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90-jarige Wilnisse 
doorziet babbeltruc
Wilnis - Een 90-jarige bewoon-
ster van de Herenweg dreigde 
het slachtoffer te worden van 
een babbeltruc. De babbeltruc 
mislukte doordat het slachtoffer 
doorkreeg dat er iets niet in de 
haak was en aankondigde om 
hulp te gaan bellen. Door haar 
alerte optreden kon even later 
een 25-jarige vrouw uit Lelystad 
worden aangehouden. 
Omstreeks 17.45 uur belde een 
vrouw aan bij de woning met de 
mededeling dat zij van de thuis-
zorginstelling was. De bewoon-
ster liet haar binnen, maar be-
trapte de vrouw even later toen 
zij aan het neuzen was in een 
kast. De onbekende bezoek-
ster ging er vandoor in een au-
to. Een getuige ging er nog ach-
teraan en kon het kenteken no-
teren. Aan de hand daarvan kon 
de politie enige tijd later in Lely-
stad een 25-jarige vrouw uit die 
plaats aanhouden. De verdach-
te is overgebracht naar het bu-
reau.

Ontwikkeling Molenhof laat 
lang(er) op zich wachten
Mijdrecht - Het is al lange tijd stil 
rond de herontwikkeling van win-
kelcentrum Molenhof (met de Pas-
sage Molenhof) in de Mijdrecht-
se Dorpsstraat. Hoogvliet Beheer 
uit Hazerswoude-Rijndijk is ge-
noemd als de projectontwikkelaar 
die de zaken voortvarend ter hand 
zou nemen. Maar er gebeurt nog 
altijd niets, veel winkelruimten van 
Molenhof staan leeg en het com-
plex dreigt te verpauperen. Het 
aanzien van het Mijdrechtse cen-
trum wordt er niet beter op. Alleen 
Blokker huurt er nog winkelruimte. 
De winkel van de DA drogist op de 
hoek met de Kerkvaart is particu-
lier eigendom en die zal eerst door 
de projectontwikkelaar aangekocht 
moeten worden. Vervolgens moet 
de DA drogist naar een andere (tij-
delijke?) winkelruimte verhuizen. In-
middels gaat het verhaal dat de cri-
sissituatie roet in het eten gooit en 
dat er daarom nog steeds niets con-
creets gebeurt. Dat berust slechts 
gedeeltelijk op waarheid want het 

project is (nog) niet van de baan. Zo 
is momenteel de situatie.

Even een terugblik. Het was op 
26 mei 2009 dat de directeur van 
Hoogvliet Beheer BV, de heer Cor 
Jan Schreuder, op het gemeen-
tehuis met de toenmalige burge-
meester Marianne Burgman en de 
heren Paul Reurings (Reurings Be-
heer BV) en Patrick van Lamme-
ren (Top Vastgoed Planontwikke-
ling BV) een intentieovereenkomst 
ondertekende voor invulling van het 
plan voor de nieuwbouw van win-
kelvoorzieningen met woningen op 
het Haitsmaplein en het Molen-
hof in Mijdrecht. Het plan voor het 
Haitsmaplein is inmiddels van de 
baan, maar de herontwikkeling van 
Molenhof staat nog steeds over-
eind. Op 29 juni 2011 onderteken-
den alleen Schreuder en burge-
meester Burgman in dat licht gezien 
een samenwerkingsovereenkomst 
waarin de voorwaarden zijn vast-
gelegd waarop Hoogvliet het com-

plex Molenhof in het centrum van 
Mijdrecht zal ontwikkelen. Daar-
in is voorts bepaald dat er een ont-
werp zou worden uitgewerkt en de 
gemeente voor de nodige vergun-
ningen zou zorgen. Vervolgens kon 
in oktober 2012 het project in gang 
worden gezet. Dat richt zich op de 
vernieuwing van het noordelijk deel 
van het Mijdrechtse centrum. Het 
bestaande winkelcentrum Molen-
hof, het parkeerterrein en de omlig-
gende woningen worden afgebro-
ken. Hoogvliet Beheer bouwt ver-
volgens een nieuw complex met 
verschillende winkels en een Hoog-
vliet-supermarkt inclusief ongeveer 
40 woningen. Het plan voorziet ver-
der om onder het winkelcentrum 
een parkeergarage aan te leggen 
met ongeveer 150 parkeerplekken. 
De ingang komt aan de Kerkvaart. 
Dit was het plan zoals dat op tafel is 
gelegd. Maar sindsdien is het oor-
verdovend stil gebleven. 

Lees verder elders in deze krant.

Nieuwe tarieven voor het  
pontveer Nessersluis
De Ronde Venen - Het college 
van B en W heeft de gemeenteraad 
voorgesteld de tarieven van het 
pontveer Nessersluis met ingang 
van 1 april 2013 aan te passen. 
Onder andere als gevolg van de be-
tere doorstroming op de A2, is het 
aantal overzettingen de afgelopen 
jaren verminderd en het tekort op 
de exploitatie van het pontveer toe-
genomen. Voorgesteld wordt de ta-
rieven te verhogen om het tekort te-

rug te dringen. Het pontveer vaart 
dagelijks tussen 7.00 en 23.00 uur 
heen en weer tussen Nessersluis en 
de Amsteldijk in Amstelveen. De af-
gelopen jaren is het gebruik van de 
pont afgenomen, waardoor het te-
kort op de exploitatie is toegeno-
men. In 2011 bedroeg dat 28 dui-
zend euro en de verwachting is 
dat het tekort komend jaar verder 
stijgt als er niets gebeurt. Het col-
lege stelt daarom de gemeente-

raad voor de tarieven te verhogen 
zoals  onderstaand staat vermeld. 
Voor de bewoners van Nessersluis 
blijft een gereduceerd tarief gel-
den. Een voetganger gaat 0,50 eu-
ro betalen, een fi ets, bromfi ets, tan-
dem of snorfi ets 0,70 euro, een auto 
1,60 euro en een vrachtauto, tractor 
of bestelbus 2,00 euro. De gemeen-
teraad zal waarschijnlijk in haar ver-
gadering van februari hier een be-
sluit over nemen.

Twee vliegen in één klap
De Ronde Venen - Het nieu-
we jaar is begonnen en al na een 
week was Mijdrecht wit gekleurd. 
Voor de één betekent dit altijd 
weer veel pret, maar voor ande-
ren komt dit neer op thuisblijven 
en wachten tot het weer voorbij 
is. Met dit in het achterhoofd zijn 
de jongens Tycho, Mark en Kees 
aan de slag gegaan om twee doe-
len te dienen. Aan de ene kant 
moesten de ouderen iets gehol-
pen worden en aan de andere 
kant was er een goed doel geko-
zen, dit in verband met de goede 

doelen markt van het VeenLan-
den College. De jongens beslo-
ten elk op hun eigen manier de 
mensen te helpen en zo een zak-
centje voor de stichting Japthi op 
te halen. Er werden lege fl essen 
opgehaald en ook de tuinpaad-
jes van enkele Mijdrechtenaren 
werden vrij van sneeuw gemaakt. 
Er kwam zelfs nog een laagje 
strooizout overheen zodat men er 
meerdere dagen plezier van heeft 
gehad. Op de foto staan de jon-
gens met hun ‘cheque’. 
Goed gedaan, jongens! 

Cultuur 
onderneemt 
in Utrecht

Lees in de provincie
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze 
rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld 
over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de 
plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De offi ciële bekendmakingen en medede-
lingen 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 omge-
vingsvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Oldenhoff 31 Wijzigen van de uitbreiding  - Bouwen W-2013-0031 18-1-2013
 van de woning 

Baambrugge
Zand- en Jaagpad 33 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0028 18-1-2013

Mijdrecht
De Passage 30 Aanbrengen van lichtreclame - Bouwen W-2013-0029 17-1-2013
De Passage 30 Melden van brandveilig gebruik - Melding 
    brandveilig 
    gebruik W-2013-0030 17-1-2013

Waverveen
Veldweg 1 Bouwen van een veldschuur - Bouwen W-2013-0033 22-1-2013

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.

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Dominee Bleekerhof 5 Oprichten van een garage  - Bouwen W-2012-0528 23-1-2013
 voor 2 auto’s - RO (afwijken 
    bestemming) 
Gein-Noord 62a Realiseren van een kaasmakerij - RO (afwijken  W-2012-0622 18-1-2013
 met winkel   bestemming) 

Baambrugge
Donkervlietse  Bouwen van een schuurdak op - Bouwen W-2012-0595 21-1-2013
Binnenweg 5 bestaande betonnen bak 

Vinkeveen
Donkereind 4 Het herbouwen en slopen van  - Bouwen W-2012-0616 22-1-2013
 een bestaande schuur - RO (afwijken 
    bestemming)
  - Monument
  - Slopen 
Groenland 54 Plaatsen van een dakkapel aan  - Bouwen W-2012-0668 23-1-2013
 de voorzijde van de woning 
Groenlandsekade 9-13 Verlengen van de termijn tot  - RO (afwijken  W-2012-0646 22-1-2013
 1 januari 2014, voor een tijdelijke    bestemming) 
 vergunning voor een romneyloods  

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 1 februari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide voorbe-
reidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende vergunningen gedu-
rende zes weken ter inzage:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Mijdrecht
Hofl and 203 Het plaatsen van een tijdelijke  - Bouwen W-2012-0354 23-1-2013
 loods voor een periode van 5 jaar - RO (afwijken 
    bestemming) 

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan 
binnen een termijn van zes weken na aanvang van de terinzagelegging een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt 
door de rechtbank griffi erecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel 
kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de 
voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van 
een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank 
griffi erecht geheven.

 VOORNEMEN TOT VERLENING OMGEVINGSVERGUNNING UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 1 februari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de 
ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht.

Straatnaam Aard van het project/inrichting Activiteiten  Aanvraagnr.

Mijdrecht
Industrieweg 6 Herbestemming - Bouwen   W-2012-0100
 van een watertoren - Monument
  - RO (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 mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. 
Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als rede-
lijkerwijs 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.

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

Datum Evenement Locatie Activiteit

Maandag 11 maart t/m Circus IARZ - Parkeerterrein bij sv Argon circus-
zondag 17 maart 2013 Italiano aan de Hoofdweg 85b,  voorstellingen 
Diverse tijdstippen  3641 PR te Mijdrecht

Zondag 14 april Ruilbeurs Tienboerenweg 15H,  Ruilbeurs voor
07.00–14.00 uur  3641 RA te Mijdrecht onderdelen

Pinksterweekend; Vinkefeest “Evenementen terrein” aan Feestweek van
Donderdag 16 mei t/m   de Demmerik te Vinkeveen Vinkeveen
maandag 20 mei 2013   Div. activiteiten
Do. 14.00-01.00 uur   met muziek
Vr. 14.00-02.30 uur   en kermis
Za. 12.00-02.30 uur
Zo. 12.00-01.00 uur

Zondag 26 mei 2013 AMC-loop Start/fi nish bij het AMC in Amsterdam Z-O.  hardloop-
09.00-15.30 uur  Route; diverse wegen in de gemeente  evenement
  De Ronde Venen
   
Inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeente-
huis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een 
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evene-

mentenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, 
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 
16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij het volgende verkeersbesluit heeft genomen. Dit besluit betreft de 
volgende verkeersmaatregel:
- Het instellen van een stopverbod ter hoogte van de Hollandse Kade aan weerszijden van de uitweg van het apparte-

mentencomplex Spoorlaan 58-94 / 57-95, 1391 SZ. Abcoude door het aanbrengen van gele doorgetrokken strepen.
Geconstateerd is dat de bewoners van het appartementencomplex bij het uitrijden van de garage via de uitweg proble-
men ondervinden bij het oprijden van de Hollands kade. Die problemen worden veroorzaakt door het slechte zicht op de 
Hollandse kade vanwege geparkeerde voertuigen direct naast de uitweg. Door een parkeerverbod in te stellen voor het 
deel direct naast de uitweg ontstaat er beduidend beter zicht waardoor de verkeersveiligheid verbetert. Dit besluit ligt 
met ingang van 31 januari 2013 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 
111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van 
het BABW. 

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

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

 ONTHEFFING TIJDELIJKE PLAATSING CONTAINER
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 januari 2013 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 de bewoners van Amsterdamsestraatweg 
7 ontheffi ng hebben verleend om tijdelijk een container te plaatsen aan de Amsterdamsestraatweg 7, 1391 AA in Ab-
coude. Dit in verband met een verbouwing aan de Amsterdamsestraatweg 7 in Abcoude. De vergunning geldt voor de 
periode maandag 4 februari 2013 tot en met vrijdag 8 maart 2013.

Bezwaar
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 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 voorzie-
ning wordt griffi erecht geheven.

 MANDAATBESLUIT ONTHEFFINGEN TEN BEHOEVE VAN LANDBOUWVOERTUIGEN 
 EN MOTORRIJTUIGEN MET BEPERKTE SNELHEID
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 29 november 2012 hebben besloten het mandaatbesluit onthef-
fi ngen ten behoeve van landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid (voertuigen als bedoeld in de 
afdelingen 7, 8 en 14 van hoofdstuk 5 van de Regeling Voertuigen) vast te stellen. Het verlenen van ontheffi ngen voor 
exceptioneel transport is per 1 januari 2006 wettelijk opgedragen aan de Centrale Ontheffi ngverlening van de RDW. 
Landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid vallen onder het niet gekentekende langzaam verkeer. 
Ontheffi ngen hiervoor zijn niet opgedragen aan de RDW. Dit betekent dat landbouwers of loonbedrijven zelf een onthef-
fi ng bij de wegbeheerder moeten aanvragen. De gemeente, wegbeheerder van gemeentelijke openbare wegen, verleent 
met het onderhavige besluit mandaat aan de RDW om ook voor deze categorie voertuigen ontheffi ngen af te geven (één 
loket gedachte). De landbouwer of het loonbedrijf vraagt voor deze wegen rechtstreeks bij de RDW ontheffi ng aan. Het 
mandaatbesluit ontheffi ngen ten behoeve van landbouwvoertuigen en motorrijtuigen met beperkte snelheid treedt met 
terugwerkende kracht op 25 januari 2013 in werking. 

Ter inzagelegging
Genoemd mandaatbesluit 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 te Mijdrecht en 
is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

 BESLUIT GEMEENTERAAD OVER WELSTANDSNOTA UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE 
 DE RONDE VENEN EN WELSTANDSNOTA UIT DE VOORMALIGE GEMEENTE ABCOUDE
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de gemeenteraad van De Ronde Venen in zijn verga-
dering van 20 december 2012 een besluit heeft genomen over de Welstandsnota uit de voormalige gemeente De Ronde 
Venen en de Welstandsnota uit de voormalige gemeente Abcoude. Aanleiding is de gemeentelijke herindeling, waarbij 
Abcoude en De Ronde Venen per 1 januari 2011 zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen. De Wet 
algemene regels herindeling (Wet arhi) bevat een regeling voor een soepele overgang van de oude regelgeving van 
de fusiegemeenten, naar de regelgeving voor de nieuwe gemeente. De voorschriften van de voormalige gemeenten 
Abcoude en De Ronde Venen, waarover ten tijde van de gemeentelijke herindeling, niet was beslist hielden hierdoor 
gedurende twee jaar na de herindeling hun rechtskracht. De afgelopen periode is bestaand beleid waar nodig en mo-
gelijk geharmoniseerd. Voor de Welstandsnota’s is dit proces nog niet afgerond en is de betreffende regelgeving van 
toepassing verklaard voor na 1 januari 2013 om daarmee rechtskracht te behouden tot het moment dat er een volledige 
harmonisatie, wijziging of actualisatie mogelijk is. Met uitzondering van de daarin opgenomen toetsingscriteria voor 
kleine bouwplannen. Het is niet wenselijk, dat een dakkapel op een standaard-rijtjeswoning in bijvoorbeeld Abcoude 
aan andere eisen moet voldoen dan eenzelfde woning in een nieuwbouwwijk in Mijdrecht. Daarom heeft de raad nieuwe 
toetsingscriteria vastgesteld voor kleine bouwplannen, die gelden voor zowel de gebieden Abcoude als De Ronde Ve-
nen. Genoemde Welstandsnota’s zijn te vinden op www.overheid.nl. De voorschriften zijn ook in te zien in het register 
verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. 
Tegen een vergoeding kunt u kopieën verkrijgen. 

 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 een melding op basis van het Besluit landbouw milieu-
beheer hebben ontvangen van:
- A.J.H. Baars voor het wijzigen van het bedrijf, op het adres Bovendijk 9, 3648 NP in Wilnis.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar vo-
ren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur 
dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a te Breukelen, elke werkdag van 
08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, 
kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de cluster A&D van de Omgevingsdienst, telefoonnum-
mer 0346 26 06 00.
 

 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING MET PROJECTAFWIJKINGSBESLUIT VOOR HET 
 BOUWEN VAN EEN WONING OP HET PERCEEL RUIGEKADE 23 IN DE HOEF
Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde Venen maken bekend dat zij het voornemen hebben om met 
toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een om-
gevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning op het perceel Ruigekade 23, 1426 RW de Hoef. Het 
betreft de activiteiten bouwen en afwijken van het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en bijbehorende stukken liggen voor iedereen ter inzage met ingang van 1 februari 2013 voor een 
periode van zes weken bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. U kunt het be-
sluit ook inzien of downloaden via www.derondevenen.nl (keuzemenu: actueel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-
voorbereidingsbesluiten) Daarnaast is de ontwerp-omgevingsvergunning te raadplegen via: http://ruimtelijkeplannen.
nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB017ruigekade23-ow01

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de terinzagelegging kan iedereen op het ontwerpbesluit een zienswijze kenbaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden 
gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Omgevingszaken, telefoon-
nummer 0297 29 17 81.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 31 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 januari 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 31 JANUARI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: De heer M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING 11 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN & RUIMTELIJKE ZAKEN 13 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING & 
 ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 14 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

OPENINGSTIJDEN 
GEMEENTEHUIS:

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

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

AFVALBRENGSTATIONS

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

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

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



‘ Een ontmoetingsplek 
voor cultuur’

“Het Huis aan de Werf in Utrecht vaart sinds kort een nieuwe 
koers. In plaats van theatervoorstellingen en het Festival aan 
de Werf te produceren, vormen we nu een ontmoetingsplek 
voor de hele culturele sector. Voorheen bestonden onze 
inkomsten voor 70 procent uit subsidies. Nu dat nog maar 
25 procent is, moeten we veel meer op eigen benen staan. 
Het heeft geresulteerd in een prachtige ontmoetingsplek, 
waar we ruimtes verhuren aan theatergroepen, maar 
ook aan een boekhouder, een vertaler en een grafi sch 
ontwerper. Allemaal zelfstandigen die hier hun netwerk 
versterken. Daarnaast kunnen bedrijven hier hun evenement 
organiseren en kunnen creatieven en buurtbewoners hier 
gratis werken en vergaderen op de werkplek. Zo helpen we 
nog steeds beginnende ondernemers in de cultuur, maar 
dan op een hele vernieuwende manier.”

Cobie de Vos, Directeur van Het Huis

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Ondernemen is voor veel 
culturele instellingen nieuw. 
Het is wel broodnodig om 
hiermee aan de slag te gaan: 
overheidssubsidie is lang niet 
altijd meer vanzelfsprekend. De 
provincie helpt festivals, podia, 
gezelschappen, kunstenaars, 
musea etc. (verder) op weg met 
cultureel ondernemerschap. 

Bijvoorbeeld bij de verbetering van 
de organisatie van het bedrijf, met 
het vinden van nieuwe vormen 
van fi nanciering en door het 
bevorderen van samenwerking. 
Maar ook door mee te werken aan 
goede relaties tussen bedrijfsleven, 
inwoners en culturele instellingen. 
Zodat cultuur middenin de 
maatschappij komt te staan. 

Hiervoor is de provincie 
het programma Cultuur 
Onderneemt gestart. Het eerste 
resultaat hiervan is de regionale 
crowdfundingspagina
www.utrechtvoorcultuur.nl. 
Via deze site kunnen 
cultuurliefhebbers samen 
een project fi nancieren. Dat 
betekent dat ook u, als inwoner 

van de provincie Utrecht, kunt 
bijdragen aan een bloeiend 
Utrechts cultuurlandschap. Wie 
doneert krijgt een tegenprestatie 
in de vorm van bijvoorbeeld 
een huiskamerconcert of 
toegangskaartje. De website 
Utrechtvoorcultuur werd 
gelanceerd tijdens de start van 
Cultuur Onderneemt in Het Huis. 

Steuntje in de rug voor culturele ondernemers

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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“Utrecht wordt geen Culturele Hoofdstad van Europa 
omdat volgens de jury ‘passie ontbrak’. De PvdA betreurt 
dat zeer, maar is niet verrast. De culturele instellingen in 
de provincie hebben immers van GroenLinks, D66, CDA 
en VVD vernomen dat zij het schrappen van provinciale 
cultuursubsidies moeten compenseren met meer 
‘ondernemerschap’. De PvdA vindt dat aan ondernemers in 
de culturele sector zeker professionele eisen gesteld mogen 
worden. Kunstenaars, programmeurs en musici zijn echter 
al volop bezig als ondernemer: op zoek naar projecten, 
publiek en middelen. Publieke fi nanciering blijft echter nodig 

voor vernieuwing en kwaliteitsdragers. Had het inmiddels 
gestopte, zeer ondernemende, Yo! Opera Festival zonder 
subsidie kunnen bestaan? Kan Het Huis zijn artistieke 
doelen waarmaken als ‘zalenverhuurcentrum’?  De PvdA 
denkt van niet. Laten we passie voor cultuur uitstralen!”
Kasper Driehuijs, statenlid voor de PvdA

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

“De regio Utrecht is rijk aan cultuur en zit boordevol 
talent. Veel mensen in de culturele sector zijn ook al erg 
ondernemend bij het maken en aan de man brengen van 
hun werk. Maar als het gaat om zaken als bedrijfsvoering, 
samenwerking, alternatieve vormen van fi nanciering en 
marketing kunnen zij nog een steuntje in de rug gebruiken. 
Daarom is de provincie, in samenspraak met de instellingen 
zelf, gestart met Cultuur Onderneemt. Ik ben trots op het 
eerste resultaat www.utrechtvoorcultuur.nl, onze regiopagina 
voor crowdfunding. Cultuurliefhebbers geven het liefst aan 
projecten in hun buurt. Via de regionale netwerken kunnen 

we de site goed promoten. Ik hoop dat veel projecten uit 
onze provincie sponsoren vinden en dat veel liefhebbers 
kunnen genieten van ‘hun’ kunst en cultuur. Er zijn nu al 
366 donateurs die samen €24.000 hebben gedoneerd. 
Dat belooft veel goeds.”
Mariëtte Pennarts, gedeputeerde Cultuur

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

‘Passie voor cultuur’

‘ Trots op eerste 
resultaat’

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

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

PS

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Voorlezen
Afgelopen week zijn de Nationale Voorleesdagen van start gegaan 
met het Nationale voorleesontbijt. Op kinderdagverblijven en scho-
len lazen onder anderen H.K.H Prinses Laurentien, Diederik Sam-
som en Eva Jinek voor. Aangezien ik ontzettend van lezen houd en 
me graag in dit bijzondere rijtje wilde scharen, had ik me ook opge-
geven als leesmoeder bij het voorleesontbijt op de school van mijn 
kinderen. Vorig jaar had ik voorgelezen in de klas van mijn oudste, 
dus nu was de jongste aan de beurt. Het is bijzonder leuk om als 
ouder in de klas van je kind erbij te zitten en mee te kunnen kij-
ken hoe het er aan toe gaat in de groep. Het vraagt wat improvise-
ren, ze erbij betrekken en acteren maar als je alle kinderen mee-
krijgt dat ze op het puntje van hun stoel zitten te luisteren, is dat 
ontzettend leuk. 

Inmiddels was dit al weer de 10e editie van de Nationale Voorlees-
dagen en kennelijk is het nodig om het voorlezen en lezen blijvend 
onder de aandacht te brengen van alle mensen. Voorlezen is voor 
een kind heel belangrijk. Het is gezellig, maar ook van groot belang 
voor de ontwikkeling van het kind. Dat geldt voor jonge kinderen, 
maar zeker ook voor oudere kinderen is voorlezen waardevol. On-
derzoek heeft aangetoond dat kinderen die worden voorgelezen 
een grotere woordenschat hebben. Voorlezen aan kleuters bevor-
dert hun taal- en leesvaardigheid en kinderen van ouders die veel 
lezen, voorlezen en een kast met boeken in huis hebben, doen het 
beter op school.

Als boekenwurm wil ik graag de liefde voor het geschreven woord 
overbrengen op mijn kinderen. Dus staat er bij ons thuis die gevul-
de boekenkast, hebben ze beiden een collectie kinderboekjes en 
wordt er elke dag voorgelezen. Daarnaast zijn ze lid van de biblio-
theek en de bieb doet natuurlijk vrolijk mee met de Nationale Voor-
leesdagen. Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, waaron-
der een voorleesactie. Op zondagmiddag toog ik dus met de jong-
ste naar de bieb om daar te gaan luisteren naar Milja Praagman 
die ging voorlezen uit eigen werk, onder andere ‘Nog 100 nacht-
jes slapen’. Het boek dat nu al prentenboek van het jaar 2013 is ge-
worden. Eerst moest ik mijn zoon nog even porren om mee te gaan 
naar het voorlezen en dus gebruikte ik het vreselijke, onpedagogi-
sche middel wat altijd werkt, een snoepje! Toen ging hij wel over-
stag en gelukkig maar want toen we er zaten vond meneer het 
hartstikke leuk, net als ik. 

In de bibliotheek is het tegenwoordig heerlijk rondstruinen. Niet al-
leen door dit soort activiteiten, maar ook door de sfeer die er hangt, 
en de bieb gaat met zijn tijd mee. Meestal duiken de kinderen eerst 
even achter de computer. In eerste instantie was ik daar niet blij 
mee. De bibliotheek is voor boeken en in mijn beleving niet voor 
computers en dvd’s. Maar wat doen ze achter die computer? Daar 
kun je kiezen uit verschillende digitale kinderboeken en vooral mijn 
jongste weet dat zeer te waarderen. Het (voor)lezen van digitale 
kinderboeken schijnt dan weer een positief effect te hebben op 
het verhaalbegrip, de taalontwikkeling en de woordenschat. In di-
gitale kinderboeken zitten extra vertelmiddelen die in een gedrukt 
boek niet mogelijk zijn, zoals filmpjes, een gesproken versie en een 
woordenboek.

Ik hoop dat alle acties die worden ondernomen voor de jonge kin-
deren inderdaad een preventief effect hebben op het lezen, de taal-
ontwikkeling en vooral het plezier van het lezen. Laatst las ik dat 
leerlingen in het vmbo en praktijkonderwijs een negatieve hou-
ding hebben ten aanzien van het lezen van fictie. Ze lezen uit zich-
zelf weinig. Niet zo gek denk ik dan als bijvoorbeeld het lezen veel 
moeite kost. Het is nu erg gemakkelijk om dat te vermijden met 
computergames, televisie en een beetje rondhangen op de social 
media (en daar de vreselijkste taalfouten te maken). Maar jammer 
is het wel als er weinig wordt gelezen, want veel lezen heeft een 
positief effect op zowel de persoonlijke als de cognitieve ontwikke-
ling van kinderen. Maar buiten dat alles, wil ik vooral van de daken 
schreeuwen dat het echt waar is: LEZEN IS LEUK !!! 

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

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

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater, hij heet Red en heeft een 

chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur sealpoint. Beau is een 

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens nier-
problemen speciaal dieetvoer. 

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

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met 
blauw bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat; hij heeft 
een witte buik, de achterpoten zijn half-wit en zwart, hij heeft een-
vlekje op neus en is erg aanhankelijk. 

Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en 

een zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).
- Wilnis, Prins Bernhardstraat : Hond; zwart-bruine Rottweiler, teef; 

ze heeft een bruine halsband om.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

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

Donderdag koopavond

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

matrassen   boxsprings   lattenbodems   ledikanten
slaapkamers   linnenkasten   kinderbedden
dekbedden   kussens   dekbedovertrekken
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Computerles bij Senior-
Web krijgt andere vorm
Regio – In 1999 begon een aantal 
vrijwilligers onder het motto ‘Oude-
ren aan de knoppen’ met het geven 
van computerles aan senioren in het 
gebied van De Ronde Venen. Nu, 
bijna veertien jaar later, gebeurt dit 
door dezelfde vrijwilligers onder de 
naam SeniorWeb DRV. In die perio-
de is veel veranderd. De grote kas-
ten van toen onder Windows 95, zijn 
uitgegroeid naar laptops en tablets 
onder allerlei besturingssystemen. 
Tijd om het cursusprogramma in-
houdelijk aan te passen aan de ver-
anderde omstandigheden. 
Met ingang van de komende 
maanden komt SeniorWeb DRV in 
Mijdrecht, Abcoude en Uithoorn 
met drie cursussen Windows. Een 3 
uur durende ‘Beginnerscursus’ voor 
mensen die nog nooit een compu-
ter hebben aangeraakt. Als tweede 
een 2x2 uur durende ‘Vervolgcursus’ 
waar inhoudelijk wordt ingegaan op 
Internet en E-mail en als derde een 
2x2 uur durende cursus ‘De laatste 
stappen’. 
Tijdens de ‘Beginnerscursus’ wordt 
ingegaan op wat Windows allemaal 
doet, hoe om te gaan met de muis, 
het aanraakscherm en het toetsen-
bord. In de ‘Vervolgcursus’ komt In-
ternet aan de orde waaronder: In-
formatie zoeken met Google, leu-
ke en interessante websites bekij-
ken, spelletjes spelen, klasgenoten 
terugvinden, naar muziek van toen 
luisteren, gratis bellen, treinkaartje 
kopen en nog veel meer. Daarnaast 
het via e-mail contact houden met 
elkaar, het versturen en ontvangen 
van berichten, foto’s, plaatjes en an-
dere bijlagen. In ‘De laatste stappen’ 
wordt ingegaan op het downloaden, 
zoeken en ordenen van bestanden 
(zoals foto’s), het opslaan in map-
pen, het schoonmaken van PC of 
laptop en het terughalen van weg-
gegooide bestanden. Let wel: de 
drie cursussen zijn losse eenheden 
en niet aan elkaar gekoppeld.
Tijdens de lessen wordt gebruikge-
maakt van de volgende boeken van 
Studio Visual steps: ‘Starten met e-
mail en internet’, ‘Ontdek internet’ 
en ‘Orde op uw PC’.
De wekelijkse inloop op de maan-
dag- woensdag- en donderdagmid-
dagen van 2 tot 4 in Mijdrecht voor 

daadwerkelijke hulp bij problemen 
met PC, laptop of tablet gaat ge-
woon door. 

Het cursusprogramma voor 
februari 2013 is als volgt: 
Mijdrecht. Bibliotheek, Dr. J. van der 
Haarlaan 8
Maandag 4 feb. van 9.30 tot 12.30 
uur. Beginnerscursus Windows 
Maandag 11 feb. en 18 feb. van 
10.00 tot 12.00 uur. Vervolgcursus 
Windows
Dinsdag 19 feb. van 10.00 tot 12.00 
uur. Fotobewerking met Picasa 6 
lessen 
Vrijdag 22 feb. van 10.00 tot 12.00 
uur. Rabo Internetbankieren (gratis)
Maandag 25 feb. en 4 mrt. van 10.00 
tot 12.00 uur. De laatste stappen 
Windows 
Dinsdag 26 feb. van 10.00 tot 12.00 
uur. Workshop Apple tablets (gratis)

Uithoorn. Het Buurtnest, Arthur van 
Schendellaan 59
Dinsdag 5 feb. van 13.30 tot 16.30 
uur. Beginnerscursus Windows 
Dinsdag 12 feb.en 19 feb. van 14.00 
tot 16.00 uur. Vervolgcursus Win-
dows 
Dinsdag 19 feb. van 10.00 tot 12.00 
uur Fotobewerking met Picasa 6 
lessen 
Dinsdag 26 feb.en 5 mrt. van 14.00 
tot 16.00 uur. De laatste stappen 
Windows 
Donderdag 21 feb. van 14.00 tot 
16.00 uur Fotobewerking met Pica-
sa 6 lessen

Abcoude. Tympaan, Dorpszicht 22a 
Vrijdag 8 feb. van 9.30 tot 12.30 uur. 
Beginnerscursus Windows 
Vrijdag 15 feb. en 22 feb.van 10.00 
tot 12.00 uur. Vervolgcursus Win-
dows 
Woensdag 20 febr. van 10.00 tot 
12.00 uur Fotobewerking met Pica-
sa 6 lessen
Vrijdag 1 mrt. en 8 mrt. van 10.00 tot 
12.0 uur. De laatste stappen Win-
dows.

Aanmelden: Tel: 0297-282938, b.g.g. 
06 53454196. E-mail: seniorweb-
drv@gmail.com.
Website: http://derondevenen.seni-
orweb.nl. 

Het VerkeersCollege nu 
ook in Aalsmeer
Regio - Het VerkeersCollege is al 
jaren een begrip in Amsterdam, 
Mijdrecht en Nieuwkoop. Het Ver-
keersCollege: “Wij zijn de groot-
ste Rijschool in Mijdrecht met 15 
lesauto’s, een automaat, bromfiet-
sen, motoren en een eigen vracht-
auto. We hebben naast de locatie in 
Mijdrecht ook locaties in Amster-
dam, Nieuwkoop en Reeuwijk. Van-
wege het grote succes hebben we 
besloten ons gebied verder uit te 
breiden. 
Vanaf 1 februari openen we de 
deur van onze nieuwe vestiging in 
Aalsmeer. Op de Witteweg 17 heb-
ben we een locatie waar we maan-
delijks theoriecursussen zullen 
gaan verzorgen, ook zit er een kan-
toorruimte bij en zullen de brom-
fiets- en vrachtautolessen hier-
vandaan gaan starten. De autoles-
sen starten gewoon vanaf het huis-
adres van de kandidaat. Met de lo-
caties Mijdrecht en Aalsmeer be-
strijken we het gebied: Aalsmeer, 

Bovenkerk, Kudelstaart, De Kwa-
kel, Vrouwenakker, De Hoef, Uit-
hoorn en natuurlijk De Ronde Ve-
nen. Door de streekgerichte aanpak 
zijn we een rijschool met de voor-
delen van grootschaligheid (aan-
bod van alle rijbewijzen en theorie-
opleidingen) en de specifieke ken-
merken van een kleine rijschool. De 
vaste instructeur per leerling is meer 
gericht en betrokken bij het resul-
taat en de vorderingen van de leer-
ling. Het voordeel van grootschalig-
heid is de prijs en daarnaast, niet 
onbelangrijk, de flexibiliteit met be-
trekking tot de lestijden.”

Dus voor de rijlessen Bromfiets/Mo-
tor/Auto/Vrachtauto & Aanhang-
wagen, maar ook alle theorieoplei-
dingen (elke maand) en uw chauf-
feursopleidingen of Code 95 kunt 
u voortaan gewoon in Aalsmeer of 
Mijdrecht bij Het VerkeersCollege 
terecht. Voor meer info zie wekelijk-
se advertentie elders in dit blad. 

Workshops voor de ouders 
op basisschool De Eendracht
Mijdrecht - Woensdagavond 23 ja-
nuari hebben leerlingen en team 
van obs De Eendracht een gro-
te groep ouders mogen ontvangen 
voor tal van interessante en leuke 
workshops. De leerlingen hebben 
geweldig hun best gedaan in het 
overdragen van kennis en vaardig-
heden aan hun ouders.
De ouders konden een keuze ma-
ken uit 24 zeer verschillende work-

shops die alle te maken hebben met 
vaardigheden die op de school met 
grote regelmaat in de lessen wor-
den verwerkt. Uit de positieve re-
acties van alle ouders is het voor 
het team duidelijk dat deze avond 
in een volgend schooljaar weer op 
het programma gezet moet worden. 
Leerlingen, ouders en een enthousi-
ast team hebben er een bruisende 
avond van gemaakt!

Cursusproject DRV
De Ronde Venen - De eerste cur-
sussen van het voorjaarsprogramma 
van cursusproject De Ronde Venen 
zijn begonnen en in De Boei in Vin-
keveen krioelt het van de cursisten. 
In februari zijn nog wat plaatsen be-
schikbaar, bijvoorbeeld bij de cursus 
‘Kennismaken met de filosofie’, 5 
woensdagen, 6/20 februari, 6/20 
maart en 3 april.
Tijdens de ‘Sushi-workshop’ leert 
u onder het genot van groene thee 
en sake verschillende soorten su-
shi bereiden. Behalve de hapjes die 
u niet gedurende de workshop op-
eet, krijgt u een uitgebreide werk-
beschrijving met rolmatje, stokjes 
en een aardigheidje mee naar huis 
(donderdag 7 februari).

Bij de workshop ‘Fimokralen’ kunt 
u zelf bepalen hoe uw kralen eruit 
gaan zien, gemarmerd, of met strass 
steentjes, in de kleur die u zelf wilt. 
Zo maakt u een uniek sieraad, dat 
misschien net goed past bij dat ene 
jurkje... (vrijdag 8 februari).

En met een groep leren tromme-
len op de ‘Djembe’, dat kan niet an-
ders dan swingen!(5 woensdagen, 
13/20/27 februari, 6/13 maart). Op 
de site www.cursusproject.nl/ron-
devenen.htm. vindt u informatie en 
kunt u zich inschrijven. Meer infor-
matie? Belt u dan met Auwert Dek-
ker 0297-261849. Stuur een mailtje 
naar cursusproject@planet.nl als u 
de nieuwsbrief wilt ontvangen.





Vinkeveen - Naar schatting meer 
dan 200 belangstellende ouders 
en grootouders, leerkrachten, be-
stuursleden van de school en om-
wonenden waren getuige van de 
officiële opening van het nieuwe 
schoolgebouw van PCB De Scha-
kel aan de Pijlstaartlaan 1 in Vin-
keveen. Die werd buiten op het 
schoolplein in een feestelijke sfeer 
verricht door de kinderen van de 
acht groepen. Zij moesten per 
groep met een schaar een bepaal-
de kleur van een lintenlaag door-
knippen waarachter de schooldeu-
ren waren verborgen. Uiteindelijk 
waren het de kinderen van groep 
8 die de laatste linten doorknipten 
waarna de school officieel was ge-
opend. Vervolgens werd er met al-
le bezoekers vanaf een tekstblad 
een lied gezongen. Een en ander 
werd muzikaal begeleid door leden 
van de accordeongroep Con Amo-
re. Daarna werd op het school-
plein door personeel van de school 
aan iedereen (ouderen) een glas 
champagne aangeboden. De kin-
deren kregen binnen in de school 
iets lekkers. Na het toch wel koude 
buitengebeuren ging iedereen snel 
naar binnen om de binneninrich-
ting van de nieuwe school te be-
kijken.

Voorafgaand aan dit alles waren 
genodigden en andere belang-

stellende mensen in de hal van de 
school ontvangen met koffie/thee 
en gebak. Zij konden op de ‘tribu-
ne’ in de gym-/activiteitenzaal kor-
te voordrachten van enkele spre-
kers bijwonen.
Bestuurslid en penningmeester 
Kees Leeflang beet het spits af 
en gaf in korte bewoordingen een 
overzicht. Van de aanloop naar de 
sloop en nieuwbouw van de school. 
In nagenoeg precies een half jaar 
tijd is het oude schoolgebouw van 
PCB De Schakel gesloopt waarna 
nieuwbouw volgde. Dat is nu klaar 
en opgeleverd. Alleen het school-
plein moet nog worden afgemaakt. 
“Op 29 juni 2012 werd de bouw-
overeenkomst getekend met aan-
nemersbedrijf De Meeuw uit Oir-
schot. Kort geleden is de nieu-
we school opgeleverd. Een presta-
tie van jewelste, waarbij ik niet al-
leen de bouwer bedank voor zijn 
inbreng, maar ook voor de pretti-
ge samenwerking met dit bedrijf. 
Daarnaast dank ik de onderaanne-
mers, het bouw- en begeleidings-
team van school, de leerkrach-
ten, bestuurders en de ouders voor 
hun enorme inzet. Niet in de laat-
ste plaats de gemeente De Ronde 
Venen die met een genereuze bij-
drage van 800.000 euro voor ‘Groot 
Onderhoud’ over de brug is geko-
men”, aldus Leeflang die erop wees 
dat er al bijna 133 jaar Christelijk 

onderwijs wordt gegeven in Vinke-
veen. “Het bouwen aan de school 
is klaar, nu gaan we ons weer be-
zighouden met de ‘opbouw’ van 
kinderen in onderwijskundige zin, 
met de nadruk op het geven van 
Protestants Christelijk onderwijs 
en de normen en waarden die daar 
bij horen. Het is vandaag een feest-
dag voor ons allemaal, ook voor u, 
maandag 28 januari is de school 
weer helemaal voor de kinderen”, 
zo besloot hij zijn openingswoord.

Mooie tijden
Wethouder Erika Spil noemde De 
Schakel een prachtige school die 
weer 30 tot 40 jaar mee kan. Voor 
de kinderen liggen hele mooie tij-
den in het verschiet. Zij roemde ie-
dereen die heeft bijgedragen aan 
de totstandkoming van het nieuwe 
schoolgebouw.

De wethouder was er trots op dat 
In het kader van de Christelijke in-
ternationale hulporganisatie World 
Vision de kinderen van De Scha-
kel een bedrag hebben ingezameld 
voor een school in Tanzania om 
daar de kinderen in staat te stel-
len ook onderwijs te kunnen vol-
gen. Spil tekende daarbij tot ieders 
vreugde aan dat de gemeente het 
bedrag heeft verdubbeld.
Directeur Hergo van Ginkel ten 
slotte bedankte op zijn beurt al-

le mensen die aan het nieuwe 
schoolgebouw hebben meege-
werkt, voor welke inbreng dan ook. 
Hij had maar kort de tijd om zijn 
blijdschap over te brengen, want 
buiten stonden de kinderen al te 
wachten om de openingshande-

ling te verrichten. Het was voor 
hem een bijzonder moment dat de 
school weer open gaat. Hij noemde 
PCB De Schakel een school in be-
weging die kleur brengt in het le-
ven en dat recht doet aan het veel-
kleurige logo van de school. Voor 

die dag en alle positieve ontwik-
kelingen was dit voor hem aanlei-
ding om voor te gaan in een dank-
gebed. Waarna eenieder zich naar 
buiten spoedde voor de openings-
handeling. ’s Avonds vond er nog 
een drukbezocht open huis plaats.
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Veel belangstelling bij opening PCB De Schakel

Buurtkamer De Hoef officieel in 
gebruik genomen

De Hoef - Dinsdag 22 januari jl. werd Buurt-
kamer De Hoef in de pastorie van de RK-kerk 
Antonius van Padua aan de Oostzijde 45 on-
der grote belangstelling van bewoners, vrijwil-
ligers en medewerkers van stichting Kympaan 
De Baat door burgemeester Maarten Diven-
dal in gebruik genomen. De burgemeester ont-
hulde daarbij samen met de projectcoördina-
tor Buurtkamers Annie van Gelder een schilde-
rij van Nel van Zanten die overigens belange-
loos een aantal van haar werken in de kamer-
ruimte aan de muur heeft hangen in de vorm 
van een mini-expositie. Het schilderstuk toont 
een aantal attributen als een koffiekan, boeken, 

een spel kaart en puzzels waarin het doel van 
de buurtkamer zich weerspiegelt, namelijk gra-
tis inloop voor inwoners in een gastvrije ‘huis-
kamer’ met tijd voor een praatje, waar men een 
kopje koffie of thee krijgt aangeboden, de krant 
kan lezen of een spelletje kan doen. De burge-
meester was duidelijk ingenomen met de rea-
lisatie van de Buurtkamer. “De Hoef is een so-
ciale gemeenschap en plekken voor het aan-
knopen van sociaal contact als winkels en ver-
enigingen zijn dun gezaaid of liggen ver uit el-
kaar. Een Buurtkamer is de ideale oplossing om 
mensen met elkaar in contact te brengen. Dat 
geldt in het bijzonder voor De Hoef. Het is voor-

al voor ouderen belangrijk om te blijven deel-
nemen aan het dagelijks leven en anderen te 
ontmoeten in de eigen buurt met aandacht en 
zorg voor elkaar”, aldus Divendal.

Ongedwongen sfeer
Het is de derde Buurtkamer die vanuit de stich-
ting Kympaan De Baat – zo genoemd vanwe-
ge de fusie van De Baat met welzijnsorganisa-
tie Kympaan uit Abcoude, met behulp van vrij-
willigers wordt aangestuurd. Eerder zijn er in 
Mijdrecht en Vinkeveen Buurtkamers ingericht. 
“Eenzaamheid maakt ziek. Mensen moeten el-
kaar vrijelijk kunnen ontmoeten in een gezelli-
ge ‘eigen’ ruimte met een ongedwongen sfeer. 
Daar kunnen zij leeftijdgenoten ontmoeten. Dat 
zijn niet allemaal zieke mensen, maar gewoon 
mensen die buitenshuis de gezelligheid opzoe-
ken omdat zij maar alleen zijn.
Zij missen vaak het sociale contact en daarvoor 
kunnen zij bij de Buurtkamer terecht”, vertelt 
directeur Mieke Telder van Tympaan De Baat 
die veel heil ziet in het bestaan van Buurtka-
mers in woonkernen. Annie van Gelder en haar 
collega-vrijwilliger Angela van Adrichem zijn 
samen met een aantal vrijwilligers vorig jaar 
aan de slag gegaan om in De Hoef een Buurt-
kamer te realiseren. Dat is uiteindelijk gelukt 
waarbij men voor dit doel de ruimte in de pas-
torie naast de RK kerk daarvoor mocht gebrui-
ken (huren).
Een prachtige locatie waar 55-plussers die met 
elkaar graag een poosje in de buurtkamer wil-
len vertoeven, terecht kunnen. Op mooie zo-
merse dagen kan men ook buiten op het ter-
ras zitten en genieten van het uitzicht over het 
prachtige veenweidegebied. Buurtkamer De 
Hoef is elke dinsdag voor vrije inloop open van 
10.00 tot 12.00 uur. Voor nadere informatie tij-
dens openingstijd belt u met 0297-593241. Wie 
vervoer nodig heeft kan bellen met het Service-
punt: 0297-587600.

Burgemeester Maarten Divendal, Annie van Gelder en de aanwezigen bewonderen het schilderij dat 
Nel van Zanten (2e van links) speciaal voor de Buurtkamer heeft gemaakt

Balletschool Anna start 
met nieuwe lessen
De Ronde Venen - Balletschool 
Anna is onderdeel van Dansschool-
Mijdrecht. Naast klassiek ballet zijn 
er ook diverse andere stijlen te vol-
gen. Zoals Modern ballet en musi-
cal lessen. Voor volwassenen is er 
nu ook Modern ballet en start bin-
nen kort het Klassiek ballet. Ook ge-
vorderde kids kunnen les volgen en 
zelfs getraind worden om op spitsen 
te dansen. Voor de jongere kinde-
ren is er vlinderballet. Op een speel-
se wijze de eerste ballet pasjes le-

ren in een prachtige mooie roze tu-
tu. Wie droomt daar nou niet van als 
jong meisje? Ook voor de peutertjes 
vanaf 2,5 jaar is er les, de ukkepuk-
dans. Lekker bewegen op muziek. 
Meiden die graag zingen, dansen 
en van musical houden kunnen hun 
ei kwijt in de musicalles. 

Kom gerust eens langs voor een proef-
les. Kijk voor meer info op de website 
www.dansschool-mijdrecht.nl of zie 
de advertentie in deze krant.

Bingo bij OKK
Mijdrecht - Dinsdagavond 5 februari is er weer bingo bij toneelver-
eniging OKK. Er zijn weer vele mooie prijzen te winnen. Dit keer is 
de hoofdprijs een tablet! U komt toch ook gezellig een avondje bin-
go spelen!? De bingo zal gehouden worden in partycentrum De Me-
ijert in Mijdrecht en start om 19.45 uur. Loten zijn te koop voor 50 eu-
rocent per lot.

Burgemeester leest voor op 
basisschool De Eendracht
Mijdrecht - Op woensdag 23 janu-
ari beginnen de Nationale Voorlees-
dagen. Van 23 januari tot en met 2 
februari wordt op veel scholen en 
bibliotheken in ons land uitgebreid 
aandacht besteed aan de voorlees-
week. Het voorlezen in alle groe-
pen van obs De Eendracht stond in 
het teken van heel bijzondere, be-
roemde of bekende mensen. Zo-
als bijvoorbeeld onze burgemees-
ter Maarten Divendal in de groe-
pen 6 en 7 of de winnares van het 
junior songfestival Sterre. In groep 3 
hebben de kinderen ademloos naar 
Sterre geluisterd toen zij hen voor-
las terwijl ze een lekker boterham-
metje aten. Het heerlijke ontbijt werd 
geheel verzorgd door de winkel die 

op de kleintjes let: Albert Heijn in 
Mijdrecht!

Voorlezen is belangrijk!
Voorlezen aan kinderen is belangrijk. 
Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en bezorgt hun veel 
plezier. Voor alle kinderen, groot of 
nog heel klein, is elke dag voorlezen 
heel erg belangrijk! Ouders thuis, 
leerkrachten in de klas en oudere 
leerlingen uit de bovenbouw kunnen 
hierbij helpen, met als doel het voor-
lezen aan kinderen die zelf nog niet 
kunnen lezen, kennis te laten maken 
met hun eigen leesvaardigheid. Jon-
ge kinderen kijken zo het ‘kunstje’ 
al een beetje af. Zo worden ook de 
kleintjes grote lezers!

Bingo in kantine van Argon
Mijdrecht - Vrijdag 8 februari vindt de maandelijkse bingo van Suppor-
tersvereniging De Lijnkijkers plaats in de kantine van Argon. Aanvang is 
om 20.00 uur en het eerste kopje koffie is gratis. Thema van deze maand 
is ‘Valentijnsdag’. De hoofdprijs is een dinerbon van 150 euro, te beste-
den in De Ronde Venen. Door het meedoen met deze bingo ondersteunt 
u de jeugd van Argon in de breedste zin van het woord.

Motorcrosser Tino Winter bij 
indoorwedstrijd in Goes
Regio - Afgelopen weekend was 
er een indoor motorcrosswedstrijd 
in Goes in Zeeland. Tino deed daar 
mee op de zaterdag. Om 11.30 uur 
was er een training om het circuit te 
verkennen en om 13.15 uur begon 
de 1ste serie. De klasse waarin Tino 
reed, de SX1, bestond uit 2 groepen 
van elk 10 rijders. Omdat een indoor 
een klein en kort circuit is mogen er 
niet zoveel rijders op de baan. Van 
elke groep gingen er 5 over naar de 
finale en bij de herkansing nog de 
beste 4 rijders. Tino moest als 10de 
naar het hek toe en had dus niet zo 
een goede plek. Met een klein fout-
je plaatste Tino zich net niet en werd 
6de. Tino moest dus de herkansing 
rijden om 15.30 uur. Bij deze start 
had hij wel een goede plek en lag 

al gauw 3de. Na 3 rondes lag Tino 
op kop en won de herkansing en 
ging dus door naar de finale. De fi-
nale werd pas om 22.30 uur gere-
den, omdat er zoveel klassen wa-
ren die dag. Tino kon zich dus even 
voorberijden en zijn motor klaar ma-
ken. Omdat hij 1ste was bij de her-
kansing moest hij als 11de naar de 
start, totaal reden er 14 mee in de 
finale. In de tweede bocht lag Tino 
8ste en na 2 rondes kwam hij op de 
5de plaats te rijden maar helaas, er 
ging een rijder onderuit, Tino kon 
hem niet meer ontwijken, viel, pakte 
gauw weer maar werd gepasseerd 
door andere crossers.
Met nog drie rondes te rijden vecht-
te Tino zich terug naar een nette 5de 
plaats.

In de schoolvakanties organiseert Stichting Wielewaal kinderthemaweken 
voor kinderen met een beperking in diverse steden. De begeleiding is in 

handen van enthousiaste vrijwilligers. De kinderen kunnen zich per dag 
aanmelden, vrijwilligers zijn de hele week aanwezig. Binnen een thema doe 

je iedere dag allerlei activiteiten. Iets voor jou? Lees verder op:

VRIJWILLIGERS GEZOCHT! VROLIJK JIJ 
STRAKS MIJN 
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De Ronde Venen - Met ingang van 
1 februari a.s. zal er een intensie-
ve samenwerking ontstaan tussen 
Koop Lenstra Makelaars en Mo-
lenkamp Makelaardij in Breukelen. 
Hiertoe hebben beide makelaars-
kantoren recent besloten.

Door deze samenwerking worden 
de krachten gebundeld en kan een 
volgende stap worden gezet in het 
vergroten van de dienstverlening 
naar opdrachtgevers toe. De huidi-
ge makelaardij verandert. Het aantal 
actieve spelers zal komende jaren 
verminderen en er zal meer en meer 
sprake zijn van kantoren met gro-
te woningportefeuilles en een uit-
gebreid pakket aan dienstverlening 
voor zowel de verkoper als de ko-
per. Beide makelaarskantoren heb-
ben een sterke lokale en regionale 
positie en vormen al vele jaren het 
vertrouwde beeld in de Vechtstreek. 
Koop Lenstra Makelaars heeft ook 
een kantoor in Uithoorn en is tevens 
actief vanuit beide kantoren in De 
Ronde Venen en Abcoude.

Verstevigd
Ongeveer gelijktijdig ontstond bij 
beide partijen het idee te kijken of 
door middel van samenwerking de 
marktpositie verder verstevigd kon 
worden. 
Ruud Molenkamp: “Toen Roel Wie-
ringa van Koop Lenstra Makelaars 
(directeur/makelaar en mede-eige-

naar) en ik hier enige tijd geleden 
voorzichtig met elkaar over spraken 
zaten we al snel op één lijn. We heb-
ben dezelfde visie waar de make-
laardij zich de komende jaren naar 
toe zal ontwikkelen. Koop Lens-
tra Makelaars is een vertrouwde 
en professionele speler in de markt 
en heeft een goede naam. Deze sa-
menwerking voelt heel goed en past 
goed in de huidige tijd. Ik heb veel 
vertrouwen in deze stap.”
De komende weken zal de samen-
werking vanuit beide makelaars-
kantoren verder vorm gegeven gaan 

worden. Afgesproken is dat de da-
gelijkse leiding in handen komt van 
Koop Lenstra Makelaars. Ruud Mo-
lenkamp blijft actief betrokken bij 
de Makelaardij maar zal na 36 jaar 
makelen wat gas terug gaan nemen. 
Zijn uitgebreide lokale en regionale 
kennis en bekendheid blijven door 
deze samenwerking ook de komen-
de jaren voor opdrachtgevers be-
schikbaar.

Belangrijke stap
Roel Wieringa: “Wij zijn heel blij met 
deze belangrijke stap. Voor de hui-

dige woonconsument (verkoper en 
koper) is het erg belangrijk om za-
ken te kunnen doen met een all-
roundspeler die de markt als geen 
ander kent en continu inspeelt op de 
ontwikkelingen in de woningmarkt. 
Ruud Molenkamp is een zeer ge-
waardeerde collega met veel markt-
kennis en een uitgebreid netwerk. 
Leuk detail is, dat Ruud 36 jaar ge-
leden begonnen is in de makelaardij 
bij Koop Lenstra Makelaars (perio-
de 1977-1981) en dat ook zijn vrouw 
Carla van 1974 tot 1982 bij ons heeft 
gewerkt. 

Voor de consument is dit ook een 
belangrijke ontwikkeling. Verkopers 
en kopers kunnen terecht bij een 
deskundig en krachtig kantoor met 
meerdere disciplines in een breed 
werkgebied met een groot en ge-
varieerd woningaanbod. Zowel voor 
de verkoop, als voor aankoopbege-
leiding, maar ook voor verhuur en 
taxaties van onroerend goed, zijn 
wij het juiste adres.” 

Om de integratie van de beide kan-
toren goed vorm te geven komt per 
1 februari a.s. Joyce van den Berg-
haage in dienst van Koop Lens-
tra Makelaars. Joyce van den Berg-
haage is gecertificeerd makelaar en 
kent zowel het werkgebied als bei-
de makelaarskantoren goed. Eerder 
werkte zij al voor Koop Lenstra Ma-
kelaars.
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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

NU

toen
Deze week: Vinkeveen, de Heul

Koop Lenstra Makelaars en Molenkamp 
Makelaardij slaan handen ineen

Leerlingen Antoniusschool 
bonden de ijzers onder
De Hoef - Afgelopen vrijdag heb-
ben de leerlingen van de Antoni-
usschool heerlijk kunnen schaat-
sen op de ijsbaan in De Hoef. Dank-
zij de ijsmeesters van ‘Hou Streek’ 
was de ijsbaan vanaf woensdag al 
open en op vrijdagmiddag organi-
seerde deze schaatsclub een gezel-
lig middagje voor de kinderen van 
de Antoniusschool. Zelfs de leer-
lingen van groep 3 en 4, die eigen-
lijk vrij waren, kwamen bijna alle-

maal terug naar school om mee te 
kunnen gaan schaatsen. De oner-
varen schaatsers konden gebruik-
maken van handige oefendolfijntjes 
en de toppertjes konden zich trai-
nen in de slalom. Alle kinderen heb-
ben zich enorm vermaakt. Na afloop 
was er voor alle kinderen een pata-
tje en iets te drinken. Dankzij ‘Hou 
Streek’ en vele vrijwilligers op het ijs 
en achter de bar was het een zeer 
geslaagde middag.

Ontwikkeling winkelcentrum Molenhof 
laat lang(er) op zich wachten
Vervolg van voorpagina

Plan niet van de baan
Wij vroegen de heer Schreuder hoe 
de zaken er nu voor staan en die liet 
ons welwillend het volgende weten. 
“Anderhalf jaar geleden hebben wij 
een plan gehad, een voorlopig ont-
werp dat weergaf wat we wilden 
neerzetten. Dat hebben we daarna 
nog eens precies doorgerekend en 

toen kwamen we tot de ontdekking 
dat er teveel risico’s aan kleefden. 
De bouwkosten waren te hoog en er 
zat een te groot tekort op. Dat plan 
kon het dus niet worden en we heb-
ben dat toen wel met de gemeen-
te besproken op ambtelijk niveau 
en met wethouder Pieter Palm. Later 
zijn we op dat plan teruggekomen 
en hebben daarop twee aanpassin-
gen gemaakt. Eind vorig jaar heb-

ben wij dat nog een keer met wet-
houder Palm besproken. Hij begrijpt 
dat we aanpassingen voor het plan 
hebben moeten maken en dat heeft 
alles te maken met de heersende 
crisis. Wij hebben de aanpassingen 
op het plan doorgevoerd en de wet-
houder wil daar graag een ambte-
lijk advies over hebben, bijvoorbeeld 
is dit nu nog wel wat de gemeente 
wil en daar is het ambtelijk advies 

Antoniusschool naar Scheepvaartmuseum
De Hoef - Op don-
derdag 24 januari ging 
groep 7/8 van de An-
toniusschool onder be-
geleiding van de leer-
kracht en ouders met 
auto’s naar het metro-
station Poortwachter in 
Amstelveen en vandaar 
met de metro naar Am-
sterdam. Vanaf het Cen-
traal Station werd de 
reis verder te voet naar 
het Scheepvaartmuse-
um afgelegd. 
In het museum hebben 
de leerlingen deelge-
nomen aan twee acti-
viteiten. De groep werd 
eerst door een gids ge-
leid door de tentoon-
stelling over de Gouden 
Eeuw. De gids vertel-
de over hoe de mensen 
in die tijd leefden. De 
Gouden Eeuw was een 
tijd van macht en rijk-
dom, maar ook van uit-
buiting en slavernij. Eén 

ding is zeker: zonder de 
zee en de scheepvaart 
had Nederland geen 
Gouden Eeuw gekend.
Vervolgens werden de 
leerlingen rondgeleid 
over de nabij het muse-
um gelegen replica van 
het VOC-schip ‘Amster-
dam’. Er werd een kijkje 
genomen in de hut, de 
keuken en de verblijfs-
ruimten van de beman-
ning.
De leerlingen ontdek-
ten hoe de zeelieden 
leefden in de Gouden 
Eeuw, waar ze moes-
ten slapen, waar ze aten 
en wat er gebeurde met 
mensen die ziek wer-
den of zich niet aan de 
regels hielden. Met de 
opgedane kennis en 
een ervaring rijker keer-
den de leerlingen - na 
een leerzame en gezel-
lige dag - weer terug 
naar De Hoef.

op gestoeld. Want wij hebben nogal 
wat wijzigingen doorgevoerd op de 
uitgangspunten. Vervolgens is het 
de bedoeling dat dit in het college 
wordt behandeld en als die ermee 
kan leven wordt het voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Dat is momen-
teel de stand van zaken. Wij willen 
het plan nog altijd graag realiseren. 
Er zijn inderdaad nog twee winkels 
in het Molenhof, Blokker huurt bij 
ons maar die overweegt nu ook weg 
te gaan en met de DA drogist van 
Nap hebben wij afspraken gemaakt 
en zijn we in gesprek. Zodra wij 
groen licht krijgen van de gemeen-
te gaan we verdere stappen onder-
nemen, het plan uitwerken en aan-
nemers erbij zoeken. Dan kunnen 
we het plan gaan realiseren. Weet 
dat wij er samen met de gemeen-
te heel serieus mee bezig zijn, dus 
wat ons betreft is het plan niet van 
de baan”, aldus Cor Jan Schreuder 
van Hoogvliet Beheer die zegt niet 
vooruit te willen lopen op de details 
van het aangepaste plan omdat dit 
nog bij de gemeente in behande-
ling is en de raad er ook nog haar 
licht over moet laten schijnen. Ver-
der kon hij nog geen tijdsbeeld noe-
men omdat hij niet weet of er wel 
groen licht komt. Zo ja, dan kan pas 
dit jaar worden bepaald wanneer 
daadwerkelijk de schop in de grond 
gaat. De gemeente liet ons weten 
nog geen mededelingen te kun-
nen doen over het project, maar wel 
dat er ‘interessante ontwikkelingen’ 
zijn. Wij wachten de berichtgeving 
af en zullen u nader informeren in 
deze krant zo gauw er meer details 
over de herontwikkeling van winkel-
centrum Molenhof bekend zijn.

IJspret op de Twistvliedschool
Mijdrecht - Afgelopen week heeft 
het een flink aantal nachten hard 
gevroren. Helaas bleek de sneeuw-
laag op het ijs te dik om een goede 
ijsvloer te krijgen. Maar vrijdagmid-
dag bleek het ijs toch stevig genoeg 
voor een gezellig schaatsfeestje. Een 
paar enthousiaste moeders zorg-
den voor de benodigde boodschap-
pen en toen kon het feestje begin-
nen. Op school ging het nieuws als 
een lopend vuurtje rond en al snel 
kwamen de eerste kinderen aan bij 
het ijs. Natuurlijk lekker schaatsen, 
sleeën op het ijs, hockeyen, en een 

paar meiden konden zelfs dansen 
op hun kunstschaatsen. De ouders 
stonden gezellig langs de kant, of 
schaatsten een rondje mee. Helaas 
kwam Marwen ongelukkig ten val, 
en braak zijn been. Toen de kinde-
ren het koud kregen, werden ze ver-
rast met knakworstjes en natuurlijk 
warme chocomelk. Bij de vuurkorf 
werden marshmallows geroosterd. 
Na afloop ging iedereen, met rode 
wangen van de kou, weer naar huis. 
Ouders: bedankt voor dit geweldige 
initiatief en Marwen, alle kinderen 
wensen je heel veel beterschap toe.   
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126e jaargang

oplAgE: 16.300

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

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Kom Hunnie Jagen in
De Bovenlanden!
Wilnis - Komende zaterdag 2 febru-
ari tussen 10.00 en 13.00 uur wordt 
er in Wilnis een Hunnie Jagen-och-
tend georganiseerd. Wat en Wie is 
Hunnie? Hunnie dat zijn ‘zij’, zij uit 
de Bovenlanden en ‘zij’ die het ge-
bied nog gaan ontdekken. In een 
achttal Avonturen zoeken ontwer-
pers Henriëtte Waal en Sophie Krier 
samen met hen, u en anderen naar 
nieuwe vormen van natuurrecrea-
tie, met De Bovenlanden - een pol-
derlandschap bij Wilnis in de pro-
vincie Utrecht - als uitgangspunt. 
Het uiteindelijke resultaat: de bouw 
van een veldwerkplek, gebiedseigen 
producten en de oplevering van een 
speciaal ontworpen buitenuitrusting 
die in dienst staan van dit speciale 
gebied en haar liefhebbers.

Na het eerste Avontuur van ‘Hunnie 
Klei putten’ worden in ‘Hunnie Ja-
gen’ de tradities van de polderjacht 
onderzocht. Deelnemers maken 
kennis met deze besloten wereld via 
een taaltoets en veldtraining onder 
leiding van onder meer beroepsja-
ger Eduard van Adrigem. Word be-
kend met termen als ‘weidelijkheid’ 
en ontdek hoe je moet ‘aanspreken’, 

het herkennen van wild, en ‘aanzit-
ten’, in zittende houding het dier op-
wachten. Ervaar De Bovenlanden 
vanuit het perspectief van bestrij-
ding en wildbeheer, maar ook door 
de ogen van de dieren die er wo-
nen. Hunnie Jagen sluit af met het 
maken van een beeldende jachttro-
fee en een warme lunch met super-
lokaal wildbraad bereid door gast-
heer Raymond Richard.

Startpunt/Dresscode
Om 9.30 uur verzamelen de deel-
nemers zich bij Meet ’n Eat aan de 
Amstelkade 41 in Woerdense Ver-
laat (Wilnis). Het gebied is niet be-
reikbaar per openbaar vervoer. Ja-
gerstenue: warme kleding in gedek-
te kleuren en laarzen! Neem iets bij-
zonders van een dier mee voor het 
veldportret. Deelname aan Hunnie 
Jagen is gratis; voor het wildbraad 
wordt een bijdrage gevraagd van 
10,- euro  p.p., contant te betalen bij 
aanvang. Op aanvraag bereidt Ray-
mond ook een vegetarische variant. 
Let op, er is beperkt plaats! Grijp uw 
kans en meld u als Hunnie-lid aan 
voor Hunnie Jagen via contact@
hunnie.nu .

Ontbijttaart en een mooie 
slinger bij De Blauwe Muis

Mijdrecht - Op woensdag 23 janu-
ari zijn voor de 10e keer de Nationa-
le Voorleesdagen van start gegaan. 
Ook op kinderdagverblijf De Blau-
we Muis hebben zij dit niet onop-
gemerkt voorbij laten gaan. De kin-
deren hebben met elkaar een heu-
se ontbijttaart gemaakt, compleet 
met bolletjes, eierkoeken, krenten-
bollen en zelfs wat chipjes. Wat had 
iedereen zin om aan de taart te be-
ginnen! Maar helaas moest de taart 
nog even blijven staan…
Er kwam namelijk een oma langs 
om het boek ‘Nog 100 nachtjes sla-
pen’ voor te lezen. Deze oma had 
ook speciaal vertelplaten van het 
boek meegenomen zodat de kids 
het nog beter konden zien. Ieder-

een heeft vol plezier en aandacht 
naar het verhaal geluisterd en ge-
keken naar de mooie tekeningen op 
de vertelplaten. Toen het verhaal uit 
was, was het eindelijk tijd om aan 
de overheerlijke ontbijttaart te be-
ginnen.
‘s Middags kwam Irma (PW-er van 
De Blauwe Muis) langs met haar 
naaimachine en net als Dorus uit 
het boek hebben de kids een heel 
lange slinger gemaakt van allemaal 
lapjes stof. Deze keer zijn er restlap-
jes stof gebruikt want de kinderen 
waren het er wel over eens dat drie-
hoeken knippen uit kleren eigenlijk 
heel ondeugend is. De slinger hangt 
nu door de hele Blauwe Muis zodat 
iedereen kan zien dat het feest is.

IVN-lezing dinsdag 5 februari:

‘Wie is dat toch met
die telescoop?’
Regio - Op dinsdag 5 februari or-
ganiseert IVN De Ronde Venen & 
Uithoorn de eerste natuurlezing van 
2013. Deze lezing gaat nu eens niet 
over bijvoorbeeld een speciale vo-
gelsoort maar over de mens die naar 
vogels kijkt. De lezing wordt gehou-
den in NME-centrum De Woudreus 
aan de Pieter Joostenlaan 28a in 
Wilnis en begint om 20.00 uur.
Lezingen en boeken over vogels zijn 
er veel. Maar lezingen en boeken 
over mensen die naar vogels kijken 
zijn zeldzaam. In 2011 verscheen 
het boek ‘Wie is dat toch met die 
telescoop?’ van Rob van Hattem. 
Hij is niet alleen schrijver en voge-
laar, maar ook een boeiend spreker. 
Daarom heeft het IVN hem uitgeno-
digd om eens uit te leggen wat nu 

precies de kick is van vogels kijken. 
Zo zullen ervaren vogelaars (en hun 
partners!) zich ongetwijfeld herken-
nen in de fi losofi sche en psycho-
logische typering van de vogelaar, 
terwijl er voor beginnende en (nog) 
niet-vogelaars een wereld open 
zal gaan. Volgens Rob van Hattem 
wordt het zeker geen saaie lezing.
Na afl oop van de lezing kunnen de 
aanwezigen het boek ‘Wie is dat 
toch met die telescoop?’ tegen kor-
tingsprijs aanschaffen. Bij bestelling 
via de website (www.wieisdattoch.
nl) kost het boek 28,- euro (inclu-
sief verzendkosten), meteen na af-
loop van de lezing bedraagt de prijs 
22,50 euro. De lezing is gratis. Aan-
melden is niet nodig. Meer informa-
tie: tel. 0172-407054.

Atelier
De Kromme 
Mijdrecht is 

verhuisd
Mijdrecht – Na een verblijf van 
ruim drie jaar in een bedrijfs-
gebouw aan de Energieweg in 
Mijdrecht is Atelier De Krom-
me Mijdrecht verhuisd naar een 
nieuw onderkomen. Met ingang 
van afgelopen maandag 28 ja-
nuari vinden de lessen plaats 
in een lokaal van de voormali-
ge pcb De Hoeksteen aan de 
Eendracht in de wijk Hofl and in 
Mijdrecht.
Atelier De Kromme Mijdrecht 
(AKM) biedt zowel beginnende 
als gevorderde amateurkunste-
naars de gelegenheid zich ver-
der te bekwamen. Er zijn cursus-
sen en workshops tekenen en 
schilderen in diverse technieken. 
De cursussen worden gegeven 
door professionele en gekwalifi -
ceerde docenten. Men kan van 
maandag tot en met vrijdag zo-
wel gedurende de ochtend, de 
middag als de avond lessen vol-
gen. Een cursusjaar bestaat uit 
dertig lessen, verdeeld in drie 
blokken van tien lessen. Men 
kan zich ook voor één blok aan-
melden. Op maandag 4 maart 
start het derde en laatste blok 
van dit seizoen. Daarvoor staat 
aanmelding open.
Speciale aandacht besteedt 
AKM aan de jeugd. Op woens-
dagmiddag zijn er teken- en 
schilderlessen voor jongeren 
vanaf acht jaar. De iets oudere 
jeugd vanaf veertien jaar krijgt 
les aan het einde van de vrijdag-
middag. 
“We zijn blij met deze nieuwe lo-
catie”, zo laat het bestuur van 
AKM weten. “De afgelegen lo-
catie op het industrieterrein was 
voor velen niet erg aantrekke-
lijk. Aan de Eendracht zitten we 
weer midden in de bewoonde 
wereld. Er is voldoende parkeer-
gelegenheid en we hebben een 
mooi lokaal op de begane grond 
tot onze beschikking. We hopen 
dat velen, en zeker de jongeren 
ons daar weer weten te vinden.” 
Meer informatie op de geheel 
vernieuwde website www.ate-
lierdekrommemijdrecht.nl. Daar 
kan men zich ook aanmelden.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant zo 
objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf 
geen standpunt in. Wij vinden dat alle medede-
lingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die 
zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeen-
komsten of interviews worden gedaan, in onze 
krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die 
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te 
kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij 
omdat de afzender wil dat haar of zijn mening be-
kend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij 
of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaat-
sing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

IJsclub Hou Streek, 
bedankt!

De Hoef - Dankzij het ve-
le werk van de vrijwilligers van 
ijsclub Houstreek uit De Hoef, 
was van dinsdag t/m zaterdag 
de ijsbaan open. Met heel veel 
schaatsplezier kon jong en oud 
dagelijks tot 21.00 uur gebruik 
maken van de ijsbaan. Het ijs 
was van prima kwaliteit en er 
was gezellige muziek!
Vrijdagmiddag was groep 3 t/m 
8 van de Antoniusschool uitge-
nodigd om te komen schaat-

sen. Voor alle kinderen en 
hulpouders was er na afl oop 
wat te eten en te drinken.
Zaterdagmiddag waren er 
schaats wedstrijden voor de 
kinderen en was de ijsbaan tot 
18.00 uur geopend met weder-
om gezellige muziek.
Helaas is alle schaatspret nu 
weer voorbij maar namens vele 
inwoners van De Hoef en om-
streken wil ik de vrijwilligers 
van de ijsclub bedanken!!

Onze lieve poes 
Doenja teruggevonden

Mijdrecht - Afgelopen week 
hebben we een oproep in de 
krant geplaatst om de vermis-
sing van Doenja te melden. De 
reacties waren overweldigend 
en de gouden tip zat erbij. Na 
bijna 5 weken hebben we haar 
dankzij de meelevende lezers 
van de krant teruggevonden. We 

willen jullie heel erg bedanken. 
Ook willen we Inge van VIDA 
Makelaars en Casper van SPELT 
Vastgoed bedanken voor hun 
behulpzaamheid om haar uit het 
verlaten huis te bevrijden. 
Bedankt!

Jeroen en Nienke

Jan en Anny bouwen 
zaterdag een feestje

Regio - Het Volendamse zangduo 
Jan Keizer en Anny Schilder zijn 
weer helemaal terug. 
Jan is ooit uit BZN gestapt, om-
dat het hem allemaal wat te druk 
werd. Het werd tijd voor ande-
re dingen in zijn leven. Zo heeft 
hij een nummer opgenomen met 
zijn dochter, schrijft hij teksten en 
melodieën voor diverse Neder-
landse zangers, onder wie Frans 
Duijts en Grad Damen en geniet 
vooral volop van het opaschap (de 
drieënzestigjarige artiest heeft 
inmiddels al zeven kleinkinde-
ren!). Op de vraag waarom hij dan 
toch weer de drukke hectiek in 
duikt antwoordt Jan het volgen-
de: “Liedjes schrijven voor een ei-
gen album blijft natuurlijk prach-
tig. In deze hoedanigheid heb ik 
zoveel meer vrijheid. Er zijn min-
der schakels. Ik zeg bijvoorbeeld: 
‘Dit nummer komt op het album of 
dít gaan we doen’ en Anny en de 
band voelen mij meteen feilloos 
aan en zijn het vaak met me eens. 

Die korte lijnen, daar houd ik van. 
Of het nu een gevoelig nummer is 
of een knallend feestnummer, het 
maakt niet uit. We brengen alles 
met ons hart.” 

Om in de stemming te komen zal 
er op vrijdag 1 februari bij omroep 
MAX een special worden uitge-
zonden van de theatertour van 
vorig jaar. Na de voorstelling van 
aanstaande zaterdag zal er gele-
genheid zijn om het duo en de le-
den van de topband te ontmoeten 
en met hen op de foto te gaan of 
een handtekening te bemachti-
gen. Jan en Anny hebben enorm 
veel zin om in Aalsmeer op te tre-
den. “We gaan er echt een feest-
je van maken. Dat mag u gewoon-
weg niet missen!” Aldus Jan Kei-
zer tot slot. 
Wilt u kaarten bestellen voor hun 
fantastische show ‘The Two of Us’ 
op zaterdag 2 februari om 20.00 
uur, kijk op www.crowntheate-
raalsmeer.nl of bel 0900-1353.

Koffers gepakt bij Duimelot
Wilnis - De kinderen van peuter-
speelzaal Duimelot uit Wilnis heb-
ben het heel druk. De afgelopen 
weken was er veel aandacht voor 
de op handen zijnde verhuizing. Be-

gin februari verhuizen de kinderen 
van Duimelot naar een lokaal bin-
nen het Kinderdagverblijf Wilnis van 
Stichting de Klimboom. Het kinder-
dagverblijf heeft een gedaantewis-
seling ondergaan: alle ruimtes zijn 
opgeknapt dus de kinderen van 
Duimelot krijgen daar een moderne 
nieuwe speelplek. Een peuterspeel-
zaal en een kinderdagverblijf binnen 
één pand is een logische combina-
tie die mogelijkheden biedt tot sa-
menwerking. 

Voor de kinderen is een verhuizing 
natuurlijk niet niks: je vertrouwde 
speelplekje inruilen voor een nieu-
we plek. Gelukkig weten de leid-
sters daar wel raad mee: er is veel 
gepraat over de verhuizing en al-
le kinderen helpen mee. Ze heb-
ben een koffertje versierd en ge-
vuld met hun favoriete speelgoed. In 
de laatste week voor de verhuizing 
gaan de kinderen deze ‘volle’ kof-
fertjes zelf naar hun nieuwe speel-
plek brengen. Na de verhuizing mo-
gen de kinderen zelf hun koffertje 
uitpakken en het vertrouwde speel-
goed een nieuw plekje geven. De 
kinderen van Duimelot spelen van-
af maandag 4 februari vrolijk ver-
der op hun nieuwe speelplek aan de 
Marktschipper in Wilnis.
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Niet fit en toch graag aan je conditie werken?
Bootcamp light is dé oplossing!

Mijdrecht - Bootcamp light lessen zijn er op gericht 
om mensen die niet fit zijn op een rustige en verant-
woorde manier te laten werken aan hun algehele fit-
heid. In deze lessen wordt meer tijd uitgetrokken voor 
de uitleg en uitvoering van de oefeningen. Hierdoor 
zijn deze lessen met name geschikt voor 50 plussers, 
mensen die lange tijd niks hebben gedaan, herstel-
lende zijn van een blessure, kampen met overgewicht 
of zwakke gewrichten hebben. Tijdens de Bootcamp 
lightlessen worden namelijk belastende oefeningen 
zoals sprinten, opdrukken en springen vermeden tot-
dat men in een goede conditie is om dit wel te kun-
nen doen. WLC wil graag dat iedereen plezier beleeft 
aan het sporten, en dat staat ook centraal tijdens hun 
lessen. Nevendoelstellingen zoals afvallen, revalideren 
etc. kunnen samen met WLC besproken worden.

Voordelen Bootcamp light
De voordelen van Bootcamp light op een rijtje:
- Geschikt voor mensen die lange tijd niets hebben 

gedaan, 50 plussers, herstellende zijn van een bles-
sure, kampen met overgewicht of zwakke gewrich-
ten hebben

-  Snel fit worden en spierkracht opbouwen

-  Afvallen en sporten in groepsverband
-  Meer calorieën verbranden dan in de sportschool 

(gemiddeld tussen de 500 en 800 Kcal per training)
-  Van bootcamp light krijg je meteen energie
-  Personal training voor iedereen binnen handbereik
-  Elke training is anders
-  De trainingen worden binnen gegeven op een com-

fortabele en zachte matten

Voor wie is Bootcamp light?
Bootcamp light is geschikt voor iedereen die graag 
wilt sporten, maar niet goed weet waar te beginnen. 
In een rustig tempo in een behaaglijke omgeving gaat 
WLC aan de slag om jou weer fit te krijgen. In de win-
tertijd zal lekker binnen getraind worden en wanneer 
het weer het toelaat kan er met elkaar voor gekozen 
worden om de training buiten te laten plaatsvinden. 
Het belangrijkste is dat iedereen zich daar goed bij 
voelt. De bootcamp light lessen worden gegeven op 
maandagavond van 19.00-20.00 uur en donderdag-
ochtend van 9.30-10.30 uur. Kom je ook meedoen? 
Proefles is gratis! Voor meer informatie kijk op: www.
sterkenweerbaar.nl of neem contact op met WLC via 
info@sterkenweerbaar.nl of 06-15058215.

De Vinken A1 veel te sterk voor TOP
Vinkeveen - Het A-korfbalteam van 
De Vinken moet afreizen naar Sas-
senheim waar het onderaan staan-
de TOP/Wereldtickets A3 de tegen-
stander is. Ze naderen het eind van 
de zaalcompetitie en De Vinken A1 
staat er aan kop van de ranglijst 
goed voor. Deze keer was Johan 
Huizinga opnieuw de vervanger van 
de nog geblesseerde Mark de Haan. 
Nele Peijnenburg en Gideon Leef-
lang waren de reserves.
De Vinken kwam met 1-0 achter, 
maar trok het al vrij snel recht. De 
tegenstanders verdedigden goed 
voor en probeerden het Vinkeveen-
se spel te ontregelen. Een goed af-
geronde doorloopbal van Wies van 
Beek zorgde voor een gelijke stand: 
1-1. Rond de paalzone is vervolgens 
Danielle Gijsen zeer doeltreffend: 
1-2. Een strafworp werd gescoord 
door Emese Kroon: 1-3. Het werd al 
snel duidelijk dat De Vinken te sterk 
was. Een afstandsschot van Pas-
cal Hoogeboom en een doorloopbal 

van Johan Huizinga tilden de Vinke-
veense voorsprong naar 1-5. Toch 
kwam er weer een moment dat De 
Vinken het de tegenstanders mak-
kelijk ging maken. TOP/Wereld-
tickets A3 mocht terug komen in 
de wedstrijd 3-5. Op slag voor rust 
schoot Pascal Hoogeboom de rust-
stand naar 3-6.
De equipe gaf in de tweede helft 
direct vol gas, Pascal Hoogeboom 
schoot van afstand raak: 3-7. Jel-
le Mul mocht daarna een door-
loopbal verzilveren: 3-8. Hij her-
haalde dit een paar minuten la-
ter, maar dan met een afstandstref-
fer: 3-9. Daarna was het Johan Hui-
zinga, die ook scoorde via een af-
standstreffe: 4-10. Gideon Leeflang 
kwam het laatste kwart het veld in 
voor de aan zijn enkel geblesseer-
de Melvin Pauw. De Vinken begon 
wat slordig te spelen, maar geluk-
kig schoot Robin van der Vliet twee 
afstandsschoten door de korf 6-12. 
Nele Peijnenburg kwam het veld in 

Rijneveld en Cordes winnaars zesballentoernooi
De Ronde Venen - Maar liefst 18 
spelers en speelsters plaatsten zich 
voor de finales van het zesballen-
toernooi van biljartclub de Merel af-
gelopen zaterdag 26 januari en dat 
leverden de volgende winnaars op:
In de C-poule kon Gijs v.d. Neut 
Dennis Cordes niet de baas in de fi-
nale en werd keurig tweede tegen 

de prima spelende Dennis die zijn 
eerste grote prijs binnenhaalde, als 
goede derde kwam Bart Hoffmans 
uit de bus die op toernooien toch 
altijd goed presteert met zijn onna-
volgbare spel maar deze avond zijn 
vizier niet op scherp had staan dus 
zijn tegenstanders mazzel hadden. 
In de B-poule won Gijs Rijneveld 

glansrijk, Gijs was een klasse apart, 
tweede werd de sterkspelende Hans 
v. Rijn die Caty Jansen het nakij-
ken gaf, en Caty dus naar de derde 
plaats verwees.
Sterke spelers als Wim Berkelaar 
en Jeroen Berkelaar (Jeroen kon de 
druk niet aan ondanks zijn vele sup-
porters) en Martien Heijman moes-

ten het toch maar even tegen Gijs 
afleggen, bravo.
De prijzen waren weer prachtig.
Biljartclub de Merel kon terug ien 
op een geslaagd toernooi, met dank 
aan de vrijwilligers voor het tellen 
en schrijven en in het bijzonder Caty 
Jansen voor de organisatie.

Spel en Sport De Ronde 
Venen biedt mogelijkheden
De Ronde Venen - Voor velen is 
een wandeling in de sneeuw een 
heerlijke ontspanning, maar voor 
anderen betekent de sneeuw op 
straat, dat zij nauwelijks naar buiten 
gaan. De angst om te vallen is daar 
de oorzaak van. Voorzichtigheid kan 
natuurlijk nooit kwaad, maar het is 
goed mogelijk om ook in winterse 
omstandigheden te zorgen voor de 
noodzakelijke beweging elke dag. 
Wie zich fit voelt, is beter in staat om 
met moeilijker omstandigheden om 
te gaan. 

Regelmatig bewegen zorgt voor 
soepelere gewrichten en stevigere 
spieren. In de lesgroepen van Spel 
en Sport gaat er daar ook om: oe-
feningen voor alle spieren, begin-
nend op ieders eigen niveau, waar-
door men werkt aan een steeds be-
tere conditie. En bewegen met een 
groep werkt stimulerend: ‘plezierig 
bewegen’ is het motto van Spel en 
Sport!

Hoe u ervoor staat, kunt u te we-
ten komen in de Gezondheidstest, 
die Spel en Sport op 7, 8 en 9 fe-
bruari organiseert in de bibliotheek 
in Mijdrecht. Twee uur lang wandelt 
u door de bibliotheek en doet oe-
feningen, u wordt getest en vervol-
gens krijgt u van Spel en Sport een 
persoonlijk advies over uw mogelijk-
heden om meer of anders te bewe-
gen. In het kader van deze Gezond-
heidstest biedt Spel en Sport u ook 
een proefabonnement aan: 6 lessen 
in een voor u geschikte groep voor 
15,- euro! U kunt zich voor deze test 
aanmelden op een speciale website: 
spelensport@hotmail.com of telefo-
nisch: 06 21918353; de kosten be-
dragen 6,- euro.
Doe mee aan deze gezondheid-
stest of meld u aan voor een 
van de lesgroepen van Spel en 
Sport. U kunt deze vinden op  
www.spelensportdrv.nl of bel met 06 
21918353. Plezierig bewegen, daar 
gaat het om!

WLCombatics geeft 
A-selectie Argon 

bootcamptraining
Mijdrecht – Vorige week heeft WLC een 
bootcamptraining gegeven aan de A selec-
tie van Argon. De weersomstandigheden 
waren zo slecht dat het team WLC bena-
derde om van hun nieuwe locatie gebruik te 
mogen maken en een loodzware bootcamp-
training te ondergaan. Fysiotherapeuten 
Wouter Witsel en Bas Blom hielden nauw-
lettend toezicht dat trainer Willem Linde-
boom de spelers niet te hard liet werken. De 
spelers zijn vanaf het Argon terrein naar de 
Rendementsweg gaan hardlopen als war-

ming-up. Daar aangekomen werden ze 
voorbereid op de bootcamp met een daar-
voor geschikte warming-up. Na een uur te 
zijn afgemat keerden de spelers weer terug 
naar de thuisbasis. WLCombatics is na de-
ze training meteen weer benaderd voor ver-
volgtrainingen voor zowel de A selectie als 
het D-team van Argon. WLCombatics traint 
vaker sportteams die tijdens de winter/zo-
merstop niet met hun sport bezig zijn en wel 
graag op niveau willen blijven en zelfs fitter 
weer kunnen beginnen.

Atalante dames 1 wint 
van directe concurrent
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
speelde het eerste volleybaldames-
team van V.V. Atalante tegen directe 
concurrent VCH D2 uit Hoofddorp. 
Voorafgaand aan de wedstrijd had-
den beide teams evenveel wedstrij-
den gespeeld en precies evenveel 
punten behaald. Het team, dat de 
winst zou binnenhalen, zou de vir-
tuele tweede plaats op de ranglijst 
bezetten. De Vinkeveense equipe 
kwam zeer goed uit de startblokken. 
Met veel servicedruk en een geva-
rieerde aanval werd snel afstand 
genomen van de dames uit Hoofd-
dorp. De service- en rallypasses la-
gen mooi bij set-upper Saskia waar-
door zij het netspel mooi kon ver-
delen. Met slimme ballen van Mir-
jam en harde klappen van Daniëlle 
werd de eerste set gewonnen met 
25-16 door Atalante. De tweede set 
liet een ander beeld zien. Ondanks 
alle waarschuwingen VCH niet in 
haar spel te laten komen, keek Ata-
lante al snel tegen een achterstand 
aan. Veel persoonlijke fouten op rij 
zorgden er voor dat VCH het initia-
tief in deze set kon nemen. Gelukkig 
stond Natalie bij Atalante binnen de 
lijnen. Met fantastische reddingen 
zorgde zij voor een ommekeer in de 
set. Atalante hervond haar schwung 
en kwam punt voor punt dichterbij. 
Op de service van Jana werd het gat 
helemaal gedicht en zelfs een kleine 
voorsprong opgebouwd. Het bleef 
tot het einde van deze set span-
nend, maar Atalante wist uiteinde-
lijk toch met 26-24 te winnen.

Derde set
De derde set kwam Loes binnen de 
lijnen voor Jana. Atalante was de-

ze set geen schim van zichzelf; de 
set werd begonnen met een drietal 
fouten in de aanvallen, gevolgd door 
even zoveel passfouten en dus was 
het binnen no-time 0-6 voor VCH. 
Deze achterstand kwam het team 
de gehele set niet meer te boven. 
Richting einde set was er een kleine 
opleving, maar het gat was te groot 
om nog te dichten. Met 14-25 ging 
deze set geheel terecht naar VCH.
De vierde set moest gewonnen wor-
den om een vijfde set te voorkomen 
en dames 1 was zeer gemotiveerd 
om de set te winnen. Jana kwam 
binnen de lijnen voor Natalie. Ook 
deze set was de start zeer onder-
maats. De passing liep voor geen 
meter en daar maakte VCH goed 
gebruik van. Atalante kwam niet aan 
aanvallen toe en verdedigend liep 
het ook allemaal niet best. Weder-
om stond er een dikke achterstand 
op het scorebord toen coach Carin 
het team tijdens een time-out op-
pepte om er nog een keer vol tegen-
aan te gaan. Dit had het gewens-
te resultaat. Het team ging knok-
ken, misverstanden verdwenen als 
sneeuw voor de zon en Loes liet we-
derom haar waarde voor het team 
zien. Op de service van Nancy werd 
ditmaal de achterstand omgezet in 
een voorsprong en door heel hard 
werken (en niet altijd mooi volley-
bal) werd uiteindelijk toch de winst 
in de set (26-24) én in de wedstrijd 
binnengesleept. Door deze overwin-
ning bekleedt dames 1 op dit mo-
ment de derde (maar virtueel twee-
de) plaats. Volgende week zaterdag 
speelt het team om 17.00 uur tegen 
V.V. Amsterdam D5 in de Blauwwit-
hal te Amsterdam.

voor Emese Kroon, die vlak daarvoor 
een afstandstreffer kon laten note-
ren: 7-13. Invalster Nele Peijnen-

burg was al vrij snel eveneens suc-
cesvol. Zij wist met een doorloopbal 
de eindstand op 9-14 te brengen.





De Ronde Venen - Vrijdagavond 
25 januari was het weer zover: de 
jaarlijkse Sportverkiezingen van 
De Ronde Venen. In De Meijert in 
Mijdrecht werden de winnaars tij-
dens een live uitzending op RTV 
De Ronde Venen bekendgemaakt. 
Schaatser Noah Boogaard is ver-
kozen tot Sporttalent 2012, hard-
loopster Jolanda ten Brinke pro-
longeert haar titel van Sportvrouw 
van het jaar. Sportman 2012 is Lars 
Overzee, die de relatief onbekende 
sport Boemerang gooien beoefent. 
Het korfbalteam Atlantis B1 is ver-
kozen tot Sportploeg van het jaar. 
De Sportvrijwilliger 2012 is Annike 
van Kouwen van IJsclub Nooit Ge-
dacht. 

Sporttalent Noah Boogaard
Vorig jaar is schaatser Kevin Rege-
link Sportman van het jaar gewor-
den. Noah Boogaard heeft bij IJs-
club Nooit Gedacht alle pupillen-
records van Kevin gebroken. Sinds 
vorig seizoen maakt Noah deel uit 
van de C-selectie van de ijsbaan 
van Utrecht. Hierin schaatst al-
leen de beste jeugd van de ver-
enigingen die zijn aangesloten 
bij ijsbaan Utrecht. Hij heeft zich 
drie keer geplaatst voor het Ne-
derlands Pupillen Toernooi (offici-
eus Nederlands Kampioenschap) 
in Groningen. Momenteel staat hij 
in de top van de landelijke ranglijst 
op de 100 meter schaatsen voor C-
junioren. 

Sportvrouw Jolanda ten Brinke
Jolanda ten Brinke verlengt haar 
titel! Hoewel Jolanda in 2012 door 
ziekte aan minder wedstrijden mee 
heeft kunnen doen, en zij niet kon 
starten tijdens het NK halve ma-
rathon, heeft zij bij de wedstrijden 
die zij liep toch weer mooie pres-
taties laten zien. 

Sportman Lars Overzee
Lars beoefent al jaren de rela-
tief onbekende sport ‘Boemerang 
gooien’. Als enige Nederlander 
reist hij de wereld over om mee te 
doen aan internationale toernooi-
en. In oktober zijn de World Boo-
merang Championships gehouden 
in Itu, Brazilië. Hier heeft Lars met 

een internationaal team (bestaan-
de uit twee Italianen, één Span-
jaard, één Zwitser, één Japanner 
en dus één Nederlander) de eer-
ste plaats behaald in het Team-
kampioenschap. 

Sportvrijwilliger 
Annike van Kouwen
Annike zorgt ervoor dat jongeren 
met een handicap ook de schaats-
sport kunnen beoefenen. Zij is 
hier drie jaar geleden mee gestart 
op de ijsbaan in Mijdrecht onder 
de vleugels van IJsclub Nooit Ge-
dacht. Al drie jaar is het een groot 
succes. Veel gehandicapten kun-
nen schaatsen omdat Annike vrij-
willigers zoekt en motiveert. Ver-
der regelt ze het vervoer naar de 
schaatsbaan maar bovenal zorgt 
ze ervoor dat ze veel plezier heb-
ben in het schaatsen. 

Sportploeg Atlantis B1
Het korfbalteam B1 van Atlantis is 
een hecht team dat veel geïnves-
teerd heeft in hun ontwikkeling. 
Met als resultaat dat het team met 
maar twee verliespunten kampi-
oen is geworden in het zaalseizoen 
(maart 2012) en gepromoveerd is 
naar de landelijk eerste klasse. Dit 
is de op één na hoogste klasse 
van Nederland bij de B-jeugd. Dit 
veldseizoen (oktober 2012) is de 
B1 ongeslagen kampioen gewor-
den met het maximale aantal pun-
ten, zes punten voorsprong en een 
plus doelsaldo van tachtig.
Ook was het doelsaldo van Atlan-
tis B1 veruit de beste.
Voor het tweede deel van de veld-
competitie in 2013 zijn ze gepro-
moveerd naar de landelijke eerste 
klasse.
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Team U12-2 van Argon 
Basketball wint nipt
Mijdrecht - De jongste leden 
van Argon Basketball waren in de 
herfstcompetitie nog 2e geworden 
in hun leeftijdscategorie ‘onder 10’ 
en hoewel de meeste teamgeno-
ten nog maar 9 jaar oud zijn, heeft 
het team ook een aantal 10-jarigen, 
die dit jaar voor het eerst met bas-
ketball zijn begonnen. De NBB be-
sloot echter toch dat dit team na de 
winter in de leeftijdscategorie ‘on-
der 12’ moest gaan spelen. De eer-
ste wedstrijd na de winterstop was 
dramatisch voor dit team en ze ver-
loren dan ook kansloos. Het team 
moest erg wennen aan oudere en 
grotere tegenstanders, maar afge-
lopen zaterdag herpakte dit team 
zich sterk. Hoewel de meeste spe-
lers nog erg jong zijn, spelen zij toch 
al 3 jaar basketball en dat kon je in 
deze wedstrijd dan ook goed zien. 
De meeste spelers van Almere Pio-
neers waren dan wel groter en ou-
der, maar speelden dit jaar eigenlijk 
pas voor het eerst.
Michael Griffioen maakte het eerste 
punt en de wedstrijd ging de hele 

tijd gelijk op. Bij rust stond Almere 
Pioneers met 13-11 voor en zij lie-
pen halverwege het 2e deel zelfs 
met 5 punten uit. Er was zicht op 
een eerste overwinning voor Almere 
Pioneers, maar het team van Argon 
liet zich niet uit het veld slaan. Luc 
van Dijk, Marijn Kop, Wessel Ouds-
hoorn en Calvin de Koning zorg-
den allemaal voor punten en de jon-
gens kwamen dan ook sterk terug. 
Vlak voor tijd blesseerde spelverde-
ler Geert Jan Dierickx zich en moest 
Tim Graffner invallen. Een minuut 
voor tijd was de stand 28-30 voor 
Argon maar toen legde Almere Pio-
neers de bal er weer in. De aanwe-
zige supporters uit Mijdrecht dach-
ten dat de wedstrijd net verloren 
was, maar in de zoemer van de bel 
maakte Jelmer de Haan alsnog het 
winnende punt. Met een eindstand 
van 30-31 leek de wedstrijd net een 
scene uit een film. Een superspan-
nende en leuke wedstrijd en hou 
deze spirit op zaterdag 2 februari 
vast als het team tegen New Stars 
uit Nieuwegein moet spelen!

Afsluiting seizoen cyclo-
cross UWTC met NK jeugd
Uithoorn - Toen Lorena Wiebes op 
26 januari aankwam in Moerge-
stel begon het te sneeuwen, waar-
door de omgeving en uiteraard het 
parcours er prachtig uitzagen. Door 
de organisatie was het parcours 
sneeuwvrij gemaakt. Na een paar 
rondjes warm gefietst te hebben, 
was om 15.00 uur de start van de 
dames cat. 6 van wie er 20 mee de-
den. Bij de startopstelling stond Lo-
rena achteraan en zij wist zich op 
het eerste rechte stuk naar een 10e 
plek te fietsen.
Deze positie bleef ze tot aan de der-
de ronde vasthouden, daarna wist 
ze zich bij het beklimmen van de 
trap naar de 9e positie te verplaat-
sen. Na een val wist Lorena toch de-
ze positie vast te blijven houden en 
zij liep zelfs weer wat in op de rest. 
Ze finishte op een nette 9e plek, we-
tende dat dit pas de tweede natio-
nale wedstrijd was voor haar. Lore-
na vond het een leuk parcours om 
te fietsen, en het was een leuke er-
varing om aan het NK mee te doen. 

Koppelcross Hilversum
Op zondag 27 januari werd de Nes-
sercross afgelast in verband met 
gladheid door de invallende dooi. 
De regen maakte van de sneeuw-
resten net een ijsbaan. De koppel-
cross in Hilversum ging echter ‘ge-
woon’ door. Gerard en Bart de Veer 
hadden zich voor UWTC als 40+/40- 
koppel ingeschreven. Van de 40 in-
geschreven koppels gingen er uit-
eindelijk maar 29 van start. En glad 
was het zeker, veel valpartijen tij-
dens de wedstrijd.

Maar gelukkig, behalve blauwe 
plekken, zonder nare gevolgen. Ge-
rard en Bart streden lang mee om 
de 12-14 plaats. Maar nadat Ge-
rard in één ronde wel 3x bodemon-
derzoek had gedaan eindigden ze 
uiteindelijk op de 17e plek, van het 
sterrenfietsen op ijsspektakel. Op 
10 februari staat de openingsrit van 
het wegseizoen al weer op het pro-
gramma. Meer informatie vindt u op 
www.uwtc.nl/wielren .

Bayer stunt bij de bedrijfs-
competitie tennis
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag ston-
den er weer 2 ontmoetingen voor 
de bedrijfscompetitie van Tennishal 
De Ronde Venen op het program-
ma. Social Brothers nam het op te-
gen BallBoy en Bayer speelde tegen 
WSCE Sportmarketing. Beide teams 
zijn nog ongeslagen in de bedrijfs-
competitie. Vanaf het eerste mo-
ment was het vuurwerk op baan 4 
en 5. BallBoy ging op baan 4 zeer 
goed van start en bleek al snel een 
maatje te groot voor het koppel van 
Social Brothers. Op baan 5 was het 
een stuk spannender, toch leek So-
cial Brothers hier net iets beter in 
de wedstrijd te zitten. Na een mooie 
eindsprint wist Social Brothers de-
ze ontmoeting te winnen met 10-
8. Wat de stand weer gelijk trok na 
de overtuigende winst van BallBoy 
met 18-0. De twee winnende kop-
pels van beide bedrijven speelden 
na het eerste uur op baan 4 tegen 
elkaar en de verliezers op baan 5. 
Op baan 5 gaat het koppel van Ball-
Boy flitsend van start. Goede vol-
leys bezorgen het koppel van Ball-
Boy een hoop punten. Uiteindelijk 
weet BallBoy deze ontmoeting met 
15-4 te winnen. Het duel op baan 4 
moet nu gaan bepalen of het gelijk-
spel wordt of een overwinning van 
BallBoy. Aan de inzet kan het bij 
zowel BallBoy als Social Brothers 
in ieder geval niet liggen. Er wordt 
voor elk punt geknokt en hard ge-
lopen. Net als in de vorige wedstrijd 
van het koppel van Social Brothers 
bleek er nog wat energie gespaard 
te zijn voor een goede eindsprint. 
Social Brothers won deze ontmoe-

ting met 11-7 wat de eindstand van 
het duel op 8-8 zette. Na het tellen 
van de positieve games, was Ballboy 
met 23 positieve games de uiteinde-
lijke winnaar. Bayer eindigde vorig 
jaar in de top 3, maar heeft dit jaar 
zijn draai nog niet gevonden. Mis-
schien dat Bayer deze competitie te-
gen WSCE Sportmarketing voor een 
stunt kan zorgen. Vorig jaar won 
WSCE deze ontmoeting overtui-
gend. Bayer komt goed uit de start-
blokken en begint sterk. Op baan 1 
hebben ze meteen een voorsprong 
van 3 games te pakken. Deze voor-
sprong komt na een half uur spelen 
nog even in gevaar als WSCE goed 
terugkomt. Uiteindelijk blijkt Bay-
er toch de betere van de twee en ze 
winnen met 9-5. Op de andere baan 
speelt WSCE een sterke partij. Voor-
al de servicegames van WSCE ma-
ken indruk. WSCE wint dit duel met 
7-4. Bayer zet alle zeilen bij om er nu 
toch met een overwinning vandoor 
te gaan. Het team dat altijd erg fa-
natiek is, lijkt de vorm van vorig jaar 
weer gevonden te hebben. Het ho-
ge niveau van vorig jaar is weer te-
rug te vinden in het spel van Bayer. 
Het tweede uur blijft Bayer dit ho-
ge niveau vasthouden en wint bei-
de partijen met 12-4 en 10-4. Door 
deze knappe overwinningen van 
Bayer komt de verdiende einduit-
slag op 12-4 in het voordeel van 
Bayer. De volgende ontmoetingen 
in de bedrijfscompetitie staan vrij-
dag 8 februari gepland. Voor meer 
informatie m.b.t. de bedrijfscompe-
titie kunt u de website raadplegen:  
www.tennishalderondevenen.nl

Lars Overzee sportman van het jaar van 
De Ronde Venen

De Ronde Venen - Afgelopen week konden de leerlingen van 
groep 8 van de basisscholen kennismaken met het VeenLanden 
College in Mijdrecht en Vinkeveen.

De belangstelling was groot! Niet alleen uit Mijdrecht, Vinke-
veen en Wilnis, maar ook uit Uithoorn, Nieuwveen, Baambrug-
ge, Abcoude, Loenen, Zevenhoven en zelfs uit Vreeland waren 
de leerlingen met hun ouders toegestroomd.

Ze kwamen niet voor niets, want enthousiaste leerlingen en 
docenten gaven een beeld van wat hun school allemaal te bie-
den heeft.
Een veilige school met goed en degelijk onderwijs op athene-
um, havo en mavo niveau. Een school met veel aandacht en 
begeleiding voor de individuele leerling. Een school die haar 
leerlingen helpt het beste uit zichzelf te halen en de kans biedt 
eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen. 

Dat gebeurt in de lessen, maar ook tijdens projecten zoals het 
Entreprenasium, de Ondernemende Mavo en de Anglia Mas-
ter Class.

En dan waren er ook nog de enthousiaste verhalen en beel-
den over de vele culturele en sportieve activiteiten zoals: ta-
lentenjacht, musical, buitenland reizen, excursies, themafees-
ten, lunchconcerten, hockeytoernooi, schaatswedstrijden en 
sportdagen.
Nieuw dit jaar was het Open Leer Centrum (OLC). Hier maakt de 
brugklasser bij tussenuren ICT opdrachten op eigen niveau en 
in eigen tempo. Een uitdaging om nog zelfstandiger te werken.

Uitgebreid fotoverslag op
www.veenlandencollege.nl
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