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

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

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ADVERTEREN?
IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295

Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl

Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

Lees In de provincie

Utrecht 
wil 18 zijn

DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

€ 239.500 K.K. 

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:

hofland 182a | Mijdrecht | 0297-28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning 
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond. 
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna 
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op 
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaapka-
mers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt voor 
de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaapkamer 
die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de 
overzijde bungalows.

Grieks Restaurant

Corfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Corfu
zaterdag 

4 februari
25 februari

Livemuziek

zaterdag 
4 februari

25 februari

Livemuziek

Amstelhoek  -  Bewoners van Am-
stelhoek zagen verbijsterd toe hoe 
jongstleden vrijdag enkele enor-
me opleggers met daarop delen 
van een 17 meter lange beunbak 
met een eigen gewicht van 15 ton 
door de smalle Piet Heinlaan ma-
noeuvreerden richting Amsteldijk. 
Het afl everadres was bij de voorma-
lige scheepswerf van Kup, nu in ei-
gendom van de fi rma Kool die aan 
de Amstelkade o.a. een bedrijf heeft 
in grondverzet, -sanering en opslag. 
De beunbakken zijn kennelijk be-
doeld om door Kool te worden ge-
bruikt. Bij de werf werden de de-
len van de beunbakken gelost en 
door een grote telescoopkraan van 
Van Schie in het water van de Am-
stel gezet. Vervolgens werden twee 
delen samengevoegd tot één beun-
bak met een totaal laadvermogen 
van 110 ton. Gezien de aard van 
de vaartuigen zullen die ongetwij-
feld bestemd zijn voor het trans-
port van kleigrond over water van-
af het naastgelegen opslagterrein 
van Kool aan de Amstelkade, waar-
over de laatste maanden zoveel te 
doen is geweest. Omdat de Am-
steldijk ter hoogte van de scheeps-
werf goeddeels werd geblokkeerd 
door het lossen van de beunbak-
ken, stelden omwonenden de ge-
meente hiervan in kennis. Volgens 

Pieter Daas van de stichting Leef-
baarheid Industrieterrein Amstel-
hoek e.o. wordt in de Algemene Po-
litie Verordening (APV) aangegeven 
dat hiervoor een vrijstelling moet 
worden aangevraagd. Daarnaast is 
het de vraag in hoeverre hier sprake 
is van een bijzonder transport. He-
lemaal als dit door nauwe straatjes 
in de woonkern Amstelhoek plaats-
vindt. Eenmaal op de smalle Amstel-
dijk aangekomen is er bovendien 
voor tegemoetkomend verkeer wei-
nig of geen mogelijkheid om te pas-
seren dan wel uit te wijken.

De gemeenteambtenaar, belast met 
Omgevingszaken, kon op dat mo-
ment niet zeggen of er ontheffi ng 
door de gemeente was afgegeven, 
ook niet of dit voor andere instan-
ties was gebeurd. Naar zijn zeggen 
was hij net zo verrast door deze ac-
tie van Kool als de inwoners van 
Amstelhoek en beloofde het te zul-
len onderzoeken. Toestemming of 
niet, de fi rma Kool heeft andermaal 
zijn zinnen doorgezet.

Voor Waternet
Op de plaats van het lossen werd 
terloops door de heer Kool aange-
geven dat dit in opdracht van Wa-
ternet (...) gebeurde en dat deze in-
stantie hiervoor vergunning c.q. vrij-

stelling had aangevraagd en verkre-
gen en dat Kool c.s. hiermee niets 
mee van doen had.
Mocht de lading kleigrond bij de fi r-
ma Kool vanaf haar terrein via de 
Amsteldijk worden verladen in de 
beunschepen, dan kan men zich af-
vragen wat de waarde is geweest 
van de brief die de Provincie via haar 
Afdeling Handhaving op 29 novem-
ber 2011 naar het bedrijf heeft ge-
stuurd. Daarbij werd gesommeerd 
dat de complete partij kleigrond 
vóór 15 december 2011 van het ter-
rein moest zijn verwijderd. Voorts 
dat afvoeren van de klei per schip 
volgens de huidige vergunning niet 
was/is toegestaan. Het moest ‘in 
overleg met het bevoegd gezag’ via 
de weg worden afgevoerd (niet over 
de Amsteldijk). De gemeente heeft 
echter gemeld dat ontheffi ng op 
grond van de APV niet nodig is voor 
afvoer van de kleigrond door over-
slag via de weg of dijk. Ook dat be-
perkingen die aan bedrijven in het 
algemeen kunnen worden opgelegd 
begrensd zijn door de huidige wet- 
en regelgeving.
Bij Waternet waren de verantwoor-
delijke functionarissen vooralsnog 
niet bereikbaar voor commentaar 
op het reilen en zeilen rond de klei 
en het mogelijke gebruik ervan. Dat 
houdt u van ons dus nog tegoed.

Kleigrond toch verschepen 
voor Waternet?

De Ronde Venen - Voor heel veel 
gemeenten in Nederland is het al 

jaren de gewoonste zaak van de 
wereld. In de steden zijn vaak heel 

Raadslid Sandor Harmens vraagt bewoners hun mening:

”Wilt u op de zondagmiddag 
de supermarkt open of niet?”

WILT U OP ZONDAGMIDDAG DE
SUPERMARKT OPEN IN DE RONDE VENEN ?

ja, dat zou ik graag willen
Reden: __________________________________________

 _____________________________________________________

nee, dat hoeft van mij niet!
Reden:  __________________________________________

 _____________________________________________________

naam:  ________________________________________________

woonplaats: ___________________________________________

leeftijd: _______________________________________________

aantal personen : _______________________________________

Stuur of breng de bon naar:  Redactie Nieuwe Meerbode 
 Anselmusstraat 19, 3641 AM Mijdrecht

veel winkels gewoon op zondag 
open, maar ook op het ‘platteland’ 
kun je steeds meer op zondagmid-
dag na 16.00 uur je boodschappen 
doen bij een supermarkt. 
Voor de bewoners van De Ron-
de Venen is dat echter nog steeds 
niet het geval. In De Ronde Venen 
zit al jaren de CU/SGP in de coali-
tie en bij deze partij is het vloeken 
in de kerk als je ook maar over zon-
dagsopenstelling praat. Voor hen 
is de zondagsrust heel belangrijk 
en dit staat dan ook als breekpunt 
in het door hen alle ondertekende 
coalitieakkoord. Geen supermark-
ten open op zondag en niet meer 
dan een paar keer per jaar alle win-
kels open. De overige coalitiepartij-
en VVD, CDA en PvdA/GroenLinks 
hebben dit alle ondertekend.

Punt
Ondanks dit coalitieakkoord is de 
zondagsopenstelling steeds op-
nieuw een heikel punt in de Ron-
deveense raad. Steeds meer super-

markten in de omgeving openen 
hun deuren op zondagmiddag en 
steeds meer Rondeveners doen op 
zondag hun boodschappen bij AH 
Jos van den Berg in Uithoorn.
Gemeenteraadslid Sandor Har-
mens van de VVD wil nu toch, met 
steun en begrip vanuit zijn fractie, 
de stok in het hoenderhok gooien 
en in de raad bespreekbaar maken 
om toch ook op zondagmiddag  de 
supermarkt te openen. Hij wil ech-
ter voor hij dit gevoelige onderwerp 
aankaart van de bewoners van De 
Ronde Venen weten: Willen zij het 
ook? Is er draagvlak voor? Of wil 
de grootste meerderheid het liever 
toch ook niet?
Samen met de Nieuwe Meerbode 
gaat hij dit onderzoeken. Hieronder 
vindt u een bon. Vult u deze in en 
breng of stuur deze naar: redactie 
Nieuwe Meerbode, Anselmusstraat 
19, 3641 AM Mijdrecht. 



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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Blijdorplaan 3 Vervangen van een schuur Bouwen W-2012-0031 20-1-2012
Gein-Zuid 57/58 Verplaatsen van een bouwblok RO (afwijken  W-2012-0033 23-1-2012
  bestemming) 
Gein-Zuid 57/58 Bouwen van een oranjerie en  Bouwen W-2012-0034 23-1-2012
 garage 
Vennicxstraat 26a Vestigen van kleinschalige  Afwijken be- W-2012-0045 24-1-2012
 bedrijfsmatige activiteiten stemming 
 vanuit huis  

Amstelhoek
Amstelkade 119 Vervangen van een woning Slopen W-2012-0037 23-1-2012
  Bouwen 

Baambrugge
Dorpsstraat 41 Plaatsen van zonnecollectoren Bouwen W-2012-0030 19-1-2012
Rijksstraatweg 43 Plaatsen van een scheidings- Bouwen W-2012-0035 23-1-2012
 wand en het realiseren van 
 een slaapkamer 

De Hoef
Merelslag 50 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2012-0041 24-1-2012
 op het voorgeveldakvlak 

mijdrecht
Mijdrechtse Zuwe 2 Veranderen en gedeeltelijk  Milieu W-2012-0043 25-1-2012
 vervangen van bestaand Bouwen 
 benzinestation Reclame 
Ontspanningsweg 1 Wijzigen van het bestemmings- Bouwen W-2012-0038 24-1-2012
 plan, gebruiksbesluit  Afwijken be-
 kinderopvangactiviteit en  stemming/ RO
 indeling kinderopvang Brandveilig 
  gebruik 

Vinkeveen
Donkereind 15 Uitbreiden van een rundveestal Slopen  W-2012-0032 21-1-2012
  Bouwen 
Herenweg 61a/61c Brandveiliggebruik van een  Brandveilig W-2012-0042 24-1-2012
 buitenschoolse opvang en  gebruik
 kinderdagverblijf  

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten  Aanvraagnr.

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe Verbreden van een brug Bouwen 
29 en 31  Afwijken bestemming (RO) W-2011-0607

 nIet In BeHAnDelIng genomen AAnVRAAg omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Baambrugge
Rijksstraatweg naast 107 Wijzigen van een bouwver- Bouwen W-2011-0571 23-1-2012
 gunning voor een jongveestal 

 VooRnemen tot VeRlenIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 3 februari 2012 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter in-
zage, de ontwerpbeschikking, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten  Aanvraagnr.

De Hoef
Ruigekade 24 verbouw van een huisstal  Gebruiksvergunning W-2011-0622

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Achter de Kerken 237 Bouwen van een aanbouw Bouwen W-2011-0494 24-1-2012
  RO (afwijken 
  bestemming) 
Dokter Koomansstraat 6 Plaatsen van twee dakkapellen  Bouwen W-2011-0610 19-1-2012
 aan de voorzijde van de woning 

Vinkeveen
Herenweg 276a Realiseren van een  Bouwen W-2011-0535 19-1-2012
 recreatiewoning 

Wilnis
Herenweg 112 Uitbreiden van de woning met  Bouwen W-2011-0608 24-1-2012
 een dakopbouw en carport 

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.

 InRIcHtIng tIjDelIjke BouWplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 januari 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan aannemer Van Den 

Heuvel vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Torenlaan in Abcoude. 
Dit in verband met de reconstructie Kievitsheuvel-Sluijterstraat e.o. in Abcoude. De vergunning geldt voor de 
periode van 27 januari 2012 tot en met 30 september 2012. Het werkadres is: Reconstructie Kievitsheuvel-
Sluijterstraat e.o. in Abcoude. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is: torenlaan, 1391 Am in Abcoude.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum 
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de 
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

 VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen - uItgeBReIDe pRoceDuRe
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
De Hoef Westzijde 33 Wijzigen van een omgevings- Milieu W-2011-0351 20-1-2012
 vergunning (milieu) 

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.

 geWeIgeRDe omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om 
omgevingsvergunning is geweigerd:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Vinkeveen
Demmeriksekade  Plaatsen van dakkapellen Bouwen W-2011-0580 23-1-2012
15 en 15a op twee woningen
 

 VooRnemen tot WeIgeRIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 3 februari 2012 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter in-
zage, de ontwerpbeschikking, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht.

straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten  Aanvraagnr.

De Hoef
De Hoef Westzijde 33  Bouwen van een onderheide Bouwen  W-2011-0310
(naast) betonvloer Afwijken bestemming 

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

 IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam Aard van het project Vergunningsnr. Aanvraagnr.  Verzenddat.
   intrekking  intrekking

mijdrecht
Provincialeweg 9 Intrekken van omgevingsver-
 gunning betreft: activiteit Milieu -- W-2011-0352 23-1-2012

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

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

Datum + tijdstip evenement locatie Activiteit

25 februari 2012 Schuurfeest Hoofdweg 5, Versterkt geluid 
21.00 tot 04.00 uur Lange Dweilen 3646 AX Waverveen 

5 mei 2012 38e Wilnisse Kerkplein Hervormde  Afsluiting Stationsweg vanaf
09.30 tot 15.00 uur rommelmarkt Gemeente Wilnis en  huisnummer 9 en hoger
  Stationsweg, 3648 AN Wilnis 

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via 
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 DRAnk- en HoRecAWetVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang 
van 1 februari tot en met 14 maart 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van 
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een gewijzigde Drank- en horecawet vergunning voor restaurant ’s Anders, Herenweg 120 in Vinke-

veen. Het betreft een toevoeging van een leidinggevende op de reeds aanwezige vergunning.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging 
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG 
Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

 WIjZIgIng VAn De HuuR-InkomenstABel In De HuIsVestIngsVeRoRDenIng 
 De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 31 januari 2012 de aanpassing van 
de huur-inkomenstabel genoemd in de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 is vastgesteld. In deze 
huur-inkomenstabel is opgenomen de huur- en –inkomensgrenzen welke worden gehanteerd om de pas-
sendheid van de woning te kunnen toetsen. Aanleiding voor deze wijziging is de periodieke, bij ministeriële 
regeling, vastgestelde inkomensgerelateerde parameters huurtoeslagen en maximale huurprijzen. De gewij-
zigde huur-inkomenstabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

ter inzagelegging
Genoemde tabel (opgenomen in de Huisvestingsverordening de Ronde Venen 2011 onder artikel 2.3.1) ligt 
vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en / of 
11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raad-
plegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten 
een afschrift worden verkregen. 

Vervolg op volgende blz.

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 BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeenteHuIs:

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

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

AfVAlBRengstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op 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 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIcepunt Wonen, 
WelZIjn en ZoRg

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



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
	 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden 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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3.	 Vaststellen	agenda
4.	 	Vaststellen	notulen	commissie	Inwonerszaken	/	Samenleving	van	16	januari	2012	
5.	 Punten	voor	de	raad	van	5	maart	2012	
a.	 Verordening	Maatschappelijke	participatie	schoolgaande	kinderen	Wet	werk	en	bijstand	2012,	raadsvoor-

stel	00/12
	 Per 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de Wet werk en bijstand verplicht een verordening op te stel-

len over de maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen. In deze verordening wordt slechts een 
procedureel kader gegeven, de verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verorde-
ning worden vastgelegd in de beleidsregels (zie bijlage).

6.	 Overige	punten
a.	 Onderzoek	minimabeleid
	 De Rekenkamercommissie De Ronde Venen biedt de raad het onderzoeksrapport minimabeleid aan, waarin 

de doelmatigheid en doeltreffendheid van het minimabeleid van de gemeente is onderzocht. Voor de raad is 
het van belang te weten wat de bestede middelen voor minimabeleid aan effect hebben bereikt onder de be-
oogde doelgroep. Om de effecten te kunnen meten moeten vooraf helder omschreven doelen zijn geformu-
leerd. De rekenkamercommissie hoopt met dit onderzoek handvatten aan te reiken om een helder en duide-
lijk beleid te formuleren op het terrein van het minimabeleid. Handvatten die de raad ondersteunen bij het in-
vullen van zijn kaderstellende rol op het terrein van het minimabeleid.

b.	 Memo	Plan	van	aanpak	project	de	Kanteling	WMO
	 De fractie van D66 heeft verzocht het onderwerp ‘Plan van aanpak project de Kanteling WMO op de agenda 

te plaatsen om dit met het college te bespreken.
c.	 Tussentijdse	memo	Museum	De	Ronde	Venen
	 Door het college is een tussentijdse memo opgesteld over de ontwikkelingen rond het museum De Ronde 

Venen. De fractie van Lijst 8 heeft verzocht dit onderwerp te agenderen om dit met het college te kunnen be-
spreken. Bij de bespreking wordt ook de brief van het museum betrokken van 18 januari 2012 over de zoek-
tocht naar een vestigingslocatie.

7.	 Informatieuitwisseling
	 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8.	 Sluiting

 VerGaderinG commissie ruimtelijke Zaken 14 februari 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie:	raadzaal
Aanvang: 20.30	uur
Voorzitter:	Dhr.	F.	Lugtmeijer
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.

agenda
1.	 Opening
2.	 Spreekrecht	inwoners
	 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden 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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3.	 Vaststellen	agenda
4.	 	Vaststellen	notulen	commissie	Ruimtelijke	Zaken	&	Publieke	Werken	van	17	januari	2012
5.	 Punten	voor	de	raad	van	5	maart	2012	
a.	 Marickenzijde,	raadsvoorstel	00	/12
	 Het project Marickenzijde ligt ten noorden van de kern Wilnis en maakt onderdeel uit van het grotere project 

Marickenland. Het project Marickenzijde is opgedeeld in twee fasen. Voor de eerste fase van Marickenzijde is 
er een bindend advies dat is voortgekomen uit een in 1994 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Ver-
welius. Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Marickenzijde moeten reële financiële kaders wor-
den vastgesteld die samenhangen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Bij het verdere planont-
wikkelingsproces zal deze grondexploitatie de referentie zijn op basis waarvan nieuwe keuzen en optimalisa-
tiemogelijkheden kunnen worden getoetst.

6.	 Overige	punten	
a.	 Motie	vernieuwen	bestemmingsplannen	door	middel	van	een	beheersverorde	ning
	 Door de fracties van PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal en CDA wordt ter bespreking aan de commissie een 

motie voorgelegd. Het betreft een motie waarin het college wordt voorgesteld om (i) aan te geven welke te 
vernieuwen bestemmingsplannen in aanmerking komen om door middel van een beheersverordening ver-
nieuwd te worden, (ii) de betreffende plannen ook zo te vernieuwen en (iii) in het vervolg bij vernieuwing te 
kiezen voor de beheersverordening en alleen waar dat niet mogelijk of wenselijk is, gemotiveerd van die re-
gel af te wijken.

7.	 Informatieuitwisseling
	 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Ruimtelijke Zaken en mededelingen te doen.
8.	 Sluiting

 VerGaderinG commissie alGemene bestuurlijke Zaken / financiën
 16 februari 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie:	raadzaal
Aanvang: 19.30	uur
Voorzitter:	Mw.	J.	Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.

agenda
1.	 Opening
2.	 Spreekrecht	inwoners
	 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden 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 wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3.	 Vaststellen	agenda
4.	 Vaststellen	notulen	commissie	Algemeen	Bestuurlijke	Zaken	van	8	december	2011	
5.	 Punten	voor	de	raad	van	5	maart	2012	
a.	 Vaststellen	Integraal	Veiligheidsplan	2012-2014,	raadsvoorstel	0002/12
	 De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor 

de komende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Vei-
ligheidsplan 2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten 
op het gebied van veiligheid. Bij de behandeling wordt ook de memo kader veiligheidsstrategie 2012-2014 
betrokken.

b.	 Uitbreiden	uren	portefeuille	wethouder	Spil,	raadsvoorstel	0078/11
	 In verband met de noodzakelijke intensieve bestuurlijke inzet en daadkracht met meerdere onderwerpen bin-

nen de portefeuille van wethouder Spil, wordt voorgesteld de omvang van de portefeuille qua ureninzet uit te 
breiden van 0,6 naar fulltime.

6.	 Informatieuitwisseling
	 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7.	 Sluiting

 inspraak VoorontwerpbestemminGsplan ‘kom VinkeVeen’
Met	 ingang	 van	 3	 februari	 2012	 ligt	 het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ‘Kom	 Vinkeveen’,	 in	 het	 kader	 van	
een	inspraakprocedure,	voor	eenieder	voor	zes	weken	ter	inzage.	Het	voorontwerpbestemmingsplan	is	op	de	
volgende	manieren	te	raadplegen:
-	 De	papieren	versie	van	het	voorontwerpbestemmingsplan	is	in	te	zien	bij	de	balie	Omgevingszaken	in	de	

centrale	hal	van	het	gemeentehuis	 (openingstijden:	ma.	08.30-20.00	uur,	di	 t/m	do.	08.30-16.00	uur,	vr.	
08.30-12.30	uur)	en	in	de	Bibliotheek	Vinkeveen,	Tuinderslaantje	4	in	Vinkeveen	(openingstijden:	ma	14.00-
17.00	uur	en	19.00-20.30	uur,	di.	10.00-12.00	uur,	wo.	14.00-17.00	uur,	do.	14.00-17.00	uur	en	19.00-20.30	
uur,	vr.	14.00-17.00	uur,	za.	10.30-13.00	uur).

-	 Het	voorontwerpbestemmingsplan	is	interactief	te	raadplegen	via	www.ruimtelijkeplannen.nl.
Eenieder	kan	gedurende	deze	 termijn	schriftelijk	 zijn	of	haar	 reactie	omtrent	het	voorontwerp	 indienen	bij	
burgemeester	en	wethouders,	postbus	250,	3640	AG	Mijdrecht.	De	inspraakreacties	zullen	worden	betrokken	
en	meegewogen	bij	het	opstellen	van	het	nieuwe	bestemmingsplan	dat	uiteindelijk	door	de	gemeenteraad	zal	
worden	vastgesteld.

inloopbijeenkomst
Op	16	februari	2012	is	in	de	raadzaal	van	het	gemeentehuis	een	inloopbijeenkomst	over	dit	plan	en	bent	u	
tussen	19.30	en	21.00	uur	van	harte	welkom.	Om	19.30	uur	wordt	een	presentatie	van	het	bestemmingsplan	
gegeven.	Verder	kunt	u	het	bestemmingsplan	inzien,	vragen	stellen	en	een	inspraakreactieformulier	invullen.

toelichting
Een	deel	van	de	geldende	bestemmingsplannen	van	de	gemeente	De	Ronde	Venen	is	sterk	verouderd.	De	
gemeente	De	Ronde	Venen	heeft	daarom	besloten	nieuwe	bestemmingsplannen	op	te	stellen.	Volgens	de	Wet	
ruimtelijke	ordening	moeten	de	vigerende	bestemmingsplannen	voor	2013	zijn	herzien.	De	herziening	van	de	
oude	plannen	is	dan	ook	de	grootste	aanleiding	voor	het	opstellen	van	dit	bestemmingsplan.	De	Structuurvisie	
Centrum	Vinkeveen	is	in	september	2007	door	de	raad	van	de	gemeente	De	Ronde	Venen	vastgesteld.	Deze	
structuurvisie	is	een	plan	op	hoofdlijnen,	die	richting	geeft	aan	wenselijke	ontwikkelingen	en	een	kader	biedt	
voor	verdere	planuitwerkingen.	De	structuurvisie	is	een	belangrijk	basisdocument	voor	dit	bestemmingsplan,	
omdat	een	aantal	keuzes	ten	aanzien	van	de	gewenste	ruimtelijke	ontwikkelingsrichting	in	de	structuurvisie	
zijn	vastgelegd.	Op	dit	moment	zijn	er	echter	nog	geen	concrete	ontwikkelingen,	die	op	korte	termijn	uitge-
voerd	worden.	Dit	bestemmingsplan	is	dan	ook	gebaseerd	op	de	bestaande	bebouwing	en	het	huidige	gebruik	
en	slechts	in	beperkte	mate	op	de	structuurvisie	Centrum	Vinkeveen.	Hiermee	is	de	aard	van	dit	bestemmings-
plan	in	hoofdzaak	conserverend	van	aard.	Het	plangebied	beslaat	de	dorpskern	van	Vinkeveen	en	een	deel	
van	de	Baambrugse	Zuwe.	Het	gaat	om	de	percelen	aan	weerszijden	van	de	Herenweg	tussen	de	Gemeen-
landsvaart	en	de	Heulbrug.	Vanaf	de	brug	over	de	Gemeenlandsvaart	in	het	noorden	loopt	de	westelijke	grens	
door	het	water	(de	ringvaart	van	de	polder	Groot-Mijdrecht)	achter	de	percelen	langs.	De	zuidelijke	plangrens	
wordt	gevormd	door	doorvaart	de	Heul.	De	oostelijke	plangrens	is	zo	getrokken	dat	de	dijksterreinen	van	de	
nooit	gerealiseerde	ringdijk	van	de	Vinkeveense	Plassen	binnen	het	plangebied	vallen.	De	plangrens	 loopt	
vervolgens	door	het	water	achter	de	percelen	langs	de	Baambruse	Zuwe	tot	de	nummers	140	en	125	e.

 bekendmakinG ontwerp-projectbesluit/bouwVerGunninG 
 ‘nieuwbouw 11 appartementen boZenhoVen 57-63 in mijdrecht’ en 
 ontwerp besluit hoGere waarden inGeVolGe de wet Geluidhinder 
Burgemeester	en	wethouders	van	De	Ronde	Venen	maken	ingevolge	artikel	3.11	van	de	Wet	ruimtelijke	or-
dening	 juncto	 afdeling	 3.4	 (uniforme	openbare	 voorbereidingsprocedure)	 van	de	Algemene	wet	 bestuurs-
recht	bekend,	dat	met	ingang	van	3	februari	2012	het	ontwerpprojectbesluit	‘Nieuwbouw	11	appartementen	
Bozenhoven	57-63	in	Mijdrecht’	en	de	ontwerpbouwvergunning	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stukken	
gedurende	zes	weken	voor	eenieder	ter	inzage	liggen.	

besluit hogere grenswaarden
Tevens	 ligt	 vanaf	3	 februari	 ter	 inzage	het	ontwerp	Besluit	Hogere	Waarden.	Conform	artikel	110a	van	de	
Wet	Geluidhinder	zijn	hogere	waarden	bepaald	voor	de	te	bouwen	11	appartementen	aan	de	Bozenhoven.	
De	hoogte	van	de	waarden	zijn	schematisch	aangegeven	in	het	ontwerpbesluit.	Tevens	geeft	bijlage	I	bij	het	
besluit	de	waarneempunten	aan.	In	het	ontwerpbesluit	wordt	een	afweging	gemaakt	over	het	toepassen	van	
geluidsreducerende	maatregelen.	Besloten	wordt	om	geen	aanvullende	maatregelen	te	treffen.	
Het	ontwerpprojectbesluit	/	de	bouwvergunning	en	het	ontwerp	Besluit	Hogere	Waarden	is	op	de	volgende	
manieren	te	raadplegen:
-		 De	papieren	versie	van	het	ontwerpbesluit,	de	aanvraag	en	de	bijbehorende	stukken	zijn	in	te	zien	bij	de	

balie	Omgevingszaken	in	de	centrale	hal	van	het	gemeentehuis,	de	openingstijden	zijn:	ma.	t/m	do.	08.30-
16.00	uur,	vr.	08.30-12.30	uur	en	ma.	avond	17.30-19.30	uur.

-		 De	verbeelding	van	het	authentieke	ontwerp	is	interactief	te	raadplegen	via	www.ruimtelijkeplannen.nl	en	
via	http://0736.ropubliceer.nl/	

-		 Het	ontwerpbesluit	is	als	pdf	te	downloaden	en	in	te	zien	via	www.derondevenen.nl	(keuzemenu:	actueel/
bekendmakingen/bestemmingsplannen).

toelichting
Het	project	bestaat	uit	nieuwbouw	van	11	appartementen,	in	twee	gebouwen,	aan	de	Bozenhoven	57-63	in	
Mijdrecht	ter	vervanging	van	winkels	met	bovenwoningen	en	een	opslagplaats	c.q.	bedrijfsruimte.	

Zienswijzen
Gedurende	de	termijn	van	terinzagelegging	kan	eenieder	tegen	het	ontwerpbesluit	schriftelijk	een	zienswijze	
kenbaar	maken	bij	burgemeester	en	wethouders,	postbus	250,	3640	AG	Mijdrecht.	Voor	mondelinge	zienswij-
zen	kunt	u	een	afspraak	maken	met	een	medewerker	van	de	afdeling	Omgevingszaken,	via	telefoonnummer	
0297	29	17	81.	Wij	wijzen	u	erop	dat	bij	het	niet	(tijdig)	indienen	van	een	zienswijze,	u	in	een	later	stadium	geen	
beroep	kunt	instellen	tegen	het	definitieve	besluit.

 wet milieubeheer
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	De	Ronde	Venen	maken,	gelet	op	het	bepaalde	 in	de	Wet	
milieubeheer	(Wm)	en	de	Algemene	wet	bestuursrecht	(Awb),	bekend	dat:
zij	meldingen	op	basis	van	het	Besluit	algemene	regels	voor	inrichtingen	milieubeheer	hebben	ontvangen	van:
-		 e. de leeuw	voor	het	plaatsen	van	een	bovengrondse	propaantank	van	1500	liter,	op	het	adres	Gein-Zuid 

24, 1391 je abcoude;
-		 Shell truck diesel mijdrecht	voor	het	vervangen	van	een	bestaande	ondergrondse	brandstoftank,	op	het	

adres	rendementsweg 8, 3641 sk mijdrecht.
zij	meldingen	op	basis	van	het	Besluit	landbouw	milieubeheer	hebben	ontvangen	van:
-		 a. boer	 voor	het	 realiseren	van	duurzame	huisvesting	voor	het	melkvee	met	meer	koecomfort,	op	het	

adres	mijdrechtsedwarsweg 15, 3648 br wilnis;
-		 maatschap w.n.m. en h.h.w. janmaat voor	de	sloop	en	nieuwbouw	van	een	jongveestal,	op	het	adres	

oostzijde 115, 1426 aj de hoef.
Voor	de	hier	vermelde	bedrijven	zijn	landelijk	geldende	regels	gesteld.	Het	is	niet	mogelijk	om	hierover	ziens-
wijzen	naar	voren	te	brengen	of	beroep	in	te	stellen.	Voor	het	inzien	van	meldingen	op	basis	van	een	algemene	
maatregel	van	bestuur	dient	u	eerst	een	afspraak	te	maken	bij:
-		 de	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.
Als	u	een	toelichting	wilt	of	de	stukken	op	een	ander	tijdstip	wilt	inzien,	kunt	u	hiervoor	een	afspraak	maken	
met	een	medewerker	van	de	cluster	recht	van	de	milieudienst	via	T.	0346	26	06	41.	U	kunt	de	stukken	ook	
digitaal	inzien	op	www.milieudienstnwu.nl,	zie	rubriek	Digitaal	loket,	menu-optie	Infonet.

 VerGaderinG commissie inwonersZaken / samenleVinG 13 februari 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie:	raadzaal
Aanvang:	19.30	uur
Voorzitter:	Dhr.	R.	Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.

agenda
1.	 Opening
2.	 Spreekrecht	inwoners

Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl

Hoe brandveilig bent u?
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INFORMATIEF
COLOFON

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
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. 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

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de huisartsen-
post in Woerden, tel. 0900-4701470. 
Dit geldt voor het hele weekend, 
feestdagen en voor werkdagen van 
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.
www.stichtingdebaat.nl

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-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
dIENSTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

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

Mijmeringen

Door Flavoring

Mijn hele leven lang al ben ik een boekenwurm. Logisch gevolg daar-
van is dat ik al zowat mijn hele leven lid ben van de bibliotheek. Of 
is het van jongs af aan lid zijn de reden dat ik een fervent lezer ben? 
Hoe dan ook, feit is en blijft dat ik ontzettend kan genieten van een 
goed boek.

Sterker nog, als ik op vakantie niets te lezen heb, dan word ik chagrij-
nig en zoek ik net zolang totdat ik wat te lezen heb, al zijn het maar 
de etiketten van de pot jam of het blik soep. 

Aan het woord bibliotheek hangt echter ook een ander woord aan 
wat er onlosmakelijk mee is verbonden, namelijk boete! Je mag een 
aantal boeken lenen voor 3 weken, ben je te laat met inleveren dan 
wacht je een boete per boek en per dag. Nu zijn het hele redelijke 
bedragen, maar toch, als je in totaal 10 boeken thuis hebt liggen, kan 
het oplopen tot een aardig bedrag. Maar ook de bibliotheek gaat mee 
met de tijd en tegenwoordig kun je online je boeken verlengen. Ideaal 
voor mensen zoals ik, waarbij de dag soms net even anders loopt dan 
gedacht en je daardoor ineens te laat bent met je boeken. Dat ge-
beurde ons dus afgelopen week en in totaal kwam ik uit op een boe-
te van bijna 7 euro. Niet wereldschokkend, ik noem het liever een se-
mi-vrijwillige bijdrage aan het welzijn van de bibliotheek. 

De bibliotheken hebben het zwaar! Maar ze doen er alles aan om 
overeind te blijven in deze tijden van bezuinigingen en dat is maar 
goed ook. De mogelijkheid om gratis (kinderen) of voor weinig geld 
(volwassenen) lid te zijn van de bieb en zo toegang te hebben tot een 
schat aan boeken en kennis is van onschatbare waarde. Dat is in ie-
der geval zo voor onze jeugd, wellicht dat daarom er zo vaak acties 
zijn gericht op lezen en kinderen. Hebben we in het najaar de kinder-
boekenweek gehad, afgelopen week waren er de Nationale Voorlees-
dagen. Op de scholen en in diverse bibliotheken werd er voorgelezen. 

Voorlezen is bij ons thuis een dagelijks onderdeel van het naar bed 
toe gaan ritueel. De manier om even samen te zijn, een rustmoment-
je te creëren en een verhaal te vertellen.
Soms is het een lievelingsboek dat ze voor de 100e keer willen lezen, 
dan is het weer een spannend boek en soms kies ik een boek uit, om-
dat het thema voorkomt in het dagelijkse leven. Boeken zijn een ge-
weldig hulpmiddel om bepaalde dingen uit te leggen, denk aan zin-
delijk worden, niet bang hoeven zijn, pesten of seksuele voorlichting. 
Over alles is al geschreven en ook voor alle leeftijdsgroepen, je kunt 
bijna niet misgrijpen. 

Ik denk dat ik deze week maar vlug even langsga en kijk wat voor 
boeken er zijn over winter, sneeuw en ijspret. Waarschijnlijk zit ik 
straks heerlijk met een boek op de bank lekker warm binnen en de 
kinderen?
Die spelen buiten in de sneeuw of kijken of het ijs al sterk genoeg 
is om te schaatsen. Want lezen is leuk, maar uiteindelijk, die winter-
pret is nog leuker!

BIEB

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op 
showroommodelleN vaN grote merken:

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

Donderdag koopavond

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

Sleep & Dream   auping   HülSta   life time   B-Clever   
SCapa Home   gelDerlanD   eSSenza   pip StuDio   

BeDDingHouSe   fiSCHBaCHer   little Diva   Carré

LAAtStE 
WEEk!

94*98_winter_11_02.indd   2 09-01-12   11:54

 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. 06-53315557r

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin. Voorpoten  
 witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.

Gevonden:
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,  
 witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
 wollig, goed gevoed. 
- Mijdrecht, Bovendijk: grote witte kater met donkere staart en  
 donkere vlek tussen de oren.
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.
- Mijdrecht bij Tennisveld: zwart/roestbruine kat met
 schildpadtekening.
- Mijdrecht, Corn. Beerninkstraat: konijn, lichtbruin/bruin/wit.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

Woensdag 8 februari
Van gedachten wisselen 
in het Alzheimer Café
Vinkeveen - Het Alzheimer Café 
opent zijn deuren volgende week 
woensdag 8 februari in Zorgcen-
trum Zuiderhof aan de Futenlaan 
50. Het Café is open vanaf 19.30 uur.
Het thema van deze avond is: ‘Van 
familierelatie naar zorgrelatie’.
Dementie heeft een grote invloed 
op het leven van mensen met de-
mentie en op dat van hun familie. 
Een dementerende wordt naarmate 
het ziekteproces vordert steeds af-
hankelijker van zijn omgeving. Ook 

voor de partner en/of de kinderen is 
het proces ingrijpend. Zij krijgen te 
maken met een continu proces van 
verlies en veranderende zorgtaken.
Onder leiding van een deskundi-
ge wordt in het Alzheimer Café in-
gegaan op deze problematiek en 
worden adviezen gegeven. Bent u 
nieuwsgierig geworden en wilt u 
met deskundigen van gedachten 
wisselen, dan bent u van harte wel-
kom. Er is muziek, koffie en de ge-
legenheid om elkaar te ontmoeten.

Antoniusschool doet mee aan 
onderzoek naar dyslexieletter
De Hoef - Op de Antoniusschool 
doet een groepje dyslectische kin-
deren mee aan een ‘ervaringsonder-
zoek’ naar de dyslexieletter LD. De-
ze nieuwe letter is ontwikkeld door 
een grafisch ontwerper, die zelf dys-
lectisch is. Het lezen van teksten, 
gedrukt met deze letter, lijkt minder 
vermoeiend te zijn. De letters zijn zo 
ontworpen, dat ze sneller worden 
herkend. De kinderen wilden graag 
aan dit onderzoekje mee doen. Ze 
doen het erg serieus en dat is leuk 
om mee te maken. Het testgroepje 
doet vier weken lang oefeningen op 
het gebied van lezen, dictee en be-

grijpend lezen. De resultaten daar-
van worden bekeken door de uitge-
ver van het lettertype. Ook de eer-
lijke mening van elk kind over het 
nieuwe lettertype (LD) is belang-
rijk. Het ene kind vindt het verschil 
niet zo groot met gewone letters, 
het andere kind merkt veel verschil 
en vindt de dyslexieletter veel pret-
tiger om te lezen. Sommige kinde-
ren vinden het een grappige letter. 
Op school is iedereen erg blij met de 
inzet van de kinderen. En het leuke 
is... als beloning voor het meedoen 
aan het onderzoek krijgt de school 
het lettertype gratis!

Veel belangstelling bij 
(her)opening Den Ouden
Mijdrecht - In de ruim elf jaar dat 
Den Ouden in Mijdrecht is geves-
tigd, heeft het bedrijf zich ook hier 
als een gerenommeerde woning-
inrichter bewezen.Talloze grote en 
kleine opdrachten passeerden de 
revue van dit pur sang familiebe-
drijf, dat zich dan ook kan verheu-
gen in een grote klantenkring. Maar 
ook binnen de ondernemerskring in 
Mijdrecht staan de derde generatie 
Den Ouden (Paul) met zijn compag-
non Coq Jongeneel en het gemoti-
veerde team van medewerkers hoog 
aangeschreven. Dat bleek afgelo-
pen woensdagmiddag wel, want 
onder grote belangstelling van tal-
loze klanten, relaties, ondernemers 
en verdere genodigden vond de of-
ficiële opening van de nieuwe lo-
catie aan de Genieweg 10 plaats. 
Daarvóór was Den Ouden 11 jaar 
lang aan de Rendementsweg te vin-
den. Van oorsprong stamt De Ou-
den echter uit Kockengen. Rond 
vier uur was er het ‘moment suprê-
me’ waarbij de kinderen van beide 
eigenaren bij de hoofdingang ieder 
een set grote ballonnen ‘aanprik-
ten’ waardoor de inhoud, bestaan-
de uit kleinere witte en rode bal-

lonnen de lucht in ging. Dat alles in 
een feestelijke ambiance met opge-
stelde vuurkorven, een buitenbar – 
waar het overigens ‘bar koud’ was – 
en een bar binnen. Van beide kan-
ten werden de aanwezigen op hap-
jes en drankje getrakteerd. Al met 
al was de verzorging uitstekend ge-
organiseerd. Tot de tweede genera-
tie eigenaren behoort de vader van 
Paul, Cees den Ouden. Hij bracht na 
de opening in een korte welkomst-
toespraak de geschiedenis van het 
bedrijf onder woorden en hief ver-
volgens samen met de aanwezigen 
het glas op een succesvolle toe-
komst. Het merendeel van de be-
zoekers nam daarna de kans waar 
om in een informele sfeer de nieuwe 
locatie te bezichtigen. Tot acht uur ’s 
avonds was er veel aanloop van be-
langstellenden die de nieuwe show-
room en het brede aanbod van wo-
ningstoffering, vloerbedekking, bin-
nen- en buitenzonwering graag van 
nabij wilden bekijken. Wie om uit-
eenlopende redenen niet de kans 
heeft gehad de opening bij te wo-
nen is alsnog van harte welkom vrij-
blijvend te komen kijken wat Den 
Ouden ‘Binnen’ te bieden heeft.



Hoe Utrecht Culturele 
Hoofdstad van Europa kan 
worden? Door met alle andere 
inwoners van deze provincie 
uit te dragen dat wij die titel 
verdienen. Want naast een 
steengoed plan, kijkt  de jury 
vooral naar enthousiasme, 
gastvrijheid en betrokkenheid 
in de regio. Het is een feest 
voor iedereen, dus doe vooral 

mee! Plak stickers met ‘Ik ben 
18’ op uw fiets, auto, voordeur, 
noem maar op. ‘Like’ dit 
initiatief op Facebook en Hyves. 
Ook ondernemers kunnen 
Utrecht2018 steunen. Kijk voor 
de mogelijkheden op 
www.utrecht2018.nl. Daar staan 
ook de evenementen die u kunt 
bezoeken als supporter van de 
kandidaatstelling.

Utrecht wil graag Culturele 
Hoofdstad van Europa zijn 
in 2018. Het winnen van 
die titel betekent een jaar 
lang festivals, voorstellingen 
en tentoonstellingen van 
wereldformaat. Extra aandacht 
voor Utrecht. Dat is goed voor 
het toerisme, de musea en 
theaters, de hotels, cafés en 
winkeliers. 

Een feest voor iedereen. 
Utrecht onderscheidt zich met 
de historische binnenstad, 
forten, kerken, grachten en 
buitenplaatsen in een groene, 
bosrijke omgeving. Als regio van 
kennis en cultuur. Als één van de 
snelst groeiende economische 
regio's van Europa. Als een 
gewilde vestigingsplaats voor 
bedrijven. 

Eind dit jaar presenteren we 
de eerste plannen aan de jury 
en een jaar later weten we 
welke stad de wedstrijd heeft 
gewonnen. In 2013 vieren we 
het 300 jarig bestaan van ‘Vrede 
van Utrecht’. Zo tonen we al aan 
dat Utrecht een (inter)nationaal 
cultureel evenement groots kan 
vieren met de inwoners van stad 
én provincie.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de

hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
 de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op 

15 februari. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Ook Bakkerij 
’t Stoepje is 18

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

Utrecht wil 18 zijn!

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts: “Utrecht stelt zich 
kandidaat als Culturele Hoofdstad van Europa in 
2018. Het is een wedstrijd waarin we het opnemen 
tegen vier andere Nederlandse 
kandidaten; Eindhoven, 
Maastricht, Den Haag en 
Leeuwarden.  Vergelijk het met 
de Olympische Spelen, maar 
dan van cultuur. Wedstrijden 
win je alleen als je er met z’n 
allen voor gaat. Daar hebben 
we u en alle andere 1,2 miljoen 
inwoners van onze provincie 
voor nodig. 
 Als we winnen staat onze 
regio in 2018 een jaar lang 

internationaal in de schijnwerpers. Naar verwachting 
zullen meer dan 2 miljoen extra mensen onze 
provincie bezoeken. Dit is goed voor onze musea 
en theaters, maar ook voor de winkeliers, cafés en 

de hotels. Het is een geweldige impuls voor de 
economie in onze regio. Met Utrecht Culturele 

Hoofdstad van Europa wil deze provincie zich 
in 2018 presenteren als een voorbeeld voor het 
Europa van de toekomst.  Een regio waar kennis, 

creativiteit en een rijke historie samen komen. 
 
Doet u mee? Like ons op Facebook, gebruik 

#utrecht2018 op Twitter en ga naar de 
website www.utrecht2018.nl voor meer 

informatie over hoe we onze prijs kunnen 
verzilveren, want we zitten op goud!”

GS

   
 

Een feest voor 
iedereen 

PS
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Utrecht als Culturele Hoofdstad 
van 2018 moet een feest worden 
van iedereen. En waar komen 
mensen nu dichter bij elkaar dan 
op de markt? Bakkerij ’t Stoepje 
uit Bunschoten, bekend van 
de brood- en banketkramen op 
markten in het hele land, ziet 
Utrecht dan ook graag Culturele 
Hoofdstad van Europa worden 
in 2018. De bakkerij heeft zelfs 
er zelfs een speciale actie voor 
bedacht. Algemeen directeur 
Peter Beukers legt uit waarom: 
“We rekenen op een mooi 

feest. Voor alle inwoners van de 
provincie, maar natuurlijk ook 
voor de duizenden bezoekers. 
Daar houden we wel van. Dan 
kunnen we laten zien hoe mooi 
Utrecht is en hoe leuk het op 
de markt is. Vanaf het voorjaar 
gaan we speciale Utrecht2018-
koeken verkopen. Die brengen 
we met bijzondere acties onder 
de aandacht. Dan komen we 
vast een beetje in de stemming. 
We gaan voor een groot 2018. 
Bakkerij 't Stoepje is 18!”

Provinciale-Statenlid Arthur Kocken (VVD):
"De VVD vindt de kandidatuur een kans om de 
aantrekkelijkheid van Utrecht internationaal 
onder de aandacht  te brengen. Economisch is 
het interessant en het kan culturele organisaties 
prikkelen hun kwaliteit verder te verhogen. In 
deze economische crisis boek je alleen resultaten 
door samen te werken. Daarom vindt de VVD 
dat het echt een gezamenlijk project moet 
zijn: de stichting Vrede van Utrecht als 
platform van de culturele organisaties, niet 

als concurrent. Daarnaast is het een 
goede mogelijkheid om samen met 
het bedrijfsleven te experimenteren 
met nieuwe vormen van cultureel 

ondernemerschap. Cultuursector 
en bedrijfsleven kunnen van 
elkaar leren. 

Tot slot: werk samen met andere 
gemeenten in de provincie. 

Historisch is die verwevenheid 
er. En ze willen!"

‘Economisch interessant’
"De VVD vindt de kandidatuur een kans om de 

onder de aandacht  te brengen. Economisch is 
het interessant en het kan culturele organisaties 

deze economische crisis boek je alleen resultaten 

als concurrent. Daarnaast is het een 
goede mogelijkheid om samen met 
het bedrijfsleven te experimenteren 
met nieuwe vormen van cultureel 

ondernemerschap. Cultuursector 
en bedrijfsleven kunnen van 
elkaar leren. 

Tot slot: werk samen met andere 

‘We gaan voor goud!’

2018. Het is een wedstrijd waarin we het opnemen 
tegen vier andere Nederlandse 
kandidaten; Eindhoven, 
Maastricht, Den Haag en 
Leeuwarden.  Vergelijk het met 
de Olympische Spelen, maar 
dan van cultuur. Wedstrijden 
win je alleen als je er met z’n 
allen voor gaat. Daar hebben 
we u en alle andere 1,2 miljoen 
inwoners van onze provincie 
voor nodig. 
 Als we winnen staat onze 
regio in 2018 een jaar lang 

provincie bezoeken. Dit is goed voor onze musea 
en theaters, maar ook voor de winkeliers, cafés en 

de hotels. Het is een geweldige impuls voor de 
economie in onze regio. Met Utrecht Culturele 

Hoofdstad van Europa wil deze provincie zich 
in 2018 presenteren als een voorbeeld voor het 
Europa van de toekomst.  Een regio waar kennis, 

creativiteit en een rijke historie samen komen. 

Doet u mee? Like ons op Facebook, gebruik 
#utrecht2018 op Twitter en ga naar de 

website www.utrecht2018.nl
informatie over hoe we onze prijs kunnen 

verzilveren, want we zitten op goud!”
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Vinkeveen - Afgelopen zondag 
was de actiewandeling van de wan-
deloverleggen Utrecht, Noord- Hol-

land en Zuid- Holland, de vereni-
ging TeVoet en de vereniging Nemo. 
Wandelaars konden starten van-

af café De Buurvrouw in Wilnis en 
vanaf daar twee wandelingen ma-
ken, een korte van 9 à 10 km of een 
lange van 14 à 15 km.
Het actiecomité verbouwde het café 
tot een expositieruimte met foto’s uit 
2000, 2002, 2004, 2006 en 2012 van 
de spoordijk. Vanaf half elf druppel-
den de wandelaars binnen en Jes-
sica en Chloe van het café kregen 
het druk.
In het café kwamen drie gemeen-
teraadsleden, de heer Goldhoorn 
en mevrouw Verbruggen-Ezendam 
van Ronde Venen Belang en de heer 
Lugtmeijer van de VVD. Zij had-
den duidelijke interesse in de actie 
en standpunten van het actiecomi-
té, maar ze hadden pas zeer recent 
de stukken ontvangen. In hun frac-
ties gaan zij zich binnenkort bera-
den. De heer Lugtmeijer heeft ook 
nog later een stuk meegelopen.
Petitie
Wandelaars konden in het café als-
nog de petitie tegen de aanleg van 
het fietspad tekenen, als ze dat via 
het internet nog niet gedaan had-
den. Dat deden 70 wandelaars op 
die dag. Van de 250 wandelaars, die 
al via het internet de petitie hadden 
getekend, waren er ongeveer 20 
aanwezig. Er zullen dus waarschijn-
lijk 90 wandelaars de tocht gedaan 
hebben. Rond 10.45 uur vertrok een 

Actiewandeling tegen aanleg fietspad Spoordijk
groot succes

groep wandelaars naar de spoor-
dijk. De begeleide wandeling startte 
om 11.35 uur, zodat de wandelaars 
die met de bus uit Amsterdam wa-
ren gekomen nog even een kopje 
koffie konden drinken. 
Station
Bij station Vinkeveen konden de 
wandelaars zien, wat het betekent 
als er een fietspad komt. Het ac-
tiecomité had van zwart landbouw-
plastic een 12 meter lang fietspad 
gemaakt. Twee irritante fietsers wil-
den samen met de wandelaars ge-
bruik maken van dit fietspad. Geluk-
kig was het allemaal nog een spel 
en geen werkelijkheid. Het actieco-
mité hoopt ook, dat het geen werke-
lijkheid wordt.
Op het bruggetje over de veldwe-
tering legde Jeroen Jacobse, se-
cretaris van Wandeloverleg Noord-
Holland, uit hoe leden van TeVoet 
in 2002 het bruggetje hadden ge-
bouwd. Daarna konden ze een dis-
cussie meemaken tussen Jeroen en 
vogelaar (liefhebber van weidevo-
gels), die het fietspad verdedigde 
in verband met het onderhoud van 
de dijk. Volgens hem was het geld 
voor het ‘weidevogelvriendelijk’ on-
derhouden van de dijk gekoppeld 

aan het aanleggen van het fietspad. 
Zonder fietspad komt er geen on-
derhoud van de begroeiing van de 
dijk. Beide gebeurtenissen kunt u 
op de video zien, die van de actie-
wandeling gemaakt zijn. De veertien 
minuten durende video is op You-
Tube te zien op: www.youtube.com/
watch?v=D6GMdsaqExg

Deze video kunt u ook via de we-
bpagina van het actiecomité zien: 

www.wandelwebsite.nl/dagwande-
ling/vinkeveen1.html
Aan het einde van de wandeling ge-
noten vele wandelaars nog van een 
drankje, een kopje soep of een klei-
ne maaltijd in Café De Buurvrouw.
Hebt u de petitie nog niet gete-
kend?
U kunt de petitie nog tekenen op:
http://petities.nl/petitie/geen-fiets-
pad-op-de-spoorbaan-tussen-wil-
nis-en-demmerikse-kade

Jubileumboek in de maak

Nieuwe Meerbode 125 jaar!
Streek - De Nieuwe Meerbode 
bestaat in 2013 maar liefst 125 jaar 
en dit unieke jubileum wil de krant 
uiteraard niet ongemerkt voorbij la-
ten gaan. De voorbereidingen voor 
een feestelijk jaar zijn reeds in vol-
le gang. In Aalsmeer werd in 1888 
begonnen met het maken van de-
ze krant. Inmiddels geeft de Nieu-
we Meerbode ook wekelijks kran-
ten uit in De Ronde Venen, Uithoorn, 
Heemstede, Castricum, Beverwijk, 
Uitgeest en IJmuiden en zorgt Ver-
spreidNet voor een goede huis-aan-
huisbezorging. Alle kranten zijn ui-
teraard verschillend, maar alle heb-

ben dezelfde oorsprong én dezelfde 
uitgangspunten: Alle kranten wor-
den gevuld met plaatselijk nieuws 
van verenigingen, ondernemingen 
en de gemeente. Wekelijks worden 
ook allerlei verhalen ingeleverd en 
hier zijn de redacties wel trots op. 
Het geeft duidelijk aan dat de Nieu-
we Meerbode er bij hoort, het ‘ons 
gevoel’ geeft en, ook heel belangrijk, 
wordt gelezen en gewaardeerd. 
Wat dit laatste betreft hoopt de krant 
ook op medewerking van lezers. 
125 Jaar geschiedenis kent vele 
leuke en aparte verhalen en dit gaat 
de Nieuwe Meerbode bundelen en 

uitgeven in een jubileumboek. De di-
rectie is hiervoor al fors in het foto-
archief gedoken en heeft verschil-
lende prenten van het eerste uur ge-
vonden. 

Wie is wie?
Een foto van de toenmalige druk-
kers bijvoorbeeld, Allemaal keurig in 
pak, maar wie zijn exact deze man-
nen? Twee namen zijn bekend: Jo-
han Coenraad Hendrik Prook (zit-
tend linksonder) en Mathijs Piet 
(staand linksboven). De foto stamt 
uit april 1928. Weet u meer, her-
kent u één van de heren? De Nieu-

Was men lid van de Anti Revolutionaire Partij (ARP en voorloper van het CDA) was men ook geabonneerd op de 
Nieuwe Meerbode. Dus kwam de krant in 1888 niet alleen in Aalsmeer uit, maar ook in het gebied Mijdrecht en 
Uithoorn.

we Meerbode hoort het graag via 
redactieaalsmeer@meerbode.nl of 
telefonisch via 0297-341900. Bin-

nenkort meer nieuws over de viering 
van 125 jaar Nieuwe Meerbode!

Man verzet zich bij 
aanhouding
Vinkeveen - Politieagenten heb-
ben een 50-jarige man uit Amster-
dam aangehouden omdat hij ver-
dacht wordt van bedreiging. Zon-
dagavond rond 20.30 uur kreeg de 
politie een melding dat een man zijn 
(ex-)vrouw had bedreigd. De man 
had ook een huisverbod dat hij ne-
geerde. Vanwege het feit dat de man 
had aangegeven niet te zullen mee-
werken, zijn meerdere politieagen-
ten ter plaatse gegaan. Een van hen 
was een hondengeleider. Toen col-

lega’s in de woning aanwezig wa-
ren, verzette de Amsterdammer zich 
en sloeg hij naar de hondengeleider. 
Deze collega raakte met de man in 
gevecht waarbij hij zijn wapenstok 
heeft gebruikt. De Amsterdammer 
is ook door de diensthond gebeten. 
Uiteindelijk is de man aangehouden 
en nadat hij zich in het ziekenhuis 
had laten behandelen is hij ingeslo-
ten in het Arrestantencomplex. 
Tegen de man is proces-verbaal op-
gemaakt.

Catsman-Leasing B.V. levert 
weer twee bedrijfswagen af
Uithoorn - Marc Smithuis Bad & 
Keuken Architectuuraan Binderij 
2 te Amstelveen is het nieuwe jaar 
goed begonnen. Zij hebben afge-
lopen week door Catsman-Leasing 
B.V. twee nieuwe VW transporters 
afgeleverd gekregen. Deze auto zijn 
door Catsman geheel bedrijfsklaar 

gemaakt: de binnenzijdes zijn ge-
heel betimmerd en aan de buiten-
kant van reclame voorzien.
Bij Catsman kunt u voor deze werk-
zaamheden goed terecht, het wordt 
allemaal in eigen werkplaats ge-
maakt. Dat is makkelijk, alles op één 
adres. 



De Ronde Venen - De herha-
ling van vorm, lijn of kleur speelt 
de hoofdrol in de expositie van fo-
toworkshop De Ronde Venen. Deze 
expositie is gedurende de maanden 
februari en maart in gezondheids-
centrum Croonstadt te zien.

Om ons heen zijn veel patronen 
te zien. Er is sprake van een pa-
troon als er een duidelijke regel-
maat te herkennen is. En die regel-
maat in bijvoorbeeld lijn, vorm of 
kleur maakt dat de foto een gevoel 
van ritme geeft. In dit geval bepaalt 
het ritme ook de spanning in de fo-
to. Als de fotograaf te veel herha-
ling vastlegt, wordt de foto saai. De 
spanning in de foto zal echter toe-
nemen als herhaling en variatie el-
kaar afwisselen. Het liefste op zo’n 
manier dat het ritme zich niet alleen 
tot de foto beperkt maar ook buiten 
de foto lijkt door te gaan.

Voor meer informatie en foto’s: 
www.fotoworkshop.nl
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Groep 1 Beatrixschool in 
de bibliotheek
Wilnis - De jongste kleuters van 
de Beatrixschool hebben de biblio-
theek bezocht. Tijdens de Nationa-
le Voorleesdagen werd hier voorge-
lezen uit het prentenboek van het 
jaar ‘Mama kwijt’.  Na afl oop van het 
verhaal werd er geknutseld, boven-
dien mochten alle kinderen zelf een 
prentenboek uitkiezen voor in de 
klas. (Voor)lezen is heel nuttig voor 
kinderen, en niet alleen voor de kin-

deren die nog niet zelf kunnen le-
zen. Maar op deze jonge leeftijd mo-
gen de kinderen vooral ook ervaren 
dat lezen leuk is. Daarom wordt er 
ook in de klas veel aandacht be-
steed aan boeken. Sommige favo-
rieten komen vaak terug, maar er is 
ook steeds weer een nieuw boek te 
ontdekken. Met alle nieuwe pren-
tenboeken in de klas zal dat zeker 
lukken!

Peuters De Duikelaar thuis 
aan het Tuinderslaantje
Vinkeveen - Na de kerstvakan-
tie is peuterspeelzaal De Duike-
laar gestart op haar nieuwe plek 
aan het Tuinderslaantje in Vinke-
veen. De peuters en leidsters voelen 
zich al helemaal thuis in hun nieu-
we speelzaal, een nieuwe omgeving 
maar met vertrouwd speelgoed. Om 
hun nieuwe speelzaal aan iedereen 
te laten zien waren er op 24 en 25 
januari open ochtenden waar kin-
deren met hun ouders konden ko-
men kijken en spelen. Zo konden 
ouders zien dat De Duikelaar een 
veilige en uitdagende speelomge-
ving biedt. De Duikelaar biedt net 
als alle andere speelzalen van stich-
ting Speel Wijs een plek waar peu-
ters een goede voorbereiding krij-

gen op de basisschool, waar uitda-
gende activiteiten worden aangebo-
den en waar een duidelijk pedago-
gisch beleid is. Maar het is vooral 
een plek waar lekker gespeeld kan 
worden, niet voor niets is het motto 
van Speel Wijs: wij maken ons sterk 
voor het jonge kind, samen. We ori-
enteren ons op alle ontwikkelings-
gebieden van het jonge kind (2-4 
jaar) en we doen het op onze ma-
nier: samen spelend. 
Bent u geïnteresseerd maar kon u 
niet naar een van de open ochten-
den, geen probleem. U bent ook op 
een ander tijdstip en ook op de an-
dere speelzalen van Speel Wijs in 
Mijdrecht en Wilnis van harte wel-
kom.

Foto’s met herhaling en ritme

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

 Goed geschoten...

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

Fietspad? Voetpad?

De Ronde Venen - En als er een fi etspad komt (liever een heel smal paad-
je), waar gaan dan alle mopperende wandelaars op lopen?

Jan Nap

Kinderjury van start
De Ronde Venen - Kan jij ook niet 
wachten om te stemmen op je favo-
riete boeken? 
Op 1 februari gaat de Nederlandse 
Kinderjury weer van start. Alle kin-
deren tussen de 
6 en 12 jaar kunnen meelezen voor 
de Kinderjury en stemmen op hun 
favoriete boeken! 

Kinderjury in de Bibliotheek
In alle vestigingen van de Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen kun-
nen kinderen weer meelezen voor 
de Kinderjury en de bijbehorende 
boeken lenen. De boeken die mee-
doen, zijn te herkennen aan het stic-
kertje met het Kinderjurylogo.
Meelezen en stemmen
De kinderen die mee willen lezen 
voor de Kinderjury kunnen zich van-
af 1 februari inschrijven bij de Bibli-

otheek. Ze krijgen dan een stem-
boekje waarin ze kunnen bijhouden 
welke boeken ze gelezen hebben. 
Voor ieder gelezen boek kunnen zij 
een formulier invullen met wat ze 
van het boek vinden. Deze briefjes 
worden in de Bibliotheek opgehan-
gen zodat andere kinderen kunnen 
zien wat de favoriete titels zijn.

De stemperiode loopt t/m 11 mei. 
Als je stemt maak je kans op leu-
ke prijzen. Stemmen kan via inter-
net: www.bibliotheekavv.nl of via het 
stemformulier (vanaf begin mei).

Meer informatie over de Kinderju-
ry kun je vinden bij de bibliotheek, 
via de website van de bibliotheek 
www.bibliotheekavv.nl en via 
de website van de Kinderjury 
www.kinderjury.nl.
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ssREACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen 
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergade-
ringen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in 
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kun-
nen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt 
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Reactie op de berichtgeving in 
de Emmaüsinformatie 

Uithoorn - In de Emmaüsin-
formatie van 23 januari 2012 
nummer 31, schrijft het pa-
rochiebestuur op bladzijde 5 
over de begraafplaats aan het 
Zijdelveld, de Schanskerk en 
de kerststal. Zowel Stichting 
B.O.U.D. Uithoorn als de Ver-
eniging Vrienden Zijdelhofje 
wil hierop reageren. Het paro-
chiebestuur geeft in het blad 
weer aan dat alles op het kerk-
hof gebeurt in overleg met de 
gemeente. Echter, de gemeen-
te heeft geen enkele bemoeie-
nis met de begraafplaats. Dit is 
het terrein van de parochie en 
het parochiebestuur is hier ver-
antwoordelijk voor. Op het hek 
hebben zij bij sluiting gezet dat 
dit is gebeurd in overleg met 
de gemeente. De gemeente 
ontkent dit ten stelligste. Ook 
dat de gemeente heeft gead-
viseerd om niet op het kerkhof 
te werken, is niet waar. Over-
leg over toegang met de kerst-
dagen moesten zij niet met de 
gemeente, maar met bezoekers 
van de begraafplaats overleg-
gen. Het verhaal dat het zo ge-
vaarlijk is vanwege asbest slaat 
echt nergens op. De voorge-
stelde regeling om bezoek mo-
gelijk te maken was niet on-
bespreekbaar voor de Ver-
eniging Vrienden Zijdelhofje, 
maar onacceptabel. Voorstel 
was dat dan op zaterdag tus-
sen 12.00 en 14.00 uur bezoek 
mogelijk zou zijn, mits de be-
zoekers een verklaring zouden 
tekenen dat zij van asbestge-
vaar op de hoogte waren. Dit 
was voor mensen dan de enige 
gelegenheid en niemand wist 
voor hoe lang dit zou gaan du-
ren. Je zult niet in de gemeen-
te wonen en alleen op zaterdag 
tussen de aangegeven tijd het 
kerkhof kunnen bezoeken. Wij 
hebben voorgesteld dat, wie 
dat wilde, na tekenen van het 
asbestverhaal, een sleutel van 
het hek kon krijgen. Dit was 
onbespreekbaar voor het paro-
chiebestuur. Dit overleg is ge-
voerd door de advocaten van 
beide partijen. Omdat we in-
zagen dat overleg niet het re-
sultaat zou hebben, waar onze 
leden mee zouden kunnen le-
ven, hebben wij een uitspraak 
van de rechter gevraagd. Deze 
vond dat het asbestgevaar zo 
gering is, dat de begraafplaats 
normaal toegankelijk moet zijn. 

Onderhouden
Het is de Vereniging niet toe-
gestaan het kerkhof te onder-
houden, maar de rechter heeft 
wel bepaald dat het parochie-
bestuur een onderhoudsplicht 
heeft. Al twee jaar heeft nie-
mand op het kerkhof van de 
zijde van de parochie iets ge-
daan, in strijd met hun eigen re-
glement. Geen wonder dat zich 

vrijwilligers melden die de ver-
waarlozing aan het hart ging. 
Vrijwilligers die de parochie zo-
genaamd niet kan vinden. Het 
parochiebestuur beweert door 
te mogen gaan met het verwij-
deren van graftekens. Echter, 
zij moeten dan wel rekening 
houden met de aanwezige fl ora 
en fauna op het kerkhof. Het is 
daar zo rustig dat verschillen-
de beschermde planten en die-
ren zich daar ophouden. Als zij 
zorgvuldiger en met meer ken-
nis van zaken met het kerkhof 
waren omgegaan, hadden zich 
noch de vervuiling met asbest, 
noch het niet weten van wat 
er leeft, kunnen voordoen. Het 
beheer van de begraafplaats is 
op geen enkele wijze een taak 
van de gemeente Uithoorn.
Het leunen op adviezen van 
gemeenteambtenaren is alleen 
een excuus om hun eigen on-
zorgvuldig beheer te verdoe-
zelen. Inmiddels is dit duidelijk 
door de gemeente aangege-
ven. Ook zij hebben in de ga-
ten dat zij voor het karretje van 
het parochiebestuur worden 
gespannen.

Geweigerd
Deze reactie hebben wij niet 
aangeboden aan de redactie 
van Emmaüsinformatie. In het 
verleden zijn verschillende ke-
ren onze ingezonden stukken 
geweigerd, omdat deze de visie 
van het parochiebestuur be-
strijden. Een dergelijke reactie 
zouden wij ook kunnen geven 
op het verhaal over de kerststal 
uit de St. Jan de Doper, waar-
in staat dat B en W in 2007 ak-
koord waren met de verplaat-
sing van de kerststal. Hier gaan 
Burgemeester en Wethouders 
tenslotte niet over.
Over de toekomst van het kerk-
gebouw in de Schans, hoeven 
zij niet meer om geduld te vra-
gen. Het lijkt ons dat, nu de 
kerk ruim vier jaar dicht is, het 
parochiebestuur toch wel eens 
kan laten weten wat zij in de 
toekomst met het gebouw wil-
len doen. Zich verschuilen ach-
ter het bisdom en een niet-be-
staande stichting aldaar, kan 
wel eens ophouden. Het rond-
strooien van verhalen die niet 
waar zijn, is wat Stichting 
B.O.U.D. Uithoorn betreft wel 
klaar. Ook dat wij niet in zijn 
voor oplossen van de confl ic-
ten is na een aantal pogingen 
om te bemiddelen, niet reëel. 
Steeds heeft het parochiebe-
stuur alles afgewezen wat tot 
een oplossing kan leiden. Moet 
dat met rechtszaken, dan zal 
noch de Vereniging, noch de 
Stichting daarvoor weglopen.

Stichting B.O.U.D en
Stichting Vrienden

Zijdelhofje

Zijn sommige mensen 
levensmoe? 

Ik rijd iedere dag met de scoo-
ter heen en weer naar mijn 
werk van Mijdrecht naar Aals-
meer. Ik vertrek rond de klok 
van 7.30 uur en het is dan nog 
donker. 
Iedere ochtend kom ik tot mijn 
grote ergernis en verbazing 
fi etsers en mensen tegen die 
de hond uitlaten zonder licht 
of lampje aan hun arm, op heel 
schaars verlichte wegen. Ik 
moet dan ook vrij regelmatig 
opeens uitwijken om een bot-
sing te voorkomen. Vaak is het 
de schoolgaande jeugd die ook 
nog eens telefoneren belang-
rijker vindt dan op de weg let-
ten. Zelfs de wat oudere men-
sen hebben daar een hand-
je van. Als je er wat van zegt 
krijg je te horen dat ze jou WEL 
zien en dat ik niet moet zeu-
ren. Vaak word ik ook nog eens 
half verblind door tegemoet-
komende auto’s waardoor het 

zicht recht vooruit nog minder 
wordt. Ik vraag mij af of de ou-
ders van al die schoolgaande 
jeugd wel weten of de verlich-
ting van hun kroost wel deugt 
of werkt. Of dat de mensen die 
hun hond uitlaten denken van 
‘ach, ze zien mij wel’. Ik ken een 
geval van een meisje dat aan-
gereden is omdat haar achter-
licht het niet deed. Ze kwam 
uiteindelijk in een rolstoel te-
recht. Niemand wil toch dat zijn 
of haar kind dat overkomt. 
OUDERS: vraag regelma-
tig aan je kinderen of de ver-
lichting werkt, want meestal is 
het een kwestie van de batte-
rijen vervangen of een draad-
je verbinden. Dus zorg er als-
jeblieft voor dat je goed gezien 
wordt. Voorkomen is beter dan 
genezen of helemaal niet meer 
KUNNEN genezen.

F. Groeneveld, Mijdrecht 

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw 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@proosdijlanden.nl
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Deze week: Wilnis, Herenweg 30 gesloopt in 1978

Inloopavond genealogie 
werkgroep
De Ronde Venen - De eerste 
maandagavond van de maand fe-
bruari. Deze keer niet zó maar een 
inloopavond bij de genealogie werk-
groep van de Historische Vereniging 
De Proosdijlanden zoals men inmid-
dels van deze vereniging gewend is. 
Op 6 februari namelijk is ‘oud-nota-
ris’ Peter Forsthövel bereid gevon-
den om aan de hand van beelden 
iets te komen vertellen over diens 
jarenlange zoektocht naar zijn verre 
voorouders die hun wieg in Duits-
land hadden staan. Het resultaat 

van deze weg vol hobbels en kuilen 
mag er echter zijn. Het verhaal sluit 
mooi aan op een eerdere avond, 
waarop wij de heer Jos Kaldenbach 
het woord mochten geven over be-
schikbaar bronmateriaal vooral voor 
hen die onderzoek willen doen in 
ons buurland. 
Ook de komende inloopavond is van 
harte aanbevolen en u bent welkom 
in verenigingsgebouw De Boei in 
Vinkeveen. Aanvang 19.30 uur, de 
zaal is open vanaf 19.15 uur en de 
toegang is zoals gebruikelijk gratis.



De Ronde Venen – “Je kwam zin-
gend op, nou moet je ook weer zin-
gend af!” roept een man vanuit de 
zaal tegen Murth Mossel, nadat hij 
net zijn applaus in De Meijert in ont-
vangst heeft genomen. “Dat ga ik 
ook wel doen”, antwoordt de caba-
retier, “maar dat liedje moet nog ge-
schreven worden”, waarna hij hem 
vriendelijk uitnodigt het openings-
nummer samen nog een keer te ver-
tolken. De zaal ligt plat als de keu-
rige heer in pak opstaat en meteen 
uit volle borst begint te zingen. 
Spontaniteit en improvisatie ken-
merkten vrijdagavond de try-out 
van Murth Mossels show ‘Gunstige 
Ligging ten opzichten van De We-

reld’. Zo speelde de cabaretier met 
het publiek een spelletje ‘Ik ga naar 
een onbewoond eiland en ik neem 
mee….’, waarbij hij aan verschillen-
de mensen in de zaal vroeg wat ze 
mee zouden nemen. De antwoorden 
waren veelal hilarisch. Later in de 
voorstelling kwam hij er in een an-
dere context op terug, waarmee hij 
de show tot maatwerk bracht. 

Publiek
Zijn spel met publiek beviel goed, 
want men reageerde spontaan en 
lachte daverend. Ook de toon werd 
zeer aangenaam bevonden. Ner-
gens was het grof of beledigend en, 
hoewel het wel degelijk een serieu-

ze ondertoon kende, nooit belerend. 
De grappen kwamen dan ook bij 
alle tweehonderd bezoekers goed 
aan, want meer dan eens klonk ap-
plaus voor de onverwachte wending 
die alleen een ware komiek aan het 
verhaal kan geven.
Na afloop neemt Murth Mossel 
meteen plaats achter de signeerta-
fel voor de verkoop van zijn dvd´s, 
maar niet eerder dan dat hij de 
spontane zanger aan zijn zijde heeft 
geschaard voor een foto in de krant. 
Anderen verdringen zich intussen 
voor eenzelfde herinnering aan de 
geweldige avond. 
“Iedereen die vanavond bij mijn 
show in Mijdrecht was, bedankt 
voor de aandacht en de lach!” meldt 
de artiest later op Twitter. Hij heeft 
eveneens van de voorstelling geno-
ten. “Ik heb nog nooit een avond zo 
gelachen”, verzucht de keurige heer 
in pak tevreden, terwijl hij met dvd’s 
in de hand en zijn vrouw aan de 
arm naar de uitgang loopt. Om hem 
heen knikken de mensen instem-
mend; Murth Mossel is in Mijdrecht 
een groot succes gebleken.

De volgende voorstelling van Stich-
ting Cultura vindt plaats op vrij-
dag 10 februari in De Boei van Vin-
keveen. Dan verzorgt de stich-
ting een optreden van The Ama-
zing Stroopwafels. Kaarten kos-
ten 11 euro en zijn nog zeer be-
perkt beschikbaar bij boekhandel 
Mondria in Mijdrecht, drogisterij De 
Bree of De Boei in Vinkeveen en via  
www.cultura-drv.nl. 
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Try-out van Murth Mossel
groot succes bij Cultura

Kent u deze personen?
Regio - Een oude foto uit 1928, af-
komstig uit de bezittingen van de fa-
milie Post uit Vinkeveen.
Alleen weet men niet meer wie er 
precies op deze foto staan. Weet u 
dat wel? Wie van u herkent op de-
ze foto onder de vijf gefotografeer-
de mannen een vader, opa of ou-
de oom? De man in het witte hemd, 
leunend op de toog is waarschijnlijk 
Gerard van Eyk, caféhouder in De 
Heul in Vinkeveen.
In de aanloop naar de presentatie 
van het binnenkort te verschijnen 
boek ‘Vinkeveen, van Demmerik tot 
Waverveen’ stuit de redactie van de 
historische vereniging De Proosdij-
landen vaker op dit soort foto’s. In 
het boek staan vele tientallen pren-
ten en foto’s van vroeger. Oude an-
sichten en diverse dorpsgezichten. 
Niet altijd is te achterhalen wie of 

wat er precies op de foto staat. Als 
u van bovenstaande foto gegevens 
kunt noemen, neemt u dan contact 
op met iemand van de historische 
vereniging De Proosdijlanden. Zie 
hiervoor de website www.proosdij-
landen.nl of mail met info@proos-
dijlanden.nl

Boekpresentatie
Het lang verwachte geschiedenis-
boek over Vinkeveen onder redactie 
van drs. P.J.J.M. van Wees wordt op 
10 april a.s. gepresenteerd. Dit ge-
beurt in het gebouw van Rabobank 
Rijn en Veenstromen in Mijdrecht, 
nauw betrokken bij de realisatie van 
dit prachtige nieuwe boek over ons 
plassendorp. Op 10 april stelt de Ra-
bobank haar ruimtes voor de geno-
digden belangeloos ter beschikking. 
Het boek ziet er schitterend uit. Een 

juweel voor uw boekenkast, maar 
vooral ook een genot om inhoude-
lijk kennis van te nemen. Ruim 350 
pagina’s historisch materiaal over 
het veendorp met de zo herkenbare 
lintbebouwing. Een prachtige uitga-
ve (formaat 30 x 22 cm), rijk geïllu-
streerd (in kleur en zwart-wit), met 
een stevige linnen band en fraaie 
stofomslag. Het boek kent een voor-
intekenprijs van 25 euro (dit aanbod 
geldt tot 1 maart a.s.). Enkele hon-
derden voorintekenaars maakten al 
gebruik van dit aanbod. De verkoop-
prijs is na 1 maart 32,50, nog altijd 
een zeer schappelijke prijs voor de 
kwaliteit die u geboden krijgt. Deze 
uitgave van de Stichting Proosdijer 
Publicaties mag in uw boekenkast 
natuurlijk niet ontbreken. U kunt het 
boek ook bestellen via de website: 
www.proosdijlanden.nl

Wethouder Schouten
opent tentoonstelling
‘Het duistere 
dierenrijk’

Wilnis - Op donder-
dagmiddag 19 janua-
ri opende wethouder 
Schouten in aanwe-
zigheid van leerlingen 
van groep 7 van basis-
school De Trekvogel 
de tentoonstelling ‘Het 
duistere dierenrijk’. 
Deze tentoonstelling 
over nachtdieren staat 

tot 16 maart in NME-
centrum De Woud-
reus.

Aan de hand van op-
gezette en leven-
de nachtdieren, mooi 
vormgegeven pane-
len, een sfeervolle ver-
lichting en allerlei in-
teractieve activiteiten 
ontdekken de bezoe-
kers wetenswaardig-
heden en geheimen 
over nachtdieren. 
De tentoonstelling is 
geschikt voor jong en 

oud. Voor leerlin-
gen van groepen 5 
t/ m 8 van de ba-
sisscholen is les-
materiaal ontwik-
keld.

Maar ook bui-
ten schooltij-
den (woensdag-

middag en de krokus-
vakantie) worden er 
passende activitei-
ten voor alle bezoe-
kers aangeboden. 
Dus wilt u weten wat 
voor mooie dingen er 
’s nachts om u heen 
gebeuren, dan moet u 
beslist naar het NME-

centrum De Woud-
reus aan de Pieter 
Joostenlaan 28a ko-
men. 
Openingstijden: elke 
woensdagmiddag en 
op 28, 29 februari en 
1 maart van 13.30 uur 
tot 16.30 uur. De toe-
gang is gratis.



Mijdrecht - Wethouder Erika Spil 
heeft vrijdagavond een bezoek ge-
bracht aan Scouting Jan van Speyk 
in Mijdrecht. Ze kwam langs om het 
gebouw te zien en om een indruk te 
krijgen van wat die scouts nou ei-
genlijk allemaal doen. Spil: ”Ik vind 
Scouting een erg leuke organisatie, 
waar veel jeugd een leuke tijd heeft. 
Daarbij leren ze ook nog veel op 
weg naar zelfstandigheid.”

En zo is het. Tijdens het bezoek van 
de wethouder waren verschillen-
de groepen met hun programma 
bezig in en rond de boerderij. Me-
vrouw Spil kreeg te horen dat de 
groep al vanaf 1980 in de clubhuis 
– in de volksmond ‘de boerderij’ – 
huist. Daar zijn veel aanpassingen 

gedaan door de leden zelf en een 
aantal grote klussen is opgeknapt 

door aannemers. De Jan van Speyk 
is erg blij met de plek in Mijdrecht.
Scouting is een erg toegankelijke 
vereniging.
Iedereen vanaf 5 jaar is welkom en 
er is een lage contributie. Voor men-
sen die het financieel lastig hebben, 
is er JongerenAktief. Een groot deel 
van de leidinggevenden bij scou-
ting zijn ooit zelf jeugdlid geweest. 
De scouts van de Jan van Speyk zijn 
erg betrokken bij hun vereniging en 
er is dan ook een grote groep vrij-
willigers.

Wethouder Erika Spil vond het erg 
leuk om de kinderen op de boerde-
rij bezig te zien. Scouting was voor 
haar niet helemaal nieuw, een neef-
je en nichtje zitten bij een scouting-
groep ergens verderop in Neder-
land.

De Hoef - Het bij veel inwoners be-
kende pannenkoekenrestaurant ‘De 
Strooppot’ in De Hoef aan Oostzij-
de 42-43 heeft zijn aantrekkelij-
ke actie ‘Winterse weggeefweken’ 
met een maand verlengd. “Wij heb-
ben er zoveel goede reacties van 
gezinnen met families op gekregen 
in januari dat we besloten hebben 
er nog een maand aan vast te plak-
ken”, laat restauranteigenaar Mar-
cel Kentrop enthousiast weten. “Wij 
hebben heel veel aanloop gehad in 
die maand met als hoogtepunt toch 
wel vrijdag een week geleden, want 
toen hadden we liefst 230 gasten 

in huis. Dat is bijna een volle bak, 
want er zijn in totaal 250 zitplaatsen 
in ons restaurant. Behalve gasten 
in de privésfeer krijgen we hier ook 
veel verenigingen die met hun leden 
een pannenkoek komen eten, maar 
ook bedrijven laten zich niet onbe-
tuigd die met hun werknemers bij 
ons een pannenkoek weghappen. 
En wat nieuw is, men kan nu ook bij 
ons een tafel reserveren op werk-
dagen en de zaterdag, maar niet op 
zondag. Tot voor kort was dat niet 
mogelijk. Dat biedt voor onze gasten 
een stukje zekerheid.” Marcel legt 
uit wat de actie inhoudt: “Omdat De 

Strooppot deze winter 12,5 jaar be-
staat wilden we onze gasten trakte-
ren op een pannenkoek. Een en an-
der in combinatie met een actie. Die 
hebben we de ‘Winterse Weggeef-
weken” genoemd. Wie bij ons pan-
nenkoeken komt eten krijgt er bij 
vier besteld twee gratis, bij zes drie 
gratis en bij acht of meer vier pan-
nenkoeken gratis. De goedkoopste 
versie pannenkoeken in de bestel-
ling wordt op de rekening in minde-
ring gebracht. En de goedkoopste 
pannenkoek is niet altijd de minste, 
want er is keuze uit liefst 160 ver-
schillende soorten. Dat alles bete-
kent dat het optimaal smullen ge-
blazen is voor pannenkoekliefheb-
bers! Waar het momenteel niet al te 
best gaat in de Nederlandse hore-
ca gaat het bij De Strooppot voor de 
wind. Een breed aanbod aan sma-
kelijke producten, uitstekend gast-
heerschap en een goede bereik-
baarheid met ruim voldoende par-
keerplaatsen zijn de kenmerken van 
De Strooppot dat zich in een onge-
kende populariteit mag verheugen 
in de regio. Maar De Strooppot ge-
niet niet alleen bekendheid om zijn 
pannenkoeken. Hier zijn ook gezel-
lig ingerichte feestzalen waar men in 
overleg een familie- of bedrijfsfeest 
kan houden. Een van de zalen heeft 
bovendien aangrenzend een apart 
terras. Wie alvast in de stemming wil 
komen kan daarvoor op de website 
terecht: www.strooppot.nl. Reserve-
ren kan men via 0297-593777.
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‘Helden voor Altijd’

Sirkelslag: een landelijk 
spel in de eigen kerk
Vinkeveen - Ook dit jaar deden de 
kinderen van de Protestantse ker-
ken uit Vinkeveen met drie groe-
pen mee met Sirkelslag, het lande-
lijke themaspel van JOP, de jonge-

renorganisatie van de protestantse 
kerk in Nederland. Dit jaar was het 
thema ‘Helden’ en de zin die uitein-
delijk gevonden moest worden luid-
de ‘Helden voor Altijd’. Landelijk de-

den er meer dan 150 groepen mee. 
In de regio Utrecht/Noord-Holland 
(44 groepen) eindigden onze Vin-
keveense helden op de plaatsen 7, 
14 en 22.

Twistvliedschool neemt een 
kijkje in het verleden
Mijdrecht - Wie droomt er nu niet 
van eens een kijkje te nemen in het 
verleden? Hoe vierden de Romeinen 
feest, was het leuk om in een kas-
teel te wonen? 
Maandag was er onverwacht be-
zoek op de Twistvliedschool. Pro-
fessor Is en Was kwam samen met 
de kinderen zijn tijdmachine uitpro-
beren. En hij werkt! Ineens versche-
nen er een ridder en prinsessen op 
school, Cleopatra kwam op bezoek 
en even later stond ook Julius Cea-
sar in de gang. Een Romeinse spor-
ter kwam zijn laurierkrans laten zien 
( hij had vast de Olympische Spe-
len gewonnen), en ook twee inwo-
ners uit een Middeleeuwse stad en 
een soldaat uit de Tweede Wereld-
oorlog kwamen uit de Tijdmachine 
tevoorschijn. 
Alle groepen gaan de komende we-
ken aan de slag met hun eigen the-
ma. Aan de versiering in de klassen 

is goed te zien dat er vanaf de start 
van het project hard gewerkt wordt. 
Er worden hele kastelen geknut-
seld, en Romeinse schilden hangen 
aan de muur. De professor is dezelf-
de dag weer vertrokken, maar heeft 
zijn tijdmachine achtergelaten. In 

de gang zie je regelmatig kinderen 
die even proberen op de grote rode 
knop te drukken. En dan... gebeurt 
er niets... Misschien zien de kinde-
ren van deTwistvliedschool de pro-
fessor aan het eind van het project 
nog terug op school?

Strooppot verlengt ‘heerlijke’ 
actie Winterse Weggeefweken

Regionaal Minisymposium COPD 
bij Motion fysiotherapie een succes
Uithoorn - In het kader van het 
10-jarig jubileum heeft Motion fy-
siotherapie & preventie vrijdagmid-
dag 27 januari een minisymposium 
georganiseerd voor collega fysio-
therapeuten, praktijkondersteuners, 
huisartsen, specialisten en ande-
re hulpverleners die zich met COPD 
patiënten bezig houden. Het panel 
bestond uit prof. Hollander, emeri-

tus hoogleraar bewegingsfysiolo-
gie, Dr. Berkovits, longarts, Dr. Lub-
bers, huisarts, een zorginkoper van 
respectievelijk Agis en Zorg en Ze-
kerheid, een fysiotherapeut en ie-
mand van een adviesbureau in de 
gezondheidszorg. Onder leiding van 
de voorzitter, prof. Hollander, ont-
stond een levendige discussie over 
de behandeling van COPD-patiën-

ten en gaven de aanwezige deskun-
digen vanuit verschillende partij-
en in de gezondheidszorg hun visie 
en opvattingen over het veranderde 
zorgklimaat voor COPD-patiënten. 
Het hele panel was het eens met het 
feit dat stoppen met roken en ge-
zond beweeggedrag het belangrijk-
ste zijn bij de behandeling van men-
sen met COPD.

Wethouder Erika Spil brengt 
bezoek aan Scouting 

Leerlingen van VeenLanden 
College gaan in zaken
Regio - Afgelopen woensdag heeft 
de rector van het VLC uit handen 
van de Vecon het certificaat Vecon 
business school voor de Havo/VWO 
bovenbouw ontvangen. In de hal 
van het VeenLanden College was 
een groep leerlingen getuige van 
deze bijzondere dag voor de school. 

Praktijk
In de praktijk van de lessen houdt 
dit in dat de school leerlingen ken-
nis laat maken met het bedrijfsleven 
en hen ondernemersvaardigheden 
gaat aanreiken en dat deze vaardig-
heden in de praktijk gebracht gaan 
worden met behulp van het maken 
van een ondernemingsplan dat ex-
tern wordt getoetst. 

Van onderbouw naar bovenbouw 
Leerlingen onderbouw merken er 
het volgende van:

Er wordt een ondernemer uitgeno-
digd in de klas of leerlingen gaan 
een dagdeel op bezoek bij een com-
merciële organisatie.
Tevens krijgen zij een uitgebrei-
de voorlichting over de inhoud van 
de economische vakken en de be-
roepsmogelijkheden in de economi-
sche sector.

Bovenbouw
Leerlingen in de hoogste klassen 
zullen onder andere gaan handelen 
op de beurs, zullen tenminste deel-
nemen aan lezingen van twee gast-

sprekers uit verschillende bedrijfs-
takken. 
De leerlingen bovenbouw maken 
een ondernemingsplan dat extern 
wordt getoetst. 

Tevens dienen ze de drie modules 
af te ronden, te weten presentatie-
vaardigheden, Excel vaardigheden 
en dienen ze deel te nemen aan het 
officiële diploma elementair boek-
houden.

Ook zal er een samenwerking wor-
den opgezet tussen het VLC en het 
Hoger Beroeps Onderwijs en het 
Wetenschappelijk Onderwijs met 
betrekking tot de verschillende stu-
diemogelijkheden.
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Open dagen bij Veenlanden College drukbezocht

Mijdrecht/Vinkeveen - Voor de leerlingen in groep 8 is het een drukke tijd. Binnenkort doen zij de CITO toets en maken zij een keuze 

voor een middelbare school. Een belangrijke keuze, want welke school past bij jou? Het VeenLanden College deed haar deuren open v
oor 

deze leerlingen en hun ouders. Tijdens de open avonden op m
aandag 23 januari in Vinkeveen en  donderdag 26 januari in Mijdrecht kregen 

zij een warm welkom. De algemene presentatie werd ondersteund door de sc
hoolband en de danseresse

n van de High School Musical die in 

april vertoond wordt op het VeenLanden College. De rector Ruud van Tergouw oogde trots, trots op zijn school en de leerlingen. En niet 

voor niets, in elk lokaal en 
zelfs in de gangen was er iets te beleven. Brugklasleerlingen gaven rondleidingen, leerlingen uit de bovenbouw 

toonden trots hun sectorwerkstuk, anderen deden nat
uurkundige proeven of vertoonden hu

n kunsten in het snijlab. In d
e muzieklokalen werd 

gezongen en in de lokalen voor be
eldende vorming kon elke leerling uit groep 8 een bijdrage leveren aan een kunstwerk dat binnenkort in 

de gang komt te hangen. Aan de slag met zwaartekracht in het technie
klokaal of de benen strekk

en in de gymzaal; het kon allemaal. Dan 

gaven enthousiaste docente
n nog presentaties over het en

treprenasium, de ondernemende mavo en de Anglia Master Class, drie nieuwe 

vormen van onderwijs die op dit moment een pilot hebben op he
t VeenLanden College. Dat de leerlingen uit groep 8 ogen en oren tekort 

kwamen en nog veel meer wilden weten, blijkt wel uit het grote aantal aanmeldingen voor de lesjesmiddag op 22 februari. Marga Hoohenkerk, 

brugklascoordinator, is heel blij 
met de grote opkomst en belangstelling uit de hele regio. �Zo'n open avond is een leuke

 gelegenheid om te 

laten zien, wie en wat we zijn en waar we voor staan, een open veil
ige school, die voortdurend in

 beweging is, altijd op zoek naar beter.�

Mijdrecht/Vinkeveen - Voor de leerlingen in groep 8 is het een drukke tijd. Binnenkort doen zij de CITO toets en maken zij een keuze 



pagina 16 Nieuwe Meerbode - 1 februari 2012

Xing en Glee Club bij 
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen zondagmid-
dag was het een drukte van be-
lang bij Danscentrum Colijn in Uit-
hoorn. Het kinderkoor Xing o.l.v. 
Ireen van Beijnen gaf haar halfjaar-
lijkse optreden. Op dit moment be-
staat het koor uit ongeveer 25 zan-
gers en zangeressen! Het optreden 
had als dit jaar het thema ‘Opa’s en 
oma’s’. Er waren vrolijke liedjes bij 
maar soms ook wat droevige zo-
als het liedje dat gaat over een oma 
die dement is geworden maar toch 
de liefste oma van de hele wereld 
blijft! Sommige liedjes waren speci-
aal voor het kinderkoor geschreven! 
Daarnaast was er een tussenoptre-
den van de Glee Club van Dans-
centrum Colijn. Het danscentrum 
is in september begonnen met de-
ze groep en het is nu al een enorm 
succes. Axel en Heleen zijn hier-

voor een samenwerkingsverband 
aangegaan met Ireen. Zij verzorgt 
drie keer per maand de zanglessen 
en coaching. Balletdocente Merel 
Schrama, die ook verantwoordelijk 
is voor de overige ballet- en hiphop-
lessen bij het danscentrum, verzorgt 
de danspasjes en de choreografie-
en. De Glee Club is het antwoord 
op de vraag die ontstond vanuit het 
kinderkoor Xing. Sommige kinde-
ren voelden zich iets te oud worden 
voor het koor maar wilden wel heel 
graag blijven zingen. De Glee Club 
is toegankelijk vanaf de middelbare 
school en sluit hier dus naadloos op 
aan. Gisteren brachten zij het num-
mer ‘Smile’en ‘Don’t stop believin’. 

Opkomst
De opkomst was echt boven ver-
wachting! Zo’n 150 mensen bezoch-

Sprintgroep AKU in topvorm!
Regio - De atletes uit de sprint-
groep van AKU hebben bij sprint-
wedstrijden in Amsterdam voor 
een hoop persoonlijke records ge-
zorgd. Met de Nederlandse Kampi-
oenschappen voor de deur laten de 
atletes zien in zeer goede vorm te 
steken. De atletes, die ondersteund 
worden door Intersport DUO sport, 
zullen in februari aan de verschillen-
de NK´s deelnemen.
Linda van Rossum verbeterde haar 
persoonlijk record op de 60 me-
ter naar 7,91 seconden. In de eerste 
race dook Linda met 7,93 al onder 
haar oude record van 8,08 secon-
den. Met haar nieuwe record stijgt 
Linda naar de 10e plaats op de na-
tionale ranglijst. In het weekend van 
11 en 12 februari zal Linda deelne-
men aan het NK junioren in Apel-
doorn. Met 7,91 seconden zal Linda 
meestrijden om de finaleplaatsen. In 
Apeldoorn zal Linda op de 60 meter 
en de 200 meter aan de start staan.
Lotte Lubbers dook tot twee keer 
toe onder haar oude persoonlij-

ke record. Begin januari kwam Lot-
te al tot een tijd van 8,61 seconden, 
maar in Amsterdam stond de klok 
stil op 8,45 seconden. In de finale-
race liep de Uithoornse een tech-
nisch zeer goede race en kwam als 
eerste over de finish. Met deze nieu-
we tijd zal Lotte waarschijnlijk ook 
kunnen deelnemen aan de Neder-
landse Kampioenschappen.

Horden
Helen van Rossum kwam in Amster-
dam in actie op de 60 meter hor-
den. Helen dook in haar eerste in-
doorwedstrijd begin januari al on-
der haar oude pr van 9,31 secon-
den. In Amsterdam liep Helen in de 
series gelijk een nieuw pr en finish-
te in 9,05 seconden. Helen zal 11 fe-
bruari aan de start staan tijdens het 
NK voor studenten en zal zich daar-
na voorbereiden op de 400 meter 
horden.
Eva Lubbers bewees haar goede 
vorm en liep op de 60 meter naar 
een nieuw record van 7,52 secon-

Kees de Bruijn speelt 
prachtige partij biljart
Vinkeveen - In dDorpshuis De Boei 
liet Kees de Bruijn (zie foto) een 
staaltje hogeschoolbiljarten zien. Hij 
had de kortste partij van de week 
met 11 beurten en scoorde en pas-
sant een moyenne van 16,363. In 
zijn partij tegen John Beets maak-
te Kees een serie van 59 en een se-
rie van 41 caramboles. Egon van der 
Heijden haalde met 10 caramboles 
de procentueel hoogste serie van 
de week = 37,03% van zijn te ma-
ken punten.
De Merel/Heerenlux 2 was met 2-7 

kansloos tegen periodekampioen 
DIO. Paul Schuurman had maar 21 
beurten nodig tegen Dorus van der 
Meer. Evert Oudhof redde de eer 
voor De Merel/Heerenlux 2.
De Schans verloor met 2-7 van De 
Springbok 1. Kees de Bruijn was 
de grote man voor zijn team en een 
kwelgeest voor John Beets. Peter 
Stam en Peter Maijenburg haalden 
de overige punten voor De Spring-
bok 1. Henk Doornekamp was goed 
voor de enige winstpartij van De 
Schans.

Zevende ronde bij 
Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 26 januari is bij 
Bridgeclub ABC de zevende ronde 
van de tweede cyclus bij Bridgeclub 
ABC gespeeld.
Het is al weer de voorlaatste ronde 
in de tweede cyclus en het leek wel 
of iedereen zo snel mogelijk deze 
cyclus af wilde maken.
Men stond al te dringen bij de ta-
fels als degenen die net gespeeld 
hadden nog even na zaten te keu-
velen, wat bij ABC toch wel gebrui-
kelijk is. Het lijkt wel of iedereen zo 
snel mogelijk zekerheid wil heb-
ben over eventuele degradatie of 
promotie in deze cyclus, maar dan 
moet men nog een week wachten. 
De wedstrijdleiding opende de wed-
strijd toen iedereen aanwezig was.
Er werd aan 12 tafels gebridged, er 
waren nogal wat afmeldingen, De 
aanwezige ABC’ers vroegen zich 
af of de afmelders wel hun griep-
prik gehaald hebben, want het leek 
hen niet dat er zoveel op wintersport 
zouden zijn.
Zes in de A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het echtpaar Ria en Joop Smit 
met maar liefst 67,92%.
Men zag het al bij binnenkomst van 

dit paar: zij waren zo geconcen-
treerd, groeten kon maar met moei-
te en die blik in de ogen! 
Tweede werd het paar Frits Ule-
man en Gerard Prager met 60,25%, 
Frits was heel blij dat zijn vertrouw-
de maatje weer terug was, wat zich 
vertaalde in deze uitslag.
Derde werden het paar Bep Soppe 
en Ben Leeftink met 57,00%.

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Nel van Bemmel en 
Jos Walkers met 60,42%, het is niet 
bekend wat dit paar mankeerde de-
ze morgen, zij speelden iedereen 
van tafel, er viel niet tegen te spele, 
zo sterk speelden zij.
Tweede werd het echtpaar Henny 
en Lucas v.d. Meer met 58,75%; dit 
paar is weer hard op weg om weer 
terug te keren in de A-lijn. 
Derde werd het paar Greet van Die-
men en Nel Groven met 55,42%, het 
lijkt wel of dit paar grossiert in der-
de plaatsen, maar dan kom je er ook 
wel.

De competitiestand.
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de 

Anouk Claessens heeft 
weer topprestatie geleverd
Uithoorn - Afgelopen zondag 29 ja-
nuari was het dan zover; SRT atlete 
Anouk Claessens stond aan de start 
op de 28e 10 Engelse Mijlen van Uit-
hoorn en was klaar om te vlammen. 
Het was de 4e wedstrijd van het 
Zorg en Zekerheid Circuit en werd 
georganiseerd door AKU. Het was 
een koude dag en in de polder was 
het nog behoorlijk winderig. Voor de 
SRT-atleten was dit een thuiswed-
strijd en onder toeziend oog van 
de plaatselijk SRT-sponsors AH Jos 
van den Berg en Slagerij Heemskerk 
werd er goed gepresteerd.
In het maandblad Runner’s World 
gaf Anouk aan dat het haar doel was 
om rond het uur te finishen op de 
10 Engelse Mijlen. Gaandeweg de-
ze periode gingen de training steeds 
beter dus hoopte Anouk onder die 
magische grens van een uur te ko-
men. Ze startte gedurfd en liep met 
vier mannen mee die ook rond het 
uur wilde finishen. Na ongeveer 11 
kilometer plaatste ze een versnelling 
waarbij ze het groepje mannen ach-
ter zich liet en alleen verder ging. De 
benen voelde goed aan en ze had 
nog genoeg kracht om de versnel-
ling vast te blijven houden. Anouk 
finishte maar liefst in 59,28 minuten 

waarmee haar droomdoel is uitge-
komen. Haar geluk kon niet meer op 
en eindigde als 2e, na de Keniaan-
se Masila Ndunge. Deze wedstrijd 
was een goede opbouw voor het NK 
halve marathon, welke 25 maart in 
Venlo wordt gehouden.

Goed herstel
SRT atleet Marcel Pool heeft weer 
wat rust gevonden na zijn verhui-
zing en de zicht op zijn nieuwe 
baan. Nu kan hij zich weer volledig 
richten op zijn trainingen. Tijdens de 
wedstrijd voelde Marcel zich sterk 
en liep met zijn concurrenten mee. 
Halverwege de race moest hij afha-
ken, omdat hij z’n veter moest strik-
ken. Ondanks het tijdsverlies heeft 
Marcel binnen 2 kilometer weer 
aangehaakt bij zijn concurrenten fi-
nishte in een tijd van 55,37 minuten, 
waarmee hij zijn beste tijd ooit op 4 
seconden na heeft genaderd en ein-
digde met deze tijd op de 4e plaats.
Jolanda ten Brinke van AKU is de 
laatste drie weken flink ziek ge-
weest, waardoor ze nog maar 1 
week aan het trainen is. Jolan-
da heeft, zeker gezien de omstan-
digheden, een goede prestatie ge-
leverd en werd 6e in een tijd van 

ten het danscentrum. Dit was voor 
de zangers en zangeressen natuur-
lijk een prachtige belevenis! In juni 
van dit jaar zal er weer een optre-
den van het kinderkoor Xing plaats-
vinden in het danscentrum. De zan-
gers van de Glee Club zullen dan 
optreden in de jaarlijkse ‘Show of 
the Proms 2012’ van Danscentrum 
Colijn samen met de Musicalklas 
en de dansers van de verschillen-
de ballet-, hiphop- en breakdance-
groepen. Deze show vindt plaats in 
het Cultuurcentrum Griffioen in Am-
stelveen in het weekend van 16 ju-
ni a.s. 

Wanneer uw kinderen graag zin-
gen en/of dansen is het misschien 
leuk om Xing of Danscentrum Colijn 
eens te bezoeken en een proeflesje 
mee te draaien!

den. Eva laat met haar snelle tijd ge-
lijk haar bedoelingen voor het out-
doorseizoen zien, de Spelen in Lon-
den. Eva staat met haar nieuwe top-
tijd op de 6e plaats op de nationa-
le ranglijst. De Nederlandse kampi-
oenschappen voor senioren wordt 
op 25 en 25 februari georganiseerd 
in Apeldoorn.

Githa de Wildt, die dit seizoen is 
aangesloten bij de sprintgroep liep 
begin januari haar eerste indoor-
wedstrijd. Op de 400 meter eve-
naarde Githa haar tijd voor vorig 
jaar, 1,05,85. De atlete uit Mijdrecht 
had na de race nog veel over, wat 
veel vertrouwen geeft voor het ko-
mende outdoorseizoen. Githa zal 
zich de komende maanden richten 
op de voorbereiding van de eerste 
outdoor wedstrijden.
De goede prestaties van de sprint-
groep komen mede tot stand door 
de ondersteuning van Schiedon 
schoenentechniek, fysiotherapie-
praktijk Plexus en Intersport DUO.

Jong en Roel Knaap nog altijd eer-
ste met een gemiddelde score van 
60,56%, dit paar is deze week voor 
de verandering eens niet eerste, zij 
hadden waarschijnlijk een slechte 
dag of zij worden een beetje non-
chalant met zo’n grote voorsprong.
Tweede zijn nu, door hun geweldige 
score van deze westrijd, het echt-
paar Ria en Joop Smit, zij zijn het 
paar Siep Ligtenberg en Piet Hoog-
enboom nipt voorbijgestreefd met 
resp. 56,04% tegen 54,66%. 
De achtervolgers lopen dus wel iets 
in, maar de eindsprint is toch wel te 
laat ingezet.

B-lijn
In de B-lijn blijft het stuivertje wis-
selen.
Eerste staan nu weer eens het echt-
paar Henny en Lucas v.d. Meer met 
een gemiddelde score van 56,55%, 
tweede is na deze wedstrijd het 
paar Ada Groenewegen en Roelie 
van Voorden met 56,13% en derde 
het echtpaar Tilly en Arnold van Dijk 
met 55,91%.

Het is hier net een loterij, dan staat 
de ene weer iets voor en dan weer 
de ander, het komt echt op de laat-
ste ronde aan wie hier met de trofee 
naar huis gaat.

Volgende week wordt de achtste en 
laatste competitieronde van deze 
cyclus gespeeld.

1.03,53. Haar partner John van Dijk 
was eveneens dik tevreden met zijn 
tijd van 56.23 op de 10 Engelse Mij-
len. 
Op de 5,3 km kwamen aan de vol-
gende SRT-ers start: Erwin Koop-
stra wilde in de 16 minuten eindi-
gen, maar aangezien het parcours 
te lang was is hij daar niet in ge-
slaagd maar wel erg dicht in de 
buurt gekomen. Hij is liep een goe-
de race en werd 4e na een tijd van 
17:37 en deed een mooie poging om 
zijn concurrenten te lossen.
Trainer Remi Bouwmeester kwam 
ook aan de start op de 5 kilome-
ter en eindigde in een tijd van 18.58, 
prima gelopen! Kim Hittinger had 
niet helemaal haar dag en finishte in 
een tijd van 22.49. Erwin Sneek voel-
de zich niet lekker vlak voor de start, 
maar is toch gaan lopen. De wed-
strijd was eigenlijk 2 kilometer te 
lang voor hem en is uiteindelijk niet 
gefinisht. De volgende AKU atleten 
uit de trainingsgroepen van Remi 
en Bert Bouwmeester kwamen ook 
aan de start: Sjoerd Heemskerk, 7e 
plaats in 18.18. Bram Anderiessen, 
de kersverse Nederlands Kampioen 
indoor D-junioren op de 1 km, werd 
nu 23ste  in 19.50. Thijs Heemskerk 
finishte in 23.54. Evelien Hooijman 
kwam na 21.37 over de meet. Ise-
lin Keune na Evelien in 22.11. Mari-
elle Hooijman in 25.42. Isabel Hooij-
man in 25.48 en Kirsten Heemskerk 
in 30.30.

Cens 2 won verrassend met 7-2 
van De Merel/Heerenlux 3. Jos Ba-
der, Leen Cornelissen en Hans van 
Rossum haalden de volle winst voor 
Cens 2.
Stieva Aalsmeer zag De Paddestoel 
2 met 2-7 vertrekken. Michel Bak, 
Hans Bak en Jos van Wijk wonnen 
met ruim verschil van hun tegen-
standers. Lucia Burger was goed 
voor de enige winstpartij van Stie-
va Aalsmeer.
APK Mijdrecht 1 verloor met 4-5 van 
Bob’s Bar. Een sterke partij speelde 
Richard Schreurs door in 18 beurten 
van Cor Ultee te winnen. Bob Hube-
net won in een sterke pot van Jan 
Peters.
De Merel/Heerenlux 1 verloor met 
2-7 kansloos tegen Cens 1. Joop 
Luthart was op dreef door in 16 
beurten John Vrielink van het biljart 
te vegen. Joris van Putten en Des-
mond Driehuis namen de andere 
punten mee naar Mijdrecht.
De Paddestoel 2 won nipt met 5-4 
van De Kromme Mijdrecht 1. Jim 
van Zwieten en Arjan Bosman haal-
den ook het extra punt voor De Pad-
destoel 2.
APK Mijdrecht 3 had met 7-2 
geen probleem tegen De Kromme 
Mijdrecht 2. Roy van Lith, Ramon 
Alblas en Ron Schoonhoven hielden 
de punten in Nieuwer ter Aa.
De Merel/Heerenlux 4 verloor nipt 
met 4-5 van APK Mijdrecht 4. Gijs 
van der Vliet verraste in 18 beurten 
Jan Lindhout. Jan kwam maar 4 ca-
ramboles tekort.

De Vrijheid/Biljartmakers won ver-
diend met 6-3 van De Springbok 2. 
Jan van Veen won verrassend van 
Bert Loogman. Nico de Boer en 
Nick van de Veerdonk speelden ge-
lijk tegen elkaar.
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Rijvereniging en Ponyclub
Annika, ijskoud de beste
Mijdrecht - De eerste wedstrijd van 
2012, georganiseerd door LR en PC 
De Ronde Venen is alweer achter de 
rug. Op zondag 29 januari werd de 
wedstrijd verreden op Lucky Sta-
ble in Mijdrecht. Op deze ijzig kou-
de zondag gingen de rijders van 
start met de Z- ruiters. Beide proe-
ven werden gewonnen door Marijke 
van Soest en haar paard Ramon met 
200 en 208 punten. Er kwam één Z 
pony aan de start, Yoeki Bos verza-
melde met haar proeven 201 en 207 
punten.
Nadat de bak verkleind is van 20 
x 60 m naar 20 x 40 m konden ze 
van start gaan met de M1 paarden 
en pony’s. In de M1 paarden was in 
beide proeven Moniek Nieuwen-
dijk met haar paard Joey de sterk-
ste, zij reden 186 en 179 punten bij 
elkaar. Bij de pony’s in deze klasse is 
de eerste proef gewonnen door Em-
ma Vork en de tweede proef is ge-
wonnen door Tess Verweij. Na de 
jurywissel ging de wedstrijd verder 
met L1/L2 paarden, hierbij werd de 
eerste proef gewonnen door Mo-
na van der Meer Mohr met Wilson 
en in de tweede proef ging de winst 
naar Anita de Haan-Groenveld met 
Hubinstein. In de B/L1 pony’s wer-
den beide proeven gewonnen door 
Demi de Koning met Avanti met een 
puntenaantal van 189 en 188. Voor 

de laatste groep ruiters, de B rui-
ters, vond er opnieuw een jurywis-
sel plaats. Bij de B paarden wer-
den beide proeven gewonnen door 
Annika Steenstra met haar Friese 
hengst Kasper. Zij reden maar liefst 
197 en 196 punten bij elkaar. Door 
deze prachtige hoge score won zij 
de dagprijs, een mooie gesponsor-
de deken van de ABN-AMRO bank. 
LR en PC De Ronde Venen kan te-
rugkijken op een koude, maar zeker 
zeer geslaagde wedstrijddag. 
De sponsoren van deze dag waren 
Horsemopolitan en de ABN-AMRO 
bank. 
Hun volgende wedstrijd vindt plaats 
op zondag 22 april. Inschrijven via 
www.lrpcderondevenen.nl

Annika Steenstra met Kasper

Prima start CSW E3 
Wilnis - Na de bekende winterslaap 
was het voor de mannen van CSW 
E3 zaterdag eindelijk zover. De eer-
ste wedstrijd van 2012 stond op de 
kalender.
In Wilnis ontvingen ze Breukelen E3 
in de eerste wedstrijd van de voor-
jaarscompetitie. CSW begon nog 
een beetje slaperig aan de wed-
strijd. Al snel profiteerde Breuke-

len en kwam op 0-1. Nog waren 
de mannen uit Wilnis niet wakker 
en gaven de voorkeur aan wat uit-
slapen. Breukelen kwam dan ook 
snel op 0-2 en dacht een makkelijke 
ochtend te krijgen. Dit doelpunt was 
echter de wekker voor de mannen 
van CSW. Vanaf dat moment toon-
den ze aan dat ze eigenlijk veel be-
ter waren. De bal werd keurig en 
snel rondgespeeld en nog voor de 
rust was de achterstand, mede door 
een prima en doeltreffende kopbal, 
omgebogen in een 3-2 voorsprong. 
De rust wakkerde de slaap echter 
weer wat aan en ook in het begin 
van de tweede helft kon Breukelen 
scoren: 3-3. CSW was echter ge-
lijk weer volledig bij de les en tikte 
de tegenstander vanaf dat moment 
volledig van de grasmat. Breukelen 
kreeg geen enkele kans meer. Me-
de dankzij een prachtig schot van-
af 20 meter in de kruising werd de 
wedstrijd met een klinkende 7-3 ge-
wonnen.
Komend weekend staat de derby te-
gen Argon op het programma. Vol 
zelfvertrouwen is CSW daar klaar 
voor. Of zorgt Koning Winter voor 
uitstel ?

CSW F1 viert het 
kampioenschapsfeest
Wilnis - Eindelijk kon het gevierd 
worden, het kampioensfeest van 
CSW F1. Na eerst een wedstrijd te 
hebben gespeeld tegen ‘s Grave-
land F1 kon het feest beginnen. 
De spelers kregen bloemen en ook 
voor de coaches Marcel en Pierre 
en trainer Martin was er een mooi 
boeket. Na de wedstrijd snel onder 
de douche met heeeeellll veeeeelll 
sop. Toen snel naar de kantine voor 
champagne en apfelstrudel.
Als herinnering aan het kampioen-

schap kregen de jongens nog een 
medaille en een beker en toen was 
het feest afgelopen. Dit feest was 
niet mogelijk zonder hun sponsors 
en vrijwilligers, bedankt! 
Via de Meerbode wil CSW nogmaals 
Martina bedanken voor het bakken 
van de Apfelstrudel, Marcel voor 
de bekers en Tuincentrum-Kweke-
rij Rijdes en Boerlage Snijheesters 
voor de mooie boeketten die de jon-
gens en de coaches hebben mogen 
ontvangen.

Open dag bij dansschool 
Build Ya Skillz groot succes
Mijdrecht - Sylvain en Rachel Veld-
kamp, eigenaars van Dansschool 
Build Ya Skillz kunnen trots zijn op 
het grote succes dat zij behaalden 
met hun open dag afgelopen zon-
dag. De deuren gingen al eerder 
open vanwege de grote opkomst. 
Uit alle uithoeken van het land kwa-
men er mensen om de gratis work-
shops te komen volgen. 

De dag begon met een breakdance 
workshop, gevolgd door een hip-
hop-workshop. De dansvloer was 
overvol en er werd enthousiast 
meegedaan met de gratis lessen. 
Om 16.00 uur werd er een geweldi-
ge breakdanceshow gegeven door 
de Skill Dealers Crew met als gast-
danser de 10-jarige kersverse Ne-
derlands kampioen Leelou. Vol ver-
bazing werd er gekeken naar de-
ze spetterende show. En toen werd 
het tijd om even allemaal te freesty-
len op de dansvloer, op de muziek 

verzorgd door DJ Broky-B. Hiphop-
lady en Mr. Magic gaven de work-
shops Locking & Popping. Twee po-
pulaire dansstijlen waar je bij Build 
Ya Skillz les in kan volgen. Juvat 
Westendorp sloot met zijn break-
dance workshop deze swingende 
dag af. Daarna was het tijd voor fo-
to’s en handtekeningen. Iedereen 
heeft zich uitermate vermaakt. 

Heb je deze dag gemist of wil jij op 
les? Kom dan komende weken vrij-
blijvend een les meedansen in de 
open lesweken. Voor iedere leef-
tijd biedt Dansschool Build Ya Skil-
lz danslessen aan. Zelfs voor al-
le swingende pappa’s en mamma’s 
is er op de donderdagavond dans-
les. Wees verzekerd van een plek in 
de les en schrijf je snel in voordat 
jouw les vol is, want er is een be-
perkt aantal deelnemers per les toe-
gestaan. Voor meer inlichtingen: kijk 
op www.hiphoplessen.nl.

Kwinkslag 1 kampioen!
Vinkeveen - Voor de badminton-
ners van Kwinkslag 1 was afgelopen 
donderdag de laatste wedstrijd van 
het competitieseizoen, een thuis-
wedstrijd in De Boei.
Het was spannend in de poule tot de 
laatste wedstrijd. Kwinkslag speel-
de deze tegen Iduna uit Utrecht, dit 
team was tweede in de poule. Dus 
wilde Kwinkslag kampioen worden 
dan moest er wel gewonnen wor-
den. Dit hebben zij overtuigend ge-
daan met een stand van 6-2.
De spanning was toch wel een 
beetje te snijden want het feit dat er 
minimaal 3 punten gescoord moes-

ten worden gaf toch wel een beet-
je druk bij de spelers. Na het win-
nen van de herendubbel en de he-
ren singles was het beslist en de 
druk van de ketel, waarbij de an-
dere 3 punten in euforie gewonnen 
werden onder enorme belangstel-
ling van de recreanten van de ver-
eniging, belangstellenden en ‘oud’-
leden, Uiteraard was het nog lang 
gezellig in De Boei.
Team 1 kan nu in februari nog spe-
len om regiokampioen te worden 
in de 3e klasse en natuurlijk is het 
team gepromoveerd naar de 2e 
klasse.

Hertha D1 strijdend
ten onder
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 
begon de nieuwe competitie dan 
eindelijk, de vorige competitie was 
Hertha D1 op een keurige tweede 
plaats geëindigd en dat betekende 
dat Hertha nu dus in de allerhoogste 
poule terecht is gekomen met alle-
maal stuk voor stuk sterke tegen-
standers, dus: nieuwe ronde nieu-
we kansen.
Maikel was helaas ziek dus hij kon 
er helaas niet bij zijn!! Hertha be-
gon om 11.00 uur aan de wedstrijd 
tegen Sporting Almere D1, Hert-
ha begon goed en scherp aan de 
wedstrijd, het was goed om te zien 
dat de mannen weer stappen heb-
ben gemaakt. Met mooie aanvallen 
werd Sporting op eigen helft vast-
gezet. Vele duels werden uitgevoch-
ten en het was een echte wedstrijd. 
Na een kwartier kwam Hertha D1 
op 1-0 door een penalty van Bjorn. 
Ze bleven er keihard voor werken 

en vochten voor elke meter. Helaas 
kwam Sporting op 1-1 door ook een 
penalty. Na 25 minuten leek Hertha 
de grip op de wedstrijd een beetje 
kwijt te zijn, net voor rust werd het 
zelfs nog 1-2. In de rust heeft de 
coach aangegeven dat hij tevreden 
was over de geleverde strijd maar 
voetballend zou het iets nauwkeu-
riger moeten. 
De tweede helft begon Hertha goed, 
weer werd de tegenstander vast-
gezet en al snel leverde dat de ver-
diende 2-2 op door Joost. Daarna 
kansen over en weer. Sporting Al-
mere werd nu wel sterker, de krach-
ten bij de Herthanen raakten op. 
Sporting Almere D1 liep toen ver-
diend uit naar een 2-5 overwinning. 
Al met al is iedereen tevreden over 
jullie prima instelling in deze wed-
strijd, mannen! Ga zo door, dan ko-
men de punten in deze klasse van-
zelf!

Hertha D3 keihard er 
tegenaan in tweede helft
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 
moest de D3 van Hertha aantre-
den tegen Batavia ’90 D2. De jon-
gens van de D3 werden vanaf deze 
wedstrijd gesteund door een nieu-
we speler, deze wintertransfer heet: 
Dave Samson. Maar dan nu de wed-
strijd, het voetbal begon vrij aar-
dig en er werd leuk gespeeld maar 
ook de tegenstander deed aardig 
mee. Na ongeveer een minuut of 5 
werd er door geklungel achterin een 
goal gemaakt door Batavia, Rik zag 
de bal te laat en de bal ging onder 
hem door. Desalniettemin bleven de 
koppies dezelfde kant op staan, en 
werd er door gevoetbald, het voet-
bal zag er goed uit en Hertha zet-
te druk op de tegenstander en voet-
balde vrijwel alleen maar op hun 
helft. Het plaatje klopte volledig. En-
kele minuten na de goal van Bata-
via kreeg Hertha een vrije trap op 

een prachtige positie (net buiten de 
16 meter) en Tim meldde zich voor 
deze vrije trap. Dit bleek dan ook 
geen verkeerde keuze want met een 
prachtige trap viel de bal in het net-
je en trok Hertha de stand weer ge-
lijk, 1-1.

Geloof
Hertha kreeg het geloof en er werd 
flink druk gezet op de helft van de 
tegenstander waardoor de Hert-
ha-spelers continu weer in balbe-
zit kwamen en er dus ook kansen 
gecreëerd werden. Max Irving werd 
na ongeveer 10 minuten spelen ge-
vloerd binnen de 16 meter bij een 
100% kans en dus kon de scheids-
rechter niet anders dan de bal op 
de stip leggen. Max kreeg hier-
bij de instructie vanaf de zijlijn om 
deze penalty zelf te nemen (dus er 
werd een oude voetbalwet gebro-
ken). Deze wet bleek dus ook altijd 
nageleefd te moeten worden want 
Max schoot de penalty over, helaas 
geen 2-1 voor Hertha. Maar na re-
gen komt zonneschijn en nog voor 
Batavia weer aan het voetballen 
kwam maakte debutant Dave gelijk 
zijn eerste goal, Batavia kreeg de bal 
niet weg en Dave schoot hem feil-
loos binnen.

Langzaam
Batavia kwam langzaam aan beter 
in het spel maar alsnog was Hertha 
de bovenliggende partij. Maar sco-
ren deed het niet. Tot Jesley eens op 
avontuur besloot te gaan. Van ach-
teruit de linksbackpositie maakte hij 
een prachtige solo en bekroonde 
deze met een goal en stond het 3-1 
voor de D3. De wedstrijd kon niet 
meer op en er werd al aan een over-
winning gedacht. Maar niets was 
minder waar, helaas.
De tweede helft begon en Batavia 
klapte er meteen fel op, het niveau 
dat Hertha de eerste helft haal-
de werd bij lange na niet gehaald 
en mensen lieten hun mannetje lo-
pen. Na enkele minuten spelen in 
de tweede helft scoorde Batavia de 
3-2 en hiermee hoopten de leiders 
van de D3 dat het de D3 weer wak-
ker zou schudden. Ook dit gebeur-

de niet. De spelers van Hertha lieten 
hun koppies hangen en hun man-
netjes lopen, waardoor Batavia vrij 
kon voetballen. Na de 3-2 kwam al-
gauw de 3-3 op het scorebord.

Stand
Bij bovenstaande stand kon je als 
supporter of leider van Hertha al-
leen maar hopen dat je in ieder ge-
val een punt mee naar Vinkeveen 
mag nemen. Maar ook dit bleek niet 
te mogen, de 4-3 voor Batavia was 
door flink geklungel een feit, Hertha 
zette na deze goal weer heel even 
aan maar het mocht niet meer ba-
ten, achterin waren de gaten te 
groot en het middenveld had er ook 
weinig zin meer in. Waardoor Bata-
via met 6 man kon aanvallen en dan 
is de 5-3 maken natuurlijk een koud 
kunstje. Tot overmaat van ramp was 
Jesley er bij deze stand ook nog 
eens uitgestuurd voor twee minuten 
wegens woorden in het veld die in 
dit verslag niet herhaald zullen wor-
den. Alsof het nog niet erg genoeg 
was maakte Batavia vlak voor het 
einde ook nog 6-3, dus Hertha kon 
hierbij flink de wonden likken.
Hopelijk kan de D3 hier een leer uit 
trekken! Op naar de volgende wed-
strijd!

Tafeltennissers Veenland 
verliezen openingsduel
Wilnis – Afgelopen vrijdag speel-
de het tweede tafeltennisteam van 
Veenland tegen LTTC uit Lelystad. In 
de vorige competitie werden Harry 
Warmer, Fabian Veerhuis en Ramon 
Mayenburg glansrijk kampioen en 
mochten het in deze competitie een 
klasse hoger proberen. Het staat 
vast dat het zwaar zal worden, maar 
er zal alles aan gedaan worden om 
degradatie te voorkomen.
De eerste tegenstander van de 
competitie was LTTC uit Lelystad. 
Harry en Fabian werden daarin bij-
gestaan door Alexander Noteboom 
die Ramon verving. 
Harry mocht de competitie aftrap-
pen en deed dat tegen Raymon Ho-
ning. Harry speelde onbevangen en 
maakte het Honing moeilijk en de 
eerste vier sets gingen daarbij ge-
lijk op. De vijfde set was nog span-
nender waarbij Harry aan het lang-
ste eind trok. Harry kroop door het 
oog van de naald mede dankzij een 
foute service van Honing op match-
point. Fabian speelde zijn eerste 
wedstrijd tegen Raymond Regterink, 
de sterkste man aan de kant van LT-
TC. Fabian kon niet in de wedstrijd 
komen en speelde onder zijn ni-
veau. Mede door veel onnodige fou-
ten kon Regterink simpel van Fabi-
an winnen in drie sets.
Invaller Alexander speelde vervol-
gens tegen Johan Regterink. Ook 
dit was een spannende partij met 
in de eerste vier sets ups en downs 
aan beide kanten. Jammergenoeg 
kon Alexander zijn hoge niveau in 
de vijfde set niet behouden en ging 
strijdend ten onder. 

Dubbel
Hierna speelden Harry en Fabian de 
dubbel tegen Raymond en Johan 
Regterink. Fabian en Harry hadden 
in het verleden nog nooit met elkaar 
in competitieverband gedubbeld, 
maar zij speelden alsof zij al jaren 
samenspeelden. Vrij simpel werd er 
in drie sets gewonnen en de Veen-

landers gingen tevreden met een 
2-2 stand rusten. 
Na de rust speelde Fabian tegen 
Raymon Honing en ook hier kon Fa-
bian nog niet wennen aan het ho-
gere niveau. Fabian kon nog wel 
een set winnen, maar kon niet voor-
komen dat Honing vrij gemakkelijk 
aan het langste eind trok. 
Harry speelde zijn tweede partij te-
gen Johan Regterink. Ondanks het 
goede spel van Harry bleek Regte-
rink een maatje te groot en bouwde 
de voorsprong van LTTC uit tot 2-4.
Vervolgens speelde Alexander te-
gen Raymond Regterink. Ook hier 
speelde Alexander goed, Regterink 
bleek uiteindelijk sterker te zijn en 
won in vier sets.
De achterstand liep steeds sneller 
op en daar moest wat aan gedaan 
worden. Het antwoord kwam van 
Fabian die zijn laatste partij speel-
de tegen Johan Regterink. Het werd 
een lang schaakspel waarbij geen 
van de beide spelers de aanval op 
durfde te zoeken. Uiteindelijk trok 
Fabian de wedstrijd in vijf sets naar 
zich toe door wat meer risico in zijn 
spel te leggen wat gelukkig goed 
uitpakte. Alexander speelde zijn 
laatste partij tegen Raymon Honing. 
Alexander verweerde zich geduren-
de wedstrijd kranig, maar kon niet 
voorkomen dat Honing in drie sets 
won. Overigens werden alle sets 
met een minimaal verschil beslist in 
het voordeel van Honing. De laat-
ste wedstrijd van de avond speel-
de Harry tegen Raymond Regterink. 
Hier bleek Regterink een paar ma-
tjes te groot te zijn voor Harry en 
won in drie sets. 
De einduitslag werd 3-7 in het voor-
deel van LTTC. De mannen van 
Veenland hebben in ieder geval 
kunnen wennen aan het hogere ni-
veau. Volgende week vrijdag staat 
de uitwedstrijd op het programma 
tegen Shot uit Soest. Hopelijk kun-
nen er dan meer punten gepakt 
worden.
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D66 De Ronde Venen wil stopzetten 
kaalslag van plantsoenen en perken
De Ronde Venen - Na verontrus-
tende berichten van inwoners heeft 
D66 het college met klem verzocht 
het beleid om te besparen op het 
groenbeheer te heroverwegen en 
de uitvoering onmiddellijk te staken. 
Volgens D66 leidt dit tot kaalslag 
van perken en plantsoenen. En de 
bewoners wordt niets gevraagd. 
Veel inwoners van de kernen Ab-
coude en Vinkeveen zijn de afgelo-
pen weken op wrede wijze overval-
len en kwaad over wat men noemt 
‘de operatie kaalslag’. Planten, strui-
ken en bomen worden zonder enige 
vorm van communicatie of overleg 
met de inwoners vernield en verwij-
derd. Deze ‘rücksichtslose’ verniel-
zucht is de ijzige uitvoering van een 
eerder door de gemeenteraad aan-
genomen bezuiniging op het budget 
van deze Dienst. 

Geen communicatie 
met bewoners
In Abcoude, een dorp dat trots is op 

het vele en bijzondere groen, be-
treft het planten die nog geen twee 
jaar geleden zijn aangekocht en ge-
plant en waar dus sprake is van vol-
strekte kapitaalsvernietiging. In Ab-
coude werden daarbij abusievelijk – 
zo bleek later – ook plantenbakken 
niet ontzien en leeg getrokken. Ook 
plantsoenen waar bewoners op ei-
gen initiatief al enig onderhoud ver-
richten en groen was geplant, wer-
den – ondanks het verzoek van de 
betreffende bewoner dit niet te 
doen – gesloopt.
In Vinkeveen zijn bewoners van de 
wijk Westerheul geconfronteerd met 
het weghalen van bossages zonder 
daarover geïnformeerd te zijn. Er 
moesten zelfs bosjes bij een voet-
balveld aan geloven die een jaar ge-
leden zijn ingericht met een kinder-
participatieproject! Betrokkenen zijn 
overdonderd en kwaad.
D66 kan niet anders stellen dan dat 
de uitvoering op het punt van com-
municatie volledig uit de rails is ge-

lopen en de operatie te radicaal is 
ingezet en haaks staat ten opzich-
te van een aantal andere beleidsvel-
den van de gemeente. Er is hier to-
taal geen sprake van een open en 
communicatieve relatie met inwo-
ners, inzet van duurzaam groen of 
de door de gemeente onderschre-
ven millenniumdoelstellingen.

De vraag die door de gemeen-
te steeds dringender aan de inwo-
ners wordt gesteld om te participe-
ren, mee te doen en meer eigen ver-
antwoordelijkheid te nemen wordt 
hier volledig in de wind geslagen. 
De kaalslag zoals deze nu wordt uit-
gevoerd draagt hier niet bepaald 
aan bij.

Kaalslag goedkoper?
Het argument voor deze ‘operatie 
kaalslag’ is de bewering dat gras-
veldjes in het onderhoud goedko-
per zijn dan andere vormen van be-
planting. Daar bestaan echter on-

der deskundigen op dit gebied af-
wijkende meningen over. Zo is bij-
voorbeeld het kanten van gras en 
het bestrijden van onkruid in de 

grasmat arbeidsintensief en kost-
baar. D66 vraagt zich dan ook af of 
de onderhoudskosten voor het on-
derhouden van gras wel opwegen 

tegen het weghalen van de planten.
D66 heeft vragen gesteld aan het 
college en vraagt om onmiddellijke 
stopzetting van deze kaalslag.

Vinkeveense Lotte deed 
het prima op het ijs

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
werd voor de 18de keer de offici-
euze Nederlands schaatskampioen-
schappen voor pupillen gereden in 
Groningen. Deze wedstrijd is op uit-
nodiging voor de 28 snelste pupillen 
in de categorieën pupillen A-B en C. 
De organisatie van dit toernooi is in 
handen van IJsvereniging STV Eem-
smond. Op basis van de landelijke 
tijden werd de Vinkeveense  Lotte 
van der Meijden van IJsclub Nooit 
Gedacht voor dit toernooi uitgeno-
digd. Lotte nam als pupillen C deel 
aan dit evenement. Er werden in ie-
dere categorie twee afstanden ge-
reden. Voor de pupillen C waren de-
ze de 500 en 300 meter.
Lotte haalde met 54:42 op de 500 
meter en met 34:11 op de 300 me-
ter twee persoonlijke records bin-
nen en sloot het toernooi met een 
mooie 17e plaats af.

Grote deelname aan de 
10 Engelse Mijlen
Regio - Afgelopen zondag staken 
maar liefst 44 Veenlopers de Am-
stel over om deel te nemen aan de 
28e editie van de 10 Engelse Mijlen 
van Uithoorn: de vierde wedstrijd 
van het Zorg & Zekerheidcircuit. De 
ruim 1400 deelnemers kregen nieu-
we routes voorgeschoteld op de 5, 
10 en 16,1 km; het traditionele par-
koers langs de Amstel kwam daar-
mee, helaas, te vervallen.
Michael Woerden was de snelste 
Veenloper op de 16,1 km. Hij finishte 
op het parkoers over het veilingter-
rein en door het kassengebied tus-
sen Uithoorn en Amstelveen in een 
tijd van 56.22. Hij werd daarmee vijf-
de in het sterke veld. Z’n broer Frans 
was zeer tevreden met een tijd van 
1.03.05. Vervolgens volgde een aan-
tal Veenlopers kort achter elkaar. 
Jaco de Ruiter liep een heel goede 
wedstrijd. Ondanks de wind op het 
parkoers finishte hij in een uitste-
kende 1.05.01, gevolgd door Mark 
Baas. Ook Mark liep sterk met z’n 
1.05.10. Voor Martien Lek en Johan 
Baas gold hetzelfde: ze liepen een 
heel goede wedstrijd; Martien in 
1.06.02 en Johan in 1.06.29.
Een opvallende prestatie was er 
voor Bas de Liefde. Hij verpulverde 
het clubrecord in de categorie 65+ 
met meer dan 7 minuten. Bas liep 
een tijd van 1.17.07. Claudia Reuve-
kamp was de snelste Veenloopster 
op deze hoofdafstand. Ze liep een 
mooie 1.15.22.
De uitslagen van de overige Veenlo-
pers op de 16,1 km: Jos Bunschoten 
1.10.10, Bert van Diemen 1.10.31, 
Nol Kuijenburg 1.12.23, Kees Lind-
hout 1.12.45, Frans Bosman 1.13.04, 
Jos van den Bosch 1.13.42, Re-
my Nijhoff 1.13.59, René Rijkeboer 
1.16.18, Herman van ’t Schip 1.16.44, 

Leo van Diemen 1.17.27, Alexander 
Reuvekamp 1.17.34, Rob van Zijtveld 
1.19.27, Hans Leeuwerik 1.26.31, Ka-
rin van de Poel 1.36.18 en Gerhard 
Coster 1.43.51.

Nieuw
Net als op de andere afstanden was 
er een nieuw parkoers op de 10 km 
uitgezet, met de nieuwe fietsbrug 
over de omgelegde provinciale weg 
als kuitenbijter. Het lukte de organi-
satie echter niet om een exacte af-
stand van 10 km uit te meten. De lo-
pers moesten 240 meter langer lo-
pen. Op deze afstand was Ricardo 
van ’t Schip de snelste. Hij liep op 
deze 10,24 km 37.38, wat een mooie 
36-er geweest zou zijn. Henny Kooij-
man was tevreden met z’n 44.08; op 
de voet gevolgd door Gerard van 
Schaik in 44.18. Bertus Vrielink deed 
uitstekende zaken in het klassement 
in de categorie 65+. Hij finishte met 
z’n 44.44 als tweede en staat ook 
tweede in het klassement. Ook Eve-
line Zeldenthuis was (omgerekend) 
weer sneller dan ooit. Ze finishte nu 
in een uitstekende 48.30.
De overige Veenlopers Theo Noij 
44.25, Peter Pijper 48.04, Richard 
Zeldenthuis 48.36, Maarten Leeu-
werik 49.11, Petra van Onna 49.12, 
Willem van Leeuwen 51.23, Ingrid 
van Breukelen 52.17, Ellen van Gij-
sel 53.07, Marielle Beentjes 53.24, 
Wim Verloop 54.34, Annette van 
Doorn 55.48, Frank Klokkers 56.17 
en Yvonne Buijing 1.12.37.

Ook de 5 km was niet helemaal 5 
km, maar 220 meter te lang (toch al 
gauw een dikke minuut). Leo Kok 
deed dat in 22.23, Aad van ’t Hart 
in 26.11 en Renata Hogenboom in 
39.34.

Tennis-bedrijfscompetitie 
draait goed
Mijdrecht - Vrijdag 27 januari ston-
den de eerste wedstrijden weer ge-
pland in de nieuwe pouleindeling 
van de bedrijfscompetitie in Ten-
nishal De Ronde Venen. De num-
mers 1 en 2 van zowel poule A als B 
kwamen samen in de winnaarspou-
le. De nummers 3 en 4 van poule A 
en B zijn samen in de nieuwe pou-
le B geplaatst. In de nieuwe pou-
le A stond de ontmoeting tussen 
Brooklyn Group BV en WSCE ge-
pland. In de nieuwe poule B moest 
Rabobank 1 het opnemen tegen S.T. 
Baembrigde. 
De twee teams zijn in de vorige pe-
riode 1e en 2e geworden waardoor 
ze in poule A in de winnaarspoule 
zijn geplaatst. De vorige ontmoeting 
tussen Brooklyn Group BV en WSCE 
werd met 14-2 in het voordeel van 
WSCE beslecht.
Brooklyn Group BV had deze dag 
dus de kans om revanche te nemen. 
Brooklyn Group BV startte goed en 
kwam op zowel baan 1 als baan 2 
voor. Tot halverwege het uur bleef 
deze voorsprong staan. Op baan 1 
kwam het dubbelkoppel van WSCE 
sterk terug in de wedstrijd en won 
de spannende ontmoeting met 9-6. 
Op baan 2 was het dubbelkoppel 
van WSCE ook warm geworden en 
wist een 4-3 achterstand om te bui-
gen in een knappe 10-4. 

Het tweede uur moest Brooklyn 
Group BV wat terug doen om een 
grote nederlaag te voorkomen. De 
1e wedstrijd in het tweede uur werd 
dan ook overtuigend door Brooklyn 
gewonnen met 9-2. Op de andere 
baan was het helaas voor Brooklyn 

Group BV het dubbelkoppel van 
WSCE dat met 8-2 won. Na twee 
uur strijden was WSCE de winnaar 
geworden met een einduitslag van 
12-4.
Deze teams komen uit in pou-
le B van de bedrijfscompetitie. Vo-
rige keer dat de teams elkaar trof-
fen won Rabobank deze ontmoeting 
met duidelijke cijfers. 
S.T. Baembrigde dat het deze dag 
met een sterke formatie vertegen-
woordigd was om herhaling te voor-
komen kwam goed uit de startblok-
ken. De voorsprong in beide wed-
strijden werden tot het eind van het 
uur vastgehouden. Het werd 12-
4 en 12-6 in het voordeel van S.T. 
Baembrigde dat het nu al vele ma-
len beter deed dan bij de vorige ont-
moeting tegen het sterke team van 
de Rabobank.
Het tweede uur kon Rabobank 1 
het team van S.T.Baembrigde niet 
stoppen. Ondanks de lange games 
en spannende rally’s was het S.T. 
Baembrigde dat in beide ontmoetin-
gen met de winst vandoor ging: 14-
2 en 11-5. 
Door deze overwinningen begint het 
team van S.T. Baembrigde met een 
16-0 overwinning op Rabobank 1 
dat zich goed verweerd heeft maar 
net te kort kwam in de partijen.

Vrijdag 3 februari 
Voor komende vrijdag 3 februari 
neemt Bayer 1 het in poule A op te-
gen Bayer 2. In poule B komen Van 
Walraven en Rabobank 2 in actie te-
gen elkaar. Op www.tennishalder-
ondevenen.nl zijn alle uitslagen te-
rug te vinden.

Badmintonteam 2 moest 
meerdere erkennen
Vinkeveen - Vrijdag 20 januari 
heeft Team 2 van badmintonvereni-
ging Kwinkslag helaas een enorme 
nederlaag moeten incasseren van 
Helios SB 7 uit Utrecht. De wedstrijd 
werd gewonnen met 8-0 door Heli-
os. Ondanks het enorme enthousi-
asme van de spelers om te winnen, 
lukte het niet om het tij te keren. Al-
le sets werden verloren. Zowel in 
het enkel dames, enkel heren, he-
ren dubbel, dames dubbel, mix 1 als 
mix 2 werden verloren.
Team 2 heeft ook de laatste compe-
titiewedstrijd gespeeld en is geëin-
digd op de 7e plaats in zijn poule. 
Gezegd moet worden dat dit team 
met twee nieuwe spelers, die nog 
niet bekend zijn met het competitie-
spel, een welverdiende plaats heeft 

verdiend. Het team is nog steeds 
volop in training en is er van over-
tuigd het volgend jaar beter te doen.
Badmintonvereniging Kwinkslag is 
trots op de behaalde resultaten van 
team 1 en 2 van haar vereniging. Zij 
nodigt daarom iedereen uit om eens 
een shuttle te slaan op de vereni-
gingsavonden op elke donderdag-
avond van 20.00 uur tot 23.00 uur. 
Natuurlijk is de jeugd ook van har-
te welkom van 19.00 tot 20.00 uur.
Onder deskundige leiding van de 
trainer van Kwinkslag worden u de 
kneepjes van het vak geleerd.
Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met Leo Drieber-
gen, tel. (0297)262864 of met haar 
ledenadministratie Nel Kok, tel. 
(0297)263389.

Robert en Jack van CSW 
trakteren F2’tjes
Wilnis - Afgelopen seizoen heeft de 
F2 van CSW het goed gedaan in de 
competitie. Door de leiders Robert 
en Jack was hen beloofd dat, als zij 
bij de eerste vier zouden eindigen, 
ze op patat zouden worden getrak-
teerd. En dat is gelukt! De jongens 
van de F2 sloten met een gedeelde 

derde plaats het seizoen af. Tijd voor 
patat dus, en dát lieten ze zich goed 
smaken.  
Danilo, Jendrich, Joël, Joël, Nyls, Ri-
co, Rob, Thijs en Thijs: jullie hebben 
het goed gedaan, jongens! En na-
mens deze jongens: Jack en Robert, 
bedankt!

Spelenderwijs schaken in 
De Ronde Venen
Wilnis/Mijdrecht -  Voor liefheb-
bers van het schaakspel van alle 
leeftijden maar in het bijzonder voor 
leerlingen van basisscholen en hun 
(groot) ouders is dit artikel bedoeld. 
Vind je schaken een leuk spelletje, 
wil je iedere week met leeftijdgeno-
ten bij elkaar komen voor een pot-
je schaken – lees dan alsjeblieft ver-
der. Freddy Weinhandl doet in week 
7 Wilnis en Mijdrecht aan met zijn 
ambulante schaakclub ‘Met elkaar 
spelen’.

Daar kun je menige leuke schaak-
trucs leren, zodat je nog beter gaat 
spelen én… als je beter schaakt dan 
heb je ook nog meer plezier in dit 
spel.

Uiteraard wordt geschaakt, flink ge-
schaakt. Wedden dat je binnenkort 
je (groot) vader verslaat? Of wil je 
schoolkampioen worden? Met Fred-
dy, bijgestaan door een klein hecht 
team, staat je een leuke trainer 
met veel ervaring in De Ronde Ve-

nen ter beschikking. De jeugdscha-
ker heeft twee opties: 5 weken of 16 
weken cursus & competitie.
Er is geen risico want de eerste bij-
eenkomst is hélemaal gratis. De 
kijkdagen zijn op maandag 6, dins-
dag 7 & woensdag 8 februari.  De 
ambulante schaakclub is op dins-
dagmiddag te gast in Café Stee-Inn 
in de Willisstee aan de Pieter Joos-
tenlaan.
In Mijdrecht is nog plaats voor en-
kele leerlingen op de maandag- en 
woensdagmiddag.  
Uiteraard worden de schaakacti-
viteiten na schooltijd aangeboden. 
Om het nóg leuker te maken mag 
je (groot)vader/en/of (groot)moe-
der ook meekomen. Zij zijn van har-
te welkom. Bovendien kunnen de 
schaakgeneraties ook thuis spe-
len. De naam van de speelclub is 
dan ook ‘Met elkaar spelen’. Ook 
als eenling kun je met schaken heel 
makkelijk vrienden maken.
Info en opgave bij Freddy Wein-
handl: sc-mes.nl of tel: 0297-272297.

Hertha F1 trapt weer af…
Vinkeveen – Afgelopen zaterdag 
speelde Hertha F1de wedstrijd te-
gen Huizen F1, een tegenstander 
van formaat. En dat werd me een 
spektakelstuk! Niels Maas dribbel-
de als nooit te voren en baltove-
naars Mees Messi van Zijtveld en 
Yanick Sumajow maakten weer on-
navolgbare acties. Naast deze indi-
viduele klasse is er altijd weer het 
Hertha-collectief dat weer het ge-
liefde Vinkeveense totaalvoetbal op 
de mat wist te leggen. En dat lever-
de de eerste helft kansen op voor 
Daan de Boer met een strak schot, 
Rens Kok nota bene met zijn lin-
ker en Niels Maas was heel dichtbij 
zijn eerste in 2012. Na rust hetzelf-
de spelbeeld met twee fraaie scho-

ten van Sem Werneke. Maar helaas 
nog steeds zonder succes. En vlak 
voor tijd leek nota bene
Huizen met de overwinning naar 
huis te gaan. Maar het was aan 
spectaculaire reddingen van top-
keeper Luca Irving te danken dat dit 
niet gebeurde.
Bovendien waren de doeltjes, door 
Röling, deze wedstrijd weer perfect 
in positie neergezet, want een schot 
van Huizen in de laatste minuut be-
landde op de paal: eindstand 0-0. 
Wel een spectaculaire wedstrijd 
waarbij hoofdtrainer Jean-Paul Lo-
man vooral tevreden was over de 
wil van zijn ploeg om overal op het 
veld duels te winnen en het bewe-
gen van zijn ploeg zonder bal.
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Argonauten simpel langs 
Vlug en Vaardig
Mijdrecht - In een bij vlagen leuke 
wedstrijd heeft Argon weinig moeite 
gehad met het laagstaande Vlug en 
Vaardig uit Amsterdam. Bij rust was 
het 3-0 en in de tweede helft wer-
den er nog drie gescoord waardoor 
het uiteindelijk 6-0 werd.
Na wat pogingen aan Argonzij-
de werd het al na zes minuten 1-0 
voor de thuisclub, na voorbereidend 
werk van Rik Schalkwijk - de bal 
werd in eerste instantie weggewerkt 
- scoorde Christiaan Winkel met een 
volley vanaf zestien meter. Na een 
kwartier was er het eerste gerichte 
schot van V & V op doel, maar het 
lage en harde schot van Nasr Ched-
dadi werd door doelman Bas van 
Moort gepakt. Na een half uur was 
het Stefan Tichelaar die na aange-
ven Rick Verweij voor de 2-0 zorgde. 
Zes minuten later verscheen Argon 
opnieuw in het strafschopgebied. 
Nadat een drietal spelers de bal niet 
onder controle kreeg kwam de bal 
uiteindelijk bij Ali Eren die van af-
stand met een zuiver en hard schot 
de ruststand op 3-0 bracht.

Blessure
De tweede helft maakte na maan-
den blessureleed Vincent van Hel-
lemondt zijn opwachting, hij nam 
de plaats in van Bas de Graaff. Op-
nieuw hetzelfde spelbeeld, een aan-
vallend Argon en de tegenstander 
uit Amsterdam probeerde er ver-
dedigend het beste van te maken. 
Dat lukte niet echt, na twee minuten 
scoorde Albert Mens uit een bijna 
onmogelijke positie, vanaf de ach-
terlijn via keeper Sebastian Brussen 
de 4-0. Drie minuten later schoot 
Ali Eren knap de 5-0 tegen de tou-
wen. Vervolgens nam Alan Doorson 
de plaats in van Albert Mens en een 
kwartier voor tijd was het opnieuw 
Christiaan Winkel die met een fraai 
afstandschot voor de 6-0 zorgde. 
Argon geloofde het verder wel en 
speelde de wedstrijd vervolgens ge-
controleerd uit. Een bij vlagen goed 
spelend Argon verstevigde met de-
ze uitslag z’n koppositie.
Komende zaterdag staat de uitwed-
strijd tegen Voorland in Amsterdam 
op het programma. 

Atalante D2 verbetert 
maar komt gehakt te kort
Vinkeveen - Maandagavond 23 
januari toog de tweede volleybal 
Haaxman ploeg na twee weken we-
derom naar de Beyneshal in Haar-
lem voor een treffen met Spaarne-
stad D4 de nummer 6 in de pou-
le. Uit de eerste wedstrijd was nog 
bekend dat de Haarlemse midden-
aanvallers flink groot waren, vooral 
de Atalante buitenaanvallers had-
den toen punten gescoord en ver-
der was er in de Spaarnstadse ver-
dediging lucratieve eer te behalen. 
Zoals gemeld in verslagen van eer-
dere partijen willen ze dat toch al-
tijd eerst even zelf rustig aanzien, 
wat voor vlees ze in de kuip heb-
ben en zo aftastend begint de ploeg 
meestal niet flitsend. De meeste on-
derdelen gingen van meet af aan 
wel netjes, pass en verdeling en ook 
service draaiden prima. Toch werd 
juist die derde bal wat lijzig of on-
behouwen afgemaakt soms. Veel 
van die spetters vlogen buiten de 
lijnen maar gaandeweg en op ad-
vies van coachduo Jet Feddema en 
Joke Ruizendaal werd dat toch be-
ter. Dat ‘gaandeweg’ bijlopen kwam 
helaas te laat, 25-18 verlies. Kansen 
werden echter gezien en zo werd 
set twee begonnen. Alert reageren 
was het key woord en dat ging vanaf 
meet 2 gewoon lekker. Er ontstond 
zelfs een aardige voorsprong, de 
aanval scoorde lekker op de buiten-
kant, door het midden en ook op de 
rechtsvoor ondanks het soms wat 
lange dubbelblok. Steeds meer mo-
gelijkheden (gaten) werden gezien 
en het was gewoon een fijne sym-
pathieke partij: 17-25 winst.

Verdeling
Jet nam in het derde bedrijf de ver-
deling over van Annemarie Bak-
ker, het bleef lekker ballen, inzich-
ten groeiden nog steeds en deden 
zich lekker uitbetalen. Annemarie-
ke Wijnands en Inge Bakker wa-
ren lekker op dreef op de hoofd-
aanval, Marjan Blenk en Debbie van 
der Hoorn wisten met hun snelle ra-
ke klappen ook mooi te scoren via 

het midden, natuurlijk afgewisseld 
met leuke lobjes in het linksvoorge-
bied als er een hoog tweemansblok 
op het midden opdook. Tineke Vel-
lekoop bleef lekker alert in de dia-
gonale aanval en ook verdediging, 
geen bal raakte op rechtsmidden 
de vloer. Vooral het snelle spel bleek 
ook een mooie dienst te bewijzen, in 
de evaluatie onder de douche meld-
de de tegenstander dat dat toch wel 
een van de geduchte onderdelen 
van ‘t ‘Vinkeveense’ spel was. We-
derom 17-25 winst. 

Set vier. Daar ging de concentra-
tie toch even een beetje de mist in. 
Annike van Kouwen en Natalie van 
Scheppingen (de echte Vinkeve-
ners) waren beiden niet van de par-
tij vanwege blessures maar zij had-
den vast en zeker verschil gemaakt. 
Een paar passes vlogen verkeerd, 
wat te veel eigen servicebeurten 
werden cadeautjes voor Haarlem 
en in plaats van een snelle scoren-
de aanval werd de bal vaak reddend 
over het net gespeeld met als gevolg 
dat opbouw aan de andere zijde niet 
moeilijk was en de lange linkse ge-
routineerde dame flink in stelling 
gebracht kon worden. Meestal met 
punten, reactiesnelheid en positie 
achterin waren soms niet helemaal 
optimaal. Het bleef een achter de 
feiten aanlopen, steeds 1-2 puntjes 
achter en bij de 17 viel het stil in het 
Vinkeveense riet, ondanks wissel en 
time-outs: 25-17 verloren en 2-2!
Vijfde set dus. Alles was gezegd 
en gezien, het kwam er nu op aan 
de foutjes uit te sluiten. Dat luk-
te aanvankelijk wel, met 6-8 achter 
was de spannende wissel van veld. 
Maar zorgvuldigheid verslapte in de 
race en met 15-10 werd de laatste 
set verloren. Er had meer in geze-
ten maar toch twee puntjes en in 
ieder geval weer een lekkere partij 
gespeeld. Komende vrijdag 3 febru-
ari volgt om 19.30 uur de volgende 
match in De Boei met een wat smal-
lere basis dan anders, en dat tegen 
de koploper..

Fantastische start voor de 
dames van Atalante 1
Vinkeveen - Een fantastische start 
in de eerste wedstrijd na het kerst-
reces gaf de volleybalspeelsters van 
Atalante Dames 1 een enorme mo-
tivatie om er vol tegenaan te gaan 
in 2012. De dames hadden geluk-
kig, met de vele tegenslagen (bles-
sures), weer een extra speelster aan 
het team toe kunnen voegen. Vol 
vertrouwen zijn ze dan ook de 2e 
helft van de competitie gestart. De 
dames moesten afgelopen donder-
dag uit spelen tegen de jonge ster-
ren van de studenten volleybalver-
eniging SVU. Helaas kwam er vroeg 
in de ochtend een afmelding van 
een van de speelsters. Later op de 
dag kwam ook nog het bericht dat 
coach Erik Rakket door lichamelijk 
letsel af moest haken. Gelukkig wa-
ren er twee dames uit het tweede 
team bereid om de Haaxman/Ver-
bruggen equipe bij te staan.

Met Xuee Lont in de spelverdeling, 
Marleen Sondermeijer en Daniël-
le van der Horst op de middenpo-
sitie, Jana Chatrnuchova en Loes 
Kuijper op de buitenpositie en Allie 
Koekoek in de diagonaal startten de 
dames in de eerste set enthousiast. 
Door een goede service en lekkere 
aanvallen door zowel het midden als 
op de buitenkant werden de jonge 
meiden van SVU goed onder druk 
gezet en wisten zij niet tot scoren te 
komen. Tegen het einde van de eer-
ste set werd het spel iets rommeli-
ger. Setupster Xuee Lont werd ge-
wisseld voor Mirjam van der Stra-
te en de benodigde punten wer-
den gemaakt. Atalante pakte hier-
mee heel netjes de eerste set met 
21-25. De tweede set werd gestart 
met hetzelfde basiszestal. Ook in 
deze set waren het de Vinkeveense 
dames, gesponsord door Verbrug-
gen & Zn., die een voorsprong na-
men. Maar halverwege de set, bij 

een 4-10 voorsprong voor Atalante, 
kantelde het spel. SVU kreeg meer 
grip op de wedstrijd. Ze hadden de 
pass beter onder controle en wisten 
regelmatig met hun aanval te sco-
ren. Ook met de service konden ze 
de dames uit Vinkeveen onder druk 
zetten. Het spel bij Atalante werd 
rommelig. De pass werd niet goed 
verzorgd en daardoor werd de aan-
valsdruk minder. Middenaanvalster 
Debbie van der Hoorn werd binnen 
de lijnen gebracht. Ze speelde pri-
ma maar kon het tij niet keren. Na 
een spannende slotfase wisten de 
jonge meiden van SVU nipt de winst 
te pakken, 26-24.
 
In de derde en vierde set kon Ata-
lante niet meer het niveau halen 
uit de eerste 2 sets. De verdediging 
was rommelig. Er moest teveel naar 
noodoplossingen worden gezocht 
en het spel van iedereen werd onze-
ker. Zelfs de service ging regelma-
tig fout. Kortom: het liep aan Vinke-
veense zijde niet meer als een ge-
oliede machine. Wisselspeelsters 
Debbie van der Hoorn en Joke Rui-
zendaal werden ingezet, maar ook 
zij konden het rommelige spel niet 
verbeteren. Het is ook knap lastig 
om als invalster een team dat niet 
lekker draait er weer bovenop te 
krijgen. De derde set ging met 16-
25 naar SVU en in de vierde set was 
het al niet veel beter, 17-25. 
Helaas voor Atalante een verliespar-
tij, 1-3. Na de prachtige winstpartij 
van vorige week en een goede trai-
ning deze week was dat best wel 
even een domper. Maar alle tegen-
slagen dit jaar hebben er voor ge-
zorgd dat het team best tegen een 
stootje kan. Deze wedstrijd ging het 
niet lekker maar aanstaande vrijdag 
3 februari gaan ze er weer enthousi-
ast tegenaan om mogelijk de twee-
de wedstrijd te winnen.

Volleybalheren Atalante 
H4 verslaan concurrent
Vinkeveen - Donderdag 26 janu-
ari speelde het 4e herenteam van 
Atalante, gesponsord door Elec-
troworld Bunschoten Abcoude, te-
gen een echte topper. Tegenstan-
der was de combi Sas-Roda uit Uit-
hoorn. Dit team staat op een mooie 
derde plaats en had in de eerdere 
wedstrijd al laten zien goed mee te 
kunnen komen met de mannen van 
Atalante. 
Doordat een deel van de zaal was 
afgekeurd in De Scheg (scheurvor-
ming in vloer) begon de wedstrijd 
wat later. Direct vanaf het begin was 
het een spannende gelijkopgaande 
strijd. Roda-Sas was duidelijk van 
plan om punten van de koploper af 

te snoepen. Sterk blokkend werd 
menige aanval van Atalante in de 
kiem gesmoord. Aanvallend scoor-
de de combinatie uit Uithoorn slim 
hun puntjes. Tijdens een time-out 
van Atalante werd een nieuwe tac-
tiek bedacht. De gaten in de verde-
diging moesten worden gezocht. Dit 
bracht uiteindelijk het gewenste re-
sultaat, en de zo broodnodige 4-0 
overwinning. Setstanden waren 20-
25,18-25, 22-25 en 20-25. Komen-
de vrijdag 3 februari volgt weder-
om een topper voor de Vinkeveense 
equipe. Christofoor is dan de tegen-
stander. In Zwanenburg werd nog 
met 3-2 verloren. Dus Atalante heeft 
iets recht te zetten.

Atlantis A3 heel verdiend 
gewonnen
Mijdrecht - Tijdens een zinderend 
spannende wedstrijd uit bij Bad-
hoevedorp hebben de korfballers 
van Atlantis A3 op zaterdag 28 ja-
nuari terecht punten gepakt. Door 
vervelende blessures van Sietske en 
Sterre en de afwezigheid van Max, 
moest er een beroep worden ge-
daan op enkele invallers. 
In de aanval begonnen Stef, Mathijs, 
Maartje en invalster Iris. De wed-
strijd was net begonnen en toen 
scoorde Iris al het eerste punt met 
een prachtig schot, gevolgd door 
een mooie doorloopbal van Mathijs. 
De vakken moesten wisselen van 
functie. Nu was het de beurt aan 
Mandy, Jesper en de invallers Karim 
en Matthijs om de aanval op te zet-
ten. Dat ging gelijk goed want Jes-
per schoot er weer een puntje bij.
Helaas kwam toen het eerste punt 
tegen. Een strafworp werd gemaakt 
door Badhoevedorp. Iris maakte 
echter al snel een doorloopbal en 
Stef een bijzondere ‘omdraaibal’. Al-
hoewel het team niet gemeen speel-
de, kregen ze toch weer een straf-
worp tegen.
Helaas voor Atlantis scoorde Bad-
hoevedorp deze. Toen ging het even 
mis voor Atlantis; een schot tegen. 
Doordat de scheids veel te kort 
floot voor het rustsignaal, werd het 
prachtige schot van Stef, dat bijna 
vanaf de middenlijn loepzuiver ge-
scoord werd, niet geteld! Het bleef 
3-5 in het voordeel van Atlantis.

Wegtrekbal
Na de rust kreeg Atlantis direct 
een wegtrekbal tegen, maar dat liet 
Stef niet ongestraft gebeuren en hij 
maakte alsnog een prachtig schot! 
Daarna kreeg Atlantis twee scho-
ten tegen, waardoor het 6-6 stond 

en de spanning terugkwam in de 
wedstrijd.
Atlantis nam het heft in eigen hand 
en Maartje scoorde een heel mooi 
rustig omdraaiballetje, gevolgd door 
alweer een schot van Stef. Na weer 
een doelpunt van Badhoevedorp, 
scoorde Matthijs een mooi punt. 
Daarna volgden Iris met een schot 
en Stef met een doorloopbal. Dat 
was weer eens wat anders dan al de 
schoten die hij tot nu toe had ge-
daan. Aan het eind kreeg Atlantis 
nog twee puntjes tegen, maar uit-
eindelijk wonnen ze terecht met 
9-11.
Atlantis A3 heeft er weer twee pun-
ten bij! Al met al was het een zeer 
spannende en indrukwekkende 
wedstrijd, waarbij de A3 met ver-
rassende combinaties kwam en liet 
zien tot zeer goed spel in staat te 
zijn. 
Met dank aan de invallers, coach 
Nicole en enkele razend enthousi-
aste fans op de tribune kon Atlan-
tis A3 deze prestatie neerzetten. 
Moedigt u de A-spelers de volgen-
de keer ook aan? Dat kan 4 februari 
om 16.20 in de Phoenix in Mijdrecht.

Bingo bij
S.V. Hertha
Vinkeveen - Op zaterdagavond 11 
februari is er een feestelijke bingo 
bij Sport Vereniging Hertha aan de 
Mijdrechtsedwarsweg in Vinkeveen. 
Er zijn wederom mooie prijzen te 
winnen. De zaal is open vanaf 19:30 
uur en de bingo start om 20.30 uur. 
Het eerste kopje koffie/ thee is gra-
tis.

Verenigingskampioenschappen 
jeugd bij BVM
Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
ook de jeugd van de BVM haar 
kampioenschappen gegooid. Er 
werd gespeeld in 2 klassen, te we-
ten pupillen en aspiranten.
De pupillen gooiden in de voorron-
de 3 games en in de finale 2 games
De aspiranten moesten 5 games 
gooien in de voorronde en 4 in de 
finale. 
Sandra Berger was het enige pu-
pillen-meisje. Zij gooide in de voor-
ronde 111, 118 en 114. Haar finale 
games waren 116 en 136. Met een 
totaal van 595, gemiddeld 119 werd 
ze verenigingskampioen. Bij de pu-
pillen jongens waren er 6 deelne-
mers.
Hiervan mochten er 3 finale spelen.
Op de 6e plaats eindigde Kjartan 
Kop met een gem. van 71,6. Vijfde 
werd Daniel Heinsbroek, zijn gem. 

72,3. Samuel van IJzendorn werd 4e 
met een gem. van 80. Maurice Piet 
gooide in de voorronde 277, zijn fi-
nale games 116 en 106. Hij eindig-
de op de 3e plaats met een gem. van 
99,8.
Op de tweede plaats eindigde Mit-
chell van Kooten met een gem. van 
106.
Kampioen pupil werd Jean Luc v.d. 
Zande met een gem. van 115,6.
Bij de aspiranten waren er twee 
deelnemers. Na de voorronde stond 
Richard van der Vaart op 668 pins 
en Nick van der Jagt op 684 pins.
De finale games van Richard waren 
160, 125, 134 en 143. Totaal 1230 = 
136,6 gem. Hij eindigde hiermee op 
de 2e plaats.
De finale games van Nick waren 
144, 141, 139 en 128. Met 137,3 mag 
hij zich kampioen noemen van 2012.

Vrijdag prijsklaverjassen 
in Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 3 fe-
bruari 2012 is er prijsklaverjassen 
om fraaie prijzen voor iedereen in 
Café de Merel aan Arkenpark Mur 
43, tel. 0297-263562. U dient aan-
wezig te zijn om 20.00 uur en uiter-
lijk om 20.15 zal gestart worden met 
kaarten. Er zullen viermaal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond:
1 Jopie de Busser 7571 punten 
2 Frans Bierstekers 6839 punten
3 Jan von Kouwen 6805 punten
4 Ria v.d. Laan  6743 punten
5 Pleun Vis  6633 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Riet Gulbay met 4695 punten. Op 
de volgende data zal er ook gekaart 
worden in Café de Merel, dus op 3 
en 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 13 
en 27 april, 11 en 25 mei , 8 en 22 ju-
ni en 6 juli .

Ontketend Hertha3Futsal 
wint vermakelijk duel
Vinkeveen - Hertha3Futsal is een 
jong, gretig en talentvol zaalvoet-
balteam. Waar vorig jaar als Hertha-
4Zaal nog een tweede plaats werd 
bemachtigd, doen zij nu in de 6e 
klasse weer volop mee voor de bo-
venste plaatsen. 

Met dragende krachten als Hoep, 
De Reedt, Wick en Tinus. Spielführer 
Maria, goalie Zorggras en topscorer 
Rooney worden er vaak mooie wed-
strijden in thuishaven De Boei klaar-
gespeeld.
Zo ook op de 23ste van janua-
ri, waarin werd aangetreden tegen 
het van te voren lager ingeschat-

te UVV6. Dit bleek ook wel, want zij 
werden met een eenvoudige 3-0 op-
zijgezet. Rooney scoorde hier twee-
maal en Hoep wist na een mooie 
aanval ook een doelpuntje mee te 
pikken.
Omdat de Reedt achterin alles al 
harkend dicht hield, kon Zorggras 
zijn doel schoon en de nul houden. 
Dit was een unicum in z’n Hertha 
carrière.

De volgende thuiswedstrijd is op 13 
februari om tien uur in Sporthal De 
Boei tegen Maarssen 7. Dit kan een 
mooie pot voetbal opleveren, dus 
schroom niet en kom gezellig kijken.
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Korfballers Atlantis 1 pakken 
belangrijke punten
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 pakte afgelo-
pen zaterdag zijn tweede overwin-
ning op rij. Na vorige week gewon-
nen te hebben van de kampioens-
kandidaat DKV IJmuiden, wist At-
lantis ook deze week de punten in 
Mijdrecht te houden. Afgelopen za-
terdag speelde Atlantis zijn thuis-
wedstrijd tegen DSO uit Alkmaar. 
Nadat in de uitwedstrijd de punten 
helaas voor DSO waren, bleven ze 
deze week in Mijdrecht. Door deze 
overwinning passeert Atlantis DSO 
op de ranglijst. Dit was dus een be-
langrijke overwinning voor de korf-
ballers uit Mijdrecht.
Nadat de spelers en coaches van 
Atlantis, DSO en de teams van de 
week, de E1 en E2, waren voorge-
steld aan het publiek, kon de wed-
strijd beginnen. Er werd in dezelf-
de opstelling gestart als in de wed-
strijd tegen DKV. Onder de leiding 
van coach Frits Bruijntjes startten 
in de aanval Alex van Senten, Bas 
Bogaard, Lisanne van Doornik en 
Janneke van Ginkel. In de verdedi-
ging stonden Mark Goverse, Jelmer 

Steen, Sandra ScherpGortenmulder 
en Joyce Gortenmulder.
Atlantis begon scherp aan de wed-
strijd. De aanval van DSO werd strak 
verdedigd en de verdediging van 
Atlantis onderschepte erg veel bal-
len in de aanval van DSO. Atlantis 
kon de score openen en uitbreiden 
naar een 4-0 voorsprong. DSO deed 
gedurende de wedstrijd nog wel 
wat terug, maar Atlantis heeft haar 
voorsprong geen moment uit han-
den gegeven.
In de tweede helft kwam Chantal 
Poolman in de ploeg voor Janneke 
van Ginkel en later kwam A1-speel-
ster Ciska Taal in het veld voor Joy-
ce Gortenmulder. De wedstrijd ein-
digde in een 16-12 overwinning. Een 
belangrijke overwinning!
Komende zaterdag 4 februari speelt 
de selectie van Atlantis tegen het 
sterke en fysieke Madjoe in Rijns-
burg en zal er ook dan weer alles 
aan doen om punten te pakken. De 
eerste thuiswedstrijd in sporthal de 
Phoenix in Mijdrecht zal plaatsvin-
den tegen VZOD op 11 februari om 
18.40.

Puppytraining van start bij 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
van zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppy-training is 
het aanleggen van een basis voor 
het tennisspel. Met name gaat het 
om het trainen van de balvaardig-
heid door oefeningen als vangen, 
stuiteren, gooien en goed kijken 
naar de bal.
De lessen beginnen op woensdag 
15 februari. De laatste les (woens-

dag 21 maart) wordt feestelijk afge-
sloten met het behalen van het bal-
vaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de 
puppy-training, hoeven de kinderen 
geen lid te zijn van Tennisvereniging 
Wilnis. Voor slechts 25,- kan uw 
kind deelnemen aan deze vijf spe-
ciale lessen.
Wilt u meer informatie of uw kind 
opgeven? Dan kunt u contact opne-
men met 
Saskia van Loon 0297-273433/  
saskiavanloon@gmail.com

Atlantis 5 komt net tekort 
tegen koploper
Mijdrecht - Zaterdag 28 janua-
ri speelde het door Roebeson ge-
sponsorde Atlantis 5 korfbalteam 
uit tegen koploper Velocitas in Lei-
derdorp. Het Atlantis veteranenteam 
kampt momenteel met afwezigen en 
speelt vrijwel zonder reservespelers. 
Al snel bleek dat Velocitas van plan 
was even de winst te pakken, maar 
daar moesten ze uiteindelijk wel wat 
voor doen.
Gedurende de hele wedstrijd had 
Atlantis de handen vol aan de te-
genstander, maar de punten wer-
den gelijk verdeeld en Atlantis 5 
stond zelfs even een puntje voor. 
Net voor de rust kreeg Anouk een 
bal pijnlijk op haar vinger en werd 

de wedstrijd tijdelijk gestaakt. Na 
een korte ijskoeling en goed aange-
brachte tape kon ze gelukkig weer 
verder. Het team bestaande Miran-
da, Wilma, Anouk, Sylvana en Jenny 
alsmede Joeri, Piet, Wim, Sander en 
Rogier heeft tot het laatst geknokt 
voor de punten, maar kon niet voor-
komen dat in de eindfase de tegen-
stander twee puntjes extra kon sco-
ren. De eindstand werd 7–5.
Met de wetenschap dat in de laatste 
wedstrijden in de zaal er punten in 
het verschiet liggen, ging het team 
na de wedstrijd gezellig met elkaar 
een hapje eten. Zaterdag 2 februari 
speelt Atlantis 5 om 17.30 uur thuis 
tegen Pernix.

Atlantis A1 laat publiek 
genieten
Mijdrecht - Grote winnaar afge-
lopen zaterdag bij de korfbalwed-
strijdwedstrijd Atlantis A1–ODO A1 
was ongetwijfeld het massaal aan-
wezige publiek. Ondanks dat At-
lantis A1 met 20-21 verloor, kreeg 
het een schitterende wedstrijd te 
zien waarin beide ploegen prachti-
ge staaltjes korfbal lieten zien. Het 
belang van deze wedstrijd was voor 
beide ploegen duidelijk; de winnaar 
heeft weer even lucht en de verlie-
zer zal moeten blijven knokken te-
gen degradatie. Het doelsaldo van 
Atlantis na negen wedstrijden is 
121-148 en dat van ODO 85-90, het 
was dus een wedstrijd tussen de 
meest- en de minstscorende ploeg.
De voorbereiding voor de ploeg uit 
Mijdrecht was anders dan normaal; 
erelid Rien Pothuizen hield voor 
deze gelegenheid een opbeurend 
praatje tegen de jeugdige talenten. 
Dit werd door iedereen als bijzonder 
positief ervaren.
Onder leiding van scheidsrechter 
Vink begon Atlantis A1/Van Dam 
aan deze lastige klus, met in het 
achterhoofd de 11-9 nederlaag des-
tijds in Maasland, de ploeg was su-
pergemotiveerd om deze belangrij-
ke wedstrijd in een overwinning om 
te zetten. De bezoekers lieten di-
rect zien dat ook zij vandaag voor 
de overwinning gingen en scoorden 
het eerste doelpunt, de gelijkmaker 
liet echter niet lang op zich wach-
ten. De daaropvolgende 2-1 voor-
sprong werd direct door ODO weer 
gelijkgetrokken. Atlantis liep vervol-
gens uit naar 4-2, maar ODO stond 
nu op scherp en nam brutaal de lei-
ding; 4-6. Beide ploegen ontliepen 
elkaar niet veel en het verschil bleef  
1 à 2 doelpunten tot aan de stand 
van 6-7. Een kleine inzinking bij At-

lantis gaf ODO vleugels en de be-
zoekende ploeg liep uit naar 6-10. 
Wat Atlantis ook probeerde, het kon 
niet dichterbij komen en zo werd er 
een ruststand bereikt van 10-14.

Marijke Pauw en Arie Zaal wisten 
de ploeg voor te houden dat een 
verschil van vier doelpunten in een 
zaalwedstrijd niets voorstelt en dat 
de wedstrijd nog alle kanten op kon, 
dat het hoge tempo dat ODO de eer-
ste 30 minuten liet zien moest toch 
zijn tol gaan eisen en dat het nu de 
beurt aan Atlantis was om ODO zo-
danig onder druk te zetten dat het 
fouten moest gaan maken. De twee-
de helft kende een uitstekende start 
voor Atlantis, het team kwam terug 
tot 12-14, maar ODO gaf zich niet 
gewonnen en schoot zich naar 12-
16. Vervolgens liep de Maaslandse 
ploeg nog verder uit en bij 14-20 le-
ken de kaarten geschud en zag At-
lantis de bui al hangen.
Maar, met vijf doelpunten op rij en 
dus een stand van 19-20 was al-
les weer mogelijk en begonnen de 
twee laatste en zeer spannende mi-
nuten. Het werd een ware thriller 
waarbij het publiek op het randje 
van de bank was gaan zitten. Er viel 
nog niets te zeggen over de afloop 
en toen ODO de 19-21 vierde, kwam 
Atlantis al weer tot 20-21 en had het 
nog alle kansen op de gelijkmaker. 
Maar het mocht niet baten, er zou-
den geen doelpunten meer vallen, 
en zo stond Atlantis A1 met lege 
handen. Doelpuntenmakers: Jeroen 
Korver(8x), Ciska Taal(4x),Sharon 
Moen(3x), Megan van Aken(2x) 
Goof van Straaten, Sophia van der 
Horst en Maarten Helsloot (allen 
1x). Zaterdag 4 februari speelt At-
lantis A1 uit bij Fortuna in Delft.

Atlantis C1 speelt heel 
goed maar verliest toch
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 28 
januari speelde het door Bos meu-
belstoffeerderij gesponsorde korf-
balteam Atlantis C1 in Leiden tegen 
Pernix. De vorige ontmoeting tussen 
beide teams resulteerde in een 4-13 
nederlaag en dus was de C1 ge-
brand op een goed resultaat in de 
returnwedstrijd.
Het was voor deze wedstrijd belang-
rijk dat Atlantis niet gelijk tegen een 
fikse achterstand aan zou lopen, 
maar dat goed mee zou blijven sco-
ren met Pernix. Op die manier zou 
de C1 mee kunnen gaan in de wed-
strijd en het uiteindelijk afmaken.
De wedstrijd begon en na een paar 
minuten schoot Pernix de 1-0 erin, 
maar al snel volgde de 1-1 van Yara. 
Pernix nam het spel weer kort over 
en scoorde de 2-1. Al snel volg-
de weer het antwoord van Atlantis 
door middel van een doelpunt van 
Kevin. Toen was het kwartiertje van 
Pernix aangebroken waarin ze uit-
liepen naar een stand van 7-2. San-
der maakte nog de 7-3 en met de-
ze stand gingen de teams de rust in.

Knokken
In de rust gaven de coaches Sandra 
Gortenmulder en Jeroen Korver aan 
dat de C1 moest blijven knokken en 

vooral ervoor moest zorgen dat in de 
verdediging de bal snel werd afge-
vangen zodat Pernix weinig schoten 
kon lossen.
De tweede helft begon en Atlantis 
liet zien dat het goed geluisterd had. 
Binnen twee minuten lagen de 7-4 
door Kevin en de 7-5 door Amy erin. 
Dat Atlantis zo goed liet zien dat ze 
zich daadwerkelijk wel konden me-
ten met de tegenstander moest wel 
even een tik voor Pernix geweest 
zijn. Maar Pernix liet zien dat ze qua 
ontwikkeling nog net iets verder zijn 
dan Atlantis. Ze liepen uit naar een 
14-5 voorsprong, waarna Saskia een 
einde maakte aan de doelpuntloze 
periode. Pernix scoorde nog de 15-
6, waarna Joelle een einde maakte 
aan de wedstrijd met de 15-7.
De C1 heeft een geweldige wed-
strijd gespeeld waarin ze hebben la-
ten zien dat ze zich blijven ontwik-
kelen. De coaches weten waar er op 
getraind kan worden om het team 
nog beter te maken.

Zaterdag 4 februari speelt de Atlan-
tis C1 om 15.20 uur in de Phoenix 
sporthal tegen KZ/Hiltex C2. Kom 
allemaal kijken om te zien hoe At-
lantis zich naar een overwinning 
gaat strijden.

Aspiranten van De Vinken 
schaatsen clubrecords
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 27 
januari zijn de aspiranten van korf-
balvereniging De Vinken een avond 
op stap geweest. Aangevoerd door 
de enthousiaste leiding werd er bij 
de tweede aspirantenavond van het 
seizoen fanatiek geschaatst.

Aspiranten
Naast de korfbaltrainingen en 
-wedstrijden wordt er bij De Vinken 
nog meer gedaan voor de jeugd. Er 
wordt ongeveer vier keer per jaar in 
elke leeftijdscategorie een gezellige 
avond georganiseerd. Zo hebben de 
aspiranten eerder dit jaar al records 
gebroken met bowlen. Dit keer kon-
den de schaatsen uit het vet ge-
haald worden.

Schaatsen
Onder aanvoering van de aspiran-
tencommissie werd er afgereisd 
naar de schaatsbaan in Haarlem. 
Nadat de schaatsen waren onderge-

bonden, konden de kinderen kiezen 
om te schaatsen op de wedstrijd-
baan of op het ijshockeyveldje. De 
helft ging lekker fanatiek schaatsen 
en zag je op de wedstrijdbaan. Ter-
wijl de andere helft het al snel beke-
ken had en zittend op de schaats-
hulprekjes nieuwe vrienden aan het 
maken was. Zo werd er naast het 
schaatsen van clubrecords ook nog 
aan de PR gewerkt van de korfbal-
vereniging. Na het maken van vele 
leuke foto’s is de aspirantengroep 
klaar voor het komende winter-
weer voor het schaatsen op natuur-
ijs. Met 14 aspiranten, mooi vries-
weer en een hoop plezier kijkt de 
aspirantencommissie terug op een 
geslaagde tweede aspirantenavond 
van het seizoen 2011-2012! 

Voor meer informatie en fo-
to’s kijk dan eens op de inter-
netsite van de korfbalvereniging:  
www.de-vinken.nl

Denk en Zet 1 klimt op 
naar gedeelde vierde plaats
Vinkeveen - Met een knappe winst 
op IJsselstein 2 kijkt het eerste van 
Denk en Zet eindelijk weer naar de 
bovenste 3 plaatsen. De eerste winst 
werd binnengehaald door Cees Ver-
burg, in een combinatie rijke partij 
liet de nestor zien nog goed scherp 
te zijn. Hoe meer grappen er in de 
partij zijn hoe leuker Verburg het 
lijkt te vinden. 0-1. Al vrij snel werd 
deze overwinning gevolgd door re-
mises van Bram Broere –bord 4 en 
Henk van de Plas op bord 8. Stand: 
1-2.
Waar Bram een plusremise had 
moest Van de Plas secuur blijven 
schaken, maar hij wist dat spelen 
met lopers van ongelijke kleur ook 
met een pionnetje minder wel re-
mise te houden is. De mooiste par-
tij van de avond werd gespeeld door 
Harris Kemp; hij zadelde zijn tegen-
stander op met een scala aan com-
binaties en matdreigingen. Heel 
knap hield Harris echter het hoofd 
koel toen hij zag dat geen der aan-
nemelijke offers tot de overwin-
ning zou leiden. Rustig een vol-
le toren winnen was het alterna-
tief en uiteraard ook voldoende voor 
de winst. 1-3. De beste, in techni-
sche zin, partij van de avond werd 
gespeeld door Jan de Boer op bord 
3. In een zeer moeilijk eindspel koos 
Jan steeds voor de beste voortzet-
ting en in tempo haalde hij de partij 
naar zich toe, 1-4.

Topscore
Hiermee is hij halverwege de com-
petitie de topscorer van het eerste 
team in externe wedstrijden met 4 
uit 5! Invaller Hendrik Palm toonde 
ook nu weer aan in moeilijke stellin-
gen de rust te kunnen bewaren, re-
mise was zijn deel wat de stand op 
1 1Ž2 - 4 1Ž2 bracht. Ondertussen 
had Jeroen Vrolijk zijn tegenstander 
in de hem geliefde Aljechin-ope-
ning volledig van het bord gespeeld. 
Zoals Jeroen dit seizoen al diver-
se malen gemerkt heeft was Vrou-
we Fortuna - hoewel, heeft deze da-
me in het nobele schaakspel wel 
bestaansrecht ?- hem niet gunstig 
gezind. Jeroen overzag een simpe-
le paard vork wat hem de kwaliteit 
en daarmee de partij kostte. 2 1Ž2 
- 4 1Ž2. Op bord 1, tenslotte moest 
Kroon goed aan de bak. Zijn tegen-
stander bediende zich van de Mera-
ner, de opening waarvan Kroon 
dit jaar zelf ook graag gebruik van 
maakt. Voordeel was dat Henk in dit 
complexe systeem goed wist waar 
hij heen moest en heel geleide-
lijk kwam de tegenstander dan ook 

minder te staan. Toen Kroon met 
een toren en dame op de 7e rij bin-
nenkwam was het vonnis snel vol-
trokken. Gevolg: een ruime overwin-
ning 2 1Ž2 - 5 1Ž2 voor de Denk en 
Zet/Advisor spelers.

Achttal
Het tweede achttal behaalde een 
knappe overwinning op Ons Genoe-
gen 3 uit in Amersfoort. Verrassend 
sterk kwamen de Denk en Zetters 
uit de startblokken, in no-time ston-
den de op voorhand toch kansloos 
geachte Vinkeveen/Wilnissers op 
een 2-0 voorsprong. Verantwoorde-
lijk hiervoor waren op bord 8 Freddy 
Weinhandl en op bord 7 Evert Kro-
nemeijer. Laatstgenoemde is mo-
menteel toch in grootste vorm, wat 
menig tegenstander ook in de in-
terne competitie al tot zijn schade 
ervaren heeft. In de externe comp. 
heeft Evert inmiddels een 3 uit 4 
score behaald! Het was dat bij cap-
tain Engel Schreurs de vermoeid-
heid wat toeslag want er had meer 
dan de nu verkregen remise ingeze-
ten.  2 1Ž2  - 1Ž2  voorsprong.
Een verlies van Cees Kentrop op 
bord 3 gaf de Amersfoort-spelers 
weer de aansluiting. En daar ook 
op de overige borden de Denk en 
Zet–spelers niet florissant stonden 
zag de toekomst er toch wat som-
ber uit. Thierry Siecker, dit jaar de 
kopman van het tweede, had dan 
ook voldoende aanleiding om toen 
zijn tegenstander hem remise aan-
bod, nog eens even stevig door te 
schaken. Het mocht niet baten, het 
bleef remise, wat de stand nog wel 
op 3-2 in het voordeel van de Denk 
en Zetters hield, maar op de overi-
ge borden zag het er niet al te vrolijk 
uit. Na het verlies van Gerben Roos 
stond men dan ook gelijk.
Gesteld kan worden dat de ervaring 
de doorslag gaf. Jan Smit op bord 
2 stond een ruime kwaliteit achter 
maar wist slim de Toren van de te-
genstander op te sluiten en de par-
tij in remise te laten belanden. Al-
les hing toen af van de partij van 
Hendrik Palm. In een misschien 
iets mindere stelling en in behoor-
lijke tijdnood liet Palm zien vroeger 
wel een niveautje hoger geschaakt 
te hebben. De snel te spelen zetten 
waren allemaal heel secuur en toen 
Palm ook nog met zijn Koning een 
pionnetje wist te verschalken was 
de volle buit en daarmee de eerste 
overwinning van de Denk en Zet-
Advisor spelers een feit.
Uiterst tevreden kon met de kei-
stad verlaten.

Heijman en Dam winnen 
zesballentoernooi
Vinkveen - Martie Heijman en Teus 
Dam zijn de winnaars geworden van 
het zesballen Vinkeveen-toernooi 
2012 van Biljartclub De Merel.
Maar liefst 16 spelers en speelsters 
plaatsten zich voor de finales van 
het zesballentoernooi van biljartclub 
de Merel afgelopen zaterdag 28 ja-
nuari en dat leverde de volgende 
winnaars op:
In de C-poule kon Jeroen van Rijn 
Teus Dam niet de baas in de fina-
le en werd Jeroen keurig tweede 
tegen de prima spelende Teus. Als 
goede derde kwam nieuweling in 
dit spel Bart Hoffmans uit de bus die 
nog wat onwennig de finale inging 
om zijn punten te scoren maar net-
jes derde werd. In de B-poule won 
Martien Heijman glansrijk de fina-
le van Wim Berkelaar, Martien was 
een klasse apart, tweede werd de 
toch sterkspelende Wim die Ger-
rit Schuurman het nakijken gaf, en 
Gerrit dus naar de derde plaats ver-
wees. Sterke spelers als Hans van 
Rijn, Jeroen Berkelaar (kon de druk 
niet aan ondanks zijn vele suppor-
ters, het zou te maken kunnen heb-

ben met zijn late werkzaamheden 
die avond ervoor) en Hans Levy 
moesten het toch maar even tegen 
Martien 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 29 ja-
nuari van start gegaan. De eerste 
kwartfinalisten zijn al bekend name-
lijk Ton Driehuis, Wil Bouweriks, de 
sterkspelende Eduard van Heuven 
en Gijs Rijneveld U kunt zich nog 
opgeven voor het driebandentoer-
nooi via onderstaand telefoonnum-
mer, maar wees er snel bij want vol 
is vol, dat wil zeggen tot de 64 deel-
nemers en dan stopt de inschrijving. 
Er zijn nog enkele plaatsen open.
Het toernooi vindt plaats in Café de 
Merel, Arkenpark Mur, tel. 0297-
263562/0297-264159, e-mail Café 
de Merel: thcw@xs4all.nl 




