
6 februari 2008Tel: 0297-581698    Fax: 0297-581509 2Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

VOOR HET OFFICIËLE

GEMEENTENIEUWS

ZIE PAGINA 2+3+4

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

HÉT ACTUELE WONINGAANBOD OP DE RONDE VENEN KABELKRANT (18.00-23.00 UUR)

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

Telefoon: (0297) 25 04 21

E-mail: welkom@korvermakelaars.nl

Internet: www.korvermakelaars.nl

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

Bel 0297 27 30 37 
of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

Fi n a n c i e e l Di e n s t e nce n t ru m mi j D r e c h t 

EindElijk raak!
“Na 3 hypotheekoffertes bij anderen,   
 kozen we voor FDC.”
 John Peters & Petra de Jong, Mijdrecht

OP DE HEREN, DAMES 
EN KINDER-
COLLECTIE
Openingstijden: Dinsdag t/m 
donderdag10-18.00 uur  
Vrijdag van 10-21.00 uur 
Zaterdag 10-17.00 uur

Zijdstraat 61, Aalsmeer, 
Tel 0297-321177
Internet: www.bigl.nl

Big L. Maak je keuze
G-Star  Wrangler  Garcia  Pall Mall  Only

Tommy hilfiger  Cars  Esprit  Vila

*op artikelen voorzien
van een saleskaartje

Arnolda’s Datingbuffet
Baambrugse Zuwe 200 • Vinkeveen

Iedere vrijdag en zaterdag 
v.a. 21.00 uur/ 

zondag v.a. 14.00 uur

0294-291201 • www.visserslust.nl

Duizend euro
beloning!!!

Mijdrecht – Ruim een maand 
geleden deden we in deze krant 
reeds een oproep om de dader 
van het spuiten van bovenstaan-
de tekst te kunnen oppakken. De 
tekst, wat kanker betekent, wordt 
door het gehele dorp Mijdrecht 
gesignaleerd. Op muren, deuren, 
winkelpanden, luiken, woningen, 
je kan het zo gek niet verzinnen 
of deze graffi ti staat er.
Een Rondevener, die zich enorm 
ergert aan dit spuitertje, bood 
een maand geleden al 500 euro 
aan diegene die met dusdanig 
hard bewijs naar de politie durft 
te gaan, zodat deze spuitvandaal 
kan worden aangehouden.
Er meldde zich toen een getuige, 
maar aangezien je dit soort zaken 
niet anoniem kan melden, haakte 

hij af. De naam van de vermoe-
delijke dader is reeds bekend, het 
bewijs of een goede getuige ont-
breekt echter nog om deze  spuit-
vandaal op te kunnen pakken.
Het is bekend dat er genoeg ge-
tuigen zijn. Wie heeft echter de 
moed dit bij de politie te mel-
den. Zodra de melding bij de po-
litie binnen is en het voldoende 
is om de dader in zijn kladden 
te pakken, wordt het geld uitbe-
taald. Weet je wie het is? Bel on-
ze redactie. Van ons krijg je dan 
de naam en het telefoonnummer 
van de agent die deze zaak be-
handelt en zodra je je getuigenis 
hebt afgelegd en ze kunnen hem 
aanhouden, ontvang je de 1000 
euro. Je kan ons bereiken op 06-
53847419. 

Gemeente haalt zonder overleg speeltuin weg bij Wipmolen

”Kom op gemeente, geef 
ons ons speeltuintje terug”
Mijdrecht – De gemeente De Ron-
de Venen heeft het er bijna elke dag 
over: “Samen Sterk met de inwo-
ners|”. Klinkt goed, maar wordt deze 
kreet ook in daden omgezet? 

Wel, de bewoners van de Windmo-
len en de Vangmolen vinden zeker 
van niet. In hun kinderrijke buurt 
stond tot voor kort een prachtige 
speeltuin, vlakbij AJOC. Vele tiental-
len kinderen speelden hier dagelijks 
met veel overgave. Er was een voet-
balveldje, een groot houten speel-
huis, een glijbaan, twee schommels, 

een klimmuur, een wip en natuurlijk 
de bekende wipkippen.

Het was een geweldig speelveld, 
waar ieder kind van de buurt van 
genoot. Maar opeens, zonder ook 
maar een berichtje naar de bewo-
ners, stond er plotseling een groep 
mannen, die de hele boel afbrak en 
op een vrachtwagen gooide. Weg 
speeltuin.

Bellen
Er werd direct door een van de be-
woners naar de gemeente gebeld 

en daar kreeg zij te horen dat het 
speeltuig onveilig was en daarom 
weg moest. Konden de bewoners 
begrijpen, maar kwam er wat voor 
terug? “Nou nee, niet zomaar. Dat 
lag aan de reactie van de buurtbe-
woners. Als die nu een handteke-
ningenactie of zo zouden houden en 
aangaven wat ze zouden willen heb-
ben, ja, dan heel misschien?”. Wel, 
dit is toch de wereld andersom. Is dit 
“Samen Sterk met onze inwoners”. 
Als er nou niemand iets had gedaan 
was het gewoon: weg speeltuintje. 
Wel, de handtekeningen zijn inmid-

dels ingediend bij de gemeente. 
Nu moeten de bewoners op inter-
net nog zelf gaan uitzoeken wat ze 
willen en dan wordt er bekeken wat 
wel of niet kan.

Is dit wat de gemeenteraad heeft 
bedoeld met “Samen Sterk met on-
ze inwoners?” Wij denken van niet. 
Had het niet wat normaler geweest 
dat de gemeente gewoon een brief 
had gestuurd naar de omwonen-
den? Had uitgelegd wat ze van plan 
waren te doen en ze gevraagd had-
den wat ze graag zouden willen. 
Misschien iets voor de nieuwe Ron-
detafel Gesprekken van de raad.

Auto inbraak voorkomen?
Mijdrecht – Een 16-jarige jongen 
uit Mijdrecht is afgelopen week 
dinsdagavond aangehouden omdat 
hij inbrekerswerktuig op zak had 
en opvallend veel interesse had ge-
toond in geparkeerde auto’s.

De politie kreeg omstreeks 19.10 
uur een melding dat een jongen in 
de omgeving van de Ruweelstraat in 

auto’s aan het kijken was.
Agenten gingen op zoek en zagen 
hem lopen op de Gijsbert van Stou-
tenborgstraat. Een agent volgde hem 
een tijdje en hield hem toen staan-
de. Omdat de jongen loog over waar 
hij vandaan was gekomen, fouilleer-
den de agenten hem. Er kwam een 
schroevendraaier tevoorschijn. Hij is 
aangehouden.

www.kooplenstra.nl

Uithoorn, Amstelplein 6-12
Telefoon 0297 - 52 41 24
mijdrecht@kooplenstra.nl

ELSSCHOTLAAN 60 TE UITHOORN
Wilt u geen standaard huis maar een huis dat anders is dan anders door 
zijn architectuur, zijn speelse effecten, zijn ruimte en zijn ligging? Dan is dit 
moderne ( 1999) huis met onder andere inpandige garage, woonkamer met 
gashaard, heerlijk 
zonnig terras, woonkeu-
ken met luxe afwerking 
in een hele groene wijk, 
iets voor u! Daarnaast 
biedt de woning drie 
prima slaapkamers op 
de tweede verdieping 
en een moderne badka-
mer, ingedeeld met een 
duo ligbad, separate 
douchecabine, wastafel 
en designradiator.

Vraagprijs 
289.500,- k.k.

OPEN HUIS
ZA. 9 fEbRUARI A.S. VAN 10.00-15.00 UUR

A.S. ZONDAG, 14.00 uur

BOUWBEDRIJF MIDRETH

ARGON-VUC
SPORTPARK ARGON  

HOOFDWEG - MIJDRECHT

GEEN KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 0297-581698



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

SERVICEPUNTEN
Hier kunt u terecht met vragen 
over wonen, welzijn en zorg 
én voor fi nanciële diensten. 
Bij het servicepunt kan bijna 
alles geregeld worden wat te 
maken heeft met het leven 
van alledag.

Servicepunt Mijdrecht, 
Hoofdweg 1, 
Geopend: 
ma t/m vr  9.00-13.00 uur. 
(0297) 38 33 99.

Servicepunt Wilnis, 
Dorpsstraat 28
Geopend:
ma t/m vr  9.00-16.00 uur. 
(0297) 23 76 10.

Voor meer informatie kunt 
u kijken op de website 
www.servicepuntderondevenen.nl.

Er is ook een mobiel 
Servicepunt. U kunt deze bus 
elke woensdag bezoeken in:
De Hoef bij De Springbok, 
van 9.30-10.15 uur;
Amstelhoek, bij het 
“Ons Streven”, 
van 13.00-13.45 uur;
Waverveen bij de kerk 
van 14.15-15.00 uur.

AFVALBRENGSTATION
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
tel. (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl

Geopend: 
ma, wo, do, vr en za 
9.00-12.00 uur en 
12.30-16.00 uur, 
en di 12.30-16.00 uur. 
Op dinsdagochtend en 
zon- en feestdagen is het 
afvalbrengstation gesloten. 

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

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

Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.
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Gemeenteraad 
De Ronde Venen 
vergadert op nieuwe manier
De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft besloten op een andere wijze 
te gaan vergaderen. De nieuwe structuur is erop gericht inwoners meer 
te betrekken bij de besluitvorming van de raad. Daartoe zijn zogenaamde 
Rondeveense Tafelgesprekken in het leven geroepen.

De Rondeveense Tafelgesprekken zijn in de plaats gekomen van vergaderingen van 
raadscommissies en vinden in principe op de eerste donderdag van de maand plaats. Voor 
onderwerpen die op de agenda staan worden betrokkenen gericht uitgenodigd om aan te 
schuiven en hun inbreng te leveren. Maar ook wanneer u meent dat u relevante aanvullende 
informatie kunt aandragen voor een bepaald onderwerp, kunt u zich bij de griffi e aanmelden 
voor deelname aan het betreffende gesprek. De griffi er van de gemeenteraad, mevr. E. 
Appel, is te bereiken via e-mail griffi er@derondevenen.nl of telefonisch via (0297) 29 18 13.
Naast inwoners en vertegenwoordigers van de politieke fracties, die tijdens het Rondeveense 
tafelgesprek vragen zullen stellen, zitten ook de verantwoordelijk portefeuillehouder in 
het college van Burgemeester en Wethouders en de betrokken ambtenaar aan tafel. 
Uitgangspunt is dat de fracties tijdens de gesprekken alle relevante informatie over 
en rondom een voorstel kunnen verzamelen, voordat ze in de dagen daarna binnen 
de fracties een eigen politieke keuze voorbereiden en een mening vormen. Door op 
deze manier te vergaderen, kunnen inwoners hun mening geven aan het begin van het 
besluitvormingsproces, zodat raadsleden dit mee kunnen nemen in hun overwegingen en pas 
een mening vormen en discussiëren nadat alle informatie verzameld is. Raadsleden zullen 
daarom geen mening geven tijdens Rondeveense Tafelgesprekken. Dat gebeurt pas tijdens 
de meningsvormende raadsvergadering, die in principe op de laatste donderdag van de 
maand plaatsvindt. Aan het eind van deze raadsvergadering vindt ook besluitvorming plaats.

Agenda Rondeveense tafelgesprekken van de raad 
van de gemeente De Ronde Venen op donderdag 
7 februari 2008 in het gemeentehuis in Mijdrecht.

Cluster 1 19.30 uur-20.00 uur (raadzaal)
Voorzitter: R. Blans
RVTG-griffi er: E. Appel

1. Het vergroten van een recreatiewoning door het 
 dichtmaken van het dakterras op het perceel 
 Waeterrijck 24, 7, 5 en 3 te Vinkeveen. 
 (Raadsvoorstel nr.0003/08)
Weigering bouwvergunning in verband met strijdigheid 
bestemmingsplan, voor het vergroten van een recreatiewoning 
door het dichtmaken van het dakterras.

Vrij blok 20.00 uur-20.30 uur (raadzaal)
Voorzitter: R. Blans
RVTG-griffi er: E. Appel

1.  Memo concept bouwstenen voor de 
 structuurvisie Wilnis Dorp.
Voorafgaand aan het opstellen van de Structuurvisie Wilnis Dorp 
zijn er onderzoeken uitgevoerd en heeft participatie plaatsgevonden. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen in de Concept Bouwstenen. 
De raad wordt om advies gevraagd over de juistheid en de 
volledigheid van de Concept Bouwstenen.

Tweede ideeënatelier 
Groot Wilnis-Vinkeveen 
voor lokale groepen
De stuurgroep Groot Wilnis-Vinkeveen organiseert op maandag 
18 februari a.s. een tweede ideeënatelier voor lokale groepen. 
De bijeenkomst is bedoeld voor bewoners, ondernemers en 
lokale organisaties die ideeën voor de inrichtingsschets Groot 
Wilnis-Vinkeveen willen ventileren en deze willen bespreken 
met anderen. Een aantal mensen heeft al eerder van deze 
mogelijkheid gebruik gemaakt. Ook zij worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan het tweede ideeënatelier. De stuurgroep 
wil met hen graag verder praten over de invulling van hun 
suggesties. De bijeenkomst vindt plaats op 18 februari van 
20.00 tot 22.30 uur in het gemeentehuis van De Ronde Venen. 
De avond wordt beëindigd met een drankje.
Het aantal deelnemers dat kan worden ontvangen is beperkt. 
U kunt zich voor de bijeenkomst aanmelden per e-mail op 
gwv@devenen.nl, of telefonisch bij Simone Mink onder tel. 
(0317) 46 52 02. Als mocht blijken dat er meer aanmeldingen zijn 
dan plaatsen, organiseren de stuurgroep een extra bijeenkomst. 
U kunt dus in alle gevallen meedoen! Meer informatie over het 
gebiedsproces Groot Wilnis-Vinkeveen kunt u vinden op 
www.devenen.nl.

Gratis strooizout 
afhalen bij gladheid
De gemeente stelt voortaan tijdens extreme gladheid gratis 
strooizout ter beschikking aan inwoners van de gemeente 
De Ronde Venen.

Tijdens de week van de dienstverlening in november vorig jaar, konden 
inwoners gratis emmers strooizout ophalen. Dit werd als zeer positief 
ervaren. In navolging van dit idee tijdens deze week worden inwoners in 
de gelegenheid gesteld om tijdens extreme gladheid door sneeuw en ijzel, 
gratis een emmer strooizout op te halen.  Wanneer ijzel of sneeuw wordt 
voorspeld, is het steunpunt (de werf) in Wilnis aan de Ringdijk 7 geopend. 
Op de website zal dit bekend worden gemaakt. Inwoners kunnen voor 
informatie ook bellen met de servicelijn, tel. (0297) 29 18 00. Het steunpunt 
is dan geopend van 14.00 uur tot 16.00 uur. Een medewerker van de 
gemeente zal aanwezig zijn om inwoners te helpen. Inwoners dienen zelf 
voor een emmer te zorgen. Om milieuvriendelijk met het strooizout om te 
kunnen gaan, krijgt men niet meer dan 10 kilo per persoon. Bedrijven zijn 
uitgesloten van gratis strooizout.

Afschaffi ng Wet op de 
Openluchtrecreatie (WOR) 
Met ingang van 1 januari 2008 is de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) afgeschaft. Deze wet 
regelde een aantal zaken op het gebied van de verblijfrecreatie zoals de locatie en variatie van 
het kampeeraanbod. Maar ook de voorschriften voor gezondheid, hygiëne en veiligheid. 
De wet is ingetrokken, omdat een aantal onderdelen van deze wet al geregeld is in andere 
wetten, bijvoorbeeld in de bestemmingsplannen via ruimtelijke ordening, of geregeld kan 
worden door zelfregulering. Een andere reden voor het intrekken van de WOR betreft het 
verminderen van onnodige regelgeving. 

Als gevolg van de afschaffi ng is in de gemeente De 
Ronde Venen het kampeerbeleid beëindigd. In de 
notitie “Juridische gevolgen intrekking Wet op de 
Openluchtrecreatie voor de gemeente De Ronde 
Venen” staat het nieuwe kampeerbeleid van De Ronde 
Venen verwoord. Hierin wordt aangegeven op welke 
wijze in het bestemmingsplan buitengebied en de 
Algemene Plaatselijke Verordening (APV) het beleid 
is geïmplementeerd. Geheel in aansluiting bij de 
toeristisch-recreatieve visie van de gemeente.  

Recreatie in De Ronde Venen
De afschaffi ng van de WOR heeft voor recreatie in 
gemeente De Ronde Venen geen grote veranderingen 
met zich meegebracht. Hieronder vindt u de 
onderwerpen die gewijzigd zijn:
- Voor het kamperen bij de boer wordt bij de eerste 

herziening van het bestemmingsplan “Buitengebied 

De Ronde Venen”, het aantal kampeerplaatsen 
verruimd van 15 naar 25 plaatsen. Dit betekent een 
bescheiden impuls voor de toeristisch-recreatieve 
sector en de mogelijkheid voor de agrarisch 
ondernemer zijn inkomsten uit de verblijfsrecreatie te 
vergroten.

- Voor het kampeerterrein Eilizon zijn de 
bevoegdheden overgedragen aan het 
recreatieschap. Met ingang van januari 2008 zal het 
schap geen kampeerontheffi ng meer verlenen. In het 
bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied” 
is het terrein aangemerkt als caravanpark. In 
dit bestemmingsplan staan de inrichtingseisen 
genoemd. Dit beleid blijft ongewijzigd.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact 
opnemen met de gemeente De Ronde Venen/ afdeling 
Bouw en Woning Toezicht, via tel. (0297) 29 16 16.

Werkzaamheden aan 
Demmerik in Vinkeveen
Aangezien de kademuur langs de Demmerik verzakt is, zal deze begin 2008 hersteld worden. 
Voorafgaand hieraan vinden eerst meet- en andere voorbereidende werkzaamheden plaats. Als gevolg 
van de werkzaamheden zullen delen van de Demmerik voor autoverkeer minder toegankelijk zijn. 
De kademuur wordt hersteld in het gebied tussen de hefbrug, richting de Herenweg, en het 
toegangsbruggetje naar de boerderij van Demmerik 1. Dit deel is in de weken 6, 14 en 15 afgesloten 
voor autoverkeer. Het verkeer zal via een omleidingroute worden omgeleid. Fietsers en voetgangers 
kunnen blijven passeren. Behalve de herstelwerkzaamheden aan de kademuur, worden onder andere 
ook parkeervakken aangelegd en wordt het wegdek opnieuw geasfalteerd. 

De voorlopige planning voor de werkzaamheden is als volgt:
Week 6 2008; o.a heien damwand; 
Week 7 t/m week 13 2008; werkzaamheden op de damwand; 
Week 14 en 15 2008; Herprofi leren en asfalteren Demmerik.



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

10 FEBRUARI 2008
Bosdijkloop 2008
Georganiseerd door Toer Trim Club De Merel. Locatie: Vinkeveen; 
start en fi nish Kerklaan voor het Dorpshuis. Aanvang: 12.00 uur. 
Informatie: (0297) 28 81 43 of ttc.de.merel@wanadoo.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

Werkzaamheden 
Dorpsstraat in Mijdrecht
Op 5 februari 2008 is aannemingsbedrijf Rijneveld in 
opdracht van de gemeente gestart met de aanleg van een 
nieuw regenwaterriool in de Dorpstraat, vanaf de kruising 
Dorpstraat/ Raadhuislaan (Cafe het Rechthuis) tot aan de 
Prinses Beatrixlaan (ABN-Amro Bank). De werkzaamheden 
zijn  noodzakelijk om wateroverlast in de toekomst te 
voorkomen. Het werk wordt in fases uitgevoerd. Elke fase 
bestaat uit één werkgebied van maximaal 50 meter dat 
volledig in de hoge hekken wordt gezet. Hierdoor blijft er 
voor het winkelpubliek en leveranciers die hun goederen 
op een paletwagen aanvoeren voldoende ruimte over. De 
aannemer heeft de opdracht om aan- en afvoer van materieel 
en materiaal zoveel mogelijk aan het begin en eind van de 
werkdag te doen. Hiermee wordt geprobeerd om overlast 
overdag zo beperkt mogelijk te houden. Wij vragen uw begrip 
voor het ongemak. Als het aanbrengen van het nieuwe 
regenwaterriool geheel gereed is, zal worden begonnen 
met het aanbrengen van de defi nitieve bestrating. Heeft u 
vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met de 
uitvoerder of een van de contactpersonen van de gemeente:
• Voor planning en uitvoering, de uitvoerder: dhr. K. 

Rijneveld, tel. 563942,
• Voor de gemeente is de contactpersoon: dhr. R. Geurtsen, 

tel. 291660. 

Sporten voor 
55 plussers!
Voor de 6e keer is in november 2007 het Galm-project van 
start gegaan in de gemeente De Ronde Venen. Dit project is 
speciaal ontwikkeld voor inwoners in de leeftijdscategorie 55 
tot 65 jaar om bewegen te stimuleren. 

Deelnemers kunnen kennis maken met verschillende beweegactiviteiten 
én verenigingen in de gemeente. Inmiddels doen vele tientallen 55 plussers 
mee aan dit sportstimuleringsprogramma. Binnen diverse groepen is er 
nog ruimte voor enkele deelnemers met sportplannen.
Het enthousiasme is groot en naast de sportieve inzet vormen de sociale 
contacten voor de meeste deelnemers een uiterst nuttig maar ook plezierig 
“uitje”. Zowel in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen wordt éénmaal per week 
gesport. De kosten voor deelname bedragen € 2,50 per les.
Het sportstimuleringsprogramma is in gang gezet door de gemeente 
De Ronde Venen en wordt uitgevoerd door de Stichting Spel en Sport 
55 plus. Bel voor aanmelding of informatie: Stichting Spel en Sport 55 plus, 
Gerard Monshouwer, tel. (0297) 28 78 52. 

Heiwerkzaamheden 
bij Vinkeveen
Al geruime tijd worden tussen Amsterdam en Utrecht 
werkzaamheden uitgevoerd voor de verbreding van de 
Rijksweg A2. Half februari begint Rijkswaterstaat met de bouw 
van de viaducten over de Oukoop, de Geuzensloot en de 
N201. 

De viaducten worden gebouwd aan de oostzijde van de huidige rijksweg. 
Voor de bouw van de pijlers/steunpunten van viaducten (9 per viaduct) 
zal de komende periode regelmatig geheid worden. Het heien begint 
aan de zuidkant van het nieuwe viaduct, hierbij wordt in noordelijke 
richting gewerkt. Vervolgens werkt men aan de kant van het westelijke 
deel van het viaduct in zuidelijke richting vanaf de Geuzensloot. Dit deel 
van de heiwerkzaamheden is naar verwachting medio juni afgerond. 
Na de bouwvak wordt begonnen met het heien van de steunpunten 
in de Geuzensloot en aan de noordzijde van de Geuzensloot. Alle 
heiwerkzaamheden vinden overdag plaats tussen 07.00 en 17.00 uur. 
Rijkswaterstaat doet haar uiterste best om de hinder van het heien te 
minimaliseren. Indien u nog vragen en/of opmerkingen heeft, kunt u contact 
opnemen met tel. 0800 - 8002. Verder kunt u algemene informatie over de 
A2, zoals de brochure ‘verbreding A2 traject Amsterdam -Utrecht’ vinden op 
www.rijkswaterstaat.nl/a2 . Op de site www.vananaarbeter.nl staat actuele 
informatie over de werkzaamheden van Rijkswaterstaat.

Restafval
Restafval is afval dat niet gescheiden weggegooid 
kan worden; wanneer u afval zoveel mogelijk 
scheidt, blijft er nog een hoeveelheid over die niet 
gescheiden ingezameld wordt. Ieder huishouden 
heeft een restafvalcontainer, die om de week wordt 
geleegd. Restafval kan niet hergebruikt worden en 
wordt daarom verbrand. De hoeveelheid restafval 
per inwoner bedroeg vorig jaar 220 kg per inwoner. 
In 2006 bedroeg deze 218 kg per inwoner. Om 
de afvalberg de komende jaren te verkleinen is 
afvalscheiding heel belangrijk. In het restafval blijkt 
bijvoorbeeld nog veel papier, Gft en glas te zitten.
 
Aanbieden restafval
Zet uw container op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur aan de 
openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, 
dan kan het voorkomen, bijv. door inzet van extra auto`s, dat de 
inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment 
geen containers worden aangeboden, komt de inzamelauto op 
een later tijdstip niet terug om uw container alsnog te legen.
De laatste tijd komt het steeds vaker voor dat inwoners een 
restafval container aanbieden, die niet uit de gemeente De Ronde 
Venen komt. Deze containers mogen echter door de inzamelaar 
niet geleegd worden! Alleen minicontainers afkomstig uit onze 
eigen gemeente worden geleegd.
Zorg dat het afval los in de container ligt. Als het vastgeklemd is, 
kan de container niet goed geleegd worden. De container mag 
niet zwaarder zijn dan max. 70 kg, anders kan deze niet worden 
geleegd.
Haal de container zo snel mogelijk terug als deze geleegd is. 
Zo voorkomt u overlast door “zwervende” containers. 

Doe meer voor minder restafval
• Let op wat u weggooit. Gooi geen afval bij het restafval dat 

ook apart wordt ingezameld.
• Op veel producten staat een afvalsymbooltje: een dubbele pijl 

met daarin een plaatje. Hieraan kunt u zien of iets apart wordt 
ingezameld.

• Koop producten met zo min mogelijk verpakkingsmateriaal. 
Veel producten, zoals groente en fruit, kunt u los kopen, 
zonder verpakkingen.

GEVONDEN VOORWERPEN 
WEEK 4 EN 5

• Damesfi ets Giant
• Damesfi ets Cumberland Tourist
• Damesfi ets Altra
• Damesfi ets Batavus
• Zwarte fl eece handschoen 

linker.
• Polyester boot ca. 3,5 mtr 

lang. Wit met donkerblauw 
en afgedekt met lichtblauw 
bouwzeil.

• Bruine houten armband
• Diverse sleutels

VERLOREN VOORWERPEN 
WEEK 4 EN 5

• Zilveren ketting met 1 diamantje
• Gouden trouwring inscriptie 

Myra 25-06-1999
• Damesfi ets Gazelle kleur zilver. 

Zadel is een beetje stuk.
• Damesfi ets Comanche kleur 

aubergine/bordeaux rood.
• Portemonnee rood
• Portemonnee rood met zwart 

randje. Opschrift ANWB en 
klittenband sluiting.

• Portemonnee licht bruin
• Geld  € 200,=
• Mobiele telefoon Nokia 6111 met 

roze schuifje, lipglosshangertje 
met letter S.

• Mobiele telefoon Samsung E-
600 zilverkleurig schuifklep 

• Diverse sleutels

De gemeente De Ronde Venen werkt aan betere 
dienstverlening aan inwoners, bedrijven en 
instellingen. Dat gebeurt onder andere met 
servicenormen: concrete beloften van de gemeente 
over de dienstverlening. De gemeente kent 20 
servicenormen:

1. Uw brief wordt beantwoord binnen 2 weken. (Of u krijgt 
bericht dat in uw specifi eke situatie een andere termijn 
geldt.)

2. Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken 
verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een 
dakkapel, uitbouw etc, die voldoet aan de voorwaarden van 
volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.) 

3. Op uw verzoek aan de servicelijn (0297-291800) wordt 
binnen 2 werkdagen actie ondernomen. (De servicelijn 
behandelt alle meldingen voor bijvoorbeeld het herstellen 
van een straat, het herplaatsen van een verkeersbord. In 
uitzonderingsgevallen zal het herstel iets meer tijd kosten. 
Dit wordt u binnen 48 uur gemeld.) 

4. Bij de balie van burgerzaken wordt u binnen 15 minuten 
geholpen. (Hier kunt u terecht voor onder andere uittreksel 
(direct mee) , paspoort, rijbewijs (5 werkdagen ) etc.)

5. Op uw aanvraag voor bijzondere bijstand wordt binnen 
 2 weken beslist. (Het gaat hier om de zogenaamde 

standaard aanvragen; bij de overige aanvragen wordt binnen 
4 weken beslist.)

6. Uw telefoontje wordt binnen 25 seconden opgenomen 
en u wordt hooguit 2 keer doorverbonden.

7. Uw e-mail wordt binnen 2 werkdagen beantwoord.
8. Van werkzaamheden aan de gemeentelijke wegen krijgt 

u 1 week van tevoren schriftelijk bericht (het gaat hier 
om de direct omwonenden.)

9. U ontvangt na een informatieavond van de gemeente het 
verslag binnen 3 weken.

10. U ontvangt na aanvraag van een taxatierapport van uw 
woning naar aanleiding van een herwaardering, het 
verslag binnen 1 week.

11. Uw aanvraag voor een reguliere bouwvergunning wordt 
binnen 12 weken verleend. (mits de aanvraag compleet 
wordt ingediend, het bouwplan past in het bestemmingsplan, 
het bouwplan voldoet aan het bouwbesluit en de 
bouwverordening, het bouwplan niet aangehouden moet 
worden wegens samenloop met andere vergunningen en er 
geen sprake is van (ernstige) bodemverontreiniging) 

12. Uiterlijk 6 werkdagen na uw aanvraag voor een 
speeltoestel heeft de gemeente haar standpunt bepaald 
en wordt u geïnformeerd.

13. Binnen 15 werkdagen na uw aanvraag voor een 
invalidenparkeerplaats is, na een positief besluit, de 
parkeerplaats op kenteken gerealiseerd.

14. Over uw melding / kennisgeving van een activiteit 
of klein evenement wordt u binnen 5 werkdagen 
geïnformeerd. (Het gaat hier om een activiteit of klein 
evenement -bv. buurtbarbecue -  dat plaatsvindt in de 
openbare ruimte met een geringe overlast voor de omgeving, 
qua geluid, tijdstip, parkeren en uitstraling)

15. Op de website van de gemeente De Ronde Venen 
komt u in maximaal 3 ‘klikken’ op de pagina met 
hoofdinformatie over een onderwerp.

16. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw nieuwe 
reisdocument afhalen. 

17.  Op uw aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart 
krijgt u, als uw medische gegevens bekend zijn, binnen 
5 werkdagen bericht.

18. De ouders krijgen binnen 10 werkdagen na de screening 
van hun kind door de logopedist een bericht van het 
resultaat. 

19. Na maximaal 5 werkdagen kunt u bij ons uw nieuwe 
rijbewijs afhalen. 

20. De gymnastiekvergoedingen worden in juli betaald. 

Alle servicenormen zijn gebundeld in een servicenormenboek. 
Het servicenormenboek dient niet alleen als overzicht, maar 
geeft ook tekst en uitleg bij de servicenormen: wat betekent 
het precies, waar kunt u meer informatie krijgen, etc. Het 
servicenormenboek ligt voor iedere belangstellende ter inzage 
in de centrale hal van het gemeentehuis van de gemeente De 
Ronde Venen. Voor meer informatie over servicenormen kunt u 
terecht op de website van de gemeente De Ronde Venen onder 
“loket de ronde venen, servicenormen”.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl

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

Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt 
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

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

AANVRAGEN BOuwVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende 
aanvragen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Ontvangst 
    datum

Mijdrecht
Aalscholver 2 Vernieuwen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2008/0040 22-01-2008
Constructieweg 25a Veranderen van een productieruimte Lichte bouwvergunning 2008/0050 29-01-2008
Constructieweg  Plaatsen van 4 onverlichte Reguliere bouwvergunning 2008/0041 23-01-2008
96b, 96C gevelreclames
Hofland 180, 182, 184 Realiseren van een zwembad  Reguliere bouwvergunning 2008/0049 28-01-2008
 en erfverharding
Proostdijstraat 33b Vergroten van een bestaand pand  Reguliere bouwvergunning 2008/0028 21-01-2008
 tbv gezondheidszorg fase 1
Spinel 3 Plaatsen van een dakkapel aan de  Reguliere bouwvergunning 2008/0047 25-01-2008
 voorzijde en het plaatsen van een 
 dakopbouw aan de achterzijde

Vinkeveen 
Demmerik 70 Veranderen van een winkel in  Reguliere bouwvergunning 2007/0568 23-07-2007
 appartement, en realisatie tuinmuur, 
 berging en reclamezuil
Groenlandsekade 59-4 Vergroten van een recreatiewoning  Lichte bouwvergunning 2007/0868 12-12-2007
 met een serre 
Waverveensepad 21 Oprichten van een bedrijfsgebouw Reguliere bouwvergunning  2008/0051 29-01-2008
  fase 2

wilnis
Bovendijk 24 Vergroten van een loods Reguliere bouwvergunning  2008/0037 21-01-2008
  fase 1
Geerkade 10 Oprichten van een melkveestal Reguliere bouwvergunning 2008/0035 21-01-2008
Watertuin 8 Vernieuwen van het schuurdak Lichte bouwvergunning 2008/0043 24-01-2008

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend.(Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, 
die voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)

BOuwpLANNEN

Met ingang van  7 februari 2008 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de bouw-
plannen:

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Demmerik 70 Veranderen van een winkel in  Reguliere bouwvergunning 2007/0568 A
 appartement en realisatie tuinmuur, 
 berging en reclamezuil 
Groenlandsekade 59-4 Vergroten van een woning met een serre Lichte bouwvergunning 2007/0868 B
Arkenpark Mur 32 Vernieuwen van een schuur bij een  Reguliere bouwvergunning 2007/0578 C
 woonark
Arkenpark Mur 32 Vernieuwen van een woonark Vrijstelling 2007/0877 D
Waverveensepad 31 Veranderen van een schuur en oprichten  Reguliere bouwvergunning 2007/0750 E
 van een paardenbak

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vergunning:
Onder A, C te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening.
Onder B, D te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruim-
telijke Ordening.
Onder E te verlenen met vrijstelling ingevolge de voorschriften van het bestemmingsplan.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunt u een zienswijze (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij 
Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijze moet het volgende staan: omschrijving 
van het plan waar u uw zienswijze op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijze 
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijze ook 
mondeling (aan de balie of telefonisch) bij de betreffende afdeling bekendmaken.

 
VERLEENDE BOuwVERGuNNINGEN

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

Straatnaam Aard van het bouwwerk Soort vergunning Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 68 Plaatsen van 2 dakkapellen op het  Bouwvergunning 2008/0004 24-01-2008
 voorgeveldakvlak

Mijdrecht 
Oosterlandweg 30 Oprichten van een warmteopslagtank  Bouwvergunning 2007/0832 29-01-2008
 (nabij) 
Rendementsweg 10a Veranderen van de indeling van een  Bouwvergunning 2007/0806 25-01-2008
 bedrijfsgebouw tbv een sportschool en 
 het vestigen van een sportschool
Rietgans 12 Plaatsen van dakkapellen Bouwvergunning 2007/0811 29-01-2008
A.C. Verhoefweg 3  Vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0736 24-01-2008

Vinkeveen 
Waverveensepad 6 Vernieuwen van een woning Bouwvergunning fase 2 2007/0560 29-01-2008
Waverveensepad 29 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2007/0829 29-01-2008

waverveen
Cliffordweg 64 Plaatsen van een bouwkeet en  Bouwvergunning 2007/0767 29-01-2008
 3 containers (tegenover) 
Poeldijk 1a Veranderen van een tweetal ramen Bouwvergunning 2007/0888 29-01-2008

wilnis 
Bovendijk 36 Oprichten van een machineschuur Bouwvergunning fase 1 2008/0020 28-01-2008
Burg. van Trichtlaan 53 Vergroten van de woning Bouwvergunning 2008/0015 29-01-2008
Zeelt 1 Vergroten van een woning Bouwvergunning 2008/0027 29-01-2008

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

 
KApVERGuNNINGAANVRAGEN 

De gemeente is van plan kapvergunning te verlenen voor

Straatnaam Soort boom Reden
gemeentelijke bomen   

Mijdrecht   
Ambachtsherensingel (tegenover nr. 7) 1 haagbeuk slechte conditie
Borsaliastraat (tegenover nr. 4)  1 berk slechte conditie
Borsaliastraat ( tegenover nr. 44) 1 sierkers slechte conditie
Constructieweg ( voor nr. 1 t/m 3) 2 essen aanleg in- uitrit
Cornelis Beerninckstraat (schuin tegenover nr. 74) 1 berk slechte conditie
Diamant ( naast nr. 73) 2 elzen slechte conditie door aantasting wilgenhoutrups
Koningsspil (schuin tegenover nr. 2a) 1 es slechte conditie
Midrethstraat ( tegenover nr. 18) 2 berken slechte conditie
Midrethstraat ( tegenover nr. 44) 1 sierkers slechte condtie
Nicolaas v/d Steenstraat (tegenover nr. 2) 1 meidoorn slechte conditie
Oosterlandweg (schuin tegenover nr. 5a) 2 essen slechte conditie
Oosterlandweg (schuin tegenover nr. 16) 1 es slechte conditie door aantasting wilgenhoutrups
Van Wahlenplantsoen( hertenkamp) 1 sierkers slechte conditie
Proostdijstraat (hockeyver. HVM) 1 eik slechte conditie
Ridderschapstraat 29 1 sierkers scheefstand, aantasting zwam
Windmolen 75 ( naast AJOC) 1 treurwilg uitbreiding gebouw

Vinkeveen   
Pijlstaartlaan (tegenover nr. 56) 1 esdoorn slechte conditie
Prins Bernhardlaan( voor nr. 11) 1 lijsterbes slechte conditie
Zwanenpark  2 essen en 1 wilg slechte conditie

wilnis   
Pieter Joostenlaan ( achter nr. 26) 1 wilg slechte conditie

De aanvragen liggen van 6 februari tot 20 februari 2008 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Binnen deze termijn 
van twee weken kan een ieder schriftelijk reacties op deze aanvragen tot kapvergunningen kenbaar maken. Ingediende reac-
ties zullen bij de beoordeling worden meegewogen.

 
VERGuNNING Ex ARt. 11 juNCtO ARt.16 MONuMENtENwEt 1988

De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat vergunning is verleend t.b.v. het restaureren van 
twee beschermde rijksmonumenten, te weten: boerderij en naastgelegen schuur/stalling aan Demmerik 55 in Vinkeveen. De 
vergunning betreft o.a. funderingswerkzaamheden, gevel- en dakherstel. De vergunning ligt vanaf woensdag 6 februari 2008 
voor een ieder ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Tevens bestaat tot 22 maart 2008 voor belanghebbenden de 
gelegenheid een gemotiveerd bezwaarschrift in te dienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

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 bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur 
zijn binnengekomen van: C.J. Oudshoorn voor het uitbreiden/wijzigen van een melkrundveehouderij waarop het Besluit Land-
bouw milieubeheer van toepassing is, op het perceel Molenland 10, 3641 PL in Mijdrecht;  NAB - van Eijk voor het uitbreiden/
wijzigen van een paardenhouderij en kleinschalige veehouderij waarop het Besluit Landbouw milieubeheer van toepassing is, 
Bovendijk 20, 3648 NM in Wilnis. Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om 
hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breuke-
len, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Voor het inzien, een toelichting of de stukken op een ander 
tijdstip inzien, kunt u een afspraak maken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP

EN HELP ’M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN.

WWW.ADOPTEEREENPUP.NL

ADOPTEER EEN PUP
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

De Ronde Venen: Alle diensten 
van de huisartsen worden gedaan 
vanuit de huisartsenpost in Woer-
den, tel. 0900-4701470. Dit geldt 
voor het hele weekend, feestdagen 
en voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag 
via eigen huisarts of tel. 0297-
531111. Spoedgevallen avond/
nacht/weekenden via huisartsen-
post Ziekenhuis Amstelveen, tel. 
020-4562000.

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

sLAChTOFFERhuLp
NEDERLAND

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

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

DIERENhuLp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

sTIChTING
WELzIjN OuDEREN

Kerkvaart 2, tel. 0297-230288. 
Ouderenadviseur, tel. 0297-230285

VERLOskuNDIGEN
D.R.V.

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

psyChOLOGIsChE
huLpVERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologi-
sche hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psycho-
therap. 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
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de 
Klerk, gezondheidszorg-
psycholoog (BIG geregistreerd) 
tel./fax: 0297-582706; 06-44222810; 
psychoprakt@hetnet.nl;
www.psychoprakt.nl

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

sTIChTING
REChTsWINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTVERLENING

De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
3641 PN Mijdrecht, tel: 0297-
288288. Geopend op werkdagen 
8.30-17.00 u (maatschappelijk werk, 
thuiszorg, jeugdgezondheidszorg). 
Voor informatie over allerlei moge-
lijkheden van zorg: Zuwe Service, 
tel. 0900-2359893.
Jeugdgezondheidszorg:
tel. 0346-552930. Pedagogisch bu-
reau: tel. 0346-581487. Voor ouders 
van kinderen van 0-12 jr.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies 
of aanmelding voor thuiszorg, 
verpleegthuiszorg, opname in een 
verzorginghuis of verpleeghuis 
kunt u contact opnemen ma t/m vr 
9.00-17.00 u, tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. Open: ma 
t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

De Maskers 45 jaar
Legendarische band in 
dorpshuis de Boei
Vinkeveen – Zaterdag 16 februari 
komt de Maskers, een band die dit 
jaar haar 45-jarig bestaan viert, op-
treden in dorpshuis de Boei in Vin-
keveen. In 1959 werd door Jan en 
Hans de Hont in Amsterdam hun 
eerste band opgericht met de naam 
Apron Strings. In die tijd speel-
den zij vooral, in navolging van The 
Shadows, instrumentale nummers. 
Twee leden van die band waren Rob 
en broer Bert de Nijs. Die zijn vanaf 
1961 uit de Apron Strings getreden 
om zelf door te gaan met The Lords. 
Hoe het met Rob de Nijs verder is 
gegaan is genoegzaam bekend. 
Jaap de Groot werd toen slaggitarist 
van de Apron Strings en ze hebben 
diverse drummers gehad o.a. Frans 
Smit en Pierre van der Linden.
In 1962 werden zij uit vele bands 
geselecteerd door Bob Bouber en 
als resultaat werd in januari 1963 
de eerste Nederlandse nederpop- 
en beatband ZZ & de Maskers op-
gericht. In 1965 gingen De Maskers 
verder zonder Bob Bouber en met in 
de band Jan en Hans de Hont, Ale-
wijn Dekker, Jaap de Groot en Ador 
Otting. En nu, 45 jaar later, treden zij 
nog steeds en met heel veel succes 
op. Met Jan en Hans de Hont van 
de originele Maskers. Jaap de Groot 
heeft in 2004 De Maskers verlaten 
en is vervangen door Ron Bijtelaar 
(bekend van de Hunters met Jan 
Akkerman en Johnny en de Cellar 
Rockets), Ador Otting (keyboards) 
is in 1999 overleden en is vervan-
gen door Freddy Lusken en op de 
drums zit Peng Offe. Zij spelen nog 

steeds de sterren van de hemel met 
o.a. Dracula, La Comparsa, Till, Spa-
nish Tears, Goldfinger en Slopping 
in Las Vegas en nog veel meer ‘ou-
de nummers, aangevuld met nieu-
wer werk, zoals A Thousand Violins 
en Exodus. 
Jan de Hont, vaste sologitarist in 
de band van Boudewijn de Groot, 
speelt in december van dit jaar zijn 
laatste concert bij Boudewijn. Door 
Boudewijn wordt hij steevast de 
‘nestor van de Nederlandse pop-
muziek’ genoemd. Jan is in juli 2007 
vijfenzestig jaar geworden en hij 
vindt dat het wel genoeg is geweest. 
Wat hij nog wel wil is, indien de ge-
zondheid dat toelaat, nog jaren spe-
len met zijn bandje, zoals hij dat 
noemt, De Maskers. In 2008 gaan 
De Maskers dan ook een tour ma-
ken langs de Nederlandse zalen en 
dancings en in de tweede helft van 
2008 gaan zij de theaters in. In het 
kader van dit 45-jarig jubileum zul-
len zij op zaterdagavond 16 febru-
ari a.s. een concert geven in Cultu-
reel centrum de Boei in Vinkeveen. 
Voor de toeschouwers wordt het 
een groot feest van herkenning. Als 
naam voor die tour is gekozen voor 
FINAL TOUR BACK TO THE REAL 
SIXTIES. Dit om te benadrukken dat 
tijdens het optreden men echt terug 
gaat naar de muziek van De Mas-
kers uit de 60-er jaren en gebracht 
door de originele Maskers.
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start. In de voorverkoop kost u dat 
12,50 euro en ’s avonds aan de zaal 
15,00 euro.

La Rondine in de 
Thamerkerk
Uithoorn - De SCAU presenteert op 
zondagmiddag 17 februari om 14.30 
uur het ensemble La Rondine in de 
Thamerkerk. Dit ensemble bestaat 
uit vijf blazers en een pianist.
Al sinds de Weense klassiekers is 
de combinatie van blazers en piano 
bij componisten geliefd. De mees-
terwerken van Mozart en Beetho-
ven zijn voor velen een inspiratie-
bron geweest. Dankzij de eindeloze 
combinatiemogelijkheden van duo 
tot en met sextet brengt La Rondi-
ne een interessant en afwisselend 
programma. In Uithoorn beginnen 
ze met een Caprice van de Franse 
componist Camille Saint-Saëns voor 
fluit, hobo, klarinet en piano, daarna 
brengen zij een kwintet van Beet-
hoven ten gehore voor piano, hobo, 
klarinet, hoorn en fagot. Na de pau-
ze spelen ze nog een sextet van de 
Duitse componist Thuille, die in We-
nen aan het eind van de 19e eeuw 
grote successen boekte, maar nu 
vooral bekend is door dit sextet. 
Het ensemble bestaat uit:
Mariken Zandvliet, piano, zij stu-
deerde in Utrecht en is thans docent 
is aan de conservatoria van Utrecht 
en Amsterdam.
Jeannet Landré, fluit, begon als mu-
ziektherapeute voor zij ging stude-
ren aan het Utrechts conservatori-
um. Nu is zij o.a. verbonden is aan 
het Nederlands Blazersensemble.
Ingrid Nissen, hobo, zij studeerde in 

haar geboortestad Londen en ver-
volgens in Frankfurt en Berlijn. Nu 
is zij als solohoboïst verbonden aan 
het Radio Symfonie Orkest en werkt 
mee aan verschillende kamermu-
ziekensembles. 
Nancy Braithwaite, klarinet, zij stu-
deerde aan de befaamde Eastman 
School of Music (VS) en speelde 
sindsdien in diverse Amerikaanse 
orkesten. Ze woont nu in Nederland 
en is hoofdvakdocente aan het Rot-
terdams conservatorium, daarnaast 
concerteert zij regelmatig in diverse 
kamermuziekensembles.
Jonathan Reeder, fagot, hij studeer-
de in New York en speelde over de 
hele wereld, maar sinds 1990 is hij 
te horen als free-lance fagottist bij 
orkesten en ensembles in Neder-
land en elders in Europa. Hij is op-
richter van kamermuziekensemble 
Quodlibet.
Sergei Dovgaliouk, hoorn, hij stu-
deerde aan het conservatorium van 
zijn geboortestad Sint Petersburg. 
Nu treedt hij op als solist met orkes-
ten in vele Europese landen.
Het belooft een boeiende middag te 
worden.

Kaarten zijn verkrijgbaar à 10 euro 
bij de boekhandels Ten Hoope aan 
het Zijdelwaardplein, bij Bruna aan 
het Amstelplein, bij Discocentrum 
Krijtenberg in de Dorpsstraat en aan 
de zaal zolang er plaats is.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

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

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

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

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

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

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde We-
reld samen met het geven van voorlichting en educatie binnen  De Ronde 
Venen over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking  zijn de belangrijk-
ste doelen van SOS. Als zo’n school er eenmaal staat is het aan de leerkrach-
ten, leerlingen en ouders om er iets van te maken: goed onderwijs met goede 
voorzieningen, ook voor de allerarmste kinderen.
Met de hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

Maartje geeft al jarenlang ieder jaar een forse donatie aan SOS.  “Waarom?” 
vraag ik haar.
Zij geeft aan een bijdrage te willen leveren aan beter onderwijs in ontwik-
kelingslanden. Goed onderwijs is noodzakelijk voor de ontwikkeling van de 
bevolking. Zij vindt dit vooral heel belangrijk voor meisjes, die daarmee ook 
een kans krijgen om zichzelf te ontplooien.
Waarom zij juist voor SOS kiest?  Het is een kleinschalige organisatie. Als in-
woner van De Ronde Venen voel zij zich erbij betrokken omdat SOS is voort-
gekomen uit onze eigen gemeente. Een positief punt van SOS is ook dat niet 
alleen concrete projecten worden gerealiseerd maar dat ook voorlichting en 
educatie wordt gegeven over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerking.  
Ook wordt aan de donateurs goede informatie gegeven over de voortgang 
van de projecten die ook financieel goed worden verantwoord. 
Het geld van de donaties komt maximaal ten goede aan de projecten en pro-
jectdoelstellingen. Ook de verdubbeling van de gedoneerde euro’s door de 
landelijke overheid is een goede stimulans. Nagenoeg elke gedoneerde euro 
is twee euro waard! En er zijn praktisch geen overhead kosten.
Wat Maartje in al die jaren het meest heeft aangesproken is een onderdeel 
van het gezondheidsproject in Sri Lanka, met name de ondersteuning van 
de 50 lokale gezondheidsmedewerksters met een gedegen opleiding en met 
o.a.  fietsen om hun werk beter te kunnen doen.
Zij is het ermee eens dat SOS zich voornamelijk op onderwijsprojecten 
richt.
Zij zou het erg toejuichen als er een project zou komen gericht op moeder- 
en kindzorg ter voorkoming van kinder- en kraamvrouwsterfte.
SOS dankt Maartje voor haar trouwe en formidabele steun.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Donateur aan het woord: 
Maartje
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Zorg voor iedereen

Meer informatie over de functie kun 
je vinden op www.zuwe.nl of bel 
met Loes Winkel, Alphacoördinator, 
telefoon 0348-437 000, bereikbaar 
van maandag t/m donderdag tot 
12.30 uur.

Zuwe Thuiszorg zoekt voor haar cliënten in De Ronde Venen

  Alphahulpen (3 tot 12 uur per week)

Op de vlucht of poging inbraak?

Man valt door overkapping 
tuinhuisje

Mijdrecht – Vorige week dinsdag-
avond, omstreeks tien over half ne-
gen werden de bewoners van de 
Midrethstraat opgeschrikt door een 
enorme herrie. Ze hoorden een gil 
en een enorme knal. “Alsof er iets in-

stortte”, aldus een buurtbewoonster. 
De bewoonster van de woning waar 
het geluid vandaan kwam zat tele-
visie te kijken, schrok van de her-
rie en keek direct naar buiten, naar 
haar tuinhuisje. Wat ze zag was te 

gek voor woorden. De overkapping 
van het tuinhuisje was finaal kapot 
en op de grond lag een – tot nu toe 
– onbekende man, die opkrabbel-
de de poortdeur uiteindelijk open 
kreeg en wegvluchtte via de brand-

gang achter de woningen. De vrouw 
des huizes zat als versteend, maar 
de man des huizes nam een sprint 
en ging via de achterdeur de dader 
achterna. Helaas, ondanks bijna een 
uur zoeken, zonder resultaat.

Politie
Nadat de politie was ingelicht en 
ook deze nog met twee wagens in 
de buurt gezocht heeft, bleef de da-
der spoorloos. Wel kon er een uit-
gebreid signalement worden ver-
strekt. Het was een vrij stevige man 

met kort blond jaar. Ongeveer 1 m 
65 tot 1 m 70 lang en hij droeg een 
camouflagebroek.
De dader moet gewond zijn gezien 
de val, hij moet minstens blauwe 
plekken hebben. Of het een poging 
tot inbraak was is niet zeker. Ge-
tuigen hebben aangegeven dat er 
even daarvoor een fikse  ruzie was 
tussen een aantal bewoners van 

de Anselmusstraat en een van hen 
daarbij werd achtervolgd.
Het vermoeden bestaat dat de 
vluchtende man via de daken van 
de tuinhuisjes heeft willen vluchten 
en daarbij door de overkapping is 
gevallen. De eigenaar van de over-
kapping heeft aangifte van vernie-
ling gedaan. De politie heeft de zaak 
in onderzoek.

Stamppot eten tot behoud 
van de kerk in De Hoef

De Hoef - Het klinkt misschien een 
beetje raar, stamppot eten voor een 
kerk, maar de achterliggende ge-
dachte is dat met het geld dat ie-
dereen betaalt om stamppot te eten 
(je kon kiezen uit drie verschillende 
stamppotten) de kerk in De Hoef 
behouden kan blijven. Het was vol 
in de grote zaal in de Springbok.  
Het eerste jaar waren de grote pan-
nen met boerenkool, hutspot of an-
dijviestamppot met ballen neer-
gezet in de voorruimte bij de bar 
maar dat was toch een beetje on-
handig omdat de mensen er langs 
moesten lopen om hun bord te vul-
len en bovendien was het in de an-
dere zaal een beetje koud. Daarom 
besloot men om alles meteen maar 
in de grote zaal te houden. Aan de 
kant stonden de grote tafels opge-
steld met borden, bestek, servetjes 
en werd opgeschept met de stamp-
pot die je het liefst wilde eten en 
daar hoorde natuurlijk wel een extra 
schep jus bij. Er waren meer men-
sen dan verleden jaar, vertelt Huub 
van Bemmelen en er is nog steeds 
sprake van een stijging. “Het grote 
pluspunt is dat het gezellig is voor 
jong en oud en voor gezinnen van 
alle gezindten”.

Meezingers
Het geheel werd opgeluisterd door 
Kees Balm met gezellige luister-
liedjes of meezingers. Aan de lan-
ge keurig witgedekte tafels kon ie-
dereen een plaatsje krijgen en an-
deren bleven staan aan de hangta-
fels en de ‘barbedienden’ moesten 
even tussen de regels door gauw 
een hap nemen want van stamppot 
eten krijg je dorst. “Wij hopen met 
dit soort acties de kerk in stand te 
houden”, aldus Huub. “Veel mensen 
zijn donateur en komen nooit, maar 
geven wel geld omdat ze vinden dat 

de kerk bewaard moet blijven.” De 
restauratiewerkzaamheden schieten 
inmiddels aardig op. De ramen zijn 
nu klaar. Dat heeft meer dan een ton 
gekost. In totaal ging het om acht 
ramen die elk bestaan uit drie delen.  
Het lood moest vervangen worden 
omdat de muur ging wijken. Dat had 
te maken met het feit dat de ijzeren 
staaf in de muur ging oxideren en 
de spijlen in de muur zijn nu vervan-
gen door roestvrijstalen strippen, 
zodat er nu losse panden zijn die, 
als er weer sprake mocht zijn van 
restauratie, er gemakkelijk uitgeno-
men kunnen worden. Het is allemaal 
handwerk en daarom kost het ook 
zoveel”, aldus Van Bemmelen. “Aan 
de buitenkant is dubbel glas geko-
men, omdat het natuurlijk een zacht 
product is dat heeft te lijden van 
zon en regen.” Heeft er eigenlijk al-
tijd een kerk gestaan? “Nee” vertelt 
Henny Kandelaar. 

Eigen kerk
De parochianen gingen naar de kerk 
in Uithoorn en De Kwakel. Maar 
al vanaf 1700 wilde men eigenlijk 
al een eigen kerk hebben en echt 
met dubbeltjes, kwartjes en zelfs 
nog halve centen kon tenslotte een 
eenvoudige kerk gebouwd worden. 
(Aan de bakker betaalde je acht 
cent, waarvan een halve cent voor 
de kerk was). Eerst was er nog een 
schuilkerk, dat had te maken met de 
Reformatie, maar die is afgebroken 
en in 1921 werd de huidige kerk ge-
bouwd. Die had in het begin een-
voudige ramen van wit glas en net 
na de Tweede Wereldoorlog werden 
de kleine zijramen op het priester-
koor (voorste gedeelte van de kerk) 
vervangen door echte glas-in-lood-
ramen. Onder de ramen staat nog te 
lezen: ”Wij brachten een offer voor 
de luister van Gods huis. Dat ge-

beurde door schenkingen. Na 1950 
zijn de zijruiten vervangen. In de 
kerk stond eerst een harmonium, 
maar nu staat er een Wanders-Bee-
kes orgel (pijporgel) dat ook tot na-
tionaal monument is uitgeroepen en 
daarom is de kerk ook beschermd. 
In 1992 is het orgel gerestaureerd in 
zijn originele staat. De eerste pas-
toor was Dijkman die kapelaan was 
geweest in de Schanskerk, maar al 
na een half jaar helaas overleed. 

Belangrijk
Zijn graf is nog te vinden op de be-
graafplaats achter de kerk. De kerk 
zelf is eind zeventiger jaren door 
vrijwilligers en aannemers aange-
pakt, want er moest een nieuwe 
fundering komen. Dat gebeurde in 
de winterperiode waarbij extra hei-
palen als nieuwe fundering dienden. 
De hele vloer werd uit de kerk ge-
haald en korte heipalen met stuk-
ken van een meter werden op el-
kaar gezet. De kerk in De Hoef is 
van oorsprong een Katholieke kerk 
maar na de PKN (Protestantse Ker-
ken Nederland) zijn er ook andere 
gezindten in de kerk gekomen die 
daar hun diensten houden of soms 
gezamenlijk (oecumenische dien-
sten). In augustus volgt er weer een 
feestmiddag met een barbecue en 
dat geld is ook weer voor de kerk, 
maar nu voor de restauratie van de 
pastorie. Dat gebeurt ook in fases. 
“Wij proberen door dit soort acties 
geld bijeen te zamelen voor onze 
kerk”, aldus Huub van Bemmelen. 
Met de opbrengst van de kerstmarkt 
en nu dus weer een stamppotavond 
en straks een barbecue kunnen 
we weer wat restauratiewerkzaam-
heden bekostigen”. Dat is belang-
rijk want een kerk bepaalt tenslotte 
het gezicht van een dorp of stad en 
daardoor krijg je een eenheid.

Carnaval op de Driehuisschool
De Ronde Venen - Afge-
lopen vrijdag waren alle 
leerlingen van de Driehuis-
school verkleed op school. 
In de klassen werd een 
modeshow gegeven en er 
werd in verschillende klas-
sen gedanst en gehost. In 
alle klassen werden mu-
ziek, drama en dans ge-
geven. Zo werden er leuke 
toneelstukjes bedacht en 
moesten de leerlingen ra-
den welk dier bij welke mu-
ziek behoorde. Om kwart 
over elf was er een op-
tocht door de wijk Molen-
land. Gelukkig zat het weer 
mee en konden de verkle-
de leerlingen door de wijk 
heen lopen en geluid ma-
ken. Er stonden veel ou-
ders langs de route van de 
Boezemmolen, Viergang en 
de Bozenhoven om de leer-
lingen te bewonderen. Ook 
kregen de leerlingen een 
wafel en limonade namens 
de ouderraad. De leerlin-
gen en leerkrachten heb-
ben genoten van deze dag!

Slooppand op Hofland
toneel van geheime
wapenvondst?
Mijdrecht - Vorige week woensdag 
heeft de politie een onderzoek inge-
steld naar geruchten als zou er ‘iets 
begraven liggen’ achter het sloop-
pand op Hofland, op de locatie even 
voorbij Café La Paix. Het pand staat 
op de nominatie te worden gesloopt 
om plaats te gaan maken voor een 
appartementencomplex met winkel-
voorziening.

Maar het schijnt kennelijk nog te 
worden gebruikt voor dingen die 
het daglicht niet kunnen verdra-
gen. Een tipgever had dit begin vo-
rige week aan de politie gemeld. Die 
nam het zekere voor het onzekere 
en hield vanaf dinsdagavond 29 ja-

nuari van nabij een oogje in het zeil. 
Op woensdag werd de grond ach-
ter het pand nader bekeken waar-
na men besloot eens te gaan gra-
ven. Dat was ‘bingo’, want men trof 
er een niet nader bekendgemaakte 
hoeveelheid zaken aan die aanlei-
ding gaf tot arrestatie van de voor-
malige eigenaar van het pand. Het 
gaat hier om een 70-jarige inwoner 
die eind vorige week is aangehou-
den wegens overtreding van de wet 
wapens en munitie. Dit werd beves-
tigd door voorlichtster Mieke Kort 
van het politiedistrict Rijn en Venen. 
Zij kon echter niet zeggen wat de 
vondst achter het pand inhield. Wél 
dat de betreffende verdachte was 

voorgeleid aan de rechter-commis-
saris. In het kader van het verdere 
onderzoek mocht zij op voorspraak 
van het Openbaar Ministerie (OM) 
geen nadere gegevens bekendma-
ken. Gelet op het feit dat de man 
de vuurwapenwet heeft overtreden 
is het logisch te veronderstellen dat 
het hier om een partij(tje) wapens en 
munitie gaat, maar zekerheid daar-
over kan alleen de politie geven. Het 
pand is al lange tijd gesloten nadat 
de gemeente de verstrekte horeca-
vergunning had ingetrokken, onder 
meer wegens (drugs)overlast. 
Al met al reden genoeg om het 
zaakje snel te slopen en nieuwbouw 
in gang te zetten.
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Technotheek in Willespoort 
steeds succesvoller
Wilnis - Op 15 januari jl. is vanuit de 
Technotheek, gevestigd in OBS Wil-
lespoort, de tweede ronde Post HBO 
opleiding tot techniekcoördinator 
voor het basisonderwijs van start 
gegaan. Maar liefst 20 enthousias-
te basisschoolleerkrachten schoven 
aan om bij Harry Valkenier (docent 
van InHolland Academy) om te leren 
over technieklessen aan leerlingen 
van 4 tot 12 jaar.Aan het eind van 
deze opleiding, op 1 april a.s., zal ie-
dere basisschool in de gemeente De 
Ronde Venen een vanuit de Techno-
theek opgeleide techniekcoördina-
tor op school hebben om techniek, 
op een bij de school passende ma-
nier, in te bedden. Dit is mede door 
de financiële steun van de gemeen-
te, de Rabobank, dividend voor de 
samenleving en diverse bedrijven in 
de regio mogelijk gemaakt.
Daarnaast is de Technotheek als 
enige in de provincie Utrecht uitge-

kozen om het aankomende jaar met 
een subsidie vanuit Beta techniek 
een betere afstemming van tech-
niek van het basisonderwijs naar 
het voortgezet onderwijs te stimu-
leren. Hiertoe zullen allerlei activi-
teiten tussen het primair onderwijs 
en het voortgezet onderwijs aan de 
scholen aangeboden worden.

Verder heeft de initiatiefneemster 
van de Technotheek en tevens Tech-
niekcoördinator van het basisonder-
wijs van de gemeente De Ronde Ve-
nen, Suzanne `t Hart, vanuit de han-
den van de projectleider van VTB 
(Verbreding techniek in het basison-
derwijs) Jan Noordam, op 18 januari 
jl. vernomen dat de Technotheek in 
aanmerking komt voor een subsidie 
die slechts 9 scholen in Nederland 
ontvangen om een Top techniek-
werkplaats, die volledig zal voldoen 
aan de ARBO normen, te mogen in-

richten. Hiertoe krijgt de Techno-
theek ondersteuning vanuit het on-
derwijscentrum KPC (zie foto).

Tot slot is het goed om nu al te mel-
den dat vanuit de gemeente op za-
terdag 17 mei a.s. er een ‘Techniek 
en wetenschapsconferentie’ zal zijn 
in party- en congrescentrum De 
Meijert te Mijdrecht. Er kan ken-
nis opgedaan worden over op wel-
ke wijze techniek in de basisschool 
wordt aangeboden en kinderen van 
4-12 jaar kunnen er die dag zelf aan 
de slag met allerlei leuke techniek-
werkstukjes/technisch speelgoed 
en wetenschappelijke proefjes. De-
ze conferentie is toegankelijk voor 
alle ouders, leerkrachten, leerlingen, 
scholen en belangstellenden op het 
gebied van techniek in de gemeen-
te De Ronde Venen en Kockengen. 
Noteer deze datum dus alvast in uw 
agenda!

Op de foto wordt symbolisch een gereedschapskist overhandigd door Jan Noordam (geheel links) aan Suzanne ‘t Hart 
(tweede van links). In aanwezigheid van André Guijs (initiatiefnemer van de TOP techniekwerkplaatsen) en Anne 
Marieke (van het KPC)

Expert Mijdrecht schenkt 
Historische Vereniging 
een laptop
Mijdrecht - Het was een bijzondere 
dag voor de Historische Vereniging 
‘De Proosdijlanden’.
Donderdagmorgen 31 januari jl. 
mochten E. Swaab, vice-voorzit-
ter en P.A. van Golen, secretaris 
van de vereniging op bezoek ko-
men bij elektronicabedrijf Expert, 
te Mijdrecht om uit handen van de 
heer Paul Reurings junior een lap-
top overhandigd te krijgen. Een heel 
mooi cadeau, waar ze geweldig blij 
mee zijn. 
De Historische Vereniging is nog 
lang geen historie, maar probeert 
actief  te zijn op verschillende on-
derwerpen, welke met historie te 
maken hebben.
Zij houden zich bezig met, in alfabe-
tische volgorde, archeologie, gene-

alogie, heemkunde, landschapsont-
wikkeling, monumenten, om maar 
eens enkele onderwerpen te noe-
men.
Het is niet alleen de bedoeling van 
de Vereniging om veel van boven-
genoemde onderwerpen te weten, 
maar deze wetenschap willen zij 
ook doorgeven aan hun leden. In-
middels heeft de Vereniging bijna 
1.000 leden. 
De manier om presentaties te hou-
den is inmiddels ook alweer onder-
werp van historie.
Begonnen ze met diapresentaties 
en presentaties met zogenaamde 
sheets en een overheadprojector, de 
moderne manier van presenteren is 
door middel van de computer en de 
beamer. (toverlantaarn?).

Een laptop is dus onmisbaar bij een 
beeldpresentatie.
Nog belangrijker voor de vereniging 
is de mobiele opslagcapaciteit van 
gegevens van deze machine.
In het beleidvoornemen van de ver-
eniging is opgenomen om een do-
cumentatiecentrum te ontwikkelen.
De vereniging zoekt naar een lokali-
teit waar de leden van de werkgroe-
pen hun activiteiten kunnen ont-
plooien en de resultaten van hun 
activiteiten kunnen opslaan in de 
computer.
Via allerlei computerprogramma’s is 
het eenvoudig om snel informatie te 
laten zien.
De laptop is bijzonder welkom bij 
de vereniging. Expert Mijdrecht, na-
mens de vereniging hartelijk dank.

Jazz in De Boei: 
een fenomenale avond
Vinkeveen - Iets later dan gepland 
begon het jazzconcert in De Boei op 
vrijdagavond 1 februari. 
René had autopech en kwam dus 
later. Het publiek, 120 man sterk, 
moest nog even wachten voor een 
gesloten deur. Er werd een nummer 
geoefend, waarna de zaal openging 
en het publiek zijn plaats kon inne-
men.
Het concert kon beginnen. En hoe! 
Weer was het opvallend hoe  Re-
né van Beeck steeds weer bijzon-
der muzikale ‘friends’ om zich heen 
weet te verzamelen.
Met het openingslied ‘A beautiful 
friendship’ werd onmiddellijk duide-
lijk dat de muzikanten er ‘iets’ van 
gingen maken. Nauwelijks inge-
speeld en dan al de feilloos afwis-
selende solo’s waarbij de tenorsax  
van Ferdinand Povel de partij weer-
galoos vertolkte.
Voordat het tweede lied werd inge-
zet, vertelde pianiste-vocaliste San-

ne van Vliet aangenaam verrast te 
zijn dat er zoveel publiek was.
En dat ze blij was deze avond met 
zoveel muzikale fenomenen te kun-
nen optreden.

Met het prachtig ingetogen vertolk-
te ‘My shining home’ gaf ze het pu-
bliek duidelijk te verstaan dat zijzelf 
ook een fenomeen is. Piano spelen 
en tegelijkertijd met zoveel passie 
zingen, werkelijk fenomenaal.

Ritme
Uit het ‘All or nothing at all’ bleek  
dat drummer Eric Ineke werkelijk tot 
de Nederlandse top behoort. Fan-
tastische drumsolo’s. Een prachtig 
ritme.
Dat Sanne van Vliet zich laat inspi-
reren door Shirley Horn was duide-
lijk te merken. Shirley Horn is één 
van de 4 legendarisch Amerikaan-
se jazzdiva´s naast Billie Holiday,  El-
la Fitzgerald en Sara Vaughan. Met 

Poëzie in de Veenhartkerk
De Ronde Venen - Gedichten doen 
wat met je. Ze raken je omdat de 
woorden herkenbaar, ontroerend, 
irritant of verrassend zijn.
Van zondag 10 februari tot en met 
zondag 16 maart presenteert de 
Veenhartkerk het poëzieproject. Cir-
ca vijftien gedichten hangen in het 
gebouw. 

Elk jaar biedt de Veenhartkerk een 
kunstactiviteit aan voor alle kunst-
liefhebbers in De Ronde Venen.
Dit jaar is gekozen voor poëzie. Ver-

spreid door het gebouw hangen on-
geveer vijftien gedichten van diverse 
auteurs ingelijst aan de muur. 
Ds. Gerbram Heek preekt vijf zonda-
gen (met uitzondering van 2 maart) 
over de gedichten van onder meer 
Michel van der Plas en Rikkert Zui-
derveld. Elke zondag wordt een the-
ma uitgelicht zoals:
Wie is God? Liefde en seksualiteit. 
Het waarom van het kwaad.
Iedereen is van harte welkom de-
ze diensten bij te wonen. Ze begin-
nen om 10.30 uur. Adres: Grutto 2a, 

Mijdrecht. Ervaar zelf wat de ge-
dichten met u doen!
Meer informatie over de Veenhart-
kerk vindt u op de website:
www.veenhartkerk.nl.

Succesvolle korenjamboree 
brengt 805 euro op
De Ronde Venen - De uiterst ge-
slaagde korenjamboree die stich-
ting Cultura De Ronde Venen 18 
januari jongstleden heeft georga-
niseerd, heeft naast veel enthousi-
asme ook een fraai geldbedrag op-
geleverd. De organisatie Peacelinks 
is inmiddels in het bezit van het be-
drag van 805 euro dat is binnenge-

komen van de collecte na afloop van 
de korenjamboree. Stichting Cultura 
is zeer verheugd over het mooie be-
drag  en wil alle gulle gevers bijzon-
der bedanken voor hun gift.
Het organiseren van cultuur in De 
Ronde Venen heeft ertoe geleid dat 
een stukje cultuur naar Sierra Leone 
gebracht kan worden. Daar zal de 

organisatie Peacelinks ex-kindsol-
daten helpen hun trauma’s te laten 
verwerken door middel van muziek 
en dans en hen de mogelijkheid ge-
ven zich voor te bereiden op een ei-
gen bestaan. Dankzij de opbrengst 
van de collecte gaan enige ex-kind-
soldaten een betere toekomst tege-
moet. 

veel respect sprak Sara over Shirley 
Horn als haar grote inspiratiebron 
en voorbeeld. En uiteraard speelde  
en zong Sanna  verschillende liede-
ren van haar idool. 
Even over half elf kregen de vier mu-
zikanten onder luid applaus bloe-
men overhandigd. Het applaus hield 
aan en verleidde het  viertal tot  een 
indrukwekkende toegift  met ‘That´s 
all folks’. In de verschillende solo’s 
werd vol vuur en passie alles uit de 
kast getrokken. Een werkelijk fan-
tastisch slot van een heerlijke jazz-
avond. Na de slotwoorden van Re-
né: “Cultura bedankt en tot ziens in 
De Boei. Op 16 mei a.s. ben ik hier 
weer, maar met wie dat weet ik nog 
niet“ was deze geweldige jazzavond 
ten einde.
 
Jazz in de Boei is langzamerhand 
een begrip aan het worden. Stich-
ting Cultura De Ronde Venen is bij-
zonder blij met deze ontwikkeling! 

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Open avonden Veenlanden College in beeld
OP  ZOEK  NAAR  EEN  NIEUWE  UITDAGING

Voor de leerlingen van groep acht van de 
basisscholen breken er spannende tijden 
aan. Nog een half jaar hard werken met als 
mijlpaal de cito-toets en dan is het einde 
van de basisschoolperiode aangebroken. 
Na de zomervakantie wordt het voortgezet 
onderwijs de nieuwe uitdaging.
Welke school het gaat worden is voor veel 
leerlingen nog onzeker, maar dat er veel 
belangstelling bestaat voor het Veenlan-
den College was de afgelopen week duide-
lijk te merken aan de grote belangstelling 
tijdens de Open Avonden in Mijdrecht en 
Vinkeveen. Het feit dat de school het predi-

kaat vwo-excellent heeft gekregen van de 
Onderwijs Inspectie zal hier waarschijnlijk 
ook wel aan hebben bijgedragen.
Tijdens de Open Avonden deden docenten 
en leerlingen hun best een indruk te ge-
ven van de opleidingsmogelijkheden en 
de vele aktiviteiten die er op hun school 
plaatsvinden. Bijgaande foto´s geven een 
indruk van het enthousiasme en de gezel-
lige drukte die er heerste.

Nog veel meer foto´s zijn te vinden op de 
website van de school:
www.veenlandencollege.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja!
Ja! 

Verkeersbeleid Vinkeveense
Reigerstraat

Taaie kost. Dat kunnen wij wel zeggen. “Anders 
besturen.” De inwoners moeten meer betrokken 
worden bij de politiek.” De controle door de 
raad op B&W moet verbeterd worden. Niets 
van terechtgekomen! Daar is in onze gemeente 
niets van terechtgekomen. Dat kan ook niet, 
want dezelfde partijen met dezelfde mensen zijn 
aangebleven en de nieuwe raadsleden worden 
meteen in het bestaande systeem ingekapseld. 
Dezelfde vriendjes worden wethouder en 
iedereen doet een plas en alles blijft zoals het 
was. Nee! Nee! Wat een rare woorden gebruik 
ik nu. Het is zelfs nog erger geworden. De 
democratie is omgevormd tot een dictatuur van 
de grote meerderheid. De voorstellen van de 
oppositie worden altijd weggestemd maar als ze 
redelijk zijn worden ze in het beste geval later 
door de coalitie weer ingediend als hun idee. Ja! 
Ja! Cees Houmes van D66 heeft  in een artikel 
omstandig uitgelegd hoe het ideaalbeeld (hoor 
je?) van ons bestuur er uit zou moeten zien. Hij 
heeft de taken in verantwoordelijkheden van 
de burgemeester, (heeft niet veel te zeggen), 
de wethouders, de raadsleden en de burgers 
geschetst.  Ja! Ja! Cees is een eerlijke man met 
de beste bedoelingen. Maar! MAAR!!! (Ik zou het 
wel uit willen schreeuwen.) De praktijk is heel 
anders. 
De raad bepaalt hier niet het beleid. Dat doet B&W. 
(Kijk maar naar de Irenebrugzaak). De raadsleden, 
zeker die van de oppositie, worden niet goed 
geïnformeerd. Dat doet B&W niet. De burgers 
staan aan de kant en moeten maar zien. Dat 
doet B&W en de Raad. Stelling: “De wethouders 
zijn de loopjongens van de ambtenaren.” De 
Burgemeester (niets te vertellen?) is de spin in 
het web. De  Spin  in  het  web. De spin in het 
web ondersteund door een secretaris en meer 
dan 100 ambtenaren. Ja! Ja! Vorig jaar maart 
had B v B van Gemeente  Belangen een zeer 
welkome succesvolle “Zeg je Zegje” voor de 
burgers georganiseerd. Veel belangstellenden! 
De zaal was vol. Wij werden verrassend eerst 
wel volgegoten met de herindeling, maar er 
kwamen toch veel vragen. Ook wat discussie met 
de aanwezige raadsleden en er waren beloftes.  
Ja! Ja! BELOFTES! Maar! Maar! Die maken toch 
schuld? Wat zijn die beloftes van raadsleden 
waard? Wat is ermee gedaan? De mensen hebben 
een verslag gekregen en daar is het voor het 
grootste deel bij gebleven. Ja! Ja! Daar is het bij 
gebleven. Wil je meer reacties van de inwoners, 
doe dan iets met die ideeën. Toch! Eind vorig jaar 
tijdens de open dag konden de bezoekers ook 
ideeën ventileren en er was ook een enquête. Wat 
doen ze er mee? Bij de ideeën zat er ook een die 
zei: “Publiceer ze en vermeld wat er mee gebeurd 
is, dan weten andere mensen ook dat ze iets naar 
voren zouden kunnen brengen. Dat verhoogt het 

vertrouwen.”Ja! Ja!  Niets mee gedaan. Ik zou 
denken; “Organiseer dan meer “Zeg je Zegje’s” 
per jaar, zodat de mensen vrijuit kunnen vragen 
en hun hart kunnen luchten en kwijt kunnen 
wat ze op hun lever hebben. Dan kun je ook 
verantwoording afleggen over waarom er nog 
niets gedaan is. De CDA (Jan  v.’t.  Loo) zegde vorig 
jaar toe ( met lange tanden) dit voorjaar ook weer 
een “Zeg je Zegje” te organiseren. Dat zal wel 
NIET!! gebeuren. Dat zal wel een carnavalskraker 
geweest zijn. Hij heeft er geen zin in. Hij wil niet 
voor het blok staan. Hij is veranderd. Hij wordt, hoe 
langer hij in de raad zit, ook arroganter. Jammer. 
Ja! Ja! Waarom moeten de burgers vertrouwen 
hebben in het bestuur? Het kan verkeren. Op 
naar de toekomst. Wat komt er nu. Wat gaat er 
nu gebeuren? Vier commissievergaderingen 
van vier avonden worden teruggebracht naar 
een avond met vier rondetafelgesprekken (in 
twee zalen) over onderwerpen die de gemeente 
heeft voorgelegd. (De bezuinigingen zijn aardig 
verpakt.) Er zal wel geen tijd zijn voor eigen 
inbreng van de inwoners. Het mag wel. Ja, ja, het 
mag wel. Sorry voor de taaie kost. Ruim van te 
voren je onderwerp indienen. Hoe is het met het 
belangstellende publiek? Je kunt je niet in tweeën 
delen. Hoe is het met de vertegenwoordigers 
van de kleine fracties. Die kunnen zich ook niet 
in tweeën delen. Toch? Ja! Ja! Ik ben toch zeer 
benieuwd hoe het zal lopen. 
Positief vind ik dat men gekozen heeft voor 
vaste avonden. Altijd op donderdagavond. Op 
de eerste rondetafelgesprekken op de laatste 
Raadsvergadering. Eventueel de tweede voor 
afronding en/of bijzondere zaken. Duidelijkheid 
is winst. De raadsleden mogen alleen maar 
aanhoren. Mogen vragen stellen maar absoluut 
niets zeggen dat de schijn van een uitspraak 
inhoudt. Want dat is politiek. Ja! Ja! Als een 
raadslid iets heeft beloofd is dat politiek. Dekker 
heeft altijd veel beloofd. Ja! Ja! Wij zullen zien.  
En de pers? Wij zullen zien. Wat er ook gebeurt, 
het wordt weer voorjaar. Die Irenebrug zal niet 
zonder slag of stoot gesloopt worden. Dan gaat 
het Amstelplein ter ziele. Jammer. Nu kom ik 
er nog wel eens. Maar dan?  Die wethouder 
Levenbach. Een zeer doortastende man. 

     

  John B. Grootegoed

De prinses Irenebrug houdt de gemoederen 
danig bezig. Dat is ook te begrijpen. Dat 
is te begrijpen, omdat teveel mensen 
worden benadeeld door een besluit. Door 
het mogelijke besluit om zomaar even 
een brug, een verbinding over de Amstel 
tussen twee gemeenschappen te slopen. 
Het oude centrum wordt een uithoek. Het 
winkelcentrum Amstelplein  wordt een 
verlaten gebied. Nu kom ik er nog regelmatig, 
maar dan is het afgelopen. Er zal zeer veel 
geld ingepompt worden. Misschien is het 
ook wel een dreigement om te zien of De 
Ronde Venen niet mee gaat betalen aan het 
onderhoud, enz. Het is misschien wel een 
spelletje. Nou, dan zijn onze bestuurders er 
al behoorlijk ingetrapt. Ja!Ja! 

De halve waarheid

 Verkeersbeleid Kerklaan
Vinkeveen

Vinkeveen - Naar aanleiding van mijn eerdere bericht op woensdag 30 jan. wil ik mededelen 
dat ik niet helemaal gelijk had wat betreft het verkeersbord dat bij de school geplaatst is. Hierop 
staat namelijk wel 30 km. Nu rijst wel de vraag, als je goed naar de situatie kijkt zou heel Vinke-
veen nu 30 km zijn. Gezien vanuit Mijdrecht wel, maar andersom weer niet, dus wel vreemd dat 
auto’s op dezelfde weg richting Mijdrecht 50 mogen op het Gedeelte Kerklaan/Plevierenlaan 
en vanuit Mijdrecht tot aan halverwege Kerklaan 30 mogen rijden. Eigenlijk is de situatie nu 
heel onduidelijk. Ik heb geen bericht gemaakt voor de krant, maar ik dacht: wie weet hebben 
jullie misschien zin om hier in te duiken. Ik heb hierover de gemeente gebeld, maar die willen 
dit weer op papier, terwijl ik ook gevraagd heb of zij niet eens goed kunnen kijken naar de 
verkeersborden. 
Excuses voor het verkeerd aanleveren van vorig bericht.

 

Mevr Van Vliet, bewoner Kerklaan

Mijdrecht - Ik las net het volgende politiebericht: 
“Woensdag 30 januari heeft de politie drie jon-
gens aangehouden op verdenking van het plegen 
van vernielingen in de nacht van oud op nieuw. 
In deze nacht gooide een aantal personen onder 
andere vuurwerk in de tuin van een woning aan 
de Grondzeiler en er werd een schutting vernield. 
Ook werd een auto vernield. Toen de bewoners 
de jongens hierop aanspraken, werden ze uit-
gescholden en bedreigd. De politie startte een 
onderzoek en dit leidde op woensdag tot de aan-
houding van drie verdachten uit Mijdrecht; een 
19-jarige man en twee 17-jarige jongens.
De verdachten zijn verhoord en daarna weer in 
vrijheid gesteld. Tegen hen is proces-verbaal op-
gemaakt. Na afronding van het onderzoek zal het 
dossier ingezonden worden aan de Officier van 
Justitie”. 
Wat de politie hier niet vermeldt is het volgende: 
dat ik ook aangifte heb gedaan, in dezelfde zaak, 
maar dan tegen de bewoners van de Grondzei-
ler, namelijk aaangifte wegens bedreiging met 
de dood, doodsverwensing, spugen in gezich-
ten, uitschelden en godslastering, dit allemaal 

tegen de drie aangehouden jongeren. De politie 
Mijdrecht heeft hen allen verhoord, en is op zeer 
kinderachtige wijze met deze jongens omgegaan, 
door ze onder andere niet te verhoren, maar ze 
bijvoorbeeld een uur in een kamer alleen te la-
ten zitten, daar gaat ons belastinggeld nu naar 
toe. Laten ze liever de videocamera’s in het dorp 
maken die laatst zijn doorgeknipt ( hoe is het mo-
gelijk, ze moeten het toch gezien hebben ????), 
nee, waarschijnlijk niet, want ze zijn er nooit als je 
ze nodig hebt. Ruiten van winkels en restaurants 
worden elk weekend in het dorp vernield, daar zie 
je ze ook al niet.
Ik zeg: laat de politie zich maar eens bezighouden 
met echte criminaliteit op te lossen, of zijn ze daar 
misschien te bang voor !!!!!!!, nee, wel een paar 
op hol geslagen pubers pesten, die zijn uitgelokt 
door de bewoners van Grondzeiler. Nee, ik zeg, 
de politie in Mijdrecht glijdt af naar het niveau 
van mijn lik me vestje.
 

Hoogachtend 
D.A. Bloemsma

Koraal 4, Mijdrecht

Vinkeveen - Tot mijn verbazing is er een verkeersbord 
met een adviessnelheid geplaatst op de Reigerstraat  
van 30 km/u. Dit zonder berichtgeving dat er een bord 
geplaatst is. Het mooiste komt nog dat de Reigerstraat 
een doorgaande weg is en er nergens een einde-be-
paling staat. Ja, wel op de Kerklaan bij de school, daar 
staat een  bord van 50km/uur.
Betekent dit dat je bij de school weer gas mag bijgeven 
en je alleen op de Reigerstraat weer terug moet naar 
30 km? Ook mag je bij het winkelcentrum gewoon 50 
rijden waar het toch vaak erg druk is. (of niet?).

Nu weten we allemaal wel dat we toch geen 30km/u 
gaan rijden, dit doen we wel in een woonerf, maar ge-
woon op een doorgaande weg??? Grote vraag is nu: 
waarom komt daar wel zo’n bord en op de Kerklaan 
en de Plevierenlaan niet? Kan er echt 1 persoon (dhr 
Molenaar) in zijn eentje voor zorgen dat er zomaar een 
verkeerbeperkende maatregel doorgevoerd wordt?
 

Bewoner Kerklaan,
Gustaaf Pothuizen

Oproep voor vernielzuchtige
inwoners van De Ronde Venen

Een zaterdagavond stappen in Amsterdam is altijd 
gezellig. Hartstikke handig dat we vanuit Mijdrecht 
met de bus kunnen en ook weer netjes bij de 
bushalte afgeleverd worden. Alleen daar komt ook 
meteen een spannend moment op de avond…
Staat ie er, of staat ie er niet? Ik heb het dan over 
iets heel persoonlijks… namelijk mijn fiets. Dat 
het mijn persoonlijke eigendom is, is blijkbaar niet 
voor iedereen duidelijk. Misschien moet ik er een 
briefje opplakken dat de fiets van mij is. Dan had 
ik vorige maand misschien niet zonder fiets thuis 
hoeven komen. Maar nu komt het volgende punt: 
als de fiets in kwestie er nog wel staat, is het altijd 
maar de vraag in welke staat hij verkeert. Hoe zal 
hij erbij staan? Zal er iets missen? Er worden nog 
net geen weddenschappen afgelegd over mijn 
persoonlijke eigendom: mijn fiets. 

Afgelopen zaterdagavond kwam ik na een heel 
gezellige avond terug uit Amsterdam bij de 
bushalte bij Adelhof. Nog vertellend hoe gezellig 
ik het gehad had, kom ik bij mijn fiets. Ik zeg 
nog: ‘O, jee, mijn fiets is weer omgewaaid in 
het fietsenrek, alsof er niet al genoeg slagen in 
mijn wiel zitten.’ Maar zodra ik dichterbij kwam, 
zag ik dat mijn fiets niet was omgewaaid, maar 
omgetrapt. Mijn zielige, weerloze fiets stond daar 
met het voorwiel nog in het rek, met de voorvork 
op één plek beschadigd en de rest van mijn fiets 
was krom en hing er een beetje bij. Als bonus 
lag mijn achterlicht in scherven op de grond. 
Nou, daar ging mijn vrolijke stemming: ik moest 
lopen naar huis en ik had de afgelopen weken 
blijkbaar gewerkt voor een nieuwe fiets. Het is 
toch belachelijk dat ik in één maand tijd twee 
fietsen kwijtraak? Wat heb je er nou aan als je een 
fiets van iemand anders naar zijn grootje schopt? 
(Hierbij voeg ik toe: bushaltehokjes, ruiten en 
autospiegels).
Ik heb erover nagedacht, zodat ik me ook in de 
mensen die dit doen kon inleven en ik kon me een 
aantal redenen bedenken. 
Als eerste dacht ik: ‘Misschien vindt iemand 
het opluchten als diegene boos is.’ Dan denk ik 
meteen: ‘Zet dan je eigen fiets neer en geef die 
een paar ‘opluchtende trappen.’ 

Als tweede reden kon ik me indenken dat iemand 
met een borrel op tegen mijn fiets aanvalt. Het 
moet dan wel een zwaar iemand geweest zijn, 
maar goed, we moeten ruimdenkend zijn. Maar 
dan vind ik het heel knap dat je dan precies 
tussen alle fietsen in tegen mijn fiets valt. Gewoon 
talentvol als je dat kan.
Toen dacht ik dat het misschien was om stoer te 
zijn. Nou nou, heel stoer hoor, een fiets schoppen 
die niks kan terug doen. Nee, dat is de meest 
gewaagde actie die ik ooit heb gehoord, dat 
zou niemand durven. Heel riskant ook bij zo’n 
spierbundel van een fiets. 
Daarna was ik dichtbij de oplossing dacht ik: 
‘misschien denkt iemand wel dat andere mensen 
diegene dan helemaal accepteren in de groep, 
want als je spullen van anderen durft te vernielen, 
dan heb je het natuurlijk helemaal gemaakt…’ Je 
hoort dagelijks verhalen van mensen die vrienden 
voor het leven maakten door spullen van anderen 
te vernielen. Niet??? Nee, ik ook niet. 
Tot slot valt het te betwisten of mijn fiets misschien 
iets gedaan had wat iemand heel boos gemaakt 
had. Nu ken ik mijn fiets als een heel rustig en 
meegaand rijwiel, dus deze kans acht ik erg 
klein. 

Mijn conclusie is dat ik geen geldige reden kan 
bedenken waarom iemand iets vernielt. Je kunt je 
op allerlei manieren op andere dingen van jezelf 
afreageren, daar heb je de spullen van mij echt 
niet voor nodig. Met een borrel op is het bijna 
onmogelijk, het is niet stoer en je maakt ook geen 
vriendschappen voor het leven. Kortom, het is dus 
een domme bezigheid, waar je iemand anders’ 
avond flink mee kan verpesten. Dus mijn vraag 
aan alle vernielzuchtige inwoners van De Ronde 
Venen: ‘Willen jullie alsjeblieft stoppen met het 
vernielen van mijn spullen?’ Bij voorbaat dank. 

PS Om verdere narigheid te voorkomen wil ik 
liever niet met mijn naam in krant.

Suzanne
(volledige  naam en mailadres

bij de redactie bekend) 

Trek K.D.O. over de dijk!
Via diverse publicaties in de regionale media 
hebben we kunnen vernemen dat de Kwakelse 
sportvereniging K.D.O. serieuze plannen heeft 
om de huidige accommodatie  te vernieuwen 
en het sportpark mogelijk uit te bereiden.

Op zich is daar niets mis mee, het is een bloeiende 
vereniging en een nieuwe accommodatie kan 
ook weer zorgen voor meer plezier in sport en 
vrijetijdsbesteding. De vraag is alleen of het wel 
zo verstandig is om deze grote investeringen op 
de bestaande locatie te doen. De Kwakel is een 
gezond groeiend dorp, er worden regelmatig nieuwe 
huizen gebouwd, er zijn naar verhouding vrij veel 
jonge gezinnen, dus die groei zal wel doorgaan en 
misschien nog wel toenemen.
Dan ontstaat over ± 10 jaar de situatie dat er weer 
gebouwd moet worden. Maar waar is dan nog 
ruimte? Juist ja, laten we de “Kuil” alsnog volbouwen. 
Weg 2 miljoen euro!
Om dit probleem voor te zijn pleit ik ervoor om 
K.D.O. uit de “Kuil” te halen en een nieuw sportpark 
te stichten achter de Vuurlijn op de plaats waar 
nu nog de kassen staan van het verouderde 
glastuinbouwgebied “Iepenlaan-Zuid”.
Dit idee is niet zo uniek, het is in diverse plaatsen 

in de regio al eens gerealiseerd en er zijn grote 
voordelen mee te behalen.
Voor de gemeente Uithoorn is de winst dat er op de 
vrijgekomen ruimte en de “Kuil” een paar honderd 
woningen gebouwd kunnen worden, voor K.D.O. een 
nieuw sportpark met alle ruimte voor de toekomst en, 
last but not least, voor de kwekers van  “Iepenlaan-
Zuid” een mogelijkheid om hun bedrijven op een 
redelijke manier te saneren.
Zo te zien een “win win situatie” voor alle partijen, al 
zullen er heus nog wel een paar bezwaren zijn, met 
name voor de plaats van de K.D.O. sporthal.
Maar moet een sporthal per se op het sportpark 
staan? En het kostenplaatje voor een nieuw 
sportpark ziet er ook heel anders uit, maar dit is 
wel te compenseren met de winst die ontstaat bij 
woningbouw op het oude sportpark.

Kortom, ik hoop dat de bestuurders van K.D.O. en 
de gemeente Uithoorn hier nog eens goed over 
nadenken en een besluit nemen dat ook op de 
langere termijn het juiste zal blijken te zijn.

Met vriendelijke groeten,
Leo Verbruggen

(ondernemer in Iepenlaan-Zuid)
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Diederik de Das op bezoek bij 
kindercarnaval bij de Huts Geklutste kliek

Mijdrecht - Piraten, indianen maar vooral veel elfjes en fee-
tjes waren aanwezig bij het kindercarnaval van Ajoc. Het licht 
was gedempt gehouden om een gezellig sfeertje te creëren 
en er werden leuke kinderliedjes gespeeld. Maar het wach-
ten was natuurlijk op Aartje Twinkel met Diederik Das want 
daar ging het tenslotte allemaal om. Eerst kwam Aartje Twin-
kel op het toneel  en moesten de kinderen meezingen ‘hé, 
hoi, hallo’. En daarna was het wachten geblazen op Diederik 
want die was er nog niet dus moesten de kinderen allemaal 
even heel hard roepen: ‘Dieiederiiik’. En ja, daar kwam Diede-
rik dan eindelijk aan. En Diederik had ook nog een heel mooi 
cadeautje voor Aartje Twinkel, namelijk een mooie bos bloe-
men, tenminste dat vond hij zelf, maar Aartje zei dat hij de 
bloemen niet mooi vond en ja, toen werd Diederik natuurlijk 
heel verdrietig en moest hij huilen en dat vond Aartje weer 
zo naar dat hij aan de kinderen vroeg of zij wilden meehelpen 
om nieuwe bloemen te plukken en zo werden er door de 
kinderen nieuwe bloemen getoverd.

Verhaal
Maar hoe komt het nu eigenlijk dat Diederik bij Aartje hoort, 
want een das hoort toch eigenlijk niet bij een mens. Ja, daar 
zit een heel verhaal achter. Want Aartje Twinkel is, toen hij 
nog heel klein was, te vondeling gelegd in het bos en toen 
is hij opgevoed door een dassenfamilie en zo is Diederik 
de pleegvader van Aartje geworden. Aartje Twinkel is een 
vrolijke kwiebus die veel grapjes maakt maar soms ook wel 
ineens stil kan zijn als hij iets moois ziet zoals een mooie 
bloem of iets anders in de natuur. En omdat Aartje in het 
bos is opgegroeid heeft hij ook veel dierenvriendjes waar hij 
mee speelt zoals een zwijntje, Spieker de specht, de mol en 
Zigzag de libel. Tussen de spelletjes door werden er aller-
lei leuke liedjes gezongen door Aartje Twinkel en mochten 
de kinderen meezingen. Zo was er een liedje Hokipoki en 
een spoorzoekerliedje en aan het eind nog een wedstrijdje 
waarbij de kinderen nog de das van Diederik konden win-
nen. Aartje Twinkel vertelt dat zij ook voor scholen optreden 
en dan voor kinderen in alle leeftijden. Aartje Twinkel komt 
ook op campings en beleeft dan ook allerlei avonturen. Ja 
want Aartje heeft natuurlijk zoveel dierenvriendjes en daar 
gebeurt altijd wel wat spannends mee. 

Dag doei
Toen Aartje Twinkel en Diederik waren vertrokken, terwijl 
de kinderen het liedje ‘dag doeg doei’ zongen, riep Aartje 
nog “tot de volgende keeeer en zwaai maar met je armen 
en stamp hard met je voeten’. Daarna werden er nog wat 
spelletjes gedaan met de kinderen zoals ‘schipper mag ik 
overvaren ja of nee’. De kinderen kregen nog een glaasje 
limonade en ieder een zakje chips en daarna werden er al-
lerlei kinderliedjes gedraaid en konden de kinderen nog wat 
dansen of meedoen met de polonaise of gewoon, zoals de 
kleine pukken deden, gewoon maar een beetje rondrennen 
tussen de groter kinderen door, want dat is tenslotte ook 
heel erg leuk. Alles was in de Carnaval sfeer bij Immitsj. Elk 

jaar wordt er op de elfde van de elfde een nieuwe prins en 
prinses carnaval gekozen. Dit jaar is dat prins Hummus en 
prinses Katinka. De prins heeft elf raadsleden ( de raad van 
elf) en drie showgirls. Tussen de prachtig verklede kinderen 
liepen prins carnaval en zijn raadsleden in prachtige zwarte 
capes met zilverborduursel, een zwarte broek en een steek 
waarvan je aan de veren kon zien hoe hoog dat bepaalde 
raadslid in rangorde stond. Zo had Vincent (adjudant oftewel 
grootvorst) een hele bos veren op zijn steek. Voor elk jaar 
dat je die functie bekleedt ontvang je ook een ordeteken en 
dat is elk jaar weer een ander ordeteken en wordt gemaakt 
bij de biljartmaker. Zo had Vincent er een stuk of twaalf om 
zijn hals hangen. Het verschil in kleding tussen de prins en 
zijn raadsleden is dat de prins een zwart met witte bontkraag 

draagt. “Elk raadslid heeft een aparte taak,” aldus Vincent 
wiens taak het is om voor de drankjes te zorgen. “Dan kom je 
in ieder geval niet droog te staan,” grijnst Vincent die vertelt 
dat de Huts Geklutste Kliek dit jaar 33 jaar bestaat. Er is een 
speciale commissie voor festiviteiten en uit die commissie or-
ganiseren drie of vier leden een bepaald onderdeel van het 
carnavalsgebeuren zoals deze kindermiddag wat de aftrap 
was van het carnaval, een 55 + middag en een gehandicap-
tenmiddag en natuurlijk het grote feest. Voor de kinderen is 
carnaval in ieder geval begonnen en konden zij hun mooie 
kleren laten zien en even lekker dansen en pret maken. 
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Dat is in principe bestemd voor personeel wat zich tijdens 
een vrij ogenblik buiten even wil ontspannen in een andere 
omgeving. Woensdag 23 januari jl. had Rob in de entree 
bovendien een soort bloemenwinkel gecreëerd. Rond half 
drie in de middag hadden alle bewoners en een deel van 
het personeel van Zuiderhof zich daar verzameld. In een 
ongedwongen sfeer kregen zij adviezen van Rob over hoe 
je met kamerplanten dient om te gaan. Natuurlijk ook om 
een fraai bloeiende plant in ontvangst te nemen die door 
Rob ter plaatse met verse aarde in een mooie bloempot 
werd gezet. De jarige ouderen in het gezelschap werden 
daarbij extra in het (film)licht gezet door de filmploeg van 
SBS6 die fraaie opnamen van het gezelschap maakte. Rob 
presenteerde het gebeuren op zijn eigen enthousiaste en 
voor elke plantenliefhebber begrijpelijke manier.
Intussen was Chantel buiten op het terras in een als ‘keuken’ 
opgezette kraam druk aan het kokkerellen. Henny, een van 
de personeelsleden van Zuiderhof, assisteerde haar daarbij. 
Chantels hondje ‘Ella’ komt ook af en toe in beeld en weet 
inmiddels precies waar zij ‘op de set’ moet zijn. Styliste 
Jorna kwam op woensdag nog even niet in actie. Die draaft 
pas op als de tuinaanleg en de bouw van een prieeltje of 
tuinhuisje een eind op weg zijn waarna het haar beurt is 
om die ‘aan te kleden’ en te decoreren.

 

Feest
“Al met al is het de hele week feest geweest voor met 
name de inwoners, maar toch ook wel voor het personeel. 
Het gebeurt natuurlijk maar één keer in het bestaan 
van Zuiderhof en haar bewoners dat zoiets leuks als de 
‘Tuinruimers’ op bezoek komen. Dat is allemaal best 
spannend,” zegt Mirjam Pleijster die met veel inspanning 
kans heeft gezien de Tuinruimers naar Zuiderhof te 
loodsen. Al 21 jaar is zij werkzaam in dit Zorgcentrum, dat 
overigens recentelijk in een fusie met Gerardus Majella en 
Nieuw Avondlicht uit Mijdrecht is aangegaan onder de 
nieuwe naam Zorgcentra De Ronde Venen. “Zelf ben ik een 
fanatiek tuinierster en volg het tuinwerk van Rob Verlinden 
al sinds ‘Eigen Huis en Tuin’. Nu is dat de ‘Tuinruimers’. Toen 
ons zorgcentrum negen jaar geleden een verbouwing 
onderging bleef er van de tuin nog maar een saai stukje 
over. Dat moet toch anders, dacht ik toen. Wij hielden 
hier Open Dag en de vraag was of we een en ander niet 
konden opfleuren. Dat resulteerde in twee ronde zwarte 
bloembakken met een buxusboompje bij de ingang. Met 
vier collega’s, behalve mijn persoontje ook Arie, Elma en 
Henny, zijn we anderhalf jaar bezig geweest dit op de rit te 
krijgen. En dat is uiteindelijk gelukt.
We hebben kort en bondig ons verzoek per e-mail verstuurd. 
Daar kregen we bericht op dat men geïnteresseerd was 
in ons voornemen. Dat was op 17 september vorig jaar. 
Justus Dingemans van SBS6 wilde meer informatie. Dat 
heb ik hem gestuurd, zoals foto’s van de tuin en een 
bouwtekening voor de maten. Vervolgens is er iemand 
komen kijken om te zien of er plaats was voor wat wij 
wilden. De ‘Tuinruimers’ kregen daarna de opdracht. Wij 
moesten alleen het financiële plaatje nog rond maken, 
want het kost wel geld natuurlijk. Toen dat hier allemaal 
bekend werd reageerde iedereen enthousiast en onze 
directeur Herman Schuurman geloofde het eerst niet. Hij 
noemt Rob Verlinden een ‘kunstenaar van de tuinen.’
Het geld voor deze Tuinruimersactie is bij elkaar gebracht 
door het personeel en de organisatie. Afgesproken werd 
dat men in week vier zou komen om naast voorbereiding 
van een en ander ook te filmen. Dat laatste betreft drie 
dagen, de andere twee zijn voor de voorbereiding en het 

verder afmaken van de werkzaamheden waarmee ze begonnen 
zijn. Wij hoopten daarbij dat Rob al doende ook even naar ons 
rozenperkje voor het tuinhuis zou kijken. Dat zag er niet uit. Had 
dat niet in het pakket gezeten, waren we van plan geweest dat 
zelf op te knappen in onze vrije tijd. Dan hadden we zelf de rol van 
Tuinruimers gespeeld,” aldus een enthousiaste Mirjam Pleijster. 
Zij hoefde zich daarvoor echter niet meer in te spannen. Vrijdag 
25 januari werd het rozenperkje gerooid en heeft Rob Verlinden 
er wat nieuws voor in de plaats gezet.

Zorgcentrum Zuiderhof telt 45 bewoners die sinds de 
omvangrijke verbouwing allemaal kunnen genieten van een 
eigen appartement, compleet met woon- en keukengedeelte, 
slaapkamer en badkamer. Daarnaast zijn er vijf logeerkamers 
voor kortdurende opname. In totaal zijn er ongeveer 45 
personeelsleden werkzaam, waarvan rond de 20 die de feitelijke 
zorg voor de bewoners voor hun rekening nemen. Dit is inclusief 
de interne ‘Meerzorg’ afdeling waar aan maximaal tien bewoners 
extra zorg kan worden verleend.

Vrijdag 25 januari werd door de ploeg van de Tuinruimers de 
laatste hand gelegd aan het terras, tuinhuis en de beplanting. 
Hoe het allemaal is geworden en hoe de ouderen door Rob 
Verlinden zijn verwend, ziet u in de TV- uitzending van SBS6 
op zaterdag 16 februari aanstaande, aanvang 17.00 uur.
Deze pagina geeft u daar alvast een voorproefje van.

Vinkeveen - Zaterdag 16 februari a.s. komt Zorgcentrum Zuiderhof 
plezierig in beeld bij het programma ‘Tuinruimers’ op SBS6. De 
bekende televisiehovenier Rob Verlinden is dan met zijn ploeg 
mensen te zien hoe een deel van de tuin achter het zorgcentrum 
onderhanden is genomen. Zo is het buitenterras voor bewoners van 
‘Meerzorg’ vergroot. Er rondom heen heeft Rob bloeiende planten in 
de grond gezet. Achter het gebouw is in de tuin bovendien nog een 
fraai tuinhuis geplaatst en ingericht.

De Tuinruimers op bezoek bij Zorgcentrum Zuiderhof



De Ronde Venen – Je schrikt ge-
woon als je de Bovendijk oprijdt en 
dan bedoelen we vanaf de Ir. En-
schedeweg. Waar zijn in hemels-
naam al die prachtige bomen ge-
bleven. Nog geen maand geleden 
maakten wij deze foto en nu is het 
een kale vlakte. Een telefoontje naar 
de gemeente leerde ons dat zij er 
niets van wisten: “Dat is particu-
lier erfgoed van het recreatieschap. 
Tegenwoordig hebben ze daar ook 
geen kapvergunning meer voor no-
dig. We weten echt niet waarom dit 
is gebeurd”, aldus een woordvoer-
ster van de gemeente. Wel wist zij 
een telefoonnummer van het recre-
atieschap en dat belden we. De da-
me die de telefoon opnam kon ons 
echter niet helpen: “Dan moet u de 
opzichter hebben, Alex van der Hei-
de.” We kregen zijn 06 nummer. Dat 
nummer was bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9 tot 5. Helaas, hoe vaak we ook 
belden maandag, steeds de voic-
email. We spraken in met het ver-
zoek ons terug te bellen, maar he-
laas geen enkele reactie.

Mijdrecht - Op het AJOC Festival 
2008 zullen Neerlands grootste na-
men op het podium staan.

De optredende artiesten zijn be-
kendgemaakt: Moke, Alain Clark, 
Leaf en Golden Earring hoog in de 
hitlijsten met het nummer “Dan volg 
je haar benen” en natuurlijk heeft 
Jan een hele reeks aan hits op zijn 
naam staan. 
Wil jij zekerheid van een plekje voor-

aan het podium bij Jan Smit, kom 
dan naar de voorverkoop op zater-
dag 15 maart in Immitsj aan Wind-
molen 75 te Mijdrecht.

Dan bespaar ook nog eens 2,- euro 
per kaartje aan servicekosten.

Het volledige programma van het 
Festival is nog niet bekend. Er staat 
nog aantal zeer grote namen in op-
wachting om bekendgemaakt te 

worden. Wil jij als eerste de namen 
van deze artiesten weten?
Houd dan de website www.ajoc.nl in 
de gaten.
Ook organiseert AJOC dit jaar weer 
het schommelkampioenschap.

Daarvoor is AJOC op zoek naar en-
thousiaste volhouders die het aan-
durven 24 uur lang te schommelen. 
Naast de eer staat er ook een mooie 
prijs tegenover.

De winnaar wint maar liefst 350,- 
euro en de nummers twee en drie 
winnen respectievelijk 175,- euro en 
75,-. euro
Durf jij het aan en wil jij die eeuwige 
roem verdienen?
Stuur dan een mail met je naam, 
adres, telefoonnummer en geboor-
tedatum naar  schommelen@ajoc.
nl. Deelname is vanaf 16 jaar. 

Op www.ajoc.nl vind je niet alleen 
het laatste nieuws over de artiesten 
van het AJOC Festival 2008 en het 
schommelkampioenschap.

Op de website lees je ook de in-
formatie over de voorverkoop en je 
kunt er foto’s bekijken van voor-
gaande Festivals.

Bovendien kun je alles vinden over 
de vereniging AJOC. 

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

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

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

Mijdrecht, Indu-
strieweg 32-34 
Dubbele woning uit 
1889. Gemeentelijk 
monument met drie 
sterren. Het is een 
van de pionierswo-
ningen waar na het 
droogvallen van de 
veenplassen de eerste 
arbeiders werden ge-
huisvest.  Foto: Nico 
van Eijk.

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

   Goed geschoten...

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

Hoe vaak nog?
Uithoorn – Hoe vaak moet dit nog gebeuren? Wanneer houdt al dat 
vandalisme eens op? Het is steeds weer raak. Nu weer het bushokje bij 
de Watsonweg.

(Foto: Linda van der Steeg)

AJOC Festival 2008 presenteert:

Jan Smit in Concert

Finale van 24e talentenjacht 
VLC live uitgezonden
De Ronde Venen - Drie en twin-
tig jaar geleden startte de zoek-
tocht naar talent op het Rondeveen-
se Veenlanden College. Deze week 
is de school toe aan de 24e editie 
en het belooft weer een grandioze 
happening te worden. Ook dit jaar 
weer tientallen deelnemers die el-
kaar zullen aftroeven in een negen-
tiental optredens.
Zang en dans zullen worden afge-
wisseld met het optreden van diver-
se bands, spetterend zal de finale, 
zoals gewoonlijk, wel weer worden.

Optredens
Donderdag start het programma 
met een dansact. Tweedejaars leer-
lingen Isabelle Kemper VM2a, Jaime 
de Jager VH2a, Malou Westra VM2a,  
Jody Klijn VM2a, Selena en Melinda 
Escandell zullen het nummer “I just 
can`t wait to be king” uit de film Lion 
King ten gehore brengen.
Het tweede optreden is van Niels 
van Oudenallen, hij brengt het num-
mer Hey there Delilah van Plane 
white T’s ten gehore.
De eerste band is Ice Cream met 
het nummer Heartbreaker. Danny 
Voortwist, Robert van Os uit M4 en 
Norbert Rigter en Ghislaine Kruis-
wijk uit H4 vertolken dit nummer.

Black metal
De spanning tijdens de finale begint 
al op te lopen na enkele nummers. 
Timon de Graaff en Jamie Reuter 
vertolken Nobody knows van Pink, 
gevolgd door Stefanie de Jong die 
een eigen mix  van “Like a Virgin” 
ten gehore zal brengen.

Martine van Ekris H5a, Em Hoog-
land H5d, Eveline Esser H5a, Suzan-
ne Arts H5d en Anouk Röling H4f 
doen “My chemical romance” en het  
nummer Teenagers.
“Who knew” van Pink wordt vertolkt 
door Zoë Visser en Timon de Graaff 
uit A3a.
Vervolgens treedt een grote groep 
leerlingen op, ze vertolken The Par-
tybreakers met het nummer Break 
the party. Nadine Werkhoven A3c, 
Ramona Meijer M2b, Kim de Koning 
H3d, Lindsey van Zijl A3b, Whit-
ney Sikkink H3d, Marieke Brouwer 
A2a, Manouk Hofstee A1b en Sop-
hie Tijssen A2b zijn de meiden die 
de zaal plat zullen krijgen.
Act nummer 9 is van Angelica van 
Laar, ze danst “I would stay” van 
Krezip. 
Headline is de volgende artiest. Het 
nummer Rock this town (van the 
stray cats) wordt live gespeeld door 
Gaelle Sakes H4e, Norbert Rigter 
H4e, Laura Woolthuis H5c en Robert 
van Os M4b.
Black Metal band Venom, bestaan-
de uit Marijn van der Meij A5c, Dave 
van Wees A5c, Miguel Tillart A5c en 
Yalinc Okyay A5b vervolgt deze ta-
lentenjacht.
Ilse Duijnmaijer A3b, Tom Streefkerk 
C2a, Daisy Kolijn A3b, Marcia van 
der Poel, Joep Verweij B2a en Mike 
van Leeuwen B2a vertolken dans-
act Crazy hiphop met het nummer a 
boy-girl remix.

Spanning stijgt
De finale begint op zijn einde te lo-
pen wanneer nog 7 optredens te 

gaan zijn. Summersmile, bestaande 
uit Zoë Visser A3a, Sophie Jurrjens 
M3a, Timon de Graaff A3a en Rem-
co de Jonge A2b zijn de volgende.
Nienke van Vliet uit H3b vertolkt Eli-
sabeth met het nummer ‘’Mijn leven 
is van mij”.
De Monteurs, Nienke van der Me-
ij, Myrthe van der Meij, Joyce Boon-
ders, Anouk Mulder, Steffie Verlaan 
en Mariska Verweij dansen zich suf 
met hun dancmix.
Met nog drie optredens te gaan, 
gaan de handen op elkaar voor Ella 
Fitzgerald (Letske Hofstra) met het 
nummer Lullaby of birdland.
De laatste drie optredens zullen 
worden ingevuld door Zooitje, bitch 
is het te spelen nummer. Gaelle 
Sakes, Aimee Luttik C2b, Pieter Ho-
gewerf A4b en Timon de Graaff A3a 
zijn de band.
The black girls met “Powermix” zijn 
de voorlaatsten, Hannah Pauw A1a, 
Sietske van der Bijl en Iris van der 
Vliet B1a de performers.
De apotheose is Colbie Caillat met 
Bubbly. Remco de Jonge A2b en 
Sophie Tijssen A2b.

Nadat het applaus na het laatste 
optreden is verstomd zal de jury de 
einduitslag bekendmaken en gaan 
deelnemers en mensen van de or-
ganisatie en techniek, Pepijn van 
den Berkhof, Jouri Bommer, Jorn 
Bagijn, Maxime van Dam, Friso Bur-
ger, Denise van Putten en Pascal 
van der Loo, Linda van der Aard-
weg, Judith van Eijk, Roos de Lang 
en Remco Tieman op naar het vijf-
de lustrum.  

Controle blauwe
zone
Mijdrecht – Op verschillende 
plaatsen in Mijdrecht (Bozenho-
ven, Passage, Kerkstraat, Burge-
meester Haitsmaplein, Helmstraat, 
Croonstadtlaan) heeft de politie de-
ze week een controle in de blauwe 

parkeerzone gehouden.

Dertien automobilisten hadden 
hun parkeerschijf laten verlopen en 
veertien bestuurders hadden hele-
maal geen schijf achter de ruit.

Expositie van
Thamen Collectief
Uithoorn - Om hun 15-jarig be-
staan te vieren, exposeren de le-
den van het Thamen Collectief in 
de Thamerkerk van 23 februari t/m 
9 maart a.s. Op deze tentoonstelling 
kunt u ook diverse beelden en kera-
miek bewonderen. Het belooft weer 
een mooie en afwisselende tentoon-
stelling te worden. Het Thamen Col-
lectief bestaat uit 22 leden die iede-
re week één middag bij elkaar ko-
men om te schilderen. De club be-
staat voornamelijk uit gevorderden. 
Tijdens deze middagen maakt ie-
dereen een rondje en wordt er over 
en weer over het werk gesproken. 
Opbouwende kritiek is een must. Ter 
afwisseling wordt op bepaalde mid-
dagen per jaar model- of portrette-
kenen georganiseerd. Ook een mid-
dag met kunstuitleg, ondersteund 
door dia’s, is een jaarlijks terugko-
mend onderwerp.

In de zomermaanden wordt er bui-
ten geschilderd en worden excur-
sies naar musea georganiseerd.
De leden maken gebruik van ver-
schillende technieken zoals o.a. 
gouache, pastel, acryl- en olieverf. 
Er wordt zowel figuratief als abstract 
geschilderd.
De expositie “Thamen Collectief” is 
te zien van 23 t/m 9 maart in de Tha-
merkerk aan Amsteldijk Noord 1 te 
Uithoorn.
De openingstijden zijn van woens-
dag t/m zondag van 12.00–17.00 uur, 
de toegang is gratis.

Vreselijke kaalslag aan de 
Bovendijk in Wilnis

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

pagina 22 Nieuwe Meerbode  - 6 februari 2008



Uithoorn –Afgelopen week organi-
seerde bejaardencentrum Het Hoge 
Heem in Uithoorn een Vrijwilligers-
markt. Reden: ze zitten enorm om 
vrijwilligers verlegen. “Wij zijn be-
gonnen als een ouderwets bejaar-
dentehuis”, vertelt Annemieke Hen-
nipman, coördinator activiteiten be-
geleiding “En dit jaar bestaan we al-
weer 33 jaar”. Destijds is Het Hoge 
Heem opgestart door Woongroep 
Holland. Een van de redenen was 
dat er veel mensen naar bejaarden-
tehuizen gingen. Het Hoge Heem 
heeft ook 25 jaar als een bejaarden-
tehuis gefungeerd. Maar uiteindelijk 
begon het gebouw toch wel erg te 
verouderen en na langdurige pro-
cedures die te maken hadden met 
het aanvragen van een bouwver-
gunning was het zes jaar geleden 
eindelijk zover en kon een start ge-
maakt worden met de renovatie van 
het gebouw. Tijdelijk moest er een 
onderkomen gezocht worden en dat 
werd Aan de Zoom waar noodwo-
ningen gebouwd zijn en waar de 
bewoners en de staf van Het Ho-
ge Heem drie jaar een onderkomen 
hebben gehad. “De mensen zagen 
er eerst vreselijk tegenop om te ver-
huizen”, herinnert Annemieke zich 
nog “maar toen ze eenmaal ge-
wend waren was het weer moeilijk 
voor hen om naar het gerenoveerde 
pand terug te verhuizen”.

Wachtlijsten
Er is een verpleeghuisafdeling bijge-
komen bestaande uit kleinschalige 

groepswoningen en zorgapparte-
menten, verder is er een revalidatie-
afdeling bijgekomen met vijf kamers 
en een physio fitness ruimte. Het 
is nu een woon/zorgcentrum ge-
worden maar ook officieel een ver-
pleeghuis in plaats van een gewoon 
verzorgingstehuis”, aldus Hennip-
man. “Als mensen zorg nodig heb-
ben wordt dat geregeld. Wij probe-
ren ook de mensen zo lang mogelijk 
in Het Hoge Heem te houden.
Als mensen plotseling dement raken 
of een ongeluk krijgen dan krijgen 
ze extra begeleiding en wij proberen 
dat zo veilig mogelijk te maken door 
eventuele dagbesteding op maat 
aan te bieden”. In totaal zijn er nu 
143 bewoners plus 89 aanleunwo-
ningen. Er zijn 10 echtparen. Afhan-
kelijk van de lichamelijke gesteld-
heid, de indicatie en het zorgpa-
troon kan iemand geplaatst worden, 
“maar”, voegt Hennipman er meteen 
aan toe “wij hebben al wachtlijsten.” 
Het merendeel van de bewoners 
is wel boven de tachtig jaar. Men-
sen blijven zo lang mogelijk thuis 
en gaan veel later dan vroeger naar 
een verzorgingstehuis en vaak ook 
slechter. Dat heeft ook weer te ma-
ken met het feit dat mensen graag 
zo lang mogelijk thuis willen blij-
ven en als er dan iets gebeurt dan 
is er vaak geen plek en komen ze op 
de wachtlijst. De bewoners hebben 
hun eigen appartement bestaande 
uit twee kamers met een keukenge-
deelte en een grote badkamer. Wat 
het eten betreft kan dat in het res-

taurant of op hun eigen kamer. 

Aandacht
Zowel ’s middags als ’s avonds kan 
men warm eten in het restaurant. 
Maar sommigen geven de voorkeur 
aan eten op hun eigen kamer. “Er 
worden heel veel activiteiten geor-
ganiseerd”, vertelt Annemieke, “want 
wij willen de buitenwereld hier bin-
nenbrengen. Zo is er bingo, theater, 
film (die vinden maandelijks plaats), 
elke maandag is er een spelmiddag, 
er is koffie met een praatje, jeu de 
boules, bloemschikken, yoga, be-
ter bewegen en er zijn grote evene-
menten zoals een braderie en een 
playbackshow door het personeel. 
En natuurlijk zijn er festiviteiten met 
de feestdagen, er zijn veel busuitjes 
en veel verenigingen zijn gericht op 
demente bewoners. Er is een Hoge 
Heemkoor, een speciale midweek 
waarbij één middag ook  artiesten 
komen. Maar door al die activiteiten 
hebben wij ook veel vrijwilligers no-
dig”, aldus Hennipman.
“Extra aandacht is belangrijk, eens 
een wandeling, persoonlijke aan-
dacht op elk gebied. Vandaar een 
vrijwilligersmarkt. Wij hebben va-
catures bij de verenigingen, maar 
ook op de appartementen en bij het 
kleinschalig groepswonen.” Op dit 
moment heeft Het Hoge Heem 180 
vrijwilligers. Iedereen die geïnteres-
seerd was kon rustig kijken welke 
vacature hem of haar wel wat leek 
en er was ook een dvd hoe alles er-
uitziet. Als de mensen zich hebben 
ingeschreven wordt er een afspraak 
gemaakt, de mensen worden be-
geleid en ingewerkt. “Wij hebben 
de vrijwilligers ook veel te bieden”, 
vindt Hennipman. “Een vrijwilliger 
kan zich opgeven voor één dagdeel 
per week of twee weken of natuur-
lijk meer. Er is een feestavond, een 
Amstelringdag met een presentje, 
een kerstpakket en een bloemetje 
bij zoveel jaar in dienst. Ook verjaar-
dagen worden niet vergeten en het 
allerbelangrijkste, elke vrijwilliger 
is verzekerd. Wij kunnen dus altijd 
mensen gebruiken.” 
Wie geïnteresseerd is kan zich aan-
melden via tel. 0297-51964 bij An-
nemieke Hennipman.

Extra aandacht, een wandeling, persoonlijke aandacht:

Het Hoge Heem zoekt 
vrijwilligers

Carnavalsfeest in de Tweemaster
Uithoorn - Ondanks dat er in Uit-
hoorn nog geen voorjaarsvakan-
tie is, werd er toch op basisschool 
de Tweemaster afgelopen vrijdag 
flink carnavalsfeest gevierd. Ieder-
een mocht verkleed naar school ko-
men. Er waren vele prinsesjes, pi-
raten, clowns, cowboys, indianen, 
heksen en anderen naar het feest 
gekomen. Ook moderne helden als 
Spiderman en Darth Vader werden 

gesignaleerd. De hal was feestelijk 
versierd en er was een echte “cat-
walk” opgesteld, waarop alle kin-
deren hun creaties konden tonen. 
De juffen waren in stijl gekleed als 
heksen, een fee, een elfje en mees-
ter Leon bleek vervangen door de 
charmante juf Leonie. Zij konden de 
stemming er goed in brengen door 
de polonaise aan te voeren onder 
vrolijke carnavalsmuziek. Daarnaast 

waren er in de gymzaal en enkele 
lokalen allerlei spelletjes opgesteld, 
zoals sjoelbakken, jeu de boules, en 
voor de oudere kinderen darts, zo-
dat de kinderen zich lekker konden 
uitleven. Voor groep 6 was er tevens 
tafeltennissen in het kader van het 
‘on the move’-project. Aan het ein-
de van de dag was iedereen moe-
gedanst en -gespeeld, maar zeer te-
vreden over dit leuke feest.

Senioren Vakantie informatie
Uithoorn - Op dinsdag 19 februa-
ri is er in Het Hoge Heem een in-
formatiemiddag van diverse orga-
nisaties die minder valide- en aan-
gepaste seniorenvakanties verzor-
gen. Wilt u er even tussen uit, maar 
denkt u dat dit vanwege de zorg niet 
mogelijk is? Het kan wel! Om een 
paar voorbeelden te noemen:  het 
is mogelijk om naar speciale zorg-
hotels te gaan waarbij de zorg voor 

u gegarandeerd is, er zijn vakanties 
voor echtparen waarvan een van de 
partners licht dementerend is. Wat 
dacht u van een reisje op ‘de Hen-
ri Dunant’, de  boot van het Rode 
Kruis? De Wereld biedt u een ge-
rieflijk verblijf aan. Zorgverleners en 
vrijwilligers staan daar voor u klaar 
zodat u een topvakantie beleeft. 
Het Rode Kruis, De Zonnebloem en 
het Steunfonds Bijzondere Vakan-

ties zijn aanwezig met een stand om 
u te informeren over de vakantiemo-
gelijkheden voor senioren en min-
der-validen.
U bent van harte welkom. Aan be-
zoekers van buiten Het Hoge Heem 
wordt 1 euro toegang (incl. een gra-
tis consumptie) gevraagd. 
De middag wordt gehouden in het 
restaurant van Het Hoge Heem en 
duurt van 14.30 tot 16.00 uur.

Oefenen voor EHBO
Uithoorn - Vorige week maandag, 
de vaste wekelijkse oefenavond van 
EHBO-vereniging Camillus, werd 
er hard gewerkt door de leden om 
hun competenties te halen. Hier-
mee houden ze hun EHBO-diploma 
geldig, en dat is belangrijk om goed 
te kunnen bijspringen als er ergens 
eerste hulp nodig is. Deze compe-
tentieavonden worden tweemaal in 
een seizoen gehouden. Deze keer 
waren er 4 onderdelen: verbandleer; 
sportletsel; bewusteloos slachtoffer 
met helm en de theoretische kennis 
werd opgepoetst.
Er werden vele spataderbloedingen 
aan het onderbeen verbonden en 

getoetst op de juistheid ervan. In de 
hal pakten EHBO’ers elkaars hoofd 
in  verband met een ‘bloemkooloor’  
(zoek dat maar eens op!) en kregen 
ze een soort luierbroek van mitel-
la’s aan, altijd nuttig bij een open-
gehaald bovenbeen bij wielrenners, 
en werden er voeten getapet. In de 
koffieruimte lag een lotusslachtof-
fer met helm op voor pampus op het 
podium. Die helm met de juiste gre-
pen af doen, is nog een hele toer, 
maar wel ontzettend belangrijk om 
te voorkomen dat eventueel neklet-
sel verder verergert. In de theoreti-
sche hoek werd er gepuzzeld op de 
huid, het hart, hoofd en de buikhol-

te. 
Gelukkig had iedereen zijn lesjes 
goed doorgelezen dan wel de we-
kelijkse oefenavonden bijgewoond. 
De competenties werden afgete-
kend en dat betekent dat er goede 
EHBO’ers in Uithoorn en omgeving 
rondlopen!

Net als het EHBO-seizoen, loopt 
ook de beginnerscursus teneinde. 
Deze week doen zij proefexamen 
en dit wordt volgende week gevolgd 
door het echte examen. De zenu-
wen zijn er al maar de juiste kennis 
van EHBO ook! 
Dit wordt vervolgd.

Morgenavond de eerste Rondeveense tafelgesprekken

Bewoners aan tafel over 
plannen Wilnis Dorp
Wilnis – Zoals u vorige week uitge-
breid in onze krant heeft kunnen le-
zen,  start de Rondeveense gemeen-
teraad deze week met haar nieuwe 
vergadermethode. De Ronde Tafel 
Gesprekken met de inwoners en/of 
andere belanghebbenden. Morgen-
avond, donderdag 7 februari, zijn de 
eerste twee. Van half acht tot acht 
uur wordt het vergroten van een re-
creatiewoning door het dichtmaken 
van het dakterras op Waeterrijck  3, 
5, 7 en 24 besproken.

De gemeente weigert deze bouw-
vergunning in verband met de strij-
digheid met het bestemmingsplan. 
Dit gesprek duurt aan de tafel tot 
acht uur, waarna men in de hal nog 
een half uur kan napraten.

Wilnis
Ondertussen gaan de tafelgesprek-
ken wel door, want om acht uur 
staat gepland de memo concept 
bouwstenen voor de structuurvisie 
Wilnis Dorp. Met andere woorden, 

hier kunnen de winkeliers, bewo-
ners van Wilnis komen meepraten 
over de  conceptideeën die de ge-
meente heeft over de nieuwe inde-
ling van Wilnis Dorp. Voor heel veel 
Wilnissers van levensbelang. Dus 
bewoners van Wilnis en andere be-
langstellenden, wilt u met de ge-
meenteraad, wethouder en ambte-
naren hierover meepraten, meld u 
dan voor morgenmiddag 12 uur aan 
bij de gemeente en dan kunt u zit-
ting nemen aan de Ronde Tafel.

Weekendcursussen voor moedige ouders

Atelier Wito: stimuleer
jezelf en je gezin
Aalsmeer - Ooit ergens binnen ge-
weest, in een woning of voor het 
eerst op je nieuwe werkplek en ge-
dacht ‘ik weet niet wat het is, maar 
ik voel me hier niet thuis’? Een vaag 
gevoel van onbehagen, een onpret-
tige sfeer om je heen. Waarom dat 
zo is, daar kun je de vinger niet op 
leggen. Er is namelijk geen aanwijs-
bare reden om aan te geven wat er 
voor zorgt dat je je niet helemaal 
goed voelt op die bepaalde plaats in 
huis of in een andere ruimte. 
Volgens Thomas Schmitt is die re-
den er zeker wel. Het heeft alles te 
maken met de inrichting van een 
ruimte, de opstelling van meubels, 
de kleuren van de wanden, de plaats 
waar de ramen zijn… dat alles moet 
‘goed’ zijn ten opzichte van je ge-
voel. In de Oosterse wereld noemt 
men dat ‘Feng Shui’ en wordt dit 
handvat voor interieurs al veel lan-
ger gebruikt. Thomas heeft na zijn 
carrière als luchtvaartpiloot een an-
dere weg ingeslagen en heeft zich 
begeven op het terrein van interi-
eur-ontwerpen. In de hoedanigheid 
van binnenhuisarchitect, een keu-
ze recht uit zijn hart – heeft hij ve-
le successen geboekt bij kleine en 
grote bedrijven.
Altijd ging hij uit van het diepste 
wezen, het innerlijke gevoel van de 
mensen die in die ruimten werken 
of ontspannen (kantine, restaurant). 
Je zou denken dat die methode mis-
schien al te veel ‘new age’ is en nog 
lang niet ingeburgerd, maar niets is 
minder waar. Steeds meer durven 
opdrachtgevers het aan om Thomas 
de vrije hand te geven bij een me-
tamorfose in het bedrijf. Of dat nu 
gaat om een verbouwing of een ver-
andering in bedrijfsvoering of fusie. 
Thomas vaart zijn koers vanuit zijn 
binnenste gevoel, spreekt zijn cre-
ativiteit aan, benut deze ten volste 
en maakt van daaruit keuzes. Zelfs 
Joop van den Ende heeft Thomas 
aangetrokken om het restaurant 
van het Circustheater opnieuw te 
laten inrichten, en bleek zeer tevre-
den.

Intuïtie weer leren gebruiken
Vanuit dit gezichtsveld, de bewust-
wording van je creativiteit en deze 
te gebruiken voor opdrachten, heeft 

Thomas zich tot doel gesteld ook 
anderen dit ‘kunstje’ te leren. Sa-
men met therapeute Ineke Hoetmer 
heeft hij een atelier geopend aan de 
Aalsmeerderweg. Deze ruimte, die 
een lust voor het oog is, is een sti-
mulating atelier, waar zintuigen ge-
stimuleerd worden en waar cursis-
ten via koken, eten, muziek maken, 
praten, luisteren, voelen en gewaar-
worden zelf of met elkaar het doel 
bereiken waarop je de juiste be-
slissing maakt voor jou. Niet gehin-
derd door wat je omgeving denkt en 
zegt, maar op basis van eigen intu-
itie. Die bezitten we allen, maar ge-
bruiken we nog nauwelijks, omdat 
de waan van de dag, je persoonlij-
ke maar  ook de werkomgeving, je 
partner, je familie vaak meer invloed 
op je hebben, dan je zou denken. 
In het Atelier Wito, zoals het atelier 
van Thomas en Ineke heet, leer je je 
eigen keuzes door aanwenden van 
eigen creativiteit te maken. Bege-
leiding is in handen van Thomas en 
Ineke waarbij Thomas het absolute 
creatieve uit de deelnemers haalt, 
op zeer enthousiasmerende wijze 
en waarbij Ineke als zeer ervaren 
gedragstherapeute de cursist naar 
zichzelf leert kijken. Samen geeft 

het tweetal een betere en vooral 
opener kijk op wat je zelf kunt ver-
wezenlijken. De boodschap is dicht 
bij je kern te blijven.

Cursussen voor bedrijfsleven
De eerste cursus die het tweetal 
verzorgt heet ‘de nieuwe tijdsgeest 
in het gezin’ en wordt gehouden 
in het weekend van 8 en 9 maart 
en twee cursusdagen op 22 en 23 
maart. Ook in april staat deze ou-
dercursus op het programma. Tij-
dens deze cursus wordt onder an-
dere via rollenspellen problemen in 
het gezin onder handen genomen. 
In de cursus leren de deelnemers 
eenvoudig en effectief de sfeer in 
het gezin drastisch tot hun voor-
deel te veranderen. Thomas en In-
eke verzorgen ook cursussen voor 
het bedrijfsleven en op gebied van 
zelfcoaching. Kortom, stimulerende 
cursussen die het beste uit jezelf 
en uit werknemers halen. Klik een 
van de sites aan voor alle activitei-
ten: www.Creative-FandB.nl, www.
theeggman.nl, www.creativewings.
nl of www.AtelierWITO.nl 
Contact opnemen via telefoon kan 
natuurlijk ook: 0297-342666 of 06-
54774904.

Bijna 2.000 planten in beslag genomen

Hennepkwekerijen ontdekt
Uithoorn - De politie heeft maan-
dag op verschillende adressen hen-
nepkwekerijen aangetroffen en ont-
ruimd. In totaal zijn bijna tweedui-
zend planten in beslag genomen.
Maandagmiddag troffen agenten in 
een woning op de Westerlee-straat 
in Amsterdam in twee ruimten res-
pectievelijk 175 en 180 hennepplan-
ten aan. In een andere woning in 
dezelfde straat stonden 140 plan-
ten. Daar lag ook een hoeveelheid 
van bijna één kilo gedroogde hen-

nep. Een van de adressen kwam in 
beeld na een melding bij Meld Mis-
daad Anoniem. De andere kwekerij 
werd ontdekt na melding van buurt-
bewoners bij de buurtregisseur.

Dezelfde middag troffen politie-
agenten in Uithoorn in een bedrijfs-
pand aan de Ondernemingsweg 
een in werking zijnde hennepkwe-
kerij aan. Verdeeld door het pand 
stonden er bijna veertienhonderd 
planten. In een ander bedrijfspand 

aan de Ondernemingsweg werden 
resten van een kwekerij aangetrof-
fen. Deze was al langer niet meer 
in gebruik. De politie kreeg in de-
ze zaak ook tips van Meld Misdaad 
Anoniem.

Alle planten, de gedroogde hennep 
en de kweekinstallaties zijn in be-
slag genomen.

Op de vier adressen werd illegaal 
stroom gebruikt en afgetapt. Het 
energiebedrijf stelde de stroomtoe-
voer buiten werking en deed aan-
gifte van diefstal. De politie stelt een 
onderzoek in naar de eigenaren van 
de kwekerijen.

pagina 24 Nieuwe Meerbode  - 6 februari 2008



Veenland door naar finale
De Ronde Venen - Op zaterdag 2 
februari werd de 3/ 4 kamp georga-
niseerd. Het was een hele drukte in 
de Willisstee in Wilnis, de hele dag 
een komen en gaan van turners en 
turnsters.

In alle vroegte werden de toestellen 
opgebouwd en precies om 9.00 kon 
de wedstrijd beginnen. Voor Veen-
land  mochten de jongens de spits 
afbijten. Veenland 1 bestond uit Jes-
se Goossens, Hidde Goossens, Finn 
Blom en Brian van Yperen.  Ze de-
den mee met de driekamp dus oe-
feningen op rek, lange mat en brug 
gelijk. 
Ze begonnen op lange mat helaas 
was er hier en daar een kleine hape-
ring met de handstanden maar voor 
de rest ging het keurig. Door naar 
het rek hier allemaal een dikke tien 
ze behaalde de hoogste score. Dan 
alweer het laatste toestel de brug 
ongelijk ook hier geen grote fou-
ten en ook hier een hoge score. En 
dat bleek bij de prijsuitreiking want 
ze werden derde dus ze mochten 
plaatsnemen op het nieuwe podi-
um. Het podium is geschonken door 
bouwbedrijf Veerhuis uit Mijdrecht 
en gespoten door spuiterij Van Zuy-
len uit Mijdrecht. Daarvoor onze 
hartelijke dank.

Even wennen
In de volgende ronde was Veenland 
2 aan de beurt. Hierin turnde Patrick 
Duyster, Jelmer Vale en Thymen Ot-
tenhof. Het was even wennen voor 
hun want ze waren met z’n vieren 
maar helaas was er een niet en nu 
moesten ze steeds een voor een de 
oefening twee keer doen en ja dit 

was niet geoefend dus dat ging af 
en toe niet helemaal vlekkeloos.  Ze 
begonnen op de brug gelijk. Voor 
Patrick was het zijn eerste wedstrijd 
en van de zenuwen deed hij de oe-
fening van het rekstok maar geluk-

kig daarna ging het en stuk beter. 
Op het rekstok ging alles keurig 
en ook voor hun de een na hoog-
ste score op dit toestel. Op de lange 
mat was ook bij hun de handstand 
nog niet helemaal perfect maar ver-
der werden er keurige koprollen ge-

turnd. Veenland 2 werd 8ste. In de 
laatste ronde tenslotte Veenland 3 
bestaande uit Bram Lek, Herman de 
Haan, Sven de Bie en Julian Wilkes.  
Zij begonnen op de rekstok en tot 
onze grote verbazing haalde Julian 
de borstwaarts om. Zijn commen-
taar was sorry juf. 
Ook de andere draaide goede oefe-
ningen. Ook op de brug haalde ze 
een hoge score door met mooie ho-
ge zwaaien hun oefeningen te doen 
en toen op naar het laatste toestel 
de mat. Ook hier geen grote fouten 
en bij de prijsuitreiking bleek dat ze 
buiten de finale plaatsen vielen ze 
werden 6de .

Meisjes
‘S middags was het de beurt aan 
de meisjes van Veenland. Zij deden 
mee aan de 4 kamp. De aftrap was  
voor Claudia,Lisa,Marit en Manon. 
Zij begonnen op de lange mat waar 
ze een keurige prestatie hebben 
neer gezet. De zenuwen waren na 
dit onderdeel gelukkig van de baan 
en turnde zij op de resterende toe-
stellen prachtige oefeningen. Met 
als resultaat een 5e plaats wat hen 
tevens een finaleplaats opleverden. 
Hierna volgde Veenland 5, waar-
in Sterre,Emma,Sanne en Daphne 
turnden. Ook zij hebben hun beste 
beentje voor gezet. 

Voor 2 dames was het hun 1eer-
ste wedstrijd dus dat was nog extra 
spannend. Door de zenuwen werden 
er wel wat foutjes gemaakt, maar dat 
hoort er allemaal bij. Zij gingen naar 
huis met een 13e plaats. Als laatste 
kwamen Dionne,Marmar,Tosca en 
Isa aan bod. 

Ook zij lieten op hun best zien wat 
ze de afgelopen tijd geleerd hadden. 
Vooral de brug vonden ze erg span-
nend. Er moest voor het eerst van de 
hoge naar de lage legger gespron-
gen worden. Maar daar draaide de-
ze groep hun hand niet voor om. 
Helaas viel Veenland 6 net buiten de 
finaleplaats. Maar met een 6e plaats 
waren we ook dik tevreden!

Unitas behaalt maximale 
score tegen Kombijsport
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond heeft de Mijdrechtse vol-
leybalformatie van Unitas/Schade-
net H1 de uitwedstrijd tegen Kom-
bijsport uit Badhoevedorp winnend 
afgesloten. De Mijdrechtse heren 
moesten het deze wedstrijd doen 
zonder spelverdeler Jeroen Kraak-
man. Hierdoor nam Ricardo Angulo 
Velez de spelverdeling op zich. Een 
situatie die al regelmatig dit seizoen 
‘getest’ was.

De eerste set begon met Joost 
Woerden en Bert Polman aan de 
kant. Bij aanvang leek het erop dat 
het team van Kombijsport net even 
iets feller en beter was. Unitas/
Schadenet moest daarom een tegen 
een steeds groter wordende achter-
stand aankijken. Uiteindelijk werd 
door plaatsvervangend aanvoerder 
Johan Samson een time-out aange-
vraagd op de stand 8-12. Dit bleek 
een goede zet want daarna werd 
de achterstand in één servicebeurt 
van Ricardo Angulo Velez teniet ge-
daan. Unitas/Schadenet bleef knok-
ken en nam beetje bij beetje het ini-
tiatief over. 
Het bleef nog wel een fragiele voor-
sprong zodat een tweede time-out 
op 23-22 nodig was om de rust te 
bewaren. De eerste set resulteerde 
dan ook in een nipte overwinning 
voor Unitas/Schadenet van 25-23.

Tweede set
In de tweede set werd middenaan-
valler Johan Samson gewisseld voor 
de langere Joost Woerden. Deze set 
begon rommelig omdat het spel een 
aantal keer werd stilgelegd door 
ballen in het veld van de wedstrijd 
op het naastliggende veld. Deson-
danks werd er door beide teams 
goed gespeeld en bleef de stand 
in de beginfase van de set rede-
lijk in evenwicht. John van Schep-
pingen viel halverwege uit door een 
blessure aan zijn rug. Bert Polman 
nam zijn plaats in. Door een goe-
de servicebeurt van Maarten Meu-
lemans (5 punten op rij) nam Uni-
tas/Schadenet een voorsprong op 
de Badhoevedorpers. Een time-out 
van Kombijsport op 18-15 kon hem 
niet uit zijn evenwicht brengen en 
hij scoorde vrolijk door op zijn ser-
vice. Ook de tweede set werd door 
de Mijdrechtse formatie gewonnen: 
25-21

Derde set
In de derde set kwam Unitas/Scha-
denet wederom op achterstand. 
Hoewel de pass redelijk goed bij 
spelverdeler Ricardo Angulo Ve-
lez kwam werden de punten in de 
aanval niet verzilverd. Hierdoor 
werd krampachtig naar nieuwe 
aanvalscombinaties gezocht waar-

door een beroep werd gedaan op 
de improvisatie en organisatie van 
de Mijdrechtenaren. De organisatie 
was moeilijk vast te houden zodat 
het variëren in de aanval uiteindelijk 
niet het gewenste resultaat had. De 
achterstand werd groter. In de time-
out op 6-11 gooide Unitas/Scha-
denet het roer om. Deze set moest 
gewonnen worden met ouderwets 

degelijk spel. Een aantal hard ge-
slagen ballen door Maarten Meu-
lemans en Bert Polman op de bui-
tenkant en een goede servicebeurt 
van Robert van der Meer brachten 
het vertrouwen in het team weer te-
rug. De achterstand werd ingelopen 
en bij de stand 18-17 kwam Unitas/
Schadenet voor het eerst in deze set 
op voorsprong. 
De Mijdrechtenaren namen het ini-
tiatief in het spel en gaven deze 
voorsprong ook niet meer uit han-
den. De set werd afgesloten met 
een stand van 25-22 in het voordeel 
van Unitas/Schadenet. 

Voorsprong
De afsluitende vierde set is werd 
gestart met dezelfde formatie als 
de derde set. Hoewel de statistie-
ken leren dat een vierde set moei-
lijk te winnen is bij een 3-0 voor-
sprong bleek daar afgelopen vrijdag 
weinig van. De kracht en het ge-

loof waren er duidelijk uit bij Kom-
bijsport; niet in de laatste plaats te 
danken aan het degelijke spel van 
de Mijdrechtenaren. Hoewel met de 
snelle middenaanval nog niet altijd 
effectief gescoord werd, brachten 
de snoeiharde buitenaanvallen de 
Badhoevedorpers stevig in de pro-
blemen. Een aantal goede service-
beurten van wederom Maarten en 

Joost Woerden - waarin totaal 12 
punten werden behaald - brachten 
Unitas/Schadenet naar een grote 
voorsprong. De services die Kombij-
sport nog wist te pareren werden tot 
wel drie keer achter elkaar door het 
Mijdrechtse blok onschadelijk ge-
maakt. Deze set werd vrij gemakke-
lijk gewonnen met 25-12.

Derhalve een mooie 4-0 overwin-
ning op de nummer 8 in de compe-
titie. En omdat de nummer 2 uit de 
competitie – het Uithoornse SAS’70 
– van de nummer 1 – Triumph uit 
Hillegom – gewonnen heeft kruipt 
het rond de kop van de ranglijst 
weer dichter bij elkaar. De compe-
titie is in ieder geval nog lang niet 
beslist. 
De volgende wedstrijd staat gepland 
voor woensdag 6 februari 21.00 uur 
in sporthal the Phoenix in Mijdrecht. 
Het op de 6e plaats staande HVS H2 
is dan de tegenstander.

De Schakel winnaar 
Rondevenencup 2008
De Ronde Venen - Afgelopen 
woensdagmiddag 31 januari 2008 
werd er gestreden om de Rondeve-
nencup. 
Deze beker kan worden gewonnen 
door de winnaar van groep 8 van 
het schoolkorfbaltoernooi dat in de 
kerstvakantie in Mijdrecht en Vin-
keveen is gespeeld. Uit Mijdrecht 
kwam de school De Proosdijschool, 
uit Vinkeveen was De Schakel fina-
list. Dit keer werd de wedstrijd ge-
speeld in Vinkeveen, in sporthal De 
Boei. 
De wedstrijd ging van start en De 
Proosdijschool mocht als eerst de 
bal uitnemen, na een goede kans 
probeerde de kinderen van de 
Schakel de bal snel te onderschep-

pen om zelf te mogen aanvallen. De 
eerste helft was 8 minuten onder-
weg en de Schakel opende de sco-
re na een goed opgezette een-twee. 
Na tien minuten werd er gewisseld 
van vak en functie. Nog geen 3 mi-
nuten na het wisselsignaal, scoorde 
de Schakel uit een kansje 2-0.
De Proosdijschool beschoot de korf 
uit alle mogelijke hoeken, maar kre-
gen het tot hun spijt niet voor el-
kaar om te kunnen scoren. Helaas 
voor hen scoorde De Schakel uit 
een goed vrij gespeelde bal de 3-0. 
Twintig minuten waren verstreken 
en na een rust van 4 minuten be-
gon het spel weer .De Schakel voer-
de maar liefst vier wissels door. De 
Proosdijschool probeerde de ach-

terstand in te halen en zette druk 
richting de korf. Net voordat de bei-
de scholen moesten wisselen scoor-
de De Schakel opnieuw. Helaas voor 
hen was de zoemer al gegaan en 
de score werd afgekeurd door de 
scheidsrechter.
De stand bleef 3-0 in voordeel van 
De Schakel. De Proosdijschool was 
nog steeds in de race voor de titel 
maar scoorde ook in de laatste pe-
riode geen doelpunten. De Schakel 
heeft de Rondevenencup 2008 ge-
wonnen en mag de beker houden 
omdat de school de finale drie jaar 
op rij heeft weten te winnen. Vol-
gend jaar een nieuwe beker en weer 
nieuwe kansen om gezellig te ko-
men korfballen met je klasgenoten.

Puppytraining weer van 
start bij Tennisvereniging 
Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennis-
vereniging Wilnis ook dit jaar weer 
van start met een training voor kin-
deren van zeven tot en met negen 
jaar. Deze zogenaamde puppy-trai-
ning wordt verzorgd door clubtrai-
ner Gerard Hoogland.
Het doel van de puppy-training is 

het aanleggen van een basis voor 
het tennisspel. Met name gaat het 
om het trainen van de balvaardig-
heid door oefeningen als vangen, 
stuiteren, gooien en goed kijken 
naar de bal.
De lessen vinden plaats op vijf 
woensdagmiddagen vanaf 14.00 uur, 
te beginnen op 20 februari 2008. De 

laatste les (26 maart) wordt feeste-
lijk afgesloten met het behalen van 
het balvaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de 
puppy-training, hoeven de kinderen 
geen lid te zijn van Tennisvereniging 
Wilnis. Voor slechts € 25,- kan uw 
kind deelnemen aan deze vijf spe-
ciale lessen.
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Atalante dames 1 met 3-1 
winst naar huis
De Ronde Venen - Het team van 
dames 1, gesponsord door Krijn 
Verbruggen en Haaxman Lichtre-
clame, nam het vrijdag 1 februari op 
tegen de dames van U.V.O.. De stij-
gende lijn die de dames van Atalan-
te de afgelopen wedstrijden hebben 
laten zien, evenals de wedstrijd die 
vorige keer met 4-0 werd gewon-
nen van deze tegenstander bracht 
de dames met goede moed het veld 
van de Calandhal in Amsterdam in.
De wedstrijd werd begonnen met 
Irma Schouten, Janine Könemann, 
Lotte Schreurs, Carin van Tellingen, 
Inge Tanja, Suzan Heijne en Mar-
lieke Moen als libero. Het spel be-
gon wat onwennig aan beide zijden. 
Er werden veel (technische) fouten 
gemaakt en de teams trokken ge-
lijk op. Na een time-out aan de zijde 
van U.v.O. hervatten de dames van 
Atalante zich en trokken zo aan het 
langste eind: 20-25.
In de tweede set werd Mirjam van 
der Strate op de plek van Carin van 

Tellingen binnen de lijnen gebracht. 
Het spel van U.v.O. was na de eerste 
set aanzienlijk verbeterd en zorgde 
voor een aantal aanvallen waar de 
Vinkeveense dames geen antwoord 
op hadden. Mede hierdoor ont-
stond een grote achterstand, 20-13, 
waarop trainer/coach Sjaak Immer-
zeel Laura Kuijl voor de service het 
veld in plaatste. Deze wissel had in 
het verleden al meerdere malen het 
team gered en de dames kwamen 
dan ook goed terug. Helaas was de 
achterstand al te groot en zo waren 
het de dames van U.v.O. die deze set 
pakten met een 25-21 eindstand.

Derde set
De derde set werd begonnen met 
Carin van Tellingen weer binnen het 
veld, gewisseld voor Lotte Schreurs. 
U.v.O. had de smaak van het winnen 
te pakken en begon de set met een 
voorsprong. Deze keer vochtten de 
dames van Atalante op tijd terug, de 
focus en wil om te winnen was te-

rug bij het team. Er werd gedurfder 
gespeeld met een aantal drie-meter 
aanvallen en middenaanvallen met 
een omloop op de spelverdeelster 
die scoorden. De set werd gewon-
nen met 25-23 in het voordeel van 
Atalante.
Onder het motto ‘never change a 
winning team’ werd de vierde set 
hetzelfde gestart als de derde. De 
teams trokken de eerst paar punten 
weer gelijk op, wat vechtlust binnen 
het team bracht. De servicedruk die 
de voorgaande sets ontbrak kwam 
in de speelsters naar boven en er 
werden weer wat prikballen van 
de grond gered. Mede dankzij fel-
le aanmoedigingen van de zijlijnen 
won het team van Atalante deze set 
ook, 25-22, resulterende in een 3-1 
overwinning.

De volgende wedstrijd word ge-
speeld op dinsdag 12 februari in de 
Boei, het team neemt het dan om 
19:30 uur op tegen Wilhelmina.

CSW F3 start competitie goed!
Wilnis - Uit de Champions League 
en Uefa Cup competitie van CSW 
is voor de voorjaar competitie een 
nieuw elftal gevormd. Deze compe-
tities is voor de allerkleinste voetbal-
lers van CSW die dan onderling te-
gen elkaar voetballen elke zaterdag-
ochtend. 

Uit deze grote groep jongens zijn 
er eenn aantal geselecteerd om de 
nieuwe F3 te vormen. Dit elftal gaat 
dan ook in de competitie van de 

KNVB spelen en gelijk in de derde 
klasse. Zaterdag 2 februari stond de 
eerste competitie wedstrijd op het 
programma. Tegenstander was FC 
Breukelen F4. Deze jongens waren 
allemaal een kop groter dan de boys 
van CSW. 

Helaas was CSW hier niet van on-
der de indruk. Met mooie aanval-
len en heel goed verdedigingswerk 
werd deze tegenstander naar huis 
gestuurd met een 4 - 1 nederlaag. 

De eerste punten zijn binnen en ik 
denk zeker dat CSW van deze lich-
ting gaat genieten. Trainer Martin de 
Blieck neemt ze elke woensdag on-
derhanden en zaterdags worden de 
jongens begeleid door leider Corné 
Karte. 
Dit gouwe duo zal zeker proberen 
om met deze jongens zo hoog mo-
gelijk te eindigen in deze competitie. 
Woensdag 13 februari staat een oe-
fenwedstrijd gepland tegen Argon 
F3 en word gespeeld in Mijdrecht. 

G.V.M’79 recreanten 
turnen in mini 3 en 4 kamp
Mijdrecht - Zaterdag 2 februa-
ri werd in Wilnis de voorronde van 
de mini 3 en 4 kamp gehouden. De 
organisatie was in handen van G.V. 
Veenland, uit Wilnis en Virto, uit 
Breukelen. De wedstrijd werd ge-
houden in De Willisstee en er deden 
zo’n 500 kinderen mee aan deze 
groepswedstrijd. Er werd in groep-
jes van 4 jongens of in groepjes 
van 6 meisjes geturnd, in verschil-
lende leeftijd categorieën. Om 09.00 
uur begon de eerste wedstrijdron-
de en om 17.00 uur waren de laatste 
turnsters klaar met de laatste ron-
de. G.V.M deed mee met in totaal 9 
meisjes groepen. Er deed 1 groep 
mee met de 4 kamp meisjes 6 t/m 
8 jaar, er deden 3 groepen mee met 

de 3 kamp meisjes 6 t/m 8 jaar, ook 
bij de 4 kamp meisjes 9 t/m 11 jaar 
deden er 3 groepen mee en ten-
slotte deden er ook nog 2 groepen 
meisjes 12 t/m 15 jaar mee. Nadat 
de laatste ronde geturnd was, wer-
den de punten geteld en was er daar 
het hoogtepunt van de dag voor alle 
kinderen, de bekendmaking van de 
groepen die door mogen gaan naar 
de finale van de mini 3 en 4 kamp 
op zaterdag 29 maart a.s. Bij de 4 
kamp meisjes 6 t/m 8 jaar werd de 
groep G.V.M 5 eerste. Ook bij de 3 
kamp was er een eerste plaats voor 
G.V.M en te weten voor de meisjes 
van G.V.M 3, G.V.M 2 werd 9de en 
G.V.M 1 werd 31ste in deze catego-
rie. Bij de 4 kamp meisjes 9 t/m 11 

jaar was er weer een eerste plaats 
voor G.V.M, deze keer was het de 
groep G.V.M 8 die met de eer ging 
strijken, G.V.M 7 werd 7de en ten-
slotte was er een 11de plaats voor 
G.V.M 6. 
In de laatste wedstrijdronde wist 
ook G.V.M 10 een finale plaats bin-
nen te halen bij de meisjes 4 kamp 
12 t/m 15 jaar, zij behaalde samen 
met Atalante 14 een gedeelde 2 
plaats en G.V.M 9 wist beslag te leg-
gen op de 5de plaats. Jullie hebben 
het uitstekend gedaan meiden!!! En 
nu op naar de finale die op zaterdag 
29 maart a.s zal zijn in de Willisstee 
te Wilnis. Voor meer informatie over 
turnen en G.V.M’79, kijk op onze si-
te:  www.gvm79.nl

CSW hervat met overwinning
Wilnis - Het Wilnisse CSW is de 
competitie hervat met een overwin-
ning. Sinds medio december heeft 
de ploeg van Dennis van den Ing 
goed door kunnen trainen en de no-
dige vriendschappelijke wedstrijden 
afgewerkt om het ritme te behou-
den. Wedstrijdsponsor van de week 
is Fair-play Displays. 
Deze wedstrijden werden vrijwel al-
lemaal op kunstgras gespeeld en 
het was in de wedstrijd van afge-
lopen zaterdag duidelijk te zien dat 
CSW moeite had met een ‘echt’ veld. 
Men durfde de combinaties ge-
woonweg niet aan op het zachte en 
hobbelige veld. 

De tegenstander van deze middag 
was SVL uit Langbroek. De heen-
wedstrijd werd door CSW met 6-1 
verloren dus de spelers hoefde niet 
te worden opgeladen om deze ze-
perd recht te zetten. Het was ech-
ter SVL dat goed uit de startblok-
ken kwam. Een zeer jonge ploeg 
met veel beweging en loopvermo-
gen brachten de Wilnissers het eer-

ste kwartier in de problemen. Den-
nis Prins moest een keer van de lijn 
redden en ook nog een paar hache-
lijke situaties in de zestien bracht 
niet de rust die CSW nodig had. 
Raak
Toch werd CSW in het zadel ge-
holpen door de omstandigheden. 
De verdedigers en keeper van SVL 
trapten een aantal keren over de 
bal heen en hierdoor kreeg CSW 
kansen. Jay Wijngaarden had he-
laas geen oog voor Cesar de Kuijer 
en schoot zelf in de handen van de 
keeper. Even later was het wel raak. 
Wederom een klutssituatie met de 
doelman van SVL en Frank Zaal zet-
te goed door. Uit een moeilijke hoek 
wist Zaal de bal in het doel te krij-
gen, 1-0. Hierna had CSW afstand 
kunnen en moeten nemen. Cesar 
de Kuijer werd vrije doortocht ver-
leend maar ook zijn inzet werd ge-
pakt door de keeper. Een lucky shot 
door Frank Zaal werd door de wind 
gegrepen en zeilde zomaar over 
40 meter over de keeper heen, net 
langs de paal. De tweede helft was 

het eenrichtingsverkeer. Niet naar 
de keeper van SVL, maar juist naar 
CSW doelman Prins. CSW kon de 
bal maar zeer beperkt in de ploeg 
houden en SVL bleef via de zijkan-
ten en rappe buitenspelers gevaar-
lijk worden. Voorzetten en kopballen 
teisterden het doelgebied van CSW 
maar de verdediging met uitblinkers 
Bas Spruit en Ruud Lakerveld gaf 
weinig weg. De keren dat CSW er 
wel uit kon komen werd slordig mee 
omgegaan. Laat het maar aan het 
ritme en aan het veld liggen dat de 
voorsprong niet werd uitgebouwd. 
In de slotfase gebeurde er nog van 
alles. Kevin Bakker trok een aanval-
ler binnen de zestien naar de grond 
maar de scheidsrechter zag het niet. 
Een bal verdween nog boven Prins 
op de lat maar verder dan dit kwa-
men de Langbroekers niet. Zodoen-
de won CSW deze wedstrijd en ont-
deed zich van SVL in de strijd om de 
periodeplekken. 
Volgende week een uitwedstrijd 
naar de nummer twee van de rang-
lijst, Eemboys

Atlantis 2 komt één punt tekort
De Ronde Venen - Zaterdag 2 fe-
bruari reisde het door Pimentel Fas-
terner gesponseerde Atlantis 2 af 
naar Amsterdam. In het begin van 
de middag was daar de korfbalwed-
strijd tegen Triaz 4. Atlantis heeft met 
4 punten nog steeds de kans om te 
degraderen, dit geld ook voor Triaz. 
Triaz was eerder in het seizoen thuis 
al verslagen. Jimmy de Koning ont-
brak in het team met een gekneus-
de duim, hij zat wel op de bank en 
viel in de tweede helft nog in. Daar-
naast ontbraken Sandra Gorten-
mulder door een blessure en San-
dra Pronk is nog steeds herstellende 
van een blessure, verder trad Atlan-

tis in zijn sterkst mogelijke opstel-
ling aan. Atlantis begon zwak aan 
de wedstrijd met binnen een kwar-
tier al een 8-1 achterstand. Het team 
werd wakker geschud en toonde 
dat het veerkracht in huis had. Na 
geconcentreerd de wedstrijd te ver-
volgend werd de stand naar 8-7 ge-
trokken. Met een 9-7  achterstand 
ging Atlantis 2 uiteindelijk rus-
ten.  De 2e helft leverde beide par-
tijen strijd en lust. Wat resulteerde 
in een zeer aantrekkelijke 2e helft. 
De wedstrijd ging gelijk op en At-
lantis kwam meerdere malen op ge-
lijke hoogte. Atlantis was de boven-
liggende partij, maar wat met pech 

was de eindstand op de scorebord 
15-14. Een doelpunt kwam Atlantis 
tekort om in Amsterdam één punt 
mee te nemen, waar het minimaal 
recht op had. De reserves Lisanne 
van Doornik, Kim Stolk, Tamara Gor-
tenmulder en Mascha Hoogeboom 
worden door Atlantis 2 hartelijk be-
dankt voor hun inzet. De komende 
wedstrijden zullen belangrijk wor-
den om vanuit de onderste regio-
nen te komen. Zaterdag 9 februari 
om 15.30 zal Atlantis 2 aan treden in 
de derby tegen de Vinken. Zij staan 
ook op 4 punten, dit beloofd een 
spannende wedstrijd te worden in 
de Phoenix sporthal.
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Uithoornse turnmeisjes 
van V.D.O. doen het goed
Regio - Zaterdag 26 januari was de 
2de turnwedstijd van de turngroep 
van VDO.
Hieraan deden 70 meisjes mee. De 
organisatie was in handen van ODI 
uit Leimuiden en t vond plaats in t 
Spant. De uit meiden moesten al 
vroeg op want het startte om 8.15 
uur. De ander verenigingen die ook 
meededen zijn DWS uit De Kwakel 
Kwiek uit Nieuwveen De 7 Sprong 
uit Zevenhoven en de thuis wedstrijd 
was voor ODI. De turn onderdelen 
waren de balk,de kast met plank of 

verhoogd vlak met de plank, en de 
vloer/lange mat. Om 8.15 uur werd 
er gestart met een Warming Up en 
8.30 uur konden de eerste groepen 
beginnen. Er zijn door de meisjes 
mooie resultaten behaald en vooral 
de balk is en blijft een moeilijk on-
derdeel. Hierop was duidelijk een 
verbetering te zien.

Terwijl iedereen bezig was begon 
ondertussen de vloer oefeningen 
voor de oudere meisjes. Dit is een 
lange mat oefening die eigenlijk op 

een vloer van 12/12 meter wordt ge-
daan op muziek. 
Van de eerste ronde zijn de volgen-
de meisjes de prijswinnaars [het ge-
middelde van deze dag]; 

Niveau 13 
1.  Amber Uytenwaal Kwiek 8.33
2.  Sarah v/d Vlugt Kwiek 8.27
3.  Anouk Bakker ODI 8.13
4.  Lauranne Kloos VDO 8.07
Niveau 12 
1.  Kimberly Duijnisveld Kwiek 8.57
2.  Silke Ravesloot Kwiek 8.37
3.  Manon v/d Ploeg 7Sprong 8.00
4.  Iris Kea Pontoni Wachowich ODI 
7.90

In de 2de ronde kwamen de meis-
jes uit niveau 10/11 aan de beurt. 
Dit niveau is met de vloer oefening 

Deelnemers Pupillencursus 
F en E Legmeervogels
Uithoorn - Op vrijdag 25 januari 
was de vierde en afsluitende avond 
van de pupillencursus F en E bij 
Legmeervogels. 
Met de volgende deelnemers: 
Raymond Hafkamp, Misha van der 
Valk, Abdallah Jrifrat, Jacco Gerrit-
se, Kamran Saadat, Mark Hoogduin, 
Jurgen van der Greft, 
Richard Booter, Dick van Scheppin-
gen, Koen Otto, Sven van Reenen, 
Jessine Kissami, Piet Schutte, 

Peter van Stijn, Frans Samsom, Nar-
dini Tramontin, Laura Molenkamp 
en Erik Bosma. 

Docenten: Jeroen Roest en Klaas 
Vreugd.

op muziek. De vloer is een oefening 
van acrobatische series en gymnas-
tische sprongen die op de maat van 
de muziek worden geturnd. Ook 
hier was het leuk om naar te kijken 
en er is hard op geoefend. De uit-
slag bij deze ronde is, 
Niveau 11 
1.  Iselin Keune VDO 8.20
2.  Inge Pieterse Kwiek 7.97
3.  Nikki Webbers VDO 7.93

Niveau 10 
1.  Eva Lubbers VDO 8.47
2.  Jessica Sindelka VDO 8.45
3.  Chanice Veenhof VDO 8.37
De uitslagen liggen soms erg dicht 
bij elkaar dat kan soms net een wie-
beltje teveel zijn op de balk of de 
afwerking was iets minder. Maar 
het was een sportieve en geslaag-
de ochtend. De laatste selectiewed-
strijd van dit seizoen vindt plaats 
op 26 april 2008 in Zevenhoven. Je 
kan altijd komen kijken bij een wed-
strijd. Voor meer foto`s en informatie 
kan je op de site kijken van
www.vdosport.nl

F7 Legmeervogels 
ongeslagen kampioen

Uithoorn - De F7 van de Legmeer-
vogels  is onverslagen najaarskam-
pioen geworden. Het team onder 
leiding van Marc Streefkerk en Bar-
ry van der Zee wist zich vrij eenvou-
dig te plaatsen op de eerste plek.
Mede dankzij een grote schare fans 
en de sponsor wist het team zijn po-
sitie te behouden.
Teamwork en speelplezier is het 
motto achter deze toppers. En het 
geheim achter dit team? Stunten 
in de training én scoren in de wed-
strijd!

Liggend: Daan van der Zee, Chadi 
Elktibi,

Zittend: Tycho Raggers, Soufyan Ra-
hali, Cengiz Örsçek,

Staand: Marc Streefkerk, Kasper de 
Clercq, Jochem Heınen, Tım Streef-
kerk, Stephan Kroon en Barry van der 
Zee.

KDO na spannende 
wedstrijd op kop
De Kwakel - Na een overwinning 
vorige week onder begeleiding van 
onze jeugd van de week, Kim en In-
ez, begonnen de dames 1 van KDO 
afgelopen zondag aan een span-
nende wedstrijd. 
De dames speelden uit in Heems-
kerk tegen DSS, die op dit moment 
2e staan. Met een zeer goede 1e 
helft maar zwakke 2e helft, is het 
gelukt om deze topper te winnen. 
De einduitslag was 12-16 in het 
voordeel van KDO.

KDO begon scherp aan de wed-
strijd, met een aantal fraaie doel-
punten van Chantal Bartels, die te-
vens na zo´n 20 minuten het veld 
moest verlaten met een kniebles-
sure. KDO wist zich een aantal ke-
ren fraai door de verdediging heen 
te werken maar liet de scherpe op-
bouwster van DSS net iets te vaak 
doorlopen. In het 2e deel van de 1e 
helft ging het weer een stuk beter 
wat resulteerde in een ruststand 
van 7-12. 

De eerste 15 minuten van de twee-
de helft was een zwakke periode 
voor beide partijen waarin ook niet 
gescoord werd. DSS zakte in en 
KDO profiteerde hiervan. 
De 2 punten zijn dan ook weer mee-
genomen naar De Kwakel en KDO 
heeft nu 3 punten voorsprong op de 
nummer 2

Inschrijving Triathlon 
Aalsmeer geopend
Aalsmeer - Stichting Triathlon 
Aalsmeer (STA) kan met trots mel-
den dat Aalsmeer op 24 augustus 
een bijzonder sportevenement staat 
te wachten. De 21e editie van de 
Multi Supplies Triathlon Aalsmeer 
heeft dit jaar voor jong en oud, top-
per en recreant en het publiek veel 
spektakel te bieden. De inschrijving 
voor de drie afstanden Mini, Sprint 
en Olympische Afstand is nu ge-
opend op de website ( HYPERLINK 
“http://www.triathlonaalsmeer.nl” 
www.triathlonaalsmeer.nl)
Aalsmeer zal op zondag 24 augustus 
voor de derde keer het strijdtoneel 
vormen voor het Nederlands kam-
pioenschap voor aspiranten (t/m 13 
jaar), Jeugd (14-15 jaar) en Junioren 
(16-19 jaar). De aspiranten hebben 
een aparte wedstrijd over de Mini-
afstand. Deze jongste triatleetjes 
zwemmen 250 meter in zwembad 
De Waterlelie, fietsen vervolgens 10 
kilometer door de Hornmeer en lo-
pen tenslotte 2,5 kilometer rond het 
zwembad, waar op de parkeerplaats 
ook de finish zal zijn. De start van de 
Mini zal om 9.00 uur zijn, inschrij-
ving kost slechts 5 euro. 

Jeugd
De jeugd en junioren hebben een 
aparte startserie in het middag-
programma. Om 13.00 uur starten 
zij vanaf het Surfstrand voor een 
Sprinttriatlon over 750 meter zwem-
men, 20 km fietsen en 5 km lopen. 
De hele Nederlandse jeugdtop zal 
dan aan de start staan om te strij-

den voor de Nederlandse titels. Dat 
zal dus veel spektakel opleveren, ze-
ker omdat in deze startserie op een 
verkeersvrij parkoers bij elkaar in 
het wiel gereden mag worden (stay-
eren). Inschrijving voor het NK Triat-
lon jeugd en junioren kost 11 euro. 
Bij de andere triatlonafstanden is 
het zogenaamde stayeren niet toe-
gestaan. Maar dat zal de strijd zeker 
niet minder groot maken. De Olym-
pische Afstand (1500 meter zwem-
men, 40 km fietsen en 10 km lopen) 
staat ook altijd voor veel strijd. De 
start van deze wedstrijd zal om 10.30 
bij het Surfstrand zijn. Dit jaar heb-
ben de mannen en vrouwen boven 
de 40 jaar nog een extra competitie 
doordat Triathlon Aalsmeer is opge-
nomen in het Mastercircuit van Ne-
derland. Inschrijving voor de Olym-
pische triatlon kost 15 euro. Behal-
ve individueel is het ook dit jaar het 
weer mogelijk om de triatlon over de 

Olympische Afstand in teamvorm te 
volbrengen.

Een achtste
Voor de sportievelingen die graag 
een keer een triatlon meedoen, maar 
de Olympische Afstand toch wat te 
ver vinden is de Achtste-triatlon de 
afstand. Deze triatlon start om 9.30 
uur bij het Surfstrand voor 500 me-
ter zwemmen, 20 km fietsen, 5 km 
lopen. Inschrijving voor de Achtste 
kost net als het NK 11 euro. 

Inschrijving is mogelijk op de web-
site  HYPERLINK “http://www.tri-
athlonaalmseer.nl” www.triathlo-
naalmseer.nl. Het lijkt nu misschien 
nog ver weg tot 24 augustus, maar 
toch adviseert de STA deelnemers 
vroegtijdig in te schrijven om zeker 
te zijn van een startplaats. Op de 
Olympische Afstand zijn 200 start-
plaatsen beschikbaar, maar met het 
Masterscircuit kan die afstand snel 
vol zijn. Vroeg inschrijving loont ook 
nog eens omdat de STA bij inschrij-
vingen na 1 augustus 5 euro extra 
rekent. Inschrijven op de dag zelf is 
niet meer mogelijk. 
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Jack Baak presteert boven 
verwachting dit seizoen
De Kwakel – In de C5 libre klasse 
van het district Veen en Rijnstreek, 
de opstapklasse in dit spelsoort, 
komt het team van Chris Draaisma 
uit. Sinds 2 seizoenen speelt Jack 
Baak hierin als 4e speler zijn par-
tijtje mee. Het eerste seizoen was 
even wennen voor Jack, maar in het 
2e seizoen toont hij direct progres-
sie. Nadat hij halverwege het sei-
zoen is verhoogd was de algeme-
ne verwachting dat Jack niet veel 
meer zou winnen. Het tegendeel is 
echter het geval. In de wedstrijd te-
gen Harago uit Langeraar speelde 
Jack boven verwachting goed. Hoe-
wel zijn tegenstander in het kielzog 
bleef, sloeg Jack in de laatste beur-
ten toe. De tegenstander mocht in 
de nabeurt nog proberen om ge-
lijk te maken, maar bleef steken op 
2 caramboles. Andermaal dus weer 
een overwinning voor Jack. Willem 
Holla mocht dit maal als eerste spe-
ler optreden. Willem had veel moeite 
met zijn tegenstander maar wist wel 
als eerste zijn benodigde carambo-
les te halen. In de nabeurt prikte zijn 
tegenspeler er nog even 5 aan, wat 
een terechte remise opleverde. Ar-
jan Plasmeijer mocht invallen bij af-
wezigheid van Tom Pouw. Arjan had 
er zin in deze avond. Hij had dan ook 
nog wat goed te maken na zijn par-
tij van vorige week, die hij na ruim 
60 beurten niet in winst wist om te 
zetten. Met een serie van 10 tussen-
door was hij in 26 beurten uit. Een 
prima gemiddelde van 1.60. Chris 
Draaisma haalde de derde overwin-

ning voor dit team,  waardoor een 
keurige 8-1 overwinning kon wor-
den bijgeschreven.
Het team van Frans van Doorn wat 
ook in deze klasse uitkomt had op 
papier een makkelijke tegenstander. 
Inn ’t Lelieveld uit Nieuwveen kwam 
op bezoek. Frans had het moeilijk, 
hij moest uitkijken wat  hij deed, 
daar zijn tegenstander er maar 32 
hoeft. Dit gaat Frans over het alge-
meen wel goed af. Zijn 52 carambo-
les stonden als eerste op papier. De 
tegenstander had nog een nabeurt. 
De aquite stoot leek mis te gaan, 
maar op onverhoopte wijze kloste 
de bal toch nog raak. Als zo vaak 
gaat het dan mis, ook nu. Na de 
mazzelcarambole werden nog 4 ca-
ramboles gemaakt en dit bracht de 
tegenstander op gelijke hoogte. Een 
waarschuwing dus voor 2e speler 
Peter Maijenburg. Peter begon ui-
terst geconcentreerd. Je ziet dat de 
biljartlessen die deze jongen krijgt 
langzaam zijn vruchten beginnen af 
te werpen. In 12 beuten had Peter 
36 caramboles. Hierna sloeg de ge-
makzucht toe, en kon Peter zich niet 
meer concentreren. Hij had nog 20 
beurten nodig om de andere 13 ca-
ramboles te halen. Wel een overwin-

ning. Ton Onderwater ging hard af 
maar had ook moeite om het af te 
maken. Het is dat zijn tegenstander 
de aquite mist, anders was dit ook 
een gelijkspel geworden. Maus de 
Vries tenslotte speelde één van zijn 
beste partijen tot nu toe. Met een 
gemiddelde van bijna 1.00 speel-
de hij zijn tegenstander van tafel. 
Ook hier een keurige 8-1 overwin-
ning. Het team van Gerard Plasme-
ijer kreeg winterkampioen De Kroon 
op bezoek. Alleen Jolanda Brandse 
wist hier de punten te behouden. De 
rest van het team kon niet tot een 
overwinning komen.
Overige C teams
Het team van Aad van der Laan, 
wat uitkomt in de C4, stond voor 
een voldongen feit. Op de bewuste 
speelavond had de bond 6 tafels in-
gedeeld. In de lokaliteit van Biljart-
vereniging ’t Fort staan echter maar 
5 speeltafels. In het dorpshuis in De 
Kwakel werd een goed alternatief 
gevonden. Aad van der Laan had 
eindelijk weer eens een avond waar-
in hij liet zien wat hij nou werkelijk 
kan. Welliswaar nog niet goed voor 
de overwinning, maar toch een pri-
ma gemiddelde.Aad van Kessel was 
deze avond weer de persoon die de 
punten voor het team wist te behou-
den. Zowel Kees van der Meer als 
Arjan Vlasman deden slechte za-
ken. Het leek wel een beetje op Fey-
enoord, die hadden ook een slechte 
week. Dit team is fervent aanhanger 
van deze voetbalclub uit Rotterdam. 
Een 2-7 nederlaag dus.

Het team van Ton Karlas, uitkomend 
in de C3 had een hele slechte avond. 
Eerste speler Ton kwam er helemaal 
niet aan te pas.Hij moest spelen te-
gen een speler die makkelijk in de 
C1 kan meedraaien, en dat is nooit 
leuk spelen. Gelukkig haalde Ton 
wel zijn gemiddelde. De schrik van 
de overige teamleden zat er goed in. 
Ook zij konden geen punten thuis 
brengen, wat een 0-7 nederlaag be-
tekende.
Het team van  Theo Gahrman had 
tegenstander De Plas uit Langeraar 
op bezoek. Theo mocht spelen tegen 
Petra Lips. Normaal heeft Theo al-
tijd een zwak voor een vrouw, maar 
dit keer niet. Gedecideerd haalde 
hij zijn 99 caramboles, genoeg voor 
de overwinning. Jammer dat Gerard 
Pieterse en Rob Eeckhof het goede 
voorbeeld niet konden volgen. Een 
2-5 nederlaag. Het vlaggenschip, 
het team van Kees de Bruyn, wat 
uitkomt in de hoogste klasse van 
het libre, speelde een thuiswedstrijd 
tegen één van de 4 teams van De 
Plas. Kees zelf liet zien dat hij aan 
een goede serie bezig is op dit mo-
ment. Uitgaan met een serie van 52, 
en slechts 11 beurten nodig voor 
170 caramboles. Dat is maar voor 

weinig spelers weggelegd. Rik van 
Zanten kreeg in zijn partij genoeg 
beurten om tot een overwinning te 
komen. Rik is echter het biljartritme 
een beetje kwijtgeraakt, hij kwam 
maar tot 76 caramboles. Invaller 
Theo Gahrman kon het goede spel 
van zijn eigen partij niet voortzet-
ten. Hij kwam er “slechts” 9 tekort. 
Maar het verschil tussen winnen en 
verliezen ligt in de biljartsport heel 
dicht bij elkaar.

B1
In de B1, de hoogste driebanden-
klasse liet Bart de Bruyn eindelijk 
weer eens van zich horen. Dit kon 
ook niet anders want Bart kwam uit-
gerust terug van een weekje Cana-
rische eilanden. De rust had hem 
kennelijk goed gedaan,  want in 56 
beurten speelde hij zijn 45 caram-
boles bij elkaar. Keurig boven de 
0.800 gemiddeld. Martien Plasmeijer 
scoort tegenwoordig op de “match-
tafel” beter als op het kleine bil-
jart. Met een gemiddelde van 0.391 
moet hij zich schamen. Het word 
tijd dat Martien het boek van de bil-
jartgrootmeesters er weer bij pakt. 
Misschien helpt het hem een beetje 
hogerop. Plat Voorn heeft dat boek 
niet nodig. Plat behoort zelf tot de 
biljartgrootmeesters, in zijn klasse 
welliswaar. Plat kwam tot een mooie 
overwinning. Een 5-2 dus. Het team 
van John van Dam staat op dit mo-
ment derde in de rangschikking, en 
gaan voor het kampioenschap. John 
zelf deelt de laatste tijd niet erg mee 
in de punten. Gelukkig doen Do van 
Doorn en Jos Spring in ’t Veld dat 
wel. Zo konden er toch weer 5 pun-
ten worden toegevoegd. Het ligt nog 
heel dicht bij elkaar, dus nog kan-
sen genoeg. Het team van Jan van 
Doorn probeert zich ook nog enigs-
zins te mengen in deze strijd. In Ja-
cobswoude hadden ze een uitgele-
zen tegenstander om wat aan hun 
puntentotaal te doen. Jan zelf kreeg 
in zijn partij tegen Danny Schijf de 
schrik om zijn oren. Danny produ-
ceerde een hoogste serie van 11 en 
dat kon wel eens de hoogste serie 
van dit seizoen worden. Na deze se-
rie verslapt de concentratie wat bij 
Danny, wat Jan in de gelegenheid 
brengt om langszij te komen. Hierna 
gaf Jan de partij niet meer uit han-
den. Theo Bartels deed ook goede 
zaken. Met de ene na de andere 
mooie carambole gaf hij de tegen-
stander het nakijken. Invaller Rik 
van Zanten mocht de 7-0 vol maken. 
Dat was niet tegen dovemansoren 
gezegd. Rik liet zien dat er nog altijd 
rekening met hem moet worden ge-
houden in het driebandenspel. 
Het team van Piet Bocxe is na een 
aantal goede prestaties weer een 
beetje zoekende. Piet zelf is het bil-
jarten nog niet verleerd, en scoor-
de andermaal de punten voor zijn 
team. Quirinus van der Meer had 
beter bij moeder To thuis kunnen 
blijven, want het biljartspel was dra-
matisch. Johan van Doorn kwam er 
slechts één tekort. Een 5-2 neder-
laag dus.

B2
Wery Koeleman was eindelijk weer 
terug van zijn vakantie. Het was 
goed te zien dat Wery de beest had 
uitgehangen, want vermoeid als hij 
is, kwam hij slechts tot 22 caram-
boles. Alex van der Hulst deed het 
stukken beter. Enigszins teleurge-
steld was Alex wel. Hij was ditmaal 
weer 2e speler.Zijn zo gedroomde 
1e spelerschap mocht hij weer aan 
Wery overgeven.
Volgens Alex is het slechts een 
kwestie van tijd. Maar U en ik zullen 
dat waarschijnlijk niet meer mee-
maken.
Kees Smit behaalde ook weer eens 
een keurige overwinning. 5 punten 
konden mee terug genomen wor-
den naar het Fort. Het team staat op 
een keurige 4e plaats tot nu toe, op 
slechts 5 punten van de koploper.

UWTC Mike Pieterse 3e 
op de Europese Indoor
Uithoorn - Fredericia/Uithoorn: Op 
2 en 3 februari werden de 5e en 6e 
ronde tellend voor het Europese 
kampioenschap in Fredericia (De-
nemarken) verreden. Vrijdagoch-
tend vroeg vertrokken een 8-tal rij-
ders richting Denemarken. Na een 
voorspoedige reis streken we vrijdag 
neer op plaats van bestemming. 

Op dat moment werd er nog hard 
gewerkt om de fietscrossbaan ge-
reed te krijgen voor de vrijdagmid-
dag training. Al snel bleek dat de 
baan niet in orde was en na veel 
valpartijen is de training gestaakt en 
werd de baan tot diep in de nacht 
nog eens goed onder handen ge-
nomen. De volgende ochtend bleek 
de baan, op een paar slechte stuk-
ken na, goed te bereiden. Hoe-
wel over de kwaliteit van de baan 
veel te doen was, hebben onze rij-
ders goed gepresteerd. Pim de Jong 
ging in zijn manches als een speer. 
Hij wist al zijn manches te winnen. 
Jammer dat hij in de 1/8-finale net 
tekort kwam. Imro Kokelaar had 
meer geluk. Hij haalde nog de ¼-fi-
nale. Erik Schoenmakers wist netjes 
door de manches heen te slaan. Na 
een spannende strijd in de ½-finale 
werd hij net 5e, dus net geen finale. 
Mike Pieterse en Michiel Jansen za-
ten samen in de manches. Zij kwa-

men makkelijk door de manches en 
konden zich opmaken voor hun fi-
nale. In de finale werd Mike 4e en 
Michiel 7e. Michael Schekkerman 
wist zich na een valpartij in de 1e-
manche met een goede 2e en 3e 
manche toch nog te plaatsen voor 
de 1/8-finale. In de 1/8-finale werd 
op het scherpst van de snede gere-
den, maar Michael kwam op de fi-
nishlijn centimeters te kort om zich 
te plaatsen voor de ¼-finale.  Na 
een heerlijke douche en een rusti-
ge nacht waren onze mannen klaar 
voor de zondagwedstrijd. Mike en 
Michiel wisten zich net als zaterdag 
te plaatsen voor de finale. Mike reed 
erg sterk en wist zijn finale met een 
wel verdiende 3e plaats af te slui-
ten. Imro wist in zijn ½-finale na een 
goede start zijn positie vast te hou-
den en zodoende een finaleplaats te 
bemachtigen. Ook Erik Schoenma-
kers had toch nog finale moeten rij-
den. Door een diskwalificatie in zijn 
klasse was hij alsnog toegevoegd 
aan de finale. Jammer alleen dat hij 
daar pas na de finale achter kwam. 
Onze rijders hebben de volgende 
klasseringen behaald:

Uitslagen
Uitslagen ronde 5 Zaterdag 2 februari:
Boys 13-14 jaar Pim de Jong 
1/8-finale: 6e

Boys 13-14 jaar Imro Kokelaar 
1/8-finale: 3e, ¼-finale: 6e.
Men 17-24 jaar Arno van Vliet 
Alleen manches: 6e, 5e, 6e 
Men 25-29 jaar Mike Pieterse 
Finale: 4e
Men 25-29 jaar Michiel Jansen 
Finale: 8e
Cruiser 30-39 Erik Schoenmakers 
½-finale: 5e
Cruiser 30-39 Eelco Schoenmakers 
Alleen manches: 5e, 5e, 5e
Junior men Michael Schekkerman 
1/8-finale: 5e

Uitslagen ronde 6 Zondag 3 februari:
Boys 13-14 jaar Pim de Jong 
1/8-finale: 3e, ¼-finale: 2e, ½-finale: 6e
Boys 13-14 jaar 
Imro Kokelaar 1/8-finale: 
4e, ¼-finale: 4e, ½-finale: 3e, finale: 7e.
Men 17-24 jaar Arno van Vliet 
¼-finale: 5e
Men 25-29 jaar Mike Pieterse 
Finale: 3e
Men 25-29 jaar Michiel Jansen 
Finale: 8e
Men 30+ Erik Schoenmakers 
Alleen manches: 4e, 5e, 5e
Cruiser 30-39 Erik Schoenmakers 
½-finale: 8e  
Cruiser 30-39 Eelco Schoenmakers 
½-finale: 7e  
Junior men Michael Schekkerman 
1/8-finale: 6e

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

Er kan ingeschreven worden op 
4 afstanden:
Halve marathon 
21,1 km                              start  12:00 uur
10 km 12:05 uur
 5 km 12:10 uur
 1,7 km      t/m 12 jaar 12:15 uur 
Voorinschrijving is niet mogelijk.
Het startgeld/inschrijfgeld bedraagt:
Halve marathon  E5,00
10 km E4,00
5 km E3,00
1,7 km E2,00

(gelieve gepast te betalen)
Er zijn voor alle afstanden een 1e, 2e 
en 3e prijs beschikbaar voor zowel 
dames als heren. Tevens is er voor 
de winnaar van de Halve marathon, 
zowel bij de heren als de dames, 
een wisselbeker. 

Er zijn dit jaar 3 geldprijzen beschik-
baar voor de categorieën veteranen 
1 en 2+3, dames en heren op de af-
standen 21,1 km en 3 prijzen voor 
dames en heren voor de 10 km. De 
prijzen variëren van E35,00 voor de 
winnaars bij de halve marathon tot 
E10,00 voor de 3e plaats bij de ca-
tegorieën. Voor de afstanden 5 km 
en 1,7 km worden 3 medailles be-
schikbaar gesteld voor de 1e, 2e en 
3e plaats bij de jongens en de meis-
jes.  Tenslotte is er een tombola met 
leuke prijzen op uw startnummer. 
Het parcours bestaat geheel uit ver-
harde (asfalt) wegen. Het startschot 
wordt deze keer gelost door  wet-
houder Lambregts van sportzaken  
De Kinderloop van 1,7 km is be-
doeld voor kinderen  t/m 12 jaar.

Verbetering parcoursrecord
Voor de verbetering van het par-
coursrecord bij de dames en he-
ren op de halve marathon wordt een 
extra prijs van E 35,00 beschikbaar 
gesteld door Bocxe Biljarts uit Wil-
nis.

Record heren : 
1.11.17 uur (Addy de Kort)
Record dames: 
1.20.28 uur (Agnes Hijman).

De uitslagen worden zo snel mo-
gelijk na de loop op de website ge-
plaatst.. Zie: www.ttcdemerel.nl

Voor alle lopers is er weer een her-
innering bij inlevering van het start-
nummer.

Inlichtingen:
Peter Meijer, Viergang 26, 3642 BK 
Mijdrecht tel.0279-288143 
(na 18.00 uur), peter-jannie12@
casema.nl en www.ttcdemerel.nl
Op de dag van de loop 06-
22378333.

Scholenvolleybaltoernooi 
de Kwakel
De Kwakel - Op zaterdag 9 febru-
ari as. vindt er in de KDO-sporthal 
in De Kwakel voor de derde keer het 
scholenvolleybaltoernooi plaats.
Elk jaar wordt de belangstelling gro-
ter, voor dit toernooi, en dit jaar zijn 
er weer meer inschrijvingen. Met 
36 teams, bestaande uit minimaal 4 
kinderen, betekent dit dat er tussen 
de 140 en 160 kinderen in de KDO-
hal bezig zullen zijn met volleybal-
len. De leeftijden van de kinderen 
variëren van 8 tot en met 12 jaar en 
beslaat dus de groepen 5, 6, 7 en 8. 
Door de grote hoeveelheid aan in-
schrijvingen, kan er voor elke groep 
een eigen poule samengesteld wor-
den en speelt ieder kind op een ei-
gen niveau, met uitzondering van de 
individuele eigenschappen op vol-
leybal gebied.
Op de scholen is er al uitgekeken 
naar dit toernooi en zijn de leer-

krachten, verantwoordelijk voor de 
gymlessen, reeds enige tijd bezig 
om de beginselen van het volleybal-
spel bij de kinderen aan te leren.

Circulatie
Het toernooi wordt gespeeld in de 
vorm van circulatievolleybal. Dit is 
een aangepaste vorm, waarbij met 
gooien en vangen de eerste volley-
balbewegingen worden gemaakt.
Een team bestaat uit minimaal vier 
kinderen en er kan ingedraaid wor-
den, zodat het team ook met vijf tot 
zes kinderen kan spelen, het veld is 
aangepast en kleiner dan een origi-
neel veld.
Om te grote verschillen in techni-
sche vaardigheden wat in te perken, 
mag per kind 3 maal geserveerd 
worden, waarna er één positie wordt 
doorgedraaid.
Voor ieder kind is er een aandenken 

aan dit toernooi en in elke poule is 
er een beker beschikbaar voor de 
winnaar. Voor de school die in het 
totaal het beste presteert, is er de 
wisseltrofee. Het toernooi begint om 
13.00 uur en duurt tot 17.30 uur.
Het eerste deel wordt gevuld door 
groepen 5 en 6 en het tweede deel 
door groepen 7 en 8. Doordat ge-
bleken is dat er bij de kinderen veel 
belangstelling is voor het volleybal-
len, gaat sportvereniging KDO star-
ten met trainingen voor deze groe-
pen. Deze trainingen gaan plaats-
vinden op woensdagmiddag in de 
KDO-sporthal.
De eerste training zal zijn op woens-
dag 13 februari en dan vervolgens 
iedere week. Tijdens het toernooi 
worden info / inschrijfformulieren 
uitgereikt, met verdere informatie en 
de mogelijkheid tot lid worden van 
KDO, afdeling volleybal.
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Laatste finalist bekend in 
het 22 ste Quakeltoernooi
De Kwakel - Het was meer een 
spannende avond dan dat er spra-
ken was van goed zaalvoetbal Er 
waren 5 bekende teams aanwezig 
deze avond namelijk het team van 
Piet Buskermolen TV.Koeriers  , de 
beuhazen , B&A op herhaling , de 
Begonia`s ,admin.kantoor Klaas 
Kleijn En een nieuw team van Het 
oude spoorhuis wel bekend in Uit-
hoorn. Halverwege de avond waren 
het de jongens van B&A (Bassie & 
Adriaan) die de minste verliespun-

ten hadden , maar er was nog niets 
beslist want alle teams wisten pun-
ten van elkaar af te snoepen Als eer-
ste haakten het team van het oude 
spoorhuis af en toen moest toch een 
beslissing vallen  Achteraf bleek de 
eerste wedstrijd cruciaal te worden 
voor deze avond. Het team van B&A 
was in de eerste te sterk voor het 
team van Piet Buskermolen en gaan 
de B&A boys door naar de finale op 
9 februari in de sporthal van KDO in 
de Kwakel

B.V.U eerste ronde 3e 
parencompetitie 
Uithoorn - Ondanks wat vakan-
tiegangers en een enkele afwezi-
ge zieke begonnen 39 paren bij de 
Bridge Vereniging Uithoorn (BVU) 
afgelopen maandag avond 28 janu-
ari aan de 1e ronde van de 3e pa-
rencompetitie. 
Zoals gebruikelijk waren in de vo-
rige competitie in elke lijn 3 paren 
gepromoveerd en evenzoveel ge-
degradeerd. Dit leverde weer hele 
nieuwe lijnen op met verrassende 
uitslagen:

A lijn 
in de A-lijn lieten Wim Baars en 
Marcel Dekker zien dat zij niet ten 
onrechte waren gepromoveerd. 
Met een score van 65,63% bleven 
zij slechts 0,63%-punt voor op Ans 
Breggeman en Anne Tolsma. Het 
gat met nummer 3 was groot: Greet 
en Henk Stolwijk hadden 54,69%, 
niet slecht als je bedenkt dat zij bij-
na drie maanden niet gespeeld heb-
ben (of hebben ze toch geoefend?). 
Ook 4 en 5 zaten dicht bij elkaar: An 

en Bert Pronk met 51,25% gevolgd 
door An Heimeriks en Anke Reems, 
51,04%.

B lijn
In de B-lijn herhaalde het verhaal 
zich. Koud gepromoveerd lieten Jan 
van Diermen en Ton ter Linden voor 
Kokkie van den Kerkhoven en Corrie 
Smit met resp. 60,71% en 58,93% 14 
paren achter zich. Bij die 14 werden 
Lodi van Ginkel en Jan Winkelaar 3e 
met 58,33%, 4e werden To van der 
Meer en Tineke van der Sluijs met 
56,25% en Bep en John de Voijs ble-
ven steken op plaats 5, met 53,87%

C lijn
In de C-lijn blijven Elisabeth van der 
Berg en Maarten Breggeman maar 
twijfelen in welke lijn ze willen spe-
len. Wisselend tussen de B- en C-
lijn voeren zij de lijst weer aan met 
58,75%. Marja Calis en Marja Slin-
ger werden 2e met 57,50% tot hun 
eigen verbazing, voor Jos van Leeu-
wen en Jan Visser met 57,08%. Dan 

Belangrijke uitoverwinning 
voor KDO 1

De Kwakel - Voor KDO stond af-
gelopen zondag de uitwedstrijd te-
gen laagvlieger Amsterdam Seref 
Spor op het programma. Thuis werd 
er maar liefst met 7-2 gewonnen, 
echter was KDO op voorhand ge-
waarschuwd, gezien het feit dat Se-
ref Spor een week eerder nummer 6 
RKAVIC met 3-0 had verslagen. Dit 
duel was een typisch voorbeeld van 
een zespunten duel, omdat bij winst 
van Seref Spor het verschil slechts 1 
punt zou worden. Bij winst van KDO 
zou het verschil tussen beide ploe-
gen zeven punten worden.
Trainer Marc Schols gaf de volgen-
de spelers het karwei om deze klus 
te klaren: Peter Onderwater, Rainier 
Onderwater, Maykel Sitvast ©, Mi-
cheal Meijer, Paul Hogerwerf, Dan-
ny Plasmeijer, Sven Vlasman, Den-
nis Onderwater, Patrick Schijff, Rick 
Kruit en Erik Verbruggen. KDO start-
te de wedstrijd goed en kon duide-
lijk zijn wil op leggen aan de tegen-
stander. Kansen kwamen er met-
een en uiteindelijk in de 18e minuut 
was het raak. Een strakke voorzet 
van Patrick Schijff kon worden ‘bin-
nengelopen’ door spits Rick Kruit 
die hiermee zijn 8e competitiedoel-
punt aantekende. De kansen bleven 
zich na de openingsgoal opstape-
len, echter stond het vizier van de 
Kwakelaars niet op scherp en bleef 
het verschil slechts 1 doelpunt. In 
de 40e minuut wist Erik Verbruggen 
hier echter verandering in te bren-
gen. Een voorzet van Rick Kruit be-
landde precies voor de voeten van 
de linkerspits en hij wist hier wel 
raad mee. Kogelhard schoot hij na-
melijk de bal in de rechterkruising, 
wat betekende dat zijn 1e compe-
titiedoelpunt een feit was. Met de-

ze 0-2 van Verbruggen leek de wed-
strijd beslist te zijn.

Volle zon
Na rust speelde KDO met de volle 
zon in het gezicht en lichte tegen-
wind. Onverklaarbaar was het voor 
iedere Kwakelaar dat KDO geen 
schim meer was van de ploeg uit de 
eerste helft. De passing was matig, 
individuele duels werden verloren 
en Seref Spor rook dat er meer te 
halen was. In de 65e minuut werd 
het dan ook 1-2 nadat de Amster-
damse spits scherp reageerde na 
matig ingrijpen van de KDO ver-
dediging. Vervolgens ontstond er 
een open slotfase van de wedstrijd 
waarbij beide ploegen kansjes kre-
gen om een verandering in de stand 
aan te brengen. Uiteindelijk na 95 
bloedstollende minuten floot de 
scheidsrechter af en boekte KDO 
een degelijke, maar vooral zakelijke 
overwinning tegen Amsterdam Se-
ref Spor.

Door deze overwinning klimt KDO 
weer twee plaatsen op de ranglijst, 
omdat zowel RKAVIC als Ouder-
kerk niet in actie kwamen afgelopen 
weekend. Het belangrijkste van de-
ze middag is dat KDO drie punten is 
uitgelopen op Seref Spor en Muiden 
dat met 3-0 verloor bij NFC/Brom-
mer. Volgende week treedt KDO 
in Hilversum aan tegen koploper ’t 
Gooi. Thuis werd er ‘geflatteerd’ met 
0-4 verloren, kansen kreeg KDO die 
wedstrijd namelijk wel, echter de-
den toen persoonlijke fouten KDO 
de das om. De wedstrijd begint om 
14:00 uur en wij kunnen uw trouwe 
steun wederom weer goed gebrui-
ken!

Geslaagde voetbalmiddag 
voor kinderen met een 
beperking
Regio - De voetbalmiddag voor kin-
deren met een beperking uit de he-
le provincie, die werd gehouden op 
woensdag 30 januari, was een groot 
succes. Ruim zestig kinderen maak-
ten onder leiding van voormalig FC 
Utrecht voetballer Jean Paul de Jong, 
kennis met de voetbalsport. Vol en-
thousiasme deden zij mee aan de 
voetbaltrainingen, de rondleiding en 
de wedstrijdjes. De voetbalmiddag 
werd georganiseerd door Sportser-
vice Midden Nederland, DVSU For-
za Friends, Stichting Klein Galgen-
waard en SFC De Hoogstraat. 
De kinderen verzamelden voor de 
voetbalmiddag bij voetbalvereni-
ging DVSU Forza Friends in Utrecht. 
Henk Jan Vos, hoofdtrainer DVSU 
Forza Friends, heette de kinderen 
van harte welkom. Vervolgens nam 
Jaap Verkroost, wethouder in de 
gemeente Maarssen en bestuurs-
lid van de KNVB, het woord. Hij be-
nadrukte dat kinderen moeten kun-
nen voetballen in de buurt waar ze 
wonen. 

Aan de slag
Daarna was het eindelijk zover en 
konden de popelende kinderen aan 
de slag. In kleine groepjes, met be-
geleiding, werd in verschillende trai-
nings- en techniekvormen geoe-
fend. Na een korte pauze vertrok-
ken de kinderen met de bus van 

Stichting Klein Galgenwaard naar 
het FC Utrecht Stadion, waar de 
kinderen een rondleiding kregen. 
De  kinderen sloten de voetbalmid-
dag af op de voetbalvelden van de 
Stichting Klein Galgenwaard. Voor-
dat een klein toernooitje werd ge-
speeld, werden oude voetbalbeel-
den van FC Utrecht gekeken. Jean 
Paul de Jong vertelde hierbij mooie 
anekdotes. 
Moe, maar enthousiast over de dag, 
gingen de kinderen naar huis met 
verschillende presentjes van Jean 
Paul de Jong en informatie om ver-
der te kunnen voetballen in de pro-
vincie Utrecht.

Informatie
Belangstellende kinderen die meer 
willen weten over voetballen bij 
DVSU kunnen contact opnemen 
met Henk Jan Vos, telefoon: 030-
2581097. Kinderen met een verstan-
delijke en lichamelijke beperking 
kunnen voor sportadvies terecht bij 
Margriet Rota, consulent aangepast 
sporten bij Sportservice Midden 
Nederland, telefoon: 030-7513848. 
Kinderen met een lichamelijke func-
tiebeperking kunnen ook contact 
opnemen met Els Duijn, consu-
lent aangepast sporten bij SFC De 
Hoogstraat, telefoon: 030-2561373. 
Meer informatie staat ook op www.
dvsu.nl of www.usportanders.nl.

Fotobijschrift: 

De voetbalmiddag werd afgesloten met een toernooitje op devoetbalvelden 

van de Stichting Klein Galgewaard.

Koppel-
klaverjassen
Uithoorn - Vrijdagavond 8 februa-
ri wordt er weer geklaverjast in het 
KnA gebouw. Op deze avond zal  er 
gekaart worden om mooie prijzen
Natuurlijk is er ook weer de loterij 
waarmee leuke prijzen kunnen wor-
den gewonnen.
Kosten voor deelname € 3,- p.p.
Dus kaart u graag voor uw plezier 
dan bent u bij KnA aan het goede 
adres.
Aanvang van de avond 20:00 uur in 
het KnA gebouw aan het Legmeer-
plein in Uithoorn.
Voor meer informatie kunt u terecht 
bij: Hans Kas 06-17724798 of Peter 
Verhoef  06-40811999

AKU atletes Jip Mukanay 
en Eva Lubbers winnen 
goud bij NK indoor
Regio - Zaterdag 26 januari in Gro-
ningen is Jip Mukanay Nederlands 
indoor kampioen verspringen ge-
worden bij de meisjes junioren D. 
Jip die aan de start stond bij 3 on-
derdelen, verspringen, kogelstoten 
en hoogspringen had haar zinnen 
gezet op een mooie prestatie bij het 
verspringen. Jip had begin januari 
al een prachtige prestatie geleverd 
door 4.89 meter te springen, waar-
mee ze de nationale ranglijst aan-
voerde. In een mooie strijd waar de 
atletes dicht bij elkaar bleven kwam 
Jip tot de winnende afstand van 
4.63 meter. Bij het hoogspringen be-
haalde Jip een hoogte van 1.40 en 
eindigde als 7e. Bij het kogelstoten 
kwam Jip makkelijk door de kwalifi-
catie, maar doordat het verspringen 
gelijk stond met de finale kogelsto-
ten, moest Jip helaas het kogelsto-
ten onderbreken. Jip kwam tot een 
afstand van 10.28. Eva Lubbers liet 
de dag erna zien dat ze naast het 
hoogspringen ook bij de Nederland-
se top behoort bij het sprinten. Eva 
behaalde tijdens de Noord Neder-
landse Kampioenschappen 2 maal 
een gouden medaille. Op de 60 me-
ter liep Eva in de series al een mooi 
PR van 7.84 sec en in de finale kwam 
ze zelfs tot de 5e tijd op de nationa-
le ranglijst, 7.97sec. Op de 200 meter 
liep de Uithoornse atlete met groot 
overmacht naar de overwinning. 
Met een tijd van 25.70 liep Eva een 
mooie persoonlijk record. Bij het 
hoogspringen kwam Eva als junior 
in actie bij de senioren. Hier kwam 
ze tot een mooie 2e plaats, al was 
ze zelf niet helemaal tevreden over 
haar hoogte, 1.70 meter. Eva die be-
gin januari in het Duitse Herzebrock 
al tot een prachtig nieuw recod van 
1.76 meter kwam, had veel verwacht 
van de wedstrijd maar bleef helaas 
steken op 1.70 meter.

Record
Helen van Rossum stond in Gro-
ningen aan de start op de 200 me-
ter en de 60 meter horden. Helen 
won haar serie op de 200 meter en 
kwam dicht bij haar persoonlijk re-
cord wat ze de week ervoor in het 
Belgische Gent had gelopen. Helen 
eindigde in 22.28.73 sec. Op de 60 
meter horden kwam de AKU atlete 
tot een heel mooie persoonlijk re-
cord van 9.90 sec. In een zeer sterk 
veld behaalde helen de halve finale 
en eindigde totaal als 10e. Simone 
de Jong en Susanne Driessen ston-
den beide aan de start op de 400 
meter en de 60 meter horden. Beide 
meiden liepen op de 400 meter ruim 
een seconde harder dan de wed-
strijd ervoor in Gent. Simone kwam 

tot een tijd van 1.07 min en Susanne 
liep een persoonlijk record van 1.10 
min. Simone behaalde op de 60 me-
ter horden de halve finale, maar was 
helaas niet tevrede over haar race. 
Door het niet goed uitkomen op 
horde 4 kon Simone niet hard ge-
noeg doorlopen. Simone eindigde in 
een tijd van 10.66 sec. Ook Susanne 
was na haar race niet tevreden over 
haar ritme tussen de horden. Door-
dat ze een pas teveel liep na de 1e 
horde kon Susanne niet maximaal 
versnellen tussen de horden. Susan-
ne kwam in 12.56 over de finish.
Kogelstoten
Quinta Duba stond voor AKU aan 
de start bij het kogelstoten. Quin-
ta zat helaas niet lekker in de wed-
strijd en kon niet goed wennen aan 

Prijsklaverjassen 
C.S.W.
Wilnis - Op vrijdag 8 februari is, in 
de voetbalkantine van C.S.W. aan de 
Pieter Joostenlaan te Wilnis, prijs-
klaverjassen. 

Aanvang 8.00 uur. Er worden vier 
maal zestien giffies gespeeld. ieder-
een is van harte welkom. Ook is er 
een verloting met leuke prijzen.

Speciale cursus van Atelier de 
Kromme Mijdrecht
Workshop portret in olieverf
De Ronde Venen - Op vijf achter-
eenvolgende zaterdagen zal Marij-
ke Gabriëlse, docente bij Atelier de 
Kromme Mijdrecht, een workshop 
‘portretschilderen in olieverf’ orga-
niseren. De eerste les zal op 23 fe-
bruari plaatsvinden en vervolgens 
op 1, 8, 15 en 22 maart, van 10 tot 
12 uur. Voor aanvang van de cursus 
ontvangen de deelnemers een in-
structie, opdat zij goed voorbereid 
aan de eerste les kunnen beginnen. 
De lessen worden gegeven in het 
atelier van het AKM, dat is geves-
tigd in het Prinsenhuis in Mijdrecht.
Er zal in de vijf lessen slechts aan 
één portret worden gewerkt, op ba-
sis van een door de deelnemer mee-
genomen foto. Er zal worden ge-
schilderd in de zogenaamde ‘Rem-

brandttechniek’, waarbij in dunne 
laagjes olieverf het portret wordt 
opgebouwd. Men zal tevens leren 
hoe men bereikt dat een portret ook 
echt gelijkend is. 

Elke deelnemer ontvangt een ring-
band, waarin de techniek duidelijk 
wordt beschreven. Deelname aan 
de serie workshops kost E45. Men 
dient zelf voor het materiaal te zor-
gen. De workshops zullen doorgang 
vinden als zich tenminste zes deel-
nemers aanmelden. Als u bent ge-
interesseerd in het volgen van deze 
lessen, kunt u een inschrijfformu-
lier aanvragen bij frank.d.deleeuw@
planet.nl  Meer informatie over Ate-
lier de Kromme Mijdrecht vindt u op 
www.atelierdekrommemijdrecht.nl 

volgt een klein gaatje met de num-
mer 4, Corry Frank en Cees Harte 
speelden 54,17% bij elkaar en Gree-
tje van den Bovenkamp en Ria We-
zenberg werden 5e met 52,50%. 
Voor de complete uitslag en meer 
info, verwijzen wij u naar de website 
van BVU: www.nbbportal.nl/1048. 
De BVU speelt in een zaal van acti-
viteitencentrum De Scheg op maan-
dagavond, in de zaal mag niet ge-
rookt worden. Belangstellenden zijn 
van harte welkom om (kosteloos) 
een paar avonden mee te spelen, 
om sfeer te proeven. Mocht uw inte-
resse zijn gewekt en wilt u eens kij-
ken of de BVU iets voor u is, neemt 
u dan contact op met Hessel Oos-
terbeek, tel. 566103. 

Heeft u vragen over de BVU of wilt 
u meer informatie? Onze secretaris 
Marineke Lang helpt u graag ver-
der. Zij is (na 18.00 uur) bereikbaar 
onder telefoonnummer 569432 of 
via e-mail koklang@wish.nl. 

de zachte indoor kogels. Quinta die 
thuis veel extra trainingen doet voor 
het kogelstoten kwam tot een af-
stand van 8.85 meter.
Linda van Rossum behaalde na een 
evenaring van het PR op de 60 me-
ter de halve finale. In een sterke hal-
ve finale kwam Linda tot een tijd van 
8.61 sec.  Linda is net als de ande-
re meiden bij AKU gericht aan het 
trainen op het sprinten en springen. 
Linda richt zich voornamelijk op het 
verspringen en sprinten. Linda was 
tijdens de wedstrijd veel aan het 
zoeken naar een goed ritme waar-
door ze goed op de balk kon afzet-
ten. 
Linda kwam in Groningen in de 
buurt van het PR, ze sprong 4.50 
meter.

Foto: Karin Beenen
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