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De Ronde Venen - Een aantal Ab-
coudenaren heeft, namens vele in-
woners van Abcoude en Baambrug-
ge, de raad gevraagd de naamgeving 
van de nieuw gevormde gemeente 
weer op de agenda te zetten. Inder-
tijd is dit facet van de gemeentelij-
ke herindeling zowel in Abcoude als 
in De Ronde Venen in de raad aan 
de orde geweest. Er zou op een zeer 
democratische manier, in gezamen-
lijk overleg, een nieuwe naam geko-
zen worden. Er kwam een commissie 
met een advies (vier namen stonden 
op het lijstje) maar de gemeenteraad 
van De Ronde Venen vond het raad-
zaam als werknaam voor de nieuwe 
gemeente de naam ‘De Ronde Ve-
nen’ aan te houden, en het aan de 
nieuwe gemeente over te laten om 
eventueel in januari 2011 een nieu-
we naam te kiezen. 

Betreuren
De gemeenteraad van Abcoude be-
treurde deze gang van zaken ten 
zeerste, en sprak de diepe wens uit 
dat de nieuwe gemeenteraad in haar 
eerste jaar een nieuwe naam zou 
zoeken. Dat moment is nu aange-
broken. De naamgeving staat op de 
agenda van de raadsvergadering van 
3 februari a.s. Het stuit overigens ve-
len tegen de borst dat de naam ‘De 
Ronde Venen’ al als definitieve naam 
blijkt ingevoerd te zijn. Zonder enige 

discussie in de raad zijn opeens ge-
meenteborden, -vlaggen, -auto’s e.d. 
voorzien van de woorden ‘De Ronde 
Venen’. Van een werknaam lijkt geen 
sprake meer te zijn. Ook op de site 
van de gemeente wordt nergens nog 
gesproken over een werknaam. Men 
gaat in het college-overleg voorbij 
aan de vorig jaar gemaakte afspra-
ken. Dit getuigt van weinig respect 
voor de inwoners en weinig demo-
cratisch inzicht. En is vooral niet be-
vorderlijk voor een prettige dialoog 
tussen de twee oud-gemeenten. Past 
dit wel bij de omschrijving van het lo-
go dat immers spreekt van openheid 
en verbinding?

Discussie
Maar terug naar een nieuwe naam. 
Ging vorig jaar de discussie vooral 
over de keuze van de naam, nu vra-
gen inwoners uit Abcoude, Baam-
brugge, en ook uit de voormalige De 
Ronde Venen om in eerste instantie 
een uitspraak te doen over naams-
verandering, dat wil zeggen om in 
plaats van ‘De Ronde Venen’ te op-
teren voor een andere naam. Daar-
na kan dan een procedure afgespro-
ken worden voor het kiezen van een 
naam, waarna de raad tenslotte de 
beslissing neemt.

Argumenten voor een andere naam 
zijn:

Mijdrecht - Vrijdag 28 januari jl. 
heeft Bouwbedrijf Midreth BV, on-
derdeel van de Midreth Groep, uit-
stel van betaling aangevraagd. Vaak 
is dit een voorloper van een aan-
vraag tot faillissement. 

Naar zeggen stonden er al enkele 
partijen ‘op de stoep’ die het faillis-
sement van het bedrijf wilden aan-
vragen. Woordvoerster Marion van 
der Voort van Midreth liet in een 
uitzending met de lokale radio we-
ten dat een bewindvoerder zal wor-
den aangesteld die gaat beoorde-
len of er al dan niet een doorstart 
kan worden gemaakt. Voor de werk-
nemers van het bedrijf is het een 
hard gelag. Op 15 december meld-
de deze krant al de zorg van CNV 
bestuurder Winanda Ludwig dat 
er van de 170 werknemers zomaar 
45 op de nominatie stonden om te 
worden ontslagen zonder hierover 
met de vakbond overleg te voeren.
Het bedrijf gaf toen toe dat er een 
‘aanzienlijk verlies’ was geleden, 
maar jaarcijfers werden niet be-
schikbaar gesteld.

Gered
Vorig jaar oktober werd het bouw-
bedrijf Midreth nog gered door vier 
grote geldschieters uit de vastgoed- 
en bouwsector, waaronder Rabo In-
vest en Cor van Zadelhof. Ook en-
kele bedrijven uit De Ronde Venen 
investeerden in het bouwbedrijf 
dat inmiddels 38 jaar bestaat en tot 
voor kort een jaaromzet van rond de 
200 miljoen euro had. Midreth be-
hoort tot de twintig grootste ont-
wikkelende bouwbedrijven in Ne-

derland. Maar ondanks de kapitaal-
injectie blijkt Midreth na een paar 
maanden het hoofd toch niet boven 
water te kunnen houden. Dat is een 
zuur gegeven, niet alleen voor eige-
naar Joop Leliveld en zijn werkne-
mers, maar ook voor de hele regio 
wat betreft werkgelegenheid, toele-
veringsbedrijven en uitvoering van 
afgesproken bouwprojecten. En wat 
te denken van de ruime sponsoring 
aan talloze verenigingen (SV Ar-
gon) en instellingen waarvoor men 
bij Midreth bijna nooit tevergeefs 
aanklopte. Hetgeen aangeeft hoe 
geworteld het bouwbedrijf zit in de 
gemeenschap.

Betalingsachterstand
De zaak kwam in een stroomver-
snelling toen donderdag 27 janu-
ari alle werknemers van door Mid-
reth ingehuurde onderaannemers 
het werk bij het Stedelijk Museum 
in Amsterdam stillegden en vertrok-
ken. Midreth is hoofdaannemer van 
dit verbouwings- en nieuwbouw-
project. Die zou vanwege liquidi-
teitsproblemen de onderaannemers 
al een tijdje niet meer hebben be-
taald waardoor deze zelf in de pro-
blemen kwamen. Behalve het Ste-
delijk Museum loopt ook de in aan-
bouw zijnde Ziggo Dome Concert-
zaal bij de Amsterdamse Arena nu 
vertraging op. Ook daar is het werk 
om dezelfde reden stilgelegd. Mid-
reth fungeert hier ook als aannemer 
evenals voor vele andere bouw-
projecten binnen en buiten de re-
gio. Omdat Midreth niet meer aan 
zijn betalingsverplichtingen kan 
voldoen restte het bedrijf afgelopen 

vrijdag niets anders dan uitstel van 
betaling aan te vragen.

De voornaamste aanleiding dat 
Midreth in de problemen is geko-
men, begon met de neergang van 
de Dirk Scheringa Bank (DSB) in 
Wognum en het stopzetten van de 
bouw van diens prestigieuze muse-
um. Dat heeft Midreth veel geld ge-
kost. Ook de mogelijke uitbreiding 
van het AZ-stadion, toen nog in ei-
gendom van Scheringa en waar na-
tuurlijk een leuke omzet mee te be-
halen was, bleek van de baan. Het 
tweede debacle was het inzakken 
van de huizenmarkt en de markt 
voor utiliteitsgebouwen vanwege de 
recessie. Verder zegt de gemeente 
Utrecht nog 21 miljoen euro tegoed 
te hebben van de bouwer vanwe-
ge een lening om het stadion Gal-
genwaard te kunnen bouwen. Aan 
de andere kant zou volgens onbe-
vestigde berichten Midreth van de 
gemeente Utrecht nog 27 miljoen 
euro tegoed hebben. Het stadion 
is sinds 2003 overigens eigendom 
van Memid Investments BV, onder-
deel van de Midreth Groep. Volgens 
een woordvoerder van de voetbal-
club FC Utrecht heeft de surseance 
geen consequenties voor de club. 
Sterker nog, er zijn aanwijzingen dat 
FC Utrecht het stadion van Memid 
wil kopen. Als dat allemaal zou luk-
ken kan men zich afvragen of met 
het vrijgekomen geld dan niet een 
fatsoenlijke doorstart zou kunnen 
worden gemaakt. Het zou voor alle 
partijen een prettige gedachte zijn. 
Maar of het allemaal zo eenvoudig 
zal gaan is nog maar de vraag.

Personeel en veel verenigingen in onzekerheid

Uitstel van betaling voor 
Bouwbedrijf Midreth BV
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Volgende week donderdag in de raad:

Een nieuwe gemeente,   
een nieuwe naam!

1.  Als twee instanties, scholen of 
bedrijven fuseren komt er bijna 
altijd een nieuwe naam. Dit is de 
eerste regel in fusiehandboeken! 
Abcoude en de oude Ronde Ve-
nen waren twee gelijkwaardige 
gemeentes. Het gaat niet aan dat 
de ene gemeente de andere haar 
naam oplegt.

2. De naam ‘De Ronde Venen’ past 
niet op het gebied ten oosten van  
de A2: er werd daar niet ontgon-
nen en van een cirkelvorm op de 
kaart is daar geen sprake. Boven-
dien: veel veengrond is er niet 
eens. Voor Mijdrecht, Vinkeveen 
en Wilnis was het een prachtig 
gekozen naam, niet voor Abcou-
de en Baambrugge. Er zijn vele 
zinvolle namen te bedenken, his-
torische, geografische of ande-
re, waar alle kernen het mee eens 
zouden kunnen zijn! Zo hebben 
begin vorig jaar de historische 
verenigingen van zowel Abcoude 
als De Ronde Venen zich al uitge-
sproken voor een passende naam 
voor onze nieuwe gemeente.

Financieel
Mochten er financiële bezwaren te-
gen ons voorstel zijn, dan bedenke 
men dat het niet om een kwestie van 
korte termijn gaat. De naam moet 
immers nog lange tijd mee. Daar-
om moet hij passend en zinvol zijn, 
en moeten de burgers er zich in kun-
nen vinden. Dit bevordert tevens de 
– broodnodige – dialoog tussen de 
dorpen.  Namens vele inwoners uit 
de voormalige gemeenten Abcoude 
en De Ronde Venen 

Fred de Wit (Mijdrecht), Berber Dorn-
seiffen-Santema (Abcoude)

Wilgen knotten 
ook mooi werk 
voor ZZP’ ers
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdag hielpen de leden van de 
ZZP vereniging de Knotploeg van 
De Ronde Venen met hun werk-
zaamheden. Vanuit heel verschil-
lende branches werden de handen 
uit de mouwen gestoken. In combi-
natie met de koffie en soep van de 

boerin, de uitleg van de knotploeg  
en het zonnige winterweer werd het 
een leuke en productieve ontmoe-
ting.  Ben je een ZZP’er maar nog 
geen lid van de ZZP vereniging? Ga 

naar de site www.zzpdrv.nl en meld 
je aan. Op 16 februari is de eerst-
volgende themabijeenkomst over fi-
nanciële tips waarmee je als ZZP-er 
je zaak op orde kunt krijgen.
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Het VLC daagt uit!!!
Open aVOnden VeenLanden COLLege

Wat ga ik doen na groep 8? Dat is de vraag die veel leerlingen van 
de basisscholen zichzelf op dit moment stellen. Om die leerlingen 
en hun ouders te helpen een goede keuze te maken, organiseer-
de het VeenLanden College de afgelopen week twee Open Avon-
den, waarop de school liet zien wat het allemaal te bieden heeft.
De eerste indruk was natuurlijk het schoolgebouw. Zowel in 
Mijdrecht als in Vinkeveen beschikt de school over een fraai, zeer 
goed geoutilleerd gebouw. Eenmaal binnen, konden de leerlingen 
en hun ouders alvast proeven van de sfeer op de school. Er waren 
rondleidingen door brugklassers, presentaties door ouderejaars-
leerlingen en teamleiders gaven voorlichting.
In de voorlichting werd de nadruk gelegd op wat de school aan 
haar leerlingen wil bieden: een veilige school, waar kennisover-
dracht en normen en waarden vooropstaan. Een school die de leer-
lingen uitdaagt het maximale uit zichzelf te halen, trots is op haar 
examenresultaten, maar ook aandacht heeft voor sport en cultuur. 
Deze fotoreportage laat zien dat er in ieder geval geen gebrek was 
aan belangstelling. (Meer foto’s op: www.veenlandencollege.nl)
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Utrecht heeft veel en diverse 
natuurgebieden zoals de 
Utrechtse Heuvelrug en Amel-
isweerd. Deze gebieden leveren 
een belangrijke bijdrage aan de 
gezondheid van mens, plant en 
dier. 

Sommige gebieden zijn zo 
waardevol dat ze extra bescher-
ming vragen. Dat kunnen kleine 
ingrepen zijn, zoals het plaat-
sen van een stuwtje of 
het verwijderen van 
bomen, maar 
ook het langdu-
rig maaien en af-
voeren van de ve-
getatie vallen daar 
onder. Ondanks deze 
maatregelen zijn de afgelopen 
decennia de natuurgebieden erg 
versnipperd en kleiner gewor-
den met alle gevolgen van dien 
voor de planten en dieren. Wij 
vinden het daarom belangrijk 
dat onze natuurgebieden met 
elkaar verbonden zijn, ook om 
te voorkomen dat planten- en 
diersoorten verdwijnen. 

Het is de bedoeling dat in 2018 
veel natuurgebieden in Neder-
land samen één geheel zijn: de 
Ecologische Hoofdstructuur 
(EHS). Dit doen we ondermeer  
door het aanwijzen van nieuwe 
stukken natuur en door het 
aanleggen van ecoducten, waar-
door dieren veilig van het ene 

naar het andere natuurgebied 
kunnen lopen. Met de EHS 
werken we dus aan het behoud 
van onze planten en dieren. En 
u kunt nog meer genieten van 
de nieuwe natuur. Om de EHS 
te realiseren werkt de provincie 
nauw samen met terreinbeheer-
ders, natuur- en landbouwor-
ganisaties, waterschappen, an-
dere provincies en het Rijk. We 
vragen natuurbeherende 

organisa- ties, zoals Na-
tuur- monumenten, 

en particulieren 

om, tegen een vergoeding, de 
natuur binnen vastgelegde ka-
ders te beheren. 

De afgelopen jaren hebben we 
al veel bereikt om de EHS tot 
een succes te maken. Voorma-
lig vliegbasis Soesterberg is 
aangekocht en geven we aan 
de natuur terug. De vliegtuigen 

zijn ingeruild voor haar nieuwe 
bewoners: een kudde schapen. 
En in het gebied Groot Wilnis 
Vinkeveen werken de boeren, 
natuurorganisaties, waterschap-
pen en gemeenten allemaal 
op hun eigen manier aan het 
ontwikkelen van natuur, het 
verbeteren van de waterkwaliteit 
en het bevorderen van recreatie. 
We zijn trots op deze resulta-
ten.

Bij de ontwikkeling van de EHS 
hebben we met veel partijen 
te maken. Bij de vergroting en 
verbinding van natuurgebieden 
worden ook landbouwgronden 
omgezet naar nieuwe natuur. 
De provincie houdt daarom 
zoveel mogelijk rekening met 
de verschillende belangen van 
bijvoorbeeld landbouwbedrij-
ven en natuurbeheerders. Ook 
de politieke partijen hebben 
allemaal een ander thema dat 
voorop staat. De provincie 
probeert een goede balans te 
vinden tussen alle wensen en 
eisen. Daar moeten we wel keu-
zes voor maken. 
Door 2 maart naar de stembus 
te gaan, bepaalt u mede welke 
keuze de politiek maakt. 
Bent u benieuwd welke partij 
uw standpunt het best verte-
genwoordigt? 
Kijk dan hiernaast of doe de 
Stemwijzer op  www.
stem2maart.nl/stemwijzer.

Op 2 maart mag u weer naar de stembus. Nederland kiest 
op die datum namelijk een nieuw provinciebestuur. Op deze 
pagina en op www.stem2maart.nl leest u de komende weken 
waarom de provinciale statenverkiezingen ook voor u van 
belang zijn. Wat doet de provincie op het gebied van natuur? 
Wonen? Mobiliteit? Bezuinigingen? 
En hoe denkt de politiek daarover? Deze week: Natuur.

Stemwijzer

     Natuur? 
Kies jouw Utrecht

Hoe denkt de politiek eigenlijk over het thema Natuur? Hieron-
der hun reacties Stelling 18 uit de Stemwijzer: De provincie moet 
de aanleg van een aaneengesloten natuurgebied (de ecologische 
hoofdstructuur) zoveel mogelijk afmaken, ook al kost dit extra geld.

Petra Doornenbal (CDA): De Ecologische Hoofdstructuur is niet 
af. Het kan wel wat minder en dus goedkoper maar er moet ook 
de komende jaren nog wel wat gebeuren om die kleinere en dus 
goedkopere EHS af te maken.

Remco van Lunteren (VVD): Terecht bezuinigt het Kabinet Rutte 
om uw geld te laten waar het hoort: uw portemonnee! Maar 
ook in de provincie wil de VVD de belastingen niet verhogen. En 
daarom voor de VVD geen nieuwe ecoducten, of boeren onteigenen 
voor “nieuwe natuur”. Geen misverstand, de VVD blijft zuinig op 
de bestaande natuur, maar is ook zuinig met uw belastinggeld.

Bert de Vries (PvdA): Er is de afgelopen jaren in samenwerking met het 
rijk veel bereikt, het nieuwe kabinet heeft besloten deze samenwerking 
niet voort te zetten. Nu moet de ecologische hoofdstructuur worden 
afgerond, ook al kost dat geld en duurt het langer.

Anne - Marie Mineur (SP): Het verbinden van natuurgebieden is 
goed voor de stand van de natuur, en dat is uiteindelijk ook in ons 
belang. Bovendien zijn er al flinke investeringen gedaan, die anders 
voor niets zouden zijn.

Mariëtte Pennarts (GroenLinks): Het is nog steeds niet goed 
gesteld met de flora en fauna in onze provincie. Er is ons dus alles 
aan gelegen de EHS gewoon te voltooien zoals we dat ooit gepland 
hadden. Ook als dat extra geld kost.

Carla Dik - Faber (ChristenUnie): De ChristenUnie wil de EHS graag 
realiseren. Grote aaneengesloten natuurgebieden zijn belangrijk voor de 
soortenrijkdom in onze provincie. De bezuinigingen vanuit het Rijk zorgen 
er wel voor dat we hierin keuzes moeten maken. Een financiële bijdrage 
van de provincie kan helpen om de grootste knelpunten op te lossen.

Ralph de Vries (D66): Voor D66 vormt natuurbeheer en 
ontwikkeling een kerntaak van de provincie. D66 vindt het 
stopzetten van de financiering van nieuwe natuur een vorm van 
kapitaalvernietiging. Om de variatie in planten en diersoorten 
in de natuur te behouden is het nodig dat er aaneengesloten 
natuurgebieden in Nederland ontstaan.

Wim van Wikselaar (SGP): De provincie heeft hier gewoonweg 
geen geld voor. Dit is een peperdure aangelegenheid. Nu het Rijk 
het laat afweten, kan de provincie hier en daar nog wat bijdragen, 
maar zeker niet meer dan dat.

Willem van der Steeg (Partij voor de Dieren): De soortenrijkdom in 
de provincie Utrecht staat hevig onder druk en loopt terug. Om een 
leefbare natuur over te houden is het noodzakelijk dat dieren kunnen 
migreren naar aangrenzende natuurgebieden. Het niet afmaken van 
de EHS of snoeien in de doelstellingen zal onherroepelijk leiden tot 
een verdere verarming van de Utrechtse soortenrijkdom.

Tinus Snyders (Mooi Utrecht): We werken en zijn ook verantwoor-
delijk voor komende generaties, wat laten we na. Er zullen wel kosten-
dragers gevonden moeten worden in deze crisistijden. Voeg er dus pas-
sende functies aan toe die budget opleveren en de kwaliteit versterken.

René Dercksen (PVV): De PVV heeft andere prioriteiten dan het 
oversteken van konijnen op miljoenenverslindende ecoducten. De 
veiligheid en zorg voor MENSEN bijvoorbeeld. Er is al te veel geld 
besteed aan de EHS.

Mieke Hoek (50PLUS): 50PLUS hecht veel belang aan een landschap 
waar de Utrechter zich thuis voelt. EHS is daarvoor een goed 
uitgangspunt. Besparen op natuur is besparen op de toekomst van onze 
kinderen en kleinkinderen. Economie is er voor mensen, niet omgekeerd. 
50PLUS is ook voorstander van veiliger fiets- en wandelpaden. De plannen 
hiervoor moeten binnen redelijke financiële grenzen gerealiseerd worden.

Anco Goldhoorn (PLU, Platform lokale Partijen Utrecht): De PLU 
vindt dat gemaakte afspraken ten aanzien van de EHS moeten worden 
nagekomen. Door elders verantwoorde keuzes te maken, zou de realisatie 
slechts beperkt vertraging hoeven op te lopen. De gemeenten moeten een 
doorslaggevende rol krijgen bij vaststelling van de grenzen van de EHS 
om wonen, werken, recreatie en natuur in balans te brengen.

Wat wilt 
u met de 

provincie Utrecht?
Praat mee met de 
lijsttrekkers op Twitter 
en laat het ze weten! 
Gebruik de hashtag 
#kiesjouwutrecht

KIES JOUW UTRECHTW UTRECHT
DOE DE STEMWIJZER

#kiesjouwutrech t
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Benieuwd naar de overige stellingen?  Doe de stemwijzer! 
www.stem2maart.nl/stemwijzer



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

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

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvraag 
om bouwvergunning is binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Waverveen
Hoofdweg 14 Oprichten sorteer-opslagloods  2010/0579 24-1-2011

Deze aanvraag is door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvraag kunt u 
nog niet inzien. 
servicenorm 
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dak-
kapel, uitbouw, etc., die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. ontvangst 
    datum

Abcoude
Gein-Noord 81 Gelijk maken achterzijde woning en  - Bouwen W-2011-0037 20-1-2011
 extra verdieping plaatsen - Slopen

Gein-Zuid 16 Maken van een schottenbeschoeiing - Bouwen W-2010-2105 6-12-2010 
  - Kappen
Gein-Zuid 17 Verwijderen van asbesthoudende  - Slopen W-2010-2109 22-11-2010 
 materialen
Gein-Zuid 17 Slopen van opstallen - Slopen W-2010-2112 27-11-2010
Gein-Zuid 57 Ophogen van het bestaande - Uitvoeren W-2010-2111 23-11-2010  
 maaiveld met 500 mm    van werk-
     zaamheden
Haagwinde 99 Plaatsen van een aanbouw aan de - Bouwen  W-2011-0036 18-1-2011
 achterzijde van de woning
Holendrecht 2 Realiseren van een parkeerplaats  - Uitrit W-2010-2108 10-12-2010
 op eigen terrein
Indijkpad Realiseren van een uitrit tbv  - Uitrit W-2010-2110 10-11-2010
 vrachtverkeer van melkveehouderij
Dokter Koomansstraat 31 Realiseren van een aanbouw - Bouwen W-2011-0038 11-1-2011
Proostdijstraat 32 Realiseren van een erker aan de - Bouwen W-2010-2103 16-12-2010 
 voorzijde van de woning 
Zorgvrij 4 Uitbreiden van een woning aan de  - Bouwen W2010-2106 10-11-2010
 zijgevel, voorzien van een prefab 
 kelder/berging 

Baambrugge
Binnenweg 18 Oprichten van een melkveestal - Bouwen W-2010-2104 20-12-2010
Dorpsstraat 33 Onderhoud van de topgevel - Monument W-2010-2107 1-11-2010

mijdrecht
Cornelis Beerninckstr. 14 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2011-0039 25-1-2011
Dubloen 28 Wijzigen van de gevel - Bouwen W-2011-0040 25-1-2011
Koraal 27 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2010-2071 10-12-2010
 achtergeveldakvlak van de woning 
J. van Lichtenbergstr. 1 Vergroten van een woning met een 
 aanbouw - Bouwen W-2011-0026 10-1-2011
Gouden Reaal 2 Aanbouw achterzijde woning - Bouwen W-2011-2029 18-1-2011
 Verwijderen vaste overkapping 
 aan keuken
 Garage betrekken bij woning 
Nicolaas van der Vergroten van woning met een  - Bouwen W-2011-0042 25-1-2011
Steenstraat 24 aanbouw 
Topaas 19 Plaatsen van een dakopbouw aan  - Bouwen W-2011-0043 26-1-2011
 de voorzijde 
De Vang 8 Vervangen van een dakkapel - Bouwen W-2011-0035 20-1-2011
Veenweg 158 Plaatsen van een prefab fietsen- - Bouwen W-2011-2023 7-1-2011
 stalling op het terrein van Waternet 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 17 Vervangen van een dakkapel - Bouwen W-2011-0028 11-1-2011
Baambrugse Zuwe 128a Vervangen van een balkon - Bouwen W-2011-0033 20-1-2011
Herenweg 32a Wijziging van gevels en  - Bouwen W-2011-0041 25-1-2011
 plattegronden 
Groenlandsekade 103 Oprichten van een hekwerk - Bouwen W-2011-0027 6-1-2011
Snippenlaan 3 Plaatsen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2011-0030 11-1-2011
 achtergeveldakvlak van de woning 
Waterhoenlaan 31 realiseren van een erker - Bouwen W-2011-0044 27-1-2011

Wilnis
Burg. Fernhoutlaan 1 Aanbrengen van een dakkapel aan - Bouwen W-2011-0034 20-1-2011
 voorzijde woning 
Oudhuijzerweg 25 Gedeeltelijk herbouwen van een  - Bouwen W-2011-0025 10-1-2011
 garage 
Raadhuisstraat 35 Plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2011-0024 9-1-2011
 de voor- en achterzijde 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevings-
vergunning kunt u nog niet inzien. 

VeRleenDe BouWVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Veenweg 158d Oprichten van een tussenlid (entreesluis) 
 tussen het kantoor en de werkplaats  2010/0576 25-1-2011

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 vinden o.a. de techni-
sche 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 wethou-
ders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Demmerik 26 (achter) Oprichten van een woonhuis   2010/0402 25-1-2011
Herenweg 260-262 Veranderen van een vaste brug in een  2010/0300 24-1-2011 
(achter)  beweegbare brug 

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

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Amstelhoek
Kerklaan 12 Plaatsen van 2 dakkapellen en het  - Bouwen W-2010-2081 25-1-2011
 dichtzetten van de ruimte tussen de  - Afwijken van
 woning en de berging    bestemming

Constructieweg 80 Uitbreiden van een bedrijfspand - Bouwen W-2010-2007 25-1-2011
  - Afwijken van 
     bestemming 

mijdrecht
Kwikstaart 4 Plaatsen van een dakkapel aan de - Bouwen W-2010-2082 20-1-2011 
 voorzijde van de woning op de 
 eerste verdieping 

Vinkeveen
Baambrugse Uitbreiden en verbouwen woning - Bouwen W-2010-2026 24-1-2011 
Zuwe 31, 33 en bijgebouw Baambrugse Zuwe 31
 en plaatsen dakkapel op 
 Baambrugse Zuwe 33 

Wilnis
Burg. Padmosweg 207 Het slopen van een bedrijfsloods - Slopen W-2010-2057 25-1-2011

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

VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Prins Bern-

hardlaan 5, 3645 DD in Vinkeveen. 
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Wagenma-

ker 139, 3648 kX in Wilnis.
Deze besluiten liggen met ingang van 2 februari 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend 
en in ieder geval bevatten: uw naam en het adres, de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) 
van bezwaar. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat het besluit wordt uitgevoerd, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om 
een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden inge-
diend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een spoedeisend 
belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het indienen 
van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

VeRstRekkInGen uIt De GemeentelIjke BAsIsADmInIstRAtIe 
PeRsoonsGeGeVens, ARtIkel 102, VIjfDe lID, Wet GBA

In de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (de officiële benaming voor de Nederlandse bevol-
kingsadministratie) zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die binnen de gemeente woonachtig is. 
Het gaat hierbij niet alleen om uw adresgegevens, maar bijvoorbeeld ook om gegevens over een eventueel 
huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. 
Deze gegevens worden veelal automatisch verstrekt aan vele overheidsinstellingen en enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zoals pensioenfondsen, voor zover dat noodzakelijk is voor hun wettelijke taken. 
Deze instellingen, die automatisch alle relevante wijzigingen in uw persoonsgegevens krijgen aangeleverd, 
baseren hun beslissingen vaak direct op de uit de basisadministratie verkregen informatie. Welke informatie 
aan deze instanties wordt verstrekt, wordt bepaald door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Konink-
rijksrelaties.
De hiervoor bedoelde gegevensverstrekking voor publiekrechtelijke doeleinden kunt u niet voorkomen, omdat 
deze verplicht is voorgeschreven. In enkele gevallen kunnen echter ook anderen vragen om de over u be-
schikbare gegevens in de basisadministratie aan hen te verstrekken. Voor deze verstrekkingen kunt u geheim-
houding van uw gegevens verzoeken. Het gaat dan om verstrekkingen aan zogenoemde verplichte derden 
(zoals een curator of advocaat die een dagvaarding aan uw adres wil uitbrengen), de stichting interkerkelijke 
ledenadministratie (die voor in beginsel alle kerkgenootschappen in Nederland zorg draagt voor de bijhouding 
van de ledenadministratie van die kerken) en aan zogenoemde vrije derden
(niet commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen of particulieren).
Bij de gemeente kunt u schriftelijk verzoeken om aan de voornoemde instellingen geen gegevens over u uit 
de basisadministratie te verstrekken ( hiervoor zijn speciale formulieren beschikbaar). Nadat de gemeente uw 
verzoek heeft verwerkt ontvangt u daarvan een bevestiging.
Het is van groot belang dat de over u in de basisadministratie opgenomen gegevens juist en actueel zijn. Twij-
felt u daaraan, neemt u dan contact op met de afdeling burgerzaken van de gemeente. Over uw rechten en 
verplichtingen in het kader van de basisadministratie is een folder beschikbaar. Deze folder kunt u verkrijgen 
bij de afdeling burgerzaken.

ontheffInG VAn De Route VooR het VeRVoeR GeVAARlIjke stoffen 
Burgemeester en wethouders maken, ingevolge artikel 22 van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van jongeneel trans-

port, Voorschoterweg 52a, 2235 SH Valkenburg ZH ten behoeve van het vervoer van propaan naar diver-
se locaties in de gemeente De Ronde Venen (Abcoude).

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 3 februari tot en met 16 februari 2011. 
Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegen-
heid om gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. 
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a 
Milieudienst Noord- West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 

14.00 tot 16.00 uur;
- Het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadslaan 111 in Mijdrecht, tijdens openings-

tijden.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een af-
spraak maken met afdeling externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 
26 06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, via telefoonnummer 0346 26 06 41.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenoPenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcePunten

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u



Voor al uw renovaties, verbouwingen of nieuwbouw bent u bij 
Hoffmans en Zonen aan het goede adres. 

Wij zijn gespecialiseerd in de volgende 
werkzaamheden:

* betegelen en/of compleet renoveren incl. loodgieterswerken van
        badkamers,
        keuken,
        vloeren,
        terrassen (ook marmer).
* Stucwerken o.a. sierpleisters, stucwerkreparaties en nieuw werk.
* Allerhande timmerwerken.

Wij leveren vakwerk tegen scherpe prijzen. Neem gerust contact 
op voor een vrijblijvende offerte.

Hoffmans en Zonen V.O.F.
Dijkveld 22
3645 VV Vinkeveen
Tel: 0297-26 47 89 (na 19.00 uur)
       06-53 31 09 55
E-mail: hoffmans-en-zonen@xs4all.nl 

BEKIJK ONZE WEBSITE: www.hoffmansenzonen.nl

Te huur
enkele ligplaatsen aan 
de Westeinderplassen

Tevens hellingwerken (tot 24 ton)
en loodsplaatsen voor 

doe-het-zelf-werkzaamheden.

Van der Zwaard Jachtwerf
Telefoon: 06-46041482

elke dinsdag,
al onze pasta’s!

Komt u het halen?
Wij brengen het ook graag!

Feesten! Catering vanaf 10 tot 100 personen e 12,50 p.p.

Jubileum Actie

Opruiming
10%-50% KORTING*

Tapijt  Vinyl  Laminaat  Karpetten
Gordijnen & Buitenzonwering

EIGEN STOFFEER- & MEETSERVICE
* vraag in de winkel naar de voorwaarden

Van harte welkom,
Herenweg 44, Wilnis
tel: 0297-256406
www.woonwinkelwilnis.nl
tot uw dienst Teun & Kitty

Openingstijden:
di-vr 10.00 uur-17.30 uur
zat.  10.00 uur-17.00 uur

ruime parkeergelegenheid 
naast onze winkel

VOOR BETAALBAAR WONEN

Basiskennis Boekhouden 
Basiskennis Calculatie
PD Boekhouden
PD Loonadministratie
VPS

Typen, PowerPoint
Word, Excel 
(ook vervolgopleiding) 
Instap mogelijk bij
Frans , Engels en MBA

IN JANUARI/FEBRUARI 

stARtEN dE 

opleidingen

www.instituutuithoorn.nl

CURSUS KLEIN
VAARBEWIJS
Dorpshuis De Boei, Vinkeveen
Begin: dinsdag 1 maart 2011, 20.00 uur

Voor info en inschrijving:
www.grammel.nl

Nautisch Center Grammel
Tel: 020-6160652

van Walraven
altijd gratis

advies en offerte
bel 0297-561312

AgendA MeningvorMende rAAdsvergAdering 
3 februAri 2011

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 januari 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapun-

ten)
	 Indien	u	wilt	inspreken	over	een	geagendeerd	onderwerp	-	maximaal	

5	minuten	per	inspreker	-	kunt	u	zich	aanmelden	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
 Door de fractie SVAB is het volgende initiatiefvoorstel ingediend:
 Naam heringedeelde nieuwe gemeente vanaf 2012
 Voorgesteld	wordt	een	alternatieve	nieuwe	naam	voor	de	nieuwe	ge-

meente	te	vinden	met	hulp	van	de	burgers,	zodat	de	raad	uiterlijk	in	
mei	2011	in	haar	vergadering	een	keuze	kan	maken	tussen	enerzijds	
het	definitief	laten	worden	van	de	werknaam	De	Ronde	Venen	en	an-
derzijds	het	gevonden	alternatief	per	1	januari	2012.

 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vast-
stelling van de agenda de agendering van het initiatiefvoorstel in 
stemming gebracht.

4. Voor kennisgeving aannemen verslag van het forum van de gemeen-
te Abcoude van 9 december 2010 en de notulen informatiebijeen-
komst van 1 december 2010, bijeenkomst lijsttrekkers van 6 decem-
ber 2010 en informatiebijeenkomst van 15 december 2010 van de 
gemeente De Ronde Venen.

5. Programmabegroting 2011 (raadsvoorstel nr. 0006/11).
 Voorgesteld	wordt	om	de	programmabegroting	2011	vast	 te	stellen.	

Daarnaast	treft	u	de	verordening	op	de	heffing	en	invordering	onroe-
rende	zaakbelastingen	2011	en	de	verordening	op	de	heffing	en	invor-
dering	belastingen	op	 roerende	woon-	en	bedrijfsruimten	2011	aan.	
Voorgesteld	wordt	om	genoemde	verordeningen	vast	te	stellen.

6. Accountantscontrole 2011-2012 (raadsvoorstel nr. 0007/11)
 Voorgesteld	wordt	Deloitte	aan	te	wijzen	als	accountant	voor	de	con-

trole	over	de	verslagjaren	2011	tot	en	met	2012

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

geMeentelijke bekendMAkingen

7. Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend 
voorzitters commissies en overige vacatures raad (raadsvoorstel nr. 
0008/11)

 Voorgesteld	wordt	over	te	gaan	tot	benoeming	van	de	voorzitters	en	
plaatsvervangend	 voorzitters	 van	 de	 raadscommissies,	 de	 plaatsver-
vangend	voorzitter	van	de	raad,	vertegenwoordiging	Plassenraad,	de	
auditcommissie	en	de	rekenkamercommissie. 

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

AgendA besluitneMende rAAdsvergAdering 
3 februAri 2011

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 januari 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Voor kennisgeving aan te nemen verslagen van de raad gemeen-

te Abcoude van 9 december 2010 en 14 december 2010 en notulen 
raad gemeente De Ronde Venen van 10, 15 en 16 december 2010, 
alsmede het vaststellen van de notulen van 3 januari 2011.

4. Akkoordstukken:
4a.  Bemensing gemeenschappelijke regelingen (raadsvoorstel nr. 

0005/11)
 Bij	het	begin	van	de	nieuwe	bestuursperiode	is	het	noodzakelijk	om	de	

leden	van	het	nieuwe	bestuur	aan	te	wijzen	om	onze	nieuwe	gemeen-
te	te	vertegenwoordigen	in	de	diverse	maatschappelijke	regelingen.	

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

bepaald	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

vergAdering coMMissie ruiMtelijke ZAken 
15 februAri 2011

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf 4 februari 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
	 Indien	u	wilt	inspreken	-	maximaal	5	minuten	per	inspreker	-	over	een	on-

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

3. Vaststellen agenda  
4. Punten voor de raad van 3 maart 2011 
a. Projectbesluit voor inpandige bedrijfswoning op de verdieping van 

de vergunde bedrijfsruimte voor het perceel Oostzijde 117a te De 
Hoef. (Raadsvoorstel nr. 000/11)

 Voorgesteld	wordt	om	een	principe-projectbesluit	te	nemen	voor	het	
oprichten	van	een	bedrijfswoning	voor	de	heer	R.G.C.	van	Blokland	bij	
zijn	plantenkwekerij	aan	de	De	Hoef	Oostzijde	117a	te	De	Hoef.

5. Overige punten 
a. Weigering projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 te De Hoef
 Het	college	wordt	verzocht	de	situatie	weer	te	geven	en	te	motiveren	

waarom	tot	het	besluit	is	gekomen	om	niet	tot	een	bestemmingswijzi-
ging	via	een	projectbesluit	over	te	gaan,	maar	het	verzoek	daartoe	af	
te	wijzen.	

6. Informatieuitwisseling
 De	raadsleden	wordt	de	mogelijkheid	geboden	om	actuele	onderwer-

pen	aan	de	orde	te	stellen	op	het	gebied	van	Ruimtelijke	Zaken	en	me-
dedelingen	te	doen.

7. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, 
dhr. R. Blans

Te koop:
Cracker damesjas, beige, mt. 
38 15 euro. Kort capuchon ski-
jack, grijs, mt. 38 10 euro. Zwar-
te leren jas lekker warm mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
 

Te koop:
Nw. fonduepan 8 euro. Nw. kof-
fiezetapp. 8 euro. Nw. citruspers 
8 euro. Elektr. 4 pl. kookstel + 
stekker 40 euro. 10x nw. koffie-
zetapp. 50 euro. 
Tel. 0297-264082
 

Te koop:
50 koffiekoppen (zwart) 25 eu-
ro. Mand + tuingereedschap 
22,50 euro. 2 parasols à 7,50 eu-
ro. Div. stripboeken 1x gelezen 
à 2 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
 

Te koop:
Lange paars/roze effen rok. 
Soepel leer.  
Très chique!  mt. 38 15 euro. 
Tel. 06-50284402
 

Te koop:
Swatch horloge (verzamelob-
ject) vintage, zwart, ‘Marmo-
rata’ uit 1987 (ebay = 90 dollar) 
nu 50 euro. Tel. 06-50284402
 

Te koop:
2 computertafels (+ wielen) à 
22,50 euro. Lichtbak 22,50 euro. 
Hometrainer 40 euro. Computer 
25 euro. TV 50 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
Te koop:
2 klokken 100 euro. 4 dvd’s van 
Herbie 20 euro. Oud gereed-
schap 45 euro. 
Tel. 0297-261529
 

Te koop:
Doos met koperwerk 50 euro. 6 
stenen kruikjes 5 euro. 8-pers. 
gourmetset Tefal 20 euro. Video 
15 euro. Banden p.st. 1 euro. 
Tel. 0297-264082
Te koop:
300 singles 80 euro. Doos met 
hobbyspullen 45 euro. 23 kin-
dervide0banden plus video 
70 euro. Tel. 0297-261529
 

Te koop:
Heren bus/borrelfiets compl. 
45 euro. 
Tel. 0297-287749
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INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

Alle diensten van de huisartsen wor-
den gedaan vanuit de huisartsenpost 
in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit 
geldt voor het hele weekend, feest-
dagen en voor werkdagen van 17.00 
u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*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.

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.

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

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.

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn, 
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@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

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

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oPlAAg 16.200

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

ZORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1, 3641 
PN Mijdrecht: Thuiszorg (voor 
persoonlijke zorg thuis), Maatschap-
pelijk werk (voor al uw vragen en 
problemen), Jeugdgezondheidszorg 
en Pedagogisch Bureau (voor ouders 
en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Infor-
matielijn tel. 0900-2359893. Hulp bij 
het Huishouden, tel. 0348-437000. Of 
kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

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!

Kinderdagverblijf 
Regendruppeltjes Ecuador

Met ons project in Ecuador gaat het uitstekend. 
Ecuador,  in Zuid Amerika, was samen met Peru oorspronkelijk het ou-
de Inca rijk. De voorouders van de Inca’s waren Aziatische nomaden 
die ongeveer 12,000 jaar vóór Chr. arriveerden in Zuid Amerika. Hieruit 
ontwikkelde zich vanaf de 11e eeuw de Inca cultuur. Het Inca-rijk werd 
tussen 1526 en 1532 veroverd door de Spanjaarden. Daarmee kwam 
aan het oude Inca rijk een einde.
De Spanjaarden hebben het land leeg geroofd en uitgebuit. In 1830 
werd Ecuador weer onafhankelijk. 
Het land exporteerde aanvankelijk voornamelijk bananen maar sinds 
de jaren 70 van de vorige eeuw ook olie. 
Ons project in Ecuador is Kinderdagverblijf Regendruppeltjes. Het kon 
de achter ons liggende jaren dankzij  SOS didactische materialen aan-
schaffen voor de peuters zoals knutselmaterialen, spulletjes om zelf 
speelgoed, materiaal om een poppenkast te maken etc. Ook werd met 
onze hulp het transport voor voe-
ding van de kinderen mogelijk 
gemaakt. Een recent minpunt 
was de storm die schade heeft 
aangericht aan het gebouw in de 
vorm  een gat in het dak. Inmid-
dels is het dak gerepareerd.
Onze samenwerkingspartner in 
Ecuador is een Belgische orga-
nisatie Ecassef (Ecuadorian Cul-
tural Anthropological Social Sci-
entific and Educational Founda-
tion). 
Deze club van vrijwilligers is re-
gelmatig bij het project te vinden 
en begeleidt de medewerkers in 
aspecten als veiligheid, hygiëne 
en stiptheid.

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

Voorlezen in de bibliotheek
Vinkeveen - Op donderdagochtend 27 januari was het een gezellige druk-
te in de bibliotheek van Vinkeveen. Alle peutertjes waren uitgenodigd om te 
luisteren naar het verhaal “Fiet wil rennen”.

Schilderen bij ’t Anker
Mijdrecht - Morgen, donderdag 3 
februari, is het open dag bij Inloop-
huis ’t Anker.
Iedereen die kennis wil maken met 
’t Anker is welkom.  Schilderen en 
tekenen doen ze op donderdagmid-
dag van 13.00 uur tot 15.00 uur in 

de kantine van Argon in Mijdrecht. 
U kunt zo aanschuiven. Het kost 
niets. Ook het plezier is gratis. Schil-
deren helpt om te ontspannen, om 
even te lachen en ondertussen 
maakt u een kunstwerk, dat echter 
niet het belangrijkste streven is. 

V.I.O.S. maakt zich klaar 
voor concert van 2011
Mijdrecht - Over enkele dagen is 
het zover: de traditionele concerten 
van Muziekvereniging V.I.O.S.

Op zaterdagavond 5 en zondag-
middag 6 februari zal het sfeervol-
le Partycentrum De Meijert worden 
gevuld met populaire muziek en 
wervelende shows. En V.I.O.S. is er 
klaar voor! Na maanden van voor-
bereiding door de diverse afdelin-
gen staan alle leden te popelen om 
u een leuke avond of middag te be-
zorgen. Tijdens de concerten zul-
len alle afdelingen van de vereni-
ging zich presenteren, zowel de er-
varen muzikanten en majorettes als 
de allerjongsten. Voor de pauze zal 
het accent liggen op de jeugd, met 
het opleidingsorkest, de jeugdslag-
werkgroep, de leerling-majorettes 
en ruim 35 MusicKidz. De laatstge-
noemden zullen laten zien en horen 
wat zij vanaf september in de gratis 
lessen allemaal al geleerd hebben.
Daarnaast hebben alle meisjes van 
de verschillende majorettegroepen 
een themashow ingestudeerd waar-
in zij gezamenlijk zullen optreden. 
Dit belooft een mooie show te wor-
den, met ruim 30 meisjes tegelijk op 
het podium. Na de pauze, waarin 

een grote verloting wordt gehouden, 
volgt het showblok van de Show- & 
Marchingband met ondermeer mu-
sicalstukken en discomuziek. Laat u 
verrassen door het, voor een show-
band als V.I.O.S., bijzondere reper-
toire uit de musicalwereld en swing 
mee op de discoklanken van weleer. 
Dit alles ondersteund door shows 
van de majorettes en minirettes.
Op zaterdagavond is er na afloop van 
het concert nog een gezellige after-
party met muziek van V.I.O.S. eigen 
dweilorkest DORST. Het concert be-
gint op zaterdagavond om 20.00 uur 
en op zondagmiddag om 14.00 uur. 
Een half uur voor aanvang gaat de 
zaal open. De entreeprijs bedraagt 
5 euro per persoon. Op zondagmid-
dag is de toegang voor kinderen tot 
12 jaar gratis, mits onder begelei-
ding van een volwassene. Kaartjes 
kunt u aan de zaal kopen, maar de 
kans is groot dat de zaal dan al is 
uitverkocht. Dus wilt u zeker zijn van 
een plaats, koop dan uw kaartjes bij 
een van de voorverkoopadressen. In 
Mijdrecht is dit Primera De Jong in 
winkelcentrum De Lindeboom en in 
Vinkeveen bij de familie Van der Lin-
den aan de Snippenlaan 31 (tussen 
16.00 en 20.00 uur).

Barretocht voor Scouting
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
hebben leden van de Eliboe scou-
ting groep uit Vinkeveen hun jaar-
lijkse barretocht gehouden. De 
tocht is bedoeld om de kunst van 
kaart/kompas lezen en andere ma-
nieren van navigeren te testen. Vrij-
dagavond om zes uur stond de bus 
klaar om de leden van de groep 
naar een onbekende bestemming 
te vervoeren, al waar ze met kaart 
en kompas de diverse posten moes-
ten vinden. Dit viel nog niet mee in 

de donkere bossen rond Zeewolde 
waar het nog echt pikkedonker kan 
zijn en dat alles bij een temperatuur 
van -4 graden en een zacht briesje. 
Ja, hier worden de bikkels gemaakt. 

Na een tocht van 25 km langs de di-
verse posten, waarbij ook een post 
met hete soep, kwam iedereen vei-
lig aan bij het gebouw van de zeil-
school van de Scouting waar ze het 
verdere weekend gezellig samen 
zouden verblijven.



Renovatiewerkzaamheden Janskerk Mijdrecht van start
Mijdrecht - Op maandag 17 januari jl. is een start gemaakt met de 
renovatiewerkzaamheden in de Janskerk in Mijdrecht. De reno-
vatiewerkzaamheden van de Janskerk (FASE I) zijn een aanloop 
naar de restauratie (FASE II) van het monument dat de Janskerk 
in Mijdrecht is. Deze restauratie zal op termijn nodig zijn om zowel 
de buiten- als de binnenkant van de kerk weer voor jaren in goe-
de staat te laten zijn. Alvorens met restauratie te kunnen beginnen 
zijn er tal van vergunningen van diverse instanties vereist. 

Om ook het fi nanciële plaatje rond te kunnen maken, en een start 
te kunnen maken met de FASE II, is op 15 januari 2011 een sub-
sidieaanvraag ingediend bij de Rijksdienst voor het Cultureel erf-
goed.

Balkon
Vanaf 17 januari en in de weken daarna zal gewerkt worden aan 
het liturgisch centrum, de achterwand en het balkon van de kerk. 
Het liturgisch centrum zal worden verhoogd, voorzien worden van 
vloerverwarming en de nodige infrastructuur voor beeld en geluid. 
Voor het liturgisch centrum zijn door de architect ontwerpen ge-
maakt van nieuw liturgisch meubilair. Hierbij valt te denken aan 
een preekstoel, avondmaaltafel, doopvond en kandelaar voor de 
Paaskaars. Verder zal de achterwand van het liturgisch centrum 
worden dichtgemaakt. De glaskunst ramen die zich nu nog in die 
achterwand bevinden zullen een andere, uitgelichte, plaats in de 
kerk gaan krijgen. 

Ondertussen is er ook al circa 2 meter van het balkon in de kerk 
afgehaald. Hiermee wordt dat balkon natuurlijk kleiner, maar de 
twee achterste ramen kunnen hierdoor weer fungeren waarvoor 
ze ooit in de kerk zijn aangebracht: licht binnen laten. Gedurende 
de periode dat er aan het balkon gewerkt wordt, zal het ook niet 
te gebruiken zijn.

De aard van de werkzaamheden in FASE I zal zodanig zijn dat er 
geen beletselen zijn om de Janskerk normaal te gebruiken.

 Tijdens de verbouwing 
ziet het er nu zo uit….

We houden u op de hoogte

Kerkinterieur na de tweede vernieuwing:

Inrichting van voor 1935

Nieuw aanzicht liturgisch centrum

Gewijzigd balkon

Inrichting Janskerk 1968

Het gerestaureerde orgel
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Cursusproject in februari
De Ronde Venen - U kunt zich nog 
Inschrijven bij het Cursusproject 
via de Rabobank of via internet op 
www.cursusproject.nl 
Wie meer wil weten over het Cur-
susproject kan bellen: 0297 261849 
of 0297 285570, of mailen: au-
wert@casema.nl Het totale cur-
susoverzicht staat op www.cursus-
project.nl Bij de Rabobank, VVV, 
steunpunten en bibliotheken is 
ook het programma te bekijken. 
Nieuws vindt u ook op cursuspro-
ject.hyves.nl Als u de nieuwsbrief 

wilt ontvangen even mailen naar:  
cursusproject@planet.nl

Er is nog plaats voor: een bezoek 
aan het Klokkenmuseum Utrecht, 2 
februari; Zumba voor jong en oud 
op 3-10-17 februari, 3-10-17-24-31 
maart, 7-14 april In Abcoude bij An-
na Haen: koken met thee, 6 februa-
ri. Lezing Sensi-therapie, 7 februari 
 Opfriscursus Nieuwe spelling, 10 fe-
bruari. Lezing Alexander de Grote 
op weg naar het Oosten,16 februari 
Lezing Numerologie, 16 februari.

C.&.R. van der Wilt, veertig jaar 
specialist in CV en luchtbehandeling

Mijdrecht - Maandag jl. herdacht 
de Mijdrechtse specialist in verwar-
ming en airconditioning C.&.R. van 
der Wilt het feit, dat men al weer 
veertig jaar actief is in de wereld 
van woonklimaatbeheersing. Op 1 
februari 1971 richtte Chris van der 
Wilt, oom van de huidige directeur 
Roeland van de Wilt, het bedrijf op 
en legde daarmee de basis voor een 
firma die in de loop der jaren een 
uitstekende reputatie heeft opge-
bouwd.

Van der Wilt kenmerkt zich door ge-
degen vakmanschap, ervaring en 
een hoog serviceniveau. Door de 
jaren heen tot vandaag de dag is 
het (familie)bedrijf een betrouwba-
re allroundinstallateur gebleken op 
het gebied van levering, installa-
tie en onderhoud van complete ver-
warmings- en warmwaterinstalla-
ties alsmede luchtbehandelingsy-
stemen. Men richt zich daarbij regi-
onaal voornamelijk op de particulie-
re sector, maar ook als het gaat om 
utiliteitsgebouwen is Van der Wilt in 
de markt.

De daarbijbehorende werkzaamhe-
den worden in eigen beheer uitge-
voerd, inclusief de aanleg van wa-
ter- en gasleidingen.

In de particuliere sector is het be-
drijf veelal een vaste keuze voor op-
drachtgevers in de levering, plaat-
sing en het onderhoud van (combi)
ketels, (decor)radiatoren en warm-
watervoorzieningen zoals boilers. 

Vandaag de dag is er ook steeds 
meer vraag naar luchtbehandeling-
systemen en ook daarin kan wor-
den voorzien. Van der Wilt biedt mo-
menteel werk aan zestien goed ge-
schoolde medewerkers.

Hart voor klanten
Roeland van der Wilt maakt sinds 
1992 deel uit van het bedrijf en nam 
in 2006 het bedrijf van zijn oom over. 
Anno 2011 opereert Van der Wilt 
zeer succesvol op de markt. “Wij zijn 
en blijven een bedrijf dat de regio 
tot haar voornaamste werkterrein 
ziet en werken hoofdzakelijk voor 
particulieren in de aanleg, plaatsing 
en onderhoud van apparatuur op 
het gebied van warmtevoorziening 
en luchtbehandeling.

Maar als een woningbouwvereni-
ging of aannemer onze hulp inroept 
zeggen we vanzelfsprekend geen 
nee. Dat gaat dan louter om reno-
vatieprojecten, dus geen deelname 
aan nieuwbouw van contingent wo-
ningen”, licht Roeland desgevraagd 
toe. “Ook in de zakelijke markt zijn 
we op afroep actief. Een van de laat-
ste grote projecten die we hebben 
uitgevoerd was bij bioTrading hier 
in Mijdrecht. Dat was een belang-
rijke opdracht waaraan de eigena-
ren hoge eisen stelden. Dat hebben 
wij naar ieders tevredenheid kun-
nen realiseren. Ondanks de recessie 
hebben wij steeds een goedgevul-
de orderportefeuille gehad en nog. 
En recessie of niet, onderhoud blijft 
noodzakelijk om een goede werking 

van de apparatuur te waarborgen. 
Daar hebben we nog steeds veel 
werk in, evenals in vervanging van 
essentiële onderdelen en de service 
die daarmee gemoeid is. 

Team
Voor dat onderhoud hebben we een 
vast team van vijf deskundige me-
dewerkers die er dagelijks mee aan 
de slag zijn. Dat moet ook wel, want 
de klant stelt steeds hogere eisen. 
Daar moet je wel aan kunnen vol-
doen. Zoiets betekent dat je het ni-
veau van serviceverlening steeds 
een treetje hoger moet leggen. We 
werken daarbij heel flexibel; is er 
vandaag een storing, dan wordt men 
vandaag ook geholpen. Dat gebeurt 
tussen alle andere afspraken door. 
Daar zijn onze mensen op ingesteld 
en ik bedank het perfecte team aan 
medewerkers voor hun inzet. Ik zie 
dat dan ook als een sterk punt van 
ons bedrijf, net zoals het leveren 
van kwaliteit wat bij ons hoog in het 
vaandel staat. Omdat het klanten-
bestand voor ons een groot goed is, 
laten we dat ook zien met een nieu-
we slogan: een stempel met 40 er-
op met daarom heen …’jaar hart 
voor klanten’. Dus 40 jaar hart voor 
klanten. Want tevreden klanten vin-
den we heel belangrijk en daar wil-
len we graag het nodige voor doen. 
Als vaste klant kan men bij ons dan 
ook ’s avonds of in het weekend een 
beroep doen op onze servicedienst. 
Er is keuze uit verschillende onder-
houdsabonnementen. Voor elk wat 
wils dus. Snelle service is mogelijk 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Het Rechthuis

toen

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

NU

omdat wij kunnen putten uit alle 
noodzakelijk technische onderdelen 
en toebehoren die wij in het eigen 
magazijn op voorraad hebben.”

Nieuwe ontwikkelingen
Nieuw bij Van der Wilt is toetreding 
op de sanitaire markt. Als een ver-
lengstuk van de warmte- en warm-
watersystemen werd door aanne-
mers dikwijls de vraag gesteld of 
men ook systemen voor de bad-
kamer kon leveren en inbouwen. 
Daarop is positief gereageerd door 
Van der Wilt, iets wat nu aan het ac-
tiviteitenprogramma is toegevoegd. 
Het gaat om douchecabines, wasta-
fels, toiletgroep, warmwatervoorzie-
ning en dergelijke. Dus de aanleg 
van compleet nieuwe badkamers 
in particuliere (nieuwbouw) wonin-
gen. Roeland ziet dit als een nieuwe 
uitdaging binnen zijn bedrijf wat in 
de nabije toekomst moet uitgroeien 
tot een belangrijk bedrijfsonderdeel. 
Over toekomst gesproken, de ont-
wikkelingen binnen de warmte- en 
warmwatervoorzieningen doen in-
middels geregeld van zich spreken.
“Zo’n 99 procent van de geplaatste 
verwarmingsketels zijn HR-ketels. 
Maar die zijn aan het einde van hun 
ontwikkeling gekomen als HR-ke-
tel alléén”, weet Roeland. “Fabrikan-
ten richten zich momenteel steeds 
vaker op mogelijkheden tot ener-
giebesparing en dat heeft intussen 
geleid tot verrassende ontwikkelin-
gen op het gebied van duurzame 
verwarming en aanverwante appa-
ratuur. Dit onder andere in combi-
natie met zonnepanelen, maar ook 
met warmtepompinstallaties.  
Vanzelfsprekend groeien wij met 
ons bedrijf mee in het veld van 
nieuwe ontwikkelingen op het ge-
bied van verwarmingsinstallaties, 
warmwatervoorzieningen en bij-
behorende apparatuur. Gecombi-
neerd met het onderhoudswerk en 
de opdrachten die ons worden toe-
bedeeld zijn de vooruitzichten gun-
stig. Zeker het onderhoudswerk, dat 
loopt boven verwachting. Sinds kort 
bieden wij ook nieuwe onderhouds-
contracten aan, waarbij een klant 
nog meer keuze heeft.

Wat men ook kiest, altijd wordt de 
beste service geleverd. In elk abon-
nement zijn sowieso de arbeidskos-
ten verwerkt. Er is bijvoorbeeld een 
abonnement voor preventief onder-
houd, maar ook een all-in abon-
nement waarbij zelfs de te vervan-
gen onderdelen zijn afgedekt. Om 
maar wat te noemen. En de klant 
haakt daar op in. Nee, ons hoor je 
niet klagen.” Aldus Roeland. Meer 
weten? Kijk dan op de website:  
www.c-rvanderwilt.nl. Bellen om 
nadere informatie mag ook: 0297-
284295.

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

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

Vermist 
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is  
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik en hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met 
 in de  binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst. 
Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

wie is deze goeduitziende kat?
- Jan Luikenlaan in Uithoorn, middelgroot lichtbruin konijn met zwarte 

kraag.
- Hoek Mijdrechtse zuwe / N201 in Amstelhoek, konijn. Oranje/licht-

bruin met witte kraag en witte borst.  

Clubavond verzamelaarsvereniging
Mijdrecht - Op maandag 7 febru-
ari heeft de Verzamelaarsvereni-
ging De Ronde Venen haar maan-
delijkse clubavond in de Meijert in 
Mijdrecht. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de activiteiten begin-
nen om 20.00 uur. 

Op deze avond wordt een lezing ge-
houden over ‘postwaardestukken’ 
en na de pauze is er weer een in-
teressante veiling. Naast de leden 
zijn ook belangstellenden van harte 
welkom. Voor inlichtingen zie de site  
www.verzamelaarsrondevenen.nl

‘Kabouter Pinkeltje’ en Boekenpret 
zorgen voor heel veel leesplezier
Wilnis - Peuterspeelzaal Kabouter 
Pinkeltje doet actief mee aan het 
project ‘Boekenpret’
Dit project bevordert het verhaal be-
grip en de woordenschatuitbreiding. 
Zowel kinderen als leidsters beleven 
veel plezier aan het project Boeken-
pret.

Nieuwsgierig geworden naar dit 
project?
Kom langs bij Peuterspeelzaal Ka-
bouter Pinkeltje en laat u uitgebreid 
informeren door juf Jolanda Schül-
ler. Zij kan u informeren hoe goed 
en belangrijk ‘Boekenpret’ voor uw 
kind is.

Genealogie en internet
Mijdrecht - Volgende week maan-
dagavond 7 februari staat de twee-
de inloopavond van 2011 over ge-
nealogie gepland. In verenigingsge-
bouw De Boei in  Vinkeveen kunnen 
nieuwsgierige stamboomonderzoe-
kers weer in de Oudheidkamer te-
recht met hun vragen. Zoals gebrui-
kelijk zal dit keer de heer Hans Sna-
terse de avond openen en u infor-
meren over vele interessante web-
sites die op internet geraadpleegd 
kunnen worden. De avond begint 
als altijd om 19.30 uur en eindigt om 
21.00 uur. 
De praktijk heeft inmiddels aange-
toond dat verschillende bezoekers 

door de genealogiegroep op het 
juiste spoor konden worden gezet. 
De serie “Verborgen Verleden” die 
op zondagavond wordt uitgezon-
den, begint klaarblijkelijk ook bij an-
deren het een en ander los te ma-
ken. Het was een mooie aanleiding 
om beginnende genealogen de ge-
legenheid te bieden kennis te ma-
ken met de vele mogelijkheden die 
in het archief in Breukelen geraad-
pleegd kunnen worden. Op dinsdag 
25 januari bezocht een delegatie het 
Regionaal Historisch Centrum. Mis-
schien een inspirerende gedachte 
om ook eens op zoek te gaan naar 
uw familieverleden. 

Uitslag ballonnen-
wedstrijd Dorpsstraat

Wilnis - Op 27 november 2010 
gingen er heel wat ballonnen de 
lucht in bij het openingsfeest 
van de Dorpsstraat in Wilnis. Er 
stond die dag een stevige wind 
in de richting van het IJssel-
meer. Van de 150 ballonnen die 
de lucht in gingen, zijn zeven 

kaartjes teruggekomen. De bal-
lon van de 2½-jarige Kane Weel 
heeft de grootste afstand afge-
legd, de ballon kwam terecht in 
Broek in Waterland.
Kane kwam vrijdag op het Ser-
vicepunt in de Dorpsstraat om 
zijn prijs op te halen. 
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Locatie Verfmolen wordt opgeheven als de verbouwing van Molenwiek ge-
reed is

Het pand aan de Molenwiek wordt binnenkort geheel verbouwd en aangepast

Zideris Mijdrecht bouwt ook na 25 jaar door
aan haar toekomst

Mijdrecht - Vrijdag 4 februari a.s 
viert Zideris Mijdrecht, woonvoor-
ziening voor mensen met een ver-
standelijke beperking, met een 
groot feest haar 25-jarig bestaan 
in De Meijert. Cliënten (bewoners), 
hun familieleden, medewerkers en 
vrijwilligers hebben voor deze bij-
zondere gebeurtenis een uitnodi-
ging gekregen. Zij zijn vanaf 17.00 
uur welkom in het Partycentrum.

De officiële datum van oprichting 
is 1 februari 1986. Toen werden on-
der de naam ‘Gezins Vervangend 
Tehuis (GVT) Molenhoek’ in de 
nieuwbouwwijk Molenland enke-
le reguliere woningen aan de Mo-
lenwiek 15-25 aangepast, waardoor 
die geschikt waren om te dienen als 
woonverblijf voor mensen met een 
(licht) verstandelijke beperking. Het 
ging toen om twee groepen van 10 
personen en vier cliënten in een 
aanleunwoning.

Het waren jong volwassenen af-
komstig uit de regio. Omdat deze 
voorziening in de gemeente niet be-
stond werd destijds daartoe stich-
ting De Opbouw in Utrecht bena-
derd voor de organisatie en reali-
satie hiervan. Zowel de gemeente 

Het geheel verbouwde pand aan de Proostdijstraat dat eind 2009 in gebruik is genomen

Mijdrecht als de woningbouwver-
enigingen van toen (Johannes de 
Doper en Woningbouwvereniging 
Veengemeente) werkten er met veel 
elan aan mee dat woningen be-
schikbaar kwamen.

In 1992 zijn beide woningbouwver-
enigingen gefuseerd. GVT Molen-
land was een feit. Omdat er niet ge-
noeg ruimte was om meer cliën-
ten uit de regio zorg en een thuis 
te geven zijn later woningen aan 
Klein Molenhoek (nu Verfmolen), 
de Bonkelaar en ’t Wiekje 49 bij-
gehuurd. Daar was toen huisves-
ting voor 24 cliënten. Op de kop af 
twee jaar geleden werd de naam 
GVT Molenhoek veranderd in Zide-
ris Mijdrecht. Onder die naam be-
staat de stichting nu 2 jaar en dat 
kan je en passant even meevieren…

Proostdijstraat 33b erbij
Met de inzet van talloze medewer-
kers en niet te vergeten vrijwilligers 
is voorheen GVT Molenhoek en nu 
Zideris door de jaren heen gewor-
den wat het nu is. Terecht is het ma-
nagement daar dankbaar voor en 
is met recht trots op deze mensen. 
Ook hebben veel locale organisaties 
in die tijd allerlei sponsoracties op 

touw gezet waarvan veel leuke din-
gen zijn gedaan die ten goede kwa-
men aan zowel cliënten, medewer-
kers als vrijwilligers. Enkele jaren 
geleden kocht de stichting het pand 
van dierenarts Berry Pieper aan de 
Proostdijstraat 33b aan. De dieren-
arts ging met pensioen en deed zijn 
praktijk over aan een andere partij 
waardoor het pand leeg kwam. Op 
15 november 2008 werd de eerste 
paal geslagen voor uitbreiding van 
de woonfaciliteiten aldaar en aan-
passing van het bestaande gebouw. 
Bijna een jaar later, op 2 oktober 
2009, werd de nieuwe locatie fees-
telijk in gebruik genomen. Daarbij 
zij opgemerkt dat de gemeente De 
Ronde Venen net zoals in 1986 ook 
dit keer op alle fronten haar mede-
werking heeft verleend om deze re-
novatie en uitbreiding mogelijk te 
maken. Châpeau!

Zideris is de naam
Ruim vóórdat het pand aan de 
Proostdijstraat in gebruik werd ge-
nomen veranderde de naam van 
GVT Molenhoek op 6 februari 2009 
in ‘Zideris’ Mijdrecht. Dat werd toen 
tijdens een ‘balkonscene’ aan de 
Molenwiek 15 door directeur Felix 
Thieme van stichting De Opbouw 
uitbundig en feestelijk wereldkun-
dig gemaakt. Alweer een mijlpaal in 
de bestaansgeschiedenis van de or-
ganisatie.

De nieuwe naam is destijds ont-
leend aan de samenvoeging van de 
woorden ‘Zie daar eens’ of ‘Zie haar 
eens’ in de (snelle) spreektaal. Het 
is een uitroep van positieve verba-
zing, al snel verbasterd tot ‘zedaar-
is’ of ‘zideris’ met de klemtoon op 
Zi. De nieuwe naam geldt voor al-
le hoofdvestigingen van de stichting 
in het land.

Zideris als zodanig biedt professio-
nele begeleiding en ondersteuning 
aan mensen met een (licht) verstan-
delijke beperking onder het mot-
to ‘eigenzinnige zorg’. Daarbij wordt 
uitgegaan van geloof in eigen mo-
gelijkheden, eigen verantwoorde-
lijkheden en keuzevrijheid. Zide-
ris wordt gevormd door een aan-

tal opvangcentra in Rhenen (tevens 
hoofdkantoor), Wageningen, Bilt-
hoven, Mijdrecht, Maartensdijk en 
Huis ter Heide. Samen zijn zij ver-
enigd in de Werkmaatschappij Ver-
standelijk gehandicapten van stich-
ting De Opbouw in Utrecht. Tot voor 
2 jaar geleden hadden die allemaal 
een andere (eigen) naam, wat nu 
Zideris is. Wie meer wil weten over 
Zideris kan volop informatie vinden 
op de website: www.zideris.nl.

Molenwiek wordt verbouwd
Nu, 25 jaar na dato, staat Zide-
ris voor een volgende uitdaging die 
(weer) in februari dit jaar van start 
gaat, namelijk de volledige renova-
tie van het pand Molenwiek 15. In 
december 2010 is dit door de stich-
ting aangekocht.

De officiële (notariële) overdracht 
vindt op 21 februari plaats. Nadat 
vergunning is verkregen gaat de 
verbouwing van start.
“Als de bouwwerkzaamheden naar 
verwachting in juni afgerond zijn, 
worden de woonruimten aan de 
Bonkelaar en ’t Wiekje opgehe-
ven,” vertelt Marleen Gräper. Zij is 
clustermanager Zideris Mijdrecht. 
“Er is zelfs een wachtlijst ontstaan 
voor bewoning in Mijdrecht en dat 
is best uniek.

Totaal wonen er op de drie huidige 
locaties Molenwiek, Proostdijstraat 
en Verfmolen nu 35 cliënten. Als je 
het over een feestje hebt zouden wij 
natuurlijk ook graag een ‘uitje’ wil-
len organiseren voor onze bewo-
ners. Maar daar is binnen het re-
guliere zorgbudget geen geld voor. 
Zoiets moet gesponsord worden en 
die vraag hebben wij neergelegd 
bij Rabobank Rijn en Veenstromen. 
Wellicht dat binnen het Rabo Dicht-
bijfonds die mogelijkheid kan wor-
den gevonden.”

Veranderde zorg
Marleen: “Over zorg gesproken. Die 
heeft de afgelopen jaren ook een 
duidelijke ontwikkeling doorge-
maakt. De zorg was eerst groeps-
gericht voor twee groepen van 
tien en een van vier. Nu is dat veel 
meer individueel. Kreeg je vroeger 
als instelling bij wijze van spreken 
een zak geld waarvan de verdeling 
naar eigen inzicht plaatsvond, van-
daag de dag is elke cliënt gebon-
den aan een zogeheten ‘zorgzwaar-
tepakket’ dat voor elk individu geldt. 
Een persoonlijke financiering dus. 
Iemand krijgt een indicatie en daar 
hoort een zorgzwaartepakket bij. 
Dat wordt geregeld door het Cen-
trum Indicatie Zorgstelling.

Die bepaalt het pakket en daar-
bij hoort een bepaald geldbedrag. 
Er zijn acht soorten van dergelij-
ke zorgzwaartepakketten, afhan-
kelijk van de mate waarin de cliënt 
kan functioneren en of er groepsge-
richt of individuele zorg nodig is. Ie-
mand die naar verhouding goed kan 
functioneren en minder zorg nodig 
heeft, is lager geïndiceerd waarmee 
ook een lager geldbedrag is ge-
moeid. Letterlijk zorg op maat dus, 
maar daar is het begrip ‘zorgzwaar-
tepakket’ tegenwoordig voor in de 
plaats gekomen. Dat is de essenti-
ele verandering die zich binnen die 
25 jaar heeft ontwikkeld. Zorg is nu 
individueel gericht, waarbij overi-
gens wel recht wordt gedaan aan 
de beleving van een stukje gezel-
ligheid en gezamenlijke begelei-
ding. Dat vergt voortdurend een af-
weging tussen inkomsten en uitvoe-

ring. Het is een veel zakelijker ge-
beuren geworden. Maar daar gaan 
we als team met elkaar heel crea-
tief in om. Al met al is ook de stijl 
van begeleiding anders geworden 
en dat vergt tevens een andere ma-
nier van werken. Wij leveren zorg 
aan mensen met een verstandelijke 
beperking vanaf 18 jaar tot…welke 
leeftijd dan ook.”

Warm klimaat
Marleen wil hierbij ook de gewel-
dige club vrijwilligers even noemen 
die de cliënten groepsgewijs of indi-
vidueel naar het zwembad brengen, 
naar dansles enzovoort. Overigens 
zijn de bewoners volledig geïnte-
greerd in het Mijdrechtse. Een aan-
tal heeft de kans gekregen zich te 
ontplooien bij de Kringloopwinkel, 
bij de gemeente en bij Pauw bedrij-
ven. Anderen zijn elders bij verschil-
lende bedrijven actief. Met de fir-
ma Walraven heeft Zideris zelfs een 
speciale band. De buurtvereniging 
Proostdijstraat nodigt de cliënten 
van Zideris jaarlijks uit voor deelna-
me aan de buurtbarbecue. Verder is 
er een goed contact met de scholen 
in de omgeving. De Proostdijschool 
was in 2009 bij de opening van het 
nieuwe wooncomplex betrokken. 

Een klas kinderen is een keer spel-
letjes komen doen waarvan ieder-
een heeft genoten. Kinderen van de 
Molenlandschool hebben ooit een 
paar cliënten geïnterviewd. Cliën-
ten sporten bij verschillende clubs 
in De Ronde Venen. “Wat hier ook 
als bijzonder werd ervaren dat de 
mensen hier afgelopen december 
werden uitgenodigd deel te nemen 
aan het G-schaatsen op de kunst-

ijsbaan op het Raadhuisplein. Ze 
werden gebracht en gehaald. Ge-
weldig. Kortom, bewoners van Zide-
ris in Mijdrecht tellen mee. Zoiets is 
toch uniek onder de rook van Am-
sterdam. Er is hier een warm klimaat 
voor onze cliënten,” benadrukt Cor-
rie van Doorn. Zij werkt bij Zideris 
Mijdrecht als managementassisten-
te sector Wonen 1.
Elke dag merkt men bij Zideris 
Mijdrecht dat er vanuit Den Haag 
de hand stevig op de knip wordt ge-
houden. Maar dat zal bij de andere 
vestigingen niet anders zijn. Er komt 
minder geld per cliënt binnen. Dat 
heeft ook zijn weerslag op het func-
tioneren van het personeel. Men 
kan er ‘minder zijn’ voor de cliënt. 
Bij Zideris Mijdrecht zijn in totaal 25 
medewerkers werkzaam. Dat is in-
clusief begeleiders, civiel personeel, 
een accommodatiemedewerker en 
een technisch medewerker. “Ieder-
een is belangrijk, het is een (h)echt 
team. Daar komt de club vrijwilligers 
van 20 mensen nog eens bij. Al met 
al geeft hun inbreng en niet te ver-
geten alle extraatjes van sponsors 
onze cliënten echt een meerwaarde 
aan hun dagelijks leven. Wij hopen 
in de begeleiding onze cliënten ook 
in de komende jaren een zelfde vei-
lige klimaat te kunnen bieden zoals 
wij dat vandaag de dag doen. Gelet 
op de bezuinigingsgolf die op ons af 
komt en gezien de toch forse groep 
mensen die te zijner tijd eveneens 
van onze diensten gebruik wil ma-
ken, baart ons dit wel zorgen. Zij 
hebben in de toekomst ook recht 
op goede zorg, misschien wel weer 
op een andere manier dan via een 
zorgzwaartepakket. Maar het moet 
wel blijven”, aldus Marleen.

Volle bak voor Margriet 
Eshuijs & Co in De Meijert
Mijdrecht - Dat zij na 35 jaar op het po-
dium te hebben gestaan nog steeds vol-
le zalen trekt, bewees Margriet Eshuijs af-
gelopen vrijdagavond in Mijdrecht. De be-
langstelling voor de theatertour van Es-
huijs, liedjesschrijver Maarten Peters en pi-
anovirtuoos Co Vergouwen bleek in de wij-
de regio zeer groot, want men kwam van 
heinde en verre om dit spektakel mee te 
maken. Boekhandel Mondria en drogisterij 
De Bree hadden overuren gedraaid met de 
voorverkoop en via de website van Stich-
ting Cultura regende het reserveringen, zo-
dra bekend was dat de diva haar stem hier 
zou laten klinken. Met recht, naar wat la-
ter bleek, want het drietal zou het aller-
beste uit de Nederlandse popgeschiedenis 
naar Mijdrecht brengen. Natuurlijk kwa-
men de hits ‘Black Pearl’ en ‘House for Sa-
le’ aan bod, maar ook brachten ze liedjes 
van Maarten Peters voor onder meer Rob 
de Nijs, Sieb van der Ploeg en Liesbeth List 

ten gehore, soms gezongen door Margriet, 
soms door Maarten zelf en soms in een du-
et. Hoogtepunten waren niet te benoemen, 
want het publiek beleefde het programma 
in één muzikale extase, ook al ging de mu-
ziek alle kanten op. Maarten Peters zong 
een ijzingwekkend mooi liedje over een 
meisje dat in een concentratiekamp was 
geboren en daar slechts vier weken had 
geleefd met als titel ‘Sylvia Elizabeth’, opdat 
wij haar niet zouden vergeten. Later ver-
tolkte hij zijn ‘White Horses In The Snow’, 
een nummer dat heel klein begon groots 
eindigde. Het applaus hierna was dusda-
nig hard dat de pijn in ieders handen voel-
baar was. Alleskunner Co Vergouwen ver-
zorgde de begeleiding op magistrale wijze 
met zang, piano én percussie en La Eshuijs 
was vooral Margriet zoals het grote publiek 
haar al zoveel jaren kent; een dame met 
een enorme stem, een gigantisch bereik en 
ultieme muzikale kwaliteiten, want ze be-

geleidde zichzelf terwijl ze zong op gitaar, 
piano, accordeon en ukelele. Ook wist ze in 
boeiende anekdotes het verhaal achter de 
te spelen songs te vertellen, waardoor de 
zaal zich nog meer in de muziek kon inle-
ven. Alles werd met zoveel plezier gebracht 
dat de liefde voor muziek van het podium 
afspatte en voor het publiek heel tastbaar 
werd.  De zaal was van begin tot eind muis-
stil en leek elke noot vol overgave te con-
sumeren. Tijdens de lange staande ovatie 
na afloop bulderde een terecht oorverdo-
vend applaus voordat men glunderend de 
zaal verliet. Aan de bar deelde eenieder zijn 
lovende reacties met veel enthousiasme en 
ook bij de signeertafel werd het dringen. 
Iedereen leek deze rasartiesten persoonlijk 
te willen bedanken voor een fijne avond, 
een onderhoudend verhaal en muziek van 
absolute wereldklasse. Men had geweldig 
genoten en keerde nog warm van de mu-
ziek in de vrieskou tevreden huiswaarts.
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Uithoorn – Zoals u vorige week uitgebreid heeft kunnen lezen in onze 
krant, is Jos van den Berg van ‘Albert Heijn Jos van den Berg’ uit Uithoorn, 
gevestigd in winkelcentrum Amstelplein, uitgeroepen tot de beste super-
markt-ondernemer van Noord-Holland.
Hij is dat geworden door zijn tomeloze enthousiasme, zijn onvermoeibare 
werklust, zijn overlopende actie-zin, maar zoals hij zelf altijd zegt: “dit kan 
ik niet zonder de hulp van mijn geweldige medewerkers en natuurlijk mijn 
klanten. Als zij er niet waren, maak je niks klaar.”
Om zijn klanten te bedanken voor hun steun maakte hij er vorige week vrij-
dag en zaterdag een echt feest van in zijn winkel. Iedere klant kon – als hij 
of zij dat wilde – genieten van een heerlijk kopje koff ie, thee of chocolade-
melk, bereid door Jos, zijn lieftallige vrouw Diana of een van de hostesses. 
De klant kreeg er een heerlijke lekkernij bij gepresenteerd. Ook ontving ie-
dere klant bij het verlaten van de zaak een prachtig plantje.

Felicitaties
Het was druk, heel druk, maar reuzegezellig. Vele klanten kwamen het 
echtpaar Van den Berg feliciteren met hun prijs. Ze hadden handen te-
kort. Maar voor Jos is het nog niet over. Hij strijdt nu nog voor de f inale. 
Wie wordt de beste supermarktondernemer van Nederland? Op 17 mei 
zal het bekend zijn. Zijn klanten weten de uitslag wel: “dat wordt onze Jos. 
Hij heeft dit bedrijf in een paar jaar tijd gemaakt tot de beste en gezellig-
ste supermarkt van Uithoorn en wijde omgeving”, aldus de klanten. De tijd 
zal het leren. 
Wordt vervolgd....
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Klein afscheid voor leden 
55+ Spel en Sport groepen
De Ronde Venen - Vanaf 1 fe-
bruari moet de Gymnastiekafde-
ling van Stichting Spel en Sport 55 
Plus uit kostenoverwegingen ver-
kleind worden. Voor de dinsdag-
groepen, die oefenen in de Phoenix 
Sporthal is er een herindeling van 4 
naar 3 groepen. Voor de dinsdag 11 
uur groep was 25 januari de laatste 
les als groep. Een klein afscheid dus 
voor enkele leden van deze hechte 

groep, die meerdere jaren onder de 
bezielende leiding van docente Ly-
dia de Rijk (vooraan zittend op de 
foto) de pittige trainingen heeft ge-
volgd.
Voor velen een klein afscheid dus, 
maar ook een goede reden om sa-
men voor het laatst van koffie met 
gebak te genieten. Op bovenstaan-
de foto de 11 uur groep samen met 
hun docente Lydia de Rijk.”

Stam Sloopwerken geeft nieuw 
gezicht aan B1 van HSV’ 69
De Hoef - Toeschouwers waren af-
gelopen weekend getuige van een 
volledig in het nieuw gestoken B1. 

Ondanks de verloren wedstrijd was 
het team zeer enthousiast over de 
nieuwe outfit. Na twee en een half 

jaar hard werken werden de spelers 
en trainers dan ook beloond voor 
hun inzet. Eén van de nieuwe spon-
sors, Stam Sloopwerken uit De Hoef, 
staat vanaf afgelopen weekend op 
de nieuwe shirts van het team. Trai-
ners en spelers zijn erg blij met de 

sponsoring, en willen dan ook de 
sponsor en ouders bedanken voor 
hun inzet! 
Heb jij ook interesse om te spelen in 
een nieuwe outfit, en kan je ook nog 
eens goed voetballen? Neem dan 
contact op met HSV’69!

Team Barcelona eerste bij 
champions league Argon
Mijdrecht – Het team Barcelona, 
dat speelt in de Champion League 
van Argon, is afgelopen zondag eer-
ste geworden en nog ongeslagen 

ook. Tevens werden zij de winnaar 
van de penaltybokaal. Op het veld 
vierden zij dat uitgebreid met (kin-
der)champagne. Vijf van de spelers 

waren ook geselecteerd voor de F3 
selectie, waarvan uiteindelijk vier 
zijn doorgegaan naar de F3 van Ar-
gon.

V.l.n.r. op de foto: Kalle Ledegang, Dave Piet, Hüseyin Cankaya, Lucien Löwe, Hero Schulein, Gyani Manuel, Thomas 
Spaargaren en Damián Suyten.

Frank Witzand en Teus Dam 
winnen zesballentoernooi
Vinkeveen - Frank Witzand en Teus 
Dam zijn de winnaars geworden van 
het zesballentoernooi 2011 van Bil-
jartclub de Merel.
Maar liefst 16 spelers en speelsters 
plaatsten zich voor de finales van 
het zesballentoernooi van biljartclub 
De Merel afgelopen zaterdag 29 ja-
nuari en dat leverden de volgende 
winnaars op.
In de C-poule kon Gijs v.d. Neut, 
Teus Dam niet de baas in de fina-
le en werd Gijs keurig tweede tegen 
de prima spelende Teus. Als goede  
derde kwam nieuweling in dit spel,   
Jeroen van Rijn, uit de bus die nog 
wat onwennig de finale inging om 
zijn punten te scoren maar netjes 
derde werd. 
In de B-poule won Frank Witzand  
glansrijk de finale van Nico van 
Soeren, Frank was een klasse apart, 
tweede werd de toch sterkspelende 
Nico die Wim van de Linden het na-
kijken gaf, en Wim dus naar de der-
de plaats verwees.
Sterke spelers als Bart Hoffmans, 
Kees Kooyman, Jeroen Berkelaar en 
Jos Boeijen - kon de druk niet aan 
ondanks zijn vele supporters, waar-

schijnlijk een gevolg van zijn pas 
verworven ‘opa’schap - moesten het 
toch maar even tegen Frank en Teus 
afleggen, bravo. De pijzen waren 
weer prachtig.
Biljartclub De Merel kon terugzien 
op een geslaagd toernooi, met dank 
aan de vrijwilligers voor het tellen 
en schrijven en in het bijzonder Caty 
Jansen voor de organisatie.

Biljarten D.I.O.
Het driebandentoernooi van D.I.O. 
en Café de Merel is zondag 30 ja-
nuari van start gegaan. De eerste 
kwartfinalisten zijn al bekend, na-
melijk Paul Huzemeier, Bram Ko-
ning, de sterkspelende Patrick v.d. 
Meer en Nick v.d. Veerdonk
U kunt zich nog opgeven voor het 
driebandentoernooi via onder-
staand telefoonnummer, maar wees 
er snel bij, want vol is vol, dat wil 
zeggen tot de 64 deelnemers en 
dan stopt de inschrijving . Er zijn 
nog enkele plaatsen open. Dit alles 
speelt in Café de Merel aan Arken-
park ‘Mur in Vinkeveen, tel. 0297-
263562 en 0297-264159. E-mail:  
cafè de merel thcw@xs4all.nl 

Rass-bowlers verdedigen hun 
koppositie in bedrijvenleague
Mijdrecht - Het bowlingteam Stof-
feerderij Henk Rass blijft het goed 
doen in de bedrijvenleague van 
Bowlingvereniging Mijdrecht.

Halverwege het seizoen, na zes 
wedstrijdavonden, gaat het team 
fier aan de leiding met 17 punten. 
Maar het seizoen is nog lang en telt 
nog vijf speelavonden, waarop van 
alles kan gebeuren.
De concurrentie is allerminst af-
geschud. Zo volgen de Glazies op 
slechts één punt afstand. Als mor-
gen, donderdag 3 februari, in Bow-
ling Mijdrecht alle twaalf banen 
weer bezet zijn, zal blijken of Do-
rine Hofmeester, Ramon van Goor, 
Dirk van Nieuwkerk en Bert Vrinzen 
hun toppositie kunnen handhaven 
of zelfs verstevigen.

Zal het lukken om tijdens de drie 
games geconcentreerd te blijven? 
Want belangrijker nog dan een goe-
de techniek is dat je als bowler je 
hoofd erbij houdt.
Alleen zo lukt het om altijd minstens 
een spare of een strike te gooien en 
zo de vaart erin te houden. Als het 
dan lekker gaat, is het de kunst om 

de concentratie vast te houden en je 
niet al te zeer te laten afleiden door 
het tumult dat de andere 47 bowlers 
maken. 
Dat lukt het team van Stoffeerde-
rij Henk Rass tot dusverre prima. 
De kracht van het team lijkt vooral 
te zitten in juist het vasthouden van 
het prestatieniveau. Daarbij zijn er 
dit seizoen weinig uitschieters naar 
boven of naar beneden. Vergeleken 
met de andere elf teams is het Rass-
team met een gemiddelde score van 
134 eerder een middenmoter. Ook 
de hoogste totaalscore per game 
(585) en de hoogste totaalscore van 
drie games (1691) worden door de 
meeste andere teams overtroffen. 
Het is juist het constante niveau 
waardoor de rest vooralsnog het na-
kijken heeft. 

Donderdag lijkt het papier een mak-
kelijke klus te worden tegen de 
laagstgeklasseerde bowlers van 
‘Van Walraven II’. Maar ook bij het 
bowlen geldt: de bal is rond. Het 
team van Stoffeerderij Henk Rass 
zal toch vooral moeten uitgaan van 
eigen kracht en discipline om ook in 
het nieuwe jaar aan kop te blijven. 

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 4 
februari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen tel. 0297-263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn. Uiterlijk om 20.15 uur zal ge-
start worden met kaarten, dit op 
veelvuldig verzoek. Er zullen vier 
maal zestien giffies gespeeld wor-
den, de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 

is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond, op vrijdag:
1 Kees Kooyman 7525 punten 
2 Greetje Veraar 7291 punten
3 Leen v.Bemmelen 7105 punten
4 Ed Valk  6880 punten
5 Corry v. Bemmelen 6347 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Mo Leeflang met 4826 punten.

Dames 1 V.V. Atalante 
toont zich een Goliathkiller
Vinkeveen - Zaterdag – Afgelo-
pen zaterdag speelde de Haaxman/
Krijn Verbruggen equipe in Haar-
lem tegen wederom een nummer 
2, Spaarnestad D3. Tegen dit team 
werd eerder in een inhaalwedstrijd 
onnodig met 2-3 verloren en dus 
wat het zaak om sportieve wraak te 
nemen en waar kon dat beter ge-
daan worden dan in hun thuishal.
Dames 1 had meer recht te zetten. 
Nadat het team twee weken ge-
leden met maar liefst 0-4 had ge-
wonnen van die andere nummer 2, 
Armixtos, verloor het een week la-
ter de belangrijke wedstrijd tegen 
Gemini/S uit Hilversum met 2-3. 
Zonder trainer/coach Sjaak Immer-
zeel, maar met een verder voltalli-
ge selectie, werd er gretig gestart. 
Irma Schouten, spelverdeelster, be-
gon met een zeer goede service-
reeks dat zich direct uitbetaalde in 
punten. Aan het net liet Mirjam van 
der Strate hoe je slim moet volley-
ballen. Meerdere keren wist ze de 
verdediging van Spaarnestad lam 
te leggen met een diagonale boven-
handse bal. Tel hierbij nog een paar 
killblocks en aanvalspunten en de 
winst was binnen. Met 

Eerste ser
15-25 ging de eerste set geheel te-
recht naar Atalante.
Interim-coach Nancy Lijten veran-
derde niks aan de basisopstelling, 
er werd alleen een plekje terugge-
draaid. Iets wat het team later du-
re punten bleek te kosten. Irma op 
spelverdeling, Suzan Heijne op di-
agonaal, Mirjam en Carin van Kou-
wen op buiten en tot slot Marleen 
Sondermeijer en Jana Chatrnucho-
va op midden. In het begin van de 
set ging het gelijk op, er werd netjes 
side-out gespeeld. Tot de scheids-
rechter een positiefout ontdekte bij 
Atalante; helaas had hij niet goed 
naar Irma geluisterd en was hij ver-
geten de opstelling te noteren met 
een positie terug. Ook vergat hij bij 
de start van de set en bij de eer-
ste servicebeurt dit te controleren. 
Kortom, ietwat frustratie bij de Vin-
keveense ploeg. Gelukkig werd dit 
snel teniet gedaan door de goede 
aanvallen via midden. Spaarnestad 
toonde echter een terechte num-
mer 2 te zijn en vocht terug. Het 
ging lange tijd gelijk op en coach 

Nancy wisselde Loes aan het net in 
voor Carin. Loes deed wat ze moest 
doen en scoorde punt na punt. Mir-
jam maakte nog een mooie service-
reeks en zo stond er ineens 0-2 op 
het scorebord. De tweede set was 
met 23-25 naar Atalante gegaan.

Helaas
Helaas kon het goede spel niet 
doorgezet worden in de derde set. 
In het begin van deze set werden 
er veel fouten gemaakt in de pass, 
daarna lagen de problemen in het 
afmaken aan het net. Door de gro-
te achterstand waren de twee time-
outs er snel doorheen. Daarnaast 
maakte de scheidsrechter (een 
thuisfluiter, die het op een paar ra-
re momenten na, overigens prima 
heeft gedaan) een tweetal rare be-
slissingen. Zo werd dames 1 op een 
cruciaal moment geheel onterecht 
afgefloten voor vier keer spelen. 
Kort daarop volgde het volgende 
moment. Nancy wilde Carin wisse-
len voor Suzan, maar dat duurde de 
scheids te lang. Kortom, geen wis-
sel en een punt voor de tegenpar-
tij. Erg flauw allemaal, maar niks aan 
te doen. Gelukkig liet het team de 
koppen niet hangen en toen Dani-
elle van der Horst in het veld kwam 
voor Marleen Sondermeijer was er 
een kleine opleving. Helaas was de 
achterstand te groot om die te kun-
nen ombuigen, maar met een goed 
gevoel kon het team de vierde set 
ingaan. De derde set ging met 25-
18 naar Spaarnestad.
Met het Haarlemse publiek direct 
achter zich, wist Atalante wat haar 
te doen stond. Vanaf het begin was 
de servicedruk hoog en wisten met 
name Jana en Suzan veel punten 
te pakken met zowel de aanval als 
de blokkering. Het doel om de bes-
te speelster van Spaarnestad uit te 
schakelen was gelukt; halverwege 
deze set werd ze gewisseld. Dat was 
al een morele overwinning. Atalan-
te stoomde door naar een 10-20 
voorsprong en Carin kwam er voor 
de service in voor Daniëlle. Helaas 
geen direct punt, maar het kon niet 
meer misgaan. Spaarnestad gaf nog 
wat gas aan het eind van de set, 
maar kon niet voorkomen dat da-
mes 1 een knappe 1-3 overwinning 
behaalde. De vierde set ging met 
16-25 naar Atalante.

Kevin Regelink breekt met 
het schaatsmarathonteam
De Ronde Venen - Kevin Rege-
link heeft met onmiddellijke ingang 
het contact verbroken met schaats-
marathonteam Marino/Goesting 
Events. Door meningsverschillen in 
het functioneren van beide partijen 
was het voor iedereen beter om uit 
elkaar te gaan. Door sponsoring van 
familie en het bedrijf van zijn oom, 
4 Building, kan hij het seizoen zor-
geloos afmaken. Op de Weissen-
see wordt Kevin goed opgevan-
gen door het schaatsteam Viks Par-
ket uit Driemond waarin Neder-
lands Kampioene Mariska Huis-
man bij schaatst. Op de Weissensee 
heeft Kevin al een aantal wedstrij-
den gehad. Als eerste deed hij mee 
aan de Talent Trophy waar maan-
dag 24 januari de Proloog van 5 km 

werd verreden. Kevin werd daar ze-
vende en woensdag stond een wed-
strijd over 75 km op het program-
ma. Kevin werd daar vijfde en uitein-
delijk in het eindklassement tweede. 
Donderdag had hij zich ingeschre-
ven voor het Friese Kampioenschap 
korte baan van 110 meter. De rij-
ders moesten verkleed en op Frie-
se doorlopers aan de start verschij-
nen. Met deze wedstrijd werd Kevin 
eerste en gehuldigd als Fries Kam-
pioen. Verder rijdt Kevin op de Weis-
sensee nog drie wedstrijden samen 
met de nationale top, te weten het 
Aard Koopman memoriaal over 100 
km, het Open Nederlands Kampi-
oenschap ook over 100 km en als 
laatste de alternatieve Elfsteden-
tocht over 200 km.



De Hoef - De handbaldames 1 
van HSV’69 hebben een nieuw te-
nue. Het team is gesponsord door 
de broers Jacco en Barry de Vries 
van De Vries Schilderwerken uit 
Mijdrecht.

Met het nieuwe tenue wonnen de 
dames afgelopen zondag een thuis-
wedstrijd in Zevenhoven tegen ASV 
uit Ankeveen met 18-10. 

Inmiddels hebben de dames al weer 
een aantal wedstrijden gespeeld. 
De eerst volgende thuiswedstrijd is 
zondag 13 februari om 15:00 uur in 
sporthal De Vlijt in Zevenhoven te-
gen Leidsche Rijn uit Utrecht. Het 
binnenseizoen loopt nog tot half 
maart. Daarna wordt het buitensei-
zoen voortgezet op het handbalveld 
in De Hoef. 

Dames 1 is nog steeds op zoek naar 
een trainer! Dus, ken of ben je ie-
mand die verstand heeft van het 
handbalspel en het ziet zitten om de 
dames één of twee keer in de week 
te trainen? De dames zijn tussen de 
18 en 24 jaar, zitten al van jongs af 
aan met elkaar op handbal en wil-
len graag beter worden in hun spel. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met S. Felix, telefoonnum-
mer: 06-40429380.

Regio - Vorige week toog het VLC 
schaatsteam naar de Kennemer ijs-
baan in Haarlem om daar deel te 
nemen aan de voorronde van het 
NK scholieren ploegachtervolging. 
Gaat de ploeg normaal gesproken 
naar Amsterdam om daar op de 
Jaap Edenbaan de strijd aan te bin-
den, dit jaar moest men wel uitwij-
ken naar Haarlem in verband met de 
toetsweek voor de deelnemers uit 
de bovenbouw. De oudste schaat-
sers hadden in Amsterdam niet mee 
kunnen doen en dat zou niet leuk 
zijn voor de oudere deelnemers. 

Prachtige dag
Op deze prachtige koude dag met 
veel zonneschijn lag de ijsbaan er 
prachtig bij, goed verzorgd en met 
keihard ijs, een feest voor schaat-
sers. 
Bij de ploegachtervolging start een 
team van drie, maximaal vier rijders 
in het midden van de lange zijde van 
de baan en rijdt drie ronden op de 
inrijbaan. Dit gebeurt telkens tegen 
een ander deelnemend team. 
Als eerste reden de jongste rijders. 
Het jongensteam met Maarten Bak-
ker, Noah Boogaard, Mark de Wit, 

Huib van Rijt en Koen de Best. Na 
het rijden van de twee wedstrijden 
behaalde het team een prachtige 
derde plaats en won de ploeg een 
mooie prijs.
De jongste meisjes Sanne v.d. Loo, 
Lotte Elfferich en Lisanne Immer-
zeel bereikten na hun twee ritten de 
tiende plaats. Helaas voor dit team 
viel Nicole Kuijf een dag voor de 
race af door een enkelblessure zo-
dat de ploeg enigszins gehandicapt 
aan de start kwam.

Tweede plaats 
De oudste meisjes Lisa van Rijn, Es-
ther van Leeuwen en Coby van Rijt 

Regio - Per 1 november 2010 is Len-
nard Minneboo gestart als schei-
dingsbemiddelaar voor de regio 
Aalsmeer–Uithoorn en Mijdrecht. 
Hij werkt onder de vlag van de lan-
delijke franchiseorganisatie 2Divor-
ce. Het motto van 2Divorce is ‘schei-
den met begrip’. Dat betekent dat er 
tijdens het scheidingstraject ruim-
te en begrip voor elkaar is en voor 
de gevoelens die bij een scheiding 
spelen. Uiteraard is het belangrijk 
dat beide partijen de intentie heb-
ben om de scheiding in onderling 
overleg af te wikkelen. Het viel Len-
nard op dat er vaak weinig aandacht 
wordt besteed aan het onderdeel 
‘begrip’, terwijl dat juist zo belang-
rijk is. Na een begripvolle scheiding 
is de kans aanzienlijk groter dat bei-
de ex-partners nog met elkaar door 
één deur kunnen. Dat is van belang, 
zeker als er kinderen in het spel zijn. 
Het probleem is echter dat veel be-
roepsgroepen die zich bezighou-
den met scheidingen niet goed bij 
machte zijn om te begeleiden en te 
bemiddelen. Die vaardigheid bezit 
een bemiddelaar wel en daardoor 
is de kans op een begripvolle schei-
ding groter. 

Kosten
Ook bemerkte Lennard dat de kos-
ten van een scheiding hoog op kun-
nen lopen en dat de klant vooraf 
meestal niet weet wat de afwikke-
ling zal gaan kosten. Advocaten en 
mediators werken op uurtarief en 
het is vooraf onduidelijk hoeveel uur 

de afhandeling van de scheiding in 
beslag zal nemen. Daarom werkt 
2Divorce met een vast tarief, onge-
acht het aantal gesprekken dat no-
dig blijkt om de scheiding af te wik-
kelen. Om verrassingen achteraf 
te voorkomen is dat tarief inclusief 
kosten, zoals griffierecht en het ver-
zoek aan de rechtbank. Als schei-
dingsbemiddelaar is Lennard op-
geleid om te kunnen begeleiden, te 
bemiddelen en te adviseren. Ook in 
dat laatste zit de toegevoegde waar-
de van een 2Divorce scheidingsbe-
middelaar volgens hem. Een schei-
dingsbemiddelaar heeft namelijk de 
kennis om te kunnen adviseren op 
het gebied van woning, pensioen, 
alimentatie en fiscale zaken. Dat be-
tekent dat de klant bij één persoon 
terecht kan en dat er niet steeds 
verschillende adviseurs aan tafel 
aanschuiven en dat is wel zo prettig. 
En mocht de situatie dermate com-
plex zijn dat toch een adviseur nodig 
blijkt dan is dit gewoon bij het ta-
rief inbegrepen. De klant kan er dus 
van op aan dat hij niet verrast wordt 
met allerlei rekeningen achteraf. Dat 
laatste is in de praktijk iets wat he-
laas nogal eens blijkt voor te komen.

Mediator
Lennard is reeds enkele jaren werk-
zaam als coach en mediator. Vanuit 
zijn ervaring met bemiddeling wil-
de hij een verdiepingsslag maken. 
Het vak van scheidingsbemiddelaar, 
waarbij bemiddeling een onderdeel 
is, maar waarbij vakinhoudelijke 
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Vijfde Jazz en Blues Night 
wederom groot succes!
Uithoorn - Het Jazz en Blues eve-
nement in Uithoorn afgelopen zater-
dag, werd heel goed bezocht! Café 
Herbergh 1883, The Pool Shack, De 
Gevel en Drinken & Zo zijn tevreden. 
Elk jaar wordt het drukker en ook 
gezelliger. Terwijl er dit jaar slechts 
4 cafés meededen, omdat sommi-
ge cafés veranderd zijn van eige-
naar of stoppen, werden de cafés 
die meededen drukbezocht. Het be-
grip Jazz & Blues wordt steeds beter 
begrepen. Muziek met het hart ge-
speeld. In de Herbergh 1883 speel-
de “Twenty Sicks” een hele sympa-
thieke Rock ‘n Billy band. Deze band 
zorgde voor pure gezelligheid in dit 
leuke bruine café. The Pool Shack 
had gekozen voor vette blues, met 
The Jerkingbirds.

Liefhebbers genoten van deze band, 
In deze helemaal verbouwde, en ge-
weldig mooie zaak, die dit jaar voor 
het eerst meedeed, kwamen The 

Jerkingbirds helemaal tot hun recht. 
In café De Gevel ook Rock ‘n Billy! 
Yeah Baby, speelde hier de sterren 
van de hemel. Elk jaar weer weet 
deze band de sfeer tot grote hoogte 
te brengen. Dat bleek ook wel want 
De Gevel zat bomvol en kraakte in 
z’n voegen. In Café Drinken & Zo 
was het ook erg druk. Hier zouden 
The Veldman Brothers spelen, maar 
door ziekte van de zanger, moest 
er hals over kop een vervangende 
band gezocht worden. Dit werd de 
Kreed Potter band. Ook hier was al-
om gezelligheid en genoten bezoe-
kers van dampende Rock Blues. 
Overigens kunnen de fans van The 
Veldman Brothers 26 februari hun 
hart ophalen in café Drinken & Zo, 
want dan komt deze fantastische 
band de schade inhalen!
Een heel geslaagd evenement ge-
lukkig! Volgend jaar zeker weer, met 
hopelijk nog meer deelnemende ca-
fés!

Lennard Minneboo

Lokale scheidingsbemiddelaar voor 
Aalsmeer-Uithoorn-Mijdrecht

Medisch en verantwoord afslanken 
bij Amstelhof Sport & HEalth Club
Regio - Amstelhof Sport en He-
alth Club organiseert een nieuwe 
12-weekse afslankcursus in samen-
werking met fysiotherapeut, diëtist 
& een orthomoleculair therapeut.
- Groepstrainingen onder bege-
leiding van een fysiotherapeut & 
sportinstructeurs 
- Individueel trainingsprogramma 
samengesteld door fysiotherapeut 
- 5 x consult diëtist: 1x groepsvoor-
lichting, 3 individuele afspraken
- 1 x consult orthomoleculair thera-
peut met compleet microscopisch 
bloedonderzoek 

In de microscopische bloedanalyse 
wordt d.m.v. een vingerprikje geke-
ken naar de kwaliteit van de spijs-
vertering (voedselallergieën, darm-

toxiciteit, belasting met zware meta-
len, darmflora dysbiose, Candida en 
leverdisbalans), opname van stof-
fen (beschikbaarheid ijzer, koper, 
zink, magnesium/calcium balans, 
beschikbaarheid foliumzuur, vitami-
ne B6 en vetzuur disbalans), vocht-
balans & werking van ontgiftigings-
organen. 
Amstelhof is gevestigd aan de 
Noordammerweg 30 in Uithoorn/De 
Kwakel. 
De cursus gaat deze week van start. 
Datum is in overleg met de deelne-
mer. 

Kijk voor meer informatie, kosten en 
inschrijven op: www.amstelhof.com
De afslankcursus is te vinden onder 
het kopje ‘laatste nieuws’.

Excursie voor VMBO 4 en 
VwO 6 kunstliefhebbers
Regio - Vrijdag 21 januari zijn de 
leerlingen van VMBO 4 en VWO 6, 
die tekenen als examenvak hebben, 
naar het gemeentemuseum in Den 
Haag geweest om daar een, voor 
hen op maat gemaakte, expositie te 
bezoeken.

Kunst en vliegwerk
De groep met 55 enthousiaste 
kunstliefhebbers vertrok om 12.30 
uur per bus. Om 14.00 uur startte de 
eerste rondleiding.

De tentoonstelling ‘Kunst en vlieg-
werk’ was speciaal gemaakt voor de 
leerlingen van het VMBO. De leer-
lingen kregen daar onder leiding van 
een museumdocent een examen-
tour van ruim een uur. Daarna was 
er tijd om de vragen te maken van 
een speciale kijkwijzer en/of de ei-

gen collectie van het museum te be-
wonderen.
De leerlingen van het VWO waren 
intussen zelfstandig begonnen het 
museum te verkennen. Zo konden 
zij onder andere schilderijen zien 
van Piet Mondriaan, Karel Appel en 
Anselm Kiefer.  Sommige schilderij-
en oogstten meer bewondering dan 
andere.

Wat van ver komt
Om 15.00 uur kregen de VWO-leer-
lingen een examentour rond het the-
ma “Wat van ver komt’. Op de terug-
weg waren er in de bus veel posi-
tieve reacties te horen. Om 17.00 uur 
waren de kunstliefhebbers terug in 
Mijdrecht. Voor de kunstminnende 
docenten een heerlijke middag met 
een fantastische groep leerlingen. 
En zeker voor herhaling vatbaar.

Proostdijschool bezoekt 
Universiteitsmuseum Utrecht
Mijdrecht - In januari is ‘techniek’ 
het middelpunt in alle groepen van 
de Proostdijschool.
De kinderen krijgen verschillen-
de activiteiten aangeboden. Naast 
de techniekcircuits was er voor de 
groepen 4 tot en met 8 ook een tech-
nische workshop geregeld. Hiervoor 
kwam techniekcoach van bureau 
Top, meester Simon, twee dagen 
een bezoek brengen aan de school. 
De kinderen kregen verschillende 
opdrachten te doen. Zo werd er een 
levende stroomkring gemaakt met 
de klas. Best wel spannend. 
Ook spannend was het bezoek van 
de groepen 3 tot en met 8 aan het 
Universiteitsmuseum in Utrecht. 
Hier gingen de groepen allemaal 
een ochtend naar toe. 
De groepen 3 en 4 kregen een 
rondleiding in het ‘rariteiten-kabi-
net’, waar allemaal aparte dingen te 
zien waren rondom mens en dier. Zo 
stonden er skeletten van een goril-
la, een mens en een groot nijlpaard. 
De kinderen kregen opdrachtkaar-
ten waarbij ze goed moesten kijken 
welk skeletdeel bij welk geraamte 
hoorde. 

Uitvindingen
Verder werd de tentoonstellingszaal 
bezocht waar de vroegere ‘uitvin-
dingen’ op het gebied van techniek 
te zien waren. Bijvoorbeeld een eer-
ste versie van een elektromotor. 

Groep 5 en 6 hadden een ‘skeletten-
tour’ en de naam zegt het al. De kin-
deren mochten verschillende ske-
letten en schedels onderzoeken. 
Een interessante opdracht.

De kinderen uit groep 7 en 8 kregen 
bij binnenkomst allemaal een labo-
ratoriumjas aan. Zij gingen als ech-
te onderzoekers het laboratorium in. 
Daar kregen zij allerlei proefjes te 
doen rondom zintuigen. De ochtend 
vloog veel te snel voorbij.

Maandagmiddag was er op school 
een afsluiting waarbij de ouders en 
andere belangstellenden alle ge-
maakte techniekstukken konden 
bewonderen en werden er in som-
mige groepen de proefjes gedaan.

Al met al weer een succesvolle 
maand in het teken van Techniek.

HSV’69 Dames 1 in het nieuw gestoken
door De Vries Schilderwerken

Op de foto van links naar rechts, van boven naar onder: Christy van der Kraats, Sanne Felix, Jessica Rademaker, Melis-
sa Hogenboom, Joska van Oosten, Sanne Boots, Jill Felix, Nadine van der Kraats, Kim Blom en Joske van Diemen. Af-
wezig: Daniëlle van Graafeijland.

kennis minstens net zo belangrijk is, 
biedt hem deze mogelijkheid.  

Tot slot geeft hij aan dat vertrou-
wen ontzettend belangrijk is tijdens 
een scheidingsproces. En daar-
om is een eerste kennismakingsge-
sprek bij 2Divorce gratis en vrijblij-
vend. De klant kan dan zelf bepa-
len of hij dat vertrouwen in mij stelt, 
geeft Lennard aan. Een gesprek kan 
zowel aan huis plaatsvinden als op 
één van de locaties waar hij over 
spreekruimte beschikt. 

Lennard is te bereiken op het tele-
foonnummer 023-3020075 of per e-
mail minneboo@2divorce.nl.

VLC nam deel aan voorronden NK 
scholieren ploeg achtervolging

reden voor wat ze waard zijn en vie-
len uiteindelijk net buiten de prij-
zen met hun vierde plaats. Het team 
oudste jongens, bestaande uit Niels 
Immerzeel, Roel Mouris, Jonathan 
Boom en Gary van Tol trokken er 
hard aan en deze tactiek leverde, na 
de finale, een mooie tweede plaats 
op.
Of deze prachtprestatie voldoende 
is voor een startplaats in de fina-
le te Enschede moet worden afge-
wacht, dit is afhankelijk van de an-
dere voorronden in het land.
De zestien VLC deelnemers hadden 
een prachtige dag en hebben geno-
ten van al het ijsplezier.
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Uithoorn - De hele zaterdag was 
het feest in en om de Albert Heijn 
van Jos van den Berg. Hij vier-
de niet alleen het feit dat hij tot 
de beste supermarktondernemer 
van de provincie Noord-Holland 
was benoemd, hij had ook diver-
se extra acties in het leven geroe-
pen rond de Hamsteractie. Ieder-
een kon afgelopen zaterdag op de 
foto met de enige echte AH-ham-
ster; de gratis foto kan deze week 
opgehaald worden.
Om precies drie uur werden er 
drie kinderen heel erg gelukkig ge-
maakt. Zij hadden – met of zonder 
hulp van papa, mama, broertje of 
zusje – de Hamster-helikopter ge-
knipt en geplakt en uit de vele in-
zendingen waren de drie mooiste, 
origineelste getrokken. Deze drie 
kids kregen een prachtige knuffel-
hamster overhandigd. De zeer ge-
lukkigen zijn de 6-jarige Isabella 
Veen uit Uithoorn, de 5-jarige Jor-
dy Schatf ins uit De Kwakel en de 
3-jarige Reilly Meijerink, eveneens  
uit Uithoorn.

Ondertussen stroomde het over-
dekte winkelcentrum vol, vol met 
mensen die hoopten dat hun kas-
sabon, voorzien van naam en 
adres, uit de boordevolle bak zou 
worden getrokken, zodat zij een 
helikoptervlucht boven Uithoorn 

konden maken. Veel hoefden de 
klanten van AH Jos van den Berg 
er niet voor te doen. Gewoon 
boodschappen doen, je naam en 
adres op de kassabon zetten, hem 
inleveren en zorgen dat je zater-
dagmiddag om drie uur precies 
aanwezig was.

Ondanks de grote belangstelling 
werden toch weer een stuk of zes, 
zeven kassabonnen getrokken, 
waarvan de mensen niet aanwezig 
waren. Het kon de vele wel aan-
wezigen niet zoveel schelen, des 
te meer kans hadden zij op deze 
helikoptervlucht.

De gelukkige winnaars werden 
uiteindelijk: C.M Smit van Die-
men, de heer Kreutenkamp, fami-
lie Hoogervorst, Annelies Broek-
meulen en Job Scheltens, allen 
uit Uithoorn. De taxi’s stonden op 
de hoek al te wachten en de win-
naars werden direct weggebracht 
naar de sportvelden van voetbal-
vereniging Legmeervogels, alwaar 
de helikopter al op zijn gasten 
stond te wachten. De vijf winnaars 
erin, Jos van den Berg erin, de pi-
loot erin en daar gingen ze. 
Nog een klein ererondje waardoor 
de aanwezigen een aardig windje 
te verwerken kregen en daar gin-
gen de gelukkigen...
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Eerste helft vuurwerk, tweede 
helft onderuit voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 29 
januari was het alweer tijd voor de 
tweede thuiswedstrijd van Atlantis 1 
gesponsord door Rabobank. Dit was 
echter niet een gewone thuiswed-
strijd, maar een echte streekder-
by. De korfbalburen uit Vinkeveen 
kwamen op bezoek in de Phoenix-
hal aan de Hoofdweg. Vorige week 
werd er door Atlantis 1 verloren van 
KIOS. Hier liet het team kostbare 
punten liggen. Vorige week werd er 
door de Vinken gewonnen van Ar-
gus, de enige ploeg die Atlantis on-
der zich heeft staan. Een paar we-
ken geleden stuntte Atlantis al te-
gen de oud-medekoploper DKV en 
het was van plan om deze week 
weer een verrassende uitslag neer 
te zetten tegen de huidige koploper 
De Vinken.

Traditie
Traditioneel werd er door de spe-
lers van Atlantis opgelopen met 
een team van de week. Dit was de-
ze week de E1. Ook de E1 had al-
les uit de kast gehaald om Atlan-
tis 1 aan te kunnen moedigen de-
ze week door aanmoedigingshan-
den te knutselen met elk een ande-
re letter van Atlantis op de hand. De 
bal werd gesponsord door Roeben-
son en werd uitgenomen door een 
speler van de E1. Het eerste fluitsig-
naal had geklonken voor een span-
nende eerste helft.

De tribune zat vol met suppor-
ters van Atlantis en van de Vinken 
en er heerste een goede sfeer. Bei-
de teams werden uitbundig toege-
zongen en getrommeld. In de ba-

sis van Atlantis begonnen Janne-
ke van Ginkel, Tamara Gortenmul-
der, Sandra Gortenmulder, Chan-
tal Poolman, Jelmer Steen, Jimmy 
de Koning, Mark Goverse en Berry 
de Jong.

De Vinken begon wat geconcen-
treerder aan de wedstrijd dan At-
lantis, waardoor het voor kwam te 
staan met 2-0. Dit was echter geen 
onoverkomelijke achterstand en At-
lantis vocht zich terug in de wed-
strijd. Beide partijen lieten een mooi 
gevarieerd spel zien en mooi afge-
maakte doelpunten.

Eindstand
De gehele eerste helft gingen bei-
de partijen gelijk op en de eind-
stand van de eerste helft was dan 

ook 9-9. Een mooi doelpuntenaan-
tal voor Atlantis dat nog wel eens 
moeite heeft met scoren en ook een 
goede prestatie tegen de koploper. 
In de rust gaf trainer-coach Mark 
van den Brink aanwijzingen dat At-
lantis het spel ruimer op moest zet-
ten in de aanval en tactisch moes-
ten gaan spelen in de verdediging 
om weerstand te bieden tegen de 
goede aanvallende dames van de 
Vinken.
Vol goede moed stapte Atlantis de 
kleedkamer uit. De wedstrijd kon 
nog alle kanten op en er was een 
mogelijkheid om opnieuw te stun-
ten tegen een koploper.

Anders
De tweede helft verliep echter heel 
anders dan gehoopt. De Vinken 
maakte de kansen goed af en bleef 
maar doorscoren. Atlantis kon niet 
meer meekomen in de tweede helft 
en scoorde slechts twee schoten. 
De trein van De Vinken bleef echter 
maar doordenderen en kansen wer-
den daar goed benut. Tegen het ein-
de van de wedstrijd werd er aan de 
kant van Atlantis gewisseld, Chantal
Poolman en Tamara Gortenmulder 
moesten het veld verlaten en Me-
lissa van der Stap en Joyce Gorten-
mulder mochten hen vervangen. De 
eindstand van de tweede helft was 
11-23. Er was niets meer over van 
de goede eerste helft, Atlantis kon 
scorend de tweede helft niet meer 
meekomen en moet in een volgen-
de wedstrijd mogelijk punten pak-
ken om aan de degradatie te ont-
snappen.

De volgende thuiswedstrijd wordt 
gespeeld op 12 februari in de Phoe-
nixhal om 15.45 uur. Deze wedstrijd 
wordt gespeeld tegen de korfbalbu-
ren uit Kudelstaart:
VZOD. Vorige wedstrijd werd hier-
van verloren met 15-8, dus Atlant

Atlantis A1 korfballers 
sterkste in streekderby
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
kwamen de korfballende leeftijd-
genoten uit Mijdrecht en Vinkeveen 
elkaar tegen in sporthal De Phoenix 
om uit te maken wie op dit moment 
de beste toekomst heeft. Atlantis 
A1, de trotse koploper, ontving het 
op de vierde plaats staande De Vin-
ken A1. In een meer spannende dan 
goede wedstrijd waren de Mijdrech-
tenaren beter dan de Vinkeveners. 
Via een magere 3-1 ruststand liep 
Atlantis in de tweede helft weg en 
werd het toch nog 9-4. Onder aan-
moediging van het vele publiek 
startte Atlantis voortvarend: het cre-
eerde vele kansen maar het gat van 
de korf werd nog niet gevonden. Het 
bevrijdende eerste doelpunt bleef 
lang uit, maar uiteindelijk wist Je-
roen Korver, in samenwerking met 
Robin van ’t Schip, zijn tegenstan-
der bij de korf te verschalken en zet-
te de thuisploeg op voorsprong. De 
Vinken miste de aansluiting door 
het missen van een strafworp waar-
op wederom Jeroen van afstand wel 
de korf doorboorde en de 2-0 liet 
aantekenen. De bezoekers kwamen 
ook tot scoren en brachten de mar-
ge terug tot 2-1. Vlak voor rust werd 
het 3-1 door een doorloopbal van 
Sharon Moen. Een weinig spectacu-
laire eerste helft waarin beide teams 
uitblonken in het missen van kansen 
en de vele plaatsfouten.

Slordig
Het oogde allemaal rommelig en 
slordig. Het leek wel of Atlantis in 
een soort cocon zat en nog niet ont-
popt was: het miste uitstraling, bezie-
ling en overtuiging, alsof het zich in 
slaap liet sukkelen door deze matige 
tegenstander.
Marijke Pauw en Arie Zaal misten 
passie en gedrevenheid. Er moest 
in de tweede helft uit een ander va-
tje worden getapt, anders zou deze 
wedstrijd uitgaan als een nachtkaars. 
Cynthia Sassen begreep de bood-
schap, zij scoorde van afstand de 
4-1. Maar ook De Vinken kwam via 

zijn beste dame tot scoren: 4-2. At-
lantis bleef alert en het kwartje was 
gevallen. Timo Jongerling kon, dank-
zij het vele afvangende werk van 
Megan van Aken, zijn afstandstref-
fer noteren en ook Goof van Straaten 
was met zijn lengte sterker onder de 
korf dan zijn tegenstander en scoor-
de de 6-2. Als de gecreëerde kan-
sen wel omgezet werden in doel-
punten, kwamen er ook mooie doel-
punten uit. Jeroen Korver was slim-
mer bij de korf en daarmee werd het 
7-2. Cynthia Sassen liet, in samen-
werking met Sophia van der Horst, 
een prachtige doorloopbal door 
de mand glijden naar 8-2 en Timo 
bracht met een afstandspegel de 9-2 
op het scorebord. De wedstrijd was 
gespeeld, De Vinken wist nog twee-
maal te scoren en brachten hun to-
taal naar vier doelpunten, waardoor 
Atlantis A1/Van Dam Bedrijfsdien-
sten ook deze wedstrijd wist te win-
nen en zij dus nu al negen wedstrij-
den achter elkaar ongeslagen zijn 
en het kampioenschap steeds dich-
terbij komt.  De eerstvolgende wed-
strijd is op 12 februari, wederom in 
sporthal de Phoenix alwaar Tempo 
de tegenstander is. Aanvang wed-
strijd 18.10 uur.

Prijskoppelklaverjassen 
Vinkeveen - Dinsdag 8 februari or-
ganiseert K.J.C. Onder Ons in ca-
fé ‘t Meertje aan Achterbos 101 in 
Vinkeveen een prijskoppelklaver-
jasavond. Iedere kaartliefhebber 
is welkom. Om de kosten te dek-
ken wordt tevens een verloting ge-
houden. Deze avond zijn veel mooie 
prijzen te winnen.

De uitslag van de laatste competi-
tieavond 
1. Bep Schakenbos 5353 pnt. 
2. Frans Bierstekers 5108 pnt, 
3. Cor de Haan 5106 pnt.
4. Rob van Achterbergh 5018 pnt. 
5. Arend Alleman 4652 pnt.
De aanmoedegingsprijs was voor 
An Veenhof 4162 pnt.

Steady 4-0 voor Atalante D2
Vinkeveen - Op maandag 24 ja-
nuari toog de tweede damesequipe 
van Atalante naar Haarlem voor een 
treffen met Spaarnestad D8 (9e). 

De door Haaxman Lichtreclame ge-
sponsorde ploeg staat nog altijd ri-
ant aan kop met een marge van 9 
punten op de nr 2 VHZ uit Nieuw 
Vennep.

De dames zijn er zeer op gebrand 
om weer terug te komen in de 1e 
klasse waar ze 2 seizoenen terug 
uit gedegradeerd zijn, vorige sei-
zoen kwamen ze een setje te kort. 
Nu net voorbij de helft gaat het de 
goede kant op. Met name de top 5 

is aan elkaar gewaagd, de overige 
wedstrijden worden tot nog toe soe-
pel gewonnen, getuige ook de club 
douchecup die de ploeg onlangs 
ontving voor de meeste 4-0 winst-
partijen. Acht van de 11 wedstrijden 
in de eerste helft van het seizoen 
werden zo verdiend. 

Een formatie van 7 dames was pre-
sent, de dames Bakker waren deze 
keer niet van de partij. Zij komen dit 
seizoen uit in het jonge opleidings-
team D3 en zijn zo veel mogelijk als 
volgens de regels toelaatbaar staan-
de bij voor hartsvriendin D2.

In de basis begonnen Natalie van 
Scheppingen en Annemarieke 

Atalante D3 doet goede zaken
Vinkeveen - De laatste vrijdag in 
januari speelden de dames van Ata-
lante D3 gesponsord door Crea-
vorm Meubel en Interieurmakers 
tegen de grote fusieclub Spaar-
nestad D12 (9e). De Vinkeveense 
ploeg staat op een mooie tweede 
plek op 6 punten van de nummer 1 
met nog 8 wedstrijden te gaan. Met 
Xuee Lont, Mariska van der Spoel, 
Denise van der Laan, Jaimie Theijs-
meijer, Lisa Beijer en Inge Bakker in 
de basis begon de 1e set voortva-
rend. Speciale opdracht was om ex-
tra aandacht aan de service te ge-
ven, daar worden in de regel te veel 
punten aan verspeeld. (Niet meer 
dan één servicefout per set, anders 
trakteren). En dat lukte goed. Voor-
al Denise voerde de opdracht keu-

rig uit en maakte een mooie lange 
reeks van servicepunten. Ook de 
rest van het spel was solide zonder 
extreme rare fouten. Er werd goed 
gewerkt, gecommuniceerd en ook 
flexibel gereageerd. We zagen een 
hele mooie redding van Mariska, 
pittig aanvalswerk van Jaimie, alert-
heid in de achterhoede, kortom als 
een trein. Met 25-09 werd de eerste 
set geboekt. 
In de tweede set kwam Nivja Bart-
man in het spel voor Lisa en het spel 
ging soepeltjes voort. De Haarlem-
se jongedames maakten veel fout-
jes, niet alleen in de pass maar ook 
door veel simpele bovenhandse of 
onderhandse ballen tegen het net 
te spelen. Verder kregen de Crea-
tieve dames opdracht te focussen 

op een perfecte pass en dat maakte 
dat verdeler Xuee de aanvallers nog 
beter kon aanspelen. Samen met de 
nog altijd steady servicereeks zorg-
de dat voor een wel erg snel verloop 
van de tweede set: 25-06. 
In de derde set verving Annemarie 
Bakker verdeler Xuee Lont en Lisa 
kwam terug voor Mariska. Spaar-
nestad had twee tikkies bijgedraaid 
en begon op allerlei fronten pitti-
ger te draaien, vooral met de ser-
vice en het taaie rallyspel. Verschil-
lende foutjes aan Vinkeveense zijde 
maakten dat het team in een dalle-
tje terecht kwam en minder punten 
maakte dan de gastploeg en maar 
moeizaam dichterbij kwam. Het was 
rommeliger en geforceerd en de pa-
tronen raakten een beetje zoek. Ge-

lukkig werd het tij tijdig gekeerd tot 
25-19 op het telraam stond. 
In de laatste set gingen Denise en 
Inge op de bank. De Haarlemse da-
mes hadden de smaak te pakken en 
speelden vol en vrij verder. De strijd 
ging weer gelijk op, de Vinkeveen-
se dames steeds ietwat op achter-
stand. Ondanks mooie oplevingen 
lukte het door een aantal misver-
standen niet om lekker vat op de set 
te krijgen. Een time-out op 12-12 
zette orde op zaken. Duidelijkheid 
en flexibiliteit kwamen in de ploeg 
en er werden spijkers met koppen 
geslagen, met 17-25 was de strijd 
gestreden. En behalve de lekkere 
4-0 winst wacht de ploeg volgende 
wedstrijd een lekkere traktatie van 
één van de spelers.

Wijnands op de buitenkant, Debbie 
van der Hoorn en Marjan Blenk op 
het midden, Jet Feddema in de ver-
deling en Tineke Vellekoop als haar 
diagonaal. Met steady spel werden 
de patronen door het geroutineer-
de Vinkeveense team neergezet en 
al vlot stond daar een 13-25. 

Tweede set
In set twee ruilde Tineke het reser-
vestokje met Joke Ruizendaal die op 
een voor haar ongebruikelijke dia-
gonaalplek in het veld kwam. Tineke 
zal overigens komende vrijdag 4 fe-
bruari (thuis) haar laatste wedstrijd 
dit seizoen spelen ivm haar blije 
zwangerschap.

De ploeg ging voort en de strijd ging 
meer gelijk op dan in de eerste set. 
Er waren over en weer mooie rally’s, 
Marjan kreeg bijvoorbeeld een mooi 
achteroverballetje van verdeler Jet 
en wist die zéér positief te scoren.

Annemarieke dacht een slimme po-
ging te doen met een gewiekste 
prikbal, maar gewoon keihard slaan 
is toch meer haar metier, waar-
van akte via een aantal snoeihar-
de ‘aces’. Al met al eindigde de set 

met 21-25. 
Set 3 en 4 hadden een vlotter ver-
loop met name door de superstrak-
ke en lucratieve servicereeks van 
Natalie die dit seizoen weer hele-
maal happy op de rit zit.

Ook Debbie is helemaal ingebur-
gerd en weet goed weg te vinden 
met de lekkere set-ups van Jet, 
maar zag zeker ook leuke opties in 
de ‘verdwaalde’ ballen van de te-
genpartij die ze direct snoeihard in 
het andere 9x9 vierkant terug jetste. 
Ook Joke die anders op het midden 
een uiterst waardevolle vaste factor 
is wist op de diagonaal lekkere ac-
ties te maken.
Een mooi niet al te moeilijk staaltje 
van flexibel samen spelen was neer-
gezet en via 10-25 en 12-25 werd 
het een 4-0 winst voor de Haaxman 
ploeg. 

Inmiddels heeft VHZ punten laten 
liggen tegen Spaarnestad D5 en dat 
is de nieuwe nr 2 geworden:
1. Atalante D2 13-60, 2. Spaarne-
stad D5 14-54, 3. VHZ 13-47, 4. Ro-
da 12-43, 5. VCH D3 12-39.
Vrijdag 4-2 komt VCH D3 op bezoek 
in De Boei.

Winst voor De Vinken B1
Vinkeveen - Een ietwat gehavend 
De Vinken B1 trad afgelopen zater-
dag aan tegen het laaggeplaatste 
VIKO uit Vianen.

De ploeg die ook dit seizoen ge-
sponsord wordt door Sportmedisch 
Centrum De Bron, was ietwat geha-
vend. Emese Kroon en Femke Kam-
minga waren afwezig. Robin van der 
Vliet nam hun plaats in. Zij stond in 
de eerste aanval met Dorien Ver-
bruggen, Kevin van Vliet en Jel-
le Mul. Verdedigend waren het Eva 
Hemelaar, Daniëlle Gijsen, Melvin 
Pauw en Daniël Winkel die de klus 
zouden moet klaren.

Net aan
In de heenwedstrijd had De Vinken 
B1 maar net aan gewonnen (9-10) 
en ook nu weer beloofde het een 
spannende strijd worden. In de eer-
ste minuten nam VIKO het heft in 
handen. In tegenstelling tot het slor-
dige De Vinken speelden zij de bal 
lang rond en wist het menige kans 
te creëren. Desondanks was het de 
thuisploeg die op voorsprong wist 
te komen. Sterker nog, de ploeg 
liep na de 1-0 (Kevin van Vliet) snel 
uit naar 2-0 (Jelle Mul) en zelfs 3-0 
Daniëlle Gijsen). Via een strafworp 
kwam VIKO terug tot 3-1. De vreug-
de over dat doelpunt was van kor-
te duur, want in de eerste de bes-
te aanval scoorde Dorien Verbrug-
gen via een doorloopbal 4-1. VI-
KO was geenszins onder de indruk 
van de scoringsdrift van De Vinken. 
Na een gewonnen duel onder de 
korf en een fraai afstandschot was 
de marge weer één doelpunt: 4-3. 
Maar net als bij het derde en vier-
de doelpunt van De Vinken, scoor-
den de Vinkeveners meteen na het 
uitnemen van de bal 5-3. In de laat-
ste minuten voor rust waren het Jel-
le Mul en Robin van der Vliet die de 
voorsprong op een comfortabele 
7-3 brachten. 

Startblokken
Na de rust kwam De Vinken B1 sterk 
uit de startblokken. De ploeg speel-
de de bal goed rond en loerde op 
de kansen die zouden komen. Maar 
dat wat in de eerste helft wel luk-
te - scoren - liep nu een stuk moei-
lijker. De kansen waren er wel, al-
leen het vizier stond niet op scherp. 
En als de doelpunten aan de ene 
kant niet vallen, dan vallen ze wel 
aan de andere kant. Na 7-4 en 7-5 
kregen de bezoekers zelfs de ultie-
me kans om op één doelpunt te ko-
men. De strafworp werd echter ge-
mist. De Vinken profiteerde van die 
misser en een mooie doorloopbal 
van Jelle Mul gaf De Vinken weer 
wat lucht: 8-5. Een ver afstandschot 
van de beste heer van VIKO bracht 
de stand weer op 8-6. Maar weder-
om in de eerste de beste aanval wist 
De Vinken de marge weer te ver-
groten: een kansje van Eva Heme-
laar zorgde voor 9-6. Na de snelle 
tegentreffer van VIKO (9-7) leek de 
strijd met nog tien minuten te gaan 
weer helemaal open. Door het goe-
de afvangwerk van met name de 
dames aan Vinkenkant, werden de 
aanvallen langer en langer. Dat gaf 
Kevin van Vliet bijvoorbeeld de kans 
om drie maal vanaf dezelfde plek te 
schieten. Het was dan ook niet ver-
rassend dat het laatste schot doel 
trof. Toen ook vlak daarna Jelle Mul 
zijn vierde van de dag aantekende 
was de strijd definitief gestreden. 
Ook de twee doelpunten van VIKO 
in de laatste minuten konden daar 
geen verandering meer in brengen.
Al met al een verdiende 11-9 over-
winning voor De Vinken B1, dat 
nu met 8 uit 8 op een fraaie vierde 
plaats staat.
Wil het deze plaats vasthouden - 
de top drie lijkt inmiddels niet meer 
haalbaar - dan zal het in de wed-
strijden tegen de directe concurren-
ten OVVO en Dalto geen steken mo-
gen laten vallen.
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Biljartclub De Kuiper/
van Wijk wint periodetitel
De Ronde Venen - BC De Schans 
was duidelijk de schlemiel in de 
laatste week van de eerste helft van 
de biljartcompetitie. De Kuiper/van 
Wijk (zie foto) was de lachende der-
de, omdat ook De Paddestoel 2 nog 
heel dichtbij kwam. Uiteindelijk be-
sliste slechts 5 caramboles het ver-
schil tussen kampioen en niet-kam-
pioen. De Kuiper/van Wijk had het 
haast laten glippen door een 7-2 
nederlaag tegen een fanatiek spe-
lend Bob’s Bar. De Schans MOEST 
met 6-3 winnen van De Merel/Hee-
renlux 1 om zich kampioen te noe-
men. Het werd SLECHTS 5-4. In de 
laatste partij kwam De Schans 5 ca-
ramboles tekort om de titel binnen 
te halen. Uiteraard was de vreugde 
groot van de Kuiper/van Wijk en het 
verdriet intens van De Schans. Bei-
de teams spelen vanaf de oprichting 
van De Biljartfederatie. De Schans is 
zelfs de bakermat van deze Ronde-
Venen-competitie. Zowel De Kui-
per/van Wijk als De Schans hebben 
sportiviteit en plezier hoog in het 
biljartvaandel staan. 

Barrage:
Door deze periodetitel speelt De 
Kuiper/van Wijk in de barrage aan 
het eind van de competitie. Speel-
week 23 waren Hans van Eijk en 
Roy van Lith goed voor de kort-
ste partij van de week. Beiden had-
den maar 16 beurten nodig. Jos van 
Wijk maakte procentueel de hoog-
ste serie deze week met 9 caram-
boles = 31,03 %. De Merel/Heeren-
lux 2 was met 7-2 veel sterker dan 
Cens 1. Gijs Rijneveld en Frank Wit-
zand hadden ieder maar 20 beurten 
nodig voor de winst. DIO 1 won met 
overmacht van De Springbok 1, uit-
slag 7-2. Hans van Eijk redde de eer 
voor de Hoefenaren door in slechts 
16 beurten Bert Dijkshoorn te ver-
slaan. Paul Schuurman won in een 
matige partij van Kees de Bruin.

Cens 2 won ook met 7-2 van De Me-
rel/Heerenlux 4. De Springbok 2 no-
teerde de volgende 7-2 tegen DIO 
2. Jan van Veen had maar 22 beur-
ten nodig om Hennie van ’t Hul het 
nakijken te geven. De Paddestoel 1 
noteerde eveneens 7-2 tegen Stie-
va Aalsmeer. Aria Dolmans versloeg 
in het “damesduel” Petra Slimmers. 
APK Mijdrecht 1 kon het met 3-6 
niet bolwerken tegen De Paddestoel 
3. Hans Bak liet zien in grootse vorm 

te zijn door in 19 beurten Cor Ultee 
te verslaan.

Pijnbank
Bob’s Bar verknalde met 7-2 haast 
de periodetitel voor De Kuiper/van 
Wijk. Richard Schreurs lag Kees 
de Zwart op de pijnbak door in 26 
beurten nipt te winnen. Een goed 
spelende Martien Heijman liet zich 
op het eind nog door Jeroen Schijf 
verrassen. Michael de Kuiper kwam 
maar 3 caramboles tekort tegen 
Bob van Kolck. Toine Doezé zorgde 
voor de enige punten van zijn team 
door Bob Hubenet voor te blijven.

Verdriet 
De Schans won met 5-4 van De Me-
rel/Heerenlux 1. Henk Doornekamp 
won in de eerste wedstrijd met 3 ca-
ramboles verschil van Bert Fokker, 
2-0. Hans Dikker bakte er werkelijk 
niets van tegen Harry de Jong, 2-2. 
John Beets won in een regelmatige 
partij van John Vrielink, 4-2. De laat-
ste partij moest de beslissing bren-
gen. Een gelijkspel was voldoen-
de voor De Schans. Dirk van Ype-
ren startte voortvarend tegen Kees 
Griffioen en leek op een duidelij-
ke zege af te stevenen. Maar plots-
klaps kenterde de wedstrijd. Kees 
kreeg ineens grip op de partij en 
Dirk moest met lede ogen zien hoe 
de periodetitel alsnog aan hun neus 
voorbijging. Groot was de teleurstel-
ling bij De Schans. Nog groter was 
de vreugde bij een paar spelers van 
De Kuiper/van Wijk.
De Merel/Heerenlux 3 verloor nipt 
met 4-5 van De Vrijheid/Biljartma-
kers. De Paddestoel 2 sloot de 1e  
periode af met een 7-2 zege op De 
Kromme Mijdrecht 2. Jim van Zwie-
ten had maar 1 carambole meer 
als Ab Augustin. Egon van der He-
ijden redde de eer voor De Kromme 
Mijdrecht 2 door in slechts 19 beur-
ten Robert Daalhuizen te verslaan.
APK Mijdrecht 2 was met 0-9 kans-
loos tegen APK Mijdrecht 3. Roy van 
Lith speelde in 16 beurten Jan Lind-
hout van de tafel. Roy Leemreize, 
Ramon Alblas en Peter van de Ham 
zorgden voor de andere punten.

Eindklassement 1e periode:
1. De Kuiper/van Wijk  137 punten
2. De Schans 136 punten
3. De Paddestoel 2 135 punten
4. DIO 1 119 punten
5. Cens 1 118 punten

Schaatser Jonathan Boom 
wint voor de vijfde keer
De Ronde Venen - Jonathan Boom 
van IJsclub Nooit Gedacht was af-
gelopen woensdag voor de vijf-
de keer winnaar van de marathon-
schaatswedstrijd van de C2 catego-
rie op de Jaap Edenbaan in Amster-
dam. Met nog de finalewedstrijd te 
gaan kan hem de winst in het klas-
sement eigenlijk niet meer ontgaan 
met 19 punten voorsprong. Voor-
sprong op clubgenoot Niels Im-
merzeel die in deze wedstrijd vierde 
werd. Sven Prins, Michiel Visschers 
en Dirk de Jong reden ook een aan-
tal punten bijeen. Bij de C3 wed-
strijd was er een keer geen over-
winning voor een Nooitgedachter. 
Henk Jan Kroese ging in de voor-
laatste ronde onderuit en werd uit-
eindelijk nog negende. Op de twee-
de plaats eindigde Dirk Kroese en 
Mike Oudshoorn werd derde. Met 

de finale nog te gaan is het nog erg 
spannend wie de overwinning pakt. 
Henk Regelink behaalde een knap-
pe vierde plaats bij de Masters 2 
maar zakt een plaatsje in het klas-
sement. Jan van der Zon uit Wilnis 
werd negende in de sprint omdat hij 
vlak voor de finale nog een gat in 
het peloton heeft dichtgereden. Re-
né Elenbaas pakte ook één puntje. 
Jos Aarsman was op de Weissensee 
om de alternatieve Elfstedentocht te 
rijden. De grootste groep Nooit Ge-
dachters, Master 3, deden weer hun 
stinkende best om puntjes te rijden 
maar de concurrentie is erg groot. 
Kees Houtman was deze keer de 
beste en werd 24ste. De finale van 
de Masters is op 2 maart in Amster-
dam waarna de prijsuitreiking zal 
zijn in het oergezellige bar/restau-
rant De Schaeve Schaats.

Darten bij SV Hertha!
Vinkeveen - Het is weer tijd om een 
pijltje te gooien in plaats van een bal 
te schoppen bij SV Hertha!! 
Volgende week zaterdag 12 februari 
is er een darttoernooi bij SV Hertha. 
Iedereen, jong of oud, man of vrouw, 
goed, heel goed of ietsjes minder, 
kan meedoen. 

De kantine is om 19.00 uur open 
voor inschrijving. De kosten om mee 
te doen zijn 7.50 euro. Om 19.30 uur 
begint het toernooi. 

Mocht je de gelukkige zijn die het 
toernooi wint, dan heb je een mooie 
geldprijs te pakken.

Zaalhockeymeisjes HVM 
D1 nog geen kampioen
Mijdrecht - De meisjes D1 van 
HVM hadden afgelopen zaterdag 
kans om het kampioenschap zaal-
hockey veilig te stellen, maar daar-
voor moest wel tweemaal gewon-
nen worden. En dat tegen de sterkst 
tegenstanders uit de pool.
De eerste wedstrijd was op papier al 
direct de moeilijkste, tegen Xenios 
uit Amsterdam. HVM en Xenios de-
len al enkele weken de eerste plaats 
met een klein doelpuntenvoordeel 
voor HVM. 
Al snel kwam Xenios op 1-0 voor-
sprong en moest HVM terugvech-
ten. Gelukkig lukte dat en bij de rust 
was de stand 1-1. Na de rust zet-
te HVM goed door en kon de wed-

strijd winnen met 3-1. Direct daar-
na, zonder rust, stond de wedstrijd 
tegen HBS uit Bloemendaal op het 
schema. Ook hier kon de tegenstan-
der snel scoren en was de stand 
2-0 achter. Een lange tijd bleef de-
ze stand op het bord staan en kon 
HVM niet terugkomen. Pas aan het 
eind van de wedstrijd kon HVM de 
stand op 2-1 brengen. En dat was 
ook de eindstand.

Het is dus niet helemaal gelukt om 
dit weekend kampioen te worden. 
Maar komende zaterdag spelen 
ze de laatste wedstrijden en heeft 
HVM een hele goede kans dat het 
dan wel lukt.

De Vinken overklast 
Atlantis in de tweede helft
Vinkeveen - De streekderby tus-
sen De Vinken 1 en Atlantis 1 werd 
afgelopen zaterdag 29 januari ge-
speeld in Mijdrecht. De Vinken heeft 
de betere papieren, maar Atlantis 
heeft tijdens een eerdere wedstrijd 
bewezen van de koploper te kun-
nen winnen. In de eerste helft ble-
ven beide korfbalteams aan elkaar 
gewaagd. Vanuit een 9-9 ruststand 
kon De Vinken gemakkelijk op voor-
sprong komen en deze uit te bou-
wen tot een riante 23-11 overwin-
ning.
Vanwege een blessure van Peter 
Koeleman speelde Ronald Mul mee. 
Ronald heeft al meerdere malen la-
ten zien een prima invalskracht te 
zijn voor de Fortisformatie. Samen 
met Peter Kooijman, Helene Kroon 
en Mariska Meulstee vormden zij de 
aanval. In de verdediging begonnen 
Kelvin Hoogeboom, Rudy Oussoren, 
Charita Hazeleger en Joyce Kroon.

Steun van veel meegereisde 
supporters
Na een paar stroeve aanvallen wist 
Mariska snel tweemaal te sco-
ren, waaronder een vrije bal waar-
bij Mariska slim naar binnen trok. 
De Vinken kreeg genoeg ruimte om 
te schieten, maar de lange aanval-
len konden niet met doelpunten be-
kroond worden. 
De 3-1 was een benutte strafworp 
van Charita, maar snel hierna kwam 
ook Atlantis op stoom door twee 
treffers van afstand. Met fraaie 
doorloopballen van Kelvin, Helene 
en Peter, een kansje van Charita en 
een schot van Rudy kwam De Vin-

ken op 8-5 voorsprong zo’n tien mi-
nuten voor rust. Hierna nam Atlantis 
het heft in handen en wist de ach-
terstand knap om te zetten tot een 
9-8 voorsprong. Verdedigend gaven 
de Vinkeveners te weinig druk, maar 
gelukkig maakte Helene de gelijk-
maker op slag van rust. 

Doelpuntenregen
De Vinkeveense aanvallen werden 
na rust goed opgezet, waardoor 
Rudy en Kelvin De Vinken weer op 
voorsprong kon zetten. De scorings-
machine van De Vinken draaide het 
eerste kwartier op volle toeren met 
maar liefst 10 treffers. 
Onder het gejuich van veel Vinke-
veens publiek wisten Mariska (3 
maal), Rudy (2 maal), Peter, Chari-
ta en Helene de voorsprong uit te 
bouwen tot 19-10. Met sterke re-
bounds van Joyce, Charita en Ro-
nald was De Vinken elke aanval le-
vensgevaarlijk. Toch bleven kleine 
kansjes en doorloopballen onbenut, 
maar zo’n tien minuten voor tijd kon 
Mariska weer gemakkelijk tot sco-
ren te komen. 
De Vinkendames wisten hun tegen-
standsters meerdere malen te ver-
schalken en ook Charita liet deze 
kans niet onbenut. In de slotfase zag 
Mariska haar 7e doelpunt door de 
mand vallen en ook Ronald kwam 
met een doorloopbal nog dichtbij 
een score. Deze kans leverde wel 
een strafworp op, wat door aanvoer-
der Peter werd benut. Aankomende 
zaterdag speelt De Vinken 1 tegen 
VZOD 1. De wedstrijd zal om 17.35 
uur aanvangen in De Boei.

Wisselend succes voor
waterpoloteams de Amstel
Regio - Zondag 30 januari 2011. 
Drie van de vijf waterpoloteams van 
zwem- en polovereniging de Am-
stel namen het deze avond op te-
gen verschillende teams uit de regio 
in het Veenweidebad te Mijdrecht. 
De pupillen en dames wisten jam-
mer genoeg niet te winnen, maar 
het 2e Heren team van de Amstel 
boekte een mooie overwinning te-
gen AZSV-Splons uit Amsterdam.
Het pupillenteam onder 13 jaar 
mocht het spits afbijten tegen het 
jeugdteam van de Waterwolf uit 
Amsterdam. Roy Bos opende de 
score voor de Amstel, maar daar-
na volgden snel 3 doelpunten van 
de tegenstander. In het 3e part wist 
Lois van Duijkeren een strafworp te 
verzilveren en bracht de Amstel te-
rug in de wedstrijd. Toch wist het 
Amsterdamse team de kleine voor-
sprong uit te breiden. Ondanks een 
2e doelpunt van Roy werd het uit-
eindelijk 3-6 voor de kinderen uit 
Amsterdam.
De dames gingen de strijd aan te-
gen het zeer jonge 2e team van VZV 
uit IJmuiden. In het eerste part ging 

het heel gelijk op en kwam geen van 
de teams tot scoren. Er werden veel 
overtredingen begaan door de Am-
stel-dames, waaruit ook veel tijd-
straffen volgden. Na het 2e part 
kreeg Rianne Kok haar 3e tijdstraf 
waardoor zij niet meer deel mocht 
nemen aan de wedstrijd. De VZV-
dames zagen hun kans schoon en 
scoorden de eerste doelpunten. De 
Amstel-dames moesten al snel hun 
meerdere erkennen in de tegen-
stander en konden de gehele wed-
strijd niet tot scoren komen. Dit in 
tegenstelling tot VZV dat met 0-6 de 
wedstrijd won.
Hierna was het de beurt aan het He-
ren-2 team, dat de eer voor de Am-
stel wist te redden door een achter-
stand in het 3e part om te buigen in 
een 13-9 overwinning. Vaders Paul 
Lamers en Michel Aarsman (ook 
spelend) konden met name trots 
zijn op hun zoons Danilo en Sander 
die elk 4 keer scoorden voor de Am-
stel. In een harde wedstrijd tegen 
het Amsterdamse team hielden de 
Heren het hoofd koel en sloten de 
avond succesvol af met hun zege.

Amstel-minioren succesvol 
tijdens Speedo-competitie
Regio - Afgelopen zondag is een 
groep van negen zwemmers van 
Zwem- en polovereniging De Am-
stel afgereisd naar Aalsmeer voor 
een Speedo wedstrijden; competitie 
wedstrijdzwemmen voor minioren.
In totaal werden er 20 afstanden 
gezwommen, hierop werden maar 
liefst 14 persoonlijke records verbe-
terd. De meest opvallende presta-
tie werd geleverd door Mickey Pe-
ters. Na vier weken niet getraind te 
hebben door ziekte, wist hij toch op 
alle drie de afstanden zijn persoon-
lijk record te verbeteren, waarvan 
de grootste verbetering op de 100 
m rugslag (1:41.37). Maar er waren 
er nog meer die op al hun afstan-
den persoonlijke records zwommen. 
Zo zwommen Iris van der Moolen 
en Iris Bastiaansen allebei een per-
soonlijk record op hun 200 m wis-
selslag (3:16.26) en (3:32.23). Ook 
op hun andere afstanden zwommen 

ze persoonlijk records. Hetzelfde 
geldt voor Martijn Ottenhof, hij ver-
beterde zich op de 100 m rugslag en 
de 100 m vrije slag (1:25.67). 
Daarnaast werden er ook door de 
andere zwemmers goede prestaties 
geleverd. Zo zwom Daniël van der 
Laan op de 100 m vrije slag (1:22.56) 
Fleur van Diemen op de 50 m vrije 
slag (44.24) en Mouna Oudshoorn 
op de 100 m rugslag (2:12.87). Ook 
Anouk Pappot wist in haar tweede 
wedstrijd een mooie tijd neer te zet-
ten op de 100 m vrije slag (1:37.03). 
Helaas lukte het De Amstel’s jong-
ste zwemmertje Anne-Laure Has 
niet om zich deze keer te verbete-
ren.
Maar dit zal haar de volgende keer 
zeker lukken! Ze zwom op de 100 m 
schoolslag net boven haar persoon-
lijk record (1:59.67) al met al kunnen 
we met tevredenheid terugkijken op 
deze Speedo wedstrijd.

Veenlopers naar Uithoornse 
Vakantiemakelaarloop
Regio - Afgelopen zondag ston-
den maar liefst 28 Veenlopers aan 
de start van de Vakantiemakelaar-
loop in Uithoorn. Vorig jaar werd de 
door de sneeuw naar mei verplaats-
te loop nog geteisterd door slagre-
gens. Nu was het goed loopweer. 

Er waren uiteraard enkele opvallen-
de prestaties. Michael Woerden was 
weer eens de constante factor bij 
De Veenlopers. Hij liep voor het elf-
de achtereenvolgende jaar in de top 
11 van deze loop. Dit jaar finishte hij 
als 5e in totaal en 3e bij de Masters 
35, in een goede tijd van 55.06 op 
de 10 Engelse Mijl (16,09 km). Eén 
van de andere opvallende prestaties 
was de 1.16.33 van Bas de Liefde. 
Hij verpulverde daarmee het oude 
clubrecord in de categorie Masters 
65. Bas was ruim 8 minuten sneller 
dan het oude record. Ook Jos Bun-
schoten verbeterde een record, na-
melijk zijn persoonlijk record. Hij 
deed dat met maar liefst 2 minuten. 
Jos liep de ronde vanuit Uithoorn, 
via de Bovenkerkerweg, de Nesser-
laan en langs de Amstel, in een tijd 
van 1.11.12.

De overige prestaties waren: Frans 
Woerden 1.05.47, Dennis Boon 
1.14.46, Kees Lindhout 1.15.27, Her-
man van ’t Schip 1.16.23, Jos van 
den Bosch 1.17.06, Claudia Reu-
vekamp 1.17.29, René Rijkeboer 
1.17.40, Remy Nijhoff 1.18.03, Rob 
van Zijtveld 1.19.28 en Alexander 
Reuvekamp 1.23.06. Op de 10 ki-
lometer was de snelste Veenloper 
Mark Baas. Hij profiteerde van de 
rugwind van de 2e helft van deze 
afstand en bleef net aan de goede 
kant van de 40 minuten: 39.50. Ka-
rin van Zijtveld liep in Uithoorn een 
schitterend persoonlijk record. Zij 
was nog nooit sneller dan haar 47.20 
van afgelopen zondag. De overige 
prestaties: Henny Kooijman 44.13, 
Bertus Vrielink 44.31, Henny Buijing 
45.53, Bert van Diemen 48.05, Maar-
ten Leeuwerik 48.22, Petra van On-
na 48.22, Raymond Bot 49.44, Peter 
van Adrichem 50.53, Ellen van Gij-
sel 54.04 en Yvonne Buijing 1.09.58.
Ook namen er nog drie Veenlopers 
deel aan de kortste afstand, name-
lijk 5 km. Leo Kok liep 20.50, Jaco 
de Ruiter 21.06 en Hans Kranen-
burg 27.57.
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