van Rusland rond de pool-
cirkel en hun overwinteringgebie-
den in NW-Europa. Nederland en 
Engeland spelen daarin een hoofd-
rol. Naast onderzoek in Nederland 
gaan ze al 15 jaar op ‘zwanenva-

kantie’ in Engeland, waar 1/3 deel 
van de populatie overwintert in het 
gebied van The Ouse Washes, ten 
noorden van Cambridge. Deze En-
gelse expeditiebelevenissen maken 
uiteraard ook onderdeel uit van de 
presentatie over deze meest part-
nertrouwe vogels ter wereld.

Hoe je onderzoek doet(vangen en 
ringen), waar deze fantastische vo-
gels broeden, wat ze eten, hoe en 
waar ze de winter doorkomen wordt 
in deze presentatie duidelijk. Loca-
tie: NME-centrum Wilnis. 
Entree: Euro 3,- (Leden/donateurs 
gratis) De volgende lezing is op 2 
maart en zal gaan over boommarters. 
www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Breien bij het Cursusproject
De Ronde Venen - Breien is weer 
in! Een handvaardigheid die al lang 
wordt beoefend en zich weer mag 
verheugen in een groeiende be-
langstelling. Het maken van aller-
lei accessoires zoals wanten, hand-
schoenen, mutsen, shawls en sok-
ken, maar ook truien, vesten en 
zelfs jassen geeft veel voldoening. 
Het ziet er ingewikkeld uit, maar al 
doende blijkt dat het erg meevalt. 
Dat geldt ook voor het inbreien van 
Noorse patronen. In deze cursus 
leert u onder begeleiding van een 
ervaren breister allerlei trucs en tips. 
Beginners (m/v) en degenen die het 

vroeger wel hebben geleerd, maar 
al jaren niet meer hebben gebreid, 
zijn allen welkom; evenals degenen 
die gewoon gezellig met elkaar wil-
len breien. Leuk om na afloop van 
de cursus een mooi werkstuk te 
kunnen showen.! Voor de aanvang 
van de cursus wordt u in de gele-
genheid gesteld om met de docent 
eventuele patronen en materialen 
te bespreken. Aanvang cursis 20.00 
uur. Cursusavonden zijn: 3,10 en 17 
maart en 3 en 10 maart in De boei, 
Kerklaan 32 in Vinkeveen. aanmel-
den voor de cursus kan via: Stich-
ting cursusproject: 0297-265451



Uithoorn - Buurtbeheer Uithoorn 
(vertegenwoordigd door enkele en-
thousiaste inwoners) heeft de han-
den ineen geslagen om tot een 
prachtige actie voor Haïti te komen.

Doel van deze actie is geld opha-
len voor de slachtoffers van deze 
ramp en ook het verder vergroten 
van de betrokkenheid en de socia-
le samenhang van de inwoners van 
Uithoorn.

De opbrengst gaat rechtstreeks en 
voor 100% naar SOS Kinderdorpen 
in Haïti, die daar al jaren werkzaam 
zijn. 

Het programma is als volgt:
Woensdag: Dancing 4 Haïti. Op 
woensdagmiddag a.s. krijgen alle 
schoolkinderen, verdeeld over drie 
locaties en tijden, een streetdan-
ce/hiphop workshop van een erva-
ren leraar.

De deelname bedraagt 2 euro per 
kind, maar meer mag uiteraard ook. 
Vrijdag: Playing 4 Haïti. Op vrijdag 

organiseren de verschillende ba-
sisscholen speelmiddagen voor de 
jeugd. Ook deze opbrengsten ko-
men ten goede aan de slachtoffers. 

Zaterdag: Collecting 4 Haïti. Zater-
dag vindt een collecte plaats in de 
winkelcentra Amstelplein en Zijdel-
waard. Diverse bewoners trekken 
erop uit om het winkelend publiek 

ertoe aan te zetten flink te doneren. 
Zondag: Running 4 Haïti. Op zondag 
vindt de jaarlijkse Makelaarsloop in 
Uithoorn plaats.

Deze loop begint om 10.00 uur. Bij 
de inschrijving wordt al gecollec-
teerd, en na afloop vindt de veiling 
plaats van drie door onze BN’ers ge-
dragen shirts van de actie Giro 555.
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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.

E
A
C
T
I
E

V
A
N

E
E
N

L
E
Z
E
R

REACTIE VAN EEN LEZER

Met of zonder T
Met belangstelling heb ik het artikel gelezen van Hans 
van Zwieten in de Nieuwe Meerbode van 20 januari 
2010.
Het is waar als hij schrijft dat men de schrijfwijze van 
de nieuwe gemeente op twee verschillende manieren 
kan schrijven en dat het belangrijk is om vooraf te 
bedenken wat de juiste spelling moet wezen.
Dit probleem werd door mij en Piet van Zwieten reeds 
jaren gelden uit en te na besproken.
We kwamen toen tot de conclusie dat als er gesproken 
wordt over het huis van een proost, men spreekt over 
een “proosdij”. 
Dus een Proosdijstraat zoals we die hier in onze 
gemeente kennen, is genoemd naar het huis van de 
proost.
Als het echter gaat over het gebied van de proost, heeft 
met het over de Proostdijerpolder of de Vinkeveense 

en Proostdijerplassen. Het berust daarom niet op 
een schrijffout als men in het verleden, in de polder 
Groot-Mijdrecht onder Waverveen een dwarsweg, de 
Proostdijerdwarsweg noemde.

In het vroeger veel geraadpleegde boek van dr F.H. de 
Bruijne over de sociaal geographische studie van De 
Ronde Venen uit 1939 komt ook de beschrijving voor, 
van de Proostdijerpolder en de Proostdijerplassen.
 
Daar het gebied van de Ronde Venen bijna geheel toe 
behoorden aan de Proosten van Sint Jan en Sint Pieter 
is de voorgestelde herindeling, weer een terug grijpen 
naar een oude situatie en lijkt mij een gemeentenaam 
van “Proostdijlanden” juister dan “Proosdijlanden”    

Piet Koster - Vinkeveen

Kerkbestuur van de Emmaüsparochie:

”Laat het kerkhof aan het 
Zijdelveld met rust”

Dat het bestuur van de Emmaüsparochie voor veel 
oud parochianen van de Schanskerk onbetrouwbaar 
is, heeft het door hun handelwijze aan zichzelf te 
wijten.
Het begon toen men een financieel rapport 
presenteerde in de aula van scholengemeenschap 
Thamen, waaruit bleek dat voor de toekomst een 
nieuw te bouwen kerkgebouw voor de nieuwe 
parochie het best mogelijke was. De 2 bestaande 
kerkgebouwen zouden dan worden verkocht. Dit 
voorstel werd door een overgrote meerderheid van 
de parochianen aanvaard en ondersteund in een 
brief van het Bisdom, op die voorwaarden is de 
Emmaüsparochie gevormd.
Met het tot stand komen van de nieuwe parochie, 
ging er wettelijk zeker meer dan
1.000.000,- aan bezittingen van de Schansparochie 
over naar de nieuwe Emmaüsparochie. Het nieuwe 
bestuur had echter geen 18.000,- over om de 
elektriciteit van de Schanskerk aan te passen en 
zo een gebruiksvergunning te verkrijgen van de 
gemeente Uithoorn.
Met argumenten dat het kerkgebouw bouwkundig 
levensgevaarlijk was en fantasieverhalen over 
vliegende dakleien, heeft men het kerkgebouw 
aan de Schans 3 dagen voor Kerst 2007 gesloten, 
zonder dat de parochianen ook maar een moment 
de gelegenheid gehad hebben om van hun 
kerkgebouw afscheid te nemen.

Geen gevaar
De gemeente Uithoorn heeft daarna een eigen 
onderzoek gedaan met als resultaat, er is wel 
achterstallig onderhoud, maar geen gevaar voor de 
directe omgeving. 
Intussen heeft het parochiebestuur geen enkele 
moeite gedaan om een nieuwe kerkplek te vinden. 
Een bod van de gemeente Uithoorn om de grond en 
het kerkgebouw aan de Potgieterlaan aan te kopen, 
welke geen enkele monumentale waarde heeft, 
werd van de hand gewezen, terwijl de opbrengst en 
de verkoop van het ROA gebouw aan het Zijdelveld, 
voldoende waren voor de bouw van een nieuw 
kerkgebouw of het opknappen van de Schanskerk, 
welke wel een monumentale status bezit.
Wel heeft het bestuur de euvele moed gehad om 
de Bisschop te verzoeken om de Sacramentskerk 
aan de Potgieterlaan om te dopen tot Emmaüskerk. 
Dit verzoek is echter door de Bisschop afgewezen 

zolang er nog 2 katholieke kerkgebouwen in 
Uithoorn staan, wat van meer realiteitszin getuigd 
dan dit parochiebestuur laat zien.
Nu heeft het bestuur het oog laten vallen op het 
kerkhof aan het Zijdelveld. De oud parochianen van 
de Schanskerk moeten veel betalen, anders gaan 
ze het kerkhof ruïneren door een gedeelte van de 
grafstenen te verwijderen.
Sinds het kerkhof in 1971 gesloten werd, is het 
onderhoud door vrijwilligers gedaan. Het ziet  er nog 
steeds perfect uit en de kosten voor de parochie 
zijn weinig.
Tot 2007 was het onderhoud in handen van mevr. 
Bakker en onder haar bezielende leiding waren 
er altijd voldoende vrijwilligers en donaties om de 
kosten te dekken.
Dit parochiebestuur heeft echter al de 
leidinggevende vrijwilligers van de Schanskerk van 
hun functie ontheven en daardoor verdwenen ook 
de meeste vrijwilligers.
Gedurende het laatste half jaar heeft het bestuur 
meer geld uitgegeven aan dit kerkhof dan mevr. 
Bakker in de laatste 10 jaar.

Niet betalen
Nu schrijft de heer van Bemmelen in de Nieuwe 
Meerbode van 13 januari: we willen niet blijven 
betalen voor deze graven, maar hij is vergeten dat hij 
een stuk grond van dit kerkhof heeft verkocht, wat 
voldoende geld heeft opgebracht om gedurende de 
komende 40 jaar de onderhoudskosten te betalen. 
Indien hij tekort komt moet hij eens een reële 
kostenopstelling maken en dat overleggen aan 
de nabestaanden van de oud parochianen die er 
begraven liggen. Er zijn genoeg mensen die hier aan 
mee willen betalen, maar men moet niet proberen 
rijk te worden aan de graven van de overledenen 
van de Schansparochie.
Met andere woorden: kerkbestuur van de 
Emmaüsparochie, blijf met je handen af van de 
stenen op de graven van onze overledenen, speel 
over de kosten open kaart en plaats dan meteen 
ook het hek terug voor de ingang van onze 
begraafplaats.

Dhr. W. Röling, Zijdelveld 41.
Oud lid financiële commissie van de 

Emmaüsparochie, belast geweest met het 
onderhoud van de Schanskerk.

Kinderen van Sint 
Jozefschool helpen Haïti

Hallo wij zijn van de St. Jozefschool in Vinkeveen 
Op het jeugdjournaal zagen wij de schokkende 
beelden in de hoofdstad van Haïti.
Er zijn al meer dan 200.000 mensen in heel Haïti dood 
gegaan door de aardbeving van 8 op de schaal van 
Richter en er zijn er ongeveer 100 mensen onder het 
puin gevonden. We vonden het vreselijk om te zien en 
hebben meteen een actie gehouden voor Haïti.
Jay,Dennis,Tim en Lukas zijn ook langs de deuren 
gegaan en hebben zo  82,31 euro opgehaald. Drie 
andere meisjes hebben taarten en cakes gebakken en 
langs de deuren gegaan en verkocht, die meisjes heten 

Ilona, Elisa en Frederique. Ze hebben 92,- opgehaald, 
ook heel veel geld. Jay heeft 32,- opgehaald in zijn 
eentje.
Andere kinderen uit de klas hebben ook veel geld op 
gehaald.
Zo hebben we bij elkaar zo minstens 200,- ingezameld 
voor Haïti.
We gaan aan het einde van de week tellen hoeveel 
geld we hebben, en dat zetten we op het gironummer 
555. We hopen dat we nog heel veel geld ophalen.

Groeten groep 7B van St. Jozefschool!!!!!!!!!!!!!!!

Kinderen van Sint 
Jozefschool helpen Haïti

Uithoorn - Vrijdagmorgen hadden wij een vrije dag 
van school.
Donderdag hadden wij (Sam, Sander, Rico en Roos) 
afgesproken om iets te doen voor de mensen in Haiti. 
Dus besloten we om lege flessen in te gaan zamelen 
in de Meerwijk.
Vol goede moed gingen we vrijdagmorgen op pad.

We hebben 4 volle winkelwagens opgehaald dus meer 
dan 300 flessen en bierflesjes.
Toen die vrijdagmiddag gingen we de flessen inleveren 
bij Albert Hein.
We hebben 71 euro en 75 cent opgehaald, maar de 
oma van Sam en Roos had het afgerond op 100 euro.
Het geld is overgemaakt naar een weeshuis in Haiti.

Buurtbeheer Uithoorn slaat 
de handen ineen voor Haïti

Steun voor ThamerThuis
De Kwakel - Na 34 jaar werkzaam 
te zijn geweest als fysiotherapeut in 
De Kwakel is Paul Kloosterman met 
de Vut gegaan. Wie kent Paul Kloos-
terman niet.
Hij was een bekend persoon in De 
Kwakel. Meer dan driekwart van de 
Kwakelaars is wel ‘onder zijn han-
den’ geweest. Een vertrouwd ge-
zicht heeft nu afscheid genomen. 
Hij heeft in zijn praktijk generaties 
zien opgroeien. Paul gaat nu genie-
ten van een leven zonder afspraken, 
maar hij zal wel de Kwakelaars mis-

sen. Weet je, vertelt Paul, dat een 
Kwakelaar nooit zal zeggen dat hij 
pijn heeft. Een Kwakelaar zegt, dat 
het kriebelt of dat men wat voelt. 
Het is niet zeuren, maar poetsen.
Vele cliënten, relaties, vrienden en 
bekenden waren op de afscheidsre-
ceptie aanwezig om Paul de hand te 
schudden en hem nog vele prettige 
jaren toe te wensen.

Paul had gevraagd om i.p.v. ge-
schenken een bedrag te geven dat 
hij zou doneren aan ThamerThuis 

en velen vonden dat een goed idee. 
Het resultaat was totaal 700,-.
Dr. Jan Dalmeijer, voorzitter van 
ThamerThuis, is blij met de schen-
king. Hij kent Paul al vele jaren en 
typeert hem als een fantastische 
man en een voorbeeld voor velen.
ThamerThuis is een bijna-thuis-huis 
in De Kwakel. Dat wil zeggen: een 
kleinschalige, zelfstandige woon-
voorziening voor mensen in de laat-
ste fase van hun leven. Mensen met 
een beperkte levensverwachting die 
zorg nodig hebben, blijven het liefst 
thuis in hun vertrouwde omgeving. 
Soms is dat echter door omstandig-
heden niet mogelijk.

Auto te water 
door gladheid
Wilnis – Door de gladheid beland-
de op maandagochtend 18 januari 
twee auto’s te water en raakte een 
snorfietser gewond. Rond 07.55 uur 
reed een 43-jarige automobiliste uit 
Kamerik over de Ir. Enschedeweg 
in Wilnis. Door de gladheid raakte 
zij van de weg en belandde in een 
sloot. De auto kwam met zijn linker-
zijkant in het water terecht. De Ka-
merikse sloeg met een lifehammer 
haar raam in en klom uit de auto. 
Daarbij liep zij door de glassplinters 
lichte verwondingen aan haar hand 
op. Zij raakte verder niet gewond.



Over onze inloopochtenden
Vijf dagen per week geven we les. ’s Morgens 
van 10 tot 12 en ’s middags van 2 tot 4. Op 
vrijdagmiddag doen we niks. Even rust! De dinsdag- 
en donderdagmorgen tussen 10 en 12 zijn we druk 
met onze inloopochtenden. Dan kunnen leden 
van SeniorWeb met de laptop onder de arm een 
les inhalen of hulp zoeken voor diezelfde laptop, 
omdat die kuren vertoont. Bij binnenkomst worden 
zij welkom geheten door onze vier vrijwilligers. Cor 
en Thea op de dinsdagmorgen en Greet en Joke op 
de donderdagmorgen. Zij horen de reden van het 
bezoek, bieden koffie aan en initiëren actie. Kleine 
klusjes pakken ze zelf op. De grotere zijn voor Ype 
en Joop en soms Theo. 

Maar het blijft niet altijd bij laptops. Ook desktops, 
die hoge kasten, geven nogal eens problemen. 
Onderschat bijvoorbeeld stof niet. In iedere kast 
zitten minimaal twee ventilatoren. Eén voor koeling 
van de processor, de andere voor koeling van de 
power supply. Dat is het kastje waarin de 220 volt van 
het lichtnet wordt omgezet zodat de PC kan werken. 
Die laatst genoemde ventilator zuigt lucht aan en 
blaast die in de kast. Maar gelijk met die lucht komt 
ook stof mee en zeker wanneer die PC thuis op de 
grond staat. Na verloop van tijd zet dat stof zich af op 
de in de kast gemonteerde onderdelen. Veel van die 
onderdelen zijn gesoldeerd, maar sommige, zoals de 
processor, het werkgeheugen en uitbreidingskaarten 
zitten in zogenoemde slots. Vergelijk die maar met 
meerpolige stopcontacten. 

Stof heeft de nare eigenschap dat het overal tussen 
kruipt. Bijvoorbeeld tussen de pennen van de 
processor of die van het werkgeheugen. Bedenk dat 
de nieuwste processors tegenwoordig meer dan 900 
pennen tellen! Met stof, kan Leiden in last zijn. Dan 
krijg je van die rare, steeds wisselende problemen 
waar geen touw aan vast te knopen is. Het enige 
dat er dan vaak opzit is de kast van binnen schoon 
te zuigen en de verplaatsbare onderdelen even los 
te trekken en weer terug te zetten. De boodschap is 
dan ook, kijk af en toe eens in de kast of er niet te 
veel stof in zit en verwijder dat. 

Vooral op dinsdagmorgen kan het druk zijn. Assistentie 
bij het inhalen van lessen is geen probleem. Het 
lesmateriaal is duidelijk en de docenten zijn geduldig. 
Mensen die willen internetten zijn altijd welkom. De 
koffie komt uit onze DE automaat en kost dan 50ct. 
Leden met de laptop of kast onder arm moeten 
soms even wachten, want het weer opkrikken van 

vervuilde en trage machines kost tijd. Het enige dat 
wij bij deze nogmaals vragen is. Help ons, wanneer 
u door ons geholpen bent, die inloopochtenden te 
kunnen handhaven door een vrijwillige bijdrage in 
de groene collectebus. Daarmee kunnen wij een deel 
van de onkosten dekken, want die blijven gewoon 
doorgaan. Die bus hebben we vanaf heden op een 
meer opvallende plaats gezet. Groet Joop

Ons cursus
prOgramma 

Basiscursus Vista  
Acht lessen te beginnen maandagmiddag 15 februari 
en dinsdagmiddag 27 april. 
Basiscursus Xp
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 2 maart 
en woensdagmorgen 21 april. 
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op donderdagmiddag 4 
maart. 
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen woensdagmorgen 24 
februari 2010 en woensdagmiddag 14 april.
Internetbankieren 
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 29 
januari. Vervolgens elke laatste vrijdag van de maand. 
Deze workshop is gratis voor rekeninghouders bij de 
Rabobank.    
Opfrissen Windows 
Vier lessen van twee uur te beginnen op 
dinsdagmiddag 2 februari.
slimmer Internet
Vier lessen van twee uur te beginnen op 
donderdagmiddag 4 februari.  
Basiscursus Windows 7
Acht lessen van twee uur te beginnen 
donderdagmiddag 29 april.  
cD’s en DVD’s branden. 
Op dit moment acht inschrijvingen. Datum workshop 
volgt.  
andere 
Verder organiseren we twee uur durende workshops 
over computerbeveiliging, kennismaking met de 
computer, CD’s en DVD’s branden en het gratis 
tekstverwerkingsprogramma Open Office.

Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we niet 
plannen. Een workshop of cursus gaat door bij vijf 
of meer deelnemers. De lessen bij SeniorWeb lopen 
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. 
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Is de bedrijfswoning nu bewoond of niet?

Eigenaar zegt ja, gemeente 
zegt: “nee, al sinds 2006 niet”
mijdrecht – Het zal je maar overko-
men. Je bezit op het Mijdrechtse In-
dustrieterrein een bedrijf met daar-
naast een bedrijfswoning. Opeens, 
als een donderslag bij heldere he-
mel krijg je van de gemeente een 
raadsvoorstel voor je neus waar-
in doodleuk staat dat de gemeen-
te heeft geconstateerd dat jou be-
drijfswoning al sinds 2006 als kan-
toor wordt gebruikt. Dat zou nog 
niet zo erg zijn was het niet, dat het 
de gemeente heel goed zou uitko-
men, want wat blijkt:
De gemeente heeft tegenover jouw 
bedrijf met bedrijfswoning grond 
verkocht aan het slopersbedrijf Pot-
huizen uit de Amstelhoek. Die heeft 
bij de Provincie een milieuvergun-
ning aangevraagd, maar die krijgt 
hij niet omdat er een woning is ge-
vestigd.
Oef, dat is een misrekening voor de 

gemeente en voor Pothuizen, want 
zonder milieuvergunning, geen ver-
plaatsing van het bedrijf van de Am-
stelhoek naar Mijdrecht. 

Controle
De gemeente heeft een controle 
gehouden en kwam tot de conclu-
sie dat de bewuste woning al sinds 
2006 niet meer als woning gebruikt 
wordt. Een woning wordt namelijk 
permanent bewoond als woning, 
als de bewoner daarvan staat in-
geschreven. Al sinds 2006 is er nie-
mand ingeschreven, dus zegt de ge-
meente is het niet meer bewoond. 
Wij hebben bij de bedrijfswonin-
gen op het Industrieterrein een uit-
sterf beleid. Als een woning daar 
twee jaar niet wordt bewoond wordt 
de bestemming veranderd en is het 
geen woning meer.
Ja, maar dat gaat zomaar niet oor-

deelt de eigenaar van de woning, de 
heer van Zijtveld: “ Ik heb de woning 
en het bedrijf verhuurd en de wo-
ning wordt regelmatig bewoond. Ik 
werk er niet aan mee dat mijn wo-
ning opeens een andere bestem-
ming krijgt”. Wie liegt er nu: de raad 
was stomverbaasd. Wethouder Roo-
sendaal en ambtenaar Rohling ble-
ven echter volhouden dat de wo-
ning al sinds 2006 als kantoorruim-
te wordt gebruikt. Rohling had zelfs 
contact gehad met de huidige huur-
der en die heeft de gemeente schrif-
telijk laten weten dat hij de woning 
als kantoorruimte gebruikte. Van 
Zijtveld bleef erbij dat zijn woning 
bewoond werd en was niet van plan 
mee te werken. De raad wil voor-
dat het in de raadsvergadering komt 
3 februari schriftelijk bewijs dat de 
woning al zolang niet wordt be-
woond. Wordt vervolgd

Het toekomstige terrein van Pothuizen in Mijdrecht

Tegenover de ‘bedrijfswoning’ moet hier Pothuizen gaan vestigen

Over deze ‘ bedrijfswoning gaat het. ziet er niet echt bewoond uit

Groep 3 Twistvliedschool 
op bezoek bij de bakker
mijdrecht - Groep 3 van de Twist-
vliedschool is op woensdag 20 ja-
nuari op bezoek geweest bij bakker 
Leonard in Wilnis.

De kinderen mochten samen met 
de bakker heerlijke broodjes bak-
ken. De bakker hielp de kinde-
ren erg leuk en samen hebben ze 
broodmuizen en broodpoppetjes 
gemaakt. 

Ook kregen de kinderen uitleg over 
hoe het brood gebakken wordt. Aan 
het einde van de ochtend kregen de 
kinderen de vers gebakken, warme 
broodjes mee naar huis.
De kinderen hebben een hele leuke 
ochtend gehad.
Hierbij willen wij bakker Leonard 
heel erg bedanken voor deze leuke 
en leerzame ochtend.

Politie in onze regio gaat beleid aanpassen

Ouders thuiswonende 
kinderen boven de 18 ook 
bellen bij aanhouding
De ronde Venen – Afgelopen we-
ken heeft u bij ons in krant een paar 
ingezonden brieven kunnen lezen 
waarin enkele ouders hun beklag 
deden over de manier waarop de 
politie te werk ging bij aanhoudin-
gen van hun kinderen.
In het kort: op oudejaarsavond wer-
den een groepjes jongeren aange-
houden op verdenking van het spui-
ten van graffiti. Omstreeks 20.00 uur 
weden ze aangehouden, vijf stuks. 
Twee van 16 en drie jongens van iets 
ouder dan 18 jaar. Ze worden vast-
gezet en de 18 jaar en oudere kna-
pen mogen niet hun ouders bellen. 
21 uur later worden ze brij gelaten, 
ze hadden er niets mee te maken.
De ouders van drie 18 jarige heb-
ben de hedennacht en een deel 
van de dag in de zenuwen gezeten 
waar hun kinderen waren. De politie 
gaf geen inlichtingen, vertelde niet 
dat ze bij hun zaten. Woest waren 
de ouders en twee van hen plaatse 
in onze krant een ingezonden brief 
hierover.
Hierop reageerde de politie naar 
ons toe en vroeg of ze uitleg kon-
den geven over de wet, maar ook 
een nieuwtje dat ze in deze regio 
het zouden aanpassen. Ze begre-
pen heel goed de reactie van de ou-
ders en begrepen ook heel goed dat 
het eigenlijk zo niet moet:

Voorschriften
Aan het woord, Jaap Dubbellaar, 
wijkchef van het wijkteam De Ronde 
Venen: “ Twee weken geleden onge-
veer zijn er een vijftal jongens door 
ons aangehouden, die verdacht 
werden van het spuiten met graffiti. 
Ze zijn aangehouden en uiteindelijk 
een nachtje gebleven in Houten.
Een paar dagen daarna zijn wij ge-
beld door een van de moeders van 
de meerderjarige jongens, die ons 
mededeelde dat ze nogal teleurge-
steld was, dat ze als ouders niet in 
kennis waren gesteld van de aan-
houding van hun zoon. We hebben 
haar uitgenodigd, en hebben haar 
uitgelegd wat de wettelijke voor-
schriften zijn.
We hadden wel het idee dat de moe-
der wel tevreden was met onze uit-
leg, maar toen kwamen de ingezon-
den brieven in de krant.
Naar aanleiding van de gespreken 

met die moeder en uiteindelijk de 
brieven in de krant ben ik het ge-
sprek aan gegaan bij ons team om 
in het vervolg ook bij meerder jari-
ge aanhoudingen toch – indien ze 
nog bij hun ouders wonen – de ou-
ders te bellen.

Want ik begrijp heel goed, dat als 
mijn zoon of dochter van 20 die nor-
maal ’s nachts om een uur of vier 
thuis komt, opeens niet thuis komt, 
meerderjarig of niet, dan zou ik ook 
heel bezorgd zijn.
En als je dan de politie belt en die 
kunnen je niet zeggen dat hij of zij 
vastzit, dat kan ook gebeuren, dat 
is op zijn zachts gezegd heel ver-
velend. Je ziet natuurlijk dat dien-
ders die zelf kinderen dat eerder 
aanvoelen dat dienders die zelf nog 
geen kinderen hebben. Daar kan ik 
me iets bij indenken. Maar wettelijk 
staan ze in hun recht.

Bellen
Wettelijk is het namelijk zo, dat we 
bij een aanhouding van een min-
derjarig kind, tot 18 jaar, zijn we ver-
plicht de ouders te bellen, dus dat 
doen we altijd. Ook als ze voor een 
klein dingetje overdag zitten, dat 
doen we altijd.
Tenminste, dat proberen we. Ze zijn 
niet altijd te bereiken. Als dat het 
geval is brengen we ze zelf weer 
naar huis om alsnog met de ouders 
te praten, daar wordt een oplossing 
voor gezocht.
Bij een meerderjarige is het meest-
al zo, als het een interne zaak is en 
een meerderjarige vraagt ons zijn of 
haar ouders te bellen, doen we dat 
meestal wel, maar we hoeven het 
niet te doen. In dit geval is het he-
laas ook niet gebeurd, en dat vind ik 
heel jammer. We hebben nu in ons 
district afgesproken dat we vanaf 
nu bij alle kinderen die aangehou-
den worden – dan hebben we het 
wel over thuis wonende kinderen – 
die in het patroon zitten van een ge-
zin, gaan we de ouders inlichten. We 
vragen het dan wel want als ze het 
niet willen dan mogen we het niet, 
dat is dan ook weer de wet.
Daarvoor laten we ze dan wel even 
tekenen, dat we later van de ouders 
niet horen, waarom heb je niet ge-
beld. Maar het is vanaf nu standaard 

in district Rijn en Venen: aangehou-
den: meerjarig: thuis wonend en je 
wil dat we je ouders bellen, gebeurd 
dat direct. Als we ze telefonisch niet 
bereiken gaan we even langs.
Dat is inmiddels bij alle collega’s  
bekend, dat is ook bij de hulpofficier 
van justitie die bij een aanhouding 
de voorgeleiding doet  bekend. Ook 
hij gaat vragen of door de agent ge-
vraagd is of de ouders gebeld moe-
ten worden, en zo ja of dat gebeurd 
is.

Heel jammer
We vinden het jammer dat het zo 
gebeurd is. We hebben het ons aan-
getrokken en we gaan er wat mee 
doen. Ik hoop dat hiermee weer een 
stuk bezorgdheid weggenomen is. 
Ik heb zelf ook ouder en ik kan me 
heel  goed voorstellen dat je niet 
lekker meer thuis zit als je zoon of 
dochter zonder een treken van leven 
niet meer thuis komt.

Heeft u enig idee waarom er deze 
keer gekozen is om de ouders van 
deze drie jongens niet te bellen, om-
dat je zegt dat ze het bij jullie korps 
meestal wel doen als de aangehou-
dene het vraagt?
Daar kan ik allemaal naar gissen. 
Deze dienders hebben gewoon de 
wet toegepast. Het zal wel in de 
emoties gebeurd zijn. Zo van, je 
bent wel oud genoeg om de boel te 
slopen, dan kun je ook wel morgen-
ochtend je moeder bellen. Ik kan me 
voorstellen dat het zo wel eens ge-
beurd. Kijk er wordt wel eens bij zo’n 
aanhouding gevochten, gescholden, 
je wil niet weten wat er soms ge-
zegd wordt. In de emoties reageert 
dan soms een diender wel eens van: 
je bent oud genoeg om de boel te 
slopen, dan ben je ook oud genoeg 
om een nachtje zonder je moeder te 
zitten. Ik weet wel, dat moet niet zo, 
maar ik kan wel meevoelen dat het 
soms zo gebeurd. 

Vanaf heden gebeurd het niet in ons 
korps niet meer. Wij hebben intern 
deze afspraken gemaakt en daar 
gaan we ons aan houden. De wet is 
niet verandert, laat dat duidelijk zijn, 
maar wij in De Ronde Venen gaan 
het op een andere manier doen”, al-
dus Dubbelaar.

Energieweg 107
3641 rT mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com



pagina 12 Nieuwe Meerbode  - 27 januari 2010

Uithoorn - 2010 Begint kunstzin-
nig bij Galerie Kunstuitleen Time-
less. Na een geweldige verbouwing 
aan de Ondernemingsweg 45 heb-
ben ze een showroom van maar 
liefst 225m2 gecreëerd, waar ze u 
meer dan 250 kunstwerken tonen. 
Wat erg fijn is, dat het op twee ma-
nieren getoond wordt. Er is name-
lijk één showroom met lichte wan-
den en één showroom met donke-
re wanden. Zo kan een kunstwerk 

er heel anders 
uit zien door het op een lichte of 
een donkere muur te hangen.

Wat ook bij de uitbreiding hoort, is 
zeer goed nieuws voor hun klanten, 
want Kunstuitleen Timeless gaat 
van haar succesvolle kunstenares 
Elena Filatov Poligrafieken uitge-
ven. Een poligrafiek is een nieuwe 
uitvinding in de kunstwereld wat bij-
na een concurrent wordt van het 
origineel. Dit geeft al aan hoe mooi 

een poligrafiek is en dan te beden-
ken dat het eruit ziet als een ori-
gineel maar dan zeer prettig ge-
prijsd. Het loont dus zeer de moei-
te om een bezoekje te brengen aan 
deze kunstuitleen waar uiteraard 
niet alleen poligrafieken te bezichti-
gen zijn, maar ook origineel werk en 
vele andere druktechnieken van be-
kende en onbekende kunstenaars. 
Wat ook als zeer fijn wordt ervaren 
door hun klanten is de verscheiden-
heid aan kunst en de prachtige lijs-

ten. Geen eenvoudige goedko-
pe lijstjes, maar ingelijste werken 
met een strakke bloklijst of lijsten 
van bladzilver/goud of gedurfd met 
barok of…..tja eigenlijk gaan ze heel 
ver hierin.
Het aanbod van kunstenaars is 
enorm, met zeer uiteenlopende stij-
len waardoor er regelmatig nieuwe 
werken worden aangeboden aan 
de klanten.

Eigenlijk is dit een prachtige kans 
voor degene die al zo lang iets 

moois aan de muur wil hebben han-
gen maar niet kan slagen omdat er 
verschillende meningen zijn betref-
fende kleur, smaak, abstract of niet. 
Met dit bijltje hebben ze bij Kunst-
uitleen Timeless vaker moeten hak-
ken, dus schroom u niet en bedenk 
dat huren een veilig idee is. U kunt 
het namelijk dezelfde dag nog om-
ruilen of zo vaak u wilt. En ja, u mag 
het ook zo lang laten hangen als 
u wilt. Mocht u nou ook enthousi-
ast hiervan worden dan nodigen zij 
u uit om te komen kijken en willen 

u tevens belonen met een GRATIS 
zeefdruk van o.a. Herman Brood en 
Brauck (en vele andere naar keuze) 
bij een nieuw lidmaatschap. Dit ui-
teraard zolang de voorraad strekt. 
Galerie Kunstuitleen Timeless, On-
dernemingsweg 45, 1422 DZ Uit-
hoorn. Tel. 0297 – 534 598

Openingstijden:

woensdag t/m vrijdag 12.00 – 
17.00 zaterdag 11.00 – 17.00
www.kunstuitleen-timeless.nl

UITBREIDING BIJ KUNSTUITLEEN TIMELESS 

WORDT GEVIERD MET EEN GRATIS ZEEFDRUK
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Garagebrug en masterplan Oude Dorp worden bijeen 
gevoegd

”Amstelplein sluit het 
Oude Dorp in haar armen”
Uithoorn – Er gaat de komende 25 
jaar heel wat gebeuren in en om 
Uithoorn als we alle plannen moe-
ten geloven. Met de omlegging van 
de N201 kunnen ze in Uithoorn ein-
delijk hun plannen om van Uithoorn 
weer een echt dorp te maken die 
niet meer doorsneden wordt door 
een drukke doorgaande weg, waar 
maken. Al bijna 50 jaar wordt er ge-
praat over het omleggen van de-
ze weg en nu is het bijna een feit. 
Medio 2013 moet het allemaal rond 
zijn en kunnen ze in Uithoorn aan 
de slag.
Er ligt een materplan met eerste 
schetsen hoe het zou kunnen wor-
den. Erg belangrijk daarbij is wat 
gebeurd er met de Irenebrug over 
de Amstel. Blijft hij, gaat hij weg? 
Als hij blijft hoe vang je op dat het 
geen doorgaande sluiproute wordt. 
De oplossing lijkt gevonden. De 
brug blijft, maar aan de kant van 
Uithoorn komt een grote parkeerga-
rage waarin je dan uitkomt als je de 
brug overgaat.
Hierin kun je parkeren en dan je 
boodschappen doen in winkelcen-
trum Amstelplein of het Oude dorp.
Ook kun je Uithoorn inrijden, maar 

wel met een obstakel. Je moet bij het 
inrijden van de garage een kaartje 
kopen en bij het er uitrijden in Uit-
hoorn weer een kaartje. Dat geeft 
teveel oponthoud om er een door-
gaande weg van te maken zo den-
ken de deskundige.

De winkeliers zijn blij met deze op-
lossing, de bewoners van Amstel-
hoek zij tevreden, dus als nu de raad 
ook tevreden is, kan deze garage va-
riant worden ingebracht in het mas-
terplan en kan men verder met het 
uitwerken van de plannen.

Ambitieus
De Uithoornse raad besprak don-
derdagavond de garage variant en 
de eerste aanzet van het master-
plan. Duidelijk werd wel, dat het nu 
nog om een streefplan gaat dat ze-
ker 20 jaar of langer gaat duren. Het 
plan wordt dan ook in fases uitge-
voerd. De raad vroeg zich af of: “ het 
plan niet te ambitieus en te com-
plex was. Het is heel mooi, maar is 
het financieel haalbaar. Hoe reëel 
zijn deze plannen? Bent u niet bang 
dat we jaren en jaren in een bouw-
put komen te zitten? Blijven de win-

kels en woningen goed bereikbaar?. 
Hoeveel kans is er dat we echt 2013 
starten?”

Het kan
Wethouder Jeroen Verheijen staat 
voor de volle 100% achter deze plan-
nen: “ Zoals ik al zei, het plan wordt 
in fase gemaakt. In een keer zou 
nooit kunnen. Klinkt alsof het mak-
kelijker zou zijn, maar dan hou je de 
woningen en winkels zeker niet be-
reikbaar en daar gaan we wel voor. 
Het dorp moet bereikbaar blijven.
We gaan het in projecten verdelen 
en de projecten een voor een uit-
voeren. De verwachtingen dat het 
masterplan er komt zijn zeker reëel, 
maar we komen nog bij u terug. Er 
zal veel geïnvesteerd moeten wor-
den, maar we doen het om van Uit-
hoorn te maken wat we met elkaar 
al zovelen jaren willen.
Als de planning van de omlegging 
van de N201 goed blijft lopen en zo-
als het er nu naar uitziet is dat zo, 
startte we echt in 2013 met de brug 
en de parkeergarage. Dan kunnen 
we straks zeggen: Amstelplein sluit 
het Oude dorp in haar armen”, aldus 
de wethouder

Het hele plan valt of staat bij de Irenebrug over de Amstel

Voorleesontbijt bij
De Klimboom
Mijdrecht - Woensdag 20 janua-
ri startte het Nationale Voorleesont-
bijt.
Bij Kinderdagverblijf Ministek werd 
er een week lang  iedere dag, on-
der het genot van een luchtig ont-

bijt, voorgelezen over ‘de Wiebelbil-
len Boogie’ en andere verhalen. 
De rest van de dagen stond ook in 
het teken van het verhaal; er werd 
gedanst, geplakt en gekleurd . Don-
derdag kwam er een vader bij de 

Oranje Tijgers voorlezen. Aan de 
hand van de vertelplaten vertelde hij 
het Wiebelbillen Boogie verhaal. De 
kinderen vonden het erg leuk dat er 
een vader voor kwam lezen en ze 
luisterden vol aandacht.

Veel bonnen bij controles
De Ronde Venen - Vorige week 
heeft de politie diverse controles 
gehouden in De Ronde Venen.
Maandag 18 januari 2010 contro-
leerde zij de blauwe zone in het 
centrum van Mijdrecht tussen 13:00 
en 15:00 uur. Zij schreven in die tijd 

maar liefst 29 bonnen uit. De dag 
later, dinsdag 19 januari deden zij 
hetzelfde, nu tussen 12:45 en 13:45 
uur.
Wederom een goede vangst: 31 
bonnen. Dezelfde dag voerde zij een 
controle uit op de geslotenverkla-

ring op de Groenlandse kade . Ook 
hier werden 32 bekeuringen uitge-
schreven.
Woensdag zijn er door het gehe-
le wijkteam in de gehele gemeente 
verschillende verkeerscontroles ge-
houden.

Bij verkeerscontrole: 
rijbewijs 14 jaar verlopen
De Ronde Venen - De politie heeft 
op woensdag 20 januari op meer-
dere plaatsen het verkeer gecon-
troleerd. Tussen 08.00 uur en 09.00 
uur werd bij basisscholen aan de Dr. 
van de Berglaan en Renesselaan in 
Mijdrecht, de Wagenmaker/Veen-
weg in Wilnis en de Pijlstaartlaan en 
Kerklaan/Tuinderslaan in Vinkeveen. 
Er werden onder andere bekeurin-
gen uitgeschreven voor het niet 

voor laten gaan van voetgangers 
op een voetgangersoversteekplaats, 
niet dragen van autogordel en kin-
deren los in de auto vervoeren.
Tussen 11.00 uur en 12.00 uur werd 
gecontroleerd op de Industrieweg 
in Mijdrecht, Baambrugse Zuwe in 
Vinkeveen en Burgemeester Pad-
mosweg in Wilnis. Daarbij werd on-
der andere op snelheid gecontro-
leerd.

Op de Provinciale weg N212 (Ir. En-
schedeweg) werd tussen 13.00 uur 
en 15.00 uur het verkeer gecontro-
leerd. Een automobilist bleek met 
twee gladde banden te rijden en 
ook bleek zijn rijbewijs ingevorderd 
te zijn. Een automobiliste reed met 
een rijbewijs dat al veertien jaar ver-
lopen was. Bij de controles wer-
den in totaal 63 bekeuringen uitge-
schreven.

Veenland turnsters laten 
trainsters versteld staan!!!
De Ronde Venen - Het nieuwe 
seizoen is begonnen. Niet alleen 
het seizoen is nieuw maar alles is 
nieuw. Nieuwe oefenstof, nieuwe ju-
rering. Je kon eerst voor je oefenstof 
een tien halen maar nu kan je zelfs 
boven de tien scoren dus het is alle-
maal een beetje wennen.
In de eerste ronde was het gelijk 
druk voor ons want door het gro-
te aantal deelnemers turnde we in 
drie banen tegelijk en moesten wij 
in alle drie de banen turnen. Op 
baan 1 turnden Denise Offerman, 
Nadi Snel en Naomi Bouman hun 
wedstrijd. Zij turnen in de catego-
rie jeugd waar maar liefst 43 deel-
nemers waren. Voor de wedstrijd 
werd er hier en daar nog aan een 
oefening gesleuteld omdat we niet 
alles goed begrepen hadden. Ze be-
gonnen op balk altijd lastig en voor-
al nu met handstand en een koprol. 
Helaas verliep dat ook niet helemaal 
vlekkeloos en er werd soms wat ver-

geten en dat word met het nieuwe 
systeem heel hard afgestraft. Bij de 
andere toestellen speelde de zenu-
wen toch ook parten maar voor een 
eerste wedstrijd mogen we niet on-
tevreden zijn. In baan 2 turnde Isa 
van Loon en Kimberly Bouman. 
Voor Isa was het haar eerste wed-
strijd maar ze turnde prima oefe-
ningen. Helaas voor Kimberly wa-
ren er dit keer volop zenuwen en 
daardoor mislukte het ophurken op 
de brug en moest ze een keer van 
de balk af maar gelukkig de ande-
re twee toestellen gingen prima. In 
baan 3 turnde Amber Verkaik en 
Kimberly Moeiliker. Zij turnde al-
le twee een fantastische wedstrijd. 
Op sprong werden ze zelfs een en 
twee. Zonder enige verwachting lie-
pen we op voor de prijsuitreiking 
maar tot onze verbazing werd Kim-
berly Moeiliker 1ste en Amber Ver-
kaik 3de. Een prima prestatie waar 
we erg trots op zijn. Isa werd 15de, 

Kimberly 19de, Denise 22ste, Naomi 
18de (maar eerste op vloer) en Na-
di 19de. Ook deze turnsters kunnen 
tevreden zijn.

Inlopen
Ondanks de nieuwe jurering liep de 
wedstrijd een uur in. Precies op tijd 
ging de tweede ronde van start. Al-
leen Eva Turk en Janiek Hooijman 
kwamen in deze ronde voor Veen-
land uit. Voor deze turnsters was 
het echt hun eerste wedstrijd maar 
van spanningen was niet echt veel 
te merken. Hier en daar werd er 
een foutje gemaakt maar dat is niet 
erg. Eva werd 10de en Janiek werd 
12de. Ook voor deze turnsters een 
prima prestatie. Als laatste waren 
aan de beurt Nades Kamminga, Eva 
Prins en Julie Postma en in de ande-
re baan Sascha Stam en Puck Stra-
ver. Ook hun zaten in een catego-
rie met meer dan 30 deelnemers. 
Helaas voor Julie had ze erge buik-

pijn maar ze liet zich niet kennen en 
turnde een prima wedstrijd. We had-
den hard geoefend op de overslag 
over de kast en het werd beloond ze 
turnde hem alleen en prima en ver-
diende daarmee een heerlijke snic-
ker! Nades riep van tevoren dat ze 
wedstrijden heel leuk vond leuker 
dan trainen en dat bleek. Ze turn-
de er vrolijk op los en op balk deed 
ze dat het beste van iedereen. Ook 
Eva had er zin ze turnde veel beter 
dan dat ze op de training laat zien 
en dit werd beloond Eva werd keu-
rig 5de en Julie behaalde een prima 
15de plaats. Nades bleek de beste 
van iedereen die werd beloond met 
de 1ste plaats. Op de andere baan 
turnde Sascha en Puck hun wed-
strijd. Ze turnde vandaag een beetje 
slordig en dat werd hard afgestraft, 
want het niveau lag hoog vandaag. 
Alleen op de brug liet Sascha ieder-
een achter zich en turnde het hoog-
ste cijfer. Sascha werd 9de en Puck 
werd 13de. De trainsters waren te-
vreden en op naar onze thuis wed-
strijd in Wilnis op 6 maart. Als laat-
ste willen we onze juryleden nog 
bedanken voor het jureren de he-
le dag. 

Winst voor Atalante D2
Vinkeveen - Vrijdag 22 janua-
ri speelde de Oudenallen-Haax-
man equipe tegen de nr 8 in IJmui-
den. De eerste set begon niet al te 
secuur maar dat hinderde niet. Het 
hobbelde gelijk op voort totdat de 
Vinkeveense ploeg de voorsprong 
nam en zonder al te veel problemen 
de set pakte met 16-25. In set twee 
werd gekozen voor een alternatie-
ve opstelling, de twee middenaan-
vallers gingen op de bank en bui-
tenaanvallers Tineke Vellekoop en 
Annemarieke Wijnands werden op 
de oneigenlijke positie ingezet. Een 
en ander vooruitlopend op de twee 
volgende wedstrijden waarbij lon-
kende witte skipistes zijn verkozen. 
Even wennen, vooral in het achter-
veld is de uitgangspositie flink an-
ders en ook de blokkering op ver-
schillende posities aan het net is in-
tensiever. Maar het kon leien en na 

een aantal rally’s kwamen de ge-
le dames steeds beter op gang. On-
dertussen werd goed opgelet hoe 
de tegenstander zich opstelde. Als 
de spelverdeler voorin stond viel 
er een gat in hun midden, stond ze 
achterin dan juist niet. Buitenaan-
valler Inge Bakker maakte er handig 
gebruik van door afwisselend recht-
door achterin en dan weer het mid-
den te bestoken met fikse aanvallen. 
De andere buitenaanvaller Natalie 
van Scheppingen was geweldig op 
dreef. Verrassend mooi hoe hard ze 
op bij voorkeur scherp aangespeel-
de set-ups kan heien. 17-25. 
 De equipe bleef staan in de der-
de set en de spirit zat er goed in. 
De sterke service van Natalie van 
Scheppingen hielp ook een flinke 
hand, menige reeks werd door de-
ze kei op het telbord gezet, aange-
spoord door haar dochter mascotte 

Chanel natuurlijk. Er werd goed ge-
communiceerd en gereageerd, de 
dames op het midden groeiden in 
hun blokkeringen, aanvallen en re-
acties. Met 10-25 werd de derde set 
bijgeschreven. In de vierde set was 
er een dip en tot de 15 bleef de Vin-
keveense ploeg op 5 punten achter 
IJmuiden aan lopen. Na een time-
out en wat serieuze woorden zet-
te de yellow submarine alles op al-
les en ondersteund door veel vocaal 
geweld werd terug getroefd en ook 
dit laatste bedrijf tot een goed ein-
de gebracht met 17-25. De scheids-
rechter vroeg achteraf nog of het 
reglementair wel mag, zoveel her-
rie… (weet jij dat Roos?) Het hielp 
in ieder geval wel.
 Ondertussen zien we in de top 4 
dat VCH met 4-0 heeft verloren van 
de nr 1 Roda (13-59). Verder volgt 
op twee VCH (14-57), op 3 VHZ (13-
52) en Atalante (13-52) op de vier-
de plek. Vrijdag speelt D2 tegen de 
nummer 10 om 21:00 in De Boei. 
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Sponsor: Martin’s Smart Deal Uithoorn

Zaterdag 30 januari a.s: swingen tijdens 

de jaZZ & Blues night in uithoorn

Café de Herbergh 1883:

Zaterdag 30 januari wordt het weer groot feest in Uithoorn tijdens het 
alweer vierde Jazz en Blues Festival. Zoals u kunt lezen zal het bij café 
Drinken en Zo, café de Gevel, café de Herbergh en in het Oude Spoor-
huis weer een genot zijn om te vertoeven. Bij café de Herbergh kunt 
u gaan genieten van Mr Boogie Woogie en The Firesweep Bluesband 
featuring Guitar Ray.
Een band waar je niet veel over hoeft te vertellen. Een band die al ja-
ren bekendheid geniet en die je, als je ze eenmaal gehoord hebt, nooit 
meer wil missen. Mr Boogie Woogie (aka) Eric-Jan Overbeek is geboren 
in Nieuw Vennep en heeft van jongs af aan piano gespeeld. Hij kreeg 
het dan ook met de paplepel ingegoten als oudste zoon van Jan en Bep 
Overbeek. Als hij achter de piano zit swingt het de pan uit. Samen met 
zijn band staat hij garant voor een fantastische avond. 

Café De Gevel:
 
Bij café De Gevel kunt u genieten van Yeah Baby. Yeah Baby is een 3-
mans rockabilly formatie. Ze spelen volvette, stevige, beukende Rocka-
billy en Rock & Roll met hier en daar een vleugje swing en Blues.
De band bestaat uit Erik-Jan van de Worp (gitaar & zang), Evert van de 
Worp (drums & zang) en Paul Nagtegaal (contrabas & zang).
Yeah Baby ging in 2001 van start met het spelen van covers van o.a. 
Elvis Presley, Eddy Cochran, Carl Perkins, Gene Vincent, Chuck Berry en 
de Stray Cats. Inmiddels is het repertoire uitgebreid en zijn veel num-
mers in een nieuw jasje gestoken waar duidelijk veel Yeah Baby aan-
wezig is! 
De bandleden zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen, de broers 
Evert en Erik-Jan spelen al vanaf 1985 actief samen in diverse (Rock) 
bands, waarvan de laatste jaren samen met Paul in de Rockband The 
Mess, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan dus; back to the 
Roots, lets’ play Rock & Roll!
De kracht van Yeah Baby is de variatie in nummers, van authentieke 
Rockabilly tot stampende Rock & Roll, De meerstemmige samenzang, 
de sound van de Gretsch gitaar, de slappende contrabas, het opzwe-
pende ritme van de drums en natuurlijk het enthousiasme waarmee 
de band een liveoptreden neerzet!
Yeah Baby ! Rockabilly rules !

Café Drinken & Zo

Bij café Drinken en Zo swingt u deze avond weer de tent uit met The 
Little Boogie Boy Blues Band! De Little Boogie Boy Bluesband is een 
belangrijke vertegenwoordiger in Nederland van de Chicago-blues. De 
kwaliteiten van frontman, zanger en gitarist Hein ‘Little Boogieboy’ 
Meijer worden in blueskringen hoog aangeschreven. Gezegend met 
een hese, donkere stem en een van nature opgewekte uitstraling weet 
Little Boogie Boy steeds meer mensen voor zijn muziek te winnen. Hij 
leeft voor de blues en dat verklaart ook zijn vele reizen naar Chicago. 
Op 19-jarige leeftijd speelde hij daar al met grootheden zoals Magic 
Slim, J.W. Williams en John Primer. Jong als hij destijds was gaf deze 
laatste hem de bijnaam Little Boogie Boy. Een treffende artiestennaam 
die hij dankbaar aan z’n band koppelde. Voor deze avond zijn er naast 
The Little Boogie Boy Blues Band nog een stel geweldige muzikanten 
uitgenodigd. En wel Soutside Blues Revu gitarist :Armando Jansen! 
Blueszanger en gitarist: J.P. Rena! De man waarvan gezegd wordt: Bur-

ning up his stratocaster and blowing up his amps he’ll be rockin’ like 
there’s no tomorrow…………………..Boogie !!!!!!!!!!!!!!
Op saxofoon: Een van de beste saxofonisten van Nederland Robbert 
Tuinhof, heeft gestudeerd aan het Amsterdams Conservatorium en 
heeft in tientallen bands en aan projecten mee gedaan, hij vertoonde 
o.a. zijn kunsten bij Chick Rodgers & The Southside Bluesrevue.

Het Oude Spoorhuis

Bij Het Oude Spoorhuis vindt u het Jazz Quartet Mikado. Ook deze band 
heeft niet veel woorden nodig. Een band die zijn naam al heeft geves-
tigd en die niet voor de eerste keer zijn opwachting maakt tijdens de 
Uithoornse Jazz en Blues Nigth. Kortom: het wordt gezien het muziek-
aanbod weer een geweldig muziekspektakel in Uithoorn.

uithoornse jaZZ & Blues night
Café Drinken en Zo

Little Boogie Boy Blues Band
met gastoptredens van:
Jean Paul Rena Armando Jansen en
Robert Tuinhof

Café De Gevel

Yeah Baby
Café De Herbergh 1883

Mr. Boogie Woogie &
The Firesweep Bluesband
featuring Guitar Ray

Het Oude Spoorhuis

Jazz Quartet Mikado

Zaterdag 30 januari
het 4e jaZZ & Bluesfestival van uithoorn
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De Proosdijlanden waren 500 jaar zelfstandig
door Joop Frankenhuizen

V.I.O.S. is er klaar voor
Mijdrecht – De laatste repetities 
zijn geweest, alleen nog de gene-
rale. En dan gaat het weer gebeu-
ren. De V.I.O.S. jaaruitvoering.  Dit 
jaar op zaterdagavond 30 en zon-
dagmiddag 31 januari. In het sfeer-
volle Partycentrum De Meijert zul-
len alle afdelingen van de vereni-
ging het publiek vermaken met mu-
ziek, spectaculair slagwerk en ma-
joretteshows.
Voor de pauze ligt het accent op de 
jeugd. Met o.a. het opleidingsor-
kest, de leerling majorettes en ruim 
60 MusicKidz. De laatstgenoemden 
zullen laten zien en horen wat zij 
vanaf september in de gratis lessen 
allemaal al geleerd hebben.
Na de pauze met de grote verloting, 
het showblok met de showband die 

ondermeer de muziek van de nieu-
we taptoeshow “With or without 
you” speelt. Deze show op muziek 
van de legendarische Ierse popfor-
matie U2 is in 2009 in première ge-
gaan.
V.I.O.S. kan overigens altijd nog mu-
zikanten en majorettes gebruiken 
voor deze show. Ben je een erva-
ren muzikant of zoek je als majoret-
te een uitdaging, meld je dan nu aan 
bij voorzitter Marcel van Scheppin-
gen. (06-20707280).
Op de zaterdagavond is er na afl oop 
van de uitvoering nog een gezellige 
afterparty.

Entree
De uitvoering begint op zaterdag-
avond om 20.00 uur en op zondag-

middag om 14.00 uur. De zaal gaat 
een half uur voor aanvang open. De 
entreeprijs is 5 euro per persoon. 
Alleen op zondagmiddag is de en-
tree voor kinderen tot 12 jaar gra-
tis, mits onder begeleiding van een 
volwassene. Kaartjes kunt u aan de 
zaal kopen. De kans is echter groot 
dat de zaal dan al is uitverkocht. Dus 
wilt u zeker zijn van een plaats, koop 
dan uw kaartjes op één van de voor-
verkoopadressen. In Mijdrecht is dat 
Primera De Jong, in winkelcentrum 
de Lindeboom en in Vinkeveen tus-
sen 16.00 en 20.00 uur bij familie 
V.d. Linden, Snippenlaan 31.
Voor informatie over V.I.O.S. en 
dweilorkest DORST kunt u terecht 
op  www.vios-midreth.nl en  www.
dweilorkest-dorst.nl.

Kennismakings muziek-
lessen voor peuters!
Vinkeveen - Op woensdag en don-
derdagochtenden vind in Vinkeveen 
de cursus 
Muziek in de Kring plaats.
Elke ochtend gaat een groepjel kin-
deren samen met Sem de giraf, op 
muzikale ontdekkingsreis. We leren 
nieuwe liedjes, dansjes en maken 
kennis met veel verschillende mu-
ziekinstrumentjes.  De cursus is be-
doelt voor ouders/grootouders met 
kinderen in de leeftijd van 9 maan-
den tot 4 jaar, en bied op een speel-

se manier allerlei muzikale activitei-
ten aan.
Deze activiteiten sluiten aan bij de 
leeftijd van de kinderen en is er  op 
gericht allerlei verschillende ontwik-
kelingen bij de kinderen te stimule-
ren.
We stimuleren o.a.  het luisterver-
mogen en daarmee de concentratie 
van de kinderen. Maar ook de mo-
torische ontwikkeling komt veelvul-
dig aan bod.
Lijkt u het leuk om samen met uw 

kind/kleinkind een keer mee te kij-
ken/doen, dan bent u van harte wel-
kom op onze kennismakingsles mu-
ziek in de kring .
Op woensdag 27 Januari kunt u van 
11.00 tot 11.45 mee doen met de 
peutergroep (2 tot 4 jaar) Op don-
derdag 28 Januari kunt u van 10.00 
tot 10.45 mee doen met de dreumes-
groep (9 maanden tot 2 jaar)   De 
kennismakingslessen vinden plaats 
in Verzorgingshuis Zuiderhof, Fu-
tenlaan 50 te Vinkeveen. Voor meer 
informatie of als u zich wilt aanmel-
den voor de kennismakingsles of 
de gehele cursus dan kunt u con-
tact opnemen mat de docente An-
gela Smit-Strubbe, 0297-265531 of 
06-52237152.

AJOC gaat Après Skiën!
Mijdrecht - Ieder jaar worden ski- 
en snowboardplezier in de Europe-
se skigebieden traditioneel afgeslo-
ten met een echt Après Ski feestje. 
De echte wintersporters weten na-
tuurlijk dat het dat Après Ski feest is 
waar het om gaat!

Voor zo’n gezellig feestje hoef je niet 
helemaal naar de Alpen, want AJOC 

heeft dit gelukkig ook ontdekt en or-
ganiseert daarom ook dit jaar weer 
een fi jn Après Ski feestje!
Waarom zou je de fi les, de gips-
vlucht en het skiliftgedoe riskeren? 
Feesten kan tenslotte ook gewoon 
in Mijdrecht in de Immitsj. Hier barst 
namelijk op zaterdag 6 februari hét 
Après Ski feest los! Natuurlijk com-
pleet met Flügel, jägermeister en de 

beste Après Ski hits. Want Après 
Ski, wie wil dat nou niet? 
Kom voor het echte Après Ski ge-
voel op 6 februari naar Immitsj op 
Windmolen 75. Je bent welkom van-
af 21.30 uur! De entree is 5,- voor 
niet-leden, en 4,- voor AJOC le-
den. Onder de 16 heb je nog even 
geen entree, dus neem je legitima-
tie mee!

Toneelcursus voor meer 
zelfvertrouwen
De Ronde Venen - Kan uw kind 
wel wat meer zelfvertrouwen ge-
bruiken?

Vind uw kind toneel spelen leuk?
Bij de Toneelclub Durven & Doen le-
ren de kinderen door middel van to-
neelspelletjes en speciaal ontwik-
kelde oefeningen, steviger in hun 
schoenen te staan, zichzelf te uiten, 
open te staan voor anderen, samen 
te werken, eigen ideeën vorm te ge-
ven en ruimte te durven innemen.
Onzekere kinderen hebben meer 

tijd nodig om zich te (leren) uiten 
en hun fantasie en eigenheid te ge-
bruiken. Daarom ontwikkelde As-
trid Millenaar speciaal voor hen de-
ze cursus.

Bij de Toneelclub Durven & Doen le-
ren de kinderen vaardigheden die 
nodig zijn bij het toneel spelen, zo-
als het uiten van emoties en samen-
werken met elkaar. 

Er wordt niet naar een uitvoering 
toegewerkt.

 “De toneelstukjes waren heel leuk”, 
“het was gezellig met elkaar”, ”hier 
werd ik niet gepest”, “ik durf nu 
meer”… zijn enkele reacties van 
kinderen die al mee hebben gedaan 
met de Toneelclub Durven & Doen.
 
Het nieuwe lesblok start in februari 
2010 op woensdagmiddag voor de 
leeftijd 8 t/m 12 jaar.

Interesse? Kijk dan op de websi-
te www.despeltuin.nl. voor de les-
dagen-en tijden. Tevens vindt u hier 
meer informatie over de andere to-
neelcursussen en sociale vaardig-
heidstrainingen. U kunt ook contact 
opnemen met Astrid Millenaar, tele-
foonnummer 0297-285520 of via e-
mail: astrid@despeltuin.nl

Onder deze titel beschreef ik in 1999, in het 
aprilnummer van ‘De Proosdijkoerier’, de geschie-
denis van het gebied van oudsher bekend als de 
proosdijlanden. In mei 2008 benadrukte ik in deze 
krant de rol van Uithoorn in dat gebied en het 
‘belang’ dat onze  volksvertegenwoordigers plot-
seling aan de rivier de Amstel hechtten waardoor 
Uithoorn in 1819 van de ene dag op de andere in een 
andere provincie terecht kwam en de band met de 
proosdijlanden verbroken werd. In 1989 werden de 
vijf overgebleven kernen samengevoegd en ontstond 
de gemeente De Ronde Venen. Anno 2010 wil het rijk 
de gemeente Abcoude bij die vijf kernen voegen met 
als gevolg discussie over de naam van het dan nieuwe 
gebied. Reden om nog eens terug te kijken naar die 
proosdijlanden van toen en de macht die zij hadden.

 
DE RECHTSMACHT
De rechtsmacht of jurisdictie, bepalend voor gezag, 
macht en heerschappij over de verschillende dorpen 
in de provincie Utrecht, is in verreweg de meeste 
gevallen afgeleid van de landsheerlijkheid van de 
bisschop van Utrecht. De basis ervoor wordt gelegd 
in de 10e eeuw als keizer Otto 1 in april 953 grote 
gebieden schenkt aan de Utrechtse kerk. Meerdere 
gebieden zullen volgen en als de bisschop dan ook 
nog eens grafelijke rechten krijgt over de gebieden 
buiten zijn domeinen, kan hij in de 11e eeuw al als 
een machtig wereldlijk en kerkelijk heerser worden 
betiteld. 

De proost van het kapittel van Sint Jan kan echter 
verwijzen naar een oorkonde uit 1085 waar zwart 
op wit staat dat hem door de bisschop de gehele 
rechtsmacht over de proosdijlanden zal worden 
verleend zodra die landen bewoond zullen zijn. Het 
gaat om het gebied omzoomd door de riviertjes Amstel, 
Waver, Winkel, Angstel en Aa. In 1305 verklaart de dan 
regerende bisschop van Utrecht dat alle hoge jurisdictie 
aan hem toekomt, tenzij een ander het bezit ervan met 
oorkonden kan staven. Omdat alleen de proost van 
Sint Jan dat kan, acht de bisschop zich sindsdien, de 
proosdijlanden uitgezonderd, de enige drager van de 
hoge rechtsmacht.  De rechtsmacht bestaat dan uit twee 
delen. De hoge rechtsmacht  in lijfstraffelijke zaken en 
de lage rechtsmacht in boetstraffelijke zaken. De hoge 
rechtsmacht wordt in het algemeen in regionaal kader 
uitgeoefend, de lage op lokaal niveau. 

BEGERENSWAARDIGE LANDEN
Herhaaldelijk wordt dan door verschillende macht-
hebbers geprobeerd de proosdijlanden in handen 
te krijgen. Immers het bezit van die landen betekent 
kerkelijke macht en wereldlijke macht. Het eerste 
geschil is in 1252 met de graaf van Holland. Het gaat 
over het bezit van onder meer de landen van Westveen, 
Kudelstaart en een deel van Nieuwveen. Het geschil 
wordt in der minne geschikt. Rond 1325 probeert de dan 
regerende graaf van Holland het nog eens. Tevergeefs. 
In 1382 probeert de bisschop van Utrecht de door zijn 
voorganger Koenraad weggeschonken rechtsmacht 
terug te krijgen door te verklaren dat de hoge jurisdictie 
van de landen ten westen van Vecht aan hem toebehoort. 
Hij wordt door rechtsgeleerden in het ongelijk gesteld.

In 1477 probeert zijn opvolger, bisschop David van 
Bourgondië, het met behulp van soldaten. Als het langs 
gerechtelijke weg niet lukt, dan moet het maar met 

wapengeweld, moet die omstreden bisschop gedacht 
hebben. Omstreden omdat hij aan de ene kant streng 
toezicht hield op de kwaliteiten van de geestelijkheid 
en aan de andere kant omdat hij niet schroomde zich 
te bedienen van intriges en militair geweld. Tijdens de 
verovering van Mijdrecht in 1477 slaagt zijn maarschalk 
Gerrit van Achttienhoven er in de opgestelde galg, met 
de lijken van geëxecuteerde misdadigers er nog aan, 
omver te laten werpen. Hij wilde ermee aantonen dat 
de proost van Mijdrecht geen recht heeft op de hoge 
jurisdictie. Pas in 1482 zal paus Sixtus IV beslissen in het 
voordeel van de proost. 

EINDE SOEVEREINITEIT
Het bezit van de hoge rechtspraak bij de proost van 
St. Jan komt steeds meer onder druk te staan. In 1525 
draagt keizer Karel V de wereldse bevoegdheden van 
de bisschop van Utrecht over aan het Huis Habsburg. 
De keizer wordt daarmee de nieuwe landsheer in de 
provincie Utrecht en proost Albert Pigge, die dan de 
scepter zwaait, vreest dat het niet lang meer zal duren 
of de proosdijlanden worden niet langer als zelfstandig 
gebied aangemerkt. Dank zij zijn verzet - hij wordt in 
1538 door de Grote Raad van Mechelen op bijna alle 
punten in het gelijk gesteld - verklaart de keizer tenslotte 
dat hij als erfheer de  proosdijlanden in bezit heeft, maar 
dat de proost er de hoge jurisdictie mag houden. In feite 
betekent het dat de soevereiniteit die Pigge claimt niet 
wordt erkend, maar dit wordt als zodanig door de Grote 
Raad niet vastgelegd. 

Vijftig jaar later zal proost Bucho van Montsima in zijn 
geding met de Procureur Generaal van de Staten van 
Utrecht een nederlaag lijden. De Secrete Raad van 
Utrecht verklaart dan dat de proosdijlanden onderdeel 
uitmaken van het land van Utrecht. Het adviesorgaan 

bevestigt daarmee dat de door de proost geclaimde 
soevereiniteit over die heerlijkheid niet wordt erkend. 
De hoge rechtspraak in het gebied wordt wel bevestigd, 
zij het dat de berechting van zware misdrijven wordt 
uitgezonderd. Door de oorlogshandelingen zal het nadien 
nooit meer tot een defi nitieve uitspraak van het hoogste 
rechtsorgaan komen. Na de dood van proost Bucho van 
Monsima in 1594 eindigt dan ook de middeleeuwse 
heerschappij van de proosten van St. Jan defi nitief. De 
proosdijlanden zijn een gewone heerlijkheid geworden, 
zij het een heerlijkheid met een verheven aanzien.     

EINDE PROOSDIJLANDEN
Met de komst van de republiek der verenigde Nederlanden 
en het uitroepen van de gereformeerde kerk tot 
staatskerk komt er een eind aan de proostbenoemingen 
door de paus. Voortaan worden proosten benoemd door 
de Staten van Utrecht. De proosdij van St. Jan wordt dan 
een speeltje van de stadhouders, die het aanwenden 
om familieleden aan een eervolle positie te helpen. Dit 
zal duren tot de Bataafse omwenteling defi nitief een 
einde maakt aan het regentendom en daarmee aan de 
proosdij van St. Jan.

DE LAGE RECHTSMACHT
Het district waarbinnen iemand rechtsmacht bezit wordt 
in Utrecht ‘gerecht’ genoemd. Dezelfde term wordt ook 
gebruikt om het college van schout en schepenen aan 
te duiden. In die betekenis bestaat een gerecht uit 
de schout en een wisselend aantal buren. Zij die als 
eigenaar of bezitter van een volle hoeve een vol erf 
vertegenwoordigen zijn volgeërfd en tellen als volle 
buur staatsrechtelijk mee in de buurschappen. Onder 
volle hoeve wordt verstaan de hoeveelheid land dat door 
een normaal gezin kan worden bewerkt en waarvan dat 
gezin kan leven. Buurschappen of marken worden in 

de middeleeuwen bestuurd door een ding. Alleen de 
meest geschikte volgeërfde ten huize mag het ding 
bijwonen en meebeslissen over de uitvoering van de 
dingplicht en weerplicht. Het gaat dan om de zorg voor 
dijken, de rust bij de gezamenlijke buren, de zorg voor 
buurwegen enzovoort.    

SCHOUT EN SCHEPENEN
In de praktijk kenmerkt burenrechtspraak zich vaak door 
partijdigheid, een te grote of  te lage opkomst en door 
ruzies. Deze gang van zaken wordt als onbevredigend 
ervaren zodat de burengerechten in de 16e en de 
17e eeuw worden omgezet in schepengerechten met 
een vast aantal schepenen, op termijn benoemd en 
beëdigd door de maarschalk. Zij moeten zijn “mannen 
met eere van goede name ende fame”. Zij worden 
aangesteld door de gerechtsheer, gerekruteerd uit de 
geërfden en kunnen hun benoeming niet weigeren. Zij 
treden op, net als vroeger de buren, als oordeelvinders 
en vonniswijzers, waartoe de schout hen als voorzitter 
maant. 

Op 14 maart 1798 wordt de criminele rechtspraak 
door plattelandsgerechten door een resolutie van het 
intermediair bestuur van het voormalig gewest Utrecht 
afgeschaft en overgebracht naar het Hof. Intussen zijn 
ook de bestuurstaken en de rechterlijke bevoegdheden 
in de dorpen strenger gescheiden. Er komen 
gemeentebesturen gekozen door grondvergaderingen 
van burgers, terwijl schepenrechtbanken, zowel in 
steden als in dorpen, vooralsnog hun functie blijven 
uitoefenen.
Pas op 1 maart 1811 worden alle schepenrechtbanken 

in steden en dorpen afgeschaft en worden er, net als 
in andere gebieden van het Franse keizerrijk waarvan 
Utrecht toen deel uitmaakte, rechtbanken per kanton en 
per arrondissement ingevoerd.

ABCOUDE
Uit onderzoek van historicus Hans Heniger blijkt dat de 
proost van het kapittel van St. Pieter in de 14e eeuw niet 
alleen het gerecht van Aasdom-in-het-Veen (waaronder 
Vinkeveen), maar ook de gerechten Abcoude-Proostdij 
en Abcoude-Aasdom in bezit had. In Abcoude-Proostdij 
bevonden zich de kerk en het dorp van Abcoude. De 
proost verpachtte de drie gerechten aan de heren 
van Abcoude, die deze gerechten bestuurden en 
daar waarschijnlijk ook de schout en de schepenen 
aanstelden. In 1437 droeg de proost het beheer van 
al zijn goederen over aan de deken en het kapittel 
van St. Pieter. In die overdracht waren ook begrepen 
de drie gerechten van Abcoude-Proostdij, Aasdom-
Proostdij en Aasdom-in-het-Veen. In 1459, na het 
overlijden van Jacob van Gaasbeek, de laatste heer van 
Abcoude, hebben deken en kapittel van St. Pieter de 
drie gerechten nooit meer verpacht en bestuurden zij 
die zelf als gerechtsheren. Pas in 1795, bij de Bataafse 
omwenteling, eindigde hun bestuur. Kort daarna werd 
Abcoude een zelfstandige gemeente.

Wanneer u nog meer wilt weten over de geschiedenis 
van de proosdijlanden, word dan voor vijftien 
euro per jaar lid van de historische vereniging ‘De 
Proosdijlanden’ U ontvangt dan vier keer per jaar ‘De 
Proosdijkoerier’, het periodiek van de vereniging vol 
met historische verhalen.
Lid worden? Bel 0297-286170.     



Regio - Bij Bonny’s Beauty heb-
ben ze weer een spectaculaire nieu-
we behandeling. Eigenaresse Bon-
ny van Diemen is altijd weer op zoek 
naar nieuwe noviteiten voor anti-
aging en huidverbetering. Zij is dan 
ook bijzonder trots u mede te delen 
dat zij de eerste salon in Nederland 
is met deze nieuwe behandeling.
 De unieke, gepatenteerde Tripollar 
radio frequentie technologie zorgt 
voor veilige, klinisch bewezen be-
handelresultaten voor gelaat en li-
chaam.

Wat kunnen we behandelen 
met de Tripollar?
- Huidverstrakking 
- Huidverbetering en verjonging 
- Rimpel en littekenvermindering 
- Contourverbetering 
- Vetvermindering 
- Cellulitevermindering 
- Centimeters verliezen 

Tijdens de behandeling voelt u 
warmte op het behandelgebied die 
ontstaat door de toevoer van radio-
frequentie, en is volledig pijnloos.

12 en 13 februari zijn er bij Bonny’s 
Beauty open demo dagen.

U kunt hiervoor een afspraak maken 
om een gratis demo behandeling te 
boeken. Zie de advertentie elders in 
deze krant. 

‘Hebben de planten het bui-
ten in de winter ook koud?’, 
vroeg iemand mij een paar 
weken geleden. ‘Natuurlijk 
niet’, antwoordde ik, ‘want ze 
hebben toch geen hersens? 
En dus voelen ze niks, ook 
geen kou’.
Ondanks dat planten het dus 
niet koud kunnen hebben, 
moeten ze wel hun maatrege-
len treffen om de koude win-
terperiode hier in Nederland 
goed door te komen. Planten 
kunnen namelijk niet voor een 
paar maanden naar warme-
re gebieden vertrekken, zoals 
trekvogels dat kunnen. Hoe 
beschermen planten zich te-
gen strenge winterkou?

Veel eenjarige planten over-
leven de winter door aan het 
einde van het groeiseizoen 
zaden te vormen. Zaden be-
vatten vaak weinig water en 
zijn daardoor goed bestand 
tegen de koude winterperi-
ode en strenge vorst. Na de 
winter kiemen de zaden, en 
ontwikkelen zich weer nieuwe 
planten.

Overjarige planten pakken 
het anders aan. Ze gaan in 
rust.
Als hun bladeren gevoelig zijn 
voor bevriezing, kunnen ze die 
in het najaar laten vallen. Veel 
loofbomen en struiken in onze 
klimaatzone doen het op die 
manier. De nuttige stoffen, die 

in de bladeren zitten, worden 
er wel eerst uitgehaald. Het 
water dat nog in het hout-
weefsel en wortels aanwezig 
is, raakt bij vorst onderkoeld, 
maar bevriest niet. De nieuwe 
bladeren zijn in aanleg gedu-
rende de winter al aanwezig, 
maar zitten goed beschermd 
in de knoppen. In het voorjaar 
komen ze te voorschijn.
Een andere aanpak is om de 
bladeren gewoon te laten af-
sterven en zich terug te trek-
ken in ondergrondse plan-
tendelen die beter bestand 
zijn tegen de vorst. Veel vaste 
planten in de tuin doen het op 
die manier. In het voorjaar zie 
je dan weer nieuwe scheu-
ten uit de grond tevoorschijn 
komen.
Sommige bomen en struiken 
houden hun blad in de win-
ter. Het zijn vaak soorten met 
relatief kleine, donkergroene 
en vrij dikke bladeren, bijvoor-
beeld hulst en Rhododen-
drons. Dat is ook gunstig om 
de verdamping te beperken. 
Want als de zon er in de win-
ter op schijnt, en de grond is 
hard bevroren, dan verdam-
pen de bladeren wel water, 
maar kunnen de wortels geen 
water opnemen. En dan kan 
de plant dood gaan.

Van sommige plantensoorten 
zijn de bladeren goed bestand 
tegen vorst. Veel grassoorten 
zijn daarvan een voorbeeld. 
De groei is er grotendeels uit 
in de winter, maar door aan-
passingen in de plant, wordt 
voorkomen dat het blad be-
vriest en dood gaat. Vaak 
neemt de concentratie van 
bepaalde stoffen in de plan-
ten cellen toe, onder andere 
van suikers en bepaalde vet-
zuren. Daardoor kan de plant 
in de winter op een laag pitje 
blijven functioneren.

Groeten van een koude 
IVN-er, brrrrr …..
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Windmolen na weken 
stilstand weer productief
Mijdrecht -  Het is menigeen op-
gevallen: de fraaie en trotse wind-
molen op het terrein van SC John-
son Europlant BV stond al van vóór 
de kerstdagen stil. Te koud? IJsvor-
ming op de wieken? Of gewoon af-
geschakeld? Het laatste was een 
feit. Bij navraag vertelde een woord-
voerster van SC Johnson dat hier 
ging om een storing in de tandwiel-
kast. “Inderdaad is de windmolen 
een poosje uit de running geweest 
wegens een storing in een essen-
tieel onderdeel van de aandrijving. 
Dat kon tussen Kerst en Nieuwjaar 
niet verholpen worden door de leve-
rancier (Vestas) omdat er geen mid-
delen en mensen beschikbaar wa-
ren. Er moet een grote kraan aan te 
pas komen om boven bij het turbi-
negedeelte onderdelen te kunnen 
loskoppelen en nieuwe te kunnen 
aanbrengen. Monteurs doen dat ter 
plaatse in het turbinehuis. De tand-

wielkast moest vervangen worden 
en dat duurde even. Maar als het 
goed is draait de windmolen nu al-
weer stroom. De productie in de fa-
briek heeft door de storing niet stil 
gelegen. Er is altijd nog elektrische 
stroom via het openbare net voor-
handen. Via een eigen schakelsy-
steem hier op het terrein kan de 
windmolen als producent van elek-
triciteit naar believen ‘in’ en ‘uitge-
schakeld’ worden. Het is natuurlijk 
prachtig als je de fabriek via een ei-
gen opwekking van duurzame ener-
gie in bedrijf kunt houden. Maar 
zo’n windmolen blijft een stuk me-
chaniek, hoe mooi en technisch ge-
avanceerd dat dan ook is. Storingen 
kunnen altijd voorkomen. Gebeurt 
bij een auto ook wel eens.” Aldus de 
woordvoerster van SC Johnson die 
overigens verheugd was de wind-
molen op het terrein weer in wer-
king te zien.

B-Boys breaken er op los 
bij Danscentrum Colijn!
Uithoorn - Afgelopen dinsdag vond 
de laatste les plaats van deel I van 
de breakdancecursus van dit sei-
zoen bij Danscentrum Colijn. Van 
deze laatste les wordt altijd iets bij-
zonders gemaakt. De beginners 
mochten ten overstaan van de ou-
ders, broertjes en zusjes, vriendjes 
en vriendinnetjes en de opa’s en 
oma’s hun kunsten laten zien. Tij-
dens de les werden de laatste aan-
wijzingen gegeven door docent Syl-
vain en konden de b-boys laten zien 
wat zij geleerd hebben in de afgelo-
pen 15 weken. Eerst in groepsver-
band en later ook individueel. Aan 
het einde van de les ontvingen alle 
deelnemers een prachtig certifi caat.
De gevorderden hadden natuurlijk 
ook de laatste les en zij gingen te-
gen elkaar battelen. De battle is een 
soort wedstrijd binnen de break-
dance, waarbij de ene b-boy de an-
dere uitdaagt. Ze laten dan hun bes-
te tricks en danspasjes zien. De bat-
tle werd beoordeeld door 3 juryle-
den. Het was een prachtig spektakel 
niet in de laatste plaats door de ge-
weldige wedstrijdbegeleider Sylvain.  
Met de microfoon wist hij de brea-
kers tot grote hoogte te brengen en 

de enthousiaste reactie van het pu-
bliek hielp natuurlijk ook enorm!! De 
battle werd uiteindelijk gewonnen 
door Vincent Louka.
Axel en Heleen Colijn hebben sa-
men met Sylvain plannen om een 
extra training te organiseren voor 
degenen die nog beter willen gaan 
breaken en misschien ook leuk vin-
den om af en toe mee te doen aan 
een show of een wedstrijd.

Deel II van dit breakdanceseizoen 
start vanaf 26 januari a.s.. Deelne-
men aan de cursus breakdance kan 
vanaf 7 jaar, mits er nog plaats is op 
de groep. Er zal nu naar de jaarlijk-
se afsluiting van het dansseizoen 
worden toegewerkt: de theatershow 
Night of the Proms 2010! Een gewel-
dige show waarbij alle dansvormen 
van Danscentrum Colijn vertegen-
woordigd zullen zijn, de basis wordt 
gevormd door de leerlingen van de 
balletgroepen én de breakers . De-
ze show vindt plaats in het weekend 
van 5 en 6 juni. Vanwege het grote 
aantal deelnemers en daardoor ook 
de vele bezoekers, gaan er dit jaar 
drie shows plaatsvinden. Meer info?  
www.colijndancemasters.nl

Knotten rond het
Fort a/d Drecht
Uithoorn - Ook aanstaande zater-
dag 30 januari gaat de Knotgroep 
Uithoorn weer aan de slag. Dit 
wordt een extra werkdag voor hen. 
Maar die is wel nodig om het werk 
rond het Fort af te krijgen, zoals dat 
in dit seizoen zou moeten. 

Blijkbaar groeien de wilgen in de af-
gelopen drie jaar rond het Fort aan 
de Drecht zo stevig uit, dat daar veel 
werk aan zit. En die wilgen moeten 
echt dit jaar nog geknot worden, an-
ders worden ze te zwaar en kunnen 
ze stuk waaien.

Zaterdag verzamelt de Knotgroep 
zich om 9.00 uur zich bij de Genie-
loods aan de Grevelingen in Uit-
hoorn. 
Iedereen die het leuk vindt om op 
een actieve manier bezig te zijn in 
de natuur, is van harte welkom.
De Knotgroep zorgt voor goed ge-
reedschap, voor koffi e en thee met 
koek, rond half elf, en voor soep om 
één uur. Zorg zelf voor een beker 
met lepel en voor waterdicht schoei-
sel.
Voor verdere informatie: Bert 
Schaap, 0297-565172.

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

   Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘ Goed Geschoten’. Per mail kan het 
naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuithoorn@meerbode.nl”. 
Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 19, 3641 CB in 
Mijdrecht.  
Vorige week ontvingen we deze foto’s.....

Je kan niet vroeg genoeg 
beginnen

Ik vond dit wel een foto om naar jullie toe te sturen. Mijn kleindochter 
Gwen zat op de wc en wou de krant. Ze zei: “net als opa”. 
Nou het is voor jullie een goed teken en je kan niet vroeg genoeg begin-
nen toch. 

Met vriendelijke groet Mary Kok uit Mijdrecht.

Voorjaar op de bovendijk!
Wilnis - Sven en Raoul van Zijl hebben 7 geitjes en een logeerbok, eentje 
daarvan had al snel een dikke buik en heeft dinsdagavond 19 januari ‘10 
tussen 18.00 en 18.30 3 lammetjes gekregen!!!!! 2 geitjes en 1 bokje. Moe-
der en kinders maken het prima!!!!!

Meer Grutto’s in de 
Demmerikse Polder
De Ronde Venen - De Groene Ve-
nen organiseerde in november van 
het vorige jaar haar 2e Grutto-work-
shop. Een groot aantal vragen werd 
voorgelegd aan deelnemers van o.a. 
SOVON Vogelonderzoek Nederland, 
Staatsbosbeheer, de agrarische na-
tuurvereniging, weidevogelbescher-
mers en agrariërs zoals: Is er een 
minimum-areaal nodig om weide-
vogels in stand te houden? Wat be-
tekent moerasvegetatie voor weide-
vogels? Zitten daar veel bedreigen-
de dieren in zoals de hermelijn, de 
vos, de buizerd etc.? 

Nederland is voor de grutto een heel 
belangrijk broedgebied. Een essenti-
ele rol daarin is weggelegd voor on-
ze Demmerikse Polder. Grutto-jon-
gen gedijen het beste als er rust is 
in het broedgebied, als er pas wordt 
gemaaid als de jongen vliegvlug zijn 
en als de kuikens in een kruidenrijk 
grasland hun insectenmaaltje kun-
nen vinden. 

Een belangrijke conclusie van de 
workshop is dat de polder Groot 

Wilnis-Vinkeveen een gebied is met 
heel veel potentie voor weidevo-
gels en dat het met de juiste maat-
regelen zeer goed mogelijk is om de 
Gruttopopulatie fors te laten groei-
en. Op termijn zou het gebied fun-
geren als weidevogel-kraamkamer 
en stapsteen voor andere weidevo-
gelgebieden.

Alle resultaten van de workshop 
zijn opgenomen in de notitie die De 
Groene Venen over het Grutto-be-
leid heeft geschreven. Deze uitkom-
sten zullen worden meegenomen in 
de uitvoeringsagenda die door Bu-
reau Wing zal worden opgesteld. 
Bureau Wing werkt in opdracht van 
de Provincie Utrecht samen met alle 
belanghebbende aan een gebieds-
convenant voor de inrichting van 
Groot Wilnis – Vinkeveen. Verwacht 
wordt dat het convenant in janua-
ri 2010 zal worden ondertekend. Ie-
dereen die in dit onderwerp is ge-
interesseerd kan de Grutto-nota 
downloaden via de website van De 
Groene Venen (www.degroeneve-
nen.eu).

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Brrr …., wat is het koud

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

De oplossing voor een 
strakker uiterlijk
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Qui Vive J A1 sluit 
zaalhockey af met knappe 
overwinningen
Uithoorn - Met twee fraaie over-
winningen in de topklasse heeft 
Qui Vive Jongens A1 de zaalhoc-
keycompetitie afgesloten. Het is een 
prima start van de voorbereiding 
voor de tweede helft van de Inter-
districtscompetitie, die in het eer-
ste weekend van maart op het veld 
wordt hervat.
Alliance werd afgelopen zondag in 
de Kennemer Sporthal in Haarlem 
met 2-3 nipt verslagen en kampi-
oenskandidaat Pinoké liet zich door 
de Uithoornse hockeyers met 3-7 
verschalken.

Daarmee nestelde Qui Vive zich ste-
vig in de top-3 van de zaalhockey-
competitie, helaas net niet voldoen-
de om door te gaan naar de dis-
trictskampioenschappen. Qui Vive 
Jongens A1 overwinterde in de top-
klasse van de zaalhockeycompetitie 
in een zware poule,  met onder meer 
Rood-Wit en Pinoké, de gedood-
verfde kandidaten voor het districts-
kampioenschap van Noord-Holland. 
In eerdere spelrondes werd tegen 
zowel Rood-Wit (1-1) als Pinoké (5-
5) een gelijkspel afgedwongen, van 
Terriërs werd twee keer gewonnen 
en van Alliance één keer, maar te-
gen Alkmaar wisten de Uithoornse 

hockeyers geen punten te pakken. 
,,Zaalhockey kent veel minder voor-
spelbare uitslagen dan veldhockey 
en vereist een totaal andere tech-
niek en tactiek”, aldus trainer Dan-
ny Bakker van Qui Vive Jongens A1.   

Nipte 
In de eerste competitieronde eind 
vorig jaar trad Qui Vive aan te-
gen Alliance en werd de ploeg uit 
Heemstede met 1-0 verslagen. Af-
gelopen zondag begon Qui Vive flit-
send, kwam dankzij een fraai doel-
punt van Tom Gunther met 0-1 voor 
maar keek in de rust tegen een 2-1 
achterstand aan. In de tweede helft 
scoorden Casper Wilmink en Jasper 
van Hijfte, stopte keeper Mats Kaas 
een strafbal en zo pakte Qui Vive de 
eerste drie punten van de laatste 
wedstrijdronde.

Thriller 
In de laatste wedstrijd van de zaal-
hockeycompetitie stond alleen nog 
de sportieve eer op het spel: Pinoké 
was al zeker van plaatsing voor het 
kampioenschap van het district en 
Qui Vive van de derde plek in de 
Topklasse A. Pinoké ging voortva-
rend van start, maar een stug ver-
dedigend Qui Vive hield de Amster-

dammers op afstand. Maarten Sterk 
bracht Qui Vive uit een counter na 
een strafcorner op een 0-1 voor-
sprong, die door een fraai slim doel-
punt van Tom Gunther voor de rust 
nog werd vergroot tot 0-2. Na de 
hervatting werd het een zeer span-
nend duel. Pinoké kwam terug en 
scoorde twee keer, maar  Qui Vi-
ve wist met doelpunten van Tom 
Gunther en Daniël de Graaf ook het 
net twee keer te vinden. Bij de 2-4 
voor Qui Vive wisselde Pinoké de 
keeper voor een veldspeler en dat 
leek resultaat op te leveren: de Am-
sterdammers brachten met 3-4 de 
aansluitende treffer tot stand. Met 
slimme tactische omzettingen en 
onweerlegbare versnellingen zetten 
Maarten Sterk en Daniël de Graaf 
(2x) Qui Vive echter op een onver-
wachte, maar niet minder verdiende 
3-7 voorsprong.

De sterke afsluiting van de zaalhoc-
keycompetitie is een goede start 
voor de tweede helft van de Inter-
districtscompetitie. In de voorbe-
reiding hierop treedt Qui Vive on-
der meer aan tegen Leiden, Leoni-
das, Klein Zwitserland en streekge-
noot Myra, om vanaf 6 maart de weg 
omhoog te hervinden.  

Qui Vive Jongens A1 eindigde in de Topklasse zaalhockeycompetitie op een mooie derde plaats

Peter Maijenburg heeft de 
opgaande lijn te pakken
De Kwakel – In de 6e ronde van de 
tweede competitiehelft van biljart-
district Veen en Rijnstreek moest 
het team van Frans van Doorn op 
bezoek bij Harago uit Langeraar. 
Door de tegenvallende prestaties 
in de eerste helft van Peter Maijen-
burg en het bijzondere sterke op-
treden van Frans van Doorn wissel-
den de twee companen van plekje 
in het team. Frans van Doorn mag 
zich nu 1e speler noemen en Peter 
tweede speler.  Frans mocht het op-
nemen tegen Jan Vlietkant. Frans 
had nog een nasmaak van de vori-
ge keer in zijn mond. Toen kreeg hij 
maar 22 beurten van zijn tegenstan-
der. Deze week was het al niet an-
ders. Jan Vlietkant ging van aquite 
met een serie van 9 en twee beur-
ten later nog eens een serie van 
13 er overheen. Frans zat er bij en 
keek ernaar. In twee beurten had 
Jan Vlietkant de helft van zijn partij. 
Voor de andere helft had hij nog 19 
beurten nodig. Frans kwam er uit-
eindelijk 22 tekort. Het humeur van 
Frans werd er niet beter op. Tweede 
speler Peter Maijenburg put ener-
gie uit zijn demotie. Het totaal ge-
middelde in de tweede helft tot nu 
toe laat zien dat Peter de opgaan-
de lijn weer te pakken heeft. Van te-
genstander Joop Koeleman had Pe-
ter geen gevaar te duchten. Na 13 
beurten had Joop alleen nog maar 
streepje op zijn papiertje staan. Pe-
ter deed het ruim beter. In 41 beur-
ten, voor zijn doen wat aan de hoge 
kant, had Peter zijn 52 caramboles 
bij elkaar. Joop kwam er 20 tekort. 
Voor het extra punt was dit intres-
sant want dit hefde het tekort aan 
caramboles van Frans weer op. Der-
de speler Ton Onderwater had de 
avond van zijn leven. Als Ton zich 
rond de tafel begeeft en van de ene 
naar de kant van het biljart loopt 
voelt Ton zich in zijn element. Als 
de tegenstander dan ook nog een 
beetje vriendelijke ballen gaat neer-
leggen kan het gebeuren dat Ton in 
29 beurten uit gaat. Ruim 1,3 en dat 
is top voor Ton. Maus de Vries ging 
lange tijd gelijk op met zijn tegen-
stander Leo Pieterse. Op een gege-
ven moment stopte de productie en 
maakte Leo de partij uit. 

Doordat Maus in de buurt bleef bij 
Leo was zijn behaalde aantal ca-
ramboles ruim voldoende om het 
extra punt mee naar De Kwakel te 
nemen. Een 5-4 overwinning.  Het 
team van Willem Holla wat ook in 
dezelfde klasse uitkomt moest thuis 
aantreden tegen Inn ’t Lelieveld. Dit 
zijn altijd uiterst vriendelijke ont-
moetingen, maar op het biljartlaken 
word er fanatiek gestreden. Wil-
lem Holla stuurde zijn tegenstan-
der in 33 beurten met een neder-
laag naar huis. Goed voorbeeld doet 
goed volgen. Chris Draaisma heeft 
de smaak ook weer te pakken. Vori-
ge week noteerde Chris al een goed 
resultaat. Dit had hij nodig voor het 
zelfvertrouwen. Nu deed hij het nog 
eens dunnetjes over. 39 caramboles 
uit 25 beurten daar mag Chris mee 
thuiskomen. Chappeau!

Maximale
Pieter Langelaan en Jack Baak vol-
tooiden de maximale score. Een 9-
0 overwinning. Het team van Ge-
rard Plasmeijer blaakt van zelfver-
trouwen op dit moment. Ze hebben 
de tweede helft nog geen wedstrijd 
verloren. Ook deze week behaalden 
ze weer een knappe overwinning bij 
Westerhaven uit Alpen a/d Rijn. Ge-
rard was in 28 beurten uit en zijn te-
genstander kwam er 8 tekort. Jo-
landa Brandse en Robert van Doorn 
kregen voldoende beurten om hun 
overwinning veilig te stellen. Leon 
Loos mocht uiteindelijk proberen 
de maximale score binnen te halen. 
Leon  had goed gekeken naar het 
spel van zijn teamleider. In 29 beur-
ten behaalde hij zijn 32 carambo-
les. Een gemiddelde van ruim 1.1 en 
dat is bijzonder goed voor Leon. Ton 
Karlas en consorten had een lastige 
thuiswedstrijd tegen het team van 
Inn ’t Lelieveld. Ton zelf speelde ze-
ker niet slecht maar moest toch ca-
pituleren voor Peter van Mastwijk. 
Jan Schockman trok de stand nog 
wel gelijk maar Dick Ausma kon niet 
voorkomen dat de punten toch naar 
Inn ’t Lelieveld verdwenen. Een 5-
2 nederlaag. In de C4 was Aad van 
der Laan afwezig. Hierdoor mocht 
Aad van Kessel als 1e speler optre-
den. Dit geeft direct wat extra druk 
op de schouders van Aad. Hij kon 
het dan ook niet voorkomen dat hij 
verloor. Arjen Vlasman dacht de buit 
binnen te hebben. Hij speelde zeker 
niet slecht met 2,0 gemiddeld maar 
moest toch één punt aan de tegen-
stander laten. Kees van der Meer 
heeft last van een winterdip. Het 
kan vriezen of dooien bij deze spe-
ler. Nu ook weer. Kees moest een 
dubbelpartij spelen. De eerste par-
tij verloor hij kansloos met een ge-
middelde van net 1.0, maar de an-
dere liet Kees zien dat hij het toch 
echt wel kan. 47 uit 27. 6-3 verlies 
voor de mannen van keizer Aad. Bij 
de C1 kwam deze week weer eens 
een goed bericht van Kees de Bruyn 
vandaan. In de wedstrijd tegen De 
Sport uit Oude Wetering had Kees 
een opponent waar hij altijd graag 
tegen speelt. Meestal zijn het ook 
nog eens korte partijen met verlies 
danwel winst. Ook nu kwam er een 
korte partij uit de hoed van baltove-
naar Kees vandaan. 180 uit 9 beur-
ten met een hoogste serie van 82 
daar kom je voor naar de biljartzaal. 
Hans van Eijk was diep onder de in-
druk en dat was in zijn beide partij-
en terug te zien. De korte partij van 
Kees kon niet voorkomen dat ze met 
een 5-2 nederlaag terug werden ge-
stuurd naar De Kwakel.

Driebanden
In de hoogste driebandenklasse van 
district Veen en Rijnstreek doen de 
teams van biljartvereniging ’t Fort 
het buitengewoon goed. De eer-
ste helft was er een eerste en twee-
de plaats voor respectievelijk het 
team van John van Dam en Jan van 
Doorn. Beide teams doen het in de 
tweede helft ook weer goed. John 
van Dam voert als eerste speler de 

rangorde in zijn team aan. De laat-
ste weken stond John niet goed aan 
de biljarttafel met bedroevende re-
sultaten voor zijn doen. Dit keer was 
het juist anders. In 40 beurten had 
John zijn 50 caramboles bij elkaar 
wat een gemiddelde van 1,2 bete-
kent. Dit soort gemiddeldes zie je 
niet vaak in deze klasse. Henny van 
Doorn speelde geen beste partij 
maar wist toch tot winst te komen, 
en invaller Wery Koeleman tarte zijn 
tegenstander. Met nog 1 carambo-
le te gaan moest Wery een gewone 
“rondspeler” maken. Wery wilde zijn 
tegenstander nog een kans geven 
en zocht de moeilijkere weg. Zijn te-
genstander zij dank je wel en maak-
te de partij uit. Al gaan er geruch-
ten dat dit wel een ijs en ijskoud ja-
germeistertje gekost heeft. Jan van 
Doorn wilde deze week ook weer 
eens de krant halen. Met een goed 
resultaat wel te verstaan. Als Jan er-
gens zijn zinnen op heeft gezet dan 
gebeurd het meestal ook wel. In 32 
beurten had Jan zijn 42 carambo-
les bij elkaar. Ook hier dus een ge-
middelde van ruim 1,3. Chappeau! 
Marco van Kessel een jongen met 
veel biljartpotentie liet geen spaan 
heel van zijn tegenstander. Zo was 
de overwinning al veilig na 2 par-
tijen biljarten. Theo Bartels mocht 
uitmaken of het de volle winst zou 
worden of een 5-2 overwinning. Het 
laatste was het geval. Beiden teams 
staan nu al weer één en twee in de 
tussenstand. Het team van Bart de 
Bruyn was onthoofd deze week. Bart 
was weer eens aan het genieten van 
een vakantie. Een betere reisgids 
kunnen de leden van zijn team niet 
wensen. Rik van Zanten mocht zijn 
plek overnemen, speelde zeker niet 
slecht maar verloor. Martien Plas-
meijer verloor ook dus moest het 
gevaar van oudgediende Plat Voorn 
komen. Plat is een meester in het 
spelletje “karrot” sust zijn tegen-
stander in slaap en slaat dan toe. 76 
beurten had hij nodig om zijn 27 ca-
ramboles binnen te halen. Het was 
wel voldoende voor de 2 punten. Het 
team van Piet Bocxe had een zwarte 
avond. Niemand wist daar ook maar 
in de buurt van één punt te komen. 
Een kanzloze 9-0 nederlaag dus. In 
de B2 komt slechts één team van 
het Fort uit. Wery Koeleman is daar 
de eerste speler. Sinds de verhoging 
halverwege het seizoen had Wery 
nog maar weinig gewonnen. Zijn te-
genstander gaf hem ruim de kans 
om daar verandering in te brengen. 
In 62 beurten had Wery zijn 32 ca-
ramboles. Na een vreugdedansje en 
een tralala gaf hij zijn tegenstan-
der een hand. Deze telde vervolgens 
wel zijn vingers na. Na weken van 
goede resultaten van Alex van der 
Hulst moest er wel weer een omme-
keer komen. Alex speelde zeker niet 
slecht, het is dan ook zuur als je er 
op het eind slechts 1 tekort komt. 
Gelukkig kon Alex het snel verge-
ten want na middernacht was hij ja-
rig en storte zich in het feestgedruis. 
Kees Smit maakte daar ook dank-
baar gebruik van want net als Alex 
kwam Kees er ook 1 tekort.

Parencompetitie BVK hervat
De Kwakel - Op donderdag 21 ja-
nuari 2010 was het een ‘volle bak’ 
in Dorpshuis De Quakel met maar 
liefst 45 paren, die in de nieuwe sa-
menstelling van de 3 lijnen op jacht 
gingen naar eer en glorie op het 
bridgeslagveld in de 3e cyclus van 
de parencompetitie.
 
In de A lijn met 13 paren lieten Jaap 
en Geke Ludwig zien dat zij niet 
voor niets de 2e cyclus van deze pa-
rencompetitie op hun naam had-
den gezet, want zij eindigden deze 
avond opnieuw fier bovenaan met 
een score van 62,5%. In hun kielzog 
volgden Dick Elenbaas en Andre 
Verhoef met 60,83%, die deze sco-
re mede te danken hadden aan een 
niet nader te noemen paar met een 
gemiddelde leeftijd van 82 jaar. Dat 
paar gaf aan de laatste tafel zomaar 
even 3 volle tops weg aan Dick en 
Andre en dus eindigden zij terecht 
op de 13e plaats met een eveneens 
niet nader te noemen betreurens-
waardig percentage. 

Jose Moller en Yvonne Koestal wa-
ren nieuwkomers in deze A lijn maar 
zij toonden geen enkel ontzag voor 
de gevestigde orde en eisten met 
55,83% de 3e plaats op.
 
De B lijn telde maar liefst 18 paren, 
maar door een onverwacht late af-
zegging gaven er maar 17 ‘thuis’, 
waardoor elke ronde een ‘stilzitpaar’ 
kende. Het merkwaardige feit deed 
zich nu voor, dat 4 van de 6 paren 
die 1 tafel rust hadden en dus rustig 
een half uur lang de te volgen tak-
tiek en het eigen systeem nog eens 
konden doornemen, bovenaan ein-
digden.
Trudy Fernhout en Thecla Borggre-
ven haalden het meeste rendement 
uit de verplichte rustpauze, want zij 
werden afgetekend 1e met 66,43%, 
de hoogste score van de avond. Tru-
dy Stokkel en Huub Zandvliet lieten 
zich ook weer eens van hun bes-
te kant zien door met 61,07% 2e 
te worden en dat een vergevorder-
de leeftijd succes aan de bridgeta-

fel niet altijd in de weg staat bewees 
ons immer met jeugdig enthousias-
me kaartende maar niettemin oud-
ste lid Ria Bulters, door met part-
ner Ans Nieuwendijk met een fraaie 
60,71% 3e te worden.
Helen en Ineke scoorden boven 
de 40%, maar werden desondanks 
17e.
 
In de C lijn was er succes wegge-
legd voor Loes Kroon met haar in-
valpartner Rie Bezuyen. Zij tover-
den 63,2% uit de bridgetoverhoed 
en dat was de overige 14 paren te 
machtig.  Hetty Houtman en Nico 
Koning, ook al een gelegenheids-
duo, deden nog verwoede pogin-
gen om hen te passeren, maar in het 
zicht vande finish moesten zij hen 
toch laten gaan. Met hun score van 
62,08% konden zij desondanks met 
een gerust hart huiswaarts keren.
Toos Boerlage en Corrie van der 
Peet begrepen elkaar deze avond 
heel goed, wat leidde tot een score 
van 58,9%, goed voor plaats 3.

HSV Thamen start 
Ondernemersclub
Uithoorn - HSV Thamen is 1 van de 
10 grootste honkbal- en softbalver-
eningen van Nederland. Al jaren  is 
zij gevestigd aan de Vuurlijn in De 
Kwakel en zo’n 270 leden uit de re-
gio doen met 21 teams mee aan de 
door de bond georganiseerde com-
petitie. Het is een actieve club die in 
2012 50 jaar bestaat en haar plaats 
in het regionale sportverenigingsle-
ven aldus veroverd heeft. En men zit 
er niet stil. Zo is er eind 2009 een 
sponsorcommissie opgericht die 
het initiatief heeft genomen een on-
dernemersclub ‘Vrienden van Tha-
men’ op te zetten. De vriendenclub 
zal bestaan uit in en bij de club be-

trokken ondernemers uit de regio 
De Kwakel, Uithoorn, Mijdrecht, Ku-
delstaart, Amstelveen en Aalsmeer. 
De ondernemers kunnen de club 
sponsoren via 3 door de commissie 
opgestelde sponsorpakketten. De-
ze pakketten zijn zo ingericht dat de 
ondernemer ook iets interessants 
van de club terugkrijgt. 
 Zo kan de ondernemer reclamebor-
den langs de speelvelden laten op-
hangen, met relaties meedoen aan 
een jaarlijkse ondernemers-honk-
baldag, eventueel een gratis direct-
mailactie aan de leden versturen of 
het clubhuis gebruiken voor een be-
drijfsfeest.

Tegelijkertijd zorgt de commissie er 
voor dat het sponsorgeld niet wordt 
gebruikt voor aanvulling van de 
clubkas maar dat het geld wordt be-
steed aan duidelijk herkenbare pro-
jecten zoals bijvoorbeeld het kopen 
van een slagmachine.
De komende maanden richt  de 
commissie zich op het actief bena-
deren van regionale ondernemers 
en zal zij hen proberen te enthousi-
asmeren Vriend van Thamen te wor-
den. Bent u naar aanleiding van dit 
artikel echter al op voorhand geïn-
teresseerd in meer informatie dan is 
de commissie bereikbaar via spon-
sorc@thamen.info.

Uitschieters bij 
“viertalllen” De Legmeer
Uithoorn - De vierde zitting viertal-
lencompetitie van Bridge Vereniging 
De Legmeer bracht twee teams met 
de maximale score van 25 punten.
In de A- lijn was dat bridge topper 
Gerda Schavemaker c.s.  die daar-
door opklommen naar de tweede 
plek op de ranglijst met een totaal 
van 66. 
Lijnie Timmer en de haren volgden 
op de voet met 23 punten en bereik-
ten daardoor de top met een totaal 
score van 70. De dupe daarvan werd 
het team Visser, dat met een mager 
resultaat van 8 van de eerste naar de 
vijfde plaats duikelde. Aanvoerder 
Ben ten Brink, van het gelijknami-
ge team, loodste ze naar een fraaie 
derde plaats met 22 imp, welke plek 
ze ook op de ranglijst met een totaal 
van 62 innemen. In de C- lijn waren 
het Elisabeth van den Berg, de bete-

re helft van het duo Breggeman, sa-
men met Hetty Houtman en partner 
die zeer sterk spelend de maximale 
25 imp. in de wacht sleepten.
Zij maakten zich zo los van de on-
derste regionen en behoren nu tot 
het bovenste part met een totaal 
van 67.
Ook Ada van Maarseveen en aan-
hang blijven het zeer goed doen met 
nu een tweede plaats met 23 imp. 
wat ze tot op 1 punt afstand van de 
top brachten. Die plaats wordt met 
nu totaal 82 punten al sinds de start 
bezet door team Bakker, dat deze 
maal derde werd met17 imp. 
De Weerdt behaalde een vierde 
plaats met 16 imp. en moest zo af-
haken van de ploeg van Ada, waar-
door ze nu de derde plaats totaal 
met 74 punten bezetten.
In de B- lijn houdt men elkaar meer 

in evenwicht getuige de eerst plaats 
van team Gloudemans met 20 imp. 
Het viertal Kamp scoorde een twee-
de plaats met 16 punten en maar-
liefst 4 formaties, die van Selman, 
Roos, van Wijk en Bruine de Bruin, 
belandden op de gedeelde derde 
plaats met 15 imp.
De tussenstand hier toont Kamp 
bovenaan met 74 punten , gevolgd 
door Selman met 66, Gloudemans 
met 64 en van Praag met 59.

Wilt u ook leren goochelen met imp. 
en vrezen voor de manche missen of 
down gaan, kom dan bridgen bij BV 
De Legmeer.
Elke woensdagavond vanaf 19.15 
uur in de barzaal van sporthal De 
Scheg.
Inlichtingen Secretariaat: Gerda 
Schavenmaker tel: 0297 567458.



pagina 24 Nieuwe Meerbode - 27 januari 2010

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Ferry Verbraak die mo-
menteel in topvorm is en 500 pun-
ten meer haalde dan nummer 2 , 
kon toch Frans Bierstekers de laat-
ste avond van de competitie niet 
meer inhalen. De uitslag van dins-
dag 19 januari was: 1. Ferry Ver-
braak met 5214 punten, 2. Cor de 
Haan met 4762 punten, 3. Edwin 
van der Schaft met 4651 punten, 4. 
An van der Meer met 4606 punten, 
5. Rob van Achterbergh met 4573 

punten. Elly Degenaars had de poe-
del prijs met 3692 punten.
De uitslag van de competitie is ge-
worden : 1e. Frans Bierstekers met 
49163 punten, 2e. Ferry Verbraak 
met 48851 punten, en 3e. Edwin van 
der Schaft met 47828 punten. De 
marsen prijs is voor Ferry Verbraak 
met 21 marsen.
Dinsdag begint weer een nieuwe 
competitie over 12 avonden, nieuwe 
kaartliefhebbers zijn van harte wel-

Duik voor Haïti groot 
succes!
Vinkeveen - Zondag jl. is er op 
Zandeiland 4 in Vinkeveen een, door 
duikschool PiMia-Diving georgani-
seerde, benefietduik voor de slacht-
offers van de aardbeving op Haïti 
gehouden. Ondanks dat de weers-
omstandigheden niet echt ideaal 
waren voor een duikje heeft het 
evenement tot nu toe €800,- opge-
leverd. Dit bedrag is inmiddels over-
gemaakt op GIRO 555 van de Sa-
menwerkende Hulporganisaties in 
Den Haag. Tussen 10 en 14 uur kon 
iedereen zich inschrijven voor een 
duik op een van de mooiste duik-
stekken van Nederland. Na dona-
tie van minimaal 10 euro ontvingen 
de deelnemers een waardebon voor 
een lekker warm drankje na de duik 

en een gratis vulling van hun duik-
cilinder. De leden van PiMia-Diving 
verzorgden de koffie, thee of soep 
en na de duik kon iedereen met de 
lege fles terecht bij het mobiele vul-
station van PiMia-Diving om deze 
direct weer te laten vullen. Sommi-
ge deelnemers waren zo enthousi-
ast dat zij zelfs voor een tweede duik 
het water in gingen. 
Het Recreatieschap De Vinkeveen-
se Plassen had de verplichte duik-
vergunning, voor de deelnemers, 
voor een dag opgeschort en ook 
een tweetal bedrijven, Suunto Be-
nelux B.V. en Interpro International 
Gorinchem, hebben ieder bijgedra-
gen aan het financiele succes van 
de actie.

GVM’79 turnsters goed op 
dreef met het nieuwe NTS
Mijdrecht - Zaterdag 23 januari 
was de eerste turnwedstrijd voor di-
visie 4, 5,en 6 met voorgeschreven 
oefenstof binnen Rayon de Vecht-
streek. De wedstrijd werd gehouden 
in de Galgenwaardhal te Utrecht.
Het was voor de turnsters, train-
sters en juryleden tevens de eerste 
wedstrijd met de vernieuwde oefen-
stof van het NTS (Nationaal Turn Sy-
steem). Al om 08.00 uur begon de 
eerste warming-up en dit was te-

vens het begin van een voor de 
GVM-turnsters zeer goed verlopen-
de wedstrijddag.
Voor de drie jongste turnsters, die 
uitkwamen bij de Pre-instap divisie 
5 niveau 12, was er een 5de plaats 
voor Sophie Pleunes met een pun-
ten totaal van 47.000, een 4de plaats 
voor Isabel Slagboom met 47.200 
punten en een mooie 2de plaats was 
er voor Eva Vergeer met een pun-
tentotaal van 50.150. In een groep 

van 27 turnsters is dit een prachtig 
resultaat!
Tess Geerts werd 5de bij de instap 
niveau 12 met 49.100 punten, in de-
ze categorie deden  er 24 turnsters 
mee, ook dit was een mooi resul-
taat. 
Drie turnsters van GVM deden mee 
bij de instap, divisie 5, niveau 11. To-
taal waren er 33 turnsters in deze 
categorie, Elise Kop werd 13de met 
47.250, Laisa Hartong was 10de met 

48.600 en de 6de plaats was er voor 
Babette Veenbrink met een totaal 
van 50.400. Deze meisjes turnde het 
vorig seizoen nog een divisie lager, 
alweer een prima prestatie dus.   

Heel veel turnsters.
Sarah Roodenburg kwam uit in de 
grootste groep van deze dag, maar 
liefst 44 turnsters deden mee in de 
categorie pupil 1 niveau 11 divisie 
6. Sarah boekte op de trainingen al 
veel vooruitgang en dit resulteerde 
op de wedstrijd in een 9de plaats 
met een puntentotaal van 48.800, 
alweer een mooi resultaat. GVM 
had ook nog pupil 1 turnsters in di-
visie 5 niveau 10.
Deze groep was iets kleiner, maar 
toch nog 33 turnsters. Plaats 7 was 
voor Marjolein Werkhoven met 
47.400, Joyce Brands werd 5de met 
47.700 en de 4de plaats met 48.150 
aan punten was voor Lynn Loman. 
Bij pupil 2 divisie 6 niveau 10 turn-
de Sara Kroon in een groep van 32 
turnsters werd Sara 6de, met 46.050. 
Een prima prestatie, maar Sara kan 
meer en we hopen erop dat zij dit 
in de volgende wedstrijd kan laten 
zien.
Bij de jeugd divisie 6 niveau 9 was 
er weer een heel grote groep turn-
sters, 43 meisjes deden er hier mee. 
Joline Twaalfhoven werd hier 11de 
met een totaal van 44.500 en de ab-
solute knaller bij GVM was deze dag 
Caressa van de Galiën, die met een 
totaal van 49.000 1ste werd in deze 
grote groep turnsters.
Wilt u eens kijken naar deze top-
pers, dat kan!
Op zaterdag 6 maart a.s turnen de-
ze meisjes in de Willisstee te Wilnis, 
om 08.00 uur begint de eerste groep 
met hun warming-up en aanslui-
tend hun wedstrijd, de gehele dag 
zullen er turnsters actief zijn en de 
laatste prijsuitreiking zal zijn zo rond 
de klok van 17.00 uur.

Einde aan overwinningen 
Veenland dames
De Ronde Venen - Het kan vrie-
zen het kan dooien. Of de trainer/
coach van Veenland het zo luch-
tig opnam valt te betwijfelen, maar 
aan de reeks overwinningen van de 
Wilnisse volleybaldames kwam brut 
een einde tegen het als laatste ge-
plaatste team van VCH 7. In Hoofd-
dorp kwam Veenland maar lang-
zaam uit de startblokken en voor 
ze er erg in hadden stond het team 
van coach Ruiter achter met 9 - 2. 
In de tweede helft van de set “ont-
dooiden” de dames uit Wilnis, maar 
te laat om de set nog te winnen. Het 
werd 25-23 voor VCH.
In de derde set liep het aanvanke-
lijk beter, maar niet genoeg om de 
setwinst te pakken, want weer won 
VCH, nu met 25-19.
De dames uit Hoofddorp hadden 
een prima verdediging en Veen-
land Stieva kwam ook in de derde 

set maar moeizaam tot scoren. Toch 
won de Wilnisse ploeg deze set met 
22-25. Ook de vierde set werd ge-
wonnen en wel met 16-25. Er gloor-
de dus weer hoop en weer moest 
een vijfde set de wedstrijd beslis-
sen. 
Maar de echte spirit kwam er bij 
Veenland niet in. Al snel nam VCH 
een voorsprong en Veenland kwam 
niet in haar spel. De set ging met 15-
9 naar de VCH en Veenland had dit 
keer het nakijken en verloor tegen 
de verwachting in met 3-2. In the-
orie had het team bij 4-0 winst op 
de tweede plek terecht kunnen ko-
men. Nu verandert de ranglijst niet 
en staat Veenland nog steeds vijf-
de. Het geeft wel aan dat de teams 
in deze poule elkaar niet veel ont-
lopen. A.S. Vrijdag speelt Veenland 
thuis in de Willisstee om 19.30 te-
gen VHZ. 

Zaalvoetbaltoernooi 2010 
wederom groot succes
Mijdrecht - Ook dit jaar werd het  
Wienk Automatisering pupillen-
zaalvoetbaltoernooi gehouden voor 
de DEF jeugd van ARGON.
Zaterdagochtend 9 januari moch-
ten de E-pupillen (E6 t/m E11) de 
spits afbijten in Sporthal de Een-
dracht.            ‘S middags waren de 
E1 t/m E5 aan zet om weer eens lek-
ker tegen de plofbal te rossen.  Het 
publiek kreeg zeer mooie wedstrij-
den te zien. Zij zagen voetballers die 
op het veld iets minder goed zijn, 
maar in de zaal een toppertje blij-
ken te zijn. Vele fans,  ouders, opa’s 
en oma’s waren aanwezig om hun 
favorieten aan te moedigen. Jes-
se Neuteboom, dit  jaar gestart als 
trainer bij de E-jeugd, had  voor het 
eerst de regie in handen bij dit toer-
nooi en hij deed dit voortreffelijk. 
Zondag 10 januari werd een och-
tend- en een middagprogramma af-
gewerkt door ruim zeventig F-pupil-
len.
In het ochtend programma werd in 
twee poules gespeeld. Veel mooie 
wedstrijden zijn gespeeld, prachti-
ge doelpunten gemaakt en iedereen 
kon zich weer even helemaal uitle-
ven.
Uiteindelijk speelden de twee pou-
lewinnaars, Rusland en Nederland 
een superspannende finale die nipt 
met 1-0 gewonnen werd door de 
Russen.
De totale einduitslag van het och-
tendprogramma:
1.Rusland  2.Nederland  3.Italië  
4.Frankrijk  5.Spanje  6.Argentinië  
7.Engeland  8. Brazilië
Engeland
In het middagprogramma kwamen 
nog eens zes teams aan de beurt. 
Ook bij deze ploegen waren er weer 
spannende  wedstrijden waarin om 
elke bal gestreden werd. Na het af-
werken van een halve competitie 
mocht het team van Engeland zich 
uiteindelijk de terechte wereldkam-
pioen noemen.
De totale einduitslag van het mid-
dagprogramma:
1.Engeland  2.Spanje  3.Nederland  
4.Frankrijk  5.Argentinië  6.Brazilië
Zaterdagmiddag 16 januari  was 
het de beurt aan de oudste  (D-
)pupillen. 45 spelers stonden ruim 
op tijd voor de deur van de sport-
hal te wachten. Ze hadden er blijk-
baar veel zin in om weer tegen die 
bal te trappen. De weergoden had-
den ervoor gezorgd dat er nog niet 
getraind was op de velden van Ar-

gon. Alle D-spelers werden door el-
kaar gehusseld om 8 team te krij-
gen van dezelfde sterkte. Er werd 
begonnen met twee poules van vier. 
Poule A was de spannendste van 
de twee. Hier werd gestreden tot de 
laatste minuut om de fel begeerde 
finale plek. Uiteindelijk was het Ar-
senal dat op doelsaldo wist te win-
nen van Barcelona. 
In poule B was Inter Milaan de 
beste, gevolgd door PSV. De wed-
strijd om de 7/8 plaats AC Milaan-
HSV eindigde in 2-2, dus moesten 
de strafschoppen beslissen wie de 
rode lantaarndrager werd. Na drie 
strafschoppen stond het nog steeds 
gelijk. HSV trok aan het langste eind 
en werd 7e.
Inter Milaan was bij de D-pupillen 
die middag de sterkste. Zij wonnen 
de finale met 2-0 van Arsenal.
De totale einduitslag van het mid-
dagprogramma:
1.Inter Milaan 2. Arsenal 3. Barcelo-
na 4. PSV 5. Ajax 6. Chelsea 7. HSV 
8. AC Milaan

Alle toernooi dagen waren super 
spannend en er werd zeer spor-
tief gespeeld. Aan het eind van de 
weekeinden waren er nog geen 
pleiters geplakt!! Namens alle spe-
lers willen wij de sponsor van dit 
toernooi, Wienk Automatisering, be-
danken voor het beschikbaar stel-
len van de medailles, de vaantjes en 
de versnaperingen.  Cens bedanken 
wij voor de gastvrijheid tijdens de-
ze 3 dagen.

Remko en Bas van 
Horangi halen hun 
trainersdiploma
Mijdrecht - Remko van Gerven en 
Bas Bokkes van Horangi Taekwondo 
Mijdrecht hebben zondag 24 janu-
ari hun trainersdiploma niveau drie 
gehaald.

Na een jaar vol intensieve cursusda-
gen behoren de beide mannen tot 
de eerste lichting trainers die ge-
slaagd zijn voor deze cursus.

De opleiding is verzorgt door de 
Taekwondo Bond Nederland en offi-
cieel erkend door het NOC-NSF en 
Calibris. 

Het diploma tot hoofdtrainer werd 
niet zomaar behaald. Verschillende 
zondagen reisden Remko en Bas af 
naar Papendal en Zetten om daar de 
theorie en praktijk lessen te volgen. 

Ze kregen onder andere les van de 
Nederlandse bondscoach die een 
aantal lessen sparren verzorgde. 
Ook gedragsdeskundigen, docen-

ten van de academie voor sport-
kader en hoofdtrainers van ande-
re taekwondoscholen brachten de 
mannen van alles bij over taekwon-
do en lesgeven.

Buiten de cursusdagen om moesten 
er verschillende activiteiten geor-
ganiseerd worden zoals geup-exa-
mens, het geven van een demon-
stratie en het meedoen aan wed-
strijden.
Van al deze activiteiten werden ver-
slagen ingeleverd door Remko en 
Bas. 
Het praktijkexamen hadden ze vo-
rig jaar juni al positief afgerond met 
hulp van acht enthousiaste leerlin-
gen van Horangi. 

Remko en Bas zijn heel erg blij met 
hun behaalde diploma. Ze gebrui-
ken hun kennis graag voor de lessen 
van Horangi Taekwondo Mijdrecht, 
zodat de kwaliteit en het plezier in 
taekwondo gewaarborgd blijft.

Paddestoel, Merel1 
en Dio aan kop
De Ronde Venen - Na 3 wedstrij-
den is er een minimaal verschil tus-
sen de 4 bovengenoemde teams. Er 
ontstaat toch wel een kleine afteke-
ning want Paddestoel 2 was de win-
terkampioen en staat in ieder geval 
in de finale. Dio 2 komt in de race 
door een 9-0 winst op De Krom-
me Mijdrecht 1. Ook Dio 1 die voor-
gaande jaren veel van zich liet horen 
komt deze week terug door een 3-6 
op Cens 1.   Desmond Driehuis was 
voor Cens het goudhaantje want hij 
wist in slechts 16 beurten, kortste 
partij van de week, te finishen het-
geen goed was voor 3 punten.
De Paddestoel 2  won met 9-0 van 
Stieva-Aalsmeer.  Pim de Jager deed 
het in slechts 18 beurten terwijl Jim 

van Zwieten in slechts 19 beurten 
won. Jim was goed voor de hoogste 
serie van de week, 13 caramboles, 
31.70 %. De Merel/Heerenlux 1 won 
met 7-2 van collega De Merel/Hee-
renlux 3. De Merel/Heerenlux 4 won 
met 7-2 van De Merel/Heerenlux 2.
APK-Mijdrecht 2 kon niet tegen De 
Kuiper/van Wijk op.  Het werd 2-
7 in het voordeel van de laatst ge-
noemde. Nico Zaal van APK-2 won 
in slechts 19 beurten en redde de 
eer voor z’n kluppie.
Cens 2 verloor met 4-5 van De 
Kromme Mijdrecht 2.
De Paddestoel 1 verloor met 2-7 van 
De Schans.
De Vrijheid/Biljartmakers won met 
5-4 van De Paddestoel 3.
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Argon Basketball start een 
derde groep 9-12 jarigen
Mijdrecht - De voorjaarscompeti-
tie van  Basketball is weer begon-
nen. Inmiddels is er een tweede 
team van 10-12 jarigen wedstrijden 
gaan spelen.  Vanwege het succes 
is er een derde groep van start ge-
gaan. Zij spelen nog geen wedstrij-
den maar willen dat volgend seizoen 
wel gaan doen. Hans de Groot een 

ervaren trainer begeleidt deze groep 
op maandag van 16:00 tot 17:00 in 
de Eendracht.  Heb je interesse dan 
kan je 3 keer gratis meedoen.
Je bent welkom en kan gewoon 
langskomen. 
Voor meer informatie over SV Argon 
Basketball kan je mailen naar:
 basketball.pien@ xs4all.nl.

A-side Atalante H1 
verovert eerste plaats
Vinkeveen - De tweede helft van de 
volleybalcompetitie is net op gang 
gekomen en A-side heren 1 ver-
overt de eerste plaats van Martinus 
4 in de 1e klasse. De Atalante heren 
wonnen vrijdag met 3-1 van mid-
denmoter Haarlem 4 in een thuis-
wedstrijd in de Boei. En Martinus 
4 liet kostbare punten liggen bij de 
nummer 3, Spaarnestad 4, door een 
3-1 nederlaag te spelen in Haarlem. 
Hierdoor wisselen Martinus en Ata-
lante voor de eerste keer dit seizoen 
van plaats en hebben de Vinkeve-
ners een krappe 1 punt voorsprong 
op de Amstelveners. 
 
Atalante had nog wel enige moeite 
om Haarlem van zich af te houden 
afgelopen vrijdag. Misschien speel-
de onderschatting van Haarlem een 
rol want de ploeg begon niet erg ge-
concentreerd aan de wedstrijd. Zo-

wel in de eerste als in de tweede set 
kwamen de Vinkeveners door een 
reeks van eigen fouten op een fikse 
achterstand. Dit wist de ploeg dan 
wel weer om te buigen naar een vol-
doende voorsprong, maar overtui-
gend was het niet. De derde set ging 
het dan ook fout, Haarlem rook zijn 
kans en liet zich dit keer geen kaas 
meer van het brood eten en pakte 
de derde set. Met een moeizame 2-
1 voorsprong leek het nog helemaal 
geen uitgemaakte zaak dat de A-
side ploeg deze wedstrijd ook kon 
gaan winnen. Maar dankzij een uit-
stekende invalbeurt van Leroy Kuy-
per herpakten de Vinkeveners zich. 
Via 25-19 was de vierde set ook in 
de pocket en konden 4 punten bij-
geschreven worden op het totaal. 
Komende donderdag gaat Atalante 
op bezoek bij de nummer 10, SAS’70 
in Uithoorn.

Peter Lexa (Van Kouwen Mijdrecht) overhandigt de sleutels aan Avital Selin-
ger

Bondscoach Avital Selinger 
neemt nieuwe auto in 
ontvangst
Mijdrecht -  Vorige week nam Avi-
tal Selinger de sleutels van zijn 
nieuwe Opel Insignia in ontvangst 
bij Van Kouwen Mijdrecht. Selinger 
is bondscoach van het Nederlands 
Volleybal damesteam. In 2008 had 
hij als coach een Olympische mis-
sie met de volleybaldames van Mar-
tinus. Na een succesvolle start wis-
ten zij zich nèt niet te plaatsen voor 
de Spelen van 2008. Op weg naar de 
Olympische Spelen in Londen 2012 
zal Avital Selinger wederom een po-
ging met de Nederlandse volley-
baldames doen om zich te plaat-
sen. Dit keer met alle speelsters van 

verschillende verenigingen.  De Van 
Kouwen Groep heeft een sponsors-
amenwerking met Avital Selinger. 
Zijn bezielende en inspirerende ma-
nier van coachen maakt hem een 
man die altijd gaat voor het hoogst 
haalbare…de nummer 1 positie. 
De inspirerende coach / topspor-
ter heeft heel bewust voor de Opel 
Insignia heeft gekozen, met dit mo-
del gaat Opel ook voor het hoogst 
haalbare. De Insignia sedan is in 
Europa qua verkoop en reputatie de 
nummer één in zijn klasse, getuige 
ook de 24 onderscheidingen die hij 
reeds ontving. 

Henk Regelink wint 
wedstrijd in de 
marathoncompetitie
De Ronde Venen - Henk Rege-
link, de vader van Kevin laat zien 
dat Kevin het schaatstalent niet van 
een vreemde heeft. Hij heeft name-
lijk een schaatsmarathonwedstrijd 
gewonnen in de marathoncom-
petitie van Amsterdam. Tijdens de 
koers was Henk veel in de aanval. 
Uiteindelijk kwam hij in een kop-
groep terecht die tot het einde bij 
elkaar bleef. In deze groep zat ook 
Frits Schalij die al eerder heeft la-
ten zien dat hij sterk is in de sprint. 
Maar Henk liet zich niet gek maken 
door de koploper in het klassement 
en wist de sprint van hem te winnen. 
Met deze prestatie schuift Henk ook 
een paar plekken op in het tussen-

klassement. Waar hij nu op een ze-
vende plek staat. 
Ook Kevin wist een wedstrijd te win-
nen. Hij startte bij de C1 en al gauw 
had hij met een paar andere rijders 
een ronde voorsprong. Tegen het 
einde van de wedstrijd reed Kevin 
er weer vandoor en samen met een 
andere rijder hebben ze weer een 
ronde op het peloton gepakt. In de 
laatste 5 ronden waarbij de rest van 
de rijders al waren afgesprint reed 
Kevin weg van zijn enige tegenstan-
der. Als een vogeltje vloog Kevin 
over het ijs en deed menig suppor-
ter verbazen. Met een halve ronde 
voorsprong won Kevin en verdiende 
daarmee 30 punten.

Kaarten en kienen
De Hoef - Het is weer zover, het 
kaarten en kienen voor Het Hoefse 
Jeugdkamp komt er weer aan. Een 
gezellige avond waarop u van harte 
bent uitgenodigd om te komen kla-
verjassen, kienen, pokeren of mee 
te spelen met de verloting. 
Traditiegetrouw staat er bij het kla-
verjassen een half varken op het 
spel. Bij het kienen bestaan de 
hoofdprijzen uit een speelgoedbon, 
een dinerbon en een DVD speler. 
Bij de verloting wordt er, naast ve-
le andere prijzen, een reischeque ter 
waarde van €125 verloot.
Het Hoefse Jeugdkamp is afgelopen 
jaar 2e geworden in de verkiezing 
vrijwilligers organisatie van het jaar 

binnen De Ronde Venen. Deze or-
ganisatie gaat elk jaar met de jeugd 
uit De Hoef op de fiets op kamp. 
Om dit kamp te realiseren wordt de 
kaarten en kienen avond georgani-
seerd, waarvan de opbrengst naar 
het kamp gaat.
Dit evenement vindt plaats op 29 
januari en begint om 19.30 in De 
Springbok aan de Oostzijde in De 
Hoef. Wilt u, naast meespelen op 
deze leuke avond, prijzen ter be-
schikking stellen? Dan kunt u de-
ze vrijdag vanaf 15.00 afgeven in De 
Springbok.
De kampleiders nodigen u van har-
te uit voor deze gezellige avond. Tot 
dan!

John van Dam van de tafel 
gespeeld door een dame
De Hoef - Zaterdag 23 jan. Is het 
Koppeldriebanden toernooi in de 
Springbok in De Hoef een groot 
succes geworden. Om 11 uur was 
het startschot gegeven en al snel 
bleek dat er twee teams zich aan de 
kop nestelde.
Johan Loman, Gijs Rijneveld (team 
De Hoef) Bert Loogman, Paul 
Schuurman wonnen twee partijen  
achter elkaar. Na de 6e afval ron-
de kwam Carolien van Wijk en Hans 
Bras in touw en won de eerste par-
tij. Daarna moesten ze tegen het 
kampioen’s team van 2009 John van 
Dam, Marco van Kessel, toren hoge 
favoriet maar werd door de eerste 
en de laatste carambole van Caro-

lien van tafel gespeeld. Dus 3 teams 
die 2 partijen achter elkaar wisten te 
winnen werd de finale. Paul en Bert 
winnen van Johan en Gijs en ze win-
nen ook van Carolien en Hans. Dus 
kampioen 2010 zijn Paul Schuur-
man en Bert Loogman, die beloofde 
in 2011. De wisselbeker te komen 
verdedigen. Tweede zijn Carolien 
van Wijk en Hans Bras op percenta-
ge van Johan Loman en Gijs Rijne-
veld die derde zijn geworden.
Vierde  Pim de Jager en Cock Verver. 
De winnaars kregen de prijzen uit-
gereikt door de kampioen van 2009 
John van Dam.
De prijzen zijn beschikbaar gesteld 
door Kees Hemmer van H.P. Staal

Kwinkslag 1 KAMPIOEN
Vinkeveen - Onder grote belang-
stelling  en natuurlijk om de win-
naars aan te moedigen in de Boei 
speelde badmintonverenging 
“Kwinkslag” alweer de laatste wed-
strijd uit de najaarcompetitie.
Dit keer waren het thuiswedstrijden 
voor Team 1 en het jeugdteam 2 in 
de Boei. Team 1 is dit jaar weder-
om kampioen geworden en dat be-
tekent dat de volgende najaarscom-
petitie een klasse hoger gespeeld 
zal worden, de 3e klasse.
Ook deze laatste wedstrijd wer-
den er geen punten kado gegeven. 
Er moest wel voor gestreden wor-
den, want er waren een behoorlijk 

tal 3 setters. Het was een spannen-
de strijd want er werd gespeeld te-
gen Selby uit Soest, 2e uit de poule. 
Zowel de Heren als de Damesdub-
bel werd gewonnen, ook alle singles 
werden gewonnen waarbij alleen 
Björn het in 2 sets wist te beslis-
sen, de andere spelers hadden alle-
maal een 3 setter nodig om de wed-
strijd te winnen. De mix van Björn 
en Monique werd gewonnen en Ton 
en Mirjam hebben deze mix helaas 
verloren. Uitslag van deze spannen-
de strijd was 7- 1.
Voor het Senioren Team 1 heel veel 
succes gewenst voor de volgende 
competitie, in de 3e klasse.

Unitas H1 sterker dan 
Keizer Otto/Trivolley
Mijdrecht - Afgelopen woensdag-
avond ontvingen de mannen van 
Unitas de spelers van Keizer Ot-
to/Trivolley uit Naarden. De eerste 
thuisreplay uit de competitie. De 
uitwedstrijd werd enigszins kans-
loos verloren met 3-1 en het stre-
ven was om dit niet meer te laten 
gebeuren mede omdat Trivolley een 
directe concurrent op de ranglijst 
is. Unitas moest het deze competi-
tieavond met een minimale bezet-
ting doen. Buitenaanvaller Maar-
ten Meulemans was net vader ge-
worden van dochter Fiene en aan-
valler Ricardo Angulo Vélez genoot 
van een welverdiende vakantie in 
zijn moederland. Middenaanvaller 
Johan Samson zou deze avond de 
positie van buitenaanvaller voor zijn 
rekening nemen. De eerste set ging 
Unitas scherp van start. Vanaf het 
eerste punt werd een voorsprong, 
weliswaar klein, opgebouwd en vast 
gehouden tot het einde toe. Trivol-
ley was duidelijk nog niet warm ge-
draaid en dat terwijl Unitas ook 
nog niet op volle toeren draaide. 
De Mijdrechtse volleyballers bleven 
steeds een aantal punten vóór op 
Trivolley, dat bij de standen 14-11 en 
20-17 een time-out nam. De tamme 
eerste set werd terecht door Unitas 
met 25-22 gewonnen. De tweede 
set begon voor de Mijdrechtenaren 
anders dan van te voren werd ge-
dacht. De opslag van “nummer 43” 
uit Naarden was dusdanig dat Uni-
tas tot een achterstand van 10-14 er 
geen gepast antwoord voor had. Na 
een time-out van Unitas en een kor-
te peptalk ging het weer de goede 
kant op. Na een mooie serie hard 
werken en gelukkig ook fouten van 
Trivolley werd de achterstand omge-
zet in een 17-16 voorsprong. Dit was 

echter van korte duur. De passes 
van Unitas werden slordig verzorgd 
waardoor het niet mogelijk was om 
uitgespeelde kansen te creëren. 
Nog een laatste time-out bij 22-24 
om de set naar Unitas toe te trekken 
mocht niet baten en Trivolley won de 
tweede set met 23-25.

Hard werken
De derde set was er één waarbij Tri-
volley het nakijken had. De opsla-
genreeks van Robert van der Meer 
en Rick Samson opgevolgd door 
hard werken bracht de stand via 
9-2 naar 22-10. Trivolley had geen 
antwoord en enig geluk was in de-
ze set dan ook niet aan hun kant te 
vinden. Unitas bleef heerser van de 
derde set en won deze dan ook met 
de overtuigende cijfers van 25-14.
De vierde set bracht weer enige 
spanning in de wedstrijd. In ieder 
geval tot 13-12 gingen de aanval-
len, reddingen en tactisch gespeel-
de ballen over en weer. Hierna liep 
Unitas uit tot 23-19. Toch bracht Tri-
volley’s  “nummer 43” weer span-
ning in de wedstrijd met zijn geva-
rieerde opslag en Unitas was ge-
dwongen om bij 24-23 een time-out 
te nemen. Een terechte beslissing 
bleek achteraf want het laatste punt 
ging naar Mijdrecht en Unitas won 
de laatste set met 25-23.
Door deze 3-1 overwinning (en de 
3-2 overwinning op LoVoC van de 
vrijdag ervoor) komt Unitas nu los 
van de laatste plaatsen en sluit aan 
bij een grote middenmoot met Lo-
VoC, ODIS, Nederhorst, VIF en Al-
lVol. Een paar plaatsen stijgen be-
hoort zeker tot de mogelijkheden.
De volgende wedstrijd is komende 
zaterdag tegen het ongeslagen Pri-
ma Donna in Huizen.

NK Supersprint:
Balvers tegen Mulder
Regio - Afgelopen zaterdag vond in 
Hoorn het Nederlands Kampioen-
schap Supersprint plaats. Dit jaar 
was het een toernooi met vele be-
kende Nederlandse schaatstop-
pers die op de hele korte afstanden 
(2x100 en 2x300mtr )wilden vlam-
men. Namen zoals de broers Ronald 
en Michel Mulder en Freddy Wen-
nemars en 6 voudig  Nederlands 
kampioen Michael Poot en vele an-
deren waren aanwezig. Dit jaar was 
er ook door de KNSB veel publiciteit 
aan besteed en mede daardoor was 
er  veel publiek aanwezig en wer-
den er televisie opnames door TV-
Oost gemaakt. Mijdrechtenaar Tim 
Balvers mocht samen met zijn Ni-
No ploeggenoot Ronald van Slooten 
(Nederlands kampioen supersprint 
2009) vanwege hun snelle tijden op 
deze afstanden en hun goede deel-
name tijdens het NK Korte baan in 
Dalfsen (8e en 9e plek ook mee-
doen aan deze wedstrijd. Voor beide 
schaatsers zou dit tevens het officië-
le afscheid zijn van de schaatssport 
op dit niveau. Na vele jaren volledig 
voor deze sport te hebben geleefd 
(naast studie en/of werk) breken er 
andere tijden aan. Beide waren dan 
ook gebrand om nog een keer hard 
te rijden om zo met een goed gevoel 
afscheid te nemen.
Tim lootte op de 100 meter tegen 
Olympiaganger Ronald Mulder en 
het werd een spannende strijd die 
Ronald op het laatste moment won, 
hun tijden waren: Ronald 9.85 en 
9.95 wat een 2e en 4e plaats ople-
verde en Tim reed 10.08 en 10.03 
wat een 2x een 7e plek gaf. Winnaar 
was Michael Poot met 9.80 en 9.83 
Ronald van Slooten reed 10.19 en 

10.22 (9e plek)
De verschillen zijn klein en de 300 
mtr was dan ook heel spannend en 
dat de broertjes Mulder niet voor 
elkaar onderdoen bleek ook wel 
uit hun zeer snelle tijden. Ronald 
reed in de eerste omloop 22.99 en 
broer Michel reed  in de 2e ronde 
een honderdste van een sec. sneller 
22.98 wat tegelijker tijd een baanre-
cord was. Tim had tijdens het Kerst 
sprint toernooi in Heerenveen (af-
gelopen dec.) de, tot dan toe, snel-
ste Nederlands seizoenstijd gereden 
23.22 en hoopte dat in Hoorn enigs-
zins te benaderen. Helaas lukte dat 
niet maar een 24.23 en 24.11 was 
voor het Hoornse ijs toch nog een 
goede prestatie en hij behield daar-
door een mooie zevende plek net 
achter de commerciële en full/time 
schaatsers. Bij Ronald van Slooten 
liep het iets minder en kon daardoor 
ook zijn titel niet evenaren en ein-
digde in het eindklassement op een 
9e plek  met 24.41 en 24.10
Algeheel winnaar  en dus Neder-
lands Kampioen werd Michael Poot 
23.21 en 23.10 en vlak daarachter zat 
Ronald Mulder gevolgd door broer 
Michel. De 4e plek was voor Fred-
dy Wennemars. Nederlands Kampi-
oen Korte Baan Jesper Hospes werd 
5e  en Cees Vink (4e bij het NK Kor-
te baan) werd 6e.

Al met al nemen Tim en Ronald af-
scheid van de top van de vader-
landse lange baan schaatssport met 
een mooie lijst persoonlijke records 
op de sprintafstanden: 100 m/300 
m/500 m/1000 m/1500 m,Tim: 9.91/
23.22/37.42/1:14.53/1:54.84. Ronald: 
9.86/23.31/35.58/1:09.84/1:49.28

Toppers spektakel in AKU’s 
Vakantie Makelaar loop
Regio - IJs en weder dienende be-
loven de 10 Engelse mijlen van Uit-
hoorn aanstaande zondag 31 janu-
ari strijd op hoog niveau. Bij de da-
mes wordt de exotische deelname 
verzorgd door Masila Ndunge uit 
Kenia, terwijl Miriam van Reijen de 
autochtone inbreng voor haar re-
kening neemt. Een Keniaanse staat 
bijna vanzelf sprekend borg voor 
een top tijd hoewel, bij een winter-
se inval met een bijtende oosten-
wind, de Nesserlaan zeker niet on-
derschat mag worden. Miriam op 
haar beurt finishte als tweede Ne-
derlandse in de marathon van Am-
sterdam en gaf zo haar visite kaart-
je af. Het parcoursrecord staat bij de 
dames al sinds jaar en dag op naam 
van Anne van Schuppen met een 
tijd van 54.53. Bij de mannen heeft 
Said Kan Faoui, lid van Atletiek Ver-
eniging Gouda, zich voorgenomen 
het parcours record te verbeteren. 
Vorig jaar nog tweede op de 10 km. 
gaat hij nu voor het hoogste op de 
10 EM. Het record staat echter met 
48.13 uiterst scherp, gevestigd on-
der goede loop omstandigheden 
door Juwawo Wirimai in 2008. 
De start van de top afstand is om 
11.00 uur en het parcours is één 

grote ronde over verharde wegen 
in Uithoorn, Amstelveen en Nes a/
d Amstel. De premie voor een par-
coursrecord bij zowel de mannen als 
de vrouwen bedraagt 700 Euro, ter-
wijl de prijs voor de eerst plaats van 
200 Euro daar dan nog bij komt.
Overigens zijn er op de 10 EM. voor 
alle leeftijdcategorieën drie prij-
zen beschikbaar. Bij de 10 en 5 km. 
zijn er drie prijzen voor de eerste 
drie aankomenden. Daar een klein 
gedeelte van de loop door de be-
bouwde kom in de omgeving van 
de sporthal De Scheg en de Euro-
parei flats voert, zal dit tussen cir-
ca 9.00 uur en 14.00 uur enige over-
last voor de bewoners geven. AKU 
vraagt hiervoor begrip, eenmaal per 
jaar moet dit toch mogelijk zijn.
De inschrijving staat open voor ie-
dereen en is van 9.00 uur tot 11.15 
uur in de sporthal. Voor de ge-
zinsloop kan ingeschreven worden 
bij de caravan van Zorg en Zeker-
heid die voor de sporthal is gepar-
keerd. De kosten bedragen 10 EM. 
8 euro, 10 km. 7 euro, 5 km. 6 euro 
en de ABN AMRO 1 km. gezinsloop 
is gratis voor zowel de kinderen tot 
en met 11 jaar als de meelopende 
ouders.

Opgeven 
voor viertal-
toernooien 
klaverjassen
Amstelhoek - zowel vrijdag 5 fe-
bruari als vrijdag 5 maart organi-
seert de buurtvereniging amstel-
hoek haar jaarlijkse viertallentoer-
nooi. Het opgeven geschiedt per 
vier kaarters, maar het spelen gaat 
individueel. Kunt u geen team vul-
len, dan is het mogelijk dat de orga-

nisatie zorgt voor de completering 
van het team. 
Naast de teamprijs speelt iedere 
deelnemer in de hoop ook individu-
eel in de prijzen te vallen. Voor de 
beste kaarters zijn er mooie prijzen 
te winnen. Er worden drie rondes 
gespeeld, met in de pauze verkoop 
van loten voor de loterij.  Deelname-
kosten bedragen per team €. 10,-- . 
Om de organisatie soepel te kun-
nen laten verlopen en omdat de zaal 
op ’n bepaald moment echt vol zit, 
dient u zich vóóraf aan te melden bij 
mevrouw felix (tel: 0297- 568802). 
Dit geldt natuurlijk ook indien u zich 
als éénling aanmeldt.



De Hoef - Een enorme vrachtwa-
gen reed vorige week het school-
plein op van de Antoniusschool in 
De Hoef. De komende tijd rijden er 
vaker vrachtwagens in het dorp om 
klei aan te voeren zodat Waternet de 
dijk kan verbeteren. Een goede re-
den om leerlingen van de Antonius-
school les te geven over dijkverbe-
tering en de gevolgen voor de ver-
keersveiligheid. Kinderen konden in 
de vrachtwagen ervaren wat de ‘do-
de hoek’ is. Een belangrijke vraag: 
“Hoeven we nu niet meer naar 
school omdat er aan de dijk gewerkt 
wordt?”

Vet cool
De half uur durende les voor groep 
5 tot en met 8 startte met uitleg over 
dijken en dijkverbetering. Het viel op 
dat de kinderen al veel wisten: het 
verschil tussen een zomerdijk en 
een winterdijk, hoe laag De Hoef ligt 
ten opzichte van NAP en hoe be-
langrijk dijken zijn voor Nederland. 
“Zonder dijken kun je naar Utrecht 
aan zee” aldus Willem Bogaard, pro-
jectleider van Waternet.

Ook groep 1 tot en met 4 kreeg uit-
leg over de dijk en de dijkverbete-
ring aan de hand van grote foto’s. 

De shovels en vrachtwagens maak-
ten het meeste indruk: “Die zijn vet 
cool” volgens de jongens uit groep 
6.

Dode hoek
Behalve vet cool kunnen vracht-
wagens ook gevaarlijk zijn. Daar-
om gingen de kinderen in groepen 
naar de vrachtwagen op het school-
plein. Twee kinderen zaten in de ca-
bine en de rest liep er in een rondjes 

omheen. Als de claxon klonk moes-
ten de kinderen direct stilstaan. De 
kinderen in de cabine hadden dan 
10 seconden om alle kinderen te tel-
len die ze zagen in de spiegels en 
via de camera. Ook de juffen deden 
mee en iedere keer waren er meer-
dere kinderen niet zichtbaar. “Zelfs 
met alle spiegels en camera’s in de 
vrachtwagen zie je niet iedereen. 
Daarom blijft de regel: houd 5 me-
ter afstand van vrachtwagens. En 
als je er niet door kan; blijf wach-
ten,” aldus Cees van Bemmel van 
Veilig Verkeer Nederland die de ‘do-
de hoek-les’ gaf.

Gewoon naar school
Natuurlijk gaan de kinderen tijdens 
de uitvoering van de dijkverbetering 
gewoon naar school. De aannemer 
houdt bij het werk aan de dijk reke-
ning met de schooltijden. Te laat ko-
men op school omdat er vrachtwa-
gens op de weg stonden, zit er niet 
in. “Iedereen moet gewoon 5 minu-
ten eerder opstaan, de juffen ook” 
aldus Marianne Kenter van de An-
toniusschool. Binnenkort start Wa-
ternet met de uitvoering van de dijk-
verbetering, enige tijd vertraagd 
door de vorst. Waternet verbetert 
de dijk in opdracht van Waterschap 
Amstel, Gooi en Vecht omdat hij niet 
hoog en sterk genoeg is. Meer in-
formatie en de exacte planning is te 
vinden op  www.waternet.nl/dehoef. 
Op www.rkbsantoniusschooldehoef.
nl zijn diverse foto’s en de inhoud 
van de dijkenles terug te vinden.
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Zuster Wil Rubbio 25 jaar 
werkzaam bij Avondlicht
Mijdrecht – Vorige week was  Wil 
Rubbio, of te wel zuster Wil, 25 jaar 
werkzaam in Nieuw Avondlicht. Dit 
is natuurlijk niet onopgemerkt voor-
bij gegaan! De hele dag stond in het 
teken van Italië, aangezien Wil met 
een Italiaan is getrouwd.
’s Ochtends was al het personeel en 

de bewoners van Nieuw Avondlicht 
aanwezig om dit samen met Wil en 
haar familie en vrienden te vieren. Er 
waren een aantal leuke toespraken, 
een heleboel leuke kado’s, koffie en 
een speciale taart verzorgd door La 
Torta. ’s Middags ging het feest ge-
woon door voor de bewoners met 

een echte Italiaanse lunch, muziek, 
Italiaans ijs en quizzes en spelle-
tjes over Italië. Als afsluiter is er ’s 
avonds nog een gezellig etentje ge-
organiseerd. Kortom een hele leuke 
dag als beloning voor al haar inzet 
in de afgelopen 25 jaar. Nogmaals 
gefeliciteerd zuster Wil!!!

Technische hoogstandjes 
inspireren bezoekers 
pianoconcert

De Ronde Venen - Het was vrij-
dagavond koud buiten. De bezoe-
kers van het dubbele pianoconcert 
van Helena Basilova en Franz von 
Chossy nestelden zich warm naast 
elkaar op de banken van de Jans-
kerk, zich verheugend op het pia-

nospel van zeer hoge kwaliteit dat 
volgen zou. Beide pianisten leken 
van de lage temperatuur geen last 
te hebben. Bij aanvang beroerden 
Helena’s vingers de toetsen zo vurig 
dat de zaal had geen last meer van 
de kou. Men liet zich door haar war-

me klanken meeslepen. Ze speel-
den om beurten. Helena vertel-
de het verhaal achter het klassieke 
stuk en vertolkte met enorme inle-
ving stukken van Bach, Chopin, Ra-
vel en Messiaen. Modern jazz pia-
nist Franz improviseerde op de klas-
sieke stukken met de ongelooflijke 
techniek die men mag verwachten 
bij een pianist van zo’n allure. Het 
metrum, de toonsoort en de emotie 
paste hij in zijn improvisaties zoda-
nig aan dat het concert een geheel 
werd, ondanks het verschil in stro-
mingen, ondanks het verschil in tijd.
Na de pauze opende hij op het kerk-
orgel met een eigenzinnige improvi-
satie die, hoewel erg knap gespeeld, 
muzikaal niet bij iedere bezoeker in 
de smaak viel. Toch hield het pu-
bliek haar applaus in de Janskerk 
lang vol. De toegift was een swin-
gende quatre-mains, waarmee He-
lena Basilova en Franz von Chossy 
hun concert luchtig afsloten.
Het volgende culturele hoogstandje 
van Stichting Cultura vindt plaats op 
12 februari 2010 in De Boei in Vin-
keveen. Dan is niemand minder dan 
Lils Mackintosh de speciale gast van 
René van Beeck & Friends. Aanvang 
20:30 uur. Voorverkoop via www.
cultura-drv.nl, boekhandel Mondria 
in Mijdrecht en drogisterij De Bree 
in Vinkeveen.

Antoniusschool De Hoef 
leert over dijkverbetering

Fikse ‘ruis’ op de lijn tussen Westhoek en wethouder Dekker

Dekker: ”Volgens mij 
wil Westhoek onze trein 
gewoon vertragen”
De Ronde Venen – Het plan van de 
gemeente om een eigen energiebe-
drijf op te starten verloopt toch niet 
helemaal zoals wethouder Dekker 
had gehoopt. Het zag er zo hoop-
vol uit na de eerste besprekingen. 
de directeur van Westhoek Wonen 
was erg enthousiast en zag het wel 
zitten om partner te worden in dit 
op te zetten bedrijf. In oktober vo-
rig jaar heeft de raad de startno-
ta vastgesteld en is het college aan 
het werk gegaan om een voorlopig 
Business Plan op te zetten en een 
voorlopig communicatieplan. Het 
business Plan en het communica-
tieplan liggen er nu en werden tij-
dens het Ronde Tafel Gesprek vo-
rige week aan de raad voorgelegd, 
met de vraag om met deze docu-
menten de overleggen met de mo-
gelijke partners en hogere overhe-
den op te starten en de business 
case verder uit te werken. 

Geen partners
Klinkt goed. Wethouder enthousiast, 
een groot deel van de raad enthou-
siast, aan de tafel zaten twee afge-
vaardigde van Westhoek Wonen.
De directeur, die een drie maanden 
geleden nog zo enthousiast was 
om partner te worden was verhin-
derd. Westhoek deelde vier A vier-
tjes uit, net voor het begin van de 
vergadering met daarin een onder-
zoek van henzelf en daaruit bleek 
dat zij er niet veel voor voelde om 
nog partner te worden in dit bedrijf. 
Ze schrijven o.a: “Ons is door de ge-
meente gevraagd te participeren in 
het duurzame energiebedrijf (DEB) 
dat de gemeente wil gaan oprich-
ten. Deze vraag heeft er bij West-
hoek Wonen toe geleid, dat men 
zich nadrukkelijker is gaan bezin-
nen op haar eigen visie over de in-
vulling van haar energiebeleid en de 
mogelijke toegevoegde waarde van 
een DEB hierin.
De conclusie is:
Op grond van onze analyse is West-
hoek Wonen terughoudend om te 
participeren in het bedrijf. Onze 
voorkeur gaat uit naar een strategi-
sche samenwerking. De wenselijk-
heid tot oprichting van een DEB is 
bij ons minder groot. Kortom, west-
hoek Wonen deelt de doelstellingen 
van de gemeente maar ziet zichzelf 
een minder prominente rol spelen 
in de structuur van een DEB”, aldus 
het onderzoek. In duidelijk Neder-
lands: “ we voelen er niets voor om 
partner te worden”.

Donderslag
Kwam wethouder dekker nog heel 
blij en trots binnen, bij het horen en 
zien van deze conclusie en de uit-
leg van Westhoek Wonen zag je de 
wethouder bijna van kleur verschie-
ten. Hij was duidelijk zichtbaar dui-
vels: “Ik begrijp dit niet. De directeur 
de heer Burgers was dolenthousiast 
en nu dit.
Het is duidelijk dat deze mensen die 
hier nu zitten voor Westhoek, niets 
van onze eerdere besprekingen af-
weten. Maar goed ik weet dan nu 
hoe ze echt over onze plannen den-
ken. Ze worden bedankt. We heb-
ben dit zo opgezet mede doordat 
zij ons lieten geloven dat zij partner 
zouden worden. We hebben daarom 
met geen enkele andere partner ge-
praat.

Maar goed dan gaan we dat nu dan 
wel doen. Wat ze nu doen hebben 
we niet zoveel aan. U trekt zich nu, 
opeens terug, wel u wordt bedankt. 
Waarom krijgen we nu dit onder-
zoek pas onder ogen. Ik zie het nu 
voor het eerst. Zo ga je toch niet met 
elkaar om. Volgens mij wil West-
hoek gewoon onze trein vertragen. 
Burgers was zo enthousiast. Ik vind 

dit heel jammer. We hadden al onze 
kaarten op Westhoek gezet”.

Vertraging
De raadsleden vroegen zich af wat 
dit terugtrekken van Westhoek zou 
betekenen voor het bedrijf. De aan-
wezige deskundige ambtenaren 
bleken wat minder geraakt door het 
terugtrekken van Westhoek. 

Zij stelde dat het ook best zonder 
hen kon. De wethouder wilde er lie-
ver niet op antwoorden. Hij was een 
soort lamgeslagen. : “ Ik wil eerst 
met het college overleggen”, zo stel-
de hij. Toen enkele raadsleden de 
wethouder toch wilde doorzagen 
over dit terugtrekken van Westhoek, 
greep de voorzitter Rob Blans tac-
ties in:
“Er is op dit moment duidelijk een 
ruis op de lijn tussen Westhoek en 
het college. Dit is een zaak van het 
college en geen zaak om dit nu hier 
in de openbaarheid te bespreken”. 
Het college vraagt de raad ook niet 
om dit punt goed te keuren, maar 
om voor kennisname aan te nemen. 

Wordt vervolgd tijdens de raadsver-
gadering van 3 februari a.s.

Wethouder Dekker diep telergesteld in Westhoek Wonen

OKK presenteert:
Help stress!!!
Mijdrecht - Deze verontrusten-
de titel is in overtreffende trap 
gebruikt,dus U kunt met een gerust 
hart komen kijken naar het nieu-
we toneelstuk van toneelvereniging 
OKK.Vanaf januari is de spelers-
groep alweer druk doende met het 
instuderen van deze vrolijke kome-
die. Een huisman thuis en de vrouw 

die kostwinner is ;een hedendaag-
se rolverdeling, maar of het ook 
naar ieders tevredenheid gaat ,is de 
vraag! Tesamen met o.a. 2 nieuwe 
jonge spelers die de rol als dochter 
en zoon vertolken, -en met veel en-
thousiasme!- en een aantal thera-
peuten die over de vloer komen als 
paps het niet meer ziet zitten, vormt 

het tesamen tot een dolkomisch ge-
heel. Wanneer de baas van moeder 
(gespeeld door Nol Staudt) onver-
wacht langskomt ,met een medede-
ling waar het hele gezin niet op had 
gerekend is de chaos compleet.
Bent U nieuwschierig geworden 
naar dit stuk? U kunt komen kijken 
op vrijdag 19 en zaterdag 20 maart 
a.s., in de Meijert, aan de v.d. Haar-
laan te Mijdrecht ,zaal open 19.30 
,U bent van harte welkom, tevens 
is op zaterdagavond na afloop ge-
legenheid om te dansen met live 
music,dus tot ziens bij OKK!!



Wilnis - Bij het Zuid-Hollands turn-
kampioenschap is Luc Verwijs (9 
jaar) uit Wilnis prachtig tweede ge-
worden in de instap-klasse. Hij koos 
dit seizoen voor het allerhoogste ni-
veau, de talentendivisie.
Zaterdag 23 januari was een span-
nende dag voor Luc, die bij turn-
vereniging TOOS in Waddinxveen 
traint. Hij turnde zijn eerste indivi-
duele wedstrijd van het seizoen: de 
finale van het district Zuid-Holland. 
Luc had lang getwijfeld tussen de 
talentendivisie en één niveau lager, 
maar ging de uitdaging uiteindelijk 
aan. Zijn motivatie: liever hard trai-
nen op nieuwe, moeilijke turnele-
menten dan perfectioneren van wat 
ik al onder de knie heb.
Zaterdag in Alphen aan den Rijn 
pakte dat goed uit. Luc maak-
te indruk aan ringen, met strakke 
(spreid-)hoeksteunen, een inlock, 
dislock en hoge salto af. Zijn be-
loning was een 18,45, voor Luc de 
hoogste score ooit aan ringen. Ook 
op voltige deed hij nauwelijks on-
der voor de jongen die de wedstrijd 
uiteindelijk won. Uitdaging voor de 
volgende wedstrijd: drie flanken op 
de “paddenstoel” met beugel, wat 
hem nog meer punten gaat opleve-
ren. Ook op sprong was het verschil 
vervolgens klein. Luc liet een mooie 
streksalto en overslag zien en kreeg 
daarvoor een 17,50.

Medaille
Op het vierde toestel, brug, laat Luc 
doorgaans de meeste punten lig-
gen. Zaterdag was dat niet anders, 
hij zwaaide niet zo soepel tot hand-
stand. De komende weken zal hij 
hard gaan trainen op twee nieuwe 
elementen: verpakken en omdraai-

en in handstand en een salto af. In 
Alphen zag Luc dat zijn concurren-
ten deze onderdelen ook nog niet 
beheersen.
Na brug turnde Luc de wedstrijd 
fantastisch uit. Op rek deed hij zo 
maar een vloeiende kiep-beweging, 
iets wat in de voorafgaande trainin-
gen steeds mislukte. Hij kreeg 17,30 
punten. Ook op vloer toonde hij zijn 
progressie, met mooie zweefrollen, 
endo-heffen, een overslag en ara-
bier dubbel flik-flak. Zijn score: een 
17,65.
Uiteindelijk kwam hij uit op een 
tweede plek met een mooie eind-
score van 101,80. Jammer genoeg 
kreeg alleen de winnaar een me-
daille, maar zelfs dat kon de goede 
bui van Luc niet verpesten.
De volgende wedstrijd, de eerste 
kwartfinale voor het Nederlands 
Kampioenschap, is eind februari. 
Dan zal Luc zijn eerste stappen zet-
ten naar hopelijk weer een nationa-
le turnfinale.
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Luc Verwijs haalt tweede 
plek in talentendivisie

Atalante dames 1 wint 
vierde wedstrijd op rij
Vinkeveen - Vrijdag 22 janua-
ri speelden de dames, gesponsord 
door Krijn Verbruggen Schoeiing, 
Grond en Baggerwerken en Haax-
man Lichtreclame in de Boei te-
gen Zaanstad Dames 3. In Zaanstad 
werd begin dit seizoen verloren met 
4-0 dus het was voor de dames uit 
Vinkeveen een uitdaging om nu wel 
te winnen.

De eerste set werd goed gespeeld. 
Marleen Sondermeijer die weer he-
lemaal terug is van haar blessure 
scoorde veel punten met haar ster-
ke blok en ook de verdediging deed 
goed werk. Dit resulteerde in 25-18 
overwinning voor de dames uit Vin-
keveen.
De tweede set stoomden de dames 
meteen door met hun goede spel.
Zaanstad kwam wel wat beter in de 
wedstrijd en scoorde punten door 
veel te prikken.
Maar de Atalante dames lieten zich 
niet gek maken en zorgde ervoor 
dat er bijna geen bal meer op de 
grond kwam. Libero Marlieke Smit 
zat lekker in de wedstrijd en haal-
de veel ballen van de grond waar-
door spelverdeelster Irma Schouten 
haar aanvallers goed kon bedienen. 
Ook deze set eindigde in een over-

winning, 25-23.
De derde set werden de Vinkeveen-
se dames meteen op een achter-
stand gezet.
Door rommelig spel was het lastig 
om deze achterstand in te lopen. 
Loes Kuijper probeerde met een 
goede servicebeurt wat punten in 
te lopen maar helaas lukte het Ata-
lante niet om de set naar zich toe 
te trekken. Er werd verloren met 21-
25.
De laatste set moest dan wel ge-
wonnen worden om nog vier punten 
te kunnen verdienen. Er werd ge-
concentreerd gespeeld en Atalan-
te kwam meteen op voorsprong. Dit 
kon even worden volgehouden tot-
dat Zaanstad weer een paar punten 
inliep. De Vinkeveense dames knok-
ten voor wat ze waard waren en wis-
ten met goed spel de laatste set met 
overtuiging te winnen, 25-18.

Aanstaande zaterdag spelen de da-
mes in Amersfoort tegen Keistad 
dames 2.
De eerstvolgende thuiswedstrijd is 
op vrijdag 5 februari tegen VC All-
vo D1 die op een negende plek in de 
competitie staan. Atalante heeft zich 
na vier overwinningen op rij op een 
vijfde plek weten te zetten.

Coach Petra Taal

Handen blijven leeg door 
off-day Atlantis 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
reisde het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 2 naar Almere voor 
de wedstrijd tegen EKVA 3. Atlan-
tis 2 staat op de een na laatste plek 
dus punten zijn er hard nodig. EK-
VA 3 daarentegen strijdt nog om het 
kampioenschap. Voor beide ploe-
gen is de winst noodzakelijk.
 Ondanks de lage klassering heeft 
Atlantis sterke wedstrijden gespeeld 
waar meer punten verdiend wa-
ren geweest. Ook zaterdagmiddag 
stond het team op scherp en wist 
het wat hen te doen stond. Atlantis 
begon met concentratie en vecht-
lust aan de wedstrijd, ondanks de 1-
0 achterstand kwam de ploeg snel 
op gelijke hoogte. Beide teams had-
den toen veel kansen EKVA pakte 
echter de voorsprong. Atlantis ging 
door met kansen creëren, helaas 
viel de bal er net niet in en was EK-
VA juist erg effectief. Waardoor een 
gat van zes punten was geslagen. 
Atlantis rechtte haar rug en dichtte 
het gat bijna tot twee punten. Voor 
het eindsignaal van de rust scoor-
de EKVA nog twee keer waardoor 
de ruststand 10-6 was. Coach Petra 
Taal zette de Mijdrechtse ploeg in 
de rust op scherp om door te knok-
ken en aanvallend meer goals te 
maken.  Ondanks alle goede inten-
ties van Atlantis was EKVA de ploeg 
die bleef scoren. Een gat van ze-
ven punten was snel gemaakt en de 
schade werd alleen maar groter. Het 
inbrengen van vier invallers deed 
het tij ook niet keren. EKVA was 
aanvallend zeer effectief en zuiver 
in tegenstelling tot Atlantis waar de 
kansen niet werden verzilverd. Na 
het eindsignaal was de oorwassing 
compleet en stond een 19-7 uitslag 

op het scorebord. De nederlaag was 
terecht voor het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis, maar de uitslag 
gaf wel een vertekend beeld. At-
lantis speelde niet goed, maar de 
vechtlust was aanwezig en ook een 
lading pech dat de ballen net niet 
door de mand vielen. 
Gezien het spel de afgelopen maan-
den van Atlantis, kan dit een inci-
dent genoemd worden. Rest nu le-
ring uit de fouten te trekken en ver-
der de wedstrijd snel te vergeten 
om het oude niveau weer op te pak-
ken. Aanstaande zaterdag speelt de 
ploeg om 18.15, na het eerste team, 
tegen OVVO 4 thuis in de Phoenix-
hal. De uitwedstrijd tegen OVVO 
werd nipt verloren, dus dit belooft 
een spannende wedstrijd te wor-
den.

Atlantis C3 onderuit 
tegen De Vinken
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde Atlantis C3, gesponsord 
door Ruijgrok Makelaars een span-
nende wedstrijd tegen De Vinken 
C4. De vorige wedstrijd tegen De 
Vinken was een super spannen-
de wedstrijd waarbij de stand ge-
lijk op liep naar 4-4. Deze week wil-
de Atlantis graag dit omzetten in 
een winst. Het eerste doelpunt was 
voor het team van Atlantis! Daarna 
waren De Vinken aan de beurt voor 

meerdere treffers Bij de rust stond 
het dan ook 1-4. Na een aanmoedi-
gende peptalk van coaches Simone 
en Alwin ging de tweede helft  van 
start. Helaas kon Atlantis niet voor-
komen dat het 1-7 werd. Daarna 
werd er  een mooie strafworp ge-
scoord door Atlantis 2-7. Jammer 
genoeg eindigde de wedstrijd met 
3-10. Komend weekend speelt At-
lantis C3 tegen EKVA uit Almere. 
Aanvang wedstrijd 15.00 uur.

Atlantis 3 boekt nipte 
overwinning
Mijdrecht - Zaterdag 16 janua-
ri stond voor Atlantis 3 de thuis-
wedstrijd tegen Woudenberg op het 
programma.

Het door architectenbureau H.W. 
van der Laan gesponsorde team 
was er alles aan gelegen deze wed-
strijd te winnen. Het kampioenschap 
is immers nog steeds een reele op-
tie en daarnaast diende er revanche 
genomen te worden voor de verlo-
ren uitwedstrijd.
 
Het eerste aanvalsvak met Nadia 
Bachdim, Wilma Kranenburg, Bert 
Pauw en Barry van der Waa be-
gon voortvarend aan het duel. Bert 
Pauw wist een door hemzelf verkre-
gen strafworp te verzilveren. Wou-
denberg wist hierna nog gelijk te 
maken, alvorens Atlantis het heft 
in handen nam. Het eerste verdedi-
gingsvak met Mirjam Gortenmulder, 
Leoniek van der Laan, Pleun Neu-
rink en Jan-Willem van Koeverden 
Brouwer liet haar aanvallende kwa-
liteiten zien. Mirjam Gortenmulder 
wist twee keer van afstand te sco-
ren. 
 
Via twee doelpunten van Barry van 
der Waa en nogmaals Mirjam Gor-
tenmulder bracht de Van der Laan 
equipe de voorsprong op 6-1. Hier-
na hervond Woudenberg zich en 
moest Atlantis ook enige tegen-
doelpunten incasseren. Slechts Bert 
Pauw en Barry van der Waa wisten 
nog voor Atlantis te scoren, waar-
mee de ruststand op 8-5 kwam.
Bij afwezigheid van vaste coach Ha-
rold Taal nam de geblesseerde Arj-
en Markus de taak van coach op 

zich. Atlantis moest vooral haar ei-
gen spel blijven spelen en zich min-
der bezig houden met de tegen-
stander en de soms warrig fluiten-
de scheidsrechter.
 
Hoewel Atlantis na de rust eerst 
twee tegendoelpunten moest incas-
seren wist zij toch met goed spel de 
voorsprong uit te breiden. Via doel-
punten van Pleun Neurink, Bert 
Pauw, Wilma Kranenburg en Mirjam 
Gortenmulder bracht Atlantis de 
voorsprong op 12-7. Hiermee leek 
voor Atlantis de koek op en brak 
een spannende eindstrijd aan.

Met Serge Kraaikamp voor Jan-Wil-
lem van Koeverden Brouwer, Kristi-
aan Geerdink voor Bert Pauw, San-
dra Pronk voor Leoniek van der Laan 
en Janneke van Ginkel voor Wilma 
Kranenburg probeerde Atlantis de 
score verder op te voeren.

Helaas pakte dit niet uit zoals ge-
hoopt en Woudenberg wist steeds 
dichterbij te komen. Mede door en-
kele discutabele beslissingen van 
de scheidsrechter maar ook door 
fouten aan Atlantiszijde wist Wou-
denberg terug te komen tot 12-11. 
 
Gelukkig voor Atlantis bleef het hier-
bij waardoor de Van der Laan for-
matie in de race blijft om het kam-
pioenschap.
De volgende wedstrijd is tegen het 
Maartendijkse DOS, de koploper. 

De thuiswedstrijd tegen DOS werd 
door Atlantis gewonnen, zodat de 
ploeg met vertrouwen naar Maar-
tensdijk zal reizen.

CSW dames winnen
Wilnis - Na een lange winter peri-
ode kon er dat zaterdag weer wor-
den gevoetbald, Odysseus kwam 
op bezoek in Wilnis. CSW begon 
voortvarend en uit een mooie aan-
val met Shanon, Alex werd de voor-
zet net naast gekopt door Christi-
anne. Odysseus liet zich niet onge-
moeid en zette aan richting Isabella, 
onze doelvrouw. Er volgde gevaar-
lijke momenten voor het CSW doel 
uit standaard situaties. Het duurde 
tot de 22e minuut voor CSW weer 
een goede kans kreeg, Diana zette 
goed door maar net voor de 16 me-
ter werd zij gestopt.
In de 32e minuut was het dan toch 
raak, Iris schoot op doel en de bal 
verween over de keeper in het doel, 
1-0. Odysseus zocht, na de achter-
stand direct de aanval en Isabella 
moest redden om de gelijkmaker te 
voorkomen. In de 38e minuur volg-
de er nog een mooie  CSW aanval, 
maar er werd niet gescoord. 
Na de thee mocht Iris bij de eerste 
de beste aanval aanleggen en ver-
rassend genoeg verdween de bal in 
het doel, 2-0. Na deze voorsprong 

verwachten we meer rust in het spel 
van CSW maar het spel bleef over 
en weer gaan. Na een kansje van 
Christianne, het schot verdween net 
naast het doel, kwam Odysseus op 
2-1, een van de aanvallers mocht 
ongestoord doorlopen en de onver-
wachte kans verzilveren.

Het spel bleef rommelig en zowel 
CSW als Odysseus kregen kleine 
kansjes. Vanaf de 60e minuut zette 
CSW aan en het was wachten op het 
3e doelpunt, ondanks dat er kansen 
waren bleef een score uit. De keep-
ster van CSW, Isabella moest nog 
wel een paar keer reddend optre-
den, zij deed dit bekwaam. Vlak voor 
tijd kregen we nog een goede kans, 
de lob van Christianne was te zacht 
om de keeper te verschalken.

1e Achttal van Denk en 
Zet laat een punt liggen
De Ronde Venen - Schaakclub 
Har-Mon-ie uit Harmelen had in hun 
uitwedstrijd tegen het 1e achttal van 
‘Denk en Zet – Advisor’ niet te kla-
gen over geluk en sleepte daarmee 
een punt uit het vuur. Hoewel ‘Denk 
en Zet – Advisor’ met drie invallers 
speelde, die door de teamleider res-
pectievelijk aan bord 2, 5 en 8 waren 
gezet, was dat in het verloop van de 
wedstrijd niet echt te merken. Aan 
bord 6 ging Bert Drost te vroeg in 
de aanval wat hem de kwaliteit kost-
te, maar hij kreeg daardoor wel een 
mooie koningsaanval, die zijn te-
genstander, Kees van Rooijen, on-
derschatte. Deze verzuimde zijn ver-
dediging te organiseren en zag te 
laat, dat hij zijn dame moest geven 
om mat te vermijden. 1-0. 
Aan bord 5 ontwikkelde Cees Ver-
burg het centrum terwijl zijn tegen-
stander Piet Boere zijn pionnen op 
de damevleugel naar voren stuurde. 
Hoewel Cees meer ruimte had, bleef 
de stelling in evenwicht en forceer-
de Piet met zetherhaling remise.1½-
½. Jan de Boer en Aja Bijsterbosch 
ruilde aan bord 3 in het middenspel 
de stukken af. De pionnen bleven op 
bord, maar toen ook de dames wer-
den geruild garandeerde de in el-
kaar geschoven pionnenketens re-
mise. 2-1.
Op het 7e bord rocheerde en Henk 
van de Plas lang en zijn tegenstan-
der Jan Tuls kort, maar beiden kwa-
men niet tot een beslissende aanval. 
Stukken werden geruild, open lijnen 
geneutraliseerd en nadat de dames 
het strijdperk hadden verlaten werd 
het punt gedeeld. 2½-1½ .
Henk Kroon kwam op het eerste 
bord goed uit de opening. Omdat de 
stukken niet lang op het bord ble-
ven en Henk niet had gerocheerd en 
zijn torens centraal stonden moest 
zijn tegenstander Klaas Veldhuijsen 
alle zeilen bijzetten om het lastige 
eindspel van torens en pionnen tot 
een goed einde te brengen. Klaas 
ging er eens goed voor zitten, ver-

beterde zijn positie, kwam zelfs 1 pi-
on voor, maar Henk verdedigde zich 
bekwaam en toen Klaas een randpi-
on overhield was het technisch re-
mise. 3-2.
Aan bord 4 ging Bram Broere voort-
varend uit de startblokken. Zijn te-
genstander Kock Versteeg had 
geen bewegingsvrijheid en om eni-
ge ruimte te maken offerde hij een 
stuk, waardoor hij met een vrijpion in 
het centrum had hij nog enige drei-
ging had. Maar Bram dwong verde-
re stukkenruil af en Kock kon verder 
verlies van pionnen niet voorkomen 
en gaf op. 4-2. Hiermee stond ‘Denk 
en Zet – Advisor’ op een 4-2 voor-
sprong en met nog twee partijen te 
gaan leek de winst voor het grijpen.
De tegenstander van Gert-Jan Smit 
aan bord 2, Bert Burggraaff, had al 
eens naar de stand geïnformeerd 
omdat zijn stelling weinig aankno-
pingspunten bood op winst, maar 
omdat Har-Mon-ie aan remise niets 
meer had speelde hij verder.
Met een betere positie van de torens 
had Bert licht voordeel, maar hij kon 
pas toeslaan toen zijn Gert-Jan de 
kwaliteit verspeelde. Bert maakte 
het netjes af. 4-3.
Alles hing af van bord 8, waar John 
van de Berge tegen Gert-Jan Veld-
huijsen speelde. John had de ko-
ningsstelling van zijn tegenstander 
stevig onder druk die zijn tegen-
stander met een vrijpion op de a-lijn 
probeerde te ontlasten.
Hij kon daardoor met zijn dame de 
vijandelijke stelling binnendringen, 
maar John had inmiddels mat in één 
op het bord en de positie van Gert-
Jan was hopeloos. Met een paar 
blufschaakjes probeerde hij John af 
te leiden en dat lukte wonderbaar-
lijk.
John overzag de mogelijkheid het 
schaak eenvoudig te pareren en 
liep in een matnet, zodat Har-Mon-
ie met de schrik vrijkwam en alsnog 
met een gelijk spel naar huis toe 
ging. 4-4.

Zesballen toernooi 
in de Merel
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi van biljartclub de Merel zijn 
er in het afgelopen weekend meer 
spelers doorgedrongen tot de finale 
en wel in de b poule Ralph Dam, Jos 
Boeijen, Gijs Rijneveld, Bob Hubenet 
en Erik Spiering en in de c poule Gijs 
v.d. Neut, Dennis Cordes, Hein Voor-
neveld, Bart Hoffmans, Kees Kooij-
man, Jeroen Berkelaar en Teus Dam, 
In de a poule Henny Hoffmans, Ben 
Fransen en Dorus v.d. Meer, spelers 
als Gerard Redegeld, Bas Kolenberg 
konden hun draai nog niet vinden 
met al die ballen, net zoals Frank 
Witzand, John Vrielink, Desmond 
Driehuis, Martien Heijman, Nico van 
Soeren en Patrick v.d. Meer.
Het laatste weekend komt eraan, er 

kunnen nog pogingen gedaan wor-
den om zich in de finales te spelen 
op de volgende dagen: vrijdag 29 ja-
nuari van 20.00 uur tot 23.00 uur en 
zaterdag 30 januari van 14.00 uur tot 
18.00 uur, waarna om plus-minus 
19.30 uur de finales zullen starten. 
Daarna is er de prijs-uitreiking. 
Zondag 31 januari start het 3 ban-
den toernooi van biljartclub de Me-
rel/D.I.O. We starten zondag de eer-
ste wedstrijden op twee tafels van-
af 14.00 uur.
U kunt zich nog opgeven voor dit 
toernooi aan de bar van café de Me-
rel, tel 0297-263562 of per e-mail: 
thcw@xs4all.nl dit alles in café de 
Merel, Arkenpark “mur” 43, Vinke-
veen, tel. 0297-263562.

Argon basketbal Mu18 
wint eerste wedstrijd
Mijdrecht  - De tweede seizoens-
helft, alweer het derde seizoen in 
onze Rabobank-shirts, is van start 
gegaan en het wordt extra span-
nend. Het gaat nu echt om het kam-
pioensschap in de 1e klasse. De eer-
ste wedstrijd werd thuis gespeeld 
tegen de Springers uit Gouda. De 
teams hadden nog nooit eerder te-
gen elkaar gespeeld. Met de hoop 
op een leuke wedstrijd begon het 
eerste kwart. Het ging redelijk ge-
lijk op totdat Argon iets uit kon brei-
den en met een kleine voorsprong 
het eerste kwart kon beëindigen. 
In het tweede kwart kreeg Argon 
een kleine dip waardoor Springers 

in de wedstrijd kon groeien. Ze kwa-
men zelfs voor en met de rust stond 
dan ook een 22-23 op het score-
bord.
Maar er was natuurlijk nog niets 
verloren. Dat bleek ook want Argon 
herpakte zich weer helemaal, ver-
dedigde goed en wist geweldig op 
voorsprong te komen met een stand 
van 43-31. Nu was het aan Argon 
de taak om de wedstrijd rustig uit te 
spelen. Het lukte niet meteen waar-
door we nog aardig wat scores te 
verduren kregen. Maar door het uit 
pasen van de wedstrijd, wist Argon 
toch te winnen met een eindstand 
van 47-44.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698


