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EindElijk raak!

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

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

F i n a n c i e e l D i e n s t e n c e n t ru m m i j D r e c h t

Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl

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

Drie avonden vergaderen voor 1 agenda

Triest record voor Rondeveense raad
De Ronde Venen – “Ik kan mijn
koeien beter droog gaan zetten. Zoals die lui hier vergaderen kom je
toch nooit aan een eind. Hebben
we nu alweer twee avonden gezeten en weten we nog niks. Kunnen we weer een nacht slecht slapen”, zo verzuchtten tientallen agrariërs maandag jl. tijdens de openbare raadsvergadering. Voor de tweede avond zaten deze mensen in het
gemeentehuis om te luisteren wat
de Rondeveense gemeenteraad zou
gaan beslissen over hun toekomst,
hun bedrijven, hun gezinnen.
Er is al veel over geschreven, nog
meer over vergaderd, over wat ze
gaan doen met Marickenland. Kort
door de bocht is er het volgende
aan de hand: de gemeente wil woningen bouwen en de overheid wil
natuur. Nu is er een afspraak gemaakt tussen gemeente en overheid: de gemeente zorgt er voor dat

er een groot natuur/recreatiepark
komt, dan krijgen ze toestemming
om 950 woningen te bouwen. Daarin heeft de gemeente toegestemd.
Dat er op het land waar ze dat natuur- en recreatiepark willen aanleggen tientallen boeren gevestigd
zijn die daar al vaak generaties jaren hun bedrijf hebben, dat daar
ruim honderd burgers wonen, daar
wordt maar even makkelijk overheen gestapt.
Eindpunt
Deze plannen spelen al erg lang. De
agrariërs en hun gezinnen leven al
jaren in spanning en onzekerheid.
Maar nu stond het op de agenda:
de raad ging besluiten of hun grond
in 2012 wordt onteigend ja of nee.
Donderdagavond stond het op de
agenda van de raad. De raadzaal zat
vol boeren, maar helaas, er stonden
meer punten op de agenda en om

elf uur krijgen ze te horen dat hun
agendapunt maandagavond wordt
behandeld.
Maandagavond half acht. De raadzaal stroomt weer vol. De raad begint weer lange inhoudloze verhalen af te steken. Oeverloos gepraat waar niemand meer iets van
begrijpt. Er worden met wetten en
wetartikelen gesmeten, niet alleen
het publiek, maar ook de voorzitter en enkele raadsleden weten niet
meer waar men het over heeft. Ouwe koeien worden uit de sloot gehaald van jaren terug.
Tegen het nachtelijk uur is de raad
uitgepraat, maar tot een besluit
komt men niet meer. Dat doen ze
dinsdagavond.
De agrariërs worden er moedeloos
van. Dit is dan de tweede avond en
nog weten ze niks. Weer wachten
op wat er zal gebeuren. Hoewel... ze
kunnen het al wel een beetje weten

na deze avond. De koppen zijn duidelijk geteld. De wethouder is niet
voor niks zo rustig. Zij laat niet voor
niks alles gelaten over zich heen komen. Haar voorstel haalt het wel. Tijdens een persuurtje van twee weken geleden zei ze het al: “Het voorstel Marickenland? O, geen punt
hoor. Dat haalt het wel. De coalitie
steunt het dus, niets aan de hand.”
Coalitie steunt het? Wat gebeurt er
dan met de fractie van Ronde Venen
Belang. Zij waren fel tegen. Zij waren de voorvechters voor de boeren.
We zullen het waarschijnlijk nooit
weten. Maandagavond was het al
duidelijk. Ze zijn zoals dat heet “om”.
Ronde Venen Belang schijnt ook
voor het plan te stemmen en dan is
er de meerderheid. Bij het ter perse
gaan van deze krant zaten wij nog
in de derde ronde van deze vergadering. Wordt vervolgd dus...

Op verzoek van aanwonenden en het waterschap:

Gemeente gaat 228 bomen kappen
lang het Proosdijlaantje
Mijdrecht – Binnenkort zal een
groot deel van het groen langs het
Proosdijlaantje in Mijdrecht door
de gemeente worden gekapt. Zeker
228 bomen zullen verwijderd moeten worden. In een brief aan de bewoners schetst de gemeente de reden:
“Al enige jaren wordt het lichtgebrek in de achtertuinen, als gevolg
van het dichte boom bestand langs
het Proosdijlaantje, door bewoners
als hinderlijk ervaren. Ook het waterschap heeft gevraagd een aantal bomen die te dicht bij de sloot
staat te kappen, omdat zij de sloot
niet meer machinaal kunnen onderhouden op deze manier.
Doordat zaailingen in de loop der
jaren de kans hebben gekregen om
uit te groeien, staan veel bomen aan
dit beeldbepalende laantje te dicht
op elkaar. Door het voortdurende

lichtgebrek krijgen de bomen en de
onderbegroeiing weinig kans om
goed uit te groeien. Hierdoor zijn er
veel beplantingen in de loop der jaren weggevallen.
1000 meter
Om dit laantje van circa 1000 meter
goed te kunnen beheren en onderhouden is het noodzakelijk om hier
een dunning uit te voeren. Het is de
bedoeling om een flink aantal bomen te kappen zodat de overblijvende bomen en de aanwezige onderbeplanting weer voldoende groeiruimte krijgen. De onderbeplanting
zal weer gevarieerder worden en
het meer open karakter nodigt weer
uit om daar te wandelen”, aldus de
brief van de gemeente aan de omwonenden.
Er worden 228 bomen gekapt.
Maandag 26 januari heeft de ge-

meente een informatie inloopavond
gehouden voor de omwonenden.
Volgens wethouder Dekker zijn er
zo’n 75 bewoners geweest en waren er 74 positief. Jammer alleen dat
blijkbaar de bewoners van de Mid-

rethstraat geen uitnodiging hebben
ontvangen en ook de pers niet was
ingelicht over deze inloopavond.
Communicatie, het blijft een moeilijk punt bij de gemeente De Ronde Venen.



www.kunstuitleen-timeless.nl

Atelier54 exposeert
Mijdrecht - In de hal van
de Rabobank in Mijdrecht
hangen schilderijen van
Annie en Henk Overbeeke, samen Atelier54.
Je kunt gewoon naar binnenlopen en de schilderijen bekijken. Je hoeft
geen klant te zijn of te
worden, mag wel natuurlijk.
De schilderijen zijn met
flair en kracht geschilderd. Het onderwerp is
sporen in kleur. Het is
leuk om te ontdekken op
welke manieren je sporen
kunt weergeven. Bijzonder is de ijssurfer die een
spoor trekt in het ijs.
Er staat ook een boek met
een overzicht en flarden
van het ontstaan van de
schilderijen.
Heerlijk zo’n kleurendouche op een grauwe winterochtend.

Laatste stuks
Najaars coLLectie

Start nieuwe cursussen
Slapen kun je leren
Omgaan met dementie

Mijdrecht, start 11 maart

Dorpsstraat 13 Mijdrecht
tel.: 0297-250 301
www.hacderondevenen.nl

uitleen | verkoop | lijstenmakerij
amstelveen – uithoorn

Lutz:
Mijdrecht, start 10 maart

Alle aandacht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

De schilderijen zijn te zien
tot 27 maart aanstaande.

  
     

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

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

70% kortiNg
opeNiNgstijdeN:
di
9-21 uur
wo
9-18 uur
do
9-18 uur
vr
9-18 uur
za
9-17 uur
HereNweg 45, 3645 de viNkeveeN, t: 0297 21 21 21, www.Lutz.NL
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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.

Servicelijn

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

Servicepunten

Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
(0297) 38 33 99
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend:
ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur
vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
(0297) 23 76 10
wilnis@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend:
ma. t/m vr. van 9.00-13.00 uur
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
(0297) 58 76 00
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl

Afvalbrengstation

Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
(0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl
Geopend:
ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur 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.

Meldpunt Zorg &
Overlast

(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT

Skatebaan Vinkeveen geopend
Onder toeziend oog van vele jongeren,
kinderen en buurtbewoners werd zaterdag
31 januari de skatebaan in het Zwanenpark
in Vinkeveen officieel geopend. Ondanks de
kou hadden velen zich al ruim voor het tijdstip
van de officiële opening verzameld bij de
skatebaan.
Voorafgaand aan de demonstraties, richtten eerst
wethouder Jan van Breukelen, voorzitter van de
Jongeren Advies Commissie (JAC) Maarten van der
Greft en initiatiefnemer Vincent Veenenberg zich tot de
toehoorders. De realisatie van de nieuwe skatebaan is
op verzoek van Vincent Veenenberg tot stand gekomen
en een goed voorbeeld van jongerenparticipatie in de
gemeente. Behalve dat Vincent zich met het verzoek tot

de gemeente richtte is hij, net als verschillende andere
jongeren, intensief betrokken geweest bij de keuze van
de skatebaan. Wethouder Van Breukelen, die overigens
het liefst de baan ook wilde uitproberen, vroeg ook
nog aandacht voor het beperken van de overlast. Zo
is bij de keuze van de baan rekening gehouden met
geluiddempend materiaal. Daarnaast hingen Van
Breukelen en Vincent symbolisch een prullenbak op
ter voorkoming van zwerfvuil rondom de baan. Na
de toespraken was het tijd voor de daadwerkelijke
ingebruikname van de baan. De mogelijkheden
werden getoond door de spectaculaire kunsten van
skaters, BMXers en inlineskaters. Vincent voorzag de
demonstraties van commentaar. Daarna konden alle
geïnteresseerden de baan uitproberen of wat lekkers
nemen bij de Koek en Zopie kraam.

Uitgelicht
Elke week wordt op de gemeentelijke
informatiepagina een lid van de
gemeenteraad van De Ronde Venen
geportretteerd. Waarom is hij of zij actief
in de lokale politiek en wat moet er in
ieder geval nog voor de verkiezingen
worden gerealiseerd?
Deze week: Emiel Hoogendijk.
Emiel Hoogendijk is lid van het CDA, 24 jaar,
alleenstaand en woont in Mijdrecht. Hij is
werkzaam bij de VU in Amsterdam, als AiO bij
de onderzoeksgroep Gerontologie. Daar doet
hij onderzoek naar de gezondheid en de sociale
netwerken van ouderen.

Welk boek ligt er momenteel op uw
nachtkastje?

Diverse boeken. Zowel fictie als nonfictie. Ik ben een
grote fan van Paul Auster, Arnon Grunberg en WF
Hermans.

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?
Ik zit sinds maart 2006 in de gemeenteraad.
Daarvoor was ik actief in de Jongeren Advies
Commissie.

Waar maakt u zich druk over?

Over verspilling van overheidsgeld, maar
tegelijkertijd ook over het feit dat we niet altijd
goed weten hoe we bepaalde problemen in de
samenleving kunnen oplossen.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Ik kijk eigenlijk nauwelijks tv, omdat ik vaak laat thuis
kom, en ik vind het ook niet zo interessant om hier
iets over te zeggen. Liever zou ik wat willen melden
over één van mijn grote passies: ik ben een groot
liefhebber van pizza`s uit de houtoven. Deze zijn
helaas schaars in ons land. Momenteel ben ik bezig

met een zoektocht naar de beste houtoven pizzeria
in Nederland. Ik zou bij deze ook graag een oproep
willen doen om tips aan mij door te geven via mijn
website: home.fsw.vu.nl/eo.hoogendijk.

Waarom zit u in de raad?

Omdat ik vind dat de stem van jongeren ook in
de politiek moet doorklinken. De gemeenteraad
moet een afspiegeling zijn van de bevolking. Onze
gemeenteraad wordt nog steeds gedomineerd door
mannen van middelbare leeftijd.

Wat wilt u nog bereiken voor de
verkiezingen?

Ik zou graag willen dat er zekerheid komt over een
aantal woningbouwprojecten. Tot nu toe ben ik
teleurgesteld over de resultaten op het gebied van
woningbouw, dus het zou mooi zijn als we op dat
gebied nog wat vooruitgang kunnen boeken.

Wie is uw politieke idool?

Ik heb bewondering voor een paar collega`s in onze
gemeenteraad, maar ook voor diverse personen op
nationaal en internationaal niveau. Dat zijn mensen
als Pechtold, Balkenende en Obama.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Afgewogen beslissingen nemen, door zoveel
mogelijk kennis en meningen tot je te nemen. En
vooral niet teveel praten tijdens vergaderingen als
het niet nodig is. Efficiënte vergaderingen zijn voor
iedereen beter.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?

De brug over de ringvaart in Wilnis, Pieter
Joostenlaan. Ik heb de sfeer in Wilnis altijd erg
bijzonder gevonden. Deze plek verbindt het oude
Wilnis met het “nieuwe” Wilnis. Ik heb hier achter
bij CSW gevoetbald, en gewerkt in de plaatselijke
supermarkt. In de toekomst zou deze plek best het
nieuwe centrum van Wilnis kunnen worden, als de
ontwikkelingen binnen het Estafetteproject doorgaan.

(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Redactie

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

Emiel Hoogendijk op de brug over de ringvaart in Wilnis. ‘’Ik heb de sfeer in Wilnis altijd erg bijzonder gevonden.”

Gemeente De Ronde Venen:

Geen baan maar een
loopbaan!

Wij zijn één van de grootste werkgevers van De Ronde
Venen. Wij zijn een ambitieuze gemeente met korte lijnen
en een informele werksfeer. Ruim 260 mensen vervullen tal
van functies. Ons werk verschilt onderling enorm van elkaar,
maar we hebben allemaal één ding gemeen: wij zijn het
gezicht van de gemeente en werken aan de kwaliteit van de
lokale samenleving! ‘Samen sterk met onze inwoners’ is een
belangrijk thema wat wij willen uitdragen. Wij zijn op zoek naar
medewerkers die zich verantwoordelijk voelen, initiatiefrijk zijn
en goed communiceren. De mogelijkheden voor medewerkers
zijn zeer veelzijdig: ontwikkeling en een loopbaan zijn
belangrijk. En tot slot: werken bij onze gemeente betekent leuk
werk in een leuke organisatie!

Wij hebben de volgende vacature:
- een senior werkvoorbereider;
- een beheerder civiel;
- een beleidsmedewerker ruimtelijke ordening,
monumentenzorg en archeologie;
- een senior beleidsmedewerker ruimtelijke ordening.
Meer informatie over de vacature kunt u vinden op onze website
www.derondevenen.nl of u kunt contact opnemen met ons via
tel. (0297) 29 17 42. Ook open sollicitaties zijn van harte welkom.
Deze kunt u sturen naar: sollicitatie@derondevenen.nl.

Behandeling
wetsvoorstel herindeling
door Tweede Kamer

De Tweede Kamer is begonnen met de voorbereiding van de
behandeling van het wetsvoorstel om de gemeenten Abcoude,
Breukelen, De Ronde Venen en Loenen per 1 januari 2010
samen te voegen tot een nieuwe gemeente. De voorbereiding
wordt gedaan door de Kamercommissie voor Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties.
De eerste stap in de voorbereiding bestaat uit een schriftelijke procedure.
In deze procedure kunnen belanghebbenden schriftelijk reageren op
het wetsvoorstel. Schriftelijke reacties kunnen tot uiterlijk 27 februari
2009 worden ingezonden aan de griffier van de vaste commissie voor
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ir. G.F.C. van Leiden,
Postbus 20018, 2500 EA Den Haag of via email: cie.bzk@tweedekamer.
nl. In de reactie moet melding worden gemaakt van het nummer van het
wetsvoorstel: TK31840.
Ook zal de commissie een bezoek brengen aan het gebied en wordt
daar een hoorzitting gehouden. De definitieve datum hiervoor is nog
niet bekend. Zodra dat wel het geval is, wordt deze op de gemeentelijke
website en op de informatiepagina gepubliceerd. De hoorzitting is
openbaar. Organisaties die willen inspreken tijdens de hoorzitting dienen dit
te melden in hun schriftelijke reactie. Na aanmelding bepaalt de commissie
welke organisaties zij op de hoorzitting spreektijd toekent.
De commissie ruimt graag spreektijd in voor personen, die namens een
georganiseerd maatschappelijk verband spreken. Individuele burgers die
op persoonlijke titel spreken, afzonderlijke fracties uit de gemeenteraden
en besturen van plaatselijke partijafdelingen krijgen geen spreektijd.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bedraagt de spreektijd maximaal
tien minuten. Binnen deze tijd kan een korte toelichting op de schriftelijke
reactie worden gegeven en kunnen vragen worden beantwoord van de
leden van de commissie.
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Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving,
maandag 9 februari 2009, aanvang 19:30 uur
in het gemeentehuis

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving,
op woensdag 11 februari 2009,
aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis

Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

1.	ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

1.	ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

A	Intrekking verordening subsidie jeugdsport (45 minuten)
Naar aanleiding van een evaluatie en de aanbevelingen van de
Rekenkamer heeft de raad op 30 oktober 2008 besloten om de conclusies
en aanbevelingen van de Rekenkamer mee te nemen in de besluitvorming
bij de invulling van de subsidie jeugdsport in de tweede helft van 2009.
Ter uitvoering van dit besluit is besloten om als pilot de aanvragen van
de verenigingen voor de Jeugdsportsubsidie te baseren op één thema,
namelijk “Samenwerking”. De huidige subsidieverordening Jeugdsport geeft
hier geen ruimte voor. Mede op advies van de Rekenkamer wordt daarom
voorgesteld om de huidige verordening Subsidie Jeugdsport in te trekken
en de aanvragen voor de tweede helft van 2009 te baseren op de Algemene
Subsidieverordening Welzijn De Ronde Venen 2005 en de voor deze pilot
vastgestelde aanvullende beleidsregels. Ook wordt voorgesteld eenmalig
€10.000 extra budget beschikbaar te stellen. Deze zal ten laste gebracht
worden van de eenmalige ruimte 2009.

2.	ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A Weigering vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van
een houten tuinhuis op hetperceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen,
Bouwplan 2008/0229. (45 minuten)
Het weigeren van een vrijstelling artikel 19 lid 1 WRO voor het oprichten van
een houten tuinhuis op het perceel Vinkenkade 7b te Vinkeveen van de heer
Kruip, Bouwplan 2008/0229.
B	 Estafetteproject. (90 minuten)
In de RTG’s in december is het Estafetteproject uitgebreid besproken. In
een memo zijn aanvullende vragen beantwoord. De raadsleden kunnen zich
laten informeren over deze aanvullende beantwoording.

2.	ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A.	Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 30 januari 2009.

A.	Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen
aan de orde te stellen, op het terrein van Samenleving, en mededelingen te
doen.

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.

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.
Zaterdag 7 februari

IVN excursie naar De Stulp, Lage Vuursche

Waar: verzamelen nieuwe begraafplaats Wilnis (ing. Enschedeweg)
Tijd: 8.30 uur. Info: tel. (0297) 28 52 85 of http://home.wanadoo.nl/
ivnrvu/. Kosten: € 1,25 per persoon. Dit is een excursie waarvoor
geen opgave nodig is. Als de excursie niet doorgaat, vindt u dat om
7.30 uur op www.sneuper.web-log.nl

Zaag mee met de Knotwerkgroep De Ronde Venen

Natuuronderhoud met de Knotgroep De Ronde Venen, Elzen en
Wilgen knotten bij de Spoordijk in Demmerik.Tijd: 9.00-13.00 uur.
Waar: Spoordijk Demmerik. Vanuit Vinkeveen zuidwaarts. Ingang
tegenover Demmerik 56. Parkeren verderop bij Spoorhuis. Loop
de Spoordijk ca 400 meter op. Info: tel. (0297) 56 74 37. Op de
knotdagen na 8.30 uur info bij de coördinator van de dag: Ton ter
Linden, tel. (06) 20 30 57 21.Meenemen: lunch, lepel en beker,
goede werkkleding en laarzen. Voor koffie, soep en een drankje
wordt gezorgd.

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 30 januari 2009.
De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief.
De agenda wordt op volgorde van de agendapunten afgewikkeld.
Het kan dus zijn dat het onderwerp eerder of later aan de orde komt

Gospelconcert Rejoice Janskerk

Gospelconcert wordt gegeven door Rejoice, o.l.v. Willem de
Wit. Locatie: Janskerk. Toegang: In de Janskerk kaarten in de
voorverkoop: 7,50 euro (t/m 12 jaar 3,50 euro), Kaarten aan de zaal:
8,50 euro (t/m 12 jaar 4.00 euro). Info: ds. Harry Tacken: tel. (0297)
28 14 64 of via www.pknmijdrecht.nl

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Bestuur
en Middelen, dinsdag 10 februari 2009,
aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis
Voorzitter: de heer C.H.W. Versteegh
Griffier: de heer M. de Graaf

Woensdag 11 februari

Poppentheater “Anton kan toveren”

1.	ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE:

A	Handhavingsbeleid 2009 (45 minuten)
Het handhavingsbeleid 2009 zal door de raad moeten worden vastgesteld.
Het college stelt voor de raad te laten stemmen met de uitbreiding van
de unit handhaving met twee fte juridisch medewerkers. Hierdoor zal er
voldoende handhavingscapaciteit voor 2009 en latere jaren zijn.
B	Grondruil (45 minuten)
In het kader van de revitalisering van het Oranje Nassau Kwartier ruilen
Westhoek Wonen en de gemeente een perceel grond met opstallen aan de
Bernhardlaan en de Raadhuislaan te Mijdrecht.

2.	ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD:

A. Vaststelling Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad (30 minuten)
Voorgesteld wordt het gewijzigde Reglement van orde voor de raad vast te
stellen in verband met het huidige vergadermodel.
B. Verkoop Mijdrechtse Dwarsweg 6 (30 minuten)
Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP op de agenda geplaatst. De
fractie vraagt -naast enige nadere verduidelijking- om een gedachtewisseling
in de commissie over de waardering / conclusie die aan de gang van zaken
moet worden gegeven en de uitstraling / beeldvorming die deze transactie
heeft opgeleverd.
C. Email familie Voorend en beantwoording door college over
mislukte bedrijfsverplaatsing naar Zegveld (30 minuten)
Op verzoek van de fractie ChristenUnie/SGP op de agenda geplaatst. De
fractie wil nadere toelichting over de gang van zaken rond de mislukte
bedrijfsverplaatsing, mede in samenhang met de voorgestane actieve
grondverwervingen.
D.	Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan
de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen
te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 30 januari 2009.

Verslagen van
gemeenteraad op
website te beluisteren

De verslagen van de vergaderingen van de Rondeveense
gemeenteraad zijn sinds kort via de gemeentelijke website
(www.derondevenen.nl) te beluisteren. Via de site is het
mogelijk de gehele vergadering te beluisteren, maar ook
om alleen te horen wat er over een specifiek onderwerp is
gezegd. Binnenkort zijn ook de verslagen van de Ronde
Tafelgesprekken op deze manier te beluisteren.
De audioverslagen maken het een stuk eenvoudiger om achteraf
nog eens kennis te nemen van wat tijdens een raadsvergadering
is gezegd. Inwoners en andere belangstellenden, die niet bij de
raadsvergaderingen aanwezig konden zijn, kunnen op deze manier
toch beluisteren wat is gezegd. Op deze wijze ontstaat ook een
digitaal archief van de vergaderingen op het internet. Op de site zijn
nu alle audioverslagen te beluisteren van de gemeenteraad vanaf
februari 2008. Binnenkort wordt dit uitgebreid met audioverslagen van
de Ronde Tafelgesprekken. Ten aanzien van de raadsverslagen geldt
dat ze in principe binnen drie werkdagen na een raadsvergadering via
de gemeentelijke website zijn te beluisteren.
De luisteraar kan op eenvoudige wijze filteren wat hij exact wil horen
van de raadsvergadering. Zo is het mogelijk een specifiek onderwerp
te beluisteren, maar ook wat een spreker over dat onderwerp heeft
gezegd. Ook kan men beluisteren wat één spreker tijdens de hele
vergadering te berde heeft gebracht. Van elke spreker die aan het
woord is, verschijnt in het afspeelmenu een klein fotootje. Ook wordt
aangegeven hoelang de spreker aan het woord is. Het aanbieden van
deze dienstverlening past in de trend om informatie niet alleen op een
gebruiksvriendelijke manier, maar ook op een geïntegreerde wijze
aan te bieden. Naast het audioverslag is namelijk ook meteen het
geschreven verslag te raadplegen. Door beide verslagen gelijktijdig
aan te bieden ontstaat er samenhang en overzicht in de overvloed
aan informatie die inmiddels wel voor iedereen beschikbaar is, maar
vaak niet allemaal even (gemakkelijk) toegankelijk.

Nieuwe bruggen
Burgemeester
Haitsmapark Mijdrecht

Op woensdag 11 februari om 15.00 uur speelt Rik Rikken de
poppentheatervoorstelling GRROOOTE TRUUK in de bibliotheek
Mijdrecht (Dr. J. van der Haarlaan 8) voor kinderen van 2 t/m
5 jaar. Deze voorstelling is gebaseerd op het boek: Anton kan
toveren van Ole Könnecke dat centraal staat tijdens De Nationale
Voorleesdagen. De voorstelling is gratis toegankelijk en duurt 35
minuten. Info: www.bibliotheekavv.nl.

De bruggen in het Burgemeester Haitsmapark zijn weer volledig
begaanbaar. In januari werd de laatste hand gelegd aan de vervanging
van in totaal drie nieuwe loop/ fietsbruggen in dit park. De oude bruggen
waren aan het einde van hun levensduur waardoor de gemeente De Ronde
Venen opdracht heeft gegeven om deze bruggen te vervangen door drie
identieke bruggen. De nieuwe bruggen zijn gemaakt en geplaatst door
aannemer Krijn Verbruggen en Zn.

Expositie Inna
Diaguileva-Petrova
en Julia Diaguileva

Vorst en afvalinzameling
Uw minicontainers voor het huisvuil (grijze deksel)
en het GFT-afval (groene deksel) worden om de week
geleegd. Het winterse weer kan daarbij echter voor
problemen zorgen. Wanneer de inhoud van de container
bevroren is, kan de container namelijk niet, of niet
volledig, geleegd worden.

Vanaf 1 februari 2009 exposeren kunstenaressen Inna
Diaguileva-Petrova en Julia Diaguileva in de “oude” hal
van het Gemeentehuis. Deze expositie laat werken zien
van twee kunstenaars, moeder en dochter. Inna exposeert
schilderwerken van abstracte architectuur, waaraan zij de
afgelopen jaren heeft gewerkt. Julia exposeert schilderijen,
waarin zij de connectie legt tussen traditionele en moderne
kunsttechniek. Ruimtes en zelfverzekerde, moedige figuren
zijn kenmerkend voor haar werk.

De inhoud van de containers is vaak nat. Zodra de vorst zijn intrede
doet, bevriest ook het afval. Bij het legen van de container blijkt het
afval dan vaak aan de container te zijn vastgevroren. Ook wordt
door de vorst de container zelf broos en zal extra schudden bij het
legen het probleem niet oplossen. Sterker nog, het is gebleken dat
vastgevroren afval niet uit de container gehaald kan worden zonder
de container te beschadigen. Het kan dus gebeuren dat bij vorst uw
container aan het eind van de ophaaldag nog (gedeeltelijk) vol is.

De expositie is overdag te bezichtigen tijdens kantooruren. De
medewerkers van de informatiebalie bij de publieksingang geven u
graag toegang. Ook ’s avonds is de expositie te bezichtigen tijdens
bijeenkomsten van de gemeenteraad. Inna Diaguileva-Petrova (1964)
is geboren in Rusland. Daar heeft zij gestudeerd aan de pedagogische
academie voor Beeldende Kunsten en Grafiek. Vervolgens heeft zij
gewerkt als kunstdecorateur in theaters. In Nederland studeerde ze aan
de kunstacademie in Arhnem en Den Haag. Als kunstenaar vindt Inna haar
stadsgezichten van Utrecht het meest creatieve succes hebben (zie ook:
www.catchprojecten.nl). De richting en genre waarmee Inna werkt is breed,
van realisme tot abstractie, waarin deze twee af en toe gecombineerd
worden. Ze werkt met aquarel, gouache, acryl, olieverf en grafiek.
Gedurende 9 jaar exposeerde ze meerdere malen met afwisselende
thema’s in zowel Nederland als België. Julia Diaguileva (1988) is geboren
in Rusland. Momenteel studeert Julia in de laatste fase van vierde jaar
aan de beeldende kunstacademie in Den Haag (kabk). Met haar werk
wil zij onverwachte en
originele resultaten
bereiken, die meestal
onbewust onvoorspelbaar
zijn en zich uitdrukken in
bepaalde oppervlakte en
lagen. Dit resulteert in een
decoratieve en erotisch
verfpatroon. Op het doek
wenst zij een beeldende
taal te bereiken op zowel
het mentale als fysieke
niveau. Haar inspiratie
vindt Julia in de actuele
omgeving, vanuit boeken,
tijschriften en media. Haar
uitdaging vindt ze in mode,
architectuur en sociale
atmosfeer.

Containers waarvan de inhoud niet vastgevroren zit, kunnen wel
geleegd worden. U kunt bevriezing voorkomen door de container
vorstvrij weg te zetten, bijvoorbeeld in de schuur of berging. Wanneer
het slechts licht vriest, is een beschutte plek vaak al voldoende. Zet
de container niet de avond voor het ophalen aan de straat, maar
op de ophaaldag zelf vóór 07.30 uur. Daarmee voorkomt u dat de
container ´s nachts alsnog bevriest.
De inhoud van de container bevriest, omdat het afval nat is. Houd de
containers dan ook zo droog mogelijk. Wissel het GFT-afval af met
droge lagen, bijvoorbeeld oud brood of stro en laat nat afval zoveel
mogelijk uitlekken voordat u het in de container doet.

Voorkom bevriezing

Structuurvisie Amstelhoek
Afgelopen weekend is de uitnodiging voor de bewonersbijeenkomst
over de Structuurvisie Amstelhoek verspreid onder de huishoudens van
Amstelhoek. Als locatie staat dorpshuis “Ons Streven” in Amstelhoek
vermeld. “Dorpshuis” is onjuist. Het moet natuurlijk buurthuis “Ons streven”
in Amstelhoek zijn. De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 17 februari van
20.00-22.00 uur.

Collectes
In februari vinden in onze gemeente
de volgende collectes plaats:
1 februari t/m 7 februari 2009
8 februari t/m 14 februari 2009

Hersenstichting en
Fonds Psychische Gezondheid
(Hoofdcollecte)
Amnesty International

pagina 4

Nieuwe Meerbode - 4 februari 2009
Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.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.

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.

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum
van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507
LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift
schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om voorlopige
voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt
door de rechtbank griffierecht geheven.

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.
				
Amstelhoek
Mennonietenbuurt 103

Oprichten van een aanlegsteiger

Mijdrecht
Meerkoet 6
Vergroten van een woning
Oosterlandweg 24
Oprichten van een schutting
Westerlandweg 2
Oprichten van een machineberging
		

Ontvangst
datum

Lichte bouwvergunning

2009/0034

21-1-2009

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 1

2009/0043
2009/0021
2009/0026

28-1-2009
16-1-2009
20-1-2009

Regulliere bouwvergunning

2009/0033

21-1-2009

Vinkeveen
Prins Bernhardlaan
Vernieuwen van beschoeiing tot
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, bovenkant maaiveld
18, 20, 22, 24, 26,
Herenweg 114
Herenweg 119
Vergroten van winkelruimte
		
Arkenpark De Plashoeve 7 Vergroten van een bergruimte

Reguliere bouwvergunning
fase 1
Lichte bouwvergunning

2009/0028

20-1-2009

2009/0032

21-1-2009

Wilnis
Burg. van Baaklaan 16

Reguliere bouwvergunning

2009/0011

12-1-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning

2009/0035
2009/0036
2009/0025

23-1-2009
23-1-2009
19-1-2009

Bovendijk 4
Gagelweg 8
Oudhuyzerweg 39

Vergroten van een woning met een
aanbouw
Oprichten van een opfok/schapenstal
Oprichten van een jongveestal
Renoveren van een bestaande berging

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.)

Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 5 februari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontheffingen:

Herenweg 232, 234

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Opm.

Oprichten/vernieuwen van steigers
en beschoeiing
Vergroten van 2 woningen

Lichte bouwvergunning

2008/0698

A

Reguliere bouwvergunning

2008/0687

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kan één ieder zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij het
Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG in Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
de ontheffing waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen
verwijst naar eerder door u ingediende brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt uw zienswijzen ook mondeling op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vinkeveen
Conincksmeer 34
Groenland 16
Ter Aase Zuwe 3b
Waverveen
Botsholsedwarsweg 6
Wilnis
Burg. van Baaklaan 16
Oudhuyzerweg 75

Verzenddat.
vergunning

Plaatsen van een veranda/
terrasoverkapping
Vergroten van een woning met een
dakopbouw
Oprichten van een bedrijfswoning

Bouwvergunning

2008/0758

27-1-2009

Bouwvergunning
Bouwvergunning fase 2

2008/0731
2008/0740

27-1-2009
27-1-2009

Oprichten van een schuur ter vervanging
van oude schuren

Bouwvergunning fase 1

2008/0768

27-1-2009

Vergroten van een woning
met een aanbouw
Vergroten van een woning en plaatsen
van een dakkapel

Bouwvergunning

2009/0011

27-1-2009

Bouwvergunning

2008/0748

23-1-2009

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

Bouwvergunning

2008/0689

Verzenddat.
vergunning
27-1-2009

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats
en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van
een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan
bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de
orde zijn gekomen.



Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 27 januari 2009 (in plaats van 20 januari 2009 zoals
in een vorige editie van de Nieuwe Meerbode stond aangegeven) hebben besloten het Besluit maatschappelijke ondersteuning
Gemeente De Ronde Venen 2009 vast te stellen. De vaststelling heeft plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van het Besluit
maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2008.
Met ingang van 1 januari 2009 worden de bedragen die in het Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen
2008 staan vermeld, verhoogd met 2,5%. De verhoging heeft voornamelijk betrekking op de bedragen individuele vervoers- en
woonvoorzieningen, de omvang van de eigen bijdragen, het eigen aandeel hulp bij het huishouden en de vaststelling van het
bedrag persoonsgebonden budget voor hulp bij het huishouden.
Het besluit treedt in werking op 1 januari 2009.
Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de
balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl Op
verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

Taxidriver

Rij jij Roel (36,

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen.
Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
-

Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Anselmusstraat 13, 3641 AM
Mijdrecht

Dit besluit ligt met ingang van 4 februari 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken
na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit
bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
Vergunning ex art.16 jo. art.11 Monumentenwet 1988
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat vergunning op grond van de Monumentenwet 1988 is
verleend t.b.v. het restaureren van het “schip ” van de Janskerk aan de Kerkstraat 11, 3641 EM in Mijdrecht.
De aanvraag om vergunning betreft de restauratie van:
- gevels en uitwendige gevel elementen
- kozijnen, ramen en deuren
- constructieve toestand waaronder trekstangen
- schilderwerk en decoratie en
- het aanbrengen van veiligheidshaken, loopbruggen en oriëntatieverlichting
De (monumenten)vergunning ligt vanaf 4 februari 2009 voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij burgerservice, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende tot 19
maart 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640
AG Mijdrecht.
Vergunning ex art. 9 Monumentenverordening De Ronde Venen
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat vergunning op grond van de Monumentenverordening
De Ronde Venen is verleend t.b.v. funderingsherstel en uitbreiden woningen Herenweg 232 en 234, 3645 DW in Vinkeveen
(gemeentelijke monumenten). De aanvraag om vergunning betreft het herstel van de onder deze woningen aanwezige fundering
en het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van deze woningen. De (monumenten)vergunning ligt vanaf 4 februari 2009
voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis bij burgerservice, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op grond van het bepaalde in
de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende tot 19 maart 2009 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij
Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Monument afvoeren uit register van beschermde (rijks)monumenten
De burgemeester van de gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat het (rijks)monument nr. 514699, te weten een ronde
veestal, waarvan de restanten zich bevinden op het perceel Bovendijk 31, 3648 NP in Wilnis, kadastraal bekend Wilnis, sectie E,
nr. 417, teniet is gegaan en dat aan verdere bescherming ingevolge de Monumentenwet 1988 de zin is ontvallen. De Minister van
OC&W is van oordeel dat het bepaalde in artikel 8, tweede lid van de Monumentenwet 1988
van toepassing is.
Het hierop betrekking hebbende besluit van 12 januari 2009 van de Minister van OC&W ligt vanaf woensdag 4 februari 2009 op
het gemeentehuis bij burgerservice, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, ter inzage. Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de
dag van deze bekendmaking een (met redenen omkleed) bezwaarschrift indienen bij de Minister van OC&W, onder vermelding van
“Bezwaar”, t.a.v. CFI, postbus 606, 2700 ML in Zoetermeer. Meer informatie over het maken van bezwaar kunt u vinden op www.
bewaarschriftenocw.nl. Indien geen bezwaar tegen vorenbedoeld besluit wordt ingesteld volgt, behoudens andere onvoorzienbare
omstandigheden, afvoering uit het register van beschermde (rijks)monumenten.
Verleende kapvergunningen
Straatnaam
Soort boom
Reden
gemeentelijke bomen			

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Vergroten van een woning

Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de balie
Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor
geldende kosten een afschrift worden verkregen. Daarnaast is deze verordening te vinden op internet (www.derondevenen.nl)

De gemeente heeft op 30 januari 2009 kapvergunning verleend voor:

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

Mijdrecht
Botdrager 16

In de “Verordening regelende de stimulering van de inzameling oud papier en karton 2009”, zijn nieuwe regels opgenomen rondom
de aflevering van oud papier en karton, de registratie van de ingezamelde hoeveelheden en de garantievergoeding die de verenigingen/scholen/kerken krijgen per ton ingezameld papier en karton. Tevens dienen de verenigingen/scholen/kerken op grond van
de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) over een inzamelvergunning te beschikken. De verordening treedt in werking op 1
januari 2009.

Verkeersbesluit

Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 57

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 18 december 2008 heeft besloten de
“Verordening regelende de stimulering van de inzameling van oud papier 2009” vast te stellen. Vaststelling heeft plaatsgevonden
onder gelijktijdige intrekking van de “Regeling subsidie oud-papier”.

Rectificatie Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente De Ronde Venen 2009

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

Straatnaam

Vaststelling “Verordening regelende de stimulering van de inzameling
van oud papier 2009”

Wilnis			
Sportterrein C S W
19 diverse bomen
Dunning
De verleende kapvergunningen liggen van 4 februari tot 18 maart 2009 ter inzage bij Publiekszaken in het gemeentehuis. Iedereen die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen deze termijn van zes weken nadat de vergunning is verleend een
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een
bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Het
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. Voor een toelichting op de overwegingen voor deze kapvergunningen kunt
u bellen met de afdeling Groen, tel. (0297) 29 17 86.

met MS) naar het

ziekenhuis en praa
terugweg samen

t je op de
na?
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Stichting Ontwikkelings

INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: Alle diensten van
de huisartsen worden gedaan vanuit
de huisartsenpost in Woerden, tel.
0900-4701470. Dit geldt voor het hele
weekend, feestdagen en voor 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 huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat
47 Wilnis, tel: 0297-288934.
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, 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 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

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

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDitiE 2:

DE RonDE VEnEn,
MijDREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, DE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
VRoUWEnAkkER,
ZEVEnhoVEn

EDitiE 3:

UithooRn,
nEs A/D AMstEl,
DE kWAkEl
Redactiekantoor
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
redactieuithoorn@meerbode.nl
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Caroline Stroër
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
centrale administratie:
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
120e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oplAAg 14.950
EDitiE 3
oplAAg 13.150
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

VERLOskUNDIGEN
D.R.V.
Mijdrecht: Croonstadtlaan 1, tel:
0297-272300. Tel. inschrijfu.: ma
16.30-18.00; di 13.30-14.30 u.

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

sTIChTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. 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 spreeku.

VVV/ANwB
VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/AnWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 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 mogelijkheden
van zorg: Zuwe Service, tel. 09002359893.
jeugdgezondheidszorg: tel.
0346-552930. Pedagogisch bureau:
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 verpleegartikelen: 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.

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

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

Ziekenboeg voor
kinderen
Koor Progression viert
haar 40-jarig bestaan
Mijdrecht - In het kader van het 40jarig bestaan van het zangkoor Progression van de parochie Sint Johannes de Doper, zijn we op bezoek
geweest bij de oprichter en allereerste dirigent van het koor, de heer
Vermolen.
Het begon allemaal toen de ‘Katholieke Plattelands Jongeren’ een zogenaamde ‘beatmis’ wilden, dit was
in 1968. Hiervoor waren speciale
muziek en teksten nodig, voor zowel combo als koor. Peter de Graaff,
de toenmalige voorzitter, beschikte
hierover en hij heeft de heer Vermolen gevraagd om deze mis met de
groep in te studeren.
Toch moest hij er in het begin wel
aan wennen. Mede omdat het ook
de eerste keer was dat er een drumstel de kerk in ging, wat ook zeer de
aandacht trok.
De mis bleek een succes en pastoor Pohl had de wens, die gesteund
werd door kapelaan van Dijk, een
jongerenkoor te hebben.
Het combo was al geregeld, en er
waren zelfs al wat leden gevonden. Het jongerenkoor bestond toen
voornamelijk uit ‘tieners’, met een
paar ouderen als houvast.
Moeilijk
Toch bleef het moeilijk, er waren
weinig jongerenkoren en het was
dus erg lastig om aan geschikte liederen te komen. De meeste teksten kwamen dan ook van bandjes
en elpees. Na het eerste jaar stopte de klarinettist, hij werd vervangen
door Ton Post, die later de nieuwe
dirigent van het Jongerenkoor zou
worden.
Het jongerenkoor bleek zo succesvol, dat de kerk bijna elke mis helemaal vol zat.
Ook werden ze later gevraagd voor
bruiloften en huwelijksjubilea. De
favoriete liedjes waren toen: “Amen”
en “Heer, Ontferm U”.
Gelukkig kwam er later landelijke
ondersteuning voor jongerenkoren,
dit maakte het gemakkelijker om het
repertoire uit te breiden.
Ook bleef het altijd lastig om het
eerste lied tijdens een viering zuiver te krijgen, mede omdat de leden vaak weinig zangervaring hadden (maar dit ruimschoots compenseerde met gezelligheid!).
Dit werd nog lastiger toen ze, tijdens
de renovatie van het kerkgebouw, in
de Nederlands Hervormde Kerk gingen zingen. De vieringen waren erg
knus, maar er was voor de dirigent
minder gelegenheid om aanwijzingen te geven.

het Jongerenkoor. Dit heeft hij gedaan tot en met 1972, omdat hij het
te druk kreeg met school. Hij heeft
toen het stokje doorgegeven aan
Ton Post, 2005†.
Het was voor de heerVermolen altijd belangrijk dat iedereen het leuk
vond, maar toch wilde hij niet dat er
té jonge leden (onder de 12 jaar) op
kwamen. Dit zou dan ten koste gaan
van de kwaliteit van het koor. Het
koor begon met ongeveer 30 leden,
maar dit liep al zeer snel uit naar 60.
Ze repeteerden toen elke dinsdagavond in de Proostdijschool, - waar
hij in die tijd de directeur van was
– en zongen ongeveer eens in de
maand in de kerk. Muziek is altijd al
zijn hobby geweest, hij vond het erg
leuk om te doen. Hij was vaak een
soort ‘nooddirigent’. Toen hij gepensioneerd was moest hij kiezen wat
hij wilde, hij heeft toen niet voor muziek gekozen. Toch kwam je als dirigent niet echt veel in contact met
de leden.
Volgens de heer Vermolen was er
geen echt hoogtepunt, maar was het
hele verhaal een stijgende lijn: het
ging steeds beter. Het koor groeide en de kerkgangers kwamen – in
groten getale – met plezier naar deze ‘nieuwe’ vorm van samen vieren.
Als hij terugkijkt op deze periode is
hij zeker tevreden, hij vindt het leuk
dat het Koor Progression nog steeds
bestaat.
Iets beginnen is niet zo moeilijk,
maar het 40 jaar volhouden is een
hele prestatie!

De Kwakel - In Dorpshuis ‘De Quakel’ aan de Kerklaan 16, kan vrijdag
6 februari vanaf 20.00 uur weer bingo gespeeld worden. De zaal is open
vanaf 19.15 uur, en dan staat ook de
koffie klaar.

Nel Bouwhuijzen
Wordt vervolgd

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Jongeren
De heer Vermolen is op zijn 35e – in
1968 – begonnen met dirigeren bij

Bingo

SOS heeft, zoals bekend, een schoolgebouw gefinancierd in Dar es Salaam,
Tanzania. De school is thans een jaar ‘in bedrijf’ en functioneert heel goed.
Het probleem doet zich voor dat veel kinderen ziek op school komen. Zij
hebben AIDS, tyfus, malaria, cholera of een andere nare ziekte. Heel veel
van deze kinderen hebben geen ouders meer: AIDS heeft hier ook onder de
ouders enorm veel slachtoffers gemaakt. Een hele generatie is weggevaagd.
De meeste zieke kinderen kunnen dus niet thuis worden opgevangen omdat er heel vaak geen thuis is. Soms vormen de kinderen met elkaar een
soort gezin. Soms worden ze ondergebracht bij grootouders, als die er nog
zijn. Deze grootouders kunnen de zorg vaak niet aan. Het is een te grote
fysieke en financiële belasting voor hen.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell legt de zieke kinderen op
matjes in het gebied rond de keuken/kantine van de school. Een andere
geschikte ruimte om de kinderen neer te leggen is niet aanwezig .

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Lezing over archeologie
en De Ronde Venen
De Ronde Venen - Op dinsdag 10
februari zal de heer Ton van Rooijen,
hoofd Meldpunt Archeologie van de
Provincie Utrecht, een lezing geven
over archeologie voor de Historische
Vereniging ‘De Proosdijlanden’.
Wat is archeologie en wat moeten
we ons voorstellen bij ‘archeologische resten’? Welke resten zijn archeologisch gesproken waardevol?
Mag je de toevalsresten zelf houden? Van Rooijen zal deze en andere vragen bespreken op deze avond.
Het grondgebied van de gemeente
De Ronde Venen was ook voor de
start van de veenontginningen bewoond. Resten daarvan in de vorm
van scherven en vuurstenen werk-

tuigen zijn op een aantal plaatsen
op de hogere delen van het gebied
aangetroffen.
Mogelijk betekent dit dat de archeologische ondergrond met boringen
of een groundtracer in beeld moeten worden gebracht. Of dat proefsleuven moeten worden gegraven.
Waar mogelijk worden amateurarcheologen hiervan op de hoogte gesteld en kunnen ze erbij assisteren.
U wordt van harte uitgenodigd om
te komen luisteren naar het boeiende verhaal over onze bodemvondsten, door Ton van Rooijen.
Locatie: ‘De Schakel’, Dorpsstraat
10, Wilnis. Aanvang : 20.00 uur

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Aanstaande zaterdagavond 8 februari organiseert Stichting Serviam weer een gezellige
kienavond in het gebouw van KNA
nabij Winkelcentrum Legmeer.
De zaal is open om 1900 uur en het
kiennen begint om ca. 20.15 uur. Op

deze avond kunt u weer vele mooie
en aantrekkelijke prijzen winnen.
De opbrengst is bestemd voor het
ontwikkelingswerk van de bekende Uithoornse missionarissen. Deze
mensen kunnen daar, met uw steun,
veel leed doen voorkomen of verzachten.
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OPEN AVONDEN 30-JARIG
VEENLANDEN COLLEGE IN BEELD
Het is alweer 30 jaar geleden dat het VeenLanden College is ontstaan uit de Maranatha Mavo en de Havo/Vwo–dependance van
het Hermann Wesselink College te Amstelveen. In 2003 volgde
een fusie met de Paus Joannes Mavo uit Vinkeveen.
Nu, anno 2009, heeft de school twee locaties en is uitgegroeid
tot een omvangrijke streekschool die zich een belangrijke positie
heeft verworven in de gemeente De Ronde Venen als instelling
voor onderwijs en vorming. Uitgangspunt van de school is dat zij
samen met ouders en maatschappij een deel van de opvoedende
taak wil uitvoeren. Naast kennisoverdracht en normen en waarden, is de manier van leren een belangrijk facet. In de snel veranderende maatschappij is het uitgangspunt een “education permanente”.
De school is bovenal een leergemeenschap en daarvan konden de
vele bezoekers zich op de hoogte stellen tijdens de Open Avonden in Mijdrecht en Vinkeveen. Leerlingen, ouders en docenten
stonden klaar om nieuwsgierige leerlingen uit groep acht en hun
ouders te laten ervaren hoe het is om op inspirerende en motiverende wijze onderwijs te krijgen van leraren die hun vak verstaan
en die in staat zijn de inhoud van de lesstof te koppelen aan ontwikkelingen in het dagelijkse leven, waardoor leren plezieriger
en begrijpelijker wordt. Zij lieten zien dat leren op school meer is
dan alleen het volgen van lessen. Dat je op het VeenLanden College ook gestimuleerd wordt mee te doen aan activiteiten op het
gebied van cultuur en sport.
Rector Karin van Oort: “Wij streven ernaar uit elke leerling het
maximale te halen.We plaatsen de leerlingen op het niveau dat
bij hen past. Daarbij wordt goed in de gaten gehouden of de leerling het niet te moeilijk of te makkelijk heeft. Zonodig kan een
leerling aan het einde van het schooljaar op een ander niveau instappen. De mentor speelt een actieve rol voor zowel de resultaten als het welbevinden van de leerling, immers, als een leerling
zich gekend voelt, dan kan hij of zij ook de beste prestaties leveren... Naast de aandacht voor sport en cultuur blijft ons hoofddoel
dat alle leerlingen onze school verlaten met een diploma op zak.
Dat we daarin bovengemiddeld slagen, bewijzen nu al vele jaren
onze meer dan goede examen-resultaten.”
Wat op de leerlingen van groep acht bijzonder indruk maakte was
de enthousiaste manier waarop de leerlingen van het VeenLanden College hen lieten zien hoe er op hun school gewerkt wordt.
Bijgaande foto´s geven hiervan een impressie.

Veel meer foto´s zijn te vinden op
www.veenlandencollege.nl.
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Raadslid en wethouder
bieden excuses aan

Uithoorn/Aalsmeer – Als je de
eerste aarzelende stappen op het
pad der samenwerking zet kan het
wel eens moeilijk zijn hoe je nu verder moet gaan. Dat bleek dus ook
bij de bespreking van de gemeenschappelijke regeling tussen Uithoorn en Aalsmeer. Hoewel er zoals al eerder gemeld al samenwerking bestaat op enkele vlakken zoals belasting en sociale zaken wil
men deze samenwerking uitbreiden. Tijdens de eerste bespreking
bij de raadsvergadering op 22 januari wilde Gemeentebelangen geen
uitspraak doen omdat niet alle stukken op tijd in het bezit van de raad
waren gekomen. De andere fracties
probeerden elkaar bijna te overtreffen in het vinden van uitspraken of
deze samenwerking niet tot ondersneeuwen van de raad in Uithoorn
zou leiden. Uitspraken zoals: behouden wij onze identiteit, wie bepaalt
het beleid, worden wij de dupe als
er een financieel tekort is en dergelijke. Maar de sfeer was bij de ingelaste raadsvergadering op 29 januari duidelijk anders.

excuses door Jan Mollema van de
PvdA, die tijdens de eerste vergadering Aalsmeer had vergeleken met
een puppie dat je kort moet houden. Ook wethouder Jeroen Verheijen kwam met de mededeling dat
zijn uitspraak als metafoor gezien
moest worden.
Wel werd door Gemeentebelangen in de persoon van Jules Bosma aangegeven dat het nog steeds
een beetje koffiedik kijken blijft en
noemde deze de snelheidsverschillen zoals bij de WMO raad die in
Aalsmeer nog niet zo ver is als in
Uithoorn. Ook was Bosma niet helemaal gerust op de uitspraak van
de wethouder dat er geen sprake
is van een fusie. Volgens Bosma is
er als de stap gezet is geen weg terug. Maar ondanks deze bezwaren
staat de fractie niet onwelwillend tegenover samenwerking. GroenLinks
was nu duidelijk positief en noemde
de kwaliteitsverbetering en de efficiency evenals de VVD. Marvin Polak van de VVD vond dat er goed
gekeken moet worden of een project zelf gedaan wordt of wordt uitbesteed en had wel vertrouwen in
het college dat zij de controle blijven
uitoefenen. “Misschien zou er een

nulmeting gedaan kunnen worden
door een onderzoeksbureau.” Ook
Jan Mollema sprak zijn vertrouwen
uit in het college maar zei wel dat
de raad de luis in de pels blijft. Het
CDA vond dat er buiten de tien punten die in de overeenkomst staan
expliciet toestemming gevraagd
moet worden aan de raad en vond
het jammer dat er niet meteen in het
begin een duidelijke uitleg was geweest. Wethouder Jeroen Verheijen
was blij met het totale proces en gaf
aan dat zijn uitspraak over het koest
houden van de hond als metafoor
moest gezien worden en absoluut
niet beledigend was bedoeld. De
enige fractie die tegenstemde was
EDU die, ondanks de toezegging
van de wethouder dat er geen sprake is van een fusie, bleef twijfelen.
Na afloop was er nog even een
misverstand bij het college van
Aalsmeer dat van mening was dat
de ondertekening in het gemeentehuis zou plaatsvinden maar de bedoeling was in het Rechthuis waar
dus ook de ondertekening uiteindelijk plaatsvond. Een eerste stap op
weg naar een goede samenwerking
tussen deze beide gemeentes.

Negenjarige Julia wint de
mooiste prijs ooit!
Winteruitvoering KnA weer
Excuus
Het begon al met het aanbieden van

Mijdrecht - De 9-jarige Julia van
Alphen uit Mijdrecht won het ‘Junior Dance Festival’ tijdens het sinterklaasfeest van Stage Entertainment
en mocht daarom afgelopen zondag
als VIP naar de première van High
School Musical, de musical. Niet
met haar ouders natuurlijk maar
met haar vriendin Maxim!
Zondagmiddag om 13.00 uur werden zij door een zeer luxe auto met
chauffeur thuis opgehaald. De première was in Tilburg, dus de reis
duurde lekker lang. In de auto ontbrak het ze aan niets. Snoep, drinken en natuurlijk de DVD van High

School Musical. Bij het theater werden ze als echte VIPS ontvangen
door beveiliging en pers en liepen
ze natuurlijk over de rode loper naar
binnen, tegelijk met onder anderen
Danny de Munck, Robert ten Brink
en Guus Meeuwis.
De musical was een groot succes
en aansluitend aan de musical was
er een echte Première Party. Kosten noch moeite werden gespaard
met deze High School Musical Party. Veel BN-ers waren met hun kinderen gekomen, dus Julia was niet
de enige die tijdens deze party met
een handtekeningenboekje en een

fototoestel op jacht ging naar bijvoorbeeld Amber en Fabian van ‘Het
huis Anubis’. Natuurlijk heeft ze van
de hele cast van High School Musical een handtekening en staat ze
op de foto met Gabriella (Nathalie
van Gent), Troy (Tommie Christiaan),
Sharpay (Sarah Chronis) en Ryan
(Paul Boereboom).
“Dit was echt super, super, SUPERGAAF”, aldus Julia toen ze op de terugweg haar High School Musicaltasje openmaakte met allemaal leuke High School Musical spullen erin, niet normaal, maar wel de mooiste prijs ooit!’

origineel en afwisselend

Uithoorn - Elke keer merk je weer
dat KnA haar best doet om er iets
origineels van te maken en niet alleen zich te beperken tot het Harmonieorkest. Dat bleek dus ook
weer tijdens de winteruitvoering in
Thamen op 31 januari. Begonnen
werd met het treurspel Romeo en
Juliet. Een suite uit het ballet waar
de melancholieke sfeer tot uiting
komt van de strijd tussen de twee
families de Montagues en de Capulets. Af en toe afgewisseld door een
bijna vrolijke marsmuziek maar met
een onderliggende zware toon. Gevolgd door een lieflijk fluit gedeelte. Daarna volgde Continental Concertino met als soliste Irina Parfenova op de piano. De inleiding wordt
aangegeven door de drums gevolgd
door een waterval van tonen op de
piano met als zachte begeleiding
het harmonieorkest. Mooi samenspel en goed op elkaar ingespeeld
van orkest en piano. Als derde nummer kwam het dameskoor D-F!ine.
De muziek is soul en motown afgewisseld met R& B. De meeste nummers die gezongen worden zijn afkomstig uit de jaren ’60 en ’70. Alicia
Keys, Rhythm & Blues en Emotions
maar ook natuurlijk andere covers.
In totaal zijn er zes solisten. Dit koor
zong voor de pauze de bekende
nummers “You are so beautiful” van
Joe Cocker uit 1974. Verder Where
you lead met als soliste Helen Jansen, Higher and Higher en Sir Duke
van Stevie Wonder als een ode aan

Duke Ellington. Leuke afwisseling
van een langzaam nummer gevolgd
door lekker pittige nummers.
Harmonie
Daarna was het weer de beurt aan
het Harmonieorkest onder leiding
van de als steeds enthousiaste dirigent Ruud Pletting. Oblivion is een
mooi langzaam stuk van de bekende
Astor Piazzolla. De Argentijnse componist die met zijn tango benadering
zorgde voor een vernieuwing van de
tango. De jazzsuite is weer iets totaal anders al heeft het weinig met
jazz te maken ondanks de titel. Dat
heeft te maken met het feit dat de
componist Dimitri Shostakovic in de
voormalige Sovjet Unie niet te veel
jazz mocht maken en men ook eigenlijk niet zo op de hoogte was wat
jazz nou eigenlijk inhield. Shostakovic stak eigenlijk de draak met het
regime en componeerde vrolijke opgewekte marsmuziek. Door de Second Waltz, ook een deel uit deze
jazzsuite, is André Rieu bekend geworden. Je kunt je de mensen voorstellen die op een mooie zomerdag
door de parken drentelen en op de
achtergrond in de muziektent vrolijke muziek waar je zelf vrolijk van
wordt. Het derde gedeelte Finale is de muziek als van een draaiorgel dat gezellige deuntjes speelt. Na
de pauze volgde het bekende stuk
van Pinocchio. Het verhaal is bekend.: Pinocchio die uit hout wordt
gemaakt en door een fee tot leven
wordt gewekt met de neus die gaat

groeien als hij dingen vertelt die niet
waar zijn. Alle elementen van het
verhaal van Disney komen aan bod
in dit muziekstuk.
Pincocio
De vrolijke klanken als Pinocchio tot
leven wordt gewekt. Maar ook de
bloedstollende scène van de haai.
Daarna weer een stuk met Irina op
de piano, namelijk I got Rhythm gecomponeerd door Gershwin in 1931.
In een modern jasje met af en toe
even jaren dertig stijl tussendoor.
Weer het dameskoor D-F!Fine met
als eerste nummer Lady Marmalade met Francis als solist. De bekende hit van de groep Labelle uit 1974
maar later ook vertolkt door Christina Aguilera. September van Earth
Wind & Fire, Always There en als
laatste het bekende Proud Mary,
oorspronkelijk van Creedence Clear
Water Revival en in 1971 vertolkt
door Ike & Tina Turner. In vooral het
laatste nummer komt het meerstemmige effect van het koor prachtig
tot uiting. Als een na laatste nummer Cassiopeia, de ijdele koningin
uit Ethiopië die later een ster wordt
omdat zij het waagt zich te vergelijken met de dochters van de zeegod.
Dan wordt haar dochter Andromeda als zoenoffer vastgebonden bij
de zee, maar gered door Poseidon.
Als laatste het spetterende nummer
Riverdance van het eurosongfestival
in 1993 in Ierland. Mooie afwisseling
van muziek en thema’s bij het midwinterconcert.

Waarschijnlijk al dit jaar de
eerste paal de grond in
bij park Krayenhoff
Uithoorn - Tijdens het persuur vertelde wethouder Jeroen Verheijen
dat er een belangrijke stap is gezet
in het project Park Krayenhoff. Nu
er geen obstakels meer zijn en de
bouwvergunning voor het medisch
centrum is afgegeven moet er alleen nog toestemming van de raad
komen over de overeenkomst tussen Woongroep Holland en de UBA.
Dat zal plaatsvinden in de raad op
12 februari.
Het voorstel wordt dan aan de raad
voorgelegd en als deze geen bezwaren maakt kan de overeenkomst
getekend worden en kan het proces
beginnen en de verwachting is dat

er nog dit jaar gestart kan worden
met het heien. Als tweede punt gaf
de wethouder aan dat de economische visie, die stamt uit 2001, geactualiseerd wordt. Afgelopen jaar is
een aantal bouwstenen aangereikt
voor deze actualisering zoals de discussie rond de Greenport Aalsmeer,
de onderwijs en arbeidsmarkt en
men is bezig met het bedrijventerrein, het detailhandelbeleid en het
toerisme en recreatiebeleid. De visie voor de herstructurering van het
bedrijventerrein zal naar verwachting rond de zomer klaar zijn. Verder is het de bedoeling dat ook voor
de zomer alle details afgerond zijn

en dat in september/oktober de
complete visie gereed is. Als derde punt kwamen de verbeteringen
in de Legmeer aan de orde. Dat betreft dan met name Madelief, Bijvoet
en Boterbloem waar de buitenruimtes opgeknapt gaan worden.
Dat houdt dan in de parkeerterreinen, vervanging van de beplanting,
het planten van nieuwe bomen en
eventueel trottoirs en parkeerplaatsen. Dit staat ook vermeld in het
buurtprogramma en de bewoners
zijn al bij de plannen betrokken. In
totaal is er een bedrag van bijna 7
ton euro voor uitgetrokken.

De Nierstichting is jarig.
Kadotip: word donateur.
Kijk op www.nierstichting.nl
of bel 035 697 80 55.

Expositie tekeningen
Jolanda Schuit in bibliotheek
Mijdrecht - In de expositieruimte & leeszaal van de Bibliotheek
van Mijdrecht hebben in februari en maart 2009 diverse potloodtekeningen van Jolanda Schuit een
plekje. Deze expositie is toegankelijk tijdens de openingsuren van de
bibliotheek. Met haar specialisatie
van het in opdracht realistisch neerzetten van portretten van mens en
dier is Jolanda ondertussen een be-

kende tekenaar in De Ronde Venen.
“Tekenen, is iets dat ik graag doe
voor mijzelf én voor anderen. Om
van een leeg vel papier een ‘emotie
van herkenning’ te maken is en blijft
heel bijzonder.”
In deze expositie extra aandacht
voor The Passion van De Rovenians. Hiervoor heeft Jolanda het logo ontwikkeld; een robuust houten
kruis met witte doeken eroverheen,

ernaast de leegte; dit staat voor de
rust waarin de mens tijd krijgt om
na te denken over het hoe, wat en
waarom. Aanvullend zijn er twee
portretten vanuit deze Nederlands
talige musical te zien. Op zaterdagavond 4 april en zondagmiddag 5
april a.s. kan het publiek in De Willisstee voor de laatste maal genieten van dit indrukwekkende paasverhaal. www.rovenians.nl
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AMENDEMENT RONDE VENEN BELANG MAAKT
BEWONERS BEDRIJVENTERREIN VOORBANCKEN BLIJ:
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WETHOUDER ROOSENDAAL:
“NIET BLIJ MET AMENDEMENT”

KOEDAM RVB:
“AMENDEMENT, TOCH
BEDRIJFSWONINGEN BOUWEN”

VAN BROEKHUIJSEN GB:
“TEGEN HELE PLAN”

DE RONDE VENEN – In een druk bezochte, nu en dan warrige raadsvergadering, waarbij het eerste uur geheel
werd gevuld door vragen van verontruste
burgers en de daaropvolgende twee en
een half uur slechts 1 agendapunt echt
werd behandeld, gingen in ieder geval
de bewoners van het Vinkeveense bedrijventerrein Voorbancken gerustgesteld en tevreden naar huis. Zo’n zestig
andere belangstellenden kregen rond
tien uur te horen, dat ze beter naar huis
konden gaan, aangezien ‘hun’ agendapunt: bouwplan Grutto, Marickenland,
Westerheul en afvalverwerking Oeganda,
maandagavond in de vervolgvergadering
pas aan de beurt zou komen. Jammer dat
de voorzitter dit niet direct tegen deze
bewoners gezegd heeft.
Een kind kon weten dat deze raadsvergadering zeker twee volle avonden (als het
er geen drie worden) in beslag zou gaan
nemen en zo interessant is de raad van
de gemeente De Ronde Venen nou ook
weer niet, dat deze ruim zestig mensen er
zonder reden zouden gaan zitten.
Dat bleek ook wel uit de diverse reacties
van de burgers. “Zonde van mijn avond”,
“Hadden ze dat niet meteen kunnen zeggen”, “Allemachtig, werkt dat altijd zo
hier”, “Als ik mijn werk zo deed, stond ik
snel op straat”, waren enkele van de vele
kritische opmerkingen van de teleurgestelde bewoners.

ONVREDE
Veel onvrede en nog meer vragen waren er te horen bij de 11 insprekers. De
heer Johan van Rijn bijvoorbeeld, bewoner van Voorbancken: “Ons is toegezegd
door de wethouder in het Ronde Tafel
Gesprek, dat wij als bewoners van de bedrijfswoningen aan Voorbancken, onze
bestaande rechten zouden behouden. In
de documenten waar de raad vanavond
over moet gaan beslissen staat dat zeker
niet. Het kan aan ons liggen, maar zoals
het nu beschreven is, worden onze rechten geschonden en wij als kleine ondernemers financieel zwaar benadeeld. Wij
hebben als burger rechten en plichten,
let u als raadsleden erop dat de rechten
en belangen van de burgers niet onnodig
worden geschaad. Als men onduidelijkheid zaait, zal men onrust oogsten”, aldus
Van Rijn.
Wethouder Roosendaal gaf direct ruiterlijk toe, dat hij had toegezegd dat de
bewoners hun bestaande rechten zouden behouden en beloofde dit zo te laten
aanpassen in het voorstel.
WATER
Ook kwam weer aan de orde de ellende
voor de heer Peek van het gelijknamige
autobedrijf. Zijn bouwgrond is in het bestemmingsplan opeens bestemd als water. Hij mag alleen nog bouwen op palen.
Namens de heer Peek sprak ook deze
avond Monique Verweij over deze zaak:
“Tijdens het Rondeveense Tafel Gesprek
(RTG) van 14 januari jl. had ik de indruk
dat diverse aanwezigen de indruk hadden dat gemeente De Ronde Venen een
beetje op de zijlijn heeft gestaan met
betrekking tot de ruiling van de gronden
tussen de heer Peek en Bouwfonds, en
later Memid Investments (Midreth) op
het bedrijventerrein van Mijdrecht.
Echter, het initiatief tot ruiling kwam juist
vanuit gemeente De Ronde Venen (onder verantwoording van wethouder Thijsseling).
In een brief van Gemeente De Ronde
Venen aan Bouwfonds d.d. 3 maart 1993
staat expliciet genoemd dat de verwerving van de gronden van Peek voor de
aanleg/reconstructie van de Veenweg
voor de gemeente de hoogste prioriteit
heeft, en dat in dit verband de gemeente
wenst om van Bouwfonds, danwel via
Bouwfonds de benodigde gronden van
Peek te verwerven.
Tevens staat in deze brief, van de ge-

meente, genoemd dat B&W bereid is om
medewerking te verlenen aan de planologische procedure voor de totstandkoming van een garagebedrijf op perceel
ter grootte van 2500 m².
Bovendien stond in een brief van Bouwfonds aan de heer Peek d.d. 6 oktober
1993 dat de gemeente dreigt te onteigenen als de heer Peek niet met de voorgestelde transactie in zou stemmen.
AFSPRAKEN
Echter, ondanks allerlei afspraken van
Peek met gemeente De Ronde Venen,
Bouwfonds en Midreth over de ruil van
een perceel grond van 5.025 m² bij de
rotonde van de Veenweg (waarop momenteel het zwembad wordt gebouwd)
tegen een perceel grond van 2.500 m²
bouwgrond op het Werkeiland, worden
deze afspraken niet nagekomen.
In voorliggend bestemmingsplan heeft
het perceel van de heer Peek slechts ca.
1.625 m² de bestemming ‘Bedrijf – 1’, dit
terwijl er notarieel is vastgelegd dat hij
2.500 m² bouwgrond zou verkrijgen.
Bovendien zou hij bouwgrond verkrijgen,
en geen bouwlocatie op palen boven het
water.
En de heer Peek kan niet eenvoudigweg
verweten worden dat hij dit maar had
moeten zien, want zelfs de verantwoordelijk wethouder had tot vorig jaar geen
idee dat nog niet alle waterpartijen op
het Werkeiland waren gegraven, immers
meerdere malen heeft hij u als raad, maar
ook de Raad van State, ten onrechte (!)
geïnformeerd dat alle waterpartijen reeds
waren gegraven.
Ik verzoek u bij vaststelling van het bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen
Mijdrecht en Vinkeveen’ de heer Peek
2.500 m² bouwgrond toe te kennen, en
de nadere aanduiding ‘Water’ te laten
vervallen.”

MEE EENS
Diverse raadsfracties, zoals de Christen
Unie/SGP en de Combinatie en het CDA
voelden mee met de ellende van Peek.
De heer Schouten stelde echter dat dit
onderwerp niet bij dit agendapunt thuishoorde. Die grond ligt in het bestemmingsplan Werkeiland. Laten we het een
andere vergadering eens goed bekijken”,
zo zei hij.
Ernst Schreurs van de Combinatie was
verder gegaan met de zaak Peek: “De
fractie van de Combinatie bestuurt graag
op hoofdlijnen en niet op details, maar
soms komen er zaken naar voren, die
toch meer aandacht voor details behoeven. Dit is zo’n zaak.
De heer Peek heeft in overleg met de gemeente na een grondruil een perceel van
2500 m2 verkregen, waarvan 1500 m2
mag worden bebouwd. Vervolgens heeft
hij op verzoek van de gemeente de juridisch eigendom overgedragen aan een
private partij, omdat hiermee voor de
gemeente de verdere afhandeling van de
planvorming eenvoudiger werd. Dit heeft
ertoe geleid dat op de plankaarten van
achtereenvolgens het bestemmingsplan
Werkeiland en het bestemmingsplan Bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen, de
afmetingen van het perceel van de heer
Peek zijn gewijzigd. Lees: kleiner zijn geworden”, aldus Schreurs.
LUISTEREN
Cees Houmes van D66 brak in: “|Wat
heeft dit onderwerp nou te maken met
dit agendapunt”, zo vroeg hij Schreurs.
“Zullen we gewoon het agendapunt behandelen waar we hier voor zitten.”
Schreurs bleef onverstoorbaar: “Als de
heer Houmes gewoon even luistert, hoort
hij waar ik heen wil. Bovendien is op het
perceel water ingetekend, zodat het lastiger wordt om bebouwing te realiseren.
Per saldo is betrokkene er dus fors op
achteruitgegaan en heeft hij inmiddels
bij lange na niet de mogelijkheden die
hij oorspronkelijk had na de grondruil.

In een overeenkomst met Memid, de
private partij, is opgenomen dat, indien
na uitvoering van diverse werkzaamheden waaronder het aanleggen van de
Vermogensweg, het perceel van Peek
niet meer zou voldoen aan de eisen en
wensen van de heer Peek voor het realiseren van een autobedrijf, Memid hem
een ander vergelijkbaar of beter perceel
moet aanbieden. Daar is (nog) niets van
terecht gekomen. Formeel is dat een
zaak tussen Peek en Memid, en het is
wellicht wat naïef dat Peek Memid destijds een volmacht heeft gegeven voor
de planologische afhandeling, ook voor
zijn perceel. Wat overeind blijft is dat
de bestemmingsplannen Werkeiland en
Bedrijventerrein Mijdrecht en Vinkeveen
onder verantwoordelijkheid van de gemeenteraad zijn opgesteld en door haar
zijn en hopelijk worden goedgekeurd.
Mijn fractie is daarom van mening dat
er op de gemeente toch minstens een
morele plicht rust om zich in te spannen
deze onbedoelde beperking van rechten
van betrokkene te repareren. Ik roep namens mijn fractie het college dan ook op
dit toe te zeggen en de raad hierover nader te informeren”, aldus Schreurs.

MEE EENS
Ook Jan van Loo van het CDA vond dat
er naar de zaak Peek gekeken moest
gaan worden: “Ook wij vinden dat hij het
verdient dat er ruimhartig naar gekeken
gaat worden. Ben het eens met het voorstel van de Combinatie.”
Wethouder Roosendaal kon zich vinden
in het idee van Peek: “Ik blijf erbij, het bestemmingsplan is onherroepelijk, kunnen
we weinig meer mee, maar we kunnen
eens kijken wie nou de grote boze wolf
was, wie er heeft zitten slapen, enz. Ik zeg
ook, laten we er eens over praten. Ik beloof u dat we op korte termijn dit zullen
doen. Alleen is het misschien verstandig
om dat besloten te doen, misschien ligt
het namelijk hier en daar wat gevoelig.”
En als blijkt dat er foutjes gemaakt zijn,
kunnen we dat misschien repareren,
eventueel met een procedure”, aldus de
wethouder.
SLOOTJE
Ook was Herman van Schaick weer een
van de insprekers. Tijdens de RTG van
16 januari jl. had hij ook al zijn klachten
neergelegd, maar er was weinig mee
gedaan blijkbaar: “Ik geef het maar op.
Ik heb al eerder gezegd: mijn slootje is
slechts 1 meter breed. Op de plankaart
die nu moet worden goedgekeurd door u,
staat er dat hij 4.5 meter is. De ambtenaar
die nog tijdens de RTG had beloofd dat
zij persoonlijk bij mijn sloot zou komen
meten, kwam daar al snel op terug.
Ze legde mij uit dat dat planologisch
niet zoveel uitmaakt of de grenzen feitelijk kloppen of niet. En dat de ene sloot
350% breder is, schijnt niks uit te maken
volgens de ambtenaar.
Misschien is dit goed nieuws voor alle
ondernemers: je hoeft het dus niet zo
nauw te nemen met allerlei begrenzingen, doet de gemeente ook niet.
VOORGELOGEN
Ik heb bij de gemeente de keurontheffing
opgevraagd voor het MOB complex. In de
keurontheffing staat welk water gedempt
mag worden, wat weer gegraven dient te
worden, kortom, alles wat met water te
maken heeft.
Ik kreeg als antwoord van de gemeente
dat een keurontheffing planologisch niet
relevant is. Dus de gemeente kan een bestemmingsplan maken zonder rekening
te houden met waterafvoer, waterberging
enz. En inderdaad dat blijkt wel in de
praktijk... het bestemmingsplan MOB is
door de Raad van State vernietigd omdat
de waterparagraaf niet deugde. En wat
doet de gemeente in dit nieuwe bestemmingsplan? Niets.
Ik heb ondertussen zonder problemen de

SCHREURS (DE COMBINATIE):
“WE MOETEN WAT DOEN”

BEDRIJVEN OP VOORBANCKEN MOGEN TOCH BEDRIJFSWONINGEN BOUWEN

keurontheffing van de waterbeheerder
ontvangen en wat schetst mijn verbazing:
er staat onder dat dit ook is toegezonden aan het college van burgemeester
en wethouders. Dit terwijl hier nog geen
twee weken geleden door een ambtenaar
wordt verteld dat de gemeente de Keurontheffing niet heeft. U wordt voorgelogen als raad, door uw eigen ambtenaren”,
aldus Van Schaick
WONING
“En omdat de gemeente fouten heeft
gemaakt in het bestemmingsplan MOB
complex en de Raad van State het vernietigd heeft, kreeg ik een ander probleem. Mijn woonhuis had de bestemming burgerbewoning in dit vernietigde
bestemmingsplan, wat echter door deze
raad wel was goedgekeurd. En nu wil
deze ambtenarendom door hun eigen
fouten ervan profiteren door er een bedrijfswoning van te maken. Er staat een
identiek woonhuis tegenover mijn huis:
dat heeft woonbestemming. Aan de Industrieweg 4 is een vergelijkbare kavel
met burgerwoning en een bedrijf. Het is
dus gewoon mogelijk om de bestemming
burgerbewoning ongewijzigd te laten. Het
is onwil als het niet kan. Dit hele bestemmingsplan hangt van fouten, blunders en
leugens aan elkaar. Het zal mij verbazen
als uw raad met dit broddelwerk akkoord
gaat”, aldus Van Schaick
AMENDEMENT
Ook deze zaak vond de raad belangrijk
genoeg om nog eens nader te bekijken,
hetgeen niet zou moeten inhouden dat
het bestemmingsplan niet goedgekeurd
zou moeten worden. Het moest zelfs
deze avond voor 12 uur, anders zou alles
voor niks zijn geweest.
Het leek even dat de raad het niet eens
zou worden over het punt, mogen de bewoners van bedrijventerrein Voorbancken
nu wel of geen bedrijfswoning bouwen
als zij er nog geen een hebben.
Jan Willem Koedam van Ronde Venen
Belang kwam met de oplossing. Hij
diende een amendement in met de volgende inhoud: “Overwegende dat er op
Voorbancken bedrijfswoningen staan,
doch een aantal bedrijven op Voorbancken heeft nog geen bedrijfswoning. Wij
besluiten aan het ontwerp bestemmingsplan toe te voegen: Burgemeester en
wethouders zijn bevoegd om voor bedrijventerrein Voorbancken (plankaart 2)
per bedrijf ontheffing te verlenen voor de
realisatie van ten hoogste 1 bedrijfswoning, waarvan de inhoud niet meer dan
500 m3 mag bedragen. De dienstwoning
moet met de voorgevel tenminste 5 meter
uit de voorste gevelgrens gebouwd worden. Deze ontheffingsmogelijkheid kan
worden toegepast binnen twee jaar na
vaststelling van het bestemmingsplan”,
aldus Koedam in zijn amendement.
NIET DOEN
Wethouder Roos was niet blij met dit
voorstel en ook de fracties van de Combinatie, D66 en Christen Unie/SGP en twee
van de drie leden van de VVD vonden het
ook niks.
Wethouder Roosendaal: “Ik ben hier echt
niet blij mee. Je creëert nu rechtsongelijkheid met de bewoners van bedrijventerrein Mijdrecht. Ik moet het u ten
stelligste afraden. Ik ben ook erg bang,
dat ook de provincie hier niet mee kan
instemmen.”
De meerderheid van de raad was het niet
eens met de wethouder en het amendement werd met 16 stemmen voor en
7 tegen aangenomen (tegen waren de
fractie van de Combinatie, D66 en twee
van de drie leden van de VVD). De bewoners uit Vinkeveen waren blij. Het
ontwerp bestemmingsplan werd uiteindelijk aangenomen met alleen de stem
van Bert van Broekhuijsen van Gemeente
Belangen tegen.
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Na 18 jaar bij stichting De Baat haar werk te hebben gedaan in de organisatie en uitvoering van
projecten in de sociaal-maatschappelijk sfeer, is
Anneke van Breukelen-Overmars op 14 januari
jl. daarmee officieel gestopt. Afgelopen donderdag konden betrokken collega’s en andere belangstellenden tijdens een receptie in Allround
nog een keer met haar van gedachten wisselen.
Anneke (62), echtgenote van wethouder Jan van
Breukelen, heeft zich meer dan de helft van haar
leven gewijd aan de zorg voor anderen. Zij deed
dat deels in de vorm van een betaalde functie bij
de WORV (Welzijn Ouderen De Ronde Venen) dat
in 2008 met de stichting Leefbaarheid opging
in De Baat en deels als vrijwilligster. Dat laatste
voerde echter wel de boventoon. Anneke heeft in
al die jaren legio sociaal-maatschappelijke projecten en zorgfuncties opgezet en uitgevoerd binnen de genoemde welzijnsorganisaties. Het laatst
in de functie van Coördinator Mantelzorg. Ook
was zij de stuwende kracht en initiatiefneemster
bij de opzet van het Alzheimer Café De Ronde Venen en de stichting Thuis Sterven. Voorts heeft zij
zich vele jaren beziggehouden met de organisatie
van de jaarlijkse Vrijwilligersdag. De onbaatzuchtige inzet voor de medemens en de degelijkheid
waarmee een en ander werd uitgevoerd, dwingt bewondering en
respect af. De Nieuwe Meerbode
had een gesprek met haar.
Op 14 januari jl. ben je bij stichting De Baat na 18 jaar gestopt
met je activiteiten als vrijwilliger. Waarom die datum? Heeft
dat met jouw leeftijd te maken?
“Even voor alle duidelijkheid, ik ben
als medewerkster van De Baat gestopt, niet als vrijwilliger! Bij De Baat
was ik zestien jaar in loondienst.
Twee jaar geleden ben ik eigenlijk
al met de vut gegaan, maar ik wilde
nog wel blijven werken. Gedurende
die tijd heb ik als volontair 12 uur
per week mijn krachten gewijd aan
de opzet van het Steunpunt Mantelzorg. Eind 2008 vond ik het tijd
om écht te stoppen en dat werd na
Nieuwjaar op de veertiende bekend
gemaakt. Nu ik nog gezond ben wil
ik wat meer tijd besteden aan onze
dochters en de vier kleindochters
die we hebben. Daarnaast blijf ik
ook wel wat vrijwilligerswerk doen.
Het heeft dus niets met mijn leeftijd
te maken.”
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Jouwe laatste functie bij De Baat was Coördinator
Mantelzorg. Wat hield dat in?
“Mijn werk bestond hoofdzakelijk het emotioneel en
tactisch ondersteunen van mantelzorgers die het nagenoeg altijd zwaar hebben als ze voor iemand, voornamelijk een familielid, de zorg op zich nemen. Dat kan
een heel breed terrein zijn. We hebben daarvoor een
Mantelzorgsalon in het leven geroepen. Daar komen
de mantelzorgers geregeld bij elkaar om over allerlei
onderwerpen en voorvallen te praten. Dat gaat met een
lach en een traan. Aan het einde van de sessie krijgen
ze vaak een bloemetje als waardering voor wat ze doen.
Bij de WORV heb ik de aanzet gegeven tot oprichting
van het project ‘Thuis Sterven’. Toen dat een zelfstandige stichting werd heb ik mij daaruit teruggetrokken,
maar ben daar nog wel een aantal jaren als vrijwilligster actief geweest. Een ander project dat we hebben
opgezet is het Alzheimer Café als steunpunt voor de
dementerende mens. Elke tweede woensdag van de
maand zijn mantelzorgers, licht dementerenden en verdere belangstellenden twee uur lang van harte welkom.
Aangezien dit een succes was wilde ik dit graag in een
breder perspectief zien. Daaruit is de aanzet gegeven
tot de oprichting van het Alzheimer bestuur afdeling
West-Utrecht. Vanzelfsprekend heb je daarbij hulp no-
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der de supervisie van de WORV, dat mijn aandacht had.
Later is dat een zelfstandige stichting Spel en Sport 55
plus geworden. Het heeft allemaal mijn station gepasseerd.”
Je hebt je ook ingezet bij de organisatie van de
Vrijwilligersdag. Is het idee destijds door jou geopperd zoiets te organiseren of was het er al en
trad je toe tot de organisatie om mee te helpen?
“Ik vind het leuk de jaarlijkse Vrijwilligersdag te organiseren. Dat blijf ik doen. Weliswaar heb ik niet meer
de verantwoording, maar wil mijn steentje toch bijdragen. Verder verzorg ik cursussen voor zorgvrijwilligers
bij De Baat. Elke maand is er een themaochtend waar
alle zorgvrijwilligers welkom zijn, zoals die van de Zonnebloem, Rode Kruis, Kerken, Inloophuis ’t Anker, Thuis
Sterven, Johannes Hospitium en meer. Die kunnen zich
daarvoor inschrijven. De laatste keer was het onderwerp blinden en slechtzienden, maar we gaan ook een
keer Turks koken en het onderwerp communicatie zal
eveneens ter sprake komen. Zo zijn er allerlei onderwerpen te bedenken. Ik organiseer dat samen met Hil
Veger. Door het Alzheimer Café kwam ik in aanraking
met de Geheugenpoli van het Hofpoort Ziekenhuis. In
een van de folders die er lagen las ik wat men doet
en dat er vrijwilligers werden gevraagd om patiënten
bij hun onderzoek te begeleiden. Ik heb
mij aangemeld en ben er inmiddels
een paar keer geweest om dat te doen.
Dacht ik toch een beetje uit beeld te
zijn hier. Niets is minder waar. Ik kom er
weer veel mensen uit De Ronde Venen
tegen.”
Gezien de inzet die je als vrijwilliger
op diverse terreinen hebt laten zien
de laatste jaren, lijkt het niet eenvoudig iemand te vinden die jou kan
opvolgen. Of is die er wel?
“Toch wel. Esther Smit (35) komt mij
voor het steunpunt Mantelzorg aflossen. Die is nog jong en kan er tegenaan. Dat is een betaalde baan. Ik vind
het een prettige gedachte dat er iemand is gevonden die mij heeft willen
opvolgen. Belangrijker is dat het werk
doorgaat.”
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Hoelang heb je vrijwilligerswerk
gedaan en heb je daarnaast ooit
een betaalbare maatschappelijk
baan gehad? Wat is jouw achtergrond, de zorg misschien?
“Nee, in de opleidingsfeer heb ik
nooit iets met de zorg te maken gehad. Als meisje mocht je vroeger niet doorleren, dat
was nu eenmaal zo. Ik moest naar de huishoudschool.
Daarna heb ik in Uithoorn in een manufacturenzaak
gewerkt en bij een winkel voor woninginterieur totdat
ik zwanger werd van onze eerste dochter. Intussen was
ik wel met Jan getrouwd. Hij was destijds werkzaam
in de bouwbranche en later als ambtenaar in Amstelveen. Als je zwanger was en kinderen kreeg stopte je
met werken. Ik ben geboren in Maarssen maar wij zijn
verhuisd naar Wilnis. Hier heb ik vanaf mijn derde jaar
tot nu toe gewoond. Ons gezin is altijd heel sociaal
voelend geweest en dat is nu nog zo. Ik heb mij altijd
met mensen om mij heen beziggehouden, ook na mijn
huwelijk.
Zo’n dertig jaar geleden kwam ik in aanraking met de
Zonnebloem. Dat sprak mij aan en heb mij daar 25 jaar
lang als vrijwilliger ingezet, waarvan een aantal jaren
in het bestuur. Al met al heel dankbaar werk. Het is
al weer vijf jaar geleden dat ik daar afscheid nam. Om
verder te komen moest ik mij ontplooien en dus ben ik
naar de moedermavo gegaan om mijn basiskennis bij
te spijkeren. Vervolgens heb ik een driejarige cursus
Middelbare Beroepsopleiding Sociale Dienstverlening
in Utrecht gevolgd. Dat hield ook in dat je 20 uur stage
moest lopen bij een welzijnsorganisatie. Daarvan heb
ik 8 uur ingevuld bij de Zonnebloem en 12 uur bij wat
toen de WORV was (Welzijn Ouderen De Ronde Venen). Na mijn stageperiode kon ik bij de WORV blijven
en kreeg daar een betaalde baan. En de Zonnebloem
deed ik erbij. Meer dan de helft van mijn leven zit ik dus
in het vrijwilligerswerk en de mantelzorg.”

Er gaan stemmen op dat het steeds
moeilijker zal worden om vrijwilligers te krijgen voor uiteenlopende
sociaal-maatschappelijke activiteiten. Het zijn meestal de ouderen die
de kar trekken. Jongeren zeggen er
geen tijd voor te hebben of zien het
niet zitten. Deel jij die mening of zie
je toch wel lichtpuntjes?
“Ja, die zie ik wel degelijk. Ook al als
je constateert hoeveel vrijwilligers er nu
ook bij De Baat en andere instellingen
zijn, hebben we (nog) niet te klagen. En
bij Allround zijn er ook behoorlijk wat
jonge vrijwilligers die daar meehelpen
en allerlei zaken organiseren. Dat valt
dus reuze mee. Maar dan beperk ik mijn blikveld tot
De Ronde Venen. Ik weet niet hoe het er in de grote
steden voorstaat. Wat ik wel verwacht is dat we naar
een ander soort vrijwilliger gaan, namelijk die zich richt
op bepaalde deelgebieden. Iemand die altijd in de veiligheidsbranche heeft gewerkt of nog werkt, zal zich bij
het veiligheidsproject thuis voelen, een accountant bij
de administratie, een timmerman bij de klussenservice,
een hovenier als het om tuinen gaat en zo meer. Er zullen ook vrijwilligers komen die gaan ‘shoppen’. Zij stellen een bepaalde hoeveelheid tijd te beschikking die
zij willen invullen met iets wat zij leuk vinden. Na enige
tijd trekken ze zich terug om weer wat anders te gaan
doen. De traditionele vrijwilliger die net zoals ik veel
vrije tijd wil opofferen en breed inzetbaar is, zie ik stilaan van het toneel verdwijnen. De mantelzorg is er een
voorbeeld van. Voor bepaalde onderdelen daarvan krijg
je al minder mensen die zich beschikbaar stellen.”

“Je moet de juiste
mensen op het juiste
moment tegenkomen”

Anneke van Breukelen-Overmars
dig om een programma te maken en er uitvoering aan
te geven. Het opvallende was dat ik dan altijd de juiste
mensen op het juiste moment tegenkwam. Naast het
organiseren van de sessies bezochten we ook mensen
thuis. Verder organiseren we ook regelmatig de Dag
van de Mantelzorg. In november hebben we dat nog
gedaan. De bedoeling is dat we niet alleen mensen in
het zonnetje zetten, maar ook nieuwe mantelzorgers
willen werven. Daarvoor hadden we een actie bedacht
in de trant van: ‘Geef u op, want Mantelzorg is topsport’.
Die slogan sloeg kennelijk aan want er hebben 75 mensen op gereageerd. De zorg voor elkaar is iets wat weer
in beeld komt. Dat is wel eens anders geweest.”

Je hebt méér vrijwilligerstaken vervuld dan uitsluitend als coördinator. Onder andere de zorg
van maaltijdvoorziening, oppas- en klusjesservice
en alarmeringsprojecten. Wat versta je onder de
laatste drie?
“Zoals het wordt vermeld. Het aansturen van collega’s en vrijwilligers die bijvoorbeeld bij iemand thuis
de (dementerende) partner gezelschap wil houden als
de ander bijvoorbeeld boodschappen wil doen of even
wil gaan sporten. Het sturen van een klusjesman of
–vrouw naar ouderen om een schilderijtje op te hangen, een lekkende kraan herstellen, een snoer aan een
stekker te zetten of een terrastegeltje recht te leggen.
Simpele zaken die bij elkaar niet langer dan 1 of 2 uur
mogen duren. Het alarmeringsproject houdt in dat ouderen of zorgbehoevenden een alarmsysteem in huis
krijgen waarbij in geval van nood dit een melding naar
een centraal punt stuurt waarna iemand gaat kijken
Vloeit dat vrijwilligerswerk voort uit een bepaalde wat er aan de hand is. Toen dat allemaal bij het Serovertuiging? Anders gezegd, hoe komt iemand er- vicepunt De Ronde Venen werd ondergebracht heb ik
toe zoveel vrijwilligerswerk te gaan doen?
mij uitsluitend geconcentreerd op het steunpunt Man“Nee, dat zit kennelijk in de genen. Wij deden en doen telzorg. Dat moest wat beter gestructureerd worden en
allemaal vrijwilligerswerk en voelen ons sterk betrok- dat heb ik op mij genomen. Daarnaast was er ook nog
ken bij de samenleving. Dat is altijd zo geweest.”
het project ‘Beter bewegen voor ouderen’, toen nog on-
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Stel dat jouw echtgenoot Jan straks geen wethouder meer zal zijn. Dan verandert er thuis wat. Is
dat dan definitief einde verhaal vrijwilligerswerk
en trek je er samen op uit, of blijft er altijd wel
ruimte over om iets voor de samenleving te betekenen?
“Wij zijn sowieso geen mensen om lange reizen te maken. Daarentegen zijn we graag thuis, en tuinieren ook
graag. Natuurlijk gaan we er af en toe wel eens op uit.
Daar krijgen we nu wat meer tijd voor, helemaal als
Jan met de komende herindeling voor de deur straks
wethouder af zou zijn. Vanzelfsprekend profiteren onze
kinderen en kleinkinderen daar ook van.
Het was voor mij wel een moeilijke beslissing te stoppen met werken. Je kon iets doen voor een ander en
dat gaf mij een dankbaar gevoel. Ook al doe ik een
stapje terug, toch zal er altijd ruimte zijn voor vrijwilligerswerk. Daar blijf ik actief in. Op die manier hoop ik
nog iets voor de samenleving te kunnen betekenen.”
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Autobedrijf Vossestein
begeleidt jong talent
Nieuwer Ter Aa - Het uurtarief
van Autobedrijf Vossestein kan nog
voordeliger dan het al was. Dit bleek
maandag tijdens een leerlingenbezoek van de School met de Bijbel.
Het bedrijfsbezoek vond plaats in
het kader van het project ‘vervoer’.

Presentatie ondernemingsplan Westhoek Wonen

Betrokken, duurzaam en
midden in de wijk
De Ronde Venen - Op donderdag
29 januari presenteerde Westhoek
Wonen in Mijdrecht haar plannen
voor de komende vier jaar. Hoofdgedachte achter het plan en tevens
de titel van het ondernemingsplan
is Bewegen in Wonen. De drie belangrijke thema’s zijn: duw tegen
de woningmarkt, midden in de wijk
en duurzaamheid. Westhoek Wonen heeft zichzelf ten doel gesteld
de komende vier jaar 600 extra verhuisbewegingen te realiseren.
De corporatie, actief in De Ronde Venen en Abcoude, gaat daarvoor bestemde huurwoningen verkopen en gericht bouwen aan nieuwe koop- en huurwoningen. Daarnaast investeert Westhoek Wonen
de komende jaren in leefbaarheid in
wijken en kernen en het isoleren en
ventileren van woningen.
Belangrijke doelstelling bij het formuleren van het ondernemingsplan
van Westhoek Wonen was dat de
ideeën en opvattingen van belanghebbenden de basis vormen van het
plan. Huurders van Westhoek Wonen, gemeentelijke bestuurders en
anderen hebben in bijeenkomsten
meegedacht over de te varen koers.
Met succes, want het plan dat er nu
ligt kan op brede steun rekenen.
Duw
Op dit moment wonen te veel mensen in huizen die niet optimaal bij
hun woonwensen aansluiten. De
woningmarkt is verstopt. Voor veel
gezinnen is de kloof tussen een betaalbare huurwoning en een eigen
koopwoning te groot. Zij blijven in
hun huurwoning, waardoor starters
lang op zo’n woning moeten wachten. Ook ouderen zijn een doelgroep
die extra aandacht verdient. Zij willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Dat kan als
er voldoende gelijkvloerse wonin-

gen voor hen beschikbaar zijn. Tot
slot moeten er mogelijkheden gecreëerd worden voor gezinnen die
graag wat ruimer willen wonen en
eigenlijk vast zitten omdat er geen
passend aanbod is op de koop- of
huurmarkt. Westhoek Wonen gaat
een aantal stappen nemen om de
woningmarkt een duw te geven.
Verkoop van een bepaald deel van
de huurwoningen met garantie tot
terugkoop.
Gerichte ontwikkeling van een gevarieerd woningaanbod met betaalbare huur- en koopwoningen en
voorzieningen voor bepaalde doelgroepen.
Intensieve benadering van huurders
om hun wensen met betrekking tot
wonen zoveel mogelijk overeen te
stemmen met het nieuw te creëren
aanbod.
Gerichte toewijzing van aldus vrijkomende huurwoningen.
Verbeteren
Westhoek Wonen verhuurt woningen in een mooie, landelijke omgeving, dicht bij de Randstad. Toch zijn
er ook minder positieve geluiden.
Jongeren trekken weg, ouderen raken in een isolement door het wegvallen van openbaar vervoer of een
gebrek aan voorzieningen en een
deel van de mensen ervaart een onprettig gevoel ’s avonds laat.

Duurzaamheid
Afgelopen jaren zijn de energiekosten jaarlijks met 5 tot 10 procent gestegen. De huurkosten zijn in deze
periode veel minder gestegen. Westhoek Wonen gaat nu met medewerking van de huurders investeren
in het beter isoleren en ventileren
van woningen. Huurders gaan weliswaar een wat hogere huur betalen, maar besparen dat bedrag vervolgens aan energiekosten. Tochtige woningen voorkomen is beter
voor de gezondheid en het comfort.
Westhoek gaat voor het milieu en
voor het comfort én de portemonnee van haar huurders.
Ambitieus
Het ondernemingplan staat vol ambitieuze plannen. Hoewel bouwen een lastig te voorspellen proces is, en het economisch tij niet
meewerkt, is directeur Tom Burgers overtuigd van de haalbaarheid
van het plan. “Wanneer één traject
geen doorgang vindt, compenseren
we dat met een ander project.” Het
ondernemingsplan is een plan waar
men Westhoek Wonen aan mag
houden. Burgers: “Huurders mogen
Westhoek altijd aan haar jasje trekken als hun individuele situatie om
een oplossing vraagt

Westhoek Wonen wil daarom de komende jaren (blijven) investeren in
voorzieningen als servicepunten,
maar ook in buurtfeesten, opruimacties en brede scholen.

Maar laat ik daarbij geen zoete
broodjes bakken. Ik ga niet over de
hele wereld en fouten uit het verleden kan ik niet altijd meteen rechtzetten. Maar bij Westhoek Wonen
staat de deur altijd open voor onze
huurders en hun vragen.”

Hierbij zoekt de corporatie actief
naar samenwerking met gemeenten, bewoners en andere betrokkenen. Burgemeester van de gemeente De Ronde Venen, Marianne Burgman, zegt hierover: “Het begint met
goed luisteren en dan valt het qua
investeren uiteindelijk wel mee.”

Aan het einde van de bijeenkomst
werd aan de aanwezigen gevraagd
of zij geloof hadden in de plannen
en mee wilden bewegen met Westhoek Wonen. Vrijwel alle aanwezigen maakten door op te staan kenbaar te geloven in de plannen van
Westhoek.

De leerlingen van de school uit Nieuwer Ter Aa werden begeleid door de
jufs Aliet en Tineke. Ze ervaarden
zelf het verschil tussen grote en kleine auto’s. Zo duwden de leerlingen
uit groep 1 en 2 een kapotte Audi
A8 naar binnen én een Suzuki Alto.
‘Wat is die Audi zwaar zeg, geef mij
die kleine auto maar’, zo reageerde een van de leerlingen. Jan Vossestein tegen de leerlingen: ‘de kleine auto neemt kleine slokjes benzine, de grote auto slurpt’. ‘Oh’, reageerde een van de leerlingen ‘slurpen mag niet!’ Eerste Autotechnicus
Reijer Vossestein gaf samen met directeur Jan Vossestein aanwijzingen
aan het jonge talent. Een auto die
op de brug stond werd nauwkeurig
vanaf de onderzijde bekeken. Ook
monteerden leerlingen een wiel op
een auto. Het bezoek werd afgesloten met een bezichtiging van de auto’s in de showroom. Iedere leerling
kreeg een frisbee mee. Het uurtarief

Mijdrecht – Afgelopen weekend
vond in het sfeervolle Partycentrum
De Meijert de V.I.O.S. jaaruitvoering
plaats. Op zowel de zaterdagavond
als de zondagmiddag was de zaal
tot op de laatste plaats bezet. In een
goed opgebouwd programma en
een ontspannen entourage lieten de
ervaren muzikanten en majorettes
maar ook de allerjongsten zich van
hun beste kant horen en zien.
MusicKidz
Voor de pauze was het vooral de
jeugd dat de klok sloeg. Op het openingsnummer “We’re all in this together” marcheerden 36 MusicKidz
het podium op. Onder leiding van

MusicMums Renata Groen en Sandra van Kruyssen speelden ze op de
blokfluit. Ook zongen ze een zelfgeschreven liedje waarbij ze zichzelf
begeleidden op diverse slagwerkinstrumenten. Een genot om naar te
kijken.
Majorettes
De eerstejaarsmajorettes brachten Disney weer tot leven. Een heel
leuke show waarbij de meisjes helemaal opgingen in het uitbeelden
van de verschillende Disneyfiguren
die in de muziek voorbijkwamen. De
tweedejaars brachten een show op
het van de popgroep Toto bekende
“Hold the line”. Deze meiden hebben

al een aantal twirltechnieken onder
de knie en zijn hard op weg om door
te stromen naar de minirettes. De
minirettes op hun beurt lieten zien
waarom zij in Nederland al samen
met de Showband op straat lopen.
Op “The Sound Of Philadelphia”
twirlde deze groep van maar liefst
16 meiden een fraaie show.
Onder begeleiding van de Show& Marchingband presenteerden
de majorettes zich op het nummer
“Oye Como Va” van Carlos Santana. Afgelopen jaar heeft deze jonge
groep met hun Chicago-show aan
verschillende wedstrijden deelgenomen. Er is hard gewerkt om met
nog moeilijkere technieken overweg

van Vossestein geldt als een van de
laagste in de regio. Jan Vossestein
met een knipoog naar de hardwerkende leerlingen: ‘met zoveel hulp

van leerlingen kan het uurtarief nog
wel verder omlaag!’ Meer foto’s van
het schoolbezoek zijn te vinden op
www.vossestein.nl.

Technieknascholingsavond
leerkrachten drukbezocht
shop werd gegeven door kunstenares Reina Oversteegen.

Wilnis - Op dinsdagavond 27 januari jl. vond de technieknascholingsavond plaats in basisschool de
Schakel in Vinkeveen. Er waren die
avond 52 leerkrachten uit de gemeente om zich te laten bijscholen op diverse techniekgebieden. Zo
konden de leerkrachten die deelnamen aan de eerste workshop, gegeven door Suzanne `t Hart, zich laten
informeren over de mogelijkheden
van VTB-pro (Verbreding van Techniek in het basisonderwijs voor professionals). De scholen in de gemeente kunnen zich namelijk voor
een gratis techniektraject bij Hoge
school InHolland aanmelden, waarbij diverse trainingssessies, Science centra -bezoeken en begeleiding

op maat door een VTB-pro trainer
kan worden verzorgd. Voorts kwam
aan bod hoe een goede techniekles volgens het zevenstappenmodel
van Van Graft en Kemmers verloopt
(Volgens confrontatie, verkennen,
experiment opzetten, experiment
uitvoeren, conclusies trekken, presenteren en verdiepen) en hoe het
”Leren Ontdekkend en Ontwerpend
leren (LOOL)” bij techniek volop in
de belangstelling staat. De eerste
opzet tot een volledige leskist “Spiegelen” werd vervolgens besproken,
evenals techniek aanbieden volgens
het “verhalend ontwerpen” waarbij met behulp van prentenboeken
sleutelvragen tot techniek centraal
kunnen staan. De tweede work-

te kunnen. Het resultaat van deze
inspanningen mocht er zijn.

band en majorettes de aanwezigen
mee naar de glitter en glamour van
“Broadway”.

BlokfluitKidz
Niet alleen de MusicKidz zijn lekker
bezig. Ook de BlokfluitKidz lieten
goed van zich horen. De vijf dames
hebben ongeveer anderhalf jaar les
van Renata Groen. Ze speelden het
schitterende “Ode an die Freude”
van Ludwig von Beethoven, gevolgd
door het spannende “Het wordt een
beetje donker”. Van de ijselijke gil
aan het einde van dit nummer heeft
uw verslaggever nog de koude rillingen.

Jaaruitvoering van V.I.O.S.
wederom een groot succes

Eerste Autotechnicus Reijer Vossestein houdt Machteld Sloesarwij omhoog
zodat ze zelfstandig de brug kan bedienen om de auto te laten zakken. In het
kader van het project ‘vervoer’ bezochten leerlingen van de School met de Bijbel het autobedrijf.

Slagwerk
Het slagwerk nam afscheid van een
“oude bekende”. Het in 2003 door
instructeur Marcel Verschoor geschreven “New Basic” werd voor het
laatst uitgevoerd. Het melodische
slagwerk daarentegen kwam met
een nieuwe medley “Gloria Estefan
for Bells” en zorgde weer voor momenten van intens kippenvel met
het nummer “Heaven”. Als laatste voor de pauze namen de Show-

Verloting
In de pauze was er de traditionele
verloting. Alle lootjes zijn verkocht,
zodat de rijkgevulde prijzentafel aan
het einde leeg was en de penningmeester met een brede glimlach de
koning te rijk was.
Show- & Marchingband
Na de pauze was het de gevestigde orde die het programma vulde.
Allereerst de showband met muziek
uit de musical Tarzan, gevolgd door
weer een spetterend stuk slagwerk
met een hoofdrol voor Tim van Putten, Casper van Vliet en Jordy van
de Meer op de bekkens.
En in het laatste blok van de uitvoering werd de muziek van de nieuwe
taptoeshow gepresenteerd. Want
V.I.O.S. gaat na een aantal jaren afwezigheid weer terug naar de taptoevelden. Het wordt weer een fantastische show op muziek van de
legendarische Ierse popformatie

Techniek
De leerkrachten gingen hierbij met
een creatieve techniek aan de slag:
Glas Applique. Hierbij verlijm je gekleurd glas op een transparante onderlaag. Bij dit proces wordt
glas gekozen, gebruik gemaakt van
reeds bestaande vormen (scherven)
en waar nodig glas bijgesneden. Het
maken van een compositie en dat
netjes of juist zo chaotisch mogelijk verlijmen kwam aan bod. Deze
techniek is eigenlijk alleen na heel
goede uitleg en begeleiding in een
groepje van maximaal 4 kinderen
aan te bieden in bijvoorbeeld een
techniekcircuit. De resultaten waren
creatief en mooi en veel leerkrachten vonden het erg leuk kennis te
hebben genomen van deze techniek. Tot slot was er nog een derde workshop voor “Techniek en ICT”,
gegeven door Menno Deen. Hierbij
stond “gaming” centraal. Via diverse prachtige interactieve spellen zoals “Red Fred” en “Tech Ed” kunnen
kinderen technische problemen leren op te lossen. Dit gaat dus middels spel op de computer. Het is een
uitdagende en leuke variatie op de
diverse aangeboden werkvormen in
het basisonderwijs.
Kortom: er viel weer veel te beleven
op techniekgebied! De Technotheek
bedankt “De Schakel” voor het beschikbaar stellen van hun school
(met computerlokaal!) voor deze leerzame en wederom gezellige
techniekavond.
U2. De titel van de show is “With or
without you”. Naast deze titelsong
bracht de Showband de nummers
“Where the Streets have no Name”, “I still haven’t found”, “Angels
of Harlem” en natuurlijk het legendarische “Sunday, bloody Sunday”
ten gehore.
V.I.O.S. kan overigens nog muzikanten en majorettes gebruiken voor
deze show. Ben je een ervaren muzikant of zoek je als majorette een
uitdaging, meld je dan nu aan bij
voorzitter Marcel van Scheppingen,
tel. 06-20707280.
Afterparty
Op de zaterdagavond zorgde X-treme Show Productions na afloop van
de uitvoering met de mensen van
Antoine Post nog voor een heel gezellige afterparty.
En ja, op de zondagmiddag moest
na afloop alles weer opgeruimd
worden. Maar ook dat hadden de
leden en vrijwilligers er graag voor
over. Al met al een geslaagd weekendje V.I.O.S.
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Bijzondere mensen in de samenleving!
100 vragen en antwoorden over de tocht van 1954!

Frank Brouwer (80jr) uit Wilnis.
Oud-elfstedenschaatser van 1954 en 1956.
Nu 55 jaar geleden.

.1.: SINDS WANNEER OP DE “SCHAATS” ?
Ik ben geboren in Wilnis in 1928 en stond als 5jarige al op de friese doorlopers achter de stoel
te leren schaatsen.
.2. SINDS WANNEER “TALENTVOL” ?
Ik ging rijden op de ijsbanen bij De Vriendschap
en later bij Nooitgedacht in Wilnis. Langzaamaan werd duidelijk dat ik bij de sterkeren ging
behoren. Alhoewel het toen meestal bij schaatswedstrijden om kortebaanwedstrijden ging.

Jawel. Ik had bruin brood met kaas en worst van
mijn dienstkameraad meegekregen en dat lustte
ik graag !
.20. HEEFT U DE ROUTE VAN DE 11STEDENTOCHT VOORAF MOGELIJK AL VERKEND?
Nee, dat zou ik nu wel doen, maar dat kwam er
toen niet van. Het was te ver weg. Ik heb wel
op de kaart het nodige voorwerk gedaan om de
verschillende trajecten in lengtes in te delen.
.21. HAD U EEN BEGELEIDER LANGS DE KANT
OM TE LEIDEN, TE VERZORGEN ENZ ENZ?
Ja mijn broer Gerrit en zijn vrouw waren in de
auto vaak langs het ijs te zien en te horen. Ook

.4.: HAD U VOOR 1954 AL EENS EERDER MEE
WILLEN DOEN ?
Nee, dat is er niet van gekomen. Ik droomde er
wel altijd van. Eens .... !

.8.: IS FAMILIE ALS MEDE-SCHAATSERS BELANGRIJK IN DE 11STEDENTOCHT?
Ja, omdat je elkaar kan versterken door te motiveren en om beurten de kop te nemen, met de
wind tegen, zodat de anderen in de slag in de
zuiging op adem konden komen.
.9.: HEEFT U BIJ DE KINDEREN OOK ELFSTEDENRIJDERS GEKREGEN ?
Onze zoon Coos Brouwer (voorzitter IJsclub
Nooitgedacht) reed DRIEmaal de toertocht uit.
Dat waren de tochten van 1985, 1986 en van
1997. Onze dochter Marianne heeft in 1997 de
toertocht voor de helft volbracht. Mijn andere
zoon, Wim, heeft ook aardig wat tochten gereden.
.10. HEEFT U AL TALENTEN GEZIEN BIJ DE
KLEINKINDEREN, WANT U BENT AL 80 ?
Niels en Yara hebben veel talent. Marjon en
Jonathan kunnen ook prima schaatsen. Martine en Frank (Jr) (nog heel jong) zijn pas met
schaatsen begonnen.
.11. WANNEER HEBT U BESLOTEN TE STARTEN IN DE TOCHT VAN 1954 ?
Na de provinciale Kampioenschappen van
Utrecht had ik het eigenlijk al besloten, maar de
dag tevoren heb ik het definitief besluit genomen om naar Friesland te reizen, wat dezelfde
dag gebeurde.
.12. HOE BENT U NAAR FRIESLAND AFGEREISD IN 1954 VANUIT WILNIS?
Op dinsdag, 2 februari 1954, met de auto van
mijn broer Gerrit meegereden.
.13. WAAR HEBBEN JULLIE DAN DIE NACHT
VOOR DE TOCHT GESLAPEN?
Ik kon terecht bij een dienstkameraad, die in de
omgeving van Leeuwarden woonde.
.14. WAT HEBT U GEGETEN ALS ONTBIJT VOOR
DE VROEGE START OP 3.2.54 ?
Sneetjes tarwebrood met kaas en worst als
beleg. Geen pappen of koeken of zoiets. Bruin
brood!
.15. HAD U NOG SPECIAAL GETRAIND TER
VOORBEREIDING OP DEZE 11STEDENTOCHT?
Ja, maar geen al te grote afstanden! Over de sloten op de Gagel in Wilnis. De Bijleveld af tot aan
de Geerkade langs de Verlaten Tuin en dat dan
meerdere keren achtereen om wat kilometers te
kunnen maken. Deze sloten waren altijd al snel
dichtgevroren, zodat er al snel op gereden kon
gaan worden.
.16. HOE HEBT U ACHTERAF DE WEDSTRIJDTOCHT VAN 1954 ERVAREN? LICHTOF
ZWAAR?
Niet als extreem zwaar. Er was geen sneeuw,
geen mist, mooi ijs en grotendeels een zwakke
tot matige wind.
.17. BENT U NOG GEVALLEN TIJDENS DE
TOCHT VAN 1954?
Nee, ik ben tijdens die tocht niet gevallen. Misschien omdat ik veelal alleen of samen met een
maat reed.
.18. HEBT U NOG WAT GEDRONKEN ONDERWEG?
Warme chocomel bij de koek en zopies of als
het aangeboden werd bij de passages in de 11
steden/dorpen.
.19. WAT HEBT U GEGETEN ONDERWEG OF
HAD U DAAR GEEN BEHOEFTE AAN?

.37. HOE WAS UW TACTIEK? VOL GAS VAN
START OF RUSTIG VERTREKKEN?
Nee, ik zou rustig vertrekken en dat baatte mij
wel, want ik had nog kracht genoeg in het tweede deel van de tocht. Maar uiteindelijk heb ik er
toch wel een frustratie aan over gegehouden!

.39. WAS ER VEEL VOLK LANGS DE KANT?
Ja ook toen stonden er al massa’s mensen te kijken en te roepen. Zeker bij de steden en dorpen
en rond de stempelposten. Alleen op de Friese
meren reed je kilometers als eenzame rijder.

.5.: HEEFT U NA 1954 NOG WEER EENS MEEGEDAAN ?
Ja, in 1956 maar toen met de toertocht en dat
is weer heel wat anders. Later weg, veel later
thuis en veel meer op jezelf aangewezen in de
tocht. In 1963 (de meest barre tocht ooit) (winnaar Reinier Paping!) bleef ik ziek thuis.

.7.: WAAROM ALS TOERTOCHTRIJDER MEEGEDAAN TOEN IN 1956 ?
Omdat ik bij de wedstrijd van 1954 mijn grenzen
had gevonden en ook omdat ik in 1956 met een
oudere broer (Dirk) en een oomzeggende neef
(Willem) samen voor de tocht der tochten naar
Friesland was gegaan.

.36. DUS DE WIND SPEELDE GEEN ROL?
Dat wil ik niet zeggen. Bovenin, Franeker-Dokkum-Leeuwarden wel degelijk! Naar beneden
mee en naar boven tegen. Vooral lastig bovenin
Friesland.

.38. KUNT U AANGEVEN WAT U DAARMEE
BEDOELT?
Nou, ik heb op 3.2.54 deze wedstrijd-tocht wel
uitgereden. In een toen mooie tijd. Die tijd was
toen in 1954 ... 9 uur en 42 minuten. Maar uiteindelijk bleek ik 2 uur 7 minuten van de winnaar te
zijn binnengekomen. En dat was fataal. Want ik
had binnen 2 uur van de winnaar (Jeen v.d.Berg)
moeten finishen. De winnaar was in de snelle
tijd van 7 uur en 35 minuten aangekomen in de
wedstrijd. Jeen v.d.Berg was 1, A.de Koning 2,
J.Charisius 3, J.Nauta 5 en A.Verhoeven 6.

.3.: SINDS WANNEER KANDIDAAT-ELFSTEDENRIJDER ?
Sinds 1954. Ik was 25 jaar en beresterk. Ik meldde me bij de inschrijving en men vroeg mij !!! of
ik voor de wedstrijd of de toertocht was gekomen. Ik trok de stoute schoenen aan en zei: Doe
mij de wedstrijd maar! Je hoefde toen nog A of B
rijder te zijn om met de wedstrijd mee te doen.

.6.: HEEFT U DIE TOERTOCHT IN 1956 (slecht
ijs.(red)) UITGEREDEN ?
Ja, ik hoorde bij de 78% die hem binnen de gestelde tijd volbrachten.

.35. VEEL OF WEINIG WIND?
De windkracht was 1 tot 3.

.40. WERD ER AL MUZIEK GEMAAKT IN 1954
ZOALS VEEL LATER?
Nee, dat niet. Maar men schaatste toen soms
wel een stukje mee om op te beuren en bij te
praten.

Hij is het nog niet verleerd
bij de stempelposten probeerden zij me weer te
informeren en te motiveren om vooral door te
gaan om het uit te rijden.
.22. HAD U TIJDENS DE TOCHT (wedstrijd. red)
VAN 1954 STEEDS EEN ROUTEKAART BIJ DE
HAND?
Ja, maar dat was tevens mijn stempelkaart. Op
de achterkant stond in grote lijnen de route aangegeven.
.23. HAD U SPECIALE KLEDING VOOR DE
TOCHT AANGETROKKEN IN 1954?
Nou, speciaal?, ik had een ski-broek aan met
een lange onderbroek en een trui met traingsjack.
.24. HAD U SPECIALE SCHAATSEN GEKOCHT?
Ja, ik had Noren gekocht, maar ben er niet op
gestart. Ik ben gestart op mijn Friese doorlopers.
Daar heb ik de eerste 100 km op gereden. Toen
heb ik de Noren aangedaan. Dat ging perfect.
Eigenlijk beter dan de doorlopers, maar ik wou
niet op nieuwe schaatsen beginnen.
.25. HAD U RESERVESCHAATSEN MEE VOOR
HET GEVAL DAT?
Ja, dat waren eigenlijk die doorlopers, waarop ik
startte. Dat deed bijna iedereen.
.26. HEBT U DE WEDSTRIJDTOCHT ALLLEEN
GEREDEN OF IN EEN GROEP?
Nou veelal alleen. Met name op de Friese meren. Dat beviel me wel. Eigen tempo. Geen extra
risico voor valpartijen. Maar in de tweede honderd kilometer samen met ene Van den Hoorn.
Niet de kampioen. Deze vdH had het wel op zijn
shirt staan, maar dat was van wielrennen.!
.27. BENT U IN 1954 NIET AFGESCHRIKT DOOR
HET SLECHT WEERBERICHT?
Nee. We zouden wel zien hoe het zou uitpakken en hoe ver we kwamen.Brouwers zijn echte
doorzetters. En het weer ontwikkelde zich veel
beter dan die weerprofeten hadden voorspeld.
.28. HAD U ALLE STEMPELPOSTEN AL SNEL
GEVONDEN EN HOE GING DAT?
In alle 11 steden/dorpen was er een stempelpost. Die zag je zo staan vanuit de verte. Daar
zaten een aantal mannen van het plaatselijk
commitee. Stempelen en moed inspreken.
.29. EEN RARE VRAAG MOGELIJK MAAR HAD
U EEN LAMP MEEGENOMEN?
Ja, ik had een staaflantaarn bij me en die had ik
in 1954 ‘s-morgens echt wel nodig. Later in 1956
had ik echter veel meer uren in de duisternis,
met name op het laatste traject.

.41.HEBT U NOG MOETEN KLUNEN ONDERWEG ?
Ja enkele keren bij bruggen. Het ijs was soms
niet helemaal betrouwbaar !
.42. HEBT U NOG GERUST ONDERWEG ?
Een keer! Na 80 km. En nu blijkt dat ik toen op
een foto of filmpje ben terecht gekomen. Want
ik zag mezelf pas na 55 jaar terug, bezig chocolademelk te drinken.
.43. BENT U NOG BIJ SCHAATSAANRIJDINGEN BETROKKEN GERAAKT?
Nee, tenzij je bek-af was, was er geen reden om
te vallen. Het ijs was erg goed. En ik wilde graag
een eigen tempo rijden, dus reed vaak alleen.
Dus nog minder kans op schade.
.44. BENT U NOG BEKENDEN, RONDEVENERS, TEGENGEKOMEN TOEN IN 1954?
Nee, ik heb echt ontzettend veel mensen gezien,
ook op het ijs, maar geen plaatsgenoten.
.45. KWAM HET ONDERWEG NOG TOT GESPREKKEN?
Ja, maar dan alleen met de begeleiding of met
een mede-rijder, zoals die van de Hoorn.
.46. HEBT U DE GEHELE DAG GOED ZICHT
GEHAD?
Nou dus niet de eerste uurtjes, de nachtelijke,
de donkere. Maar later geen problemen meer.
Je kon van verre de dorpjes aan de horizon zien
liggen. Dat gaf zeker wel motivatie.

.67. HAD U OOK VEEL GELEZEN OVER DIE
11STEDENTOCHT?
Ja, omdat pas in de jaren 50 de TV zijn intrede
deed, vergaarde ik de meeste kennis uit de boeken. En er waren goeie boeken beschikbaar,
meerendeels geschreven door ervaringsdeskundigen.
.68. WAS U EN BENT U LID VAN DE SCHAATSCLUB, BETER GEZEGD, IJSCLUB?
Ja eerst van De Vriendschap en later van Nooitgedacht, beide in en uit Wilnis. De Vriendschap
was achter Hoogerwerf en Nooigedacht bij
Voorbij ook beide in Wilnis.
.69. HAD U IN DIE TIJD OOK IN EEN PROVINCIALE SELECTIE GEREDEN?
Nee, die was er niet in die jaren. Iedereen, die
zich sterk genoeg voelde, mocht meedoen bij de
Provinciale Kampioenschappen.
.70. ZOU U EEN A- OF EEN B-RIJDER ZIJN GEWEEST IN DIE DAGEN ?
Zeker geen A-rijder, maar in mijn sterkste jaren
zat ik mogelijk wel op of bij het B. niveau.
.71. NOG EVEN DIE WEDSTRIJD IN 1954. WAT
WAS VOOR U HET ZWAARSTE DEEL?
Ongetwijfeld de trajecten Franeker-Dokkum en
Dokkum-Leeuwarden. De moeheid sloeg toe.
De benen werden zwaarder. De wind kwam
verkeerd voor ons. De afstand tot de kopgroep
werd langzaamaan steeds groter.
.72. WAT WEET U NOG VAN DOKKUM?
Dat ik ontzettend blij was, daar gekomen te zijn.
Dat we na het stempelen terug moesten. Dat we
“alleen nog maar” naar Leeuwarden hadden te
rijden, waar de finish lag. Maar ook dat er een
fel-meelevend publiek rond het ijs en het stempelpunt stond. Je zou toch maar in Dokkum, in
het zicht van de haven, moeten opgeven ?!
.73. HEBt U ALTIJD GELOOFD IN EIGEN KUNNEN?
Ja, dat wel. Van huis uit zijn we doordouwers.
Rijden tot je er bij neervalt. En ik voelde me ook
in de tweede 100 kilometer nog sterk genoeg.

.85. BIJ DE FINISH OF DAARNA NOG WAT VAN
DE ORGANISATIE GEHOORD ?
Nee, maar dat gaat nu eenmaal zo. Te laat is te
laat. Er moet een grens gesteld worden. Dat is
fair.
.86. LINTJE / SPELDJE/ KRUISJE ?
Voor die 9 uur 42 min van 1954 heb ik niets gekregen, maar ook niets verdiend. Voor de ook
uitgereden toertocht (ruim binnen de tijd) van
1956 (slecht weer-slecht ijs) heb ik wel het ook
door mij felbegeerde kruisje mogen ontvangen.
En dat was 53 jaar geleden. Maar ik ben nog
steeds apetrots op dat kruisje. Bij Brouwerschaatstochten draag ik het wel.
.87. WAAR IS DAT KRUISJE MOMENTEEL?
Op mijn bureau, zodat ik er eigenlijk op elk moment wel even naar kan kijken. Het doet me
wat!
.88. HOE TROTS TOEN EN OOK NU?
Toen al apetrots, zoals ik al zei, want je was
een echte kanjer op de schaats met dat kruisje.
Maar we leven dan wel 53 jaar verder in de tijd,
die trots is volledig gebleven en zal blijven.
.89. WAREN ER NOG UITVALLERS IN 1954 OP
DAT TOEN MOOIE IJS?
In de wedstrijd kwamen er 62 van de gestarte
138 op tijd binnen. Bij de toertocht waren dat
er 2142 van de gestarte 2597.Dat zou in 1956 en
1963 volledig anders zijn!!!
.90. HOEVEELSTE AANKOMER SCHATTE U IN
WAS U UITEINDELIJK IN 1954?
De eerste 62 waren binnen die twee uur. Ik zat 7
minuten later en men schatte mij op nr.75 o.i.d.
.91. HEEFT U IN 1954 NOG KON. HOOGHEDEN
OF BEKENDE NEDERLANDERS GEZIEN?
Daar heb ik me niet direct mee bezig gehouden.
Ik zag ze niet. Maar ze zijn er vast wel geweest..
.92. ZIJN ER BIJ UW WETEN FOTO’S VAN DE
WEDSTRIJD GEMAAKT EN ZIJN DIE BEWAARD?
Ik had geen foto’s maar nu blijkt er, zonder dat
ik het wist, wel een foto of filmpje gemaakt te
zijn van mij. Ik zal eens nagaan of ik dat niet
toegezonden kan krijgen. Dat moet ik toen toch
wel verdiend hebben.
.93. UW GEVOEL NA AFLOOP?: GEWOON
MOE, BEKAF OF KAPOT EN UITGEPUT?
Nee, dat niet. Ik was wel moe, maar was niet

.50. HOEVEELSTE BIJ DE EERSTE STEMPELPOST?
Daar zat ik (nog) bij de eerste vijftig wedstrijdrijders. Er waren 138 wedstrijdrijders gestart!
.51. KON U BIJHOUDEN WAT UW POSITIE IN
DE WEDSTRIJD WAS ?
Ja bij de stempelposten hoorde je hoever je achter de kopmannen zat en dan wist je het snel.
.52. WAT WAS UW RUGNUMMER IN DE WEDSTRIJD VAN 1954 ?
Ik had rugnummer 131 in 1954.

.54. KENDE U JEEN VAN DE BERG TOEN AL?
Ja, van naam als sportman van uitstekende
kwaliteit. Hij was schoolmeester en ook in de
omgang met minder bekende Nederlanders
bleek hij erg gewoon en sympathiek.
.55. WAREN DE ANDERE SCHAATSTOPPERS U
TOEN OOK AL BEKEND?
Ja enkelen, Zoals Verhoeven uit Dussen in
Noord-Brabant. Maar het waren meest Friezen.
.56. HEBT U NOG VROUWEN OP DE SCHAATS
GEZIEN IN 1954?
Niet in de wedstrijd, wel in de toertocht.
.57. HOE TIJDENS DE TOCHT ALLE NIEUWS
VAN DAT MOMENT GEHOORD?
Beperkt. Mijn broer Gerrit vertelde af en toe wat
en de mensen riepen van alles over de tocht.
.58. HAD U NOG SPECIALE ZAKEN BIJ DE
KLEDING AAN?
Skibroek, gewoon jack, muts en een krant op de
borst onder de kleren. Om de kou op te vangen.
.59. EN BENEDEN DE GORDEL NOG VOORZORG GENOMEN?
Ja, ik droeg een zeemleren lap onderin. Dat deden velen en het bleek goed te helpen.
.60. HEEFT U ONDERWEG NOG WAT ANDERS
AANGETROKKEN?
Nee, het was geen toertocht maar een wedstrijdtocht en dan telt elke minuut. Er was eigenlijk ook geen echte reden voor. Niks stuk of
te nat of te koud of zo.
.61. HAD U VOORAF EEN STRAK SCHEMA
VAN RIJDEN GEPLAND?
Nee, maar ik wilde de afstand met de kopgroep
wel steeds goed in de gaten houden. Want dan
wist ik precies of ik nog wat gas zou moeten
bijgeven of niet. Achteraf ... !

Het natuurijs nu doet het bloed weer sneller stromen

.66. HAD U VOOR DIE TOCHT VAN 1954 AL
VEEL OVER DE 11STEDENTOCHT GEHOORD?
Jazeker. Heel veel. Die tocht was ook in Midden
Nederland erg populair. De schaatsers kwamen
eigenlijk uit alle delen van Nederland naar de
Friese hoofdstad, Leeuwarden.

.84. HEEFT U DIE EINDTIJD ZELF GECHECKT?
Ja zelf, maar ik kreeg ook door hoever ik achter
de winnaar was aangekomen. 2 uur 7 minuten
dus.

.49. HOE SNEL WAS U WEG VAN DE START?
Nou best wel snel. Ik begon op mij ouwe doorlopertjes, welke ik snel “onder “had. Ik zat wel bij
de eerste 25 maar een Hilversummer bleek het
snelste weg te zijn.

.31. WAAR HEBT U IN 1954 DE GROOTSTE
PROBLEMEN GEHAD ?
Tussen Franeker en Dokkum omdat de wind
toen wel degelijk een rol ging spelen.

.34. HOE STOND DE WIND?
De richting was Noord tot Oost.

.65. GING UW VROUW MEE NAAR DIE TOCHT
VAN 1954 ALS SUPPORTER?
Nee, mijn verloofde, Hennie Bras, is toen niet
meegeweest maar leefde wel erg mee.

.48. WAKKEN GEZIEN ONDERWEG?
Nee, geen wakken, geen open stukken maar
wel delen met veel minder dus slecht ijs.

.53. WIE WAREN DE FAVORIETEN VOOR DIE
DAG?
Dat waren v.d. Berg, Verhoeven, Charisius en
Nauta. Zij maakten het ook waar!

.33. HEEFT U (VEEL) SNEEUW GEHAD ONDERWEG?
Nee in 1954 viel er geen sneeuw, maar in 1956
kregen we een volle portie.

.64. DEDEN ER OOK COLLEGA’S OF OUDCOLLEGA’S MEE IN 1954?
Nee. Men vond het allemaal prachtig maar veel
te ver. Je moest ook wel getraind zijn.

.83. WELKE TIJD HEEFT U UITEINDELIJK GEREDEN EN WAS U TEVREDEN?
Ik reed 9 uur 42 minuten. Toch net 7 minuten
te langzaam. Want we hadden uiteindelijk de
toegestane 2 uur met 7 minuten overschreden.
Op een geheel dus van 9 x 60= 540 plus 42 is
582 minuten. En dan 7 teveel. Dat was ruim 1%.
Achteraf geredeneerd had ik die 7 minuten in de
eerste honderd harder moeten gaan.

.47. WAS U ENIGSZINS BEKEND IN DE PROVINCIE FRIESLAND?
Eigenlijk heel beperkt. Wel eens geweest. Veel
op de kaart gekeken. Maar ik had er nooit eerder geschaatst. IJs is ijs en overal hetzelfde.

.30. KENDE U NOG BEVRIEZINGSVERSCHIJNSELEN IN 1954?
Nee, daar was de temperatuur, 0 gr, debet aan.
En geen sneeuw en dergelijke.

.32. HOE HEBT U DIE PROBLEMEN OVERWONNEN IN 1954?
Op dat moment reed ik samen met die v.d.Hoorn.
Je steunde en motiveerde elkaar. En je ging
beurtelings op kop rijden, zodat de ander dan
even op adem kon komen. Die vdH had ik tevoren nooit ontmoet en nadien ook nooit meer
gezien. Vreemd eigenlijk. Maar zo ging dat vaak
bij de 11stedentochten. Je verbroederde heel
snel, deelde samen lief en leed.

.63. WAT DEED U EIGENLIJK VOOR UW BEROEP TOEN?
Ik werkte op kantoor en was administrateur bij
het bedrijf van mijn broer. We reden elke dag
gezamenlijk naar de zaak in Amsterdam.

.62. KON U DIE DAG, 3.2.54, EENVOUDIG VRIJ
NEMEN VAN UW WERK?
Ja, maar logisch eigenlijk. Mijn broer was normaal mijn baas. Nu mijn begeleider. Een vertegenwoordiger van het bedrijf heeft toen de zaak
draaiende gehouden. Dat kon toen nog wel.
Daar had iedereen begrip voor. Een 11stedentocht is bijzonder.

Het gaat nog prima, maar 200 km.....
.74. NOOIT TIJDENS DE WEDSTRIJD EEN MOMENT GEDACHT IK KAP ERMEE?
Nee, dat is niet in me opgekomen in 54. Het ijs
was te goed en ik was 25 en kon de hele wereld
wel aan!
.75. HOE BENT U TOEN MENTAAL VOORBEREID?
Ik leverde in kleine wedstrijdjes al goede prestaties. Dat gaf zelfvertrouwen, dat wel. Maar een
11stedentocht is toch echt wel heel wat anders
dan een willekeurige tocht.
.76. WAT ZEI DE NAAM “BARTLEHIEM” U
TOEN EN OOK NU?
Een erg belangrijk passagepunt. Zowel heen
naar als terug van Dokkum. Er stonden toen en
altijd legio mensen op de kant en het bekende
bruggetje.
.77. WAS DOKKUM-LEEUWARDEN OOK VOOR
U TOEN ECHT ‘T LAATSTE LOODJE?
Ten dele. Natuurlijk het laatste traject. Maar alleen de allerlaatste tien kilometers waren weer
zwaar.
.78. NOG STEEDS VOL GOEDE HOOP OP DAT
MOMENT DAT HET WEL GING LUKKEN?
Ja, eigenlijk wel. want we dachten nog steeds
binnen de marge (2 uur) met de winnaar te zitten.
En dat bleek helaas anders aan de eindstreep
omdat door het mooie ijs de toppers erg snel
bleken te zijn.
.79. WAT WEET U NOG VAN DE AANKOMST?
OP DE BONKEVAART?
Ik was heel dankbaar, dat ik de finish had bereikt. We finishten toen op de Oldenhoven in
Leeuwarden.
.80. WAS OOK DAAR VEEL PUBLIEK OP AFGEKOMEN?
Ja, dat was zeker het geval en ze bleven staan,
uren en uren na de doorkomst van de winnaar.
Erg sportief.
.81. ZAG U OOK VEEL WAT WE NU NOEMEN
MEDIA BIJ DE FINISH?
Wel verslaggevers en fotografen van kranten en
mensen van de radio.
.82. WAREN DE TV-CAMERA’S AL VOLOP
AANWEZIG, ZOALS LATER IN 63 EN LATER?
Nee, die waren er of nog niet of in mondjesmaat.
Het was uiteindelijk nog maar 1954.
In die jaren kon je zeggen dat de televisie nog
maar in de kinderschoenen stond.

kapot. Ik had wel last van rugklachten.
.94. WAT DACHT U TOEN? EENS MAAR NOOIT
WEER OF VOLGENDE KEER WEER ?
Wel weer meedoen, als het kan, maar dan in een
toertocht. En dat gebeurde twee jaar later dus al.
In een veel zwaardere tocht en met hele zware
ijs en weersomstandigheden!
.95. VREEMDE VRAAG MISSCHIEN MAAR
HEBT U NOG ANDERE RONDEVENERS GEZIEN?
Nee, het verbaasde mij ook wel. Maar binnen
die duizenden en duizenden zaten geen voor mij
bekende gezichten.
.96. OOK NA DE TOCHT OVER DE TOCHT IN DE
UITSLAGEN GEEN BEKENDEN AANGETROFFEN?
Nee, het wordt eentonig. Ik heb er geen teruggevonden. Maar als ze er wel bij geweest zijn in
1954 spreek ik ze graag.
.97. DOOR HET MEEDOEN IN 1954 OOK ANDEREN DAARMEE GEMOTIVEERD?
Ja, mede daardoor heb ik alles gedaan om zoon
Coos 3 x de toertocht te kunnen laten rijden, wel
veel later.
.98. NOG ADVIEZEN VOOR 11STEDEN-KANDIDAAT-RIJDERS VOOR WEDSTRIJD EN
TOERTOCHT?
Goed trainen, goed eten, goed kleden en zo mogelijk een keertje proef rijden op het circuit van
de 11stedentocht.
.99. NOG WAT VERGETEN BIJ DE EERSTE 99
GESTELDE VRAGEN ?
Ja, wat ik mooier vond. De tocht van 54 of de
tocht van 56. Alhoewel ik in 54 sneller was (in
de wedstrijd) heb ik de toertocht (met kruisje)
langer onthouden. Temeer omdat ik met twee
familieleden was gestart, die uitvielen.
.100. WAT HEBT U AAN DIE TWEE RITTEN IN
1954 EN 1956 OVERGEHOUDEN ?
Een onmisbare ervaring voor het verdere leven.
Tijd is tijd. Afspraak is afspraak. Elkaar helpen
als het eventjes kan. Ook gaan als het tegen lijkt
te zitten. (ongunstig weer, ijs en wind e.d.) Maar
bovenal dat geweldige aandenken. Dat elfstedenkruisje. Uniek in de wereld.

Frank Brouwer. Bedankt voor uw tijd en
beantwoording van deze 100 11-stedenvragen. Ik wens het u toe nog te mogen
genieten van een mooie levensavond
met schaatsplezier !
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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.

Open brief aan Uithoornse raad:

Structuurvisie Uithoorn
Geachte gemeenteraadsleden van Uithoorn,
Over korte tijd zult u uw stem uitbrengen inzake het
voorstel ‘Visie op hoofdlijnen - Structuurvisie gemeente Uithoorn oktober 2008’.
Als burger en inwoner van de gemeente Uithoorn was
ik donderdagavond jongstleden aanwezig bij de ingelaste raadsvergadering waar onder meer ‘informatief
beraad’ over de ‘Visie’ was geagendeerd.

van het natuurgebied waarvan de officiële benaming
‘Biezenwaard’ is. Tekenend is evenzeer dat in de ‘Visie’ gesproken wordt van park. De ‘Biezenwaard’ mag
dan, naast de primaire functie van natuurgebied, voor
veel inwoners een parkfunctie hebben, zo mag die
natuurlijk nooit genoemd worden in plannen van de
gemeente; de instandhouding van het natuurgebied
dient voorop te staan.

Dan brengt de ‘Visie’ nog een ander argument naar
voren. Het heet: ‘Het Libellebos ligt op een prachtiMet belangstelling heb ik daar kennis genomen van ge locatie, maar de parkfunctie zou moeten worden
de vragen die u, raadsleden, hebt gesteld aan de wet- versterkt. Het park zou beter moeten aansluiten op
houder met betrekking tot de ‘Visie’. Bij de vragen en de omliggende woonwijken’. Dat lijkt heel onschulantwoorden hierover viel mij een aantal dingen op, dig, maar gevreesd moet worden dat de opstellers
met name in de antwoorden van wethouder Verhe- met ‘beter aansluiten op de omliggende woonwijken’
ijen.
tot uitdrukking willen brengen dat die aansluiting gerealiseerd dient te worden door gedeeltelijke bebouZijn verzekering, op vragen van de zijde van de raad, wing van de Biezenwaard toe te staan. Klinkklare ondat het eventueel instemmen met de voorliggende zin: de aansluiting van de ‘Biezenwaard’ op omlig‘Visie’ geen keuze zou inhouden inzake detailkwes- gende woonwijken is in de huidige situatie volstrekt
ties - zoals de acht zogenaamde dilemma’s - mag dan voldoende. Woningbouw in de ‘Biezenwaard’ bereikt
formeel juist en geloofwaardig klinken, feitelijk maakt juist het tegendeel: de zo gewaardeerde bufferfuncde raad met het instemmen met de ‘Visie’ naar alle tie tussen woonwijk en bedrijvengebied zal in de bewaarschijnlijkheid wel degelijk een keuze voor scena- leving van veel burgers hiermee verdwijnen.
rio I of scenario II in een aantal van de dilemma’s.
Ten slotte wil ik nog een andere uitlating van de wetIk roep graag bij u in herinnering wat de laatste uit- houder bij u in herinnering roepen die mijns inziens
latingen waren die de wethouder deed tijdens het in- een reële bedreiging vormt voor natuurgebied ‘Bieformatief beraad. Die waren veelzeggend.
zenwaard’. Ogenschijnlijk ootmoedig deed de wetInzake de ‘dilemmakwestie Libellebos’ betoogde de houder de belofte dat het college, wanneer in de toewethouder dat het natuurgebied nu al een fietscross- komst het beschikbare budget niet toereikend mocht
baan, een tennisbaan, een sportcentrum en een kin- zijn, zal aankloppen bij de raad. “Natuurlijk,” zult u als
derhospice binnen haar grenzen heeft, en dat de raadslid denken, “zo hoort het ook.”
functie van natuurgebied uitstekend samengaat met Te vrezen valt echter dat wanneer dit gebeurt, de
de andere functies.
raad, als het gaat over de detailinvulling van de ‘Visie’,
al lang niet meer die vrijheid van keuze heeft die nu
Wat de wethouder niet zei, maar waar hij – een goed wordt voorgespiegeld. Sterker, het is heel wel denkverstaander heeft maar een half woord nodig - ken- baar dat in het geval van tekortschietende budgetnelijk wel op aanstuurt, is er dat nog wel wat bij kan ten de raad gedwongen zal zijn om te kiezen voor gein de ‘Biezenwaard’. Of beter gezegd: er kan wat hem deeltelijke bebouwing van natuurgebied de ‘Biezenbetreft kennelijk nog wel wat van af. Deze voorstel- waard’, al was het alleen maar omdat projectontwikling van zaken, gedaan op de luchtige toon van ‘het kelaars er miljoenen voor over zullen hebben om op
glas is nog halfvol’ – met andere woorden: ‘we kun- die unieke locatie projecten te realiseren. Miljoenen
nen nog wel een slok, of twee, of zelfs wel drie, ne- die mogelijk broodnodig zullen zijn om de gemeentemen - doet alles behalve recht aan de reële situatie. lijke middelen weer gezond te maken. Het dilemma is
Die is er namelijk een van ‘het glas is al half leeg’. De dan niet meer de vraag: de parkfunctie versterken óf
omvang van natuurgebied de ‘Biezenwaard’ is, juist gedeeltelijke bebouwing toestaan, maar: hoeveel bedoor alle vorige beknibbelingen, al uiterst miniem ge- bouwing kunnen we toestaan om er zoveel mogelijk
worden. Bij nog meer afkalving wordt het moeilijk om geld uit te slepen?
nog van een samenhangend natuurgebied te spreken. Dit proces zal vrijwel zeker ten koste gaan van Raadsleden! Nu instemmen met het visieplan betede, in ieder geval voor Uithoorn, in sommige opzich- kent dat u uzelf op termijn, wanneer de detailkwesten unieke flora en fauna.
ties aan de orde komen, buiten spel zet. Overweeg
uw keuze daarom goed. Een aanzienlijk deel van de
Overigens is het tekenend voor de ‘luchtige’ bena- Uithoornse bevolking vertrouwt op u. Beschaam hun
dering van dit dilemma dat, zelfs in de officiële stuk- vertrouwen niet.
ken, sprake is van ‘Libellebos’. Dit is een onofficiële naam die spontaan door bewoners van Uithoorn
Berend van Dalfsen
wordt gebruikt en refereert aan het damesweekblad
Verontrust inwoner van Uithoorn
dat in 1973 het initiatief nam tot het tot stand komen

Oproep van de actiegroep
Red het Libellebos
De oproep in uw weekblad heeft geleid tot zeer veel reacties per e-mail. Mensen die hun ongenoegen uitten
of herinneringen ophaalden zoals een mevrouw die nog
het planten van bomen kon herinneren naar aanleiding
van de actie van het Libelleweekblad in 1972! Of al die
mensen die vertelden dat zij dagelijks door het bos wandelen. een andere mailer vertelde dat het stukje werd
voorgelezen bij zijn dochter in de klas van de basisschool. U ziet het, de plannen om het Libellebos als dilemmagebied te benoemen en bouwrijp te maken raakt
de inwoners. De actiegroep gaat nu steeds grotere vormen aannemen en steeds meer mensen sluiten zich bij
ons aan. Velen van hen willen niet werkeloos langs de
kantlijn blijven zitten en acties zullen er komen in de komende weken. Misschien heeft u nog ruimte om onderstaande oproep te plaatsen met de meegestuurde foto.
Het is het jaarlijkse hooien van de weide in het Libelle-

bos. Ook dit is het Libellebos.
Oproep in uw blad:
De actiegroep Red het Libellebos wil een oproep doen
aan de mensen om een foto of herinnering aan het Libellebos naar ons toe sturen. We willen laten zien aan
de raadsleden en het college waarom het Libellebos zo
belangrijk is voor de bewoners. De mensen kunnen de
foto of een geschreven stukje herinnering toe sturen
naar libellebos@hotmail.com tav Willem Kornmann. Op
12 februari gaat het gemeentebestuur stemmen over de
structuurvisie. Steun ons doel en kom naar deze raadsvergadering. Ons doel is het schrappen van het Libellebos als dilemmagebied uit de structuurvisie Uithoorn
(zie www.uithoorn.nl) En het erkennen van de gemeente
Uithoorn dat het Libellebos (Biezenwaard) een natuurgebied is, blijft en geen bebouwing toelaat.

Voortgezet onderwijs in
Uithoorn, een gemiste kans!
Op de open dag van Thamen waren wij aangenaam verrast. Wat een mooie school en een prettige sfeer.
Totdat we de presentatie hoorden over de VMBO-T/
HAVO klas. Dit is een samenwerkingsverband tussen
Thamen en het Alkwin.
Een prachtig alternatief, waarin kinderen de kans krijgen
te laten zien wat de beste onderwijsstroom voor hen is.
Komend schooljaar wordt er echter maar 1 VMBO-T/
HAVO klas gevormd! Thamen heeft 4 volle informatierondes gegeven over deze klas, er is dus veel belangstelling voor. Het kan toch niet zo zijn dat kinderen verplicht worden om de juiste onderwijsvorm buiten de ge-

meentegrens te zoeken?! Dat risico is nu levensgroot,
want je kind mag zich maar op 1 voortgezet onderwijs
school inschrijven. En er zijn maximaal 29 plekken te
vergeven onder al deze belangstellenden.
Ik hoop echt dat de gemeente samen met deze twee
scholen eruit kan komen. Deze VMBO-T/HAVO klas is
niet voor niets zo succesvol!
Willen we kinderen motiveren en de juiste mogelijkheden en kansen bieden?
Dan moet hier echt een oplossing voor komen!
Hannelore Pomstra

Klanten, vrienden en collega’s
namen afscheid van
Yvonne van Steyn
Uithoorn - Afgelopen zaterdag was
het een drukte van belang bij kledingboetiek Lizenso in Uithoorn.
Yvonne van Steyn nam deze dag,
na 17 en een half jaar daar vooral
op zaterdag te hebben gewerkt, afscheid.
De verrassing voor haar was groot,
toen bleek dat heel veel klanten,
collega winkeliers en vrienden langs
kwamen om haar gedag te zeggen.
“We zullen je missen”, zo hoorde je
regelmatig, “maar je verdient het om
van je vrije zaterdag te gaan genieten.”

Jazzvedette Joke Bruijs
zingt bij René van Beeck
in De Boei
De Ronde Venen - Jazzvocaliste
Joke Bruijs zingt op vrijdagavond 13
februari in De Boei aan de Kerklaan
32 in Vinkeveen. Zij wordt begeleid
door Rob van Kreeveld - piano, John
Engels - drums, Frits Landesbergen - vibrafoon en René van Beeck
- contrabas. Het concert begint om
20.30 uur.
Bij het grote publiek is Joke Bruijs
vooral bekend van “Toen was geluk
nog heel gewoon”. Maar deze allroundartieste heeft naast haar op-

treden als actrice een geweldige
carrière als zangeres. Op 15-jarige leeftijd begon zij met zingen en
zong bij diverse radio-orkesten, zoals bij The Skymasters en The Ramblers. Als musicalster trad zij op in
“Kaatje Mossel, Mooi Katendrecht
en Blood Brothers”. Samen met het
Metropool Orkest was zij op tournee
en met Cor Bakker stond zij in een
theaterprogramma. In 1999 ontving
zij voor haar grote veelzijdigheid de
Academy Award en in datzelfde jaar
ook de Televizierring.

Van haar vele CD’s is “Close to me”
het meest succesvol, vooral in Japan! Deze jazzCD met voortreffelijk
pianospel van Louis van Dijk en Rob
van Kreeveld, Frits Landesbergen
op percussie en vibrafoon, is een juweeltje volgens de vakpers.
Louis van Dijk kent Joke al vele jaren en roemt haar vooral om haar
grote vakmanschap.
Hij schrijft letterlijk: “...en heb ik met
veel vreugde veel geleerd van haar
muzikale werkmethodes en ik kijk

uit naar de volgende concerten.”

happening belooft te worden.

Giganten
“The Friends” van jazzorganisator René van Beeck zijn echte giganten: Joke Bruijs wordt begeleid
door Rob van Kreeveld, een van Nederlands bekendste pianisten.
Rob speelde menig keer in De Boei
en heeft een grote schare bewonderaars van zijn fabuleuze improvisaties. Ook drummer John Engels
was vele malen in De Boei te gast.
Net als Rob van Kreeveld heeft hij
in alle grote jazzclubs over de hele wereld gemusiceerd. Frits Landesbergen, deze keer op vibrafoon,
heeft eveneens in jazzminnend Nederland een grote naam.
Contrabassist en jazzorganisator René van Beeck speelt alweer
voor het 7e seizoen in de Boei. Iedere keer slaagt hij erin geweldige
“friends” naar De Ronde Venen te
halen voor een topconcert. Zo ook
dit concert op vrijdag de 13e februari, dat met deze “friends” een ware

Kaarten
Kaarten zijn te reserveren op:
www.cultura-drv.nl en 10 dagen van
te voren verkrijgbaar bij de voorverkoopadressen: drogisterij de
Bree aan de Herenweg 12 in Vinkeveen en boekhandel Mondria in
Winkelcentrum De Lindeboom in
Mijdrecht.
De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen 10, - euro, voor 65+ en
houders CJP 7,50 euro en jongeren
tot 16 jaar betalen 5,- euro.
Informatie is tevens te vinden op:
www.cultura-drv.nl
Vrijdag 13 februari : “topjazz” bij René van Beeck in De Boei!

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Dierenbescherming:
aandacht voor dieren
in de winterkou

Dansparen Danscentrum
Colijn weer in de prijzen
Regio - Het gaat goed met de wedstrijdparen van Danscentrum Colijn.
In de afgelopen maanden behaalden de verschillende paren al vele
prijzen en ook is er al een aantal paren gepromoveerd.
Dat was weer smullen op de wedstrijdtraining want promotie betekent trakteren!
Kerkdriel
Afgelopen weekend was er een landelijke N.A.D.B. wedstrijd in Kerkdriel. Op de zaterdag hebben Jan en
Marianne Kooijman weer goed gepresteerd, zij werden tweede in de
Senioren A-2 klasse.

Op zondag was het de beurt aan de
Junioren; Arjan Pouw en Jennifer
Koenen werden vijfde in de Debutanten 4-klasse ballroom. Voor hen
een geweldige prestatie want zij
dansen pas sinds dit seizoen wedstrijden. In de Debutanten 3-klasse
ballroom behaalden Christiaan van
Toor en Erina Bassaly een knappe
tweede plaats. Jeffrey Slof en Suzanne v.d. Schilden deden het iets
beter in de latijns amerikaanse afdeling; zij behaalden ook een 2e
plaats in de Debutanten 3-klasse
Latin. Als toefje op de taart werden
Dion v.d. Klaauw en Angela Eshuis
kampioen in de Debutanten 4-klasse Latin en promoveerden daarmee

naar de Debutanten 3-klasse! Dat
wordt weer smullen!!
Aanstaande zondag is er een DMN
wedstrijd voor junioren bij Danscentrum Colijn zelf en natuurlijk zullen
deze paren dan weer op bekerjacht
gaan, samen met nog 14 andere
dansparen van Danscentrum Colijn.
Het belooft weer een drukke wedstrijd te worden met deelnemende
paren uit het midden van het land.
Wanneer u de paren van Danscentrum Colijn wilt komen aanmoedigen dan bent u van harte welkom in
het danscentrum tussen 10.00 uur
en 16.30 uur.

Regio - De buitenlevende dieren
worden in een vorstperiode geconfronteerd met verminderde voedselvoorraden en bevroren waterbronnen waardoor het moeilijker voor
hen wordt om te overleven. Hieronder volgt een aantal tips om buitendieren, indien nodig, extra verzorging te geven.
Laat gezonde egels vooral met rust.
Alleen zieke of zwakke dieren kunt
u verzorgen en/of bijvoeren. Geef in
ieder geval nooit melk te drinken,
alleen water op een lage schaal. U
kunt ze bijvoeren met bijvoorbeeld
een blikje kattenvoer, meelwormen
of bruin brood en fruit. Zieke, aangereden of moederloze egeljongen
moeten naar een egelasiel. U moet
wel zeker weten dat er geen moederegel meer in de buurt is! In twijfelgevallen kunt u
www.egelopvang.nl raadplegen.

Vogels
Vogels moet u nooit voer geven
waarin zout is verwerkt. Hierdoor
kan uitdroging optreden die onvoldoende met vocht kan worden gecompenseerd. Ook margarine is uit
den boze omdat het laxerend werkt.
Kaas moet u zonder het schadelijke plastic randje voeren. Laat noten,
broodkruimels en kaas achter op
een voederplank die onbereikbaar
is voor natuurlijke vijanden van vogels. Ook drinkwater mag niet ontbreken op een voederplaats. Dek
het water tijdens een strenge winter wel af met een stuk gaas, zodat
de vogels niet kunnen gaan badderen en dus niet kunnen bevriezen.
Vetbollen voor vogels zijn te koop
in de supermarkt en dierenwinkels, maar u kunt ze ook makkelijk
zelf maken. Vermeng zaden (zonnepitten, maanzaad en hennepzaad)
met broodkruim en gesmolten reuzel. Laat het stollen en stop het in
een netje, knoop het dicht en hang
het buiten in een struik of aan de

voederplank op. Op het water overnachtende vogels kunnen ‘s nachts
(en bij strenge vorst overdag) vastvriezen aan het ijs. Probeer ze nooit
van het ijs los te trekken, maar probeer ze met een stukje ijs rondom
hun lichaam of poten voorzichtig los
te maken. Breng ter voorkoming van
het vastvriezen een strolaag rond
wakken op het ijs aan.
Vissen
Zorg ervoor dat uw vijver niet bevriest, zodat kikkers en vissen zuurstof kunnen krijgen. Hak het ijs niet
aan stukken en gooi geen kokend
water op het ijs, hierdoor kunnen de
vijverbewoners gewond raken. Hark
takken en bladeren uit de tuin de
perken in, ruim ze niet op. Allerlei
dieren kunnen zich onder de bladeren verschuilen tijdens de winter.
Hobbydieren (pony’s, paarden, geiten, schapen, koeien etc.,die bij wijze van hobby worden gehouden)
die buiten worden gehouden, zijn
bestand tegen de winter zolang ze
voldoende voer van de juiste kwaliteit krijgen. Voer is de brandstof
voor de ‘kachel” en als het koud is
moet die nu eenmaal harder branden. Een andere harde voorwaarde
is drinkwater. Vooral als het vriest
moet dat dagelijks vers aangevoerd
worden. Sommige mensen denken
dat vers drinkwater niet nodig is als
er sneeuw ligt, maar dat is niet waar.
Een jong rund drinkt zo’n 25 liter
water per dag, dus dan heb je het
over 25 kilo sneeuw! En natuurlijk is
een plek om te schuilen tegen koude wind en regen onontbeerlijk.
Landbouwdieren
Kou is voor de meeste landbouwdieren geen probleem, mits ze ook
in de nazomer en de herfst buiten
hebben gestaan. Dan hebben ze immers een dikke wintervacht. Die isoleert zo goed, daar kan geen winterjas tegenop. Als dieren enke-

le dagen zonder water zitten, zullen
ze aan het ijs gaan likken. Als u dit
ziet, meld dat dan bij het Meldnummer, telefoon 0900 - 2021210 (10 ct/
min).
Schapen drinken in de winter weliswaar minder water, maar hebben
toch ook voldoende water nodig.
Paarden ontwikkelen voor de winterperiode een wintervacht en kunnen dus best tegen wat kou. Als ze
geschoren worden, is een deken
noodzakelijk om ze te beschermen
tegen de kou. Verder moeten paarden, als ze buiten lopen, voldoende voedsel (ruwvoer) en vers water hebben en moeten ze voldoende beschutting kunnen vinden tegen wind en regen. Te veel borstelen is niet verstandig, omdat dan de
bescherming van de wintervacht af
kan nemen. Kippen, tenslotte, hebben altijd wel behoefte aan frisse
lucht, maar ze moeten ook naar binnen kunnen. Het verenpak van kippen kan wel tegen een buitje, maar
ze moeten niet uren in de regen zitten. En ook voor kippen geldt: ruim
voeren.
Wanneer moet u alarm slaan?
Dieren in de kou zijn echt niet zielig.
Het is voor de dieren goed om een
afdak te hebben, maar het is wettelijk niet verplicht. De Dierenbescherming eist wel een goede verzorging en een droge ligplaats. U
moet alarm slaan bij de volgende situaties:
- Als dieren er slecht uitzien, zeer
mager zijn of ziek lijken.
- Als dieren geen enkele droge ligplek hebben, ook niet achter in het
land.
- Als aan ijs in de drinkbak gelikt is,
wat wijst op dorst.
Noteer in alle gevallen nauwkeurig de locatie en neem contact op
met het Meldnummer dierenmishandeling, telefoonnummer 0900 2021210 (10ct/min).

Bewonerscommissie Proostdijland kiest uit drie kunstwerken

Er komt een nieuw kunstwerk in plantsoen
bij de vijver
Mijdrecht – De bewonerscommissie Proostdijland Zuid gaat het nieuwe kunstwerk kiezen dat weer in
het plantsoen bij de vijver geplaatst
gaat worden. Ter vervanging van het
in augustus 2007 gestolen kunstwerk ‘Roerdomp in paalhouding’,
komt een bestaand beeld.

Opa of oma leest voor
op de Beatrixschool

Wilnis - In het kader van de Voorleesweek was er een aantal opa’s
en/of oma’s uitgenodigd om te komen voorlezen in de groep van hun
kleinkind.

De belangstelling was overweldigend. Een flink aantal grootouders
heeft zich aangemeld om te komen
lezen.
Heel wat kleinkinderen zaten glun-

derend in de klas naar hun opa of
oma te luisteren. We mogen hieruit afleiden dat ook grootouders het
(voor)lezen voor de kinderen erg
belangrijk vinden.

Een geslaagde open dag
bij sg Thamen
middag als de avond werd erg goed
bezocht. De docenten en leerlingen van de school hadden dan ook
hun beste beentje voorgezet om de
school te laten zien zoals die is: een
goede en fijne school.
Er werd informatie gegeven over
alle leerwegen die op scholengemeenschap Thamen aangeboden
worden: de theoretische leerweg,
de kader- en de basisberoepsgerichte leerweg. De bezoekers konden rondkijken in alle lokalen en
kennismaken met de verschillende
vakken.

Uithoorn - Woensdag 28 januari
opende scholengemeenschap Tha-

men haar deuren voor toekomstige
leerlingen en hun ouders. Zowel de

Er was werkelijk voor elk wat wils:
zo konden de toekomstige leerlingen een kijkje nemen in de keuken
van de afdeling verzorging, een heuse henna tatoeage laten zetten, hun
eigen shampoo maken en zelfs een
salto oefenen. Met een tas vol informatie en een hoofd vol indrukken
keerde men huiswaarts. Een uitgebreide impressie van de open dag
en meer informatie over scholengemeenschap Thamen is te vinden op
de website www.thamen.nl

De adviescommissie beeldende
kunst heeft daartoe kunstenaars
opgeroepen een bestaand beeld
aan te bieden.
Na een voorselectie zal het wijkcomité Proostdijland-Zuid deze week
de definitieve keuze maken. Het college van B&W heeft tijdens de vergadering van dinsdag 27 januari ingestemd met deze alternatieve procedure en besloten om een bedrag
van 10.000,- euro beschikbaar te
stellen voor een kunstwerk.
In het plantsoen aan de Midrethstraat/Hoofdweg in Mijdrecht
heeft jarenlang een bronzen beeld
gestaan, “Roerdomp in paalhouding” van de kunstenaar Theresia
van der Pant. In augustus 2007 is dit
kunstwerk gestolen. Ter vervanging
hiervan heeft de adviescommissie
beeldende kunst voorgesteld om
een bestaand beeld aan te kopen in
plaats van een kunstenaar te selecteren die een ontwerp voor een bepaalde locatie maakt.

Het nieuwe beeld Vuelo de Aqua

Een aantal kunstenaars is vervolgens benaderd en uit deze inzendingen heeft de adviescommissie
drie beelden geselecteerd. Het wijkcomité Proostdijland-Zuid gaat nu
het definitieve werk voor het plantsoen kiezen. Naar verwachting zal
het nieuwe werk in maart worden
opgeleverd.
In eerste instantie is de mogelijkheid onderzocht om een kopie van
het gestolen beeld terug te plaatsen. Daartoe heeft overleg plaatsgevonden met de kunstenaar, een
bronsgieterij en het wijkcomité.
Aangezien het risico van diefstal
blijft bestaan, is besloten hier van
af te zien.
Bijgaande foto is het geworden. Het
beeld heet Vuelo de Aqua, wat staat
voor watervlucht.
Het beeld is gemaakt van een combinatie van Serpentijn opaal steen
en Cortenstaal. Het beeld wordt nu
in het water geplaatst.

Alleen de twee poten van de reiger staan er nog. De rest van het koperen
beeld werd door nog onbekende bronsdieven gestolen.
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Diep dal voor Heren 2 tegen Velsen

1

Vinkeveen -Vrijdag 30 januari speelde het tweede herenteam
van Atalante, gesponsord door de
Rabobank, uit in Velsen. De eerste
set startte best goed. Toch werd deze verloren met 25-20. Hoe verlies
je nu zo een set, dat was toch wel
de vraag. De pass was oké, set-up
oké, maar maakten de Vinkeveense mannen het dan niet goed genoeg af? Set 2 gaf eenzelfde beeld.
Het team begon deze keer echter
met een achterstand en kon nog

wel een flink stuk inhalen maar verloor wederom met 25-20 verlies. De
setstand was hetzelfde maar het
gevoel, de flow, de synergie, al die
woorden die zóóóó 2008 zijn, waren
weg. Dan de derde set. Wat gingen
de Rabobank mannen doen? Spelen
als tijgers natuurlijk, maar toen ging
het echt mis: de raket sloeg op hol.
De trainer/coach verloor zijn zelfbeheersing. Spelers die met hem jaren
samen gespeeld hebben zouden het
herkennen. Eigenlijk had de enige

remedie geweest: wissel. Maar helaas was er
geen wissel beschikbaar
en dus bleef hij staan.
Fout, echt wel heel erg
fout. Maar ja, niks meer
aan te doen, weer een
verlies die set: 25-15. De
vierde set, tja need we
say more.... einde, over,
25-15, jammer, en nog
veel meer krachttermen die oh zo 2008 en
2009 zijn. De mannen
verdronken hun verlies
en waren best wel kapot. Het wil maar niet
lukken. Zelfs dames 2
streeft hen voorbij. En
ook de trainer verloor
zijn beheersing, zóóó
2008, en zoo jammer.
Komende week staat
in het teken van herstel. En toch willen ze
vechten om uit dat diepe dal met die steile hellingen omhoog te krabbelen. Terugkijkend hebben ze gevochten, op dat moment die avond
was het te scherp, de rauwe reacties hebben plaats gemaakt voor
nadenken. Toch nog een citaat, misschien winnen ze er wel wat mee:
“Je moet nu eenmaal je verlies kunnen nemen en proberen het dan
voor de rest goed te houden en dan
zal je wel zien dat het ook geen verlies meer is.” De rocketman. En oh
ja, de scheidsrechter was deze keer
lief, en zeker geen thuisfluiter.

Sport & Judo deed examen
Wilnis - Maandag 26 januari was
het dan zover. De judoka’s van de
Sport & Judoclub hebben, onder leiding van hun leraar Danny Broekman, examen afgelegd in Sporthal Willisstee in Wilnis. Met ouders,
opa’s oma’s, broer en zussen als publiek konden de judoka’s vol enthousiasme laten zien welke worpen er de afgelopen maanden zijn
geoefend.

Wederom geslaagde een
KiKa-actie bij Atlantis

Aan het eind van het examen kregen alle kinderen een diploma en de
daarbijbehorende band of slip.
Alle judoka’s zijn zo een stapje dichter bij de zwarte band! De geslaagden zijn voor de gele slip(pen): Anika
en Daphne Carrot, Brent van Eeken,
Iris Petersen, Nick Hulscher. Voor de
halve gele band: Joost van den Berge, Tycho Steenstra, Thijmen van
Mijdrecht - Zaterdag 31 januari jl.
vonden de voorronden plaats van de
mini 3 en 4 kamp voor recreanten
turners en turnsters, in de Willisstee
te Wilnis. G.V.M’79 had elf groepen
turnsters die met veel enthousiasme aan deze wedstrijd begonnen. Er
waren twee groepen 3 kamp, G.V.M
9 en G.V.M 10, in de leeftijd categorie 9 t/m 11 jaar. In totaal namen
er 13 groepen deel aan de wedstrijd
in deze categorie. G.V.M 9 behaalde met een totaal van 127,50 punten
de 7de plaats, op de voet gevolgd
door G.V.M 10 op de 8ste plaats met
een totaal van 127,30 punten. Finale plaats bij de 4 kamp. In de categorie 4 kamp 9 t/m 11 jaar, waren
er 14 groepen die tegen elkaar uitkwamen en was het de beurt aan de
G.V.M 11 turnsters om te laten zien
wat zij konden. Ondanks dat er hier
en daar wat foutjes werden gemaakt
wisten deze 6 meisjes beslag te leggen op de 3de plaats en zij mogen
met dit behaalde resultaat door naar
de finale!!!

G.V.M.’79 recreanten-turnsters
presteerden prima

Eerste plaats
Bij de categorie 3 kamp 6 t/m 8 jaar
deden er maar liefst 28 groepen

Asselen, Julian Kudus, Tom van Dijck, Maarten Vos en Mark Heidema.
Voor de gele band: Tom Dull, Sydney
Kropveld, Floris Pronk en Miqel Koene. Voor de halve oranje band: Patrick Noppert. Voor de oranje band:
Robin de Haan. Oranje met groene slippen: Marc Shair Ali en Jaco
ten Cate behaalden de halve groene band. Allemaal van harte gefeliciteerd!
mee, waarvan er 8 voor G.V.M’79 uit
kwamen. Voor veel van deze meisjes
was het de allereerste wedstrijd en
dus reuze spannend!!! Op de 22ste
plaats eindigde G.V.M 7 met 118.50,
de 21ste plaats was voor G.V.M 6
met 119.30, op de 20ste plaats eindigde G.V.M 4 met een puntentotaal van 121.50. G.V.M 1 en G.V.M 5,
eindigde samen op de 18de plaats
met 122.20 punten. De 15de plaats
was er voor G.V.M 8 met een puntentotaal van 123.40, G.V.M 2 behaalde de 6de plaats met 128.60 en
mag met dit keurig behaalde resultaat door naar de finale!!! De turnstertjes van G.V.M 3 waren deze dag goed op dreef en behaalde
een prachtige 1ste plaats met maar
liefst een puntentotaal van 134.50!!!
Uiteraard mogen ook de turnstertjes van G.V.M 3 door naar de finale die gehouden word op zaterdag
28 maart a.s in de Willisstee te Wilnis. De organisatie van deze voorronde was in handen van S.V.GEMS
en G.V.Veenland, wij willen deze verenigingen bij deze bedanken voor
de gezellige wedstrijddag!!! De finale zal worden georganiseerd door
Atalante en G.V.M’.

Ruim 900 euro voor KiKa met stamppotactie bij Atlantis
Mijdrecht - Korfbalvereniging Atlantis heeft afgelopen zaterdag voor
de tweede maal dit seizoen een actie gehouden om geld in te zamelen
voor KiKa. Sinds vorig jaar heeft de
selectie van Atlantis zich verbonden
aan KiKa en wordt met enkele acties
per jaar geld ingezameld voor dit
goede doel. Na de Doelpuntensponsoractie aan het begin van het seizoen werd nu de KiKa-Stamppotactie gehouden. Voorafgaand aan de
stamppotactie werden tijdens de
wedstrijden van Atlantis 1 en Atlantis 2 KiKa-beren verkocht. Ook kon
het publiek voor één euro in de toto een gokje wagen op de uitslag en
de topscoorder van de wedstrijd van
Atlantis 1. Er werden bijna 50 beren
verkocht, en ruim 50 mensen deden
mee aan de toto. Na de wedstrijden
was het tijd voor de stamppotactie.
Voor 7,50 euro kon gekozen worden uit andijviestamppot of boerenkoolstamppot met daarbij een gehaktbal of een stuk rookworst. Zeventig mensen hadden zich opgegeven, waardoor het een gezellige drukte was in de Atlantiskantine.
Tijdens de maaltijd werd de uitslag
van de toto bekend gemaakt. Omdat
niemand de uitslag goed voorspeld
had, werd de prijs (een mooie KiKa-beer) verloot onder de personen

die de topscoorder van de wedstrijd
goed voorspeld hadden. Na een gezellige avond werd door de selectie
van Atlantis de balans opgemaakt.
De Stamppotactie heeft ruim 900,euro voor KiKa opgebracht. Een
schitterend resultaat dat mede te
danken is aan de Boni Supermarkt
uit Mijdrecht, die alle aardappelen,
groente en vlees kosteloos ter beschikking heeft gesteld. Verdere
dank gaat uit naar Lunchroom TOF
voor het uitlenen van de warmhoudschalen; groenteman Versteeg voor
het schillen van de aardappelen;
en Marsman Caravans en Recreatie voor de gasslang en toebehoren.
En uiteraard hulde voor de koks die
’s middags de stamppotten hebben
bereid: Josefien de Koning, Charles
Keijman en Ad Schuijlenburg.
Het was heerlijk! KiKa (Kinderen
Kankervrij) werft fondsen, die ten
goede komen aan onderzoek waarmee de zeven kinderkankercentra in Nederland versneld therapieën beschikbaar willen maken voor
een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn
en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun
vraagt. Want kinderen met kanker
worden liever gisteren beter dan
vandaag.

Eerste voorbereidingen
CSW voor nieuw seizoen
Wilnis - Voetbalvereniging CSW uit
Wilnis is al volop in voorbereiding
richting het nieuwe seizoen. De invulling van de technische staf van
de heren- en damesselecties heeft
de afgelopen periode veel aandacht
gekregen. Er zijn belangrijke stappen gezet om de invulling verder te
optimaliseren.
CSW is dit seizoen gestart met een
nieuwe trainer en een nieuwe spelersgroep. De groep heeft onder leiding van Sjabbe Bouman een heel
snelle ontwikkeling doorgemaakt en
de resultaten zijn erg goed. De ontwikkeling en het vasthouden van de
doelstelling vergt veel van de spelers en de trainer. Het bestuur heeft

dan ook na overleg met spelers en
staf besloten om voor volgend seizoen te zoeken naar een nieuwe
trainer. Een nieuwe trainer die met
de groep weer een frisse start kan
maken en een volgende stap kan
zetten om verdere ambities van
CSW te realiseren.
Het vizier voor dit seizoen blijft gericht op de promotie naar de tweede klasse. CSW heeft er alle vertrouwen in dat Bouman en zijn mannen
er alles aan zullen doen om te promoveren naar de 2e klasse aan het
einde van dit seizoen.
Op korte termijn zal de nieuwe trainer van Dames 1 voorgesteld worden. Hierover binnenkort meer.

Biljarten Café De Merel

Vrielink, Dikker en Dam
winnaars zesballentoernooi
Vinkeveen - Maar liefst 24 spelers
en speelsters plaatsten zich voor de
finales van het zesballentoernooi
van Biljartclub de Merel afgelopen
zaterdag 31 januari en dat leverde
de volgende winnaars op:
In de C-poule kon Hein Voorneveld,
Teus Dam niet de baas in de finale
en werd Hein keurig tweede tegen
de prima spelende Teus die in topvorm was en zijn 25 punten in rap

tempo bij elkaar speelde (knalde).
Als goede derde kwam Frank Witzand uit de bus die op toernooien
toch altijd goed presteert, met zijn
onnavolgbare spel maar deze avond
zijn vizier niet op scherp had staan,
dus zijn tegenstanders mazzel hadden.
In de B-poule won Hans Dikker
glansrijk, Hans was goed op dreef
en een klasse apart, tweede werd

de sterkspelende Gerrit Schuurman
die Ton Driehuis het nakijken gaf, en
Ton dus naar de derde plaats verwees.
Sterke spelers als Bob Hubenet,
Thijs Hendrikx en de kampioen van
verleden jaar Pim de Jager (Thijs
kon de druk niet aan ondanks zijn
vele supporters) en de enige dame
in de finale, Caty Jansen, moesten
het toch maar even tegen Hans afleggen, bravo. In de A-poule won
John Vrielink van Nico v. Soeren, die
prima speelde, maar het niet redde
tegen John die zijn 100 caramboles netjes bij elkaar speelde en het
stokje overnam van de winnaar van
vorig jaar Bert Loogman. Dorus v.d.

Meer werd derde. De prijzen waren
weer prachtig. Biljartclub de Merel kon terugzien op een geslaagd
toernooi, met dank aan de vrijwilligers voor het tellen en schrijven en
in het bijzonder Caty Jansen voor de
organisatie.
Het driebandentoenooi van D.I.O en
Café de Merel is nu van start gegaan. De eerste kwartfinalisten zijn
al bekend n.l. Wim Roest en Dave Meier. U kunt zich nog opgeven
voor het driebandentoernooi via onderstaand telefoonnummer, maar
wees er snel bij, want vol is vol, dat
wil zeggen tot de 64 deelnemers en
dan stopt de inschrijving. Er zijn nog
enkele plaatsen open.

Groepen 7 Hofland-complex
genieten van basketbal
Mijdrecht - Dinsdag 27 januari stond voor de groepen 7 van de
Eendracht, de Hoeksteen en de Hoflandschool weer in het teken van
sport. De heer Van Dijk van de basketbalvereniging Argon heeft de
leerlingen enkele fijne kneepjes
van de basketbalsport geleerd. Er
werd goed geluisterd en enthousiast meegedaan, zodat de heer Van

Dijk alle basketballers als afsluiting
een certificaat van de vereniging
kon uitreiken.
Naast de clinic konden de kinderen
ook genieten van het Levend Ganzenbordenspel en een Ren je rot
quiz, waarbij hun sportkennis werd
getest. Het was een gezellige sportieve ochtend waar ze met veel genoegen op terugkijken.
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Schuurmannen in topvorm
Mijdrecht - Dio 1 heeft wederom
de opmars ingezet. Het team van
Paul Schuurman won met 9-0 van
De Merel/Metaal Mijdrecht 3. Paul

won in slechts 11 beurten van Hans
van Rijn en liet een moyenne van
15.45 noteren. Herman Turkenburg
kwam in 17 beurten en eindigde met
een ruim viertje tegen Caty.
De Paddestoel 3 won met 5-4 van

Bobs Bar 1, tijdens die ontmoeting was Michel Bak de man van de
avond, hij liet in 17 beurtjes Jeroen
Schijf verbijsterd achter. De Kuiper/van Wijk verloor met 4-5 van De
Paddestoel 1. Anthonie Schuurman
was in slechts 13 beurtjes uit, terwijl
tegenstander Martien Heijman nog
aan het inspelen was.
Cens 1 kwam ook tot een 4-5 tegen de gasten van De Kromme
Mijdrecht 1. Peter van Velzen van
Cens had vleugels aangedaan en
zette de hoogste serie van de week
door een mooie reeks van 16 caramboles. Dio 2 kwam tegen De Merel/
Metaal Mijdrecht 4 een 4-5 overeen.
Er waren 3 partijen van 26 beurten
en 1 van 27 beurten. De Vrijheid/Biljartmakers wist tegen Bobs Bar 2
eveneens tot een 4-5-je te komen.
De beide kopmannen Bert Loogman en Tobias Hagenbeek kwamen
tot een spannend slot. Tobias moest
er in de nabeurt nog 2 maken, hield
z’n hoofd koel en “ja” het lukte! Remise dus.

Verloren
De Merel/Metaal Mijdrecht 1 won
met 6-3 van Cens 2. De Merel/Metaal Mijdrecht 2 verloor met 2-7 van
De Kromme Mijdrecht 2. Het team
van Ab Augustin liet geen mogelijk onbenut, alleen Herman had
zijn avond niet. De Schans kwam
niet verder dan 4-5 tegen De Paddestoel 2. Pim de Jager groeide in
de wedstrijd tegen John Beets en
Henk Doornekamp toonde zijn karakter door een koele remise in de
nabeurt tegen de kerverse PK-kampioen Jim van Zwieten. Ook Hans
Dikkers bleef koel door de gelijkmakende beurt knap te benutten.
Tegenstander Robert Daalhuizen
moest machteloos toezien. Volgend
weekend spelen Pim de Jager, Dave
Meijer, Jos Lugtigheid, Pieter Coenen en Gerrit Schuurman om het
Persoonlijk Kampioenschap 2-sterklasse LIBRE van De Ronde Venen.
Deze vijfmansfinale is op 7 en 8 februari in Café De Schans aan de
Uitweg 1 te Vinkeveen.
Aanvang beide dagen: 13.00 uur.

Jill van Dijk in haar nieuwe Rabobank-tenue

Nieuw tenue van Rabobank
voor basketbalmeiden Argon
Mijdrecht - De eerste wedstrijd van
de meiden onder de 16 jaar van Sv
Argon Basketball zag er mooi uit
door de nieuwe door Rabobank gesponsorde tenues, maar de meiden
hebben deze wedstrijd tegen Om-

niworld helaas met 63-48 verloren.
Het is natuurlijk wel weer even inkomen nadat ze gepromoveerd zijn
naar de 1e klasse! Topscoorder van
Argon Mu16 was Jill van Dijk met
17 punten, gevolgd door Melissa

Roelofs met 15 punten. De eerste
helft ging het niet zo goed, maar de
tweede helft kreeg Omniworld het
wat moeilijker! Hopelijk brengen de
Rabobank tenues de volgende wedstrijden meer geluk!

Atalante D2 pakt keigoede
set van de nummer 2

Korfballers De Vinken werken
stevig aan hun doelsaldo
Vinkeveen - Voor het door Brouwer
Transport gesponsorde De Vinken
D4 tiental zijn het spannende weken. In de competitie staan ze tweede achter aartsrivaal Atlantis. Door
een ongelukkige nederlaag hebben
ze het kampioenschap niet meer in
eigen hand. De opdracht voor zaterdag 31 januari was dan ook simpel:
winnen en scoren! Tegenstander EKVA uit Almere had niet zoveel in te
brengen. Deze bekende tegenstander was nauwelijks binnen de lijnen
verschenen of David scoorde uit een
doorloopbal de 1-0. Daarna gingen
de acht Brouwer-spelers en -speelsters vrolijk door. Allereerst Lisa met

een kansje en opnieuw Lisa met een
kansje na een goed gespeelde dieptebal. Samen met Shannon en Diewertje zette zij na het eerste kwart
een 3-0 stand op het bord.
De tweede aanval met Joris, Celine,
Lilian en Lotte deed hetzelfde. Allereerst scoorde Lotte met een doorloopbal, vervolgens scoorde Joris
met zijn basketbalschoten een doelpunt en Lotte benutte opnieuw een
doorloopbal, zodat de stand bij de
rust werd bepaald op 6-0.
Na de rust veranderde het beeld
niet zoveel. Vinken D4 speelde niet
goed maar scoorde wel. Het verdedigen en aanvallen ging met niet al

teveel passie maar vele kansen leverden enkele doelpunten op. Lisa scoorde haar derde doelpunt
en David met een kansje zijn tweede. In dit vak had Melissa inmiddels
Diewertje vervangen. In het laatste kwart van de wedstrijd waren
opnieuw drie doelpunten aan De
Vinken-kant te zien. Invaller William scoorde een doorloopbal en Joris gooide er opnieuw twee van afstand in de korf. Uiteindelijk werd
het 11-1 in het voordeel van Brouwer Vinken D4. Een mooie uitslag
en we blijven in de achtervolging in
de hoop dat Atlantis een paar punten laat liggen.

Senioren De Vinken 3 kunnen
weer naar boven kijken
Vinkeveen - Het derde seniorenteam van De Vinken speelde afgelopen zaterdag een belangrijke wedstrijd tegen een oude bekende: Fiks
3 uit Oegstgeest. Al jaren komen de
ploegen elkaar in de competitie tegen en elke keer is het weer de vorm
van de dag die de doorslag geeft.
Het tijdstip was ietwat ongebruikelijk, namelijk 10.50 uur ‘s ochtends.
Daar waar de meeste wedstrijden
bij de senioren laat in de middag
of aan het begin van de avond gespeeld worden. De Vinken 3 heeft
een aantal geblesseerde speelsters
(Ingrid Hagenaars en Marja Verwoerd), maar aangezien de ploeg
uit zes dames en vier heren bestaat,
kon het toch compleet aantreden. In
het aanvalsvak stonden Marco Gijsen, Johan Kroon, Martine Koedijk
en Elisa Roozendaal. De verdediging
werd gevormd door Jarin de Haan,
Stefan Oussoren, Diana van Dasler

en Danielle Lommers. De tegenstander bleek het meest last te hebben
van het ‘vroege’ tijdstip. Voordat ze
het goed en wel doorhadden stonden ze tegen een fel startende De
Vinken-ploeg met 2-0 achter. Lange aanvallen bleef het motto van de
blauwwitte thuisploeg. Fiks had het
daar erg moeilijk mee en kon maar
niet in haar ritme komen. De Vinken
3, een ploeg met én routine én een
aantal jonge spelers, had dat ritme
juist wel. Verdedigend zat het goed
dicht en werden er veel ballen onderschept. Aanvallend werd er niet
alleen goed gekeken en rondgespeeld, maar zat het schot ook mee.
Gestaag liep de thuisploeg verder
en verder van haar tegenstander
weg. Via 3-1 en 6-2 werd een comfortabele 11-3 ruststand bereikt.
Onverwacht, maar gezien het spelbeeld volkomen verdiend. Geen
vuiltje aan de lucht dus. Deson-

danks is het tegen Fiks altijd oppassen geblazen. Zij staan er niet voor
niets om bekend dat ze vaak vanuit
alle hoeken van het veld de korf weten te vinden. Maar ook in de tweede helft had De Vinken 3 de tegenstander volkomen in haar greep.
Fiks kreeg niet de ruimte en als ze al
de ruimte kreeg, was het schot vaak
onzuiver. Binnen vijf minuten liep
De Vinken 3 uit naar 14-5. Fiks werd
er moedeloos van. Wat ze ook probeerden en hoe ze ook verdedigden,
de doelpuntenmachine van De Vinken bleek niet te stoppen. Althans
zo leek het. Maar ook bij De Vinken
werd het spel wat slordiger en werden er meer en meer kansen gemist.
Een rommelige fase in de wedstrijd
brak aan. Beide ploegen deden hun
uiterste best, maar dat mocht niet
baten. Liefst vijftien minuten werd
er niet gescoord. Fiks was de eerste
dat de korf weer wist te vinden: 146. In de laatste tien minuten werd er
gelukkig weer volop gescoord en
werd het publiek getrakteerd op een
aantal fraaie acties van met name
de thuisploeg. Uiteindelijk bleef de
teller staan op 19-8. Een ruime overwinning die goed van pas komt aangezien het wel heel erg spannend is
in deze poule. Met nog vijf wedstrijden te spelen staan de nummers 1 t/
m 6 binnen twee punten van elkaar.
Daarbij ook de ploeg uit Vinkeveen.
De Vinken 3 kan dus weer naar boven kijken. Al is de ploeg nog niet
geheel veilig, want ook de nummer 7, het net verslagen Fiks, staat
op slechts drie punten achterstand.
Kortom, het worden nog spannende weken.

Vinkeveen - Vrijdagavond 30 januari speelden de dames van Oudenallen D2 (nog steeds 11e) tegen de
nummer 2 van de poule, Keistad D3.
De Amersfoortse dames hadden een
ploeg van 12 man op de been gebracht, D2 moest het zonder Marjan Blenk, zonder geblesseerde Inge Bakker en op het laatst ook zonder Jet Feddema doen. Gelukkig was
Annike van Kouwen bereid gevonden het team bij te staan.
De wedstrijd begon direct op aardig tempo. Keistad had een sterke
service en een harde aanval en het
duurde even voordat de Oudenallen
equipe hier weg mee wist. Veel ballen schoten weg en alle zeilen moesten bijgezet worden om een aanval
op te bouwen. In het tweede deel
van de set begon het beter te draaien en gaven de inzet en werklust
meer punten aan het Vinkeveense team. Maar de Amersfoortse dames, gillend aangemoedigd door de
zes wisselspelers, draaiden gewoon
lekker met vele mooie aanvallen aan
het net maar ook veel vanaf de 3m.
En diverse van die soort raakten direct de vloer zonder dat er maar een

blok of reddende arm aan te pas
kwam: 14-25. In de tweede set bleef
het hoge tempo aan, de foutjes aan
de Vinkeveense kant werden minder.
Er werd beter gereageerd als de ballen anders dan het normale patroon
werden gespeeld, er werd goed geroepen en overgenomen. Maar hoewel het gevoel beter was, werd met
een verschil van 13-25 wederom
verloren.

Buitenkant
Annike van Kouwen debuteerde in
de derde set, Petra de Bruin ging
naar de diagonaal en Annemarieke Wijnands op de buitenkant. En
toen was daar ineens een mooie gelijk opgaande strijd. De punten gingen de hele set wisselend naar de
een en dan weer naar de ander, het
was razend spannend. En er gebeurde mooie dingen. Verdeler Annemarie Bakker bleef lekker op dreef en
Annike van Kouwen sloeg haar eerste paar ballen via het midden, allemaal punten! En ze maakte ook diverse directe service punten, lekker
hoor! Annemarieke Wijnands was
op de buitenkant behoorlijk geprik-

keld en gooide al die energie tegen
de ballen aan, ze was haast agressief pittig aan het meppen. Joke Ruizendaal kon op het midden met de
veel mooiere pass flink vaker aangespeeld worden en ze scoorde nagenoeg alles. Ook Petra de Bruin en
Tineke Vellekoop waren super alert
aan het net met smashes en blokballen. Het ging als een raket dus!
Aan het eind werd het nóg spannender toen de punten 1 voor 1 over en
weer gingen. Het was een takkeherrie: de Keistadwissels tegen de Atalante supporters. Uiteindelijk werd
het door erg gedisciplineerd sterk
fanatiek en boelkloedig spel 27-25
voor de Vinkeveense tijgers! Het kon
ook niet anders met zo’n super publiek. Een KEIgave set dus, KEIleuk om het betreurde zelfverzekerde
Keistad te zien, echt KEIstil daar aan
de overkant... Setje 4. Die ging weer
razend rap aan de Amersfoortse
kant. De Oudenallen equipe kwam
er ondanks mooie werkstukjes niet
meer bovenop en verloor met 12-25.
Al met al niet slecht een zo’n setje
van de nr 2. te pakken. Lekker gebald en iedere set is er één!

Heren van Atalante vegen
de vloer aan met Xenon
Vinkeveen - Dinsdag 27 januari
speelden de A-side media mannen
in Amsterdam tegen de nummer
laatst Xenon. Atalante was gewaarschuwd. Zowel in de thuiswedstrijd
als in de bekerwedstrijd (tegen hetzelfde Xenon) werd er een set weggegeven. De doelstelling was eenvoudig. Gewoon met 0-4 winnen en
zo weinig mogelijk punten tegen
krijgen. De eerste doelstelling werd
gehaald, alleen aan de tweede doelstelling (weddenschap met dames
4) werd niet geheel voldaan. Toch
werden er 5 punten meegenomen
naar Vinkeveen en dat in 70 minuten tijd. De setstanden waren: 7-25,
14-25, 19-25 en 13-25. Geheel compleet en voorzien van nieuwe shirts
vertrokken de heren naar Amsterdam. Twee weken geleden kon er
op het terrein geparkeerd worden, echter deze avond was er een
overijverige ambtenaar zo druk bezig geweest een paaltje te plaatsen
waardoor parkeren op het terrein
niet kon. Dus werd er een aanslag
gepleegd op de clubkas door even
40,- euro aan parkeergeld af te tikken. Maar goed, voor 5 punten waren de heren bereid in de buidel te
tasten. Met Tino uit H2 mee als extra mannetje stonden er 7 man op
het wedstrijdformulier. De basisformatie begon in het veld, coach Mar-

tijn die een zware avond tegemoet
zou gaan op de bank. De A-side
media mannen schoten uit de startblokken en lieten verzorgd, gecontroleerd volleybal zien. Voor de aanvallers warm waren stond de eindstand al op het bord, 7-25. In de 2de
set hetzelfde spelbeeld. Atalante dat
het heft in handen had, Xenon dat
naar hun beste weten presteerde.
Atalante was even de concentratie kwijt, waardoor Xenon een paar
punten op rij maakte. Maar de heren
uit Vinkeveen waren met een missie
naar Amsterdam gekomen en zouden deze missie met een goed resultaat af willen sluiten. Zonder ook
maar een time-out te nemen, rechtten de heren hun rug en scoorden
er weer rustig op los. Alle aanvallers
kwamen aan hun aanvallen toe. De
pass lag goed op Frans en hij kon
hierdoor alle aanvallers bedienen.
Ook deze set werd door de A-side
media mannen gewonnen, 14-25.
De 3de set werd begonnen met dezelfde basis als de 1ste en 2de set.
Ook hier namen de Vinkeveners een
ruime voorsprong. De serve en pass
lieten het niet afweten, ook blokkerend stonden de A-side media
mannen hun mannetje. Bij een 1121 voorsprong wisselde Martijn de
Vries Tino voor Duncan. Heel even
kwam de klad in het team en pak-

te Xenon een aantal punten op rij.
Dit was het teken voor Atalante om
weer gas te geven. Het leek even
spannend te worden maar de heren
waren gemotiveerd genoeg dit niet
over hun kant te laten gaan. Met een
goede uitsprint werd de set gewonnen met 19-25. In de 4de set gingen alle remmen los en was Atalante de ruim bovenliggende partij. Bij
een 1-6 voorsprong nam Xenon een
time-out. Martijn had niet zo veel te
melden, en gaf aan dat de heren de
partij gewoon simpel moesten uitspelen. En zo geschiedde. Het verzet aan Xenon-kant was duidelijk
gebroken en dit resulteerde in een
ruime voorsprong voor de A-side
media mannen die nimmer in gevaar kwam. Tino, Frans en Bas lieten
mooie series noteren met serveren.
Atalante speelde het spelletje super en ook de 4de set werd ruim gewonnen met 13-25. Door dit resultaat kan Atalante 5 punten bijschrijven en stijgt het tijdelijk naar plaats
4. Het is stuivertje wisselen met Die
Raeckse uit Haarlem dat een wedstrijd minder gespeeld heeft en een
beter puntensaldo heeft. Toevallig is
dit Die Raeckse de volgende tegenstander van Atalante in hun eigen
De Boei en wel op vrijdag 6 februari
om 21.00 uur. Voor meer info kijk je
op www.vv-atalante.nl.
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Veenland scoort goed bij
mini drie- en vierkamp

Atlantis 1 verliest van Oosterkwartier

Verlies voor Atlantis 1

Mijdrecht - Zaterdag 31 januari werd de wedstrijd Atlantis 1 –
Oosterkwartier 1 gespeeld. Voor de
stand in de poule was dit een belangrijke wedstrijd. Atlantis 1 stond
maar één punt los van de degradatie en had de punten nog hard nodig om er zeker van te zijn uit de degradatiezone blijven. Oosterkwartier was al wat zeker der van zijn
zaak met een derde plaats en hadden nog alle kansen om een plaatsje te stijgen. Van de vorige wedstrijd
tegen Oosterkwartier wist Atlantis
nog dat het een fysieke wedstrijd
zou worden en dat de scheidsrechter nog wel eens een bepalende rol
kon gaan spelen in de wedstrijd. Atlantis had ook deze week te kampen met blessures en wenst Chantal Poolman en Jacco van Koevorden Brouwer veel sterkte en een hopelijk spoedig herstel. De bal werd
gesponsord door Scheenaart B.V.en
werd uitgenomen door Iris den Boer
uit het team van de week de F1, dat
eerder op de dag had gewonnen
met 4-0. De wedstrijd begon voor
Atalantis vol zelfvertrouwen en een
mooi opgezet aanvalsspel. De eerste
aanval bestond uit: Jelmer Steen,
Peter van der Wel, Lissanne van
Doornik en Kim Stolk. Het verzorgde spel resulteerde al snel in een 20 voorsprong voor Atlantis. Er werd

gewisseld en in het tweede aanvalsvak begonnen: Pim de Munter, Auke van der Zijden, Sandra Pronk en
Masha Hoogeboom. Maar de voorsprong van twee punten verdween
al heel snel weer, want ook Oosterkwartier was scherp in de korfzone en trok de stand al heel snel gelijk. In het begin van de eerste helft
ging het heel erg gelijk op. Aan de
kant van Atlantis werden de aanvallen netjes opgezet en de goede
kansen gekozen, maar men had nog
niet het geluk bij het vinden van de
korf. Aan de kant van Oosterkwartier waren de spelers veel beter in
het afmaken van de kansen.
Verslapte
Tien minuten voor het einde van
de eerste helft verslapte Atlantis
en kreeg het maar liefst vier doelpunten tegen op rij. Hierdoor werd
een punt voorsprong omgebogen
in een drie punten achterstand. Vlak
voor het rustsignaal scoorde Auke van der Zijden door middel van
een goed afgemaakte korte kans.
Dit bracht de ruststand op 7-9. In
de rust werd duidelijk dat Atlantis
meer moest profiteren van de zwakke schakels en scherper moest zijn
in de verdediging en in de aanval.
De tweede helft begon echter minder scherp dan verwacht, want At-

lantis kreeg gelijk weer een doelpunt tegen.
De rest van de tweede helft ging
weer gelijk op. De doelpunten aan
de kant van Atlantis werden afgewisseld met doelpunten aan de kant
van Oosterkwartier. Tien minuten
voor het einde kreeg Atlantis weer
een beetje moed en gooide er nog
een extra stapje bovenop. Dit mocht
echter niet baten, want het kreeg
in de slotfase nog drie doelpunten
om de oren. De eindstand was 1216, maar dat geeft een beetje vertekend beeld van de wedstrijd. Atlantis heeft pas in de laatste minuten de wedstrijd uit handen gegeven terwijl het de rest van de wedstrijd scorend goed mee kon komen en verdedigend weinig fouten
maakte. De wedstrijd van Atlantis
1 werd gevolgd door de stamppot
avond. Hier hadden vrijwilligers en
leden van de selectie een stamppotmaaltijd voor hun gasten bereid. De
afgelopen weken konden leden en
vrienden van de vereniging zich opgeven om stamppot te komen eten
voor het goede doel. Dit seizoen is
al weer het tweede seizoen dat de
selectie van Atlantis acties organiseert om zoveel mogelijk geld op
te halen voor KIKA. Mede door hulp
van buitenaf stond er een heerlijke
maaltijd op tafel.

Eerste turnwedstrijd
vierde divisie

De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 31 januari was het weer de
beurt aan divisie 4 om zich te plaatsen voor een volgende wedstrijd.
Nina Jongerling en Bianca Buijs uit
Mijdrecht mochten in een schitterende turnhal te Amsterdam hun
oefeningen laten zien.
Met de nodige wedstrijdspanning
werd er aan de wedstrijd begonnen.
Als eerste onderdeel moest er op de
brug geturnd worden.
Bianca mocht het spits afbijten van
de twee. Helaas kwam ze met het
ophurken op de onderste legger
niet helemaal goed uit waardoor ze
niet goed haar kiep kon maken.
Met een keurige streksalto sloot ze
haar oefening af. Dit resulteerde
in een 7,250. Nina’s oefening werd
keurig uitgevoerd, zij scoorde op dit
onderdeel een 8.5. Bij de balk was
het voor Nina extra spannend. Vorig jaar viel ze verschillende keren
van de balk af, zodat ze helemaal
de kluts kwijt raakte. Een extra sti-

mulans dus om te laten zien wat ze
waard was. Met een 8,350 als score
kon ze terugkijken op een geslaagde oefening.
Bianca’s oefening ging vrij goed.
Helaas viel ze een keer van de balk
en was ze een onderdeel vergeten.
Dit kostte haar gelijk 1,5 punt, wat
haar bracht op een 7.
Bianca’s vloeroefening was prachtig. Zelfs nadat ze een onderdeel
vergeten was scoorde ze een 9,05.
Ze was dan ook een van de hoogst
scorende op dit onderdeel van 73
deelneemsters.
Nina’s oefening op vloer ging wat
rommelig. Ook voor haar geldt dat
ze bij Advendo ter Aar niet over een
wedstrijdvloer beschikken waardoor
je eerder de kluts kwijt raakt.
Inmiddels was Bianca zo zenuwachtig geworden dat ze bij het laatste onderdeel sprong niet helemaal
goed uitkwam. Dit resulteerde in
een 7.15.
Nina’s sprong was netjes wat haar

Atlantis 2 verliest van EKVA

Tamara Gortenmulder en Melissa
van der Stap. Dit vak kon moeilijk
tot scoren komen. Atlantis begon
niet scherp genoeg waardoor er al
snel een 0 – 2 achterstand op het
scorebord stond. Het tweede aanvalsvak bestond uit: Alex van Senten, Mark Goverse, Sandra Gortenmulder en Wilma Kranenburg. Atlantis kwam nog terug tot een stand
van 4 – 5 maar er werd niet scherp

als je enthousiast en zenuwachtig
bent. Op de lange mat ging het al
een stuk beter en dat was ook terug te vinden in de score. Alle oefeningen werden volgens het boekje
uitgevoerd. Als laatste het rekstok.
Hier moest er af en toe een handje
geholpen worden maar met goede
ondersprongen was hun wedstrijd
ook geturnd.
Vierkamp
In de laatste ronde kwamen er twee
ploegen tegelijk in de baan maar
gelukkig was Antoinette er weer om
een handje te helpen. Veenland1
bestond uit Hidde Goossens, finn

een 7,55 opleverde.
In een deelnemersveld van 73 meiden werd Nina uiteindelijk 4e en Bianca 26ste.

Atlantis 2 verliest van EKVA 4
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Fortis gesponsorde Atlantis 2 thuis tegen EKVA
4. Atlantis had al tegen EKVA gespeeld en deze wedstrijd werd gewonnen. Atlantis 2 heeft in dit nieuwe jaar nog niet gewonnen, en was
nu gebrand op een overwinning.
De opdracht was om scherp en fel te
beginnen. De eerste aanval bestond
uit: Jimmy de Koning, Berry de Jong,

Wilnis - Op zaterdag 31 januari werd in de Willisstee de mini drie
en vierkamp georganiseerd door
GV Veenland en Gems Maarssen.
Het beloofde een drukke dag te
worden want er werden ongeveer
500 turners en turnsters verwacht.
S’morgens mochten eerst de jongens hun oefeningen laten zien. Als
eerste de 6-8 jarige bij de drie kamp.
Veenland 3 bestaande uit Sam Haverman, Toon Donselaar, Jay Loef
en Bob Schneiders moesten als eerste beginnen bij de lange mat. Met
mooie koprollen en rechte handstanden turnden ze zich naar de
hoogste score. Ook bleven dit keer
de mondjes dicht en bleven ze netjes in het rijtje staan want ook daar
krijg je punten voor. Op naar het
rekstok en ook een kreeg iedereen
een heel punt. Het is namelijk zo als
je het onderdeel goed doet krijg je
een punt en als je geholpen wordt
een half punt en als het niet lukt een
nul. Maar gelukkig bij iedereen lukte alles en nog netjes ook. Op naar
de brug. Hier werd er af en toe een
zwaai teveel of te weinig gemaakt
maar het werd wel keurig uitgevoerd
In de tweede ronde was Veenland 4
aan de beurt. Hierin turnde Quinten
van Vliet, Patrick Duyster en Renze
Goossens. Er werden keurige zwaaien geturnd maar helaas was er hier
en daar een foutje en was netjes in
een rij staan ook nog best moeilijk

verdedigd door Atlantis, waardoor
er met een stand van 4 – 9 de rust in
werd gegaan.
Na de rust ging Atlantis beter van
start en kon inhalen tot 8 – 10. Dit
was het laatste doelpunt dat Atlantis zou scoren. Ondertussen moest
Mark Goverse het veld verlaten wegens een blessure. Hij werd goed
vervangen door Wouter Drubbel.
De ballen vielen bij Atlantis net niet
in het mandje terwijl EKVA nog wel
goed de korf kon vinden. Het zag
er naar uit dat Atlantis de wedstrijd
niet meer kon winnen. Ook de junioren Janneke van Ginkel, Natasja Korver en Jeroen Korver kregen speeltijd. Helaas konden ook zij
niet voor een doelpunt zorgen. De
eindstand werd 8 – 14. Dit was geen
beste wedstrijd van Atlantis. Hopelijk gaat Atlantis volgende week de
2 punten pakken die ze heel hard
nodig hebben. Er wordt dan gespeeld tegen Triaz om 16.15 in Amsterdam.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Blom en Jesse Goossens. En Veenland 2 bestond uit Julian Willekes ,
Thymen Ottenhof , Jelmer Vale en
Bram Lek. Deze twee ploegen deden mee met de vier kamp dat betekent dat er ook nog trampoline word

gesprongen. Veenland 1 begon op
lange mat en iedereen scoorde een
punt en ook de uitvoering en de
presentatie was top. Veenland 2 begon op rekstok en we wisten van tevoren dat dit heel moeilijk ging worden want de borstwaarts om en de
buikdraai lukte nog niet helemaal
maar met een beetje hulp ging het
toch prima. Veenland 1 mocht daarna naar de rekstok en weer ging alles goed en spontaan begon er een
te zingen alle eendjes zwemmen
in het water. Veenland 2 liet op de
trampoline hoge sprongen zien, en
ook op brug verliep alles zo als het
hoorde. Op de trampoline liet Veen-

land 1 ook keurige streksprongen,
hurksprongen en spreidsprongen
zien. Dan alweer het laatste toestel.
Je traint heel lang en de wedstrijd
vliegt altijd voorbij. Veenland 2 sloot
de wedstrijd af met mooi handstanden en koprollen en ook de andere
deden het weer uitstekend op brug.
Het was wel spannend want bij brug
zat de gymjuf van school te jureren
maar ze deden het uitstekend en
toen wachten op de prijsuitreiking.
Spannend wie mogen er door naar
de finale en wie is er een, twee of
drie. Het was heel spannend maar
Veenland 3 was eerste met 0,20
voorsprong op nummer twee. Veenland 4 was 6de .
Verbaast
Tot hun eigen verbazing werd Veenland 2 vierde dus een finale plaats.
Harstikke goed en Veenland 1 werd
tweede. Drie ploegen door naar de
finale in maart een prima prestatie
en de trainsters zijn dan ook apetrots op jullie.
De jongens konden lekker naar huis
want daarna was het de beurt aan
de turnsters. Voor Veenland deden
er twee ploegen mee. De zenuwen
waren dit keer gelukkig ver te zoeken. En vol met zelfvertrouwen ging
de eerste ploeg bestaande uit Dena,
Sterre, Sanne, Annika van start. De
brug was als eerste onderdeel. En
dit verliep keurig bij iedereen. Daarna door naar de mat. Ook hier haalde de turnsters weer alles uit de kast
gehaald. De balk en de sprong verliep helaas wat minder. Maar evenmin een hele goede prestatie over
het geheel die beloond werd met
een 12e plaats.
Daarna was het de beurt aan de volgende ploeg: . Lisa Otttenhof, Marit Vale ,Claudia Vis, Marmar Selim en Isa van Loon. Ook zij mochten beginnen op de brug. Met een
keurige spanning werden er feilloze oefeningen door de dames geturnd. Ook op de balk, sprong en
lange mat werd er subliem geturnd
en wat hadden we er een plezier
in…super! En uiteindelijk werd dit
beloond met een grandioze eerste
plaats!

Volleybalheren 1 van
Unitas doen goede zaken
Mijdrecht - In Sporthal de Phoenix
werd afgelopen woensdag de thuiswedstrijd tegen het Amersfoortse
Wilhelmina H3 gespeeld.
Door de afwezigheid van spelverdeler Laurens de Wit en een niet geheel fitte selectie werd Hans Out
van het tweede team het team toegevoegd.
Unitas begon de wedstrijd met Johan Samson, Rick Samson, Joost

Woerden, Jeroen Kraakman, John
van Scheppingen en Ricardo Angulo Vélez in de basis. Op de bank namen plaats: Robert van der Meer en
Hans Out.
In de eerste set konden de Unitasheren langzaam een voorsprong
opbouwen. Door onder andere een
goede opslag en regelmatig goede
aanvallen liep de eerste set voor-

spoedig. Deze set werd dan ook relatief eenvoudig met 25-16 gewonnen.
In de tweede set ging Unitas verder
met dezelfde basis. Ook deze set gaf
tot ver in de set een gelijk opgaande strijd te zien. Maar na een eindsprint van de Mijdrecht volleybalheren werd de set met 25-21 binnengehaald.
Ook de derde set gaf eenzelfde beeld te zien als de twee voorgaande sets. Unitas kwam deze set
niet in het gevaar en kon door harde aanvallen van onder meer jeugdspeler Rick Samson naar een makkelijke 25-16 setwinst lopen.
Vervangen
In de vierde set werden Johan Samson en Johan van Scheppingen vervangen door Robert van der Meer
en Hans Out. Door de wissels was
het weer even zoeken naar de juiste posities, waardoor de concentratie doorbroken werd en er in beginfase slecht werd geserveerd. Na een
time-out werd de draad van de eerste drie sets weer opgepakt en ook
de vierde en dus laatste set werd nu
met 25-14 gewonnen en een overtuigde 4-0 overwinning was op het
toch 4 plaatsen hoger gepositioneerde team was een feit.
Door deze overwinning sluipt Unitas
van de staart van de ranglijst langzaam maar zeker de middenmoot
binnen.
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Januari een goede maand
voor SV Hertha 1
Vinkeveen -Het 1e futsalteam van
Hertha is de heenronde van de
competitie goed begonnen. In de
maand januari moesten er 4 wedstrijden worden gespeeld, waarvan
er 3 werden gewonnen en er 1 werd
verloren. Door deze resultaten bezet
de door De Veensteker gesponsorde Vinkeveense formatie een vaste
plaats in de middenmoot van de 2e
klasse.
De eerste wedstrijd van de heenronde was een thuiswedstrijd in
de Phoenix tegen OSO. De uitwedstrijd had een 2-7 overwinning opgeleverd en ook deze avond slaagde Hertha erin om de wedstrijd winnend af te sluiten. Na een voortvarend begin kwam Hertha enigszins
in de problemen, maar schakelde
op tijd een tandje bij, waardoor de
overwinning niet in gevaar kwam,
10-5. De doelpuntenmakers waren
Ruben Kraan (3 keer), Yourick Fokker (2 keer), Gary Fokker (2 keer),
Jorg Landwaart (2 keer) en Dave
Hupsel.
De volgende wedstrijd die op het
programma stond was een uitwedstrijd tegen ‘angstgegner’ Muiden.
Traditiegetrouw is dit een lastige tegenstander voor Hertha en ook nu
bleek dit het geval. Na een wedstrijd
waarin beide ploegen aan elkaar
waren gewaagd en waarin Hertha op een comfortabele 0-3 voorsprong leek te staan, was het toch
Muiden dat er met de overwinning
vandoor ging, 5-4. De doelpunten

werden gemaakt door Yourick Fokker (2 keer), Gary Fokker en Patrick
Hogenboom.
Uit
Op vrijdag 23 januari stond de tweede uitwedstrijd op het programma
tegen Victoria uit Hilversum. In een
wedstrijd waarin Hertha gedurende lange tijd het initiatief had en op
een vrij gemakkelijke overwinning
leek af te stevenen, was het Victoria dat in de slotfase alles uit de kast
haalde om tenminste een gelijkspel
uit het vuur te slepen. Hertha wankelde, maar door goed keeperswerk
van Michiel Knecht slaagde de Vinkeveense formatie erin om de 3 punten mee naar huis te nemen, 4-5. De
doelpunten deze avond werden verzorgd door Bart van der Meijs, Ramon Fokker, Yourick Fokker, Gary
Fokker en Patrick Hogenboom.
De laatste wedstrijd van de maand
januari was in de Phoenix tegen
Ter Beek. Hertha kwam goed uit de
startblokken en het was Jorg Landwaart die de 1-0 op het bord bracht.
Nadat Ter Beek op gelijke hoogte
was gekomen was het opnieuw Jorg
Landwaart die na een rush vanaf eigen helft Hertha naar een 2-1 voorsprong schoot. In een spannende 2e
helft kreeg Hertha mogelijkheden
om o.a. via Robert van Rijn de voorsprong uit te breiden, maar het was
Jorg Landwaart die de wedstrijd met
2 treffers in het slot gooide en Hertha de derde overwinning in 4 wedstrijden bezorgde, 4-1.

Bridge Vereniging Uithoorn
Uithoorn - De tweede ronde Parencompetitie bij Bridge Vereniging
Uithoorn toonde aan dat één van de
oudste leden, May Verhoef, niet alleen op het thuis front De Kwakel iedereen de baas is, maar dat ook Uithoornaars geen schijn van kans bij
hem hebben! Met een score van niet
minder dan 70,31% in de B- lijn bereikte hij met zijn bridge partner Nel
de Ruiter de absolute top bij BVU.
Niemand reikte hoger, ook Ada van
Maarseveen & Jan Visser niet die
met 69,17% in de C- lijn nog het
dichtst in de buurt kwamen. Marijke & Ger van Praag werden op afstand tweede in de B met 65,10%,
natuurlijk ook niet mis en Leo Leenen & Jan van Schaik volgden hier
als goede derde met 64,06%.
Greet & Henk Stolwijk bleven met
52,60% als vierde ook aan de goede
kant van het gemiddelde.
In de C- lijn beleefden Elisabeth van
den Berg & Maarten Breggeman
een benauwde 2e en 3e tafel, door 6
(voorlopige) nullen op rij te incasseren! Diepe concentratie van beiden
keerde echter het tij en met een vervolg van 5 toppen belandden ze tenslotte toch nog op de tweede plaats
met 56,25%!
Buigen
Riki Spook & Theo van Vliet moes-

ten net buigen voor dit slot offensief en werden derde met 55,83%.
Hilly Cammelot & Mieneke Jongsma
hielden ook genoeg over om met
53,33% als vierde te eindigen.
In de A- lijn kwamen nu eens andere
paren boven drijven. Kokkie van den
Kerkhoven & Corrie Smit snoepten
Greetje van den Bovenkamp & Ria
Wezenberg de eerste plaats af met
57,92% tegen 56,25%.
Bep & John de Voijs bleven met 55%
op hun beurt Nico van der Meer &
Hans Wagenvoort voor die vierde
werden met 52,92%. Ook de nummers vijf en zes, An & Bert Pronk en
Stenny & Herman Limburg bleven
boven de vijftig met respectievelijk
51,67 en 51,25%.
Zelfs plaats zeven voldeed hier aan,
zij het nipt. Thea Stahl & Marijke
Koch haalden 50,83% binnen, hetgeen aantoont dat de verschillen in
de hoogste afdeling klein zijn en er
dus van alles mogelijk is.
Wilt u eens proberen om May de
loef af te steken, kom dan bridgen
bij BVU. Elke maandag avond in de
barzaal van Sporthal De Scheg, zaal
open om 19.15 uur.
Even contact opnemen met de
secretaris Marineke Lang, tel:
(0297)569432.

Qui Vive Heren I
promoveert Hoofdklasse
Uithoorn - Na winst in de reguliere
competitie en het kampioenschap in
het district Noord Holland kon Qui
Vive Heren 1 het afgelopen weekend een plaats in de zaalhockey
hoofdklasse afdwingen. Het moest
daarvoor aantreden tegen twee andere districtskampioenen Victoria
(Rotterdam), Daring (Veendam) en
degradant uit de hoofdklasse Kampong (Utrecht). Van te voren was
bekend dat de beste 2 zich zouden plaatsen voor de Hoofdklasse. De eerste wedstrijd tegen Victoria begon direct heel spannend :
Binnen een minuut scoorde Qui Vive 1-0, waarna de stand echter veranderde in een 1-3 achterstand. In
de laatste 10 minuten werd het echter gelijk en zelfs 4-3. Helaas werd
het in de laatste minuten toch weer
gelijk: 4-4. De tweede wedstrijd tegen Daring werd gemakkelijk gewonnen: Een afgetekende overwinning met 7-1. De laatste wedstrijden
zouden daarom de beslissing brengen. Kampong was al gepromoveerd door 2x te winnen. Qui Vive en
Victoria stonden op dat moment qua
wedstrijdpunten gelijk, in de laatste
wedstrijd zou het doelsaldo van de
uiteindelijke nummer twee wel eens

Amsterdam-Dakar
Challenge

de doorslag kunnen geven.
Dat er tegen Kampong moeilijk
te winnen zou zijn was wel duidelijk, maar Qui Vive ging er vol voor.
Na een zeer spannende wedstrijd
was de einduitslag 4-6 in het voordeel van de Utrechtenaren. Qui Vive werd daarmee afhankelijk van de
uitslag van het laatste duel. Hierin moest Victoria een grote achterstand in doelpunten goed maken.
Uiteindelijk wonnen de Rotterdammers de laatste wedstrijd tegen Daring met 6-4. Dat was echter lang
niet genoeg en daarmee was de
promotie van van Heren 1 naar de
Rabo Indoor Hoofdklasse een feit !!
Qui Vive bouwt daarmee voort op
een traditie van jaren geleden toen
Qui Vive Heren 1 ook in de Indoor
Hoofdklasse speelde. Gezien ook
de goede prestaties van de Dames
1 en meisjes A1 in de districtcompetities is het duidelijk dat het zaalhockey weer duidelijk ‘in de lift’ zit!
De zaalcompetities zijn nu afgerond
en de voorbereiding op 2e helft van
de veldcompetitie is al weer in volle gang. Maar volgend seizoen gaan
we natuurlijk weer door met het
zaalhockey. We wensen daarin alle
teams Qui Vive heel veel succes!

Grote blijdschap en uitgelatenheid na promotie van Qui Vive H1 !

Een nieuwe trainer voor
zaterdagafdeling Argon
Mijdrecht - Twee weken geleden heeft Frank den Oudsten aangegeven dat hij volgend seizoen
niet meer werkzaam zal zijn bij Argon, omdat hij gekozen heeft voor
een dienstverband bij DCV in Krimpen aan de IJssel. Het is een genoegen, om nu al mee te kunnen delen,
dat er door het bestuur veldvoetbal
een nieuwe trainer is gevonden voor
de zaterdagselectie voor het seizoen 2009/2010. Er is gekozen voor
een jonge trainer in de persoon van
de net 34-jarige Jack Honsbeek,
woonachtig in Hoofddorp. Als speler heeft de geboren Leidenaar alle
selecties van UVS doorlopen, waarna hij ook nog gevoetbald heeft bij

De Ronde Venen - Over tien dagen is het zover! Op 14 februari, om
11 uur ’s morgens, worden de deelnemers van de Amsterdam-Dakar Challenge bij strand Blijburg
in Amsterdam uitgezwaaid. Daniël
van Kreuningen (Wilnis) en Jeroen
Vennik (Mijdrecht) hebben, samen
met vrienden, de afgelopen maanden hard gewerkt om hun auto rijklaar te maken voor deze rit. En het
zat niet mee! Maar nu draait de motor goed, er zijn twee slaapplaatsen
op het dak gemaakt, het tentje kan
op het dak opgezet worden, kortom: volgende week is het “inpakken
en wegwezen”. En ze hebben er zin
in!!! De rit van Amsterdam naar Dakar beslaat in totaal ong. 7000 kilometer. Via België, Frankrijk, Spanje,
Marokko, de Westelijke Sahara, en
Mauritanië naar Senegal, waar Dakar ligt. De Challenge is geen race.
Het is wel een uitdaging, om met
een oud barrel de eindstreep te halen en met behulp van sponsors een
mooi bedrag voor het goede doel in
te zamelen.
Deze keer ligt het in de bedoeling
om, nadat Dakar bereikt is, verder te
rijden naar Mali (nog eens 1000 ki-

lometer) omdat de opbrengst daar
besteed gaat worden aan een project. Daar zullen dus ook de auto’s en alle spullen die niet mee terug kunnen naar Nederland, geveild
worden. De opbrengst is uiteraard
voor het goede doel.
Selectie
Door Oxfam Novib is een doel geselecteerd: de Stichting Stop-Sahel,
die jaarlijks in Mali vier drinkwaterputten slaat. Men zorgt daarbij ook
voor aparte drinkplaatsen voor het
vee en voor waterreservoirs, waar
het spaarzame regenwater in opgeslagen kan worden. Verder traint
men mensen van de plaatselijke bevolking om de putten met toebehoren te beheren en te onderhouden.
De kosten voor een drinkwaterput:
26.000,- euro.
Wilt u bijdragen in de kosten en/of
geven voor het goede doel, kijk dan
voor de mogelijkheden op www.amsterdamdrakkar.nl
Heeft u geen internet, dan kunt u
ook een bijdrage storten op giro
5842836 t.n.v. J. Vennik
(deze rekening wordt alleen gebruikt voor dit project)

Ter Leede, FC Lisse, Spakenburg en
Katwijk, terwijl hij zijn actieve periode heeft afgesloten bij eerste klasser Voorschoten ’97. Als trainer is hij
dit seizoen begonnen als assistent
bij Rijnvogels, uitkomend in de 1e
klas, waar hij het tweede elftal onder zijn hoede heeft. Argon zaterdag is dus zijn eerste aanstelling als
hoofdtrainer en dat ziet hij als een
mooie uitdaging en een prima stap
in de opbouw van zijn trainersloopbaan. Bij Argon is de overtuiging er,
dat met Jack Honsbeek een trainer
is aangesteld, die het juiste clubgevoel heeft om met de jonge groep
van de zaterdagselectie goede resultaten te behalen.

Biljarter Alex van der Hulst weet
eindelijk weer eens wat winnen is
De Kwakel – Tijdens de 19e speelronde van het biljartdistrict Veen
en Rijnstreek speelde het team van
Wery Koeleman een thuiswedstrijd
tegen Westerhaven uit Alphen aan
de Rijn. Derde speler Kees Smit was
door de griep die Nederland overheerst geveld en kon derhalve niet
meespelen. Wery mocht als eerste
aantreden. In tegenstander John
Wesselink had hij een tegenstander van formaat en omdat Wery de
laatste tijd niet de vorm haalt die
hij moet behalen had hij dit keer
ook geen antwoord op het spel van
John. In 32 beurten speelde John
zijn 35 caramboles bij elkaar. Een
uitzonderlijk hoog gemiddelde voor
deze biljartklasse. Het is dus geen
schande als je op deze manier verliest.
Alex van der Hulst zit de laatste weken in de hoek waar de klappen vallen. Nou schijnt het dat Alex daar alleen maar van opknapt en er ster-

te behalen. Normaal gesproken is
hij veel eerder klaar. Nu had hij ze
alle 80 nodig om uit te komen. Maar
goed slechte partijen moet je ook
winnen, en dit was er zo één.
Jos Spring int Veld weet al tijden niet
meer wat winnen is in de competitie. Sinds dat Jos verhoogt is heeft
hij zelden zijn aantal van 45 caramboles weten te behalen. Beurten
krijgt hij genoeg, nu ook weer 74,
maar het wil gewoon niet lukken.
Volgend jaar misschien beter. Henny van Doorn wist de avond voor zijn
team toch nog positief af te sluiten.
Al was het aantal beurten ook hier
aan de hoge kant. 42 uit 63 beurten,
het was goed genoeg voor de overwinning. Hierdoor eindigde de wedstrijd in een 4-3 overwinning voor
het team van John. Quirinus van der
Meer en zijn team draaien bovenin
mee voor de podiumplaatsen. Nadat zij de eerste helft al een tweede plek hadden veilig gesteld, wat

ker van word. Hij liet echter zien dat
hij karakter heeft. In een marathon
partij over 71 beurten had hij wel
als eerste zijn 25 caramboles bij elkaar en mocht zodoende weer eens
2 punten bijschrijven. De laatste
weken kwam Alex er steeds één of
twee tekort. Invaller Gerard Plasmeijer deed het goed deze avond. Hij
is dan ook een biljarter die op alle spelsoorten uit de voeten kan. In
61 beurten haalde Gerard zijn aantal van 15 caramboles en gaf daarmee zijn tegenstander het nakijken.
Een 4-3 overwinning voor het team
van Wery. Het extra punt was door
het verlies van Wery al vergeven. Hij
kwam er teveel tekort.

recht geeft op een plaatsingswedstrijd voor de districtsronde, doen
ze hard hun best om dit zonodig te
overtreffen, danwel weer tweede te
worden wat hen dan automatisch
recht geeft op de districtsronde.
Rik van Zanten speelde een puike
partij. Met bij vlagen mooi driebandenspel gaf hij zijn tegenstander
Ramon van Soest geen schijn van
kans, al kwam die nog wel dichtbij. Slechts 2 kwam Ramon er tekort. Quirinus van der Meer speelde
zoals we gewend zijn van deze man
degelijk spel. Door partijen lang te
laten duren probeert Quirinus zijn
tegenstander in slaap te sukkelen
om dan vervolgens toe te slaan. Ook
nu werkte deze tactiek weer. 30 caramboles uit 62 beurten,goed voor 2
punten. Johan van Doorn had het in
zijn partij tegen Hans de Koning erg
moeilijk. Beiden hielden elkaar lang
in evenwicht. Zelfs zolang dat er op
het einde geen winnaar viel aan te
wijzen. De remise was dan ook een
terechte uitslag. Door dit resultaat,
een 6-1 overwinning, staat het team
van Quirinus momenteel bovenaan

B1
In de B1 hoefden deze week maar
twee teams te spelen. Het team van
Bart de Bruyn was vrij. John van
Dam en kornuiten speelden thuis
tegen RBV uit Leimuiden.Het was
er één om snel te vergeten al was
dat aan de uitslag niet af te lezen.
John kreeg van zijn tegenstander
80 beurten om zijn 50 caramboles

in de tussenstand maar er is nog
een lange weg te gaan.
Libre
In de hoogste klasse van de C1 treffen we momenteel de man in vorm
aan. Kees de Bruyn verkeerd in een
bloedvorm.Dit levert de laatste weken partijen op die om en nabij de
10 beurten afgerond zijn. Helaas
hebben wij deze week niets van dit
team mogen vernemen, maar uit de
wandelgangen is vernomen dat ze
met 5-2 hebben verloren. Of Kees
weer de enige twee punten heeft
gepakt horen we volgende week.
In de C3 speelt Ton Karlas,Huib
Bakker en Jan Schockman afwisselende partijen. Door dat de resultaten nog niet regelmatig zijn, zijn ze
dan ook in de middelmoot terug te
vinden. Neemt niet weg dat ze toch
behoorlijk spelen. Tegen ROAC hadden ze geen schijn van kans. Maar
daar zitten dan ook een paar gerenommeerde biljarters in. Jan
Schockman haalde als enige punten voor zijn team. Zijn vakantie had
hem zichtbaar goed gedaan. 55 uit
29 beurten gaf hem een mooi eindgemiddelde van 1.85. Een verloren
wedstrijd dus. Volgende keer beter.
Het team van Frans van Doorn
speelde een lastige uitwedstrijd tegen Voorschoten. Dit team had één
punt minder. De tegenstander van
Frans gaf hem alle gelegenheid om
rustig zijn caramboles bij elkaar te
sprokkelen. In 34 beurten had hij
de laatste caramboles bij elkaar gespeeld waardoor 2 punten binnen
waren. Peter Maijenburg had een
offday deze week. Hij moest wachten, speelde als laatste op de avond,
en dit heeft hem geen goed gedaan.
Zijn tegenstander haalde de eerste
10 beurten geen carambole, Peter
zelf maar een paar. Na 13e beurt
stonden er 35 caramboles op het
bord van de tegenstander.Dit gaat
dan tenkoste van Peter zijn zelfvertrouwen. Hij raakte geen bal meer.
Gelukkig kon Ton Onderwater wat
terug doen voor zijn team. Hij speelde de sterren van de hemel. In 29
beurten had Ton zijn benodigde 35

caramboles. Goed voor een gemiddelde van 1.20 en belangrijker nog,
2 punten. Maus de Vries tenslotte
kon lang meegaan met zijn tegenstander. Op het laatst moest hij echter afhaken waardoor de 2 punten
verloren gingen. Een 5-4 nederlaag.
In de C5 spelen twee teams van biljartvereniging ’t Fort. Het team Gerard Plasmeijer speelde thuis tegen
koploper Jacobswoude. Het team
had een moeilijke avond. Niemand
kon tegenstand bieden helaas, ze
gingen dan ook volledig kopje onder. 9-0 verloren. Voor koploper Jacobswoude een gunstige avond dus.
Het team van Willem Holla speelde
een uitwedstrijd bij nieuwkomer de
Elckerlyk uit Alpen aan de Rijn. In
Rik Schippers had Willem een tegenstander die moeilijk te verslaan
was. Aan de resultaten van deze
speler van de afgelopen weken was
dat niet zo te merken, maar hij was
tenslotte niet voor niets tussentijds
verhoogd. Ditmaal had Rik Schippers een avond waarbij alles liep.
Willem stond erbij en keek erna. Hij
kon genieten van het spel, al had hij
het liever anders gezien natuurlijk.
Rik Schippers had in 27 beurten 52
caramboles bij elkaar. Als de eerste
speler verzaakt te winnen is er altijd Chris Draaisma nog. Chris is in
goede vorm, en weet ook deze week
weer te winnen. Zelfs met een mooi
gemiddelde van boven de 1.20.
Chappeau!. Ook Pieter Langelaan
volgde het voorbeeld van Chris. Tegen Ies den Dekker ging Pieter lang
mee. Toen het bij Ies met de productie stopte ging Pieter verder en wist
de partij in winst om te zetten. Jack
Baak had last van het feit dat hij het
biljartritme wat kwijt was geraakt na
zijn schouderblessure. Het zal nog
enige weken duren dat hij het ritme weer heeft opgepakt en dan zal
hij er zeker weer staan. Nu moest hij
nog een nederlaag incasseren. Door
het goede spel van Chris Draaisma
pakte ze toch het extra punt, waardoor een 5-4 overwinning kon worden bij geschreven. Voor meer info
over biljartvereniging ’t Fort kijkt U
op www.bvhetfort.nl .

Koppelklaverjassen ‘t Meertje
Vinkeveen - Dinsdag 10 februari a.s. is er in het Meertje Achterbos 101 in Vinkeveen weer een koppel klaverjasavond voor iedereen.De
aanvang is 20.00 uur,en er zijn weer
veel mooie prijzen te winnen.
Dinsdag werd weer een flinke strijd
geleverd met hoge scores,eerste
werd Cor de Haan met 5590 punten, 2e. Bep Schakenbos met 5308
punten, 3e. Annie Veenhof met 5231

punten, 4e. Rob van Achterbergh
met 5119 punten,5e. Frans Bierstekers met 5030 punten. De aanmoediging prijs ging naar Annelies van
Scheppingen met 3772 punten.
Dinsdag 17 februari begint weer
een nieuwe competitie deze duurt
tot 18 mei, gevolgd door een feestelijke prijsuitreiking .Liefhebbers die
hieraan mee willen kaarten zijn om
20.00 uur welkom in het Meertje.
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Tweede vijfpunter voor
Atalante Dames 1
Vinkeveen - Atalante dames 1
speelde zaterdag 31 januari jl. de
wedstrijd tegen DS 3 DS 1 Spaarnestad DS 3 DS 1 in de Beyneshal
in Haarlem. De selectie van Atalante
is in de loop van het seizoen enigszins gekrompen en ook nu beschikte trainer/coach Sjaak Immerzeel
slechts over een wissel en wel Natalie van Scheppingen uit Dames 2.
Uitgangspunt voor de wedstrijd was
winnen, iets dat de dames ook verplicht waren, gezien het klassement.
Spaarnestad stond op een zevende plek, Atalante dames 1 op een
mooie vierde plek in de ranglijst. Als
Atalante deze wedstrijd zou winnen,
betekende dit weer aansluiting met
de nummer 1 Abcoude.
Atalante begon deze wedstrijd met
weer een andere opstelling. Inge
Tanja was ziek, waardoor Astrid de
Water samen met Loes Kuijper de
middenposities voor hun rekening
namen. Janine Könemann startte
met de spelverdeling, Irma Schouten
en Nancy Schockman als passer-loper en Mirjam van der Strate op de
diagonaal. Spaarnestad kwam in de
eerste set goed uit de startblokken,
zij scoorden punt na punt. Atalante
D1 maakte in deze fase veel onnodige fouten, passfouten, servicefouten, technische fouten, voetfouten
enz. Bij de stand 11-5 nam coach
Sjaak Immerzeel een time-out. Het
foutenpercentage moest naar beneden. Iedereen had zijn plek gevonden in het veld en de wedstrijd kon
beginnen. Spaarnestad haalde nog
maar 5 punten, waardoor de eerste

set naar Atalante ging met 16-25.
Dames 1 domineerde het spel in de
tweede en derde set. Het foutenpercentage werd aan Vinkeveense zijde zichtbaar verminderd, aanvallend werd er meer afgemaakt, het
blok stond goed en ook het samenspel tussen spelverdeelster Könemann en middenaanvalsters Astrid
de Water en Loes Kuijper wierp zijn
vruchten af. Coach Sjaak Immerzeel
heeft geen time-out meer nodig ge-

had deze wedstrijd. De setstanden
waren 12-25 en 11-25.
De vierde set begonnen de meiden
van Atalante weer sterk, ze hielden de druk erop. Spaarnestad had
moeite om de bal bij de spelverdeelster te brengen, waardoor de sterke
middenaanval niet kon worden aangespeeld. Ook deze set werd gewonnen met 16-25. Coach Sjaak Immerzeel kan terugkijken op een degelijk gespeelde wedstrijd.

Chocolademelktoernooi
Wilnis - Sinds TVM vorig jaar vier
allweatherbanen heeft aangelegd,
wordt er in de winter lekker buiten
door getennist. Ook op de koude
eerste zondag van februari. Hoewel

het vroor en zelfs even sneeuwde,
gingen 38 kinderen toch met hun
racket de baan op voor het gezellige
warme chocolademelktoernooi.
De ouders aan de kant vonden het

fris, maar de kinderen renden zich
warm in het winterzonnetje. Na iedere wedstrijd was er binnen in het
clubhuis warme chocolademelk met
wat lekkers. Een geslaagde zondag!

VLC schaatsers naar NK in
Groningen
Regio - Spiegelglad ijs, iets onder
het vriespunt, een lekker zonnetje
en VLC schaatsers die tot op het bot
gemotiveerd waren om een mooie
prestatie neer te zetten. Dit waren de ingrediënten voor de ploegen achtervolging wedstrijden voor
middelbare scholieren. Plaats van
handeling de gezellige kunstijsbaan
Jaap Eden te Amsterdam.
Verdienstelijk toernooi
De wedstrijden startten om half tien
en er werd gereden in vier categorieën, te weten meisjes tot en met 14
jaar, jongens tot en met 14 jaar en
jongens en meisjes 15 jaar en ouder.
Het VLC had alleen licentiehouders
afgevaardigd en ze reden een zeer
verdienstelijk klassement.
De nummers één zullen worden uitgezonden naar het NK in Groningen
op 19 maart aanstaande. Drie VLC
ploegen kunnen zich na deze voorronde opmaken voor het kampioenschap van Nederland
Eerste, tweede en vierde plaats
Steven Blok, Mark de Wit en Huib
van Rijt reden hun eerste wedstrijd
in 2.31,10, de tegenstander was het
VLC team met Roel Mouris, Jonathan Boom en Niels Immerzeel.
Laatstgenoemd team reed 1.50,88.
Ook de tweede wedstrijd reden de
teams tegen elkaar, beide reden deze wedstrijd iets langzamer. Met
1.54,29 tegen 2.34,62 werd ook hier
op tijd geplaatst en werd het team
van Roel, Jonathan en Niels eerste.
Een vierde plaats was er voor Steven, Mark en Huib.

De eerste afstand was een 500m die
werd gewonnen door Koen Verweij
van Jong Oranje, die ook al NK Senioren en een EK Senioren had gereden eerder dit seizoen, in een tijd
van 38.16.
Kevin Regelink van de selectie van
IJsclub NINO reed een tijd van
40.05 en was daar 23ste mee wat
een beetje tegenviel maar gekeken
naar de andere rijders viel dat achteraf nog mee.
Later op de avond stond de 3km op
het programma. Koen Verweij werd
wederom eerste in 4.02.50 en Kevin
moest tegen Maarten Hitman rijden maar die was geblesseerd geraakt en had afgezegd, dus reed Kevin alleen, wat altijd een nadeel is.
Tijdens zijn rit waaide het ook nog
eens behoorlijk. Kevin reed een tijd

van 4.22.44 en was daar 21ste mee
geworden.
Zaterdagavond werd er eerst een
1500m gereden en voor de beste 12
rijders ook nog een 5 km.
De 1500m werd gewonnen door Pim
Cazemier in 1.54.32 die Koen Verweij in een rechtstreeks duel versloeg.
Kevin reed tegen een ploeggenoot
Steven van ’t Klooster en Kevin won
zijn rit in een tijd van 2.02.37. In het
tussenklassement na 3 afstanden
stond Kevin 23ste en dat was niet
genoeg om de 5 km te mogen rijden.
De 5km werd wederom gewonnen
door Koen Verweij in 7.05.29 en hij
werd daarmee Nederlands Kampioen.
Voor Kevin beginnen volgende
weekend de plaatsingswedstrijden
voor het NK afstanden en op zaterdag 28 februari schaatst hij nog
het NK marathon in het prachtige
Thialfstadion in Heerenveen. Kevin
heeft dus nog genoeg te doen voor
het seizoen is afgelopen.

LR & PC De Ronde Venen
De Ronde Venen - Afgelopen zondag heeft LR&PC De Ronde Venen
een officiële KNHS wedstrijd georganiseerd bij manege Lucky Stable
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Deze dag werd gesponsord door
Braaaf Ruitersport uit Amstelveen
en door Dierenvoeder Bots uit Wilnis.
Het was een heel koude dag, en
door de vorst moest er binnen losgereden worden. Iedereen ging de
strijd met elkaar aan voor de dagprijs: een zadeldekje van de vereniging. De strijd bleef spannend tot
het laatste moment.
Uiteindelijk won Richella van
Maanen met haar paard Leiro van
de eigen vereniging met een score
van 196 punten het dekje en zij was

daar super blij mee. De overige prijzen werden verdeeld onder: Monique Nieuwendijk met Joey in de L2;
Frincisca Hilbers met Chelsea in de
L1, Sophie van der Horst met Nightrider in de M2, Britt Engeland met
Caruso in de M1, Amy van der Veen
met Waikiki in de B en tenslotte Jessica Mazee in het Z1.
De volgende wedstrijd die door
LR&PC De Ronde Venen georganiseerd wordt, zal plaatsvinden op 24
mei a.s., eveneens bij Lucky Stable
aan de Hoofdweg in Mijdrecht.
Wil je ook lid worden van de oudste
rijvereniging van De Ronde Venen,
stuur dan een e-mail naar secretariaat@lrderondevenen.nl of bezoek
de website: www.lrderondevenen.nl

Kampioen
Esther van Leeuwen, Coby van Rijt,
Eefje Oostweegel en Lisanne Immerzeel, jongste meisjes, reden als
winnaars in de rondte. Hun twee
ronden legden ze af in 1.22,72. Met
1.22,63 was de tweede rit bijna net
zo snel als de eerste en lieten de
meisjes daarmee zien dat ze goed

tempo kunnen rijden. Een eerste
plaats was hun deel.
Verpletterend
De oudste jongens Lennaert
Rademaker, Ferry Fransen, Mark op’t
Land, Viktor Toonen en Joost Mouris waren van plan om iedereen van
het ijs te rijden. Ze hielden woord en
werden afgetekend kampioen.
In hun eerste rit verpletterden ze de
rijders van het Utrechtse Sint Bonifatius College, hun tijd was 1.39,75
over drie ronden. Ook de tweede
rit werd gewonnen, en passant reden ze hun eigen tijd aan gort, met
1.30,23 deden ze het veel beter dan
de eerste rit. Ook zij hebben zich
dus geplaatst voor de finale in Groningen.

De Vinken niet voorbij
Fiducia

Kevin Regelink 23ste bij NK
Allround schaatsen A-Junioren
Regio - Vrijdag 30 januari jl. om
18.30 uur in een koud en winderige
ijsbaan van Utrecht begon het Nederlands Kampioenschap Allround
schaatsen voor A-Junioren.

De jonge jongens William van Vliet,
Garij van Tol en Daan Wierdsma
wonnen de eerste rit tegen het Alberdingk Thijm College uit Hilversum. Hun tijd was 2.03,10 (2.13,01).
De tweede rit ging iets langzamer
maar in 2.05,89 wonnen ze de rit
toch. In het algemeen klassement
(met plaatsing op tijd) nam dit team
de tweede plaats in.

Vinkeveen - Afgelopen zaterdag
31 januari stond de wedstrijd Fiducia–De Vinken op het programma.
De wedstrijd werd in de Europahal
in Vleuten gespeeld. Voor De Vinken wederom een wedstrijd om niet
te lang bij stil te staan. De Fortisformatie ging zonder punten terug
naar Vinkeveen. De eindstand was
13-16 in het voordeel van de Vleutense korfbalploeg.
Goede opening
De Vinken begon in de verdediging
met Peter Kooijman, Peter Koeleman, Melanie Kroon en Mariska
Meulstee. In de aanval startten ze
met Joyce Kroon, Rudy Oussoren,
Charita Hazeleger en Pascal Kroon.

KDO Scholenvolleybaltoernooi groot succes

De twee laatstgenoemden openden
na zes minuten speeltijd de score
via een doorloopbal en een afstandschot. Deze voorsprong werd binnen twee minuten weggegeven, wat
een stand van 2-2 tot gevolg had.

De Kwakel - Op 24 januari jl. heeft
voor de vierde keer het jaarlijkse
scholenvolleybaltoernooi voor basisscholen plaatsgevonden, in de
KDO-sporthal.
Rond de 150 kinderen hebben in
twee toernooidelen de eer van hun
team en daarmee samenhangend
de eer van hun school verdedigd.
Het eerste deel was voor de leerlingen uit groep 5 en 6. Zij speelden
van 13.00 tot 15.00 uur.
Op vier velden werd fel gestreden
om de punten, met ondersteuning
van de aanwezige ouders op de tribune en de diverse leerkrachten,
meestal als coach, aan de kant.
Het is prachtig om te zien, dat er
weer verbetering zit in de technische vaardigheden van de jongens
en meisjes minivolleyballers.
Ook in het tweede deel van het toernooi, van 15.00 tot 17.30 uur voor
groep 7 en 8, was duidelijk een verbetering van de techniek te zien.
Uit informatie bleek dat de leer-

Vanaf dat moment hebben de Vinkenspelers aanvallend prima spel
laten zien, maar ze vergaten de kansen te benutten. Lange aanvallen,
veel doelpogingen en balbezit waren kenmerkend voor deze aanvallen. Verdedigend liet het wat te
wensen over en zo kwam Fiducia
na een stand van 4-4 op een voorsprong van 3 punten. Via een door
De Vinken benutte strafworp gingen
de ploegen met een stand van 7-5 in
het voordeel van Fiducia de kleedkamers in.

krachten extra aandacht hadden
besteed aan de volleybalvaardigheden in de diverse gymlessen.
Bij de groepen 7 en 8 was het zelfs
zo spannend, bij de laatste poulewedstrijden, dat na afloop goed gerekend moest worden om te bepalen
wie er in de finale zouden staan.
Na de finales was er de prijsuitreiking in de kantine van KDO, waar
elke deelnemer een vaantje kreeg
en een door Albert Heijn Zijdelwaard gesponsorde appel.
Voor de eerste drie plaatsen in
groep 5/6 en in groep 7/8 waren er
bekers.
De school die in het totaal het beste gescoord had, kan het komende
jaar de wisseltrofee op een centrale
plek in de school zetten.
Dit jaar is de wisselbeker voor De
Springschans.
Langs deze weg nog een grote dank
voor alle vrijwilligers, die het toernooi mede tot een succes maken.

Doelpunten ontbraken
Na de rust duurde het opnieuw even
tot er doelpunten vielen. In de vijfde
en zesde minuut vielen ze dan toch,
via een doorloopbal en een afstandschot. Helaas kwamen er ook twee
tegendoelpunten en zo stond het
9-7. Fiducia beantwoordde steeds
de doelpunten van De Vinken direct met een tegendoelpunt. Als het
gat even iets kleiner werd, was het

snel erna alweer een verschil van
twee of drie doelpunten. Een kwartier voor tijd kwam Martine Koedijk
de ploeg uit Vinkeveen versterken.
Ondanks de goede aanvallen van
De Vinken wilden er niet voldoende doelpunten vallen. En door wat
onoplettendheden in de Vinkenverdediging bleef de ploeg uit Vleuten
steeds op voorsprong. Met nog vijf
minuten te gaan stond het 14-13,
alles was nog mogelijk. Maar door
het ontbreken van doelpunten aan
Vinkenzijde, ging Fiducia er met de
winst vandoor en won met een 1613 eindstand.
Doelpunten van De Vinken kwamen
van Mariska Meulstee (6x), Pascal
Kroon (3x), Charita Hazeleger (2x),
Rudy Oussoren en Martine Koedijk
(beide 1x).
Teleurgesteld droop de ploeg van
coach Siemko Sok en verzorgster
Ria Kamminga af. Over de prima
mogelijkheden die de ploeg aanvallend heeft, hoeft niet getwijfeld
te worden, wel zal er hard gewerkt
moeten worden aan de afronding
van de kansen.
Dat kan De Vinken volgende week
laten zien tegen Mia uit Amersfoort.
Beide ploegen staan nu op negen
punten, dus winst is belangrijk. De
Vinken speelt deze wedstrijd zaterdag 7 februari om 19.25 uur in De
Boei in Vinkeveen.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 6 februari organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de
kaarten kosten 0,50 euro per stuk.
Uiteraard weer vele mooie prijzen
waaronder een micro hifi set met
LVD. Natuurlijk is het eerste kopje
koffie/thee gratis!

