Tel: 0297-581698

Fax: 0297-581509

11 februari 2009

Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen

2

Slim bekeken!

“Een lage rente plus een spaarplan.
Dat maakte ’t verschil.”

Safari?

Erik Meyer & Anne de Boer,
Mijdrecht

Beleef met de experts een
exclusieve droomreis naar
oost- of zuidelijk Afrika.
Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

www.bms-travellers.nl

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

0297 254947

Commissaris van de Koningin
bezoekt Johannes Hospitium
De Ronde Venen
Wilnis – Afgelopen woensdagmiddag bracht de Commissaris van de
Koningin, de heer R.C. Robbertsen, een officieel werkbezoek aan
het Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis. Hij werd ontvangen door de voorzitter van het bestuur mevrouw N. van den Broek en

mevrouw A. Smit, directeur van het
hospitium. Zij informeerden hem
over de organisatie, de dagelijkse
gang van zaken in het hospitium en
de ontwikkelingen in de palliatieve
zorg. Na een rondleiding door het
huis werd een diapresentatie vertoond over het werk van de vrijwil-

ligers in het Johannes Hospitium bij
de dagelijkse zorg voor de bewoners. De heer Robbertsen was hiervan erg onder de indruk. Aan het
einde van zijn bezoek verzocht hij
de directeur vooral zijn complimenten over te brengen aan eenieder
die zich inzet voor dit zinvolle werk.

Verslagen van gemeenteraad
op website te beluisteren
De Ronde Venen - 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 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 gemeen-

teraad 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.
Filteren
De luisteraar kan op eenvoudige
wijze filteren wat hij/zij 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 informa-

tie 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.
Noot van de redactie: En nu maar
hopen dat ook de raadsleden ‘ hun’
vergaderingen eens terugluisteren.
Misschien... dat ze dan leren om
eens wat korter en bondiger te werk
te gaan. Vooral de allerkleinste fracties hebben nogal de neiging om
ellenlange betogen te houden, die
(zeker in een raadsvergadering) niet
thuishoren, maar in de RTG’s. Misschien is het een idee om, net als in
de Tweede Kamer, per grootte van
fractie spreektijd in te stellen. Zal
uren per vergadering schelen

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Voor het
officiële
gemeentenieuws
zie PAginA 2, 3, 4

VERMIST
Billy

Sinds 19 januari ben ik Billy kwijt
en ik wil hem heel graag weer
terug hebben.
Billy is 20 januari gesignaleerd
in de wijk Veenzijde 3 in Wilnis.
Leerlingen hebben zich in eerste instantie over Billy ontfermd,
dank jullie wel. Maar helaas zijn
zij hem ook weer uit het oog verloren.
Ik mis Billy heel erg. Wie weet
waar hij is?

Mob. 06-45602103

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

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

 
  
     

GEEN KRANT? 0297-581698

Nieuwe subsidieregeling
voor jeugdsport
De Ronde Venen – Maandagavond
jl. werd tijdens het Ronde Tafelgesprek duidelijk dat alle fracties het
eens zijn met het voorstel van het
college om de subsidie jeugdsport
voor de tweede helft van dit jaar in
te trekken en daarvoor in de plaats
de subsidieaanvragen van de verenigingen te koppelen aan een thema.
De gedachte is om aan deze nieuwe Subsidie Jeugdsport voor dit half
jaar 1 thema te verbinden en wel
‘Samenwerking’. De doelstelling is:
creëer een aanbod voor bestaande
jeugdleden of voor nieuwe/toekomstige jeugdleden. Het aanbod voor
bestaande leden bestaat uit een samenwerking met een of meerdere partijen die als doelstelling heeft
het huidige sportaanbod voor jeugdige (4 t/m 17 jaar) in de gemeente De Ronde Venen te vergroten en/
of te verbeteren. De samenwerking
kan gebaseerd zijn op prestatieverhoging, aanbodsuitbreiding, evenementbasis en kaderscholing. Het

aanbod voor nieuwe/toekomstige
leden bestaat uit een samenwerking
met 1 of meerdere partijen die als
doelstelling heeft het huidige aantal
sportende jeugdigen in de gemeente De Ronde Venen te vergroten. De
samenwerking mag plaatsvinden
met andere sportverenigingen en organisaties met het onderwijs en
het bedrijfsleven. Het is niet noodzakelijk dat de samenwerking tot de
gemeente De Ronde Venen beperkt
blijft, zolang de jeugd uit deze gemeente er op vooruit gaat.
Financiën
Onderzoek heeft uitgewezen dat
het beschikbare budget per project
te klein is om grote en succesvolle
evenementen of projecten op te zetten. Daarom is besloten de bijdrage voor een evenement of project te
verdubbelen tot 3000 euro. Voor de
aanvragers die na afloop aantoonbaar kunnen maken dat ze de doelstellingen hebben gehaald, zij een
bonus krijgen van 1000 euro welke zij vrij mogen besteden aan de

jeugdsport. Alle aanwezige fracties
in de commissievergadering maandag waren enthousiast over dit plan.
Mevrouw Borst van de VVD vroeg
de wethouder of het geen idee zou
zijn om als het bedrijfsleven er ook
bij betrokken werd, te gaan werken
met sponsorgeld. Wethouder Lambregts had daar niets op tegen, mits
het uitging van de vereniging zelf:
“Dat is zeker niet de taak van de gemeente.”
Mevrouw van Buul van de Combinatie vroeg zich af of er al overleg
was geweest met de toekomstige
partnergemeenten in verband met
de op handen zijnde herindeling.
“Er zijn contacten geweest”, aldus
de wethouder, “ze waren enthousiast, maar we zijn nu nog gemeente De Ronde Venen, dus beperken
wij ons daartoe. Het is echter geen
probleem als een vereniging iets samen gaat doen met een vereniging
uit Abcoude, Breukelen of Loenen.”
Op 5 maart a.s. zal de gemeenteraad hier officieel haar goedkeuring
aan gaan geven.
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Open dag
Jeugdbrandweer

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

Bestemmingsplan Marickenland
vastgesteld
Op 3 februari heeft de gemeenteraad het
bestemmingsplan Marickenland vastgesteld. Een
nieuw bestemmingsplan is nodig omdat in het vorige
bestemmingsplan de aanleg van natuur en recreatie
in Marickenland en woningbouw in Marickenzijde
niet mogelijk waren. In het bestemmingsplan staat
aangegeven wat waar komt. De bestaande woningen,
stallen en niet-agrarische bedrijven in het gebied
blijven staan. De nu nog agrarische grond heeft de
bestemming ‘natuur’ of ‘recreatie - dagrecreatie’
gekregen. Het agrarisch gebruik kan worden voortgezet
zolang de grond niet aan de overheid is verkocht.
De provincie Utrecht moet het bestemmingsplan nog
goedkeuren. Op het ontwerp-bestemmingsplan zijn
123 zienswijzen binnengekomen. Alle zienswijzen zijn
opgenomen in een reactienota en van beantwoording
voorzien. De gemeenteraad heeft de reactienota
betrokken bij de vaststelling van het bestemmingsplan.
Het bestemmingplan en de reactienota met ingediende
zienswijzen zijn te vinden op www.marickenland.nl.

Aankoop grond

Om de realisatie van Marickenland mogelijk te maken,
is het nodig dat ongeveer 500 hectare agrarische
grond wordt aangekocht. In het bestemmingsplan
is een regeling opgenomen om de aankoop voor
de resterende grond te versnellen. Het nieuwe
bestemmingplan biedt de mogelijkheid om grond
aan te kopen tegen volledige schadeloosstelling. Dat
betekent dat de vermogens- en inkomenspositie van
grondeigenaren gelijk blijft als ze grond verkopen en/
of hun bedrijf verplaatsen. De vrijwilligheid van verkoop
blijft bestaan tot 2014. Daarna zullen, als dat nodig
is, de laatste gronden moeten worden onteigend.
Een nieuw element in het bestemmingsplan is de
aankondiging van het zogeheten Plusplan.
Het doel van het Plusplan is om grondeigenaren in
Marickenland meer voor hun grond te kunnen bieden
dan de huidige (agrarische) waarde.
De verwachting is dat dit Plusplan in medio 2009
klaar is.

De gemeente De Ronde Venen investeert in activiteiten,
die de gezondheid van inwoners kunnen verbeteren. De
medesponsoring van internetcursus Kleur je Leven is
hier een voorbeeld van. Inwoners van De Ronde Venen,
die last hebben van sombere gevoelens en daar thuis
iets aan willen doen, kunnen de online cursus Kleur je
Leven volgen. Indigo biedt deze cursus kosteloos aan
via de website www.indigo.kleurjeleven.nl.

Inhoudelijke informatie

Kleur je Leven helpt depressieve gevoelens te
overwinnen en de toekomst weer positief en met
zelfvertrouwen tegemoet te zien. De internetcursus
omvat 2 varianten: één voor mensen vanaf 18 jaar

en één voor mensen vanaf 55 jaar. Beide bestaan
uit 8 lessen die de deelnemers individueel en in
eigen tempo volgen. Tijdens de cursus leren de
deelnemers vaardigheden, die helpen hun stemming
te verbeteren. Het voordeel van het werken via internet
is dat deelnemers zelf bepalen wanneer ze een les
volgen en hoe vaak. Wie behoefte heeft om de les te
herhalen, kan dit op elk gewenst tijdstip doen. Heeft u
belangstelling voor het volgen van de internetcursus
Kleur je Leven, meldt u dan aan op www.indigo.
kleurjeleven.nl. Voor meer informatie over Kleur je
Leven kunt u ook kijken op de website of contact
opnemen met Indigo: (030) 69 99 150,
kleurjeleven@indigo.nl.

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: Aat Hoogstraten.
Aat Hoogstraten is 65 jaar en 40 jaar getrouwd met Minka Souren. Hij woont op de
Smaragd in Mijdrecht en heeft drie dochters. Alle drie gelukkig getrouwd. Samen hebben
ze met hun mannen gezorgd voor acht kleinkinderen. zes jongens en twee meisjes. De
oudsten gaan inmiddels in het nieuwe schooljaar naar het voortgezet onderwijs. Aat
werkt bij Rijkswaterstaat aan de A2 en is naast zijn raadslidmaatschap voorzitter van een
ambtenarenvakbond.

Welk boek ligt er momenteel op uw nachtkastje?

Thuis lees ik niet zo veel. Voor mijn werk, mijn vakbond en de politiek moet ik erg veel lezen.
Ik puzzel wel veel. Op dit moment ligt er een sudoku-puzzelboek op mijn nachtkastje.
Sinds de verkiezingen van 2002. Eerst als fractieassistent en sinds september 2003 als
Raadslid.

Waar maakt u zich druk over?

Als er een besluit genomen moet worden, ben ik gewend om dat meestal snel te doen. Zeker
in mijn werk en omgang met aannemers. Tijd is daar geld. Wel probeer ik alle consequenties
van mijn besluit te overzien. Het kan dan best wel eens gebeuren, dat ik een besluit moet
nemen waar ik het eigenlijk niet mee eens ben, maar omdat de alternatieven niet goed of
slechter zijn, neem ik dat besluit toch. In de raad merk ik wel eens, dat niet iedereen zo
denkt en er soms besluiten worden genomen die niet goed zijn voor onze inwoners. En dat
na soms oeverloze discussies. Daar maak ik me wel druk over. Ook als er discussie wordt
gevoerd over zaken waar men geen verstand van heeft. Meestal leidt dat tot vertraging.

Wat is uw favoriete televisieprogramma?

Ik kijk niet zoveel televisie, omdat ik toch wel vaak weg ben. Quizzen vind ik wel leuk.

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

De Jeugdbrandweer Mijdrecht houdt op zaterdag 21 februari een
open dag op de brandweerkazerne in Mijdrecht. Tijdens de dag
worden verschillende demonstraties gegeven, maar kunnen jonge
bezoekers zelf ook voelen hoe het is om een brandweerslang vast te
houden. De Jeugdbrandweer is op zoek naar nieuwe leden en hoopt
tijdens de open dag jongens en meisjes enthousiast te maken voor
de brandweer.
De jeugdbrandweer Mijdrecht bestaat sinds 1972 en is dus al ruim
36 jaar actief om de ‘grote’ brandweer te voorzien van nieuwe
enthousiaste leden. Dat deze doorstroming werkt blijkt wel uit het
feit dat op dit moment meer dan 80 procent van de actieve leden
vroeger lid is geweest van de Jeugdbrandweer.
Op donderdagavond komt de jeugdbrandweer bijeen om te oefenen.
Naast het gooien met slangen, het blussen van geënsceneerde
branden en andere activiteiten wordt ook aandacht besteed aan
de theorie van de brandbestrijding. Hierin staan de organisatie van
de brandweer en de techniek en tactiek van de brandbestrijding
centraal. Daarnaast doet de Jeugdbrandweer ieder jaar mee aan
wedstrijden met andere jeugdbrandweerkorpsen.
De Jeugdbrandweer van Mijdrecht start in het voorjaar van 2009
met een nieuwe groep jeugdleden en is op zoek naar enthousiaste
jongens en meisjes. Dus ben je 12 of 13 jaar, woon je in Mijdrecht
en heb je interesse, kom dan langs op de open dag. Hier kun je zien
wat de Jeugdbrandweer allemaal doet en informatie krijgen over wat
het betekent om lid te zijn. De open dag vindt plaats op zaterdag 21
februari bij de brandweerkazerne aan de Industrieweg in Mijdrecht
en duurt van 13 tot 16 uur.

Internetcursus ‘Kleur je Leven’

Sinds wanneer bent u actief in de politiek?

Redactie

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.

Waarom zit u in de raad?

Eigenlijk omdat ik gevraagd ben. Mijn dochter heeft me eens gevraagd om een
forumdiscussie te leiden over onder andere de omlegging van de N201 en aanverwante
zaken op een CDA-vergadering. Ik heb het stille vermoeden dat ik daarna bij iemand in zijn
boekje kwam. Hij belde mij in mijn vakantie in Denemarken op. Ik heb hem toen ik thuis
kwam teruggebeld en ja gezegd.

Aat Hoogstraten op zijn lievelingsplek: bij hem thuis

Wat wilt u nog bereiken voor de verkiezingen?

Ik wil in ieder geval bereiken dat we als CDA een verkiezingsprogramma hebben waar alle
huidige CDA-leden in de 4 gemeenten van de herindeling zich goed in kunnen vinden. Dat
tegemoet komt aan wensen en noden van mensen. Recht doet aan datgene wat goed is
voor onze inwoners. We zijn daar druk mee bezig en hebben wat dat betreft al een goede
constructieve periode achter ons.

Wie is uw politieke idool?

Ik heb daar over nagedacht. Idool zijn is lastig, omdat mensen wat verwachten van een idool.
Ik waardeer Jan Peter Balkenende. Hij is rechtuit misschien minder charismatisch dan Wim
Kok of Joop Den Uyl, maar is goed bezig. Heeft een directe aanpak. Kan dingen ook direct
zeggen. Juist dat waardeer ik.

Wat vindt u belangrijk in de politiek?

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, omdat men dat niet zo ervaart, maar openheid en
eerlijkheid vind ik belangrijk. Niet proberen om jezelf in het zonnetje te zetten, maar echt
voor de belangen van de inwoners op te komen. Soms is dat lastig, omdat je wel eens een
beslissing moet nemen waar een kleine groep nadeel van heeft. Maar het kan in het belang
zijn van een (over)grote meerderheid. Daar open over zijn, vind ik belangrijk.

Lievelingsplek in De Ronde Venen?
Gewoon mijn eigen huis.
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Agenda raadscommissie Herindeling
Datum : donderdag 12 februari 2009
Aanvang : 19.30 uur
Plaats
: Gemeentehuis (ingang Raadhuisplein)
1. Opening
2. Spreekrecht voor burgers.
Na de opening van de vergadering kunnen aanwezige burgers en
belanghebbenden gezamenlijk gedurende maximaal dertig minuten het
woord voeren over onderwerpen die op de agenda vermeld staan.
3. Vaststellen agenda raadscommissie Herindeling.
4. Vaststellen notulen vergadering raadscie Herindeling van
22 januari 2009.
Notulen zijn bijgevoegd.
5. Mededelingen.
6. Vertegenwoordiging bij bezoek vaste kamercommissie
Stilgestaan wordt bij de invulling van de vertegenwoordiging van een
delegatie van de raad bij de hoorzitting van de vaste kamercommissie, zoals
nader is beschreven in de brief van 22 januari 2009 (zie bijlage). Daarnaast
wordt de schriftelijke reactie (= aanmelding) besproken. Deze reactie zal
voor 27 februari 2009 vorm moeten worden gegeven.
7.	Bemensing raadsgroep herindeling (klankbordgroep)
In de raad van 5 maart 2009 dient de benoeming van vier raadsleden en
hun plaatsvervangers in de raadsgroep herindeling plaats te vinden. De
voordracht van kandidaten hiervoor wordt besproken.
8.	Update vanuit de stuurgroep en overige stukken herindeling.
Vanuit de stuurgroep is het verslag van 20 januari 2009 aangeboden.
9. Vergaderplanning.
Voorgesteld wordt de volgende data vast te leggen: maandag 9 maart,
woensdag 8 april, dinsdag 12 mei, woensdag 3 juni en woensdag 1 juli 2009.
10.Rondvraag en sluiting.

Samen sterk voor de
maatschappij!
Op 28 januari en 4 februari zijn er wederom twee klassen van
het VeenLanden College in het gemeentehuis geweest voor een
maatschappelijke stage. De gemeente verzorgt voor alle tweede
klassen van het VLC deze stage. Het doel hiervan is dat de leerlingen
werkzaamheden verrichten, die voor de inwoners of de gemeente nuttig
zijn. Zo leren de leerlingen dat vrijwilligerswerk niet alleen voor anderen
nuttig is, maar ook hun eigen leven kan verrijken.
Het thema van de maatschappelijke stage was deze twee dagen: ‘Houd de
wijk schoon!’ ‘s Morgens zijn de leerlingen naar buiten geweest.
De eerste dag is het Argonpark onder handen genomen en de tweede
dag het gebied rondom het Raadhuisplein. Daar hebben ze samen met de
medewerkers van de buitendienst papier geprikt en struiken gesnoeid. Het
middaggedeelte begon met een lekkere lunch in de raadzaal. Daarna zijn
de leerlingen meer te weten gekomen over wat de gemeente allemaal doet
en wanneer je als inwoner met ons te maken hebt. Als afsluiting hebben
de leerlingen een opdracht gemaakt over hoe zij een park in de Gemeente
De Ronde Venen zouden inrichten. Hieruit zijn leuke en creatieve ideeën
voortgekomen.

Besluiten gemeenteraad
29 januari en 3 februari 2009
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 29 januari en 3 februari
2009 de volgende besluiten genomen:

Vrijstellingsbesluit voor het vernieuwen van een stacaravan
op het perceel Winkeldijk
De gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel vrijstelling van het
bestemmingsplan Buitengebied te verlenen om de vernieuwing van een
stacaravan aan de Winkeldijk in Vinkeveen mogelijk te maken.

Vinkenkade 69 te Vinkeveen

De raad is akkoord gegaan met het voorstel om vrijstelling te verlenen van
het bestemmingsplan zodat een woning aan de Vinkenkade kan worden
vernieuwd.

Vrijstellingsbesluit voor het perceel Grutto nabij 2 te Mijdrecht
Door Nora Vastgoed Ontwikkeling is een bouwvergunning aangevraagd
voor het oprichten van 87 woningen met parkeervoorzieningen en
een loopdek op het perceel Grutto nabij 2 (voormalig Party Plaza) in
Mijdrecht. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan. De raad
heeft ingestemd met een principebesluit om vrijstelling te verlenen. Na
inspraak komt het bouwplan nogmaals op de raadsagenda terug. Door de
fractie van De Combinatie is tijdens de behandeling van dit onderwerp een
amendement ingediend waarin het college wordt opgeroepen ten minste
tien woningen in het plan te realiseren van circa 130 duizend euro. Dit
amendement werd door een meerderheid van de raad gesteund.

Vaststelling bestemmingsplan
‘Bedrijventerreinen Mijdrecht en Vinkeveen’

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, inclusief
de zogenaamde zienswijzennota. Een belangrijk onderdeel uit het
bestemmingsplan is dat er geen nieuwe bedrijfswoningen op de
bedrijventerreinen gebouwd mogen worden. Gezien verwachtingen
die in het verleden zijn gewekt, heeft de raad besloten ten aanzien van
Voorbancken hiervan af te wijken. Het college kan de komende twee jaar
besluiten ontheffing te verlenen voor de bouw van een bedrijfswoningen
op Voorbancken, mits aan een aantal regels wordt voldaan. Daarnaast
is een amendement van de VVD aangenomen waardoor bestaande
bedrijfswoningen bij het bijbehorende bedrijf gehandhaafd kunnen
worden.

Vaststelling bestemmingsplan Marickenland

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld. Het nieuwe plan
maakt de aanleg van natuur en recreatie in Marickenland en woningbouw
in Marickenzijde mogelijk. In het bestemmingsplan wordt de realisatie
van het zogenaamde Plusplan aangekondigd. Doel van dit Plusplan is
grondeigenaren in Marickenland meer voor hun grond te kunnen bieden
dan de huidige (agrarische) waarde. De gemeenteraad heeft een motie
van Ronde Venen Belang (RVB) aangenomen waarin het college wordt
opgedragen in de raadsvergadering van augustus het Plusplan ter
goedkeuring aan de raad voor te leggen.

Aanbesteding Westerheul IV

Voor het bouwrijpmaken van Westerheul IV is het noodzakelijk het
gebied met 2,2 meter zand en grond op te hogen. Na een openbare
aanbestedingsprocedure hebben negen bedrijven op dit werk
ingeschreven. De raad heeft ingestemd ruim 1,7 miljoen euro voor dit werk
beschikbaar te stellen.

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.
VRIJdag 13 februari
Youngone’s Dance Party.

Met DJ Ted, DJ Maarten en DJ Andrew. Deze keer is het thema
Valentijn. De dresscode is Red&Pink. Locatie: JC Alround Rondweg
in Mijdrecht. Aanvang: 19.30-23.00 uur. Toegang: €3,00 met en
€5,00 zonder discopasje. De voorverkoop en pasjes maken is op
woensdag 11 februari van 15.00-17.00 uur in JC Allround. Wil je een
pasje laten maken, neem dan wel even een pasfoto en id-bewijs
mee. Kaartjes zijn ook gewoon op 13 februari aan de deur te koop.

Topjazz met Joke Bruijs in De Boei bij René van Beeck

Jazzvocaliste Joke Bruijs zingt in De Boei, Kerklaan 32 inVinkeveen.
Rob van Kreeveld - piano, John Engels - drums, Frits Landesbergen
- vibrafoon en René van Beeck - contrabas begeleiden haar. Het
concert begint om 20.30 uur. Kaarten reserveren kan via e-mail:
info@cultura-drv.nl en zijn 10 dagen van te voren verkrijgbaar bij de
voorverkoopadressen: drogisterij de Bree, Herenweg 12, Vinkeveen
en boekhandel Mondria, winkelcentrum De Lindeboom, Mijdrecht.
Gereserveerde kaarten liggen een half uur voor de voorstelling voor
u klaar. Reserveringen zijn pas definitief als uw betaling op ons
bankrekeningnummer 50.83.96.468 tav. Stichting cultura, Mijdrecht
is bijgeschreven. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen € 10,
- voor 65 + en houders CJP € 7,50 en jongeren tot 16 jaar betalen
€ 5, - Informatie is tevens te vinden op www.cultura-drv.nl!

15 februari 2009
Bosdijkloop 2009

Georganiseerd door Toer Trim Club de Merel. Informatie:
t. (0297) 28 81 43 of peter-jannie12@casema.nl. Contactpersoon:
Peter Meijer. Aanvang: Vanaf 12.00 uur tot 14.30 uur.
Locatie: start bij dorpshuis in Vinkeveen aan de Kerklaan.

18 februari 2009
Carnavalsvereniging De Huts Geklutste
Kliek organiseert een kindermiddag

Voor de kleintjes een grandioze kindermiddag, georganiseerd door
de carnavalsvereniging van AJOC, De Huts Geklutste Kliek. Deze
middag is er chips, limonade, polonaise en echte kinderpret dankzij
de knotsgekke clown Marco. Locatie: Immitsj, Windmolen 75,
Mijdrecht. Aanvang: 13.30 uur tot 16.30 uur. Entree: e2,00. Meer
informatie: www.ajoc.nl of stuur een email naar carnaval@ajoc.nl.

Projectvoorstel afvalverwerking en versterking
lokaal bestuur in Kalangala Oeganda

Samen met de gemeente Kalangala in Oeganda is een projectvoorstel
geschreven om de afvalverwerking in de Afrikaanse gemeente te
verbeteren en het lokaal bestuur te versterken. De gemeenteraad heeft
met dit projectvoorstel ingestemd en tevens besloten hiervoor dit jaar 50
duizend euro en volgend jaar 45 duizend euro beschikbaar te stellen.

Motie herindeling Vecht en Venen

Tijdens de raadsvergadering is door de fractie van het CDA als extra
agendapunt een motie ingediend in verband met de herindeling. Om de
gemeenteraden van de vier betrokken gemeenten (Abcoude, Breukelen,
De Ronde Venen en Loenen) nadrukkelijk bij de vorbereiding van
de herindeling te betrekken, is eerder voorgesteld een zogenaamde
Klandbordgroep (raadsgroep herindeling) in het leven te roepen. Tussen
de verschillende gemeenteraden bestond echter verschil van mening over
de grootte van afvaardiging in de groep. In de motie van het CDA, die door
een meerderheid van de raad is aangenomen, wil de raad van De Ronde
Venen een klankbordgroep vormen met daarin vanuit elke gemeenten vier
vertegenwoordigers. Wie de Rondeveense vertegenwoordigers zijn moet
nog worden vastgesteld.
Via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl is het integrale verslag
van de raadsvergadering te beluisteren. Ook is het mogelijk alleen te horen
wat er over een specifiek onderwerp is gezegd of wat een spreker over
dat onderwerp heeft gezegd. Ook zijn via de gemeentelijke website alle
raadsvoorstellen in te zien.Voor meer informatie over de gemeenteraad,
raadsvergaderingen, Ronde Tafel Gesprekken en onderliggende stukken
kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via
0297 - 29 16 16 of griffie@derondevenen.nl

Tijdstip aanbieden restafvalcontainer

Zet uw container op de ophaaldag uiterlijk om 07.30 uur aan de
openbare weg. Ook al komt de inzamelauto gewoonlijk veel later, dan
kan het voorkomen, bijvoorbeeld door inzet van extra auto`s, dat de
inzamelauto om 07.30 uur bij u langs komt. Als er op dat moment geen
containers worden aangeboden, komt de inzamelauto op een later
tijdstip niet terug om uw container alsnog te legen.

Restafval
Wanneer u afval zoveel mogelijk scheidt, blijft er nog een hoeveelheid
over die niet gescheiden ingezameld wordt. Dit afval noemen we
restafval. Hiervoor heeft ieder huishouden een restafvalcontainer
(grijze container met grijs deksel), die om de week wordt geleegd.
Restafval kan niet hergebruikt worden en wordt daarom verbrand. Om
de afvalberg de komende jaren te verkleinen is afvalscheiding heel
belangrijk. Uit sorteeranalyses van het restafval blijkt dat hierin nog
veel papier, glas en gft aanwezig is. Dit betekent dat we met z’n allen
nog een goed resultaat kunnen behalen door het papier, glas en gft
nog beter te scheiden. Een goede afvalscheiding spaart niet alleen het
milieu, maar ook de portemonnee: het is goedkoper dan de verwerking
van restafval.

Restafvalcontainer mag niet te vol!

Vaak wordt een restafvalcontainer aangeboden, die zo vol zit, dat het
deksel niet meer normaal sluit. Deze containers kunnen niet geleegd
worden. Dit geldt ook voor containers die zwaarder zijn dan 70 kg.
Zorg er bovendien voor dat het afval los in de container ligt. Haal de
container zo snel mogelijk terug als deze geleegd is. Zo voorkomt
u overlast door “zwervende” containers. Wanneer uw afval niet
meer in de restafvalcontainer past, kunt u het restafval ook naar het
afvalbrengstation brengen.

Doe meer voor minder restafval

Let op wat u weggooit. Gooi geen afval bij het restafval dat ook apart
wordt ingezameld. Op veel producten staat een afvalsymbooltje: een
dubbele pijl met daarin een plaatje. Hieraan kunt u zien of iets apart
wordt ingezameld.

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!
Op dit moment hebben wij geen vacatures, maar open
sollicitaties zijn ook van harte welkom. Deze kunt u sturen naar:
sollicitatie@derondevenen.nl.

pagina 4

Nieuwe Meerbode - 11 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.
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.
				
De Hoef
De Hoef Westzijde 33

Veranderen van winkelruimte tot
expeditieruimte

Mijdrecht
Bozenhoven 115
Vergroten van een notariskantoor
		
Dorpsstraat 64
Oprichten van een winkel met woning
		
Houtduif 39
Vernieuwen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak
Vermogenweg
Oprichten van een bedrijfspand
(nummer onbekend)
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 137
Demmerik 102
Herenweg 53
Herenweg 240
Heulweg 30
Mijdrechtse dwarsweg 6
Wilnis
Kastelein 39
Waterlelie 17
Zorggras 64

Vernieuwen van steigers en insteekhaven
Oprichten van een schuur bij de woning
Veranderen van een woning naar een
gebouw voor kamergewijze verhuur
Oprichten recreatiewoning
(achter Herenweg 240)
Vergroten van een woning met een
dakopbouw, een aanbouw en een berging
Plaatsen van een garage
Plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Oprichten van een carport
Plaatsen dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunning
fase 2
Reguliere bouwvergunning
fase 2
Lichte Bouwvergunning

2009/0046

Ontvangst
datum
28-1-2009

2009/0050

30-1-2009

2009/0017

15-1-2009

2009/0014

14-1-2009

Reguliere bouwvergunning
fase 2

2009/0045

29-1-2009

Reguliere bouwvergunning
Reguliere bouwvergunnig
Lichte bouwvergunning

2009/0041
2009/0052
2009/0038

27-1-2009
30-1-2009
22-1-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0015

12-1-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0048

27-1-2009

Reguliere bouwvergunning

2009/0053

30-1-2009

Lichte bouwvergunning

2009/0039

22-1-2009

Lichte bouwvergunning
Lichte bouwvergunning

2009/0031
2009/0054

21-1-2009
30-1-2009

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet
inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die
voldoet aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot vrijstelling bestemmingsplan
Ingediend vóór 1 juli 2008
Met ingang van 12 februari 2009 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de vrijstellingen:
Straatnaam
Wilnis
Herenweg 73, 75 en
Burg. Padmosweg 62, 64

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning

Bouwnr.

Oprichten van 3 woningen (Herenweg 73
en 75) en (tussen Burg. Padmosweg 62
en 64)

Bouwvergunning fase 1

2008/0400

Opm.
A

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde vrijstelling:
Onder A te verlenen met vrijstelling van het bestemmingsplan door toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening.
Zienswijze indienen.
Tijdens de termijn van inzage 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 vrijstelling 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.
				
Amstelhoek
Mennonietenbuurt 103
Mijdrecht
Gouden Reaal 10
Houtduif 39
Meerkoet 6
Vinkeveen
Conincksmeer 59
Meerkoetlaan 13

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van een aanlegsteiger

Bouwvergunning

2009/0034

29-1-2009

Veranderen van een garagedeur
Vernieuwen van een dakkapel op het
voorgeveldakvlak van de woning
Vergroten van een woning

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0005
2009/0014

29-1-2009
3-2-2009

Bouwvergunning

2009/0043

3-2-2009

Bouwvergunning

2008/0761

29-1-2009

Bouwvergunning

2009/0007

3-2-3009

Veranderen van het kozijn aan de
voorzijde
Oprichten van een aanbouw aan zij- en
achtergevel

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

Oprichten van een bedrijfspand
(nummer onbekend)

Bouwvergunning fase 1

2008/0405

Verzenddat.
vergunning
24-12-2009

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.
Agenda van de Wmo-raad de Ronde Venen
U bent van harte welkom de openbare bijeenkomst van de Wmo-raden van de gemeenten Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen
en Loenen op 18 februari 2009 bij te wonen. De vergadering wordt gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis De Ronde
Venen (ingang Raadhuisplein 1) van 19:30 uur tot 21:30 uur.
1. Opening.
2. Inleiding over het compensatiebeginsel door Jan Troost,
ambassadeur van het Programma Versterking CliëntenPositie (VCP).
3. Discussie over de ontwikkeling van een visie voor een mogelijk toekomstige
Wmo-raad Vecht & Venen en de te nemen vervolgstappen.
4. Sluiting

Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				

Verzenddat.
vergunning

Mijdrecht
Turkoois 32

Oprichten van een veranda

Bouwvergunning

2008/0694

29-1-2009

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 143
Molenkade 17

Plaatsen van een zwembad
Oprichten van een recreatiewoning

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2008/0734
2008/0617

29-1-2009
29-1-2009

Het gebruik van de voormalige winkel
als zelfstandige winkel

Ontheffing

2008/0608

3-2-2009

Wilnis
Herenweg 228, 230

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 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.
Bestemmingsplan “Marickenland”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 26 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto
artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 3 februari 2009 (vervolg
van 29 januari en 2 februari 2009) het bestemmingsplan “Marickenland” gewijzigd heeft vastgesteld. Dit bestemmingsplan en de
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van 12 februari 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij de
balie Bouwen en Wonen in het gemeentehuis. Naast de inzage mogelijkheid in het gemeentehuis is het bestemmingsplan tevens
beschikbaar in de locale bibliotheken van De Ronde Venen en via www.marickenland.nl.

De plankaarten zijn in hoofdlijnen op de volgende punten gewijzigd:
- Vrijwel alle bouwvlakken zijn aangepast; legale tuinen en erven, stroken tussen de weg en erf, snippers naar sloten en
eigendomsgrenzen en bestaande bebouwing worden binnen de bestemmingsgrenzen gebracht;
- Waverveensepad 31 in Vinkeveen is buiten het plangebied gebracht;
- In het recreatiegebied ten noordwesten van de rotonde N212 – Mijdrechtsedwarsweg is een wijzigingszone opgenomen ten
behoeve van de realisatie van Paviljoen De Ronde Venen;
- Het bouwvlak voor Mijdrechtsedwarsweg 14-16 in Wilnis is gesplitst;
- De ligging van de WRK leiding door het gebied is aangepast;
- Het bouwvlak voor Poeldijk 1 en 1a is gesplitst;
- Voor Provincialeweg 6a-8 in Vinkeveen is de bestemming “Bedrijf” opgenomen met de aanduiding veehandel.
- Voor Provincialeweg 9 in Mijdrecht is de bestemming “Bedrijf” opgenomen met de aanduiding zand- en grindhandel.
- Voor Provincialeweg 11 in Vinkeveen is het aantal toegelaten bedrijfswoningen gewijzigd van 0 naar 1.
- De milieucontouren nabij Marickenzijde zijn aangepast aan de wettelijke normen.
- Het dijksterrein grenzend aan het zuidelijkste deel van het plangebied is binnen de plangrenzen gebracht.
- De wijzigingszone voor realisatie van de randweg bij Vinkeveen is aangepast.
- Op Mijdrechtsedwarsweg 21 is een woonbestemming toegevoegd in overeenstemming met een verleende vergunning.
De voorschriften zijn in hoofdlijnen op de volgende punten gewijzigd:
- Details in artikel 3 (beschrijving in hoofdlijnen);
- In artikel 4 tot en met 8 is opgenomen dat bouwen slechts is toegelaten binnen de bouwgrenzen;
- In artikel 4 is benoemd dat binnen de agrarische bedrijfsbestemming ook tuinen en erven zijn toegelaten, vervalt bij lid 3.1 sub c
de voorwaarde van een verklaring van geen bezwaar en is in lid 6.3 sub a begripsverwarring over “bestaande bedrijfsbebouwing
en “bestaande bouwmassa” verholpen;
- In artikel 5 zijn veehandel en zand- en grindhandel toegevoegd aan de lijst bedrijfstypen en is in plaats van het begrip “het
toegestane bebouwde oppervlakte” nog slechts het begrip “op de kaart aangegeven bebouwde oppervlakte” gebruikt;
- In artikel 10 lid 5.2 is een wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van de realisatie van het Paviljoen De Ronde Venen
toegevoegd.
- In artikel 14 is in lid 2.1 sub h uit het ontwerpplan de verwijzing naar een aanduiding op de plankaart geschrapt. Er is een aantal
subleden toegevoegd ten behoeve van de bouw van een geluidsscherm en met voorwaarden omtrent geur en geluid.
- In artikel 22 lid 3.1 is een verwijzing naar de juiste Wro zone opgenomen. In lid 5.1 sub b is een voorwaarde toegevoegd aan
de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van het LPG vulpunt.
- In artikel 22 lid 6.1 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van de uitbreiding van erven met maximaal 1000
m².
Verder zijn in het plan diverse kleine aanpassingen doorgevoerd als gevolg van redactie, vernummering, verwijzingen en dergelijke en zijn verduidelijkingen opgenomen. In de toelichting bij het bestemmingsplan is op diverse plaatsen aanvullende informatie
opgenomen. Voor de exacte wijzigingen wordt verwezen naar de bij het raadsbesluit behorende Nota van Wijzigingen. Degenen
die tijdig zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en belanghebbenden die kunnen aantonen dat
zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig hun zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad, kunnen gedurende de
bovengenoemde termijn van ter inzage legging hun bedenkingen inbrengen tegen het vastgestelde bestemmingsplan bij Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. Bedenkingen kunnen naar keuze mondeling of schriftelijk worden ingebracht. Schriftelijke
bedenkingen kunnen worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Voor het mondeling inbrengen van bedenkingen kan gedurende werkdagen telefonisch (tel. 030 2583136) een afspraak worden gemaakt tot drie
werkdagen vóór afloop van de termijn van ter inzage legging. Aangezien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft
vastgesteld ten opzichte van het ontwerp, kan voorts een ieder gedurende de vermelde termijn van ter inzage legging tegen de
door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Utrecht. Burgemeester en
wethouders wijzen er verder op, dat wanneer belanghebbenden géén bedenkingen indienen tegen het vastgestelde bestemmingsplan, er in het vervolgtraject van de procedure voor deze belanghebbenden géén mogelijkheid is beroep aan te tekenen.
Inrichting tijdelijke bouwplaats aan Prinses Marijkelaan in Mijdrecht
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 3 februari 2009 in relatie tot de artikelen 2.1.5.1, 2.1.5.2, 4.3.2 en 4.4.2
van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Van Wijk Vastgoedonderhoud uit De Meern vergunning
hebben verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Prinses Marijkelaan in Mijdrecht. Dit in verband met onderhoudswerkzaamheden aan 42 woningen aan de Prinses Marijkelaan . De vergunning geldt voor de periode 16 februari tot en met 10 april
2009. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt,
een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus
13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
Verkeersbesluit
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
Hoofdweg 52, 3641 PT Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 11 februari 2009 gedurende een termijn van zes weken ter inzage
in het gemeentehuis.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.
Wet milieubeheer

Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning
Bouwnr.
				
Mijdrecht
Vermogenweg

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffing

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aanvraag onder het stellen
van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerpvergunning hebben afgegeven aan: Waternet
voor het veranderen of de werking te veranderen van een rioolwaterzuiveringsinrichting op het adres Veenweg 162, 3641 SM in
Mijdrecht.De stukken met betrekking tot deze ontwerp-beschikking liggen ter inzage van 12 februari tot en met 25 maart 2009.
Tot en met 25 maart 2009 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij Burgemeester en Wethouders van De
Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE in Breukelen. U kunt niet per e-mail reageren.
Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen de termijn contact opnemen met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst via het genoemde telefoonnummer. De aanvrager van de vergunning wordt in de
gelegenheid gesteld te reageren.De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij: de Milieudienst Noord-West
Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur; het gemeentehuis
van De Ronde Venen, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker
van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 26 06 41.
2. bij hen meldingen op basis van een algemene maatregel van bestuur zijn binnengekomen met betrekking tot het Besluit algemene
regels voor inrichtingen milieubeheer (= Activiteitenbesluit) van: Lievers Holland BV voor het uitbreiden/wijzigen van een
inrichting voor bouwmachines, op het adres Groot Mijdrechtstraat 68, 3641 RW in Mijdrecht; Aannemingsmaatschappij VOBI
BV voor het van toepassing worden van een opslagterrein t.b.v. een aannemersbedrijf op het adres Demmerik 46B, 3645 EC in
Vinkeveen; M. v.d. Voort Kwekerij B.V. voor het oprichten van een propaantank bij een kwekerij, op het adres Oosterlandweg
31C, 3641 PV in Mijdrecht. Bij hen een melding op basis van een algemene maatregel van bestuur is binnengekomen met
betrekking tot het Besluit Glastuinbouw milieubeheer van: M. v.d. Voort Kwekerij B.V. voor het veranderen van een kwekerij,
op het adres Oosterlandweg 31C, 3641 PV in Mijdrecht. Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld.
Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op
basis van een algemene maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken.
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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

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.

Avontuurlijke GPS tocht
Wilnis - Heb je wel eens met een
GPS gelopen? Een GPS is een apparaat waarmee je met de hulp van
satellieten je weg kunt vinden.
NME centrum De Woudreus organiseert op woensdag 4 maart een GPS
tocht voor kinderen van 10-12 jaar.
Deze tocht zal bij het recreatiegebied Bosdijk beginnen.
Je moet een aantal posten zien te
vinden met je GPS. Daar krijg je dan
een opdracht waarmee je de volgende post kunt vinden.
Ben je nieuwsgierig geworden hoe
dat dan werkt? Geef je dan op voor
deze middag. Je dient je op te geven met een groepje van maximaal
4 personen. Bovendien moet je een
volwassen begeleider meenemen.
Trek kleding aan die vies mag wor-

den en zorg voor wandelschoenen
die tegen een stootje kunnen en je
voeten drooghouden
De themamiddag duurt van 14.00
uur tot 16.00 uur. Het verzamelpunt is bij recreatieterrein de Bosdijk. Als je mee wilt doen, moet je je
vóór maandag 2 maart opgeven bij
het NME-centrum. Er kunnen maximaal 10 groepjes meedoen.
NME centrum De Woudreus is
gevestigd aan de Pieter Joostenlaan 28A in Wilnis. Telefoon
(0297)273692.
In de krokusvakantie is het NMEcentrum De Woudreus alleen op
woensdagmiddag 25 februari van
13.30 tot 17 uur geopend voor het
publiek. De rest van de krokusvakantie is het centrum gesloten.

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van 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 (2)

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

Leerlingen VeenLanden
College in de sneeuw
De Ronde Venen - Maandag 2 februari trokken de leerlingen Atheneum 5 er op uit naar het Duitse
Bottrop. Daar, op de langste overdekte skibaan van Europa, kregen
zij hun eerste lessen snowboarden
of skiën.
Om zes uur in de morgen stonden
zij fris en fruitig klaar bij de ingang
van de school en een kwartiertje later zaten ze in de bus naar het “verre” Duitsland.
Na het uitreiken van ski en snow-

board en het passen van de schoenen werden om half elf de lessen
gestart in mooie kleine groepjes. Zo
kwamen de leerlingen er achter wat
sneeuwpret voor veel mensen betekent. Ook de A5 leerlingen vermaakten zich prima en kregen een
beeld van wintersport. Na het eerste blok les werd genoten van een
lopend buffet waarna de sneeuw
weer werd opgezocht. Ook deze uitdaging namen de leerlingen aan en
om drie uur werd de reis naar huis
aangevangen. Moe maar voldaan

sTIChTING
REChTswINkEL

‘Onze’ school in Dar es Salaam, Tanzania heeft dringend behoefte aan
een ziekenboeg. Kinderen komen ernstig ziek naar school, hebben geen
echt thuis want geen ouders meer (AIDS epidemie) en worden daarom
in de schoolkantine annex keuken op matjes op de grond gelegd. Het zal
eenieder duidelijk zijn dat dit een zeer onwenselijke situatie is. Een andere
geschikte ruimte om de zieke kinderen neer te leggen is er niet.
Onze samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell heeft SOS gevraagd
een ziekenboeg van twee kamers te willen financieren. Het schoolhoofd
heeft een basis medische opleiding en kan ervoor zorgen dat de meeste
kinderen weer snel op de been zijn. Als de ziekte daarvoor te ernstig is,
kan worden gezorgd voor vervoer naar een ziekenhuis in de buurt. De
eventuele naaste verwanten worden dan gewaarschuwd maar vaak is dit
de school zelf omdat er geen thuisverzorging aanwezig is.
SOS heeft op zich genomen een ziekenboeg te financieren bestaande uit
twee kamers. De locatie en bouwvergunning zijn er al. Met uw hulp kan
de bouw snel beginnen!!!

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.

Nel Bouwhuijzen

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

Ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan:

Progression roept oud-leden
op om zondag 8 maart mee
te zingen in de kerk!
Mijdrecht/Wilnis - Dit jaar wordt
het 40-jarig jubileum van het koor
Progression gevierd.
Progression (vroeger het jongerenkoor) is een gezellig koor dat ongeveer eenmaal per maand een viering
in de roomskatholieke kerk de Heilige Johannes De Doper Mijdrecht/
Wilnis verzorgt. De leden nodigen
alle oud-leden uit om op zondag 8
maart nog een keer met hen mee te
zingen tijdens de mis van 10.00 uur.

“Een soort reünie-mis dus, gewoon
puur voor de gezelligheid! Om nog
even een keertje mee te maken hoe
leuk het toen was om samen te zingen. We gaan 3 dinsdagen, 17 februari, 24 februari en 3 maart van 19.45
tot 21.45 uur repeteren om het stof
een beetje van de nummers te blazen. Het lijkt ons superleuk om nog
een keer met alle oud-leden te zingen en wij hopen dat jullie het ook
wat vinden!” Aldus een enthousiast
koorlid.

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.
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Winterstamppotavond in
De Springbok
De Hoef - De zeer succesvolle en
gezellige kerstmarkt is nog maar net
achter de rug of wij brengen u alweer op de hoogte van het volgende evenement.
De stichting “Vrienden van de Antoniuskerk” gaat voor het derde jaar
de winterstamppotavond organiseren.
Deze gezellige avond zal plaatsvinden op vrijdagavond 27 februari
aanstaande in Gemeenschapshuis
De Springbok.
De zaal gaat open om 18.00 uur en
de maaltijd begint om 19.00 uur.
Zoals gebruikelijk kunt u voor 25 euro kiezen uit drie verschillende maaltijden: boerenkool met worst, hutspot met stoofvlees/jus en stamppot

Weet jij wat je moet doen?

Volg een EHBO cursus dan weet je het

andijvie met kleine gehaktballetjes.
Voor iedere bezoeker is er een welkomstdrankje.
De avond zal worden opgevuld met
entertainment wat .
Laat blijken een vriend te zijn van de
Antoniuskerk en kom deze avond
naar De Springbok, zo helpt u mee
met het voortbestaan van het mooie
kerkje.
Iedereen is welkom
De inwoners van De Hoef worden
persoonlijk benaderd, en de mensen
buiten De Hoef, die willen deelnemen, dienen zich aan te melden bij
onderstaande personen: Theo Röling, tel. 0297- 593292 of Gerda van
Blokland, tel. 0297-593253.

Mijdrecht - Een ongeluk zit in een
klein hoekje. U hoeft niet meteen te
denken aan verfrommelde auto’s en
gillende sirenes.

Jens Hartel, zijn zusje en Wung Man, ondernemer van Family, met de gewonnen Nintendo Wii in cafetaria Family te Wilnis.’

Jens Hartel wint Nintendo
Wii met kleurwedstrijd
Wilnis - Woensdag 4 februari werd
bij Family Wilnis de winnaar van de,
in december gehouden, kleurwedstrijd in het zonnetje gezet. De winnaar, Jens Hartel van 6 jaar oud uit
Wilnis, straalde bij ontvangst van
zijn gewonnen Nintendo Wii Console Sports Pack.
Vele kinderen hebben enthousiast
meegedaan met deze kleurwedstrijd

en leverden de mooiste creaties in.
Uit de inzendingen kwam Jens naar
voren als échte winnaar van de Nintendo Wii.
Zoals op de foto te zien is, kleurde Jens niet alleen de kleurplaat in,
maar maakte ook een heus kunstwerk van de kleurplaat met spaarmunten als kerstballen in de kerstbomen!

Het grootste deel van de ongelukken gebeurt gewoon thuis, op het
werk of op het sportveld: een verbrande vinger, een schaafplek, een
verstuikte enkel: iedereen kan helpen, als hij maar weet wat hij moet
doen.
Of iemand verslikt zich, krijgt een
hartaanval, geen bloed te zien, maar
zonder snelle en goede hulp kan het
wel fataal zijn. Deze eerste snelle en
goede hulp wordt veelal door een
EHBO er gegeven.
Wilt u ook die eerst hulp kunnen
verlenen en niet meer met de handen in het haar toe staan kijken,
volg dan de EHBO cursus.
Wat houdt een EHBO cursus in?
In deze cursus wordt je geleerd hoe
je moet handelen in allerlei ongeval
situaties, waarbij iemand een letsel oploopt. Onderwerpen die worden behandeld zijn: hulpverlening
bij bewusteloosheid, reanimatie,
ernstige bloedingen, shock, kneuzingen, brandwonden, vergiftigen

en nog veel meer. Aan het eind van
de cursus doe je een examen voor
het eenheidsdiploma EHBO. Dit diploma is twee jaar geldig en kan
steeds met twee jaar verlengd worden wanneer je daarvoor de nodige
vervolg lessen volgt.
De cursus duurt 12 lessen met het
examen inbegrepen.
De praktische vaardigheden worden geoefend met LOTUS slachtoffers. Mensen die speciaal zijn opgeleid om ongevallen en verwondingen levensecht na te spelen.
In maart 2009 start er al een cursus.
Voor wie is de cursus bestemd?
Iedereen die 16 jaar of ouder is kan
de cursus volgen.
Voor mensen die al een BHV opleiding hebben gevolgd is deze cursus
een waardevolle aanvulling.
Voor meer informatie of aanmelding
kunt u zich wenden tot het secretariaat:
EHBO vereniging st. Antonius
Carla van den Heuvel, tel. 0297256218, e-mail: carla@heuvelcv.nl

‘Kreekrug’ nieuwe
Tekenen en schilderen straatnaam in Waverveen

bij Inloophuis ’t Anker
Wilnis - Op donderdagmiddag komt
in het Inloophuis ’t Anker een teken– en schildergroep bij elkaar. De
groep heeft ruimte voor wat nieuwe
gezichten.

groep. Er wordt veel gelachen, er is
thee of koffie. En wil je toch een verhaal kwijt, dan is er altijd een coördinator aanwezig om mee te praten.
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Je hoeft geen schilderservaring te
hebben, ook hoef je niet te kunnen
tekenen. Dat komt vanzelf. Je moet
alleen lekker ontspannen bezig willen zijn.

De teken- en schildergroep werkt
elke donderdagmiddag van 13.00
uur tot 15.00 uur in het Inloophuis ’t
Anker (voor mensen met kanker of
mensen die er mee te maken hebben) in het gebouw van AJOC aan
Windmolen 75 in Mijdrecht.
Je kunt gewoon binnenlopen.

Prestatie staat niet voorop. Annie Overbeeke geeft leiding aan de

Waverveen - De ontsluitingsweg
van de nieuwe woningen in Waverveen gaat Kreekrug heten. De weg
voor het woningbouwproject van
Westhoek Wonen, nabij de Cliffordweg, krijgt een eigen straatnaam.
Burgemeester en wethouders hebben op dinsdag 3 februari besloten
om deze de naam Kreekrug te geven. Voor de naamgeving is aansluiting gezocht bij de specifieke kenmerken van het gebied. Vanwege
de in dit gebied bekende en karakteristieke kreekruggen en de directe nabijheid van een uitloper daarvan bij het woningbouwproject, is
voor Kreekrug gekozen. Overige opties waren onder andere Kwel, Ver-

vening en Turf. Kreekruggen zijn
de restanten van de beddingen van
oude veenriviertjes die in dit gebied
aanwezig waren, voordat dit in cultuur gebracht werd. Door de invloed
van eb en vloed en daarmee de toevoer van zand en klei, hebben de
beddingen van deze riviertjes een
andere bodemsamenstelling dan
het omliggende gebied.
Ondanks de vervening en de inpoldering zijn de restanten van
kreekruggen nog steeds waarneembaar, door hoogteverschillen in het
landschap. De kreekruggen zijn uit
landschappelijk en ecologisch oogpunt bijzonder waardevol.

GVT Molenhoek heet
sinds afgelopen februari
“Zideris Mijdrecht”
Mijdrecht - Met veel tromgeroffel van de ‘Grebbeband’ uit Rhenen
kondigde woensdag 4 februari jl. directeur Felix Thieme van de stichting De Opbouw’ de naamsverandering aan van GVT Molenhoek.
Hij deed dat op het balkon van het
Gezins Vervangend Tehuis aan de
Molenwiek 15 in Mijdrecht. GVT
Molenhoek met de bijbehorende locaties heet voortaan ‘Zideris
Mijdrecht’. ‘Zideris’ is bovendien de
nieuwe naam voor alle zes hoofdvestigingen van de stichting in het
land en gaat tevens samen met een
nieuw beeldmerk en huisstijl.
Directeur Thieme onthulde de naam
in een feestelijke sfeer en deed dat
in gezelschap van Marloes van den
Dikkenberg, bewoonster van het
GVT aan de Molenwiek en clustermanager Marleen Gräper.
Nieuw voor oud
Vanwege de naamsverandering
was het woensdagmiddag rond
12.00 uur even feest. Bewoners,
begeleid(st)ers, familie, omwonenden en andere belangstellenden
waren massaal naar de Molenwiek
gekomen om een en ander bij te
wonen.
De directie van de stichting, leden van de Grebbeband (drumband) en begeleiders waren per bus

naar Mijdrecht getogen om daar de
nieuwe naam bekend te maken. Zij
maakten die dag een rondtoer langs
alle hoofdlocaties (clusters) van de
organisatie om de nieuwe naam te
introduceren. De Grebbeband is afkomstig van wat tot voor kort Heimerstein in Rhenen was (nu Zideris Rhenen), dat net als Zideris
Mijdrecht een locatie voor Begeleid
Zelfstandig Wonen voor mensen
met een verstandelijke beperking is.
In dat licht kan ook de 10 leden tellende drumband worden gezien.
Het ‘trommelwerk’ werd feilloos
uitgevoerd. Dat bleek wel toen de
band een demonstratie van haar
kunnen gaf. Nadat directeur Thieme de naam ‘Zideris’ bekend had
gemaakt werd een tros van zes gekleurde ballonnen die de oude namen van de centra symboliseerden,
losgelaten om in de mistige lucht
te verdwijnen. Daarmee aangevend
dat de oude namen voor één nieuwe hebben plaatsgemaakt.
De gebeurtenis werd omlijst door
het schenken van warme chocolademelk en het uitdelen van (verse) krentenbollen aan alle aanwezigen. Cliënten, medewerkers en
vrijwilligers kregen na afloop een
tas met promotie artikelen, waaronder het eerste Zideris magazine.
Daarin wordt uitgebreid uit de doeken gedaan waar Zideris voor staat.

Wie daarover meer wil weten doet
er goed aan de website te bezoeken
(www.zideris.nl) .
De nieuwe naam is ontleend aan
de samenvoeging van de woorden
‘zie daar eens’ of zie haar eens’ in
de spreektaal. Het is een uitroep van
positieve verbazing. Al snel verbasterd tot Ziedaaris of Zideris, met de
klemtoon op Zi. Het gezicht in het
beeldmerk is ontleend aan een geschilderd portret van kunstenaar
Kees van Welie, zelf bewoner van
een clustervestiging in Wageningen.
Eigenzinnige zorg
Aan de Molenwiek 15 wonen 21
(licht)verstandelijk
gehandicapte mannen en vrouwen geheel zelfstandig onder begeleiding. En dat
gaat uitstekend! Maar Molenhoek
wordt te klein om meer bewoners
fatsoenlijk onderdak te verlenen.
Reden waarom vorig jaar de voormalige locatie van dierenarts Berry Pieper in de Proostdijstraat werd
aangekocht. Inmiddels wordt daar
druk gebouwd aan een nieuw appartementencomplex. Molenwiek
15 blijft echter als de hoofdlocatie
fungeren. Zideris Mijdrecht biedt
onderdak aan totaal 50 bewoners
in de leeftijd variërend van 23 tot en
met 75 jaar.
Zideris biedt professionele begeleiding en ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking onder het motto: ‘eigenzinnige zorg’.
Daarbij wordt uitgegaan van de
kernwaarden geloof in eigen mogelijkheden, eigen verantwoordelijkheden en keuzevrijheid. Zideris wordt gevormd door een aantal opvangcentra in Rhenen (tevens
hoofdkantoor), Wageningen, Bilthoven, Mijdrecht, Maartensdijk en
Huis ter Heide.
Samen zijn zij verenigd in de Werkmaatschappij Verstandelijk gehandicapten van Stichting De Opbouw
in Utrecht. Tot vóór 4 februari hadden die allemaal een andere (eigen)
naam, wat nu Zideris is geworden.

Driehuisschool op bezoek bij
bakkerij Leonard
Mijdrecht - De kinderen van groep
1/2 van de Driehuisschool mochten
donderdagmiddag bij bakker Anja
van bakker Leonard komen kijken.
Ze liepen naar de banketbakkerij en
kregen van bakker Anja een rondleiding langs die grote machines.
Bakker Anja liet zien hoe je een gevulde boterkoek maakt, de kleuters mochten de koek met amandelen versieren, een stukje deeg proeven en de boterkoeken gingen in de
enorme oven.
Tijd om te kijken hoe een cirkel van
cake een prachtige taart wordt, de
taart werd in drie lagen gesneden.
Eerst op de onderste laag suikerstroop en vervolgens een laag banketbakkersroom. De kinderen kregen een lepeltje en mochten room
scheppen uit de beslagkom om te
proeven. Toen de tweede laag, weer
suikerstroop en op de ene helft
abrikozenjam en op de andere helft
frambozenjam. De derde laag was
aan de beurt, eerst deed bakker Anja slagroom aan de zijkanten van de
taart, toen hielden de kinderen het

lepeltje op en kwam er een rozet
van slagroom op, weer smullen. Vervolgens rozetten op de taart, fruit en
chocolaatjes maakten de taart af.
De heerlijke taart ging in de doos en
bakker Anja maakte nog een speciaal 3-huisschool-schildje, geschre-

ven met de chocoladepen. Nog even
een rondje door de winkel.
De kids kregen er trek van. Maar
eerst bakker Anja bedanken, ze zongen nog een bakkersliedje en liepen
terug naar school met de taart. En
wat hebben zij gesmuld!
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Parket Plaza Mijdrecht
al 10 jaar succesvol
in vloeren
Mijdrecht - Vrijdag 20 februari a.s. viert Parket Plaza haar 10-jarig bestaan. Dat wordt gevierd met
een leuke actie. Elke klant die deze maand en in maart willekeurig
welke vloer dan ook koopt, krijgt
één tiende van het oppervlak gratis.
Wie bijvoorbeeld 50 m2 koopt, krijgt
daarvan 5 m2 gratis. Uitsluitend het
materiaal, niet de arbeidskosten om
het te leggen. Hoe groter het oppervlak van de vloer in de woning, hoe
voordeliger men dus uit is.
Het Rondeveense vloerenbedrijf verkaste in augustus vorig jaar van de
vestiging aan de Veenweg (Veenstaete), naar de moderne bedrijfsunits aan de Constructieweg. Daar
had men twee jaar geleden reeds
een ruimte gekocht voor magazijnopslag en er een werkplaats ingericht. Door er twee units bij te kopen
kon men er één bedrijf van maken
met boven een uitgebreide 250 m2
grote showroom en beneden 280
m2 m aan kantoor- en magazijn/
werkplaatsruimte. Daartoe heeft
men zich een uitgebreide verbouwing en inrichting getroost met onder meer vloerverwarming. Dat laatste behoort naast de liefst 400 soorten en typen vloeren eveneens tot
de kernactiviteiten van Parket Plaza.
“We hebben ruim negen jaar in
Veenstaete gezetten”, vertelt directeur/eigenaar Jacco Broere. “Toen
het huurcontract afliep zijn we verhuisd naar onze eigen locatie aan
de Constructieweg. Gefaseerd hebben we daar ons bedrijf ingericht
om het voort te zetten. Het verhaal
deed de ronde dat we failliet zouden zijn, maar niets is minder waar.
We draaien als nooit tevoren, zelfs
in deze tijd dat het overal wat minder gaat.
Omdat hier meer ruimte is kunnen
wij onze vloeren vandaag de dag
gesegmenteerd presenteren. Dus
hout bij elkaar, verouderde vloeren
samen, vloeren met verschillende
diktes in toplagen – waaronder laminaten - apart, parket een andere afdeling, enzovoort. Verder hebben we van ons assortiment diverse soorten vloeren gelegd waardoor
bezoekers een betere indruk krijgen
van de kleur en het patroon.

Wij leveren vanaf populair geprijsde laminaatvloeren tot de duurdere
houten vloeren, waaronder die welke met de hand zijn bewerkt en ingekleurd en alles wat daar tussenin zit. Natuurlijk ook de bijbehorende ondervloeren. Vanzelfsprekend
gaat dat vergezeld van een vakkundig advies. Onze parketteurs leggen
de vloeren feilloos in elke woning
en op elke vloer. Maar ook voor wie
het zelf wil doen hebben wij clicklaminaat en zelfs clickparket in huis.
Daarbij krijgt men het benodigde
gereedschap en toebehoren mee
om de vloer goed te leggen.”

Vloerverwarming
Jacco legt uit dat houten vloeren,
parket en veel vloeren met verschillende diktes aan toplagen tegenwoordig rechtstreeks op beton of
zandcement kunnen worden gelijmd.
Dat kan ook als daarin een vloerverwarming is aangebracht. Veel
nieuwbouwwoningen hebben dat
tegenwoordig in plaats van radiatoren. Het vormt geen enkel probleem
om een houten vloer of laminaatvloer daar rechtstreeks op te lijmen.
In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland is vloerverwarming nagenoeg
standaard, hier in Nederland begint
het op te komen.
Het vraagt echter wel om vloeren
die een zo laag mogelijke reductiewaarde hebben (=warmtedoorlatingsfactor van het materiaal). Hoe
lager de reductiewaarde hoe sneller de warmte door het materiaal
en dus de vloer wordt geleid om de
ruimte te verwarmen. Verder dient
de bewoner te zorgen voor een constante verwarming en de juiste relatieve vochtigheid. Alvorens de
vloerbedekking wordt gelegd, wordt
de stenen ondergrond zelf door een
medewerker van Parket Plaza eerst
geïnspecteerd op vlakheid, druken treksterkte, vochtpercentage e.d.
Voor zover nodig krijgt de bewoner
na verlijming van de vloerdelen een
droogstookprotocol mee.
De vloer fungeert bij vloerverwarming zelf als een grote radiator. Bij
het aanhouden van een constante
verwarming kost dat minder energie dan wanneer standaard radiatoren in huis worden toegepast. Overigens kunnen alle vloeren natuurlijk

ook op een ‘standaard’ koude ondergrond worden aangebracht. Alle vloeren kunnen worden geleverd
in de kleur en uitvoering zoals men
wenst, passend bij elk interieur.
Onderhoud en renovatie
Naast het leggen van nieuwe vloeren kan men bij Parket Plaza ook terecht voor onderhoud en renovatie
van bestaande houten vloeren, zoals schuren, herstellen en afwerken
met een beits of slijtvaste laklaag.
Ook als het gaat om een uitbouw
van een ruimte waarbij parket, laminaatvloer of houten delen (in dezelfde kleur) moeten worden aangevuld, is men bij Parket Plaza aan het
juiste adres. Tot slot, maar niet in
de laatste plaats, spelen het ecologische karakter en de dikte van de
slijtlaag een rol bij de keuze van een
houten vloerbedekking. Jacco: “Efficiënt gebruik van houtsoorten en
de keren dat onderhoud (schuren)
moet plaatsvinden zijn daarbij belangrijke factoren. Sommige laminaatvloeren zijn daarbij voordeliger in het gebruik en gaan vaak langer mee dan echte houten planken!
Dus ook minder milieubelastend en
het heeft een langere levensduur. Je
praat dan wel over een tijd van pakweg 35 tot 45 jaar! Het hangt echter ook van het soort woning en het
daarbijbehorende budget af wat
past bij het interieur en wat men
wil. In een klassiek groot landhuis
of een grachtenpand zal een plankenvloer niet misstaan, terwijl men
in een appartement wellicht beter af
is met een bepaald soort laminaatvloer. Hoe dan ook, wat de klant wil
kunnen we invulling aan geven. We
hebben voor elke beurs een vloer in
huis.”
CBW-erkend
Parket Plaza is een CBW-erkend
bedrijf en komt graag bij u over de
vloer. Voor meer informatie en advies over vloeren en toebehoren, het
leggen of het onderhouden ervan
bent u vrijblijvend van harte welkom
op het adres Constructieweg 96c in
Mijdrecht (bedrijfsunits).
Een afspraak maken is ook mogelijk
(0297-254225) of u eerst oriënteren
op de website:
www.parketplaza.nl .

Het team van Parket Plaza heet u van harte welkom: v.l.n.r. Monique, Fred, Chris en Jacco

Huizeninformatieborrel
bij Vida makelaars goed
bezocht!
Mijdrecht - Op 29 januari jl. heeft
Vida makelaars het initiatief genomen om in haar kantoor aan de
Dorpsstraat 14 te Mijdrecht een informatieavond te organiseren in het
kader van de campagne “7 redenen
om nú een huis te kopen” met als
doel de mogelijke drempels waar
potentiële kopers niet overheen
durven te stappen eens onder de
loep te nemen en eventuele oplossingen aan te dragen.
Het doel van Vida makelaars is de
markt weer in beweging te krijgen!
De avond is goed bezocht en met
name de jongeren waren goed vertegenwoordigd. Martine Duchhartvan Acker, makelaar, gaf de aftrap
met een toelichting op de huidige
situatie op de huizenmarkt. We zijn
gewend/verwend geraakt met alsmaar stijgende huizenprijzen. De
markt lijkt nu weer in balans te komen en potentiële kopers letten

meer op de prijs/kwaliteitsverhouding. Op zich is er niets mis mee dat
mensen nu wel weer heel goed nadenken en de risico’s inschatten die
verbonden zijn aan het kopen van
een huis.
De media hebben er baat bij om de
zaken zo negatief mogelijk in het
daglicht te stellen. Sensatie, dat verkoopt! Maar het haalt wel al ons
vertrouwen in de woningmarkt onderuit. Dat is jammer, want het kopen van een huis is het leukste dat
er is. Dat moet een groot feest zijn!
Verder is naar voren gekomen dat
het in deze markt ook steeds belangrijker wordt om een eigen makelaar in te schakelen. Want wat is
in de huidige markt nu de waarde
van het pand?

the stars).
Komend weekend staat er een vrijdansavond voor paren op het programma, kaarten zijn nog verkrijgbaar en de avond is ook toegankelijk
voor ex- en niet-leerlingen. Op zondagmiddag staan de deuren open
voor de jeugd, er is weer Danscafé

en ook hier zijn ex- en niet-leerlingen van harte welkom.

Drempel verhogend
Op deze avond is er een aantal mogelijke drempelverhogende facto-

ren aan de orde gesteld en mogelijke oplossingen besproken. Corina Vonk van Rabobank Veenstromen heeft een toelichting gegeven
op de ontwikkeling van de rente,
ondersteund met enige rekenvoorbeelden.
De avond werd afgesloten met een
hapje en een drankje. Iedere bezoeker kreeg nog een leuk boek mee
naar huis. Hopelijk heeft Vida makelaars alle potentiële kopers een hart
onder de riem gestoken!
Tot slot: Ben je op zoek naar een
huis, laat je financiële mogelijkheden eens gratis in kaart brengen
bij Rabobank Veenstromen en loop
eens binnen bij Vida makelaars en
laat je vrijblijvend informeren over
de voordelen die een eigen aankoopmakelaar biedt. Het scheelt je
geld!

Afsluiting van breakdance en
danswedstrijd bij
Danscentrum Colijn
Uithoorn - Afgelopen dinsdagavond vond de laatste breakdanceles van de eerste clyclus van dit
seizoen plaats bij Danscentrum Colijn. Traditioneel is dit een les waarop de ouders, grootouders vriendjes
en vriendinnetjes mogen komen kijken naar de verrichtingen van de BBoys van Danscentrum Colijn.
Sylvain Veldkamp, de docent die al
weer met hetvijfde seizoen bij Danscentrum Colijn bezig is, maakt van
deze les altijd iets bijzonders. De
beginners en semi-gevorderden
mogen laten zien wat ze kunnen,
daarbij is een aantal standaardfiguren verplicht en daarnaast mogen ze
ook nog wat extra’s laten zien wanneer ze dit willen en kunnen. De
standaardfiguren voor de beginners
zijn bijvoorbeeld de toprocks, de
sixstep en helicopter, cc’s, de turtlefreeze en de babyfreeze. Het gaat
dan om veelal jongetjes tussen de 7
en 10 jaar. De gevorderden zijn natuurlijk iets ouder. Het is ontzettend
leuk om te zien hoe deze boys zich
hebben ontwikkeld in de afgelopen
15 lessen. Sommigen gaan echt al
helemaal los en maken er een hele show van, anderen zijn wat meer

ingetogen maar dat doet niks af aan
de prestaties. Halverwege kwamen
de gevorderden erbij, deze lieten
zich natuurlijk van hun beste kant
zien en zij hebben gezamenlijk nog
een battle gedaan. De B-Boys ontvingen na de les allemaal een certificaat en sommigen mochten zelfs
door naar de gevorderden. Deze gevorderden doen soms al 4 of 5 jaar
aan breakdance, anderen zijn pas
een jaar bezig. Hier zie je vooral de
jongens die echt heel goed trainen
en ook thuis oefenen. Breakdance is
zwaar. U moet zich voorstellen dat
het eigen lichaam gedragen moet
worden door bijvoorbeeld de armen. Daarnaast vraagt breakdance
ook heel veel eigen inzet, er moet
heel veel worden geoefend en vaak
ook op zelfstandige basis tijdens het
laatste deel van de les. Voor sommige jongens is dit nog wat te hoog
gegrepen, zij gaan gewoon nog een
keer door bij de semi-gevorderden. De volgende cursus is gisteren,
dinsdag 10 februari, gestart en ook
beginnende B-Boys en B-Girls kunnen zich nog voor deze cursus aanmelden. Meer info?
www.colijndancemasters.nl

Wedstrijd
Zoals eerder aangekondigd in deze krant was het afgelopen zondag weer volle bak bij Danscentrum
Colijn. Op deze dag werd de junioren wedstrijd van de DMN georganiseerd door Axel en Heleen Colijn.
Zo’n 90 paren deden mee aan deze
wedstrijd en ook Danscentrum Colijn was vertegenwoordigd met 16
paren. Het was een druk en gezellig gebeuren en de prestaties waren
wederom niet verkeerd: Arjan Pouw
en Jennifer Koenen werden kampioen in de ballroom D-klasse en promoveerden daarmee ook naar de
volgende klasse! Selmar Smit en
Charlotte Rietveld werden 6 in de Aklasse ballroom, voor hen een geweldige prestatie, Charlotte is 6 weken uit de running geweest als gevolg van een knieblessure. Christiaan van Toor en Erina Bassaly behaalden een 4e plaats in de A-klasse ballroom en een 5e in de Latin Bklasse. Jeffrey Slof en Suzanne v.d.
Schilden behaalden een 5e plaats
in de B-klasse ballroom. De deskundige jury bestond uit John Segaar (Gouda), Sander Pondman en
Ilse Lans (bekend van Dancing with

Speciale activiteit 27 februari:

Optreden Passion koor
Regio - Passion is eigenzinnig, ambitieus, enthousiast, dynamisch en
onderscheidend.
Passion is een gemengd koor uit
Uithoorn en telt ongeveer 24 leden
die met groot enthousiasme een bijzonder repertoire vertolken met gebruikmaking van choreografie.
Performance
De muzikale c.q. artistieke leiding
ligt in handen van “Rutger van Leyden, een bevlogen en professionele dirigent die zijn sporen in de muziekwereld ruimschoots heeft verdiend.

Bij Passion wordt gekozen voor muziek die niet door veel andere koren wordt uitgevoerd. Stampende ritmes uit Afrika, venijnig nasale
klanken uit de Balkan, die toch weer
tot een harmonisch geheel samenvloeien, zweverige melodieën uit het
Verenigd Koninkrijk en Keltische
songs met een eigen onvertolkbare taal, dáár gaat het over bij Passion. De arrangementen worden in
opdracht gemaakt, zodat het repertoire eigenzinnig en uitheems blijft,
een voorwaarde om aan het imago
van Passion te blijven voldoen, namelijk het zich blijven onderscheiden van andere koren.

Passion bestaat negen jaar en heeft
al een ruime variëteit aan optredens
achter de rug. Passion werkt ambitieus aan haar ontwikkeling. Een
overzicht van het optreden kun je
onder historie optredens vinden.
Het koor zal u, in een 45 minuten
durend optreden, een gezellige en
vooral muzikale middag bezorgen.
Achteraf wordt er uiteraard voor
de liefhebber een warme maaltijd
aangeboden, welke weer verzorgd
wordt door vrijwilligers.
Programma
Er wordt eerst om 14.30 uur koffie
op deze middag gedronken. De zaal

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

is vanaf 14.15 uur open. Kosten voor
de middag incl. 2 kopjes thee/koffie
zijn 6,50 euro p.p.
Indien u mee wilt eten bedraagt de
entree 10,00 euro p.p.
Kaarten
Kaarten voor dit optreden kunt u
kopen ‘s morgens aan de bar van
Wijksteunpunt Bilderdijkhof aan Bilderdijkhof 1 in Uithoorn. Dit kunt u
doen t/m maandag 23 februari.
Info
Voor meer informatie kunt u bellen
naar Bernadette Verhaar, tel. 0297567209.

In april start Danscentrum Colijn
weer met de inschrijvingen voor het
nieuwe seizoen. Dansen is een gezellige manier van sport bedrijven,
een avondje uit met je partner en

bovendien nog heel betaalbaar; een
dansles hebt u al vanaf 7,50 euro per
persoon per les! Voor de jeugd komt
er nog een extra aspect bij; bij een
Danscentrum zijn ze veilig, in een
vertrouwde omgeving met toezicht
en ondanks dat hebben ze een geweldige tijd!

Knotgroep Uithoorn
zaagt weer in Botshol
Regio - De tweede keer in het
knotseizoen: zagen in Botshol.
Het blijft een hoogtepunt.
Komende zaterdag 14 februari gaat de Knotgroep Uithoorn
weer aan de slag in het prachtige natuurgebied Botshol in zijn
winterse uitdossing.
Sytze de Vries, begeleider van
Natuurmonumenten, neemt de
groep dan mee naar een plek in
het gebied waar een groep enthousiaste zagers nuttig werk
kan doen voor het juiste beheer
van dit gebied.
Iedereen die houdt van een
ochtend actief bezig zijn in een

prachtige omgeving is van harte welkom. Verzamelen om 9.00
uur bij de werkschuur van Natuurmonumenten in de haakse bocht van de Botsholsedijk in
Waverveen. Er zal tot ongeveer
13.00 uur gewerkt worden.
De Knotgroep en Natuurmonumenten zorgen voor gereedschap en handschoenen. En ook
voor koffie, koek en voor soep.
Zorg zelf voor een mok met lepel en voor laarzen, want het
kan nat zijn in Botshol.
Voor meer informatie:
Bert Schaap 0297-565172.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van
haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in.
Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in
het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen,
bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in onze krant horen.
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Kiezersbedrog wethouder CDA

Ja! Ja! Milieu
De natuur laat zich niet
remmen. Ondanks de
terugkerende kou en
het mistroostige weer
staan de sneeuwklokjes toch vrolijk te bloeien en steken de krokussen hier en daar al hun kopjes boven de grond en
worden de knoppen aan de takken dikker en dikker. Het wordt beslist voorjaar. We leven er naar
toe en genieten van de lentezon die het vorige
vrijdag een week geleden op mijn balkon tot 19
graden Celsius bracht. Bijna niet te geloven. Maar
het is echt waar. Ja! Ja! Wij zijn met z’n allen met
ons milieu bezig. Toch? Maar zoals altijd de een
meer dan de ander. Dat geeft niet. Wij zijn ons er
toch bewust van geworden dat het van belang is
voor de rest van ons leven en voor de toekomst
van onze kinderen en kleinkinderen. We weten
ook dat alle kleine beetjes helpen. Daarom houden we al ons afval toch gescheiden. Glas apart.
Papier apart. Groen apart. (Helaas in de Landsherenstraat hebben wij geen groenbak. Jammer
toch?). Plastic flessen apart. Batterijen apart. Medicijnen apart. Dat is toch wel mooi. Waarom kunnen wij die melk- en drankpakken niet inleveren?
Je kunt er toch prachtig plaatmateriaal van maken. Dat scheelt ook nog eens vele tonnen in de
verbrandingsovens. Wellicht weet ons gespecialiseerde gemeentebestuur daar een oplossing voor.
Ze gaan toch ook in Uganda adviseren over afval.
Ze willen er een afvalwagen heen brengen Ja! Ja!
Je moet er wel gelijk twee leveren voor reserve,
onderdelen mee sturen en een ervaren monteur.
In Afrika houden ze blik ook nog apart en maken
er speeltuig van. Het milieu en de leefbaarheid
van de kleine man zouden eigenlijk veel meer in
de gedachten moeten zijn van ons gemeentebestuur. We weten het toch wel: “vele kleintjes maken een grote”. Als de overheden en instellingen,
zoals de Gemeente, het Waterschap, de Provincie,
ga maar door, belasting moeten heffen komen ze
toch ook bij alle mensen de laatste centen wegschrapen. Ja! Ja! Ze halen de laatste centen uit je
knip. Maar doen ze zelf ook het uiterste om het

milieu en de leefbaarheid te beschermen. Ik reed
zondag via de oude Spoorbaan naar de brug. Bij
de brug staat een bordje met de tekst; “Brug open
motor af”. Ik weet van de moderne Volvo’s dat ze
stationair zo weinig brandsof gebruiken, dat je
beter je motor niet af kunt zetten omdat starten
meer brandstof kost. Maar goed. Dat staat er dus.
Maar weet je wat nu zo gek is, die lichten zijn zo
slecht afgesteld dat honderden auto’s 24 uur van
de dag onnodig lang stil moeten staan en dan
met het achterlaten van stinkende uitlaatgassen
weer op moeten trekken. Dat is heel slecht voor
het milieu. Dat is wel een beetje raar. Toch? Ja!
Ja! Alweer “kleine verbeteringen hebben gunstige gevolgen”. We hebben het er al heel vaak over
gehad en de Raad is er na vele avonden OH’en
uiteindelijk uit, Sommigen hebben hun morele
gezicht nog een beetje willen redden door langer
door te O H’en. Maar het besluit is er toch door.
We zouden wel eens kunnen constateren dat de
raadsleden gewoon allang besloten hebben om
voor Marickenland te stemmen om aldus te besluiten dat de boeren die daar het landschap voor
ons open houden, zodat wij nog een stukje ruimte
over hebben, toch uitgekocht gaan worden. Dat is
triest voor hen maar je moet ook ergens kunnen
wonen. Alleen, ze moeten wel een redelijk bedrag
gaan betalen. Toch? Je zou zelf maar in die situatie terecht komen. Van huis en haard verdreven
worden. Ja! Ja! Kijk, en nu komt het. Als ze nou
net als bij de vroegere woonwijken weer als gekken gaan bouwen en niet gedoseerd en niet afgestemd op de behoefte, dan weten we wel dat
we eigenlijk aan het bouwen zijn voor de grote
steden Amsterdam en Utrecht. Maar! Dat is van
later zorg. Dat is voor de bestuurders van de nieuwe Veengemeente. Ja! Ja! Wie zou daar trouwens
in het bestuur willen zitten? Nog meer geOH.
Nog meer “veel geschreeuw en weinig wol”. Dat
is ook een spreuk uit het boerenarsenaal. Maar
wel nuchtere waarheid.
Ja! Ja! Wij groeien verder naar een stenen milieu.
John B. Grootegoed

Waarom al die bomen weg
van het Proosdijlaantje?
Dit stukje schrijf ik n.a.v. het plan van de gemeente om
totaal 228 bomen te kappen langs het Proosdijlaantje.
Wij kregen half januari een brief van de gemeente, die
ook afgedrukt is in uw krant. Helaas kon ik zelf niet
naar de informatieavond gaan ivm de griep.
Wel zijn er 75 bewoners geweest van wie er 74 erg positief zijn over dit voornemen. Dit kan ik mij voorstellen
want de bewoners die aan de Bozenhoven-zijde van
het Proosdijlaantje wonen, klagen al jaren over deze bomen!!! Zo’n 4 jaar geleden kregen wij, bewoners
van de Viergang-zijde van het Proosdijlaantje, ook een
brief van de gemeente: of wij onze hagen en schuttingen die aan het laantje grenzen maar wilden afbreken en verplaatsen want er was gebleken dat er al 15
jaar!! op gemeentegrond erfafscheidingen stonden!!!!
Daar ging onze prachtige 20 jaar oude coniferenheg
en de schuttingen van vele buren. “Overleg” met de
gemeente mocht niet baten.
De gemeente zou het laantje opknappen en op de vrijgekomen plekken van de erfafscheidingen zou nieuw
laag/groenblijvend groen geplant worden... Alles
wat daar nu groeit is kleefkruid, brandnetels en onkruid!!!!!!!!! Gelukkig bleven tot nu toe de bomen staan,
waar zoveel vogels in wonen en broeden, soms lijkt
het alsof we in een bos wonen, zelf eekhoorntjes worden ‘s zomers gesignaleerd. Maar helaas wil de gemeente een boomloos Mijdrecht, zie bijvoorbeeld de
Rondweg, alle kastanjebomen weg, ook dat was tot
een paar jaar geleden een prachtig bos/boomrijk wandelpad langs de Vaart!!!! Als de heren van de gemeente eens beginnen met het afdrukken in de krant van
het plan waar het Proosdijlaantje in vakken is ingedeeld, zodat iedereen kan inzien om welke bomen het
precies gaat, dit zou als bijlage bij de gemeentelijke
brief zitten, niet dus, dan kunnen de mensen die niet Ik vindt het werkelijk schandalig hoe de gemeente met
in de gelegenheid waren om naar de informatieavond het groen in onze gemeente omgaat, en m.n. dit 1000
te komen ook nog zien hoe de gemeente dit alles wil meter kleine natuurgebiedje.
aanpakken.
Hanneke Houthuijs

Hoek Kerklaan/Herenweg
nog zwaarder belast

Verkeerschaos in Vinkeveen
Het drukste verkeerspunt in Vinkeveen dreigt mogelijk volledig te verstoppen. De hoek van de Kerklaan/
Herenweg biedt voor het grootste deel van het Vinkeveense verkeer “de ingangen” tot het dorp. Rechtdoor
via de Herenweg richting de Heulweg is het al gauw
vol. Immers, ter hoogte van de apotheek kunnen door
de daar geparkeerde auto’s langs de waterkant nauwelijks 2 auto’s elkaar passeren. Dus is die route nauwelijks een alternatief voor de Kerklaan die daardoor
als enige voor de doorvoer naar de wijken Zuiderwaard
en Westerheul geschikt is.
Het is nauwelijks voorstelbaar, maar De Gemeente
overweegt vergunning te verlenen om op de hoek van
de Herenweg en de Kerklaan een supermarkt van Albert Heijn te vestigen. De capaciteit van parkeerplaatsen voldoet bij lange na niet aan de daarvoor gestelde
normen en het gebruik van de parkeerplaatsen voor de

kerk biedt ook al geen oplossing, omdat die nu al door
de dag heen veelvuldig bezet zijn. Maar al zouden er
wel voldoende extra parkeerplaatsen zijn: je hoeft geen
verkeersdeskundige te zijn om te overzien wat een
chaos er dreigt. Het in- en uitrijden van boodschappen doende automobilisten en niet te vergeten het oponthoud door de vaak 18 meter lange vrachtwagens
die stelselmatig voor de aanvoer van de supermarktgoederen zorgdragen gaat tot een complete stagnatie van de toch al drukke doorstroom van al het verkeer op de Kerklaan leiden. Het is verbazend, dat deze dreigende wantoestand nog door niemand aan de
kaak is gesteld.
In strijd met structuurvisie
“Centrum Vinkeveen”
Winkeliersvereniging Zuiderwaard begrijpt helemaal

In Marickenland (Parklandschap) staat de bouw van opgenomen dat de vrijwilligheid eindig is.
950 woningen gepland in combinatie met de ontwikkeling van een 500 hectare natuur- en recreatiegebied. Wat is een verkiezingsbelofte nog waard?
Dinsdag 3 februari jl. is het bestemmingsplan voor deze plannen vastgesteld.
Een kiezer moet erop kunnen vertrouwen dat politieke
partijen hun verkiezingsprogramma 2006-2010 binnen
Keer op keer is er door de verantwoordelijk CDA-wet- deze termijn zullen volgen. Anders pleeg je kiezersbehouder mevrouw Lambregts toegezegd dat er niet ont- drog en zorg je ervoor dat het respect en vertrouwen in
eigend zou worden voor de realisatie van het natuur- de lokale politiek afneemt tot een dieptepunt.
en recreatiegebied.
Keer op keer is er door de verantwoordelijk CDA-wet- Opmerkelijk was dat er (gelukkig) 2 CDA raadsleden
houder mevrouw Lambregts aangegeven dat grond- tegen het raadsvoorstel van hun eigen CDA-wethouverwerving in Marickenland op basis van vrijwilligheid der hadden gestemd wegens (zoals genoemd in hun
zou zijn, en dat het huidige (agrarische) gebruik onbe- stemverklaring) nadruk op onteigening (Jan Rouwenperkt kon worden voortgezet.
horst) en (Cor Versteegh) wegens het in strijd zijn met
CDA partij programma, waarin vrijwilligheid van de
Ook in het verkiezingsprogramma van het CDA voor de grondverwerving voor natuur staat, en het feit dat ook
raadsperiode 2006-2010 staat het volgende genoemd: premier Balkenende en minister Verburg dit nogmaals
“De aankoop van gronden voor nieuwe natuur uit het hebben bevestigd, maar dat in het bestemmingsplan
Plan De Venen en voor het parklandschap kunnen al- Marickenland dit standpunt is verlaten, en nog wel
leen op vrijwillige basis geschieden”.
door een CDA wethouder.
Maar CDA-wethouder, mevrouw Lambregts, heeft
dinsdag 3 februari 2009 een raadsvoorstel aan de gemeenteraad voorgelegd waarin letterlijk genoemd staat
dat de vrijwilligheid op termijn eindig is.
Dit raadsvoorstel is notabene aangenomen door 4
CDA-leden, hetgeen in strijd is met hun eigen verkiezingsprogramma.
Dit is puur kiezersbedrog en vanuit de CDA (van oudsher de boerenachterban) helemaal schandalig.

Hoewel het raadsvoorstel Marickenland met een meerderheid van de raad is vastgesteld, waren er gelukkig nog wel raadsleden die wél tegen dit raadsvoorstel hebben gestemd, en zich wél hebben gehouden
aan hun politieke koers, dat realisatie van het natuuren recreatiegebied Marickenland op basis van vrijwilligheid zou plaatsvinden:
Hendrik Palm (ChristenUnie/SGP), Kees Schouten
(ChristenUnie/SGP), Bert van Broekhuijsen (Gemeentebelangen), Toon van der Meer (VVW), Cor Versteegh
(CDA) en Jan Rouwenhorst (CDA),

En ook op de website van Ronde Venen Belang (RVB)
staat (nog) m.b.t. Marickenland (persbericht 11-02-06) bedankt dat jullie wél zijn blijven vasthouden aan de
te lezen dat vrijwilligheid een belofte is die de gemeen- beloofde vrijwilligheid.
teraad aan de boeren heeft gedaan, en staat er letterlijk genoemd dat: “Ronde Venen Belang hecht er aan
Met vriendelijke groet,
zich aan beloftes te houden”.
Beloften maakt schuld, ook in de politiek. Maar helaas,
Grondeigenaren in Marickenland
ook RVB stemde in met een raadsvoorstel waarin was
mooiplatteland@hotmail.com

Beste raadsleden van De Ronde
Venen: Wat zijn moties nog waard?
Waarom staat er expliciet op papier van Gedeputeerde
Staten aan Provinciale Staten dat er sprake is van een
keuze; of volledige schadeloosstelling, of een roodvoor groen regeling (niet én- én) ?
Waarom staat er nergens op papier dat er een besluit
een besluit tot volledige schadeloosstelling, en een
rood-voor groen regeling (én- én) zou zijn genomen.
Zolang er alleen nog maar het tegenovergestelde op
papier staat (niet én- én) snap ik niet dat de raad erop kan vertrouwen dat er na vaststelling van het bestemmingsplan er een adequate regeling voor betrokkenen zal komen. Ik heb geen enkel ‘vertrouwen’ dat er
een goede Plus-regeling beschikbaar zal zijn. Er worden koeien met gouden horens beloofd, maar gezien
de ervaring van de afgelopen jaren, zal vast ook dit kakelverse plan een dooie mus zijn. Ik mag toch wel hopen dat als in september ’09 blijkt dat men ook het
Plusplan Marickenland van eieren heeft gemaakt, dat
er dan wel politieke verantwoordelijkheid wordt genomen! Wordt het bestemmingsplan Marickenland wel
vastgesteld onder voorwaarde dat er in september ’09
toch wel echt een Plusplan Marickenland gereed moet
zijn? Hebben jullie wel een garantie dat dit Plusplan
er in september wel zal zijn (of is het weer de welbekende inspanningsverplichting……. en is het puntje bij
paaltje niet af, mogelijk, van hogerhand tegengehouden etc.) En als het Plusplan Marickenland onhaalbaar
blijkt te zijn, wat dan? Gaan jullie dan het vastgestelde
bestemmingsplan Marickenland weer terugnemen?

Motie
Bovendien heb ik ook een motie van Ronde Venen Belang dat reeds op 9 november 2006 is aangenomen
(13 voor 10 tegen), nog helder op mijn netvlies staan,
waarin het college is opgedragen: “De gronden actief
te doen verwerven”. Zoals aangegeven door verantwoordelijk wethouder Mw. I. Lambregts, ten tijde van
vaststelling van het aankoopplan Marickenland (maart
2008) en tijdens het Ronde Veense Tafelgsprek m.b.t.
vaststelling bestemmingsplan Marickenland (15-012009) heeft er tot op heden geen actief grondaankoopbeleid plaatsgevonden en heeft het College deze motie
van RVB, die N.B. met meerderheid van de raad is aangenomen, dus niet uitgevoerd. Gemeente De Ronde
Venen heeft nog geen enkele poging gedaan om gronden van Verweij te verwerven. Wat is een motie van de
raad nog waard? Blijkbaar helemaal niets! Grondeigenaren in Marickenland worden al jarenlang bedrogen
met tegenstrijdige uitspraken vanuit de gemeente De
Ronde Venen. Moraal van het verhaal? Boerenbedrog.

Bedrogen
Grondeigenaren zijn niet alleen beroofd van de beloofde vrijwilligheid, maar door het aankoopplan Marickenland in maart 2008 veroordeelt tot een laag verkoopbedrag aan de gemeente (€ 3,60 grondprijs + € 1,10 schadeloosstelling per m2 = € 4,70 per m2), en nu met vaststelling van een bestemmingsplan worden geconfronteerd waarin de beloofde plus ontbreekt.
Grondeigenaren is beloofd dat ze er niet op achteruit
Vertragen
zouden gaan, maar het feit dat een grond eigenaar in
Om verdere vertragingen van het Plusplan Maricken- 2009 nog minder krijgt aangeboden, dan een pachter
land te voorkomen zal er naar mijn mening z.s.m. een (huurder) in 2001, die destijds voor 10,- per m2 (exmelding bij de Europese Commissie moeten worden cl. melkquotum) door gemeente De Ronde Venen is
ingediend, teneinde te vernemen of de Europese Com- uitgekocht, geeft al aan dat er ergens iets behoorlijk
missie de steunmaatregel (Plusplan Marickenland) scheef zit. En dan is de grondprijs van € 3,60 grondprijs
verenigbaar met de gemeenschappelijke markt zal ver- + € 1,10 schadeloosstelling per m2 = € 4,70 per m2 niet
klaren. Immers, de stelling van Ronde Venen Belang eens geïndexeerd, en wil men in 2015 nog steeds tedat gronden die bijv. tegen een hogere grondprijs –ho- gen dit bedrag gaan onteigenen. Uit het oogpunt van
ger dan de agrarische grondprijs vanwege de verwach- rechtsgelijkheid zullen ook de salarissen van ambteting dat aldaar het woningbouwgebied ‘Marickenzijde’ naren, raadsleden en wethouders vanaf 2005 (= jaar
zou verrijzen- zijn aangekocht, weer voor een agrari- van ondertekening van Samenwerkingsovereenkomst
sche grondprijs moeten worden verkocht aan gedu- waarin een grondprijs van € 3,60 p. m2 is vastgesteld)
peerde grondeigenaren, zodat de grondeigenaren die tot 2015, met terugwerkende kracht tot 2005, bevroren
hun gronden aan de gemeente hebben moeten verko- moeten worden. Is dat ook realistisch? En zal de Raad
pen aldaar een woning kunnen bouwen, zou weleens van State een niet-geïndexeerd gereserveerd bedrag
ongeoorloofde staatssteun kunnen zijn.
voor aankoop van gronden en schadeloosstelling reBovendien zou de gemeente voor het Plusplan sowie- alistisch vinden?
so misschien weer moeten gaan onteigenen bij projectontwikkelaars... En jullie kunnen dan als gemeente Voorlopig geen woningbouw?
niet gaan onteigenen tegen ‘agrarische waarde’, want Oftewel, wij zijn gedwongen de Rechter en de Raad
jullie willen vanavond een bestemmingsplan laten vast- van State maar een uitspraak te laten doen over een
stellen waarin het hele gebied van ‘Marickenzijde’ is marktconforme prijs en de financiële haalbaarheid van
aangeduid als ‘W – U’ (Wonen-Uit te werken). Volgens het project Marickenland, hetgeen jarenlange procede onteigeningswet dient de werkelijke waarde te wor- dures zullen zijn, en waarschijnlijk voorlopig geen woden betaald, en dient bij het bepalen van de werkelijke ningbouw zal inhouden. Let wel, grondeigenaren in
waarde te worden uitgegaan van de prijs, tot stand ge- Marickenland hebben geen enkel probleem met wokomen bij een onderstelde koop in het vrije commer- ningbouw in gemeente De Ronde Venen, maar wel met
ciële verkeer tussen de onteigende als redelijk hande- het feit dat de gemeente die woningbouwambitie over
lende verkoper, en de onteigenaar als redelijk hande- hun rug wil gaan realiseren.
lende koper.
Monique Verweij
niets van de plannen voor een Albert
Heijn vestiging aan de Herenweg/
Kerklaan. De Gemeente heeft nog recentelijk de structuurvisies “Centrum
Vinkeveen en Woon-Wijk visie Zuiderwaard” goedgekeurd. In die visie
wordt het belang van de consument
het best gediend met de uitbreiding
van het Winkelcentrum Zuiderwaard
met o.a. een discount supermarkt (Aldi of een Lidl) om het winkelaanbod in
de breedte te verbeteren.
De mogelijke plotselinge ommezwaai
in beleid is in ieder geval niet in belang van die consument. Op meer van
hetzelfde in winkelaanbod zit niemand
te wachten. In wiens belang dit dan
wel moet gebeuren blijft vooralsnog
een raadsel. Wordt het plan doorgezet,
dan kan het plan voor completering
van het aanbod met een discount Supermarkt naar de prullenmand, want
Vinkeveen is veel te klein voor het

bestaansrecht van 3 supermarkten.

Bezwaar maken?
Voorziet u ook grote verkeersproblemen op de hoek van de Kerklaan/

Herenweg, maak dit dan kenbaar aan het college van Burgemeester en
bij de gemeente. U kunt uw be- Wethouders, Postbus 250, 3640 AG
zwaar vóór 23 februari richten Mijdrecht.
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EEN PRACHTIGE ORCHIDEE

VOOR JE GELIEFDE OF VALENTIJN
‘Zeg het met bloemen’ als je liefde
of genegenheid voelt voor iemand.
Soms ook hét middel om iets goed
te maken... De vier woorden zijn
(gevoelsmatig) slechts een zwakke afspiegeling tenzij je besluit iemand een tak schitterende orchideeën te geven of zelfs een complete plant. Want dan koppel je de
ultieme uitstraling van je bedoelingen eraan vast en dat zegt veel
méér... Wordt de roos de ‘koningin’
onder de bloemen genoemd, de
orchidee is in dat licht gezien zéker de ‘keizerin’. Beeldspraak natuurlijk, maar dat neemt niet weg
dat de orchideeën die tegenwoordig bij veel bloemenspeciaalzaken of tuincentra verkrijgbaar
zijn, door hun prachtige verschijning een magische aantrekkingskracht op nagenoeg iedereen hebben. En dan krijg je nog maar een
beperkt assortiment te zien, want
er zijn honderden, zo niet duizenden, soorten met kleine, middelgrote en grote bloemen. Die in het
wild groeien in de (tropische) natuur, worden helaas aan onze blikken onttrokken. Toch is er al veel
moois te zien want een aantal orchideesoorten wordt in eigen land
gestekt en gekweekt. Dat heeft
evenwel zijn tijd nodig terwijl ook
het kweekproces de nodige aandacht vergt. Dat is veelal de reden
waarom orchideeën naar verhouding aardig aan de prijs zijn, althans de meeste soorten. Wij staken ons licht op bij orchideeënkweker Ben van Weerdenburg Orchideeën BV – beter bekend onder
de handelsnaam BW Orchids - aan
de Meerlandenweg in Amstelveen.
Hij nodigde ons uit eens een kijkje
te komen nemen in zijn bedrijf en
wat foto’s te maken.
BW Orchids behoort met 60.000
m2 aan kassen, verdeeld over drie
locaties en een leveringsprogramma in vier standaard potmaten van
14, 17, 21 en 32 cm, tot een van
de grootste orchideeënkwekerijen van Europa. In één soort wel
te verstaan en dat is de zogeheten potcymbidium in kleinere en
grote maten met een grote variatie aan kleurrijke bloemen. Daarvan zijn inmiddels 8.000 kruisingen
bekend. Liefhebbers kunnen dus
even vooruit. Bij BW Orchids gaat
het niet om snijbloemen, maar om
complete potplanten met ‘takken’ waaraan de orchideeën zich
in al hun schoonheid ontplooien. Afhankelijk van de potgrootte
kunnen er meer planten samengebracht worden met meerdere takken. Hoe groter, hoe mooier.
Maar… daar hangt wel een prijskaartje aan, tot ver over de honderd en meer euro.
Geduld
Bedrijfsleider Theo Versteeg geeft
ons op verzoek uitleg. “Om meteen
maar met de deur in huis te vallen,
wij zijn een kwekerij en vermeerderingsbedrijf en leveren uitsluitend aan de groothandel, tuincentra, maar ook aan hotels, restaurants, instellingen en dergelijk. Dus
niet aan particulieren en dat is natuurlijk even jammer. Men kan onze potplanten echter wel gewoon
bij de bloemist bestellen in diverse
potgrootten. Het merendeel is echter voor de export bestemd. Ter indicatie: een grote potplant met tien
tot vijftien takken orchideeën en
meer erin zou exclusief passen in
de receptie van het zeven sterren
hotel Burj Al-Arab in Dubai. Om
maar iets te noemen. Die plantcombinatie is dan wel bijna manshoog. Maar ook voor locaties in eigen land zijn er soortgelijke bestellingen. Voordat je iets dergelijks hebt, moet je wel geduld opbrengen. Het begint bij een stekje
dat wordt gesneden uit een van de
jonge scheuten van een bestaande plant. Dat doen we in eigen beheer. Die stekjes worden in een
voedingsbodem geplaatst om te
wortelen. Zodra er blaadjes worden gevormd en de plant dus gaat
groeien ben je 18 tot 24 maanden
verder. Vervolgens duurt het nog
twee jaar voordat de plant tot wasdom is gekomen en er een tak met
bloemknoppen ontstaat. Soms zetten we het jonge materiaal uit bij
onze vestiging in Italië om op te
kweken. Omdat daar meer zon is

kost het minder energie en ook de
loonkosten zijn er lager. Na twee
jaar komen de jonge planten hier
in de kas terug voor verdere groei.
Vervolgens is nog zo’n zelfde tijd
nodig voor de knopzetting. Soms
gebeurt dat periodiek in een omgeving waar permanent een temperatuur van 13 graden Celsius
heerst. Oogsten doen we voornamelijk in de wintermaanden, want
dat is de tijd ervoor. Tijdens het
kweek- en groeiproces is de zorg
voor hygiëne in de kassen bijzonder belangrijk om schimmel en
plantenziekten te voorkomen.”
Roulatietafels
De vele duizenden planten in de
kas zijn geplaatst op beweegbare tafels die via een computer gestuurd roulatiesysteem in de (gedeelde) kassen maanden lang ‘onderweg’ zijn om vanaf jonge plant
tot volwassen op te groeien. Vanzelfsprekend met takken die bloemen geven. Ook het verzorgingssysteem, zoals temperatuurregeling, toediening van water en
meststoffen, gebeurt via een computerprogramma. Al met al is de
kweker tussen de vier en vijf jaar
kwijt met het opkweken van een
grootbloemige cymbidium. Daarbij nemen ecologische en milieubewuste factoren een belangrijke plaats in. Het is dan ook geen
wonder dat aan dit soort planten
een pittig prijskaartje hangt. Als de
plant op gegeven moment is uitgebloeid kan men hem ‘overhouden’ door hem vanaf eind mei tot
eind september op een lichte plek
op het buitenterras, balkon of in
de tuin te zetten. Maar niet in het
volle (hete) zonlicht. Wie een tuinhobby heeft en zich de luxe van
een (klein) plantenkasje kan permitteren is natuurlijk spekkoper.
Volgens Theo vergeer behoeft de
plant niet eens zoveel aandacht,
behalve af en toe een klein beetje lauw (regen)water. Als het goed
is gaat de plant het volgende jaar
weer takken met bloemen geven.
Daarbij is een zekere vorm van
‘verwaarlozing’ van de plant een
pré, want dan hij gaat uit armoede
bloemen maken.
Bloemetjes en bijtjes
Bij BW Orchids kruist men in eigen
beheer ook verschillende orchideestammen, waardoor er na jaren
weer een plant opgroeit met bloemen van een geheel andere kleur.
Dit gaat volgens het principe van
het oeroude verhaal van het bloemetje en het bijtje. “Met dat verschil dat we zelf in de huid van
het insect kruipen,” vertelt Theo.
“Je zou zeggen laat wat van die
beestjes los hier in de proefkas,
want die weten alles van bevruchting van bloemen af. Probleem alleen is dat we dan niet weten welke bloemsoorten er bezocht zijn
en dus weten we dan ook niet de
oorsprong. En dat willen we graag
want als het een hele mooie, exclusieve bloem wordt die geschikt
is om gekweekt te worden, moeten we exact de papa- en mamabloem kennen.”
Wat naast de fantastisch mooie
kleuren ook opvalt is de vele nectar die in het hart van de bloemen
aanwezig is. Puur zoet en kleverig. Daar houden niet alleen insecten van maar ook muizen. Die
knagen het kopje van de stampers
af en snoepen van de zoete lekkernij... Theo laat ons de beschadigde bloem zien. Ook dát weten
we weer. Zodra de plant takken
heeft met ‘rijpe’ orchideeknoppen
eraan, worden ze van de kweektafels gehaald, gecontroleerd en verpakt voor verzending naar de afnemers. Er mogen dan geen bloemen te zien zijn want dan is het te
laat en wordt de plant terzijde gezet. Oogsten op het juiste moment
is dus cruciaal. Maar dat gebeurt
in pakweg 98 procent van de gevallen.
Al met al, wie zo’n orchidee
krijgt staat er kennelijk goed op
bij zijn partner of stille aanbidder. De romantische gedachte die
de orchidee uitstraalt, zal bij de
ontvang(st)er een extra prettig Valentijnsgevoel oproepen. De orchidee als verbeelding van Cupido,
héérlijk toch!
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BvCM steekt F-pupillen
meisjes CSW in het nieuw

Argon helaas onderuit
Mijdrecht - Op een zwaar bespeelbaar veld, dat in de eerste helft ook
nog eens verdween onder de gestaag neervallende sneeuw, heeft
Argon niet het gehoopte resultaat
weten te behalen tegen thuisploeg
VVSB. Argon deed, wat het eigenlijk
net niet had moeten doen, in plaats
van het eigen spelletje te spelen ging
men mee in het werkvoetbal van de
thuisploeg en dat bleek op dit veld
een verkeerde keus. Al in de eerste
minuut gaf van der Weiden een eerste waarschuwing met een poging,
die de buitenkant van de paal naast
Eelco Zeinstra schampte. Het antwoord van Argon was een doorbrekende Michael van Laere, die onheus werd afgestopt, maar scheidsrechter Makkinga bleek een ander
boekje te hebben en floot dus niet.
In dat boekje verdwenen in de openingsfase wel de namen van Joeri Onderwater en Rory van Gulik en
dus was de toon wat dat betreft ook
vroeg gezet.
In het eerste kwart van de wedstrijd,
waarin VVSB de licht bovenliggende
partij was, was de grootste kans wel
voor Argon, maar Michael van Laere
wist na een pass van Frank Verlaan
alleen voor doelman IJzendoorn de
bal niet de juiste richting te geven
en mikte vanaf 5 meter nog naast
het VVSB doel. Nadat Eelco Zeinstra na 20 minuten nog een inzet
van Oude Velthuis met de voet had
weten te keren, kwam de thuisploeg
na ruim een half uur toch op voorsprong, toen na een hoekschop een
scrimmage ontstond, waaruit de bal
precies voor de voeten van Fransen viel die vanaf 3 meter de bal in
het doel wist te werken voor de 1-0,
die bij de rust ook nog op het bord
stond.
Na rust startte Argon sterker en
al binnen enkele minuten was de

stand weer gelijk, toen Frank Verlaan de bal na een afgeslagen corner op wist te vangen en vanaf de
rand van het strafschopgebied met
een schuiver in de verste hoek doelman IJzendoorn wist te passeren, 11.
Steker
Argon bleef nu de wat sterkere
partij, maar na een ruim uur spelen werden de eigen glazen als het
ware ingegooid toen Rory van Gulik bij een poging de bal te onderscheppen het leer volkomen miste en daarmee Oude Velthuis plotsklaps vrije doorgang verleende richting Eelco Zeinstra. Met een schuiver onder het lichaam van de doelman door kwam de thuisploeg ineens weer op voorsprong (2-1) en
deze tegenvaller deed het spel van
Argon stokken. Er werd wel gezocht
naar de gelijkmaker, maar daarmee
werd ook de ruimte gegeven aan de
thuisploeg om via uitvallen voor gevaar te kunnen zorgen. Met nog een
kwartier te gaan mikte Oude Velthuis daarbij eerst vlak naast de kruising, terwijl een minuut later een
wel erg licht gegeven vrije trap een
schietkans opleverde voor specialist
Jozic. Dat de van 25 meter afstand
geschoten bal echter in het net belandde, mocht Eelco Zeinstra zich
toch wel aanrekenen, onhoudbaar
leek de inzet toch niet echt, 3-1.
Dit bleek het slot op de wedstrijd te
zijn, VVSB hoefde niet meer en Argon had niet de kracht om het de
thuisploeg nog echt moeilijk te maken. Door deze uitslag is VVSB in
ieder geval weer aangehaakt bij de
kopgroep, die momenteel zeker nog
6 ploegen telt. Dat zal de spanning
in de komende weken nog wel doen
toenemen.

HVM MA2 zaalhockey
kampioen 2008/2009
Mijdrecht - Zondag 8 februari konden de meiden van HVM A2 zaalhockey kampioen geworden van
de 3e klasse A in de Phoenix-hal in
Mijdrecht. Er moest eerst nog worden afgerekend met HBS A3 want
die hadden evenveel punten en een
beter doelgemiddelde van +2.
Alle familieleden waren opgetrommeld om de meiden te komen aanmoedigen.
Er moest gespeeld worden in een
onderlinge competitie met FIT A2,
Rood-Wit A3 en HBS A3. Op 17 januari en 1 februari hadden ze 4-4
gelijk gespeeld tegen HBS, gewonnen met 8-2 van Rood-Wit, met 10-

1 van FIT, met 10-2 van FIT en 8-2
van Rood-Wit.
De laatste dag moest de beslissing vallen. De eerste wedstrijd was
een opwarmertje tegen FIT en deze wedstrijd werd met 14-0 gewonnen. Op doelsaldo konden ze dus
niet meer verliezen bij gelijkspel. De
wedstrijd tegen HBS moest de beslissing brengen.
In een bloedstollende wedstrijd werd
van HBS A3 gewonnen met 6-4. Een
mooie teamprestatie die we hopelijk
ook op het veld weer kunnen voortzetten als ze op 7 maart weer beginnen met de buitencompetitie.

De Vinken 2 onderuit in
spannende slotfase
Vinkeveen - Na vorige week een
winst te hebben behaalt op Madjoe
trad de Vinken 2 aan tegen Avanti 4.
De formatie uit Pijnacker staat stevig bovenin op de tweede plek. Ze
maken met OVVO nog steeds kans
op het kampioenschap en dus ook
promotie. In een zinderende slotfase
keerde het dubbeltje op de verkeerde zijde. Het werd 16-17 in voordeel
van Avanti 4.
Door afzeggingen was er weer geen
compleet team aanwezig. Coach
Dirk van der Vliet was de ‘gelukkige’
aan de lijn. In de aanval begonnen:
Rogier Schoenmaker, Hein Aafjes,
Helene Kroon en Lisette Pauw. Aan
de andere zijde was het: Marcel Sint
Nicolaas, Kelvin Hoogeboom, Miranda Meulstee en invalster Diana
Vrielink die stand moesten houden
tegen het offensief van Avanti.
Lange aanvallen
Met een gegeven dat er twee punten gewonnen moest worden door
beide partijen, duurde het vrij lang
voordat de eerste score door de
mand ging. Door herhaaldelijk missen van doorloopballen van het herenduo ging Avanti er vandoor met
een 2-0 voorsprong. Het antwoord
kwam uit een individuele actie van
Marcel Sint Nicolaas. De actie was
een strafworp waard, deze werd benut. De scheidsrechter tolereerde
geen lichamelijk contact onder de
korf, waardoor veel vrije ballen en
strafworpen werden gegeven. Het
vaardige Avanti kwam mede door
herhaaldelijke fouten aan Vinken-

zijde aan een 1-5 voorsprong. Nadat Diana Vrielink de korf vond met
een slim kort kansje onder de korf
was het Avanti wat antwoordde met
een schot. Helene Kroon bracht de
Veenstekers-ploeg terug in de wedstrijd met 2 score’s. Kansen gingen
over en weer, het resulteerde in een
6-9 achterstand bij rust.
Terug in de wedstrijd
Na rust was het gelijk aanvoerder
Marcel Sint Nicolaas die verwoestend uithaalde met een afstandschot. Wederom werden de heren
van Avanti weinig onder druk gezet.
Door de lange aanvallen van Avanti
konden ze meerdere doelpogingen
maken in een aanval. De Vinken 2
liep achter de feiten aan waardoor
het verschil niet kleiner werd. Nadat
er een kwartier was verstrekken in
de tweede helft begonnen eindelijk
de Vinken-dieseltjes te lopen.
Met een 10-15 achterstand op de
klok maakte De Vinken 2 waar waarvoor het was gekomen. Met een poging het verschil teniet te doen waren het de wissels Stefan Oussoren en Elisa Rozendaal die wel eens
bepalend konden gaan zijn. Avanti maakte veel fouten in de slotfase
waardoor twee strafworpen werden
benut door de koelgebleven Kelvin Hoogeboom. Ook twee vrije ballen van Helene Kroon gingen recht
de korf in. Helaas was het een klein
onoplettend momentje dat de gelijke stand door midden brak. Met 1617 vertrokken de twee punten naar
Pijnacker.

Denk en Zet verliest weer
De Ronde Venen - En weer verliest het 2e 8-tal van Denk en Zet
– Advisor een wedstrijd.! Opmerkelijk is en blijft dat het steeds andere spelers zijn die de wedstrijdpunten halen. Individueel is er dus kwaliteit genoeg maar op het beslissende moment lijken er steeds niet genoeg spelers tegelijkertijd hun niveau te halen. Gevolg ……….weer
niet.
Uitzondering in het team is Harris Kemp, maar deze speler behoort
dan ook in het eerste te spelen en
heeft zijn lage klassering en daarmee zijn plaats in het tweede voornamelijk te danken aan het feit dat
hij vorig seizoen weinig aan spelen
toekwam. Ook nu weer bracht hij
solide de winst binnen, hoewel gezegd moet worden dat zijn opening
te passief was en als zijn tegenstander wat eerder actie in het centrum
had ondernomen, dan had Kemp het
ongetwijfeld moeilijker gekregen.
De eerste overwinning van Denk en
Zet-Advisor kant kwam dit keer op
naam van John van de Berge, vanaf het begin stond John met zwart
! toch al wat beter in de opening;
wat druk op veld e4 en een centrum
overwicht gaf de tegenstander zoveel zorg dat John in het middenspel zo de stukken weg kon slaan.
Helaas waren de borden 7 en 8 toen
al beiden met verlies opgezadeld.
Op bord 6 wist Evert Kronemeijer
nog precies een remise binnen te
halen, ook Piet Harrewijnen leek dit
binnen bereik te hebben, lang ging
de strijd gelijk op maar nadat Harrewijnen een stuk weggaf ging hiermee jammer genoeg ook deze partij
verloren, wat de stand op 31/2- 21/2
voor de tegenstander bracht.

Afwachten
De eerste mooie punten werden
hiermee gezet en nu maar afwach-

club uit Wilnis verwacht binnenkort
zelfs het 200ste dameslid te kunnen
noteren en kent daarmee één van
de grootste damesvoetbalafdelingen van Nederland.
Door deze actieve sponsoring bevestigt BvCM haar maatschappelijke betrokkenheid bij De Ronde Venen. Het Bureau voor Credit Management is een dynamisch, zeer
ervaren en deskundig credit managementbureau dat door de jaren
heen een uniek concept heeft ontwikkeld dat gebaseerd is op kwaliteit, vakkennis en een persoonlijke
relatie met de klant.

Bovenste
De beslissing moest dus van de bovenste borden komen. Op bord 1.
trof Jan Smit echter een zeer geroutineerde tegenstander en toen deze
2 lichte stukken voor een toren voor
stond, gaf hij ondanks wat slimmigheidjes van Smit de winst en daarmee de teamoverwinning niet meer
uit handen.
De mooiste partij werd gespeeld op
bord 2. Henk van de Plas zag zich
geconfronteerd met het al oude
Boedapester-gambiet. Dit leidde tot
combinatie-rijk spel voor de zwartspeler maar Henk hield , nuchter als
altijd, het hoofd goed koel en hoewel hij beter met de koning op F2
had kunnen slaan i.p.v met zijn toren was de zet Db5 wel voldoende
voor de winst.Dit bracht de einduitslag dus op 41/2- 31/2 voor Utrecht,
waarmee het tweede helaas stijf onderaan staat.Dat zij echter niet op
deze plek thuis horen staat buiten
kijf, alleen moeten alle neuzen dan
op het goede moment eens de zelfde kant op wijzen.
Op dezelfde avond werden er in de
interne competitie de volgende partijen gespeeld:
Jan de Boer – Gert Jan Smit ½-½ .
Henk Kroon- Bert Drost 1-0
Thierry Siecker- Bram Broere ½- ½
Cees Verburg- Rinus Trof 1-0
Cees Kentrop- Rene Appelman 1-0
Dit alles geeft de voorlopig volgende
stand wat betreft de eerste 5 plaatsen zien:
1. Harris Kemp 521 pnt.
2. Jan de Boer 446 “
3. Henk Kroon 437 pnt.

Paardensportvereniging Troje
start programma 2009
De Ronde Venen - Zondag 8 februari werd de eerste onderlinge
wedstrijd dressuur gereden. En zoals gebruikelijk starten de club met
een zeer toepasselijke winter wedstrijd. Tijdens deze wedstrijd mochten de deelnemers verkleed komen. Sommige namen van deze gelegenheid gebruik om in ski pak te
verschijnen, weer andere zaten te
paard in een tiroler,country,prinsess
en, enz enz outfit.
Maar natuurlijk draaide het voornamelijk om de dressuurproef want
deze diende als het even kon naar
een plaatsingprijs toe gereden te
worden.. Iedereen deed daarvoor
zijn uiterste best en de jury Syda Alblas waardeerde dit voor alle deelnemers in mooie punten. Bij de
paarden ruiters eindigde op de eerste plaats Sabine Voorneveld met
Melrose met 196 punten in de klasse M 1. Tweede werd chelsea Quast
met Ibine zij behaalde 195 punten
in de klasse B. En met 188 punten
werd Lucinda Bakker met Mandora
derde.Ook in de klasse B.
Bij de ponyruiters werd Natasha
Meijer met Hasse eerste in de klasse L2 met 213 punten. Tweede werd
Sofie v.d.Plas met Tum Tum met 211
punten in de klasse B . Derde werd
Ingrid Hopman met Starko met 207
punten ook in de klasse B.

De Ronde Venen - De Rondeveense ondernemers André Groot, Arjen
Poortman, Marcus de Jong en Carel
Alberts hebben de F-pupillen meisjes van CSW van prachtige tenues
voorzien.
Met de gloednieuwe tenues, waar
het logo van BvCM - Tailormade
Credit Management prominent op
prijkt, kunnen de meisjes F-pupillen
van CSW weer jaren vooruit.
De wijze waarop ook de jongste
meisjes van CSW in het nieuw zijn
gestoken, kenmerkt de kwalitatieve
en kwantitatieve groei die het damesvoetbal bij de CSW in de afgelopen jaren heeft doorgemaakt. De

ten welke ruiter of amazone er wellicht Troje competitie winnaar gaat
worden van 2009.
Natuurlijk werden er ook nog prijsjes uitgereikt voor de best verkleedde ruiter te paard, en dat werd op
de eerste plaats Chelsea Quast met
Ibine. Deze combinatie verscheen
in een Moulin Rouge outfit. Tweede werd Natasha Meijer met Hasse . Deze combinatie kwam zo uit
het wilde westen gereden. en derde werd Ingrid Hopman met Starko
.Deze combinatie zat helemaal onder de sneeuwvlokken.
Uiteraard is de organisatie kalender van Paardensport vereniging alweer zoveel mogelijk gevuld. Zowel
onderlinge en officiële wedstrijden
staan al gepland, net zoals de Barre Bostocht op 15 februari en de 11
dorpentocht voor menners, ruiters,
fietsers, wandelaars en genieters.
Ook het jaarlijkse kamp staat alweer
op de agenda. Voor deze organisaties kunnen ook niet leden inschrijven.

Bronzen medaille voor
turner Thomas Zonneveld
Mijdrecht - Dit weekend ging de
nationale turncompetitie voor Heren van start. De meeste turners uit
De Ronde Venen gingen naar Noord
Scharwoude waar de Jansen-Fritsen toestellen klaar stonden voor
wedstrijden van niveau. Meer dan
500 turners in verschillende leeftijden en divisies streden in vijf verschillende wedstrijden in de kwartfinales.
Zondagochtend om half negen was
de beurt aan Mijdrechtse turner
Thomas Zonneveld, die uitkomt voor
SV Pax Haarlemmermeer in de eerste divisie niveau 6. Vorig seizoen
turnde Thomas in de tweede divisie, maar zijn trainer Jos van Klink
is er van overtuigd dat hij in de eerste divisie thuis hoort. Thomas’ doel
was samen met zijn clubgenoot Just
Allebes bij de beste elf te eindigen,
want na twee kwartfinales gaan elf
van de achttien turners, die uit alle
hoeken van het land komen, door.
Thomas’ wedstrijd begon op brug
met een stabiele oefening en dat leverde gelijk een uitstekende 12,45
punten op – 3,1 voor de moeilijkheid en 9,3 van de 10 voor de uitvoering, de B- score, die tegelijk de
hoogste B-score op brug was. Vervolgens ging zijn groep naar rek,
waar hij een mooie oefening turnde waarmee hij 10,30 punten bij zijn
totaal mocht optellen. Het volgende
toestel was vloer. Begin deze week
zou hij een simpeler vloeroefening
turnen omdat hij een paar weken
geleden zijn knie had geblesseerd
tijdens een training, maar gelukkig

was zijn knie weer op sterkte en hij
kon zijn vertrouwde oefening netjes
uitvoeren en dat werd door de jury
gewaardeerd met 12,45 punten. Nu
waren de turners halve wegen de
wedstrijd en de gepubliceerde tussenstand gaf aan dat Thomas, een
plaats achter zijn clubgenoot, op de
derde plaats stond. Het bleef spannend. De volgende toestel was voltige waar Thomas viel na twee flanken. Toch ging hij vloeiend verder
flanken en verdiende 10,45 punten
van de jury.
Met twee toestellen te gaan stond
Thomas op de vijfde plaats. Op ringen heeft hij netjes een heel beheerst geturnd wat door de jury gewaardeerd werd met 11,3 punten,
met weer een zeer hoge B-score
van 9,2. Het laatste toestel van de
wedstrijd was sprong. Doordat Thomas een aantal weken geen sprong
of vloer had geoefend speelde zijn
trainer op “safe” en liet Thomas
een simpele sprong (overslag) turnen met een uitgangswaarde van
3,0 punten, terwijl vele turners een
gecompliceerde sprong, (Tsukahara) met uitgangswaarde 3,8 turnde.
Thomas liet zijn beste kant zien en
dat was goed voor 11,3 punten.
Thomas Zonneveld heeft een uitstekende, consistente wedstrijd geturnd en verdiende een totaal score van 68,70 en daarmee de derde plaats in zijn eerste individuele
wedstrijd in de eerste divisie. Thomas stond samen met clubgenoot
Just Allebes (69,25) en Benne de
Bakker uit Den Haag (72,15) op het
podium.
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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.

Handbalafdeling
Legmeervogels gedupeerd
Gisteren zijn plotsklaps alle thuiswedstrijden afgelast meente en De Scheg het afgelopen weekeinde is gedoordat de beheerder/eigenaar de hal op slot heeft escaleerd.
gedaan. Hierdoor is de handbalafdeling van de LMV
zwaar gedupeerd en zijn teams tevergeefs op komen
R. Rentenaar
draven. Het lijkt erop dat het conflict tussen de geUithoorn

Sporthal De Scheg nu ook
dicht voor sportverenigingen
Zoals wij al eerder meldden, gooit de gemeente de
deur wederom stevig in het slot en geeft aan dat zij
geen reden ziet om met ons het gesprek aan te gaan.
Aan de diverse e-mail berichten van onze kant naar de
gemeente, kunt u opmaken, dat wij wel ons best hebben gedaan om met de gemeente het gesprek aan te
gaan, om tot een oplossing van de liggende problemen te komen.
De gemeente geeft aan dat zij niet verantwoordelijk is
voor de exploitatie van de Scheg.
De met de gemeente gesloten overeenkomst weerspreekt dit echter, aangezien dit een overeenkomst is
met rechten en plichten van beide partijen. In deze
overeenkomst is dus een gezamenlijke verantwoordelijkheid opgenomen.
Wij herinneren ons nog het krantenbericht bij de privatisering in 1998, waarin de gemeente stelt dat de
sport gezamenlijk moet worden gewaarborgd. Naast
het waarborgen van het gymnastiekonderwijs, is dit
ook de essentie en de geest van de overeenkomst tussen De Scheg Uithoorn bv en de gemeente Uithoorn.
Naar onze interpretatie gaat het hier dus wel degelijk
om een gezamenlijke verantwoordelijkheid, aangezien
de gemeente zelf aangeeft, dat zij sport ziet als een
gemeentelijke kerntaak.
Van De Scheg Uithoorn bv wordt verwacht dat zij een
sluitende exploitatie levert, terwijl de kosten oplopen
en de gemeente verantwoordelijk is voor de gaten in
de begrotingen van de afgelopen 10 jaar en vervolgens alle mogelijkheden tot het genereren van voldoende inkomsten torpedeert. Vervolgens meldt dat
De Scheg voor geen enkele subsidie in aanmerking
komt. Het heeft er alle schijn van dat de gemeente bewust aanstuurt op het faillissement van de Sporthal.
Zoals uit de brief van de gemeente is op te maken (we
hebben als redactie de brief van de gemeente ook in
ons bezit, maar wilde deze niet plaatsen, aangezien
deze brief niet aan ons is gericht maar aan de heer
Bontekoe), hebben wij nog diverse pogingen gedaan
om met de gemeente Uithoorn de dialoog aan te gaan.
De gemeente stelt nu dat het voor haar geen zin heeft

met ons het gesprek aan te gaan. Zeker niet op de
manier zoals voorgesteld in mijn mailbericht van dinsdag 27 januari.
Hierin stelde ik aan de gemeente voor, onder leiding
van een onafhankelijke derde, een brainstormsessie
aan te gaan met de gemeente, de raadsfracties, de diverse verenigingen en gebruikers en De Scheg Uithoorn bv, om vrij te denken over de toekomst van De
Scheg en zo gezamenlijk tot mogelijke oplossingen
te komen, waar iedereen zijn zegje zou kunnen doen.
Blijkbaar is de gemeente bang voor zo’n open en vrije
discussie en wellicht nog banger voor de uitkomst van
deze discussie.
Wij voelen ons door de brief van de gemeente Uithoorn nu nog verder tegen de muur gezet en zien de
toekomst van de Sporthal somber in.
Ook de verenigingen hebben de discussie aan zich
voorbij laten gaan, terwijl wij ons momenteel maximaal inzetten voor het behoud van de Sporthal. Aangezien wij nu nog verder in het nauw zijn gedreven
hebben wij gekozen voor een laatste wanhopige daad,
door met ingang van heden de Sporthal te sluiten voor
alle verenigingen die de sporthal gebruiken als sporten trainingsfaciliteit.
Hiermee hopen wij een daad te stellen die wellicht nu
wel tot een opening zal leiden en de ernst van de zaak
voldoende neerzet.
Met betrekking tot het veiligheidsbeleid aangaande
het gymnastiekonderwijs, zwijgt de gemeente nu ook
weer in alle talen en ook hier neemt zij nog immer
haar verantwoordelijkheid niet. Wij hebben besloten
hier voorlopig in te voorzien. Verder is er sprake van
een onderzoek van de Algemene Rekenkamer met betrekking tot “de Privatisering van De Scheg”, waar wij
nog immer wachten op het eindrapport, alhoewel er
nu wel weer een aantal nieuwe hoofdstukken aan toegevoegd kan worden. Dat dit als onderzoek is voorgesteld is natuurlijk niet voor niets.
Was getekend,
De Scheg Uithoorn bv, G.J. Bontekoe.

Bijeenkomst De Scheg en
verenigingen
Naar aanleiding van de confronterende actie van
Sporthal De Scheg van afgelopen zondag, om in reactie op de brief van de gemeente, waarin zij wederom de deur op slot gooide, om ook daadwerkelijk de
deur te sluiten voor de verenigingen, heeft er maandagavond 9 februari op initiatief van De Scheg, overleg plaats gevonden tussen de directie van de Scheg
Uithoorn bv en de vertegenwoordigers van diverse
verenigingen.
Nadat de verenigingen hun ongenoegen over de actie van de Scheg, lieten blijken en de directie duidelijk maakte, dat het hier om een emotionele actie ging,
waarbij het haar speet dat het de betreffende verenigingen heeft getroffen, maar dat zij geen andere mogelijkheid zag, de ernst van de situatie duidelijk te maken. Nadat de directie haar acties en positie van de
afgelopen tijd heeft toegelicht, zijn de aanwezige verenigingen (Legmeervogels, SAS ’70, Space Shuttle en
VDO gym.) in beraad gegaan.
Toen de directie uiteindelijk weer werd uitgenodigd,
om weer plaats te nemen, werd gesteld, dat de verenigingen bereid waren een brief te sturen aan de gemeente, waarin zij de bezorgdheid van de verenigingen zullen verwoorden en bij de gemeente zullen aan-

dringen op een waarborg voor de sport in Sporthal De
Scheg voor de toekomst en daartoe de dialoog aan te
gaan met de directie van Sporthal de Scheg. De directie van De Scheg op haar beurt werd verzocht om een
garantie, dat de verenigingen, het contractueel overeengekomen seizoen, verder ongestoord konden afmaken en dat de getroffen verenigingen op enigerlei noodzakelijke wijze zouden worden gecompenseerd. Aangezien De Scheg het belang van een goede relatie met de verenigingen immer voor ogen heeft,
werd hiermee ingestemd en werden de verenigingen
bedankt voor het begrip, dat voor de situatie van De
Scheg is getoond.
Evident is dat het gezamenlijk belang, van het voortbestaan van Sporthal De Scheg ten behoeve van de
Sport en alle andere maatschappelijke instanties, die
gebruik maken van De Scheg wederom is benadrukt.
Wij hopen dat deze positieve interactie tussen verenigingen en Sporthal De Scheg de gemeente de ogen
zal openen en haar zal doen inzien, dat de enige manier om tot een oplossing te komen de dialoog is.
De Scheg Uithoorn bv,
Jack Bontekoe.

Denise Fashion 30 jaar in
Aalsmeer
Aalsmeer - Het is alweer 30 jaar geleden dat Marjolijn Kauling haar modezaak begon in Aalsmeer en ondertussen is Denise Fashion een begrip geworden in
Aalsmeer en wijde omgeving.
Denise Fashion heeft absoluut de uitstraling een wereldstad waardig, maar aan de andere kant juist die persoonlijke benadering wat maakt dat de klanten zich er
thuis voelen Alles klopt, de bijzondere merkenmix, de
geweldige presentatie en het bruisende enthousiasme
van Marjolijn en haar team maken dat Denise Fashion
zo succesvol is. In 2007 zelfs door het tijdschrift Elzevier
uitgeroepen tot beste modezaak van Nederland !!
Wij spraken met Marjolijn in haar bijzondere winkel aan de Ophelialaan 114 over 30 jaar ondernemen
in Aalsmeer. “Wij gaan natuurlijk uit van de trends in
de mode, maar nog meer van onze eigen kracht. Iedere vrouw heeft een eigen karakter en uitstraling en die

moet je naar voren halen, de mix, het combineren van
labels, dat onderstreept je eigen persoonlijkheid.
Wat we eigenlijk nooit doen, is setjes verkopen. In principe stylen we zelf onze klanten, zodat de outfit iets persoonlijks van die klant wordt. Vandaar ook die enorme
trouwe klantenkring. Het stylen van vrouwen, dat vinden
we leuk en daar zijn we goed in, dat heeft de afgelopen
30 jaar wel bewezen
Denise Fashion heeft een spannende merkenmix.
Zoals onder andere M+F Girbaud, de meester van de
belijning, herkenbaar, maar toch uniek.-Het Italiaanse
merk Save the Queen-, kleurrijk en fantasievol. -High, nieuw op de Nederlandse markt, dit merk mag alleen
bij hoogsegment modezaken verkocht worden, zo mooi
gesneden dat het bijna couture is!! -Erny van Reymersdal- met zijn uitgesproken mondiale stijl. -Renato Nucci- en-René Lezard-, de eerste supervrouwelijk, de an-

NATUUR DICHTBIJ
HUIS
Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor “natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De
Ronde Venen & Uithoorn”

Ik tuinvogeltel
Er zijn zaken die je liever niet
in je achtertuin hebt en andere die je juist wel graag ziet.
Nimby (not in my backyard)
geldt wat mij betreft voor kattendrollen, heermoes en het
harig wilgenroosje. Wel graag
in de tuin heb ik mijn twee rode
katers en het roodborstje. Met
het melodietje in mijn hoofd
van ‘two cats in the yard’ voel
ik mij tevreden met de achtertuin. En een leuk vogeltje - in
my backyard- verhoogt mijn
geluk alleen maar.
“s Winters komen mijn katers
niet zo vaak buiten. Dan zitten
ze liever lekker warm in het
raamkozijn en mekkeren voor
iedere vogel die in de tuin komt.
En dat zijn er nogal wat. Sinds
kort kijk ik met de poezen mee
naar Vlaamse gaai, eksters en
merels. Die eten van de bessen in hulst en vuurdoorn en
van het wintervoer dat ik af
en toe strooi in de hoop dat

er mussen op af komen. En
warempel als ik dit schrijf zitten
er mussen in de boom, een
handjevol. Ik tel er acht.
Vogelend vanuit mijn tuinraam
heb ik meer ontdekt. Er fladdert en duikt regelmatig een
vinkenfamilie van boom naar
struik en heg. Met verrekijker
zijn ze goed te onderscheiden
als mannetjesvink met donkerroze borst en vrouwtjesvink met lichtroze borst en de
jonkies nog wat lichter getint.
Verder is er de familie Koolmees. Die zijn met z’n zessen.
Opmerkelijk is dat ze bij elkaar
in de buurt blijven.
Er komen regelmatig Turkse
tortels, soms wel meer dan
tien, die neerstrijken in het
kleinste boompje waarop ik
uitkijk. De takken buigen door
onder hun gewicht. Ze zitten
er in elkaar gedoken en lijken
te poseren voor een zondagsschilder. Ze koesteren zich

in de lage winterzon, die het
boompje en de tortels in een
gouden gloed zet.

Dit moois aanschouwend denk
ik: die vogels heb ik graag in
mijn tuin en ik moet maar eens
meedoen met de tuinvogeltelling (was 24/25 januari; red.).
Een uur lang kijken en tellen lijkt
me niet meer zo’n grote opgaaf. Ik zit na een half uur al op
30 en zie met twee spreeuwen
en een lijster alweer nieuwe
soorten langskomen. Tuinvogels heb ik graag imby (in my
backyard) en vogels tellen is
gewoon leuk.
Ria Waal

Kleine meerderheid raad gaat akkoord met voorstel college

De Ronde Venen
gaat afvalverwerking
verzorgen in Oeganda

De Ronde Venen – Even leek het
erop dat het voorstel van het college om 100.000 euro beschikbaar
te stellen om in Oeganda de afvalbewerking te gaan opzetten en begeleiden, het niet zou halen. Maar...
zoals het de laatste maanden wel
vaker gebeurt, begon het CDA met
grote woorden te verklaren dat zij
het er niet mee eens is, en dan blijkt
plotseling na een schorsing, dat zij
een draai van 180 graden maakt en
helemaal voor is. De fractie van de
VVD was heel duidelijk: Rob Blans:
“Dit zo positief klinkende onderwerp roept voor onze fractie vragen op waarmee wij grote moeite hebben. Is dit een taak voor onze gemeente? Heeft het een kans
van slagen? Kunnen wij het als gemeente aan? Waar komt dit voorstel
vandaan? De inwoner heeft er niet
om gevraagd, de raad heeft er niet
om gevraagd, het college heeft er
niet om gevraagd. Is zelfs verdeeld
hierover. Wij hebben al eerder betoogd dat ontwikkelingssamenwerking geen taak is voor een gemeente. Het is complex, heel veel geld is
al nutteloos verloren gegaan of verkeerd besteed en zelfs op rijksniveau is er altijd discussie over hoe
de beschikbare budgetten moeten
worden uitgeput”, aldus Blans
Veel geld
“Met verbazing hebben wij vernomen dat onze gemeente nu toch
een bedrag van 100.000 euro moet
gaan investeren hierin”, zo vervolgde de VVD. Heeft het Rijk dan geen
geld genoeg? Volgens ons is hiervoor zoveel geld beschikbaar dat
het tegen de plinten opklotst. Het
voorstel is om de kosten te dekken
uit de post beleidsplan Samen Sterk
met Onze Inwoners. Wij zijn van mening dat dit geld ten goede moet komen aan onze eigen inwoners.
der weer stijlvol /zakelijk. Maar ook
o.a. het merk -No Mans Land- met
waanzinnig leuke shirts, tuniekjes
en jurkjes al vanaf 20.- euro, en dat
in een geweldige kwaliteit. Onder
de naam -Denise Leather- wordt tevens een eigen exclusieve leercollectie gebracht. Natuurlijk is er ook
het gehele jaar een afdeling met
speciale gelegenheidskleding. Dertig jaar zitten we nu in Aalsmeer en
dat laten wij natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan.Dus hebben we
vanwege dit 30-jarig jubileum een
fantastische actie .
Bij deze Nieuwe Meerbode van vandaag vindt u een waardecheque van
30.- euro, welke u kunt inwisselen
bij besteding van minimaat 150.euro in onze winkel. Een mooie gelegenheid om onze nieuwe voorjaarscollectie te bekijken en met
ons het glas te heffen en tegelijk te
profiteren van deze unieke aanbieding.”

Wij gaan daar een geavanceerde infrastructuur voor afvalverwerking
neerzetten, terwijl de inwoners nog
moeten leren dat ze hun eigen afval
moeten verzamelen. En hoe gaat het
met onderhoud, reserveonderdelen enz. En passant leren we ze ook
even projectmanagement, een echt
moeilijk vak. Het moge duidelijk zijn
dat wij het afbreukrisico erg hoog
inschatten. Wij zijn van mening dat
de huidige dienstverlening aan onze eigen inwoners en het complexe
herindelingproject prioriteit 1 moet
hebben. Als we eerlijk zijn kunnen
we de verantwoordelijkheid voor het
afvalproject niet op ons nemen, al
was hert alleen maar omdat waarschijnlijk alle projectgroepleden
over 11 maanden een andere rol
hebben. Wij doen een beroep op het
gezonde verstand van onze collega
raadsleden om niet voor dit voorstel
te stemmen”, aldus Blans

Niet doen
Jan van Loo (CDA) Was het eens
met de VVD: “Het is best een goed
project, maar wat gaat er over twee
jaar gebeuren. Stort het dan weer in
of moet er dan weer meer geld komen. Er zijn al teveel verwachtingen gewekt, zonder dat de raad er
bij betrokken werd. Wij zijn buiten
spel gezet.
Het CDA heeft mij hier niet in de
raad gezet als minister van Ontwikkelings Samenwerking. We moeten
het gewoon niet doen”, aldus Van
Loo in eerste instantie
Ook Anco Goldhoorn van Ronde
Venen Belang vond niet dat de gemeente dit moest doen: “We hadden
sowieso niet aan dit project moeten
beginnen”, aldus Goldhoorn.
Ook Toon van de Meer van VVW
vond niet dat de gemeente hieraan
moest beginnen: “Dit hoort thuis bij
ontwikkelingssamenwerking. Bur-

gers hoeven daar niet aan mee te
betalen. Het is iets van VNG, waarom moeten wij het dan nu gaan betalen?
Onbegrijpelijk
De fracties van D66, de Combinatie
en de CU/SGP begrepen de coalitie
partijen niet en zeker niet het CDA:
Doezé (Combinatie): “We zijn teleurgesteld in het CDA en bedroefd
door de VVD. Wij staan 100% achter dit voorstel.” Ook Cees Houmes
van D66 was duidelijk: “Ik snap ook
de coalitiepartijen niet meer. Waar
hebben we het over? 100,000 euro, dat is 1,30 per inwoner per jaar.”
Hendrik Palm van de CU/SGP was
verbijsterd door de reactie van het
CDA: “Heel erg wat hier gebeurt.”
Toen deed Palm iets wat je niet van
hem verwachtte. Hij ging dreigen:
“er wordt straks nog een motie ingediend door het CDA over de herindeling. Ik weet nu niet of ik daar nog
aan mee wil doen.” Niet erg netjes,
zeker niet voor de fractievoorzitter
van de CU/SGP en zeker niet als
de handtekening van Palm al onder
deze motie stond. Maar het werkte blijkbaar. Er werd een schorsing
gevraagd. Wethouder Van Breukelen liep zenuwachtig naar ‘zijn’ CDA
fractievoorzitter en siste in zijn oor:
“Dit kun je niet doorzetten, denk
aan mijn positie.” Na de schorsing
bleek dat het CDA voor het voorstel
was. Onbegrijpelijk maar waar. Van
Loo probeerde nog met een grapje
aan te geven dat deze omwenteling
niet gek was: “Dwazen en genieën
veranderen niet van standpunt.” Het
CDA stemde voor, behalve Emiel
Hoogendijk van het CDA die stemde tegen met een niet mis te verstane stemverklaring: “Ik laat me niet
onder druk zetten.”
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Volleyballers Atalante winnen
strijd om de vierde plaats
Vinkeveen - De A-side media mannen hebben in de strijd om de 4de
plaats goede zaken gedaan. Afgelopen vrijdag 6 februari ontvingen de Atalante heren Die Raeckse uit Haarlem. Dit team stond op
de 5de plaats met 2 punten minder
dan Atalante. De winnaar van deze ontmoeting zou bij een goed resultaat zicht vaster op de 4de plaats
kunnen nestelen. In een bij vlagen
spectaculaire wedstrijd waren de
A-side media mannen de terechte
winnaars. Alleen de 3de set moest
maar snel vergeten worden. In deze set waren de mannen van coach
Martin de Vries niet bij de les.
Het eindresultaat geldt uiteindelijk,
en dat was een terechte 3-1 winst.
Met Sven Pothuizen en Ton Plomp
op de bank begon de Vinkeveense equipe aan de wedstrijd. Atalante was heer en meester in het be-

gin en liet dit duidelijk merken aan
Die Raeckse. Met tactische prikballen en harde aanvallen werd de
1ste set makkelijk gewonnen. De
serve lag perfect, de meeste aanvallen van Die Raeckse werden gepareerd en hierdoor werd de 1ste set
eenvoudig gewonnen door Atalante. Die Raeckse kwam nog even terug maar met een 25-22 eindstand
was de set voor Atalante.
De 2de set werd begonnen met dezelfde basis als in set 1. Frans Roos,
Duncan van Senten, Bas vd Lubbe,
Rick de Groot, Robert Hardeman
en Lee de Jong waren de mannen
die ook startten in de 2de set. Ook
hier waren de mannen van Atalante
goed bij de les. Verdedigend stond
het goed en ook de aanval was een
feest om naar te kijken. Alles lukte,
en spelverdeler Frans Roos had met
zijn prachtige set-ups de aanvallers

voor het uitzoeken. Ook de 3-meter aanvallen van Robert, Bas en Lee
waren bijna niet te verdedigen door
de Haarlemmers. De 2de set werd in
Vinkeveens voordeel beslist, 25-19.
Wat valt er te zeggen over de 3de
set? Wat ging er fout? Bijna alles.
Leonard werd gewisseld voor Sven.
In principe moet de basis sterk genoeg om een dergelijke wissel op te
vangen. Bij Atalante lijkt het er op
dat het op een of andere manier
maar niet wil lukken. Atalante was
de controle over de wedstrijd volledig kwijt. De pass vloog alle kanten op, Frans liep zich een slag in
de rondte om er toch nog wat van
te maken. Het hoofd van Frans ging
steeds meer hangen van wanhoop
en terecht. Dit sloeg helemaal nergens op. Dit was Atalante onwaardig. Coach Martijn had beide timeouts hard nodig om de heren moed
en durf in te spreken. Het leed was
echter al geleden en de achterstand
te groot. Die Raeckse pakte de set
terecht met 11-25.
In de 4de set kwam Lee weer binnen de lijnen. Duncan werd gewisseld, maar Sven kwam op zijn positie te spelen. Lee nam de positie van
Sven over. De 4de set bracht weer
vreugde op de gezichten van de Aside mediaploeg.
De pass lag weer als vanouds en
Sven en Rick op de buiten posities
speelden een puike 4de set. De middenaanvallers Robert en Bas speelden ook een prima 4de set. Tel daar
de sprongkracht en klappen van Lee
bij op en je hebt een eindstand op
het bord van 25-16. Een prima 3-1
overwinning voor Atalante en een
4de plaats die nog steviger in handen is genomen.
Voorlopig hebben de A-side media
mannen even rust. Op 28 februari
komen zij weer in actie en wel uit
tegen US in Amsterdam.

Atlantis 1 zet alle zeilen bij
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Pimentel Fasteners
bv gesponsorde eerste van Atlantis de returnwedstrijd tegen Stormvogels 1 uit Uitgeest. De eerder gespeelde thuiswedstrijd was in de
laatste minuut bepaald met een zeer
dubieuze strafworp voor Stormvogels en eindigde toen in 15-15. Deze week stond er handhaving op het
spel en moesten alle zeilen bijgezet worden om de punten mee terug
naar Mijdrecht te nemen.
Atlantis 1 begon in dezelfde opstelling als vorige week met in de eerste
aanval Jelmer Steen, Peter van der
Wel, Lisanne van Doornik en Kim
Stolk. En in de eerste verdediging
Auke van der Zijde, Pim de Munter, Masha Hoogeboom en Sandra
Pronk. Er werd goed begonnen met
binnen een paar minuten twee doelpunten aan de kant van Atlantis.
Gedurende de hele eerste helft bleef
de score van beide ploegen echter
dicht bij elkaar. De lange en terugzakkende heren van Stormvogels
zorgden ervoor dat de kansen goed

Dinsdagmiddag-bridgeclub
‘Ups en Downs’ sluit
tweede cyclus af
Mijdrecht - Van de bridgecompetitie heeft Ups en Downs de 2de cyclus afgesloten. Tijdens deze periode hebben ze ook hun Kerstdrive
gehad. Deze drive was sfeervol verzorgd door Ingrid en Carla. En met
medewerking van alle leden ging
iedereen met een verrassing naar
huis.
Uitslag na 6 rondes
In de A-lijn zijn Ingrid en Carla
met bijna 60% op de 1ste plaats
geëindigd. Riet en Martha komen
op de 2de plaats met 55,45%. Op
plaats 3 t/m 6 eindigen Ada K en
Irene 52,26%, Miep en Ria 52,08%,
Hedy en Elly 51,84% en de vorige
keer gepromoveerde Nel en Els
op de 6de plaats met 50,81%. Zij
horen dus wel degelijk hier thuis.
In de B-lijn zijn Marijke L. en Carla
met 58,57% op de 1ste plaats geëin-

digd. Een mooie prestatie om meteen na één ronde weer terug te keren in de A-lijn. De paren op plaats
2 en 3 promoveren ook. Dat zijn
Greet en Cocky met 54% en zeer
bijzonder, Paula en Thea van S. met
52,11%. Deze laatsten spelen pas
kort met elkaar en bereiken nu al
zo’n mooi resultaat.
De paren 4 t/m 8 hebben ook allen
de 50% gehaald. Dit zijn Jan en Riet
de R. 51,63%, Phiny en Lotte 51,51%,
Toos en Annie B. 51,41%, Greet en
Margreet 51,15% en Marijke en Anneke H. 50,48%.
Ups en Downs heeft zowel vrouwen
als mannen, geoefende en beginnende spelers als lid.
Bridgers die graag van dichtbij de
resultaten, maar ook de sfeer willen
proeven bij deze club, kunnen voor
informatie terecht bij Ada Groenewegen tel. 0297- 593452.

Nette winst voor korfballers
van Atlantis 2 in Amsterdam

Mijdrecht - Het door Fortis gesponsorde Atlantis 2 ging deze week op
bezoek bij Triaz in Amsterdam. De
vorige keer dat Atlantis 2 tegen Triaz 3 speelde trok Atlantis de winst
naar zicht toe. De eindstand was
toen 11-8. Na drie achtereenvolgende nederlagen was het team er erg
op gebrand om een winstpartij neer
te zetten. In de aanval begonnen
Jimmy de Koning, Berry de Jong, Tamara Gortenmulder en Melissa van
der Stap. De verdediging bestond
uit Mark Goverse, Alex van Senten,
Sandra Gortenmulder en Leoniek
van der Laan.
In het begin gingen beide teams gelijk op tot een stand van 2-2. Daarna wist Atlantis toch twee puntjes uit te lopen naar een 2-4 voorsprong tot halverwege de eerste
helft. Triaz kwam echter weer terug tot een stand van 5-5. Net voor

de rust deden beide teams er nog
een schepje bovenop en Leoniek
van der Laan wist Atlantis met een
voorsprong van 6-7 de rust in te laten gaan. In de rust werd Leoniek
van der Laan gewisseld voor Wilma
Kranenburg. Na de rust was het Triaz dat meteen scoorde: 7-7. Deze
stand bleef staan tot halverwege de
tweede helft. Daarna begonnen beide teams aan een eindsprint Bij de
stand 9-10 werd Alex van Senten
gewisseld voor Barry van de Waa
die binnen een minuut wist te scoren. De eindstand is uiteindelijk 1113 geworden en de 2 punten gingen
dus door het door Fortis gesponsorde Atlantis 2 weer lekker mee terug
naar Mijdrecht.
Reserves van Atlantis 3 en het meegereisde publiek, bedankt voor jullie
aanwezigheid!

uitgespeeld moesten worden, om te
voorkomen dat elke geschoten bal
afgevangen werd door de tegenpartij. Verdedigend moest het gewone
spel gespeeld worden, waarbij aan
de goede schutters geen schotkansen weggegeven mochten worden.
Dit is door het door Pimentel Fasteners gesponsorde team goed opgepakt, maar toch werd er tegen een
achterstand aangekeken met de
rust: 5-6.
In de tweede helft zouden de spelers
van Atlantis in de aanval nog meer
moeten proberen de tegenstanders
op te zoeken, om daarmee meer
aansluiting te krijgen en tot betere
kansen te komen. De kans was zeer
groot dat het weer een spannende wedstrijd zou worden en daarom was het van groot belang dat iedereen geconcentreerd en met het
juiste doel in het achterhoofd bleef
spelen, ook in de laatste fase van
de wedstrijd. Goed om te zien was
dat iedereen dit goed oppakte, maar
toch kon niet voorkomen worden dat
de achterstand binnen een kwartier
was uitgegroeid tot 3 punten. Met

nog een kwartier te spelen bracht
coach Paul Plaatsman Arjen Markus
in het veld voor Jelmer Steen, om de
doelpunten nog meer af te kunnen
dwingen. Er werd geknokt door het
hele team en het resultaat was dat
de achterstand omgezet kon worden in een gelijke stand met nog
een paar minuten te spelen op de
klok. Zoals voorspeld een spannende laatste fase van de wedstrijd! De
verdediging van Atlantis 1 bleef rustig en het eerste aanvalsvak speelde de kansen goed uit en werd beloond met twee afstandschoten van
Peter van der Wel. Hiermee werd
meteen de eindstand bepaald, 1012, en kon de verdiende zege mee
naar huis genomen worden!
Het eerste van Atlantis heeft hiermee nu een vijfde plek in de poule
met nog drie wedstrijden te gaan en
drie ploegen onder zich. De komende twee weken zijn vrij geroosterd
en op 7 maart speelt Atlantis 1 zijn
laatste thuiswedstrijd van het zaalseizoen: 16:40 uur tegen Swift 1 in
sporthal De Phoenix. Alle aanmoedigingen zijn van harte welkom!

Danielle Groenewegen turnt
toernooi in Heerenveen

Badminton

Team 1 van De Kwinkslag
kampioen
Vinkeveen - Zondag 25 januari is
team 1 van Badmintonvereniging
De Kwinkslag uit Vinkeveen, na een
harde strijd kampioen geworden in
De Boei in Vinkeveen.
Het gemengde dames- en herenteam, spelend in de 4e klasse afdeling 7 van de Badminton Bond
moest winnen van zijn tegenstander
DVS Utrecht 5 om de kampioensbeker binnen te halen. Als zij zouden
verliezen bestond de mogelijkheid
dat zij genoegen moesten nemen
met een gedeelde eerste plaats. En
dat wil toch niemand.
Het team, bestaande uit Monique
Hoeboer, Barbara Reurings, Mirjam Verbrugge, Marco Winthouwer
en Jos van Veen was natuurlijk favoriet, maar moest zich dus nog wel
bewijzen. Doordat Monique en Jos
een wederom sterke partij speelden, was het de taak aan Barbara en
Marco om ook het verschil te maken. Ook zij speelden op de toppen
van hun kunnen. Uiteindelijk heeft
team 1 met 6-2 gewonnen,een zeer
goede prestatie.
Ze maakten dus de verwachtingen
waar en zijn kampioen geworden in
de 4e klasse, poule 7.
Gefeliciteerd!
Team 1, 1e in poule 7, klasse 4.
Ook de jeugd van Badmintonvereniging De Kwinkslag, heeft goed partij gegeven. Ze spelen voor het eerst

dit seizoen en bestaan uit 2 teams.
Team 1: Leon Bunschoten, Tim Vreeburg, Maikel Borst, Dena Stalenburg en Laura Busscher. Team 1
heeft helaas verloren, maar hebben
er alles uitgehaald wat er in zat. De
tegenstanders waren gewoon sterker.
Team 2: Tim Verbrugge, Jesper Rijnders, Martin Winthouwer, Tijs Oldenburger en Christiaan van Kouwen,
deden het een stuk beter. Zij hebben uiteindelijk met 3-5 verloren,
maar het was tot de laatste wedstrijd een spannende strijd. Goed
gedaan zo voor het eerste jaar.
Ook het team 2 van de volwassenen,
spelend in afdeling Heren 2 klasse,
afdeling 2, had nog zicht op de eerste plaats te komen, maar er moest
dan wel veel gewonnen worden.
Team 2 bestaande uit Jos en Ton
Bunschoten, Jasper van Peursum
en Björn Hottinga, ging voortvarend van start, maar de tegenstanders waren van hoog niveau en dat
viel dan ook niet mee. Ondanks het
sterke spel van vooral Björn, die veel
won, konden ze toch niet verhinderen dat de tegenstanders sterker
waren en uiteindelijk wonnen. Team
2 is uiteindelijk 3e geworden, gefeliciteerd met deze mooie prestatie.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 7
en zondag 8 februari werd het Sidijk
toernooi voor de 13e keer gehouden
in Heerenveen.
Hieraan doen ongeveer 300 deelneemsters uit heel Nederland, België en Frankrijk mee. Zowel nationale als internationale topturnsters
komen in actie. Inmiddels wordt het
Sidijk toernooi gezien als het startsein voor het seizoen dames turnen.
Op zaterdag waren de meisjes van
de eerste en tweede divisie aan de
beurt om zich te meten aan hun
concurrentie. Nadat ze in alle vroegte vertrokken waren begon om 10.15
de warming up. Voor de eerste keer
in hun turncarrière werd er geturnd
in een turnhal en vond de wedstrijd
plaats in een andere hal. Zo kon er
in alle rust geturnd worden zonder
elkaar in de weg te lopen.
Als eerste toestel mochten de meiden op balk hun oefening laten zien.
Danielle turnde een vrij strakke, relaxte oefening. Helaas buiten de tijd
wat 0,1 aftrek opleverde. Zonder
enige val of vergeten element een
7,566 als resultaat. Een goede start

van de wedstrijd. Op naar vloer. Hier
aan heeft Danielle de afgelopen
twee weken hard gewerkt. Strakheid, gratie en netheid waren de onderdelen waar flink aan gesleuteld
moest worden na de laatste wedstrijd. Een 7,6 was het eindresultaat.
Sprong is altijd een erg leuk onderdeel waar de nodige punten binnen
gehaald kunnen worden. Danielle
haalde hier dan ook het eerste cijfer van alle 16 meiden een 9,325. Als
laatste onderdeel was de brug aan
de beurt. Met het inturnen bleek
dat er erg veel magnesiumpoeder
op de onderste legger zat waardoor
Danielle steeds doorgleed met haar
handen. Gelukkig ging het tijdens
de wedstrijd wel goed op een klein
wiebeltje na. Met een 8,2 als score kon Danielle terugkijken op een
keurig geturnde wedstrijd.
Na de prijsuitreiking bleek Danielle
op de 4e plaats geëindigd te zijn en
Jamie-Lee, haar turnmaatje uit Ter
Aa. op de 7e plaats. De meiden van
Advendo ter Aar konden weer op
een geslaagde dag terugkijken.

Team 2: derde plaats.

Prijsklaverjassen in De Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 13 februari is er prijsklaverjassen in café De
Merel. Er zullen vier giffies gespeeld
worden, men dient om 20.00 uur
aanwezig te zijn, de aanvang van
het klaverjassen is om 20.15 uur,
dus kom op tijd!
De uitslag van de laatstgespeelde

wedstrijd:
1. Ria Hoeboer
7849 pnt
2. Berto Blom
7023 pnt
3. Edwin v.d.Schaft
6969 pnt
4. A. van Scheppingen 6677 pnt
5. Frans Bierstekers 6591 pnt
De poedelprijs was voor J. Bunschoten met 4450 punten.
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Korfballers De Vinken
halen opnieuw bakzeil
Vinkeveen - Het ging prima de
eerste drie kwartier van de wedstrijd. Maar in het laatste kwart liet
de Vinkeveense korfbalhoofdmacht
toch weer de winst uit handen glippen. Waar winst op het Amersfoortse MIA in de uitwedstrijd nog mogelijk bleek, kwamen de volgelingen van Siemko Sok nu in de slotfase te kort om een felbestreden
voorsprong vast te houden. Door
een nipte 13-14 overwinning gingen
de kostbare punten mee terug naar
Amersfoort.

Peter Koeleman
Het eerste aanvalsvak met Melanie Kroon, Mariska Meulstee, Peter
Kooijman en Peter Koeleman liet via
een fraai afstandsschot van laatstgenoemde de tribune voor het eerst
juichen. Na de Amersfoortse gelijkmaker was Charita Hazeleger succesvol. Vinken’s aanvoerster verschalkte haar tegenstandster en 21 was een feit. De vreugde was nog
groter nadat ook Rudy Oussoren
van afstand succesvol was: 3-1.
Echt los kwam de thuisploeg niet.
Na een listige doorbraak van Mariska Meulstee (4-2) kwam de Mulo
In Actie weer goed terug: 4-4. Maar

binnen een minuut wees de goed
op dreef zijnde Peter Koeleman zijn
ploeg weer de juiste richting. Met
een voor hem typisch doelpunt van
schuin achter de korf en met een
afstandsschot was Vinken’s dagtopscorer trefzeker: 6-4. Opnieuw kwamen de Amersfoorters terug. Enkele minuten voor rust was de stand
weer gelijk, maar een nieuwe treffer van Koeleman liet de Fortisformatie met een voorsprong de pauze in gaan: 7-6.
Andere vak
In de tweede helft leken de wapenfeiten zich vooral in het andere vak
te voltrekken. Charita Hazeleger,
Joyce Kroon, Pascal Kroon en Rudy
Oussoren trokken de aandacht naar
zich toe. Oussoren onderstreepte
met een fraaie treffer van afstand
zijn specialiteit. Heel even stond De
Vinken drie punten voor. Het duurde niet lang. De bezoekers scoorden
eerst tweemaal en na een afstandstreffer van Peter Kooijman nog eens
driemaal, zodat het stuivertje wisselen weer begonnen was.
Het was Peter Koeleman die direct
de Amersfoortse voorsprong teniet
deed. Een nieuwe voorsprong voor

MIA was voor Rudy Oussoren het
sein om het vizier weer op scherp te
zetten: 12-12 vijf minuten voor het
einde.
De slotfase was zenuwslopend.
Vooral omdat MIA binnen een minuut twee punten los kwam. In de
laatste vier minuten vocht de thuisploeg voor wat het waard was. Rudy Oussoren schoot alle hoop weer
terug in de Vinkenharten. Helaas
was het de Vinkeveners daarna niet
meer gegund om het genoegen van
een treffer te smaken.
Voor de zoveelste keer dit seizoen
was het net niet. Eindstand 13-14.
In de tweede klasse F is Woudenberg inmiddels kampioen. De andere zeven ploegen strijden nog voor
promotie en degradatie. De nummers 2 tot en met 5,Viking, Rapid,
Fiducia en MIA hebben elf punten.
Fluks en De Vinken staan op de één
na laatste plaats met negen punten
en Nova sluit de rij met zes.
De volgende wedstrijd voor de Vinkeveners is op 28 februari uit in en
tegen Woudenberg. In de laatste
twee wedstrijden treft de Fortisformatie nog Nova thuis en Fluks uit.
Het blijft uitermate spannend.

Nieuwe clubkampioenen
dubbel badminton
vereniging Veenshuttle
Vinkeveen - Afgelopen twee donderdagen is er bij badmintonvereniging Veenshuttle weer gestreden
om het clubkampioenschap dubbels. Hier hebben voor het eerst ook
de rolstoelers aan meegedaan.
De avonden zijn onder bezielende
leiding van Trudi en Marijke weer
uitstekend verlopen. Zowel voor de
winnaars als verliezers stond na iedere wedstrijd weer wat lekkers
klaar om even bij te komen.
Er werd in diverse poules gestreden, zodat op ieder niveau lekker
gespeeld kon worden. Zo waren er
3 poules bij de heren, twee poules

bij de dames en 1 poule voor de rolstoelers. In de heren C poule waren
Tim en Jan van Kempen uiteindelijk
de sterksten en gingen met de bloemen naar huis.
In de heren B poule waren dat Hans
Bouman en Rene. Bij de dames B
poule troefden de ervaren Marijke
samen met Marja de eveneens zeer
ervaren Trudi met Helene af. Voor
beide teams waren er ook hier bloemen.
Bij de rolstoelers en dames A poule werden de dubbels in een poule
gespeeld met wisselende partners
vanwege het kleine aantal inschrij-

vingen. Hierbij wordt individueel een
eindstand bepaald.
Bij de rolstoelers werd Ronald eerste en legde Hanno beslag op de
tweede plaats. Bij de dames werd
Melanie eerste en versloeg Daphne
de andere dames op punten.
Tenslotte werden Oscar Kanters en
Richard Geerts de nieuwe clubkampioenen dubbel bij de heren door
in een zeer sterke poule alle anderen achter zich te laten. De felicitaties en de bloemen waren dan ook
terecht voor hen. Iedereen gaat nu
weer hard aan het trainen voor de
mix kampioenschappen in april en
de singles in mei.

Atalante Dames 1 sterker
dan Underdog Lovoc
Vinkeveen - Coach Sjaak van Atalante Dames 1 kiest voor de teamopstelling van de ijzersterke wedstrijd
van de week ervoor. Janine in spelverdeling, Mirjam in de diagonaal,
Irma en Nancy op de buitenaanval
en Loes en Astrid op het midden.
Met begonnen.
Helaas begint de eerste set niet
goed. Atalante Dames 1 lijkt op een
oude diesel. Eerst voorgloeien voordat je de motor kan starten. Ze komen achter met 5-11. Ja hoor, nu is
de diesel warm en komt het spel op
gang. Maar de grote achterstand
doet hen na een flinke inhaalrace
alsnog de das om en ze verliezen
de set met 22-25. Niet getreurd, vol
goede moed op naar de tweede set.
Die loopt beter, maar nog steeds zijn
er wat haperingen. Soepel is anders.
De lange middenaanvalster van Lovoc zorgt voor een hoop proble-

Winst voor Atalante D2
Vinkeveen - Het Oudenallen team
was niet bepaald op sterkte voor de
wedstrijd tegen de nummer laatst.
Inge Bakker nog altijd geblesseerd,
Tineke Vellekoop onderweg in de
discotrein naar witte koude oorden
en Petra de Bruin was een beetje
grieperig. Gelukkig wilde jong talent
Kellie Bocxe graag mee op deze zaterdagmiddag naar Amersfoort en
ze mocht gelijk vanaf de eerste set
aan de bak.
Terugkijkend naar de afgelopen
wedstrijden hadden ze tegen de nrs
4 en 5 heerlijk gespeeld, maar van
de nr 10 (directe opponent voor een
nr 11) toch een beetje erg duidelijk
verloren. In de wedstrijd daarna tegen de nr 2 (erg goed team) weliswaar verloren maar toch een supermooi vechtsetje gewonnen.
Goed. Tegen de nummer laatst nu.
Atalante D2 kwam gelijk op achterstand en het was aan de Vinkeveense kant vooral een geforceerd spelen
en willen winnen. De kans was nu
het grootst om eindelijk die puntjes
een keer te pakken... De pass was
niet erg secuur maar langzaam kwamen ze dichterbij en zelfs wat voor
op de thuisploeg. Kellie Bocxe stond
op de buitenkant keigoed te ballen,
fraaie of minder fraaie set-ups werden fanatiek het Amersfoortse veld
in gejast, mooi om te zien! De tegenpartij was zeer geroutineerd, allemaal niet keihard maar wel buitengewoon geslepen. Atalante’s verdediging zat er niet goed genoeg bij
en is normaal alerter. Ook de service
pass bleef af en toe wat hangen en
kan echt wel beter. Het spel was niet
van hoog niveau maar aan het eind
werd het erg spannend toen Forza
steeds dichterbij kwam en uiteindelijk de set met 27-29 pakte.
Knoertjammer natuurlijk en in de
tweede set werd vooral gefocust op

het tweede deel van de eerste set
toen de ploeg uit Vinkeveen toch
iets beter op gang kwam. Ze bleven steeds voor, het stond zelfs 91, maar door veel onzuiverheden
met name in de service pass, rally pass maar ook elders, kwam Forza toch weer langszij. Aanvallend
kwam Atalante niet aan zet, enkel
Kellie stond nog steeds pittig te scoren, die heeft echt wel een mooi visitekaartje afgegeven. Netaan 24-26
verlies. Dat was wel even flink slikken. Zóóóó dicht bij en dan toch
misgrijpen....
Fris
Setje drie. Jet Feddema en Petra de
Bruin kwamen in de ring, frisse strijders. Er werd aardig gewerkt en met
name de servicebeurten van Natalie van Scheppingen en Annemarieke Wijnands maakten mooie rijtjes
punten. Het ging over en weer en
warempel.. met 21-25 gewonnen!
Het bleef een geploeg en geploeter in de vierde set, regelmatig werd
van het middengat gebruik gemaakt
en ook de Forza ladies bestookten
slim de Vinkeveense gaten in de
gele verdediging. Ze hadden kien
in de gaten waar de ballen te prikken. Wederom waren er goede service beurten, met name Jet Feddema maakte op het eind een mooie
rij. Het was spannend maar de Vinkeveense ploeg bleef nu koelbloedig en de set werd gepakt met miniem verschil: 25-23!
In de vijfde set ging het steeds gelijk op, rond de 10 stond Forza vaker voor, maar heel behoudend en
bedachtzaam wisten de Vinkeveense leeuwen de thuisploeg in te pakken, totdat het alweer met krap verschil 13-15 werd. Alles bij elkaar
geen mooie wedstrijd maar uiteindelijk wel gewonnen.

Hendrikx en Fokker
kwartfinalisten biljarten
Vinkeveen - In het driebanden
toernooi van D.I.O./Café De Merel
hebben zich het afgelopen weekend
Thijs Hendrikx en Bert Fokker geplaatst voor de kwartfinales.
Ook door naar de kwartfinales zijn
de volgeende spelers: Patrick van
der Meer, Wim Roest, Hans Dik-

ker en Dave Meyer. De kwartfinales
worden gespeeld op 28 en 29 maart
en 4 en 5 april. Er zijn nog enkele
plaatsen vrij op diverse datums om
de voorronden te spelen. Men kan
zich voor dit toernooi nog inschrijven aan de bar van Café De Merel
aan Arkenpark MUR 43 of telefonisch: 0297-263562/0297-264159.

men met haar sterke blok. Maar met
goede verdedigingen en passes en
met wat hogere setups, knalt de ene
bal na de andere bal in het veld van
Lovoc en sleept Atalante uiteindelijk
de set naar zich toe met een stand
van 25-18. In de derde set probeert
coach Sjaak een geniale set om
het lange blok van Lovoc te omzeilen en zet Inge Tanja in het midden
en haalt Astrid van de Water naar
de buitenkant. Lovoc dacht echter
ook een geniale set uit te voeren en
draait drie plaatsen door in een poging de keiharde aanvallen van Irma
te remmen met het blok van de lange middenspeelster.
Dit mag echter niet baten. De derde set gaat heel makkelijk, met 2510 gewonnen en uiteindelijk halen
ze vier volle punten binnen door de
laatste set met 25-21 te winnen.

Denk en Zet verliest weer
De Ronde Venen - En weer verliest
het 2e achttal van Denk en Zet–Advisor een wedstrijd! Opmerkelijk is
en blijft dat het steeds andere spelers zijn die de wedstrijdpunten behalen. Individueel is er dus kwaliteit genoeg maar op het beslissende
moment lijken er steeds niet genoeg
spelers tegelijkertijd hun niveau te
halen. Gevolg: weer niet. Uitzondering in het team is Harris Kemp,
maar deze speler behoort dan ook
in het eerste te spelen en heeft zijn
lage klassering en daarmee zijn
plaats in het tweede voornamelijk
te danken aan het feit dat hij vorig seizoen weinig aan spelen toekwam. Ook nu weer bracht hij solide de winst binnen, hoewel gezegd
moet worden dat zijn opening te
passief was en als zijn tegenstander
wat eerder actie in het centrum had
ondernomen, dan had Kemp het ongetwijfeld moeilijker gekregen.
De eerste overwinning van Denk en
Zet-Advisor-kant kwam dit keer op
naam van John van de Berge, vanaf het begin stond John met zwart!
toch al wat beter in de opening; wat
druk op veld e4 en een centrum
overwicht gaf de tegenstander zoveel zorg dat John in het middenspel zo de stukken weg kon slaan.
Helaas waren de borden 7 en 8 toen
al beide met verlies opgezadeld. Op
bord 6 wist Evert Kronemeijer nog
precies een remise binnen te halen,
ook Piet Harrewijnen leek dit binnen bereik te hebben, lang ging de
strijd gelijk op maar nadat Harrewijnen een stuk weggaf ging hiermee
jammer genoeg ook deze partij verloren, wat de stand op 31/2- 21/2
voor de tegenstander bracht.

Bovenste
De beslissing moest dus van de bovenste borden komen. Op bord 1
trof Jan Smit echter een zeer geroutineerde tegenstander en toen
deze 2 lichte stukken voor een toren voor stond, gaf hij ondanks wat
slimmigheidjes van Smit de winst en
daarmee de teamoverwinning niet
meer uit handen. De mooiste partij werd gespeeld op bord 2. Henk
van de Plas zag zich geconfronteerd met het al oude Boedapestergambiet. Dit leidde tot combinatierijk spel voor de zwart-speler maar
Henk hield, nuchter als altijd, het
hoofd goed koel en hoewel hij beter met de koning op F2 had kunnen slaan in plaats van met zijn toren, was de zet Db5 wel voldoende
voor de winst. Dit bracht de einduitslag dus op 41/2- 31/2 voor Utrecht,
waarmee het tweede helaas stijf onderaan staat. Dat zij echter niet op
deze plek thuishoren staat buiten
kijf, alleen moeten alle neuzen dan
op het goede moment eens de zelfde kant op wijzen.
Dezelfde avond werden er in de interne competitie de volgende partijen gespeeld:
Jan de Boer – Gert Jan Smit ½-½ .
Henk Kroon- Bert Drost 1-0
Thierry Siecker- Bram Broere ½- ½
Cees Verburg- Rinus Trof 1-0
Cees Kentrop- Rene Appelman 1-0
Dit alles geeft de voorlopig volgende
stand wat betreft de eerste 5 plaatsen zien:
1. Harris Kemp 521 pnt.
2. Jan de Boer 446 “
3. Henk Kroon 437 pnt.

Argon boekt moeizame
overwinning
Mijdrecht - Vrijdag 6 februari stond
de wedstrijd tegen AORC Palestra
Fitnes op het programma. Op papier
zou dit een gemakkelijke overwinning betekenen voor Argon/de Huifkar maar zoals zo vaak was dat niet
het geval. Uiteindelijk werd een benauwde 6-5 overwinning behaald.
Voor deze wedstrijd waren twee afwezigen. Bas Immerzeel was op vakantie en Leroy Leijgraaf was ziek.
De taken als doelman werden deze
wedstrijd zeer verdienstelijk waargenomen door Albert Mens.
Argon startte wat afwachtend.
AORC kwam vaak op het doel af
maar goed verdedigen blokkeerde
een tegentreffer. Aan de andere kant
counterde Argon gevaarlijk en dat
resulteerde in een 1-0 voorsprong.
Die voorsprong was van korte duur.

Een snelle aanval van AORC resulteerde in de gelijkmaker. Vlak voor
rust werd het 2-1 voor Argon door
een droge knal uit een vrije trap. Na
rust was het zeer rommelig aan Argon-zijde. AORC liet Argon het spel
maken en daar hadden de Argonauten het moeilijk mee. Toch zat er een
aantal fraaie aanvallen tussen die
ook doelpunten opleverden. Maar
zeer veel kleine fouten resulteerden ook in tegendoelpunten. In de
laatste minuten was het zeer spannend maar uiteindelijk bleef de marge steken op 1 doelpunt in het voordeel van Argon (6-5). Doelpuntenmakers aan Argonzijde waren: René
Dekker (2x) en Maykel Krimp (4x).
Aankomende vrijdag zal er uit een
ander vaatje getapt moeten worden. Dan staat de wedstrijd tegen
de koploper op het programma.
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Amata Trio in Thamerkerk
Uithoorn - Op zondag 22 februari
om 14.30 uur presenteert de SCAU
het Amata Trio in de Thamerkerk.
Het trio bestaat uit de sopraan Wynanda Zeevaarder, de fluitiste Cynthia Beijdorff en de harpiste Aimée
van Delden.
Wynanda Zeevaarder is regelmatig te
horen in opera, oratorium en kamermuziek. Zij zong bij diverse ensembles in projecten met experimentele muziek, maar vertolkt ook het romantisch repertoire. Een specialisatie is het begeleiden van stomme films tijdens filmfestivals en het
meewerken aan nasynchronisatie
van tekenfilms en aan radio- en televisieopnames.
Cynthia Beijdorff studeerde in Amsterdam en Utrecht en volgde diverse masterclasses en zomercursussen. Naast haar grote liefde voor kamermuziek speelt zij regelmatig als
freelance musicus in orkesten voor
theaterproducties, opera en TV-opnames.
Aimée van Delden studeerde in 1992
af aan het koninklijk conservatorium
in Den Haag, daarna studeerde ze
nog 3 jaar in Lyon, waarvoor zij een
beurs won van het fonds voor de podiumkunsten. Zij nam ook deel aan
verscheidene masterclasses. Van
1998 tot 2004 was zij eerste harpiste van het Nederlands Promena-

de Orkest. Nu remplaceert zij veelvuldig bij diverse orkesten. Zij werkte mee aan vele CD en TV opnames
en trad zowel als soliste als samen
met Aimée van Delden op in “Trosklassiek” op de zondagmorgen. Ook
geeft zij regelmatig recitals in binnen- en buitenland en speelt met
verschillende kamermuziekensembles.
Drie dames
Het programma dat de drie dames
in Uithoorn zullen spelen heeft de titel “Tout gai” naar één van de liederen op muziek van Ravel die in
het programma uitgevoerd worden.
Maar natuurlijk is het leven niet alleen maar een lolletje, Ravel brengt
ons ook bij Sheherazade die in haar
gevangenschap smacht naar haar
geliefde. De wind brengt haar een
fluitmelodie als de stem van haar
minnaar….. en diezelfde wind blaast
over de Andes waar de Poemas Nortenos van Lasala hun oorsprong vinden. Ook Roussel, Sint Saens, Mervyn en Britten hebben een plaats in
dit concert met een knipoog naar de
liefde en het leven! Tout gai!?! Kaarten voor deze voorstelling zijn verkrijgbaar à 10 euro bij de boekhandels Ten Hoope, Zijdelwaardplein
en Bruna, Amstelplein, bij Discocentrum Krijtenberg, Dorpsstraat en
aan de zaal zolang er plaats is.

Uniek dansspektakel op
Scholengemeenschap Thamen

Expositie schilderijen Shirley
de Kruif en Paula Smith
in Amstelhof
Uithoorn - Afgelopen zondag 8 februari was de opening van de schilderijen expositie van Shirley de Kruif
en Paula Smith. Groot was de opkomst met genodigden die allen het
werk wilden bewonderen van Paula en Shirley. Na ontvangst kregen
de gasten allen een drankje en werd
er met zijn allen een wandeling gemaakt door Amstelhof langs alle
schilderijen.
Met een 30-tal schilderijen hangen
zij in Amstelhof gedurende de komende drie maanden.
Het werk van beiden is zeer verschillend maar heeft vele raakvlakken.
Vooral het gebruik van felle kleuren,
grote doeken en het schilderen met
acrylverf heeft beider voorkeur.
Het werk van Shirley is veelzijdig, zij
schildert ondermeer grote kleurige
bloemen die realistisch worden afgebeeld maar ook abstracte vormen
kunnen hebben. Ook het weergeven
van landschappen is op een kleurige vrolijke manier gedaan. Het ge-

bruik van strakke contouren heeft
duidelijk haar voorkeur. Daarentegen is het werk van Paula kleurig
abstract en is vanuit haar gevoel geschilderd. Het gebruik van felle kleuren en mooie vormen hebben haar
voorkeur en zij laat haar verf een eigen leven leiden. Voor Paula is geen
afmeting te gek. Één van haar grotere doeken hangt in de grote hal bij
de receptie en is een aanwinst voor
de grote witte ruimte!

Uithoorn - Afgelopen week vond
voor het vijfde jaar een uniek dansspektakel plaats op scholengemeenschap Thamen. Alle 246 brugklasleerlingen studeerden in een
middag een dans in en voerden deze dezelfde avond nog op voor hun
familie. Op woensdag was de helft
van de brugklassen aan de beurt, de
dag erna de andere helft.
Onder leiding van twintig dansstudenten van het Nova College afdeling “dans” uit Hoofddorp, werden
er tien verschillende “bewegingsacts” ingestudeerd. De dansstudenten hadden de choreografieën
van de dansen gemaakt op bekende liedjes zoals Grease Lightning
en Around the World. Er waren veel
stoere dansen met niet al te moeilijke passen, zodat iedereen de acts
in een paar uur onder de knie kon
krijgen. Er bleken ook onvermoede
talenten tussen de leerlingen te zitten!
Na een middag repeteren, aten alle leerlingen gezellig in de aula op
school. Het eten werd verzorgd door
vrijwilligers onder de docenten en
ouders. Daarna was er een generale repetitie, waarbij de leerlingen
voor elkaar hun dansen opvoerden. De zenuwen begonnen toen
langzamerhand op te spelen: vanaf 19.00 uur kwamen de bezoekers
kijken naar de ingestudeerde dansen op tien verschillende locaties in

de school. De in totaal 600 bezoekers, ouders, broers, zussen, opa’s
en oma’s, werden rondgeleid door
eigen gidsen van de school. Veertig
bovenbouwleerlingen namen de bezoekers met zaklantaarns mee door
een geheel verduisterde school! Alle
voorstellingen werden ondersteund
door spectaculaire licht- en geluidseffecten, rook en attributen. Zo was
er een aquariumdans met snorkels
achter glas en een timmerdans, inclusief stofmaskers in het bouwlokaal. De technische voorzieningen
werden voorbereid en uitgevoerd
door eigen leerlingen van de technische afdelingen van Thamen.
In tien rondes konden de bezoekers alle dansen zien. De leerlingen voerden hun dans dus tien keer
achter elkaar op: zweten geblazen!
De avond werd afgesloten met een
spetterende finale in de aula waarbij
de “hulptroepen” bedankt werden
en alle leerlingen een welverdiend
applaus in ontvangst namen.
Bij dit dansproject ontdekten de
leerlingen hele nieuwe kwaliteiten
van zichzelf: zowel meisjes als jongens kunnen dansen! Je hebt durf,
uithoudingsvermogen en lef nodig.
De leerlingen lieten het resultaat
met trots aan hun eveneens trotse
familieleden zien. En wat is er leuker
dan een dagje niet stil te zitten in de
lessen, maar uit je dak te gaan met
je klasgenoten?

Het werk van Shirley en Paula is te
bekijken tot eind april in heel Amstelhof en als je ze wilt komen bewonderen kun je je melden bij de
receptie van Amstelhof.

Biljarter Dave Meijer
onverschrokken kampioen
Regio - Na een gemiste kans in de
1-sterklasse bleek Dave Meijer een
hele goeie voor de 2-sterklasse.
De begin-20-er van team De Vrijheid/Biljartmakers uit de Amstelhoek werd tijdens deze finale gesteund door Bart Dirk en Bert Loogman.
Café De Schans was het decor van
deze persoonlijke libreklasse 2-ster
2009. Zaterdag 7 februari werd om
13.00 uur het startschot gegeven
voor dit evenement onder auspiciën van Biljartfederatie De Ronde
Venen.
Na die eerste dag gingen Gerrit
Schuurman, Jos Lugtigheid en Dave Meijer met 2 punten op zak huiswaarts. Pim de Jager ging met lege
handen weg en Pieter Coenen met
de volle 4 te behalen wedstrijdpunten.
Zondag bleek een hele andere dag
te worden en kon Pim zijn eerste
winst behalen. Dave won van Jos,
Pieter van Pim en Jos won van Gerrit.
Dave wist een hoogste serie van
14 te presenteren en was tevens
goed voor de kortste partij die hij in
slechts 17 beurten behaalde.

Met 6 punten voor Pieter en 4 voor
Dave begon om 15.45 uur de finale.
Het werd een spannende partij die
steeds gelijk opging en tot de laatste carambole werd uitgevochten.
Een “jonge man” tegen “oude rot”
die met meer ervaring stond te spelen en het echter niet kon bolwerken tegen een speelse Dave. Zo u
begrijpt won Dave de partij zonder
de gelegenheid voor de gelijkmakende nabeurt in het voordeel van
Pieter.
Deze finale onder de deskundige
leiding van Aria en Lucia moesten
een rekenkundig klusje afronden
waarbij Dave er met een hoger moyenneprocent beter uitkwam.
Rond 16.15 uur maakte federatievoorzitter Cor van de Kraats de uitslag bekend, bedankte De Schans
en de arbitrage met een Rijdesbloemetje.
De Bocxe Biljarts’ cadeaubon was
voor Dave Meijer. De uitslag
1 Dave Meijer
6 pnt
1.761
2
Pieter Coenen 6
1.652
3
Jos Lugtigheid 4
1.545
4
Pim de Jager 2
1.347
5
Gerrit Schuurman2
1.257

Terugkomst biljarters
van De Schans

Drie prijzen voor
Judoschool Blaauw
Uithoorn – Op zondag 8 februari jl. heeft Judoschool Blaauw meegedaan met het Fuyiama seniorentoernooi. Aan dit seniorentoernooi deden drie deelnemers van
Judoschool Blaauw mee. De judoka’s werden in poules van 6 deelnemers verdeeld zodat er vijf wedstrijden gedraaid moesten worden
per poule. Het werd een succesvolle
dag voor Judoschool Blaauw want
aan het einde van de wedstrijddag
waren er twee eerste en een tweede
prijs gewonnen.
Martijn de Jong en David Siebeler
waren in dezelfde poule ingedeeld.
Beide judoka’s waren goed op dreef
in hun poule en wisten hun wedstrijden te winnen met goed aanvallend judo. In de wedstrijd die beide
judoka’s tegen elkaar draaiden wist

Martijn lange tijd goed tegenstand
te bieden. David wist de partij uiteindelijk met een mooie armworp te
beslissen. David werd hierdoor eerste in de poule en Martijn tweede.
Ook Peter Kooijman deed het goed
in de andere poule.
In zijn eerste wedstrijd stond Peter
tegen Michel Theunissen. Dit was
een spannende partij waarbij Peter zijn tegenstander in een armklem had, maar helaas voor Peter
kwam zijn tegenstander hieruit. In
de gelijkopgaande wedstrijd liet Peter zich staand verrassen en werd
hij gegooid in een beenworp. Peter wist zijn overige drie partijen op
een ippon te winnen. Peter werd in
zijn poule eerste. Al met al was het
voor deze drie deelnemers van Judoschool Blaauw een succesvolle
dag bij dit seniorentoernooi.

Viertalklaverjastoernooi
Amstelhoek zéér geslaagd
Amstelhoek - Het viertal klaverjastoernooi afgelopen vrijdag 6 februari is, met 76 deelnemers, bijzonder
gezellig verlopen.
Oorspronkelijk zouden er 84 deelnemers meedoen, maar door ziekte en een “verdwaald bridgeteam”
werd er gestart met 19 tafels.
De uitslag (de eerste 3): 1- Ria Verhoef (5565 pnt); 2- Corrie Kooijman
(5477 pnt); 3- Ina van Scheppingen
(5470 pnt). De poedelprijs was voor
Jan (3385pnt).

Ook voor het volgende viertaltoernooi op vrijdag 6 maart loopt de aanmelding gesmeerd. Hiervoor kunt u
zich nog opgeven bij mevrouw Rigona Verhoek, tel. 0297-560676. Tot
kaarts op 6 maart in de Engellaan 3a
in Amstelhoek.
Het aanmelden voor het marathonklaverjassen op 14 maart kan bij
mevrouw Martine Baltus-Hijman,
tel. 0297-214543.
Deelname bedraagt voor deze hele
dag zeven euro.

Regio - Bij Bobs Bar 1 werd Hans
Bras de dupe van een superspelende John Beets. In slechts 16 beurten en met een moyenne van 7,5 had
John z,n partij gespeeld. Voor de wekelijkse prestaties had John procentueel de hoogste serie (40 caramboles) en de kortste partij.
Hans gaf prima weerstand maar
kon gezien het teamdoubleren toch
nog 2 winstpartijen op het thuishonk laten. De eindstand Bobs Bar
1 – De Schans: 4-5. De Merel/Metaal Mijdrecht 4 won met 5-4 van
De Kromme Mijdrecht 2. Alleen
Ben Fransen was goed op stoot en
in slechts 19 beurten uit tegen Herman van Yperen. De Merel/Metaal
Mijdrecht 3 was beter in vorm, alleen Caty Jansen moest afhaken en
in Jos Boeijen de betere biljarter erkennen. Eindstand: De Merel/Metaal Mijdrecht 3 – Dio 2: 7-2.
De Kuiper/van Wijk was met 5-4 tegen De Vrijheid met de hakken over
de sloot. Nico Koster wist de zware
taak opgelegd door Kees de Zwart
in te lossen door winst op Nico van
Soeren. Ben Bunders was DE grote
invaller, oogstte in 3 beurten 14 caramboles en had tegenstander Dave Meijer in 20 beurten plat. Alleen
Bart Dirks en Paul Huzemeijer hielden de punten voor hun topdraaiend kluppie binnenshuis.

Onverschrokken
De Kromme Mijdrecht 1 won met 72 van De Merel/Metaal Mijdrecht 1.
Kopman John Oldersma stond onverschrokken tegen John Vrielink te
spelen en was in 21 beurten de partij meester. Kees Griffioen van De
Merels gaf in 20 beurten Jan Peeters het nakijken en nam de enige 2
punten mee naar Vinkeveen.
De Paddestoel 3 won met 7-2 van
Stieva Aalsmeer. Ralph Dam deed
slechts 19 beurten over zijn partij
tegen Pieter Coenen en Michel Bak
had slechts 19 beurten nodig tegen
Aria Dolmans. Lucia van Gelderen
wist voor de volle winst een stokje
te steken en won in 40 beurten van
Jos van Wijk.
Cens 2 verloor thuis met 2-7 van Dio
1. Het team van Paul Schuurman
draait wederom in de top van de
rangschikking. Paul won in 22 beurten, Herman in 33 en Eric Brandsteder was in 19 beurten toppie tegen
Jelte Huizenga. Jelte was totaal van
slag en kwam tot 1 luttel carambolletje. De Merel/Metaal Mijdrecht
2 verloor met 2-7 van Cens 1. Alleen Frank Witzand hield zijn punten in Vinkeveen. Het Cens-team
onder leiding van Desmond Driehuis haalde de punten binnen door
de winst van Desmond, Cor van de
Kraats en Ab Siegrits.
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De nieuwe gymnasten
van KDO behalen gelijk
drie medailles
De Kwakel - Op vrijdagmiddag 6
februari gingen de jongens van KDO
afdeling gymnastiek vol spanning
naar Nieuwveen. Deze dag hadden
ze niet hun gebruikelijke training in
de KDO hal, maar zij gingen meedoen aan een toestellenwedstrijd bij
Kwiek. De jongens van KDO uit De
Kwakel moesten laten zien wat ze
konden op de onderdelen rekstok,
lange mat, ringen en sprong met de

minitrampoline. De aparte jongensgroep bestaat bij KDO net een half
jaar. Daarvoor trainde een enkele
jongen met de meisjesgroepen mee.
Voor de meesten was het dus voor
het eerst dat ze meededen aan een
wedstrijd buiten de eigen KDO hal
en dat was spannend.
Goud
Vijf KDO jongens deden mee aan

niveau 17. Zij hadden in de les niet
alleen hun oefening goed geoefend
maar ook geleerd hoe je moet groeten naar de jury voordat je de oefening begint en ook als je klaar bent.
Dat moest nu toegepast worden en
dat lukte prima.
Greg van Leeuwen maakte mooie
zwaaien bij de ringen en haalde daar een 7. Daan de Haas viel
bij de rekstok en de ringen,
maar maakte er wel nog een
mooie oefening van. Cornelis
Punt viel bij sprong, maar de
herkansing die hij kreeg was
super. Matty van Egmond
sprong op de minitrampoline naar het hoogste cijfer
daar samen met Daan, namelijk een 7,9 met een hurk
en een spreidsprong. Op de
lange mat behaalde Matty
het hoogste cijfer voor zijn
mooie koprollen, een 8. Toch
wist Jesse Habets met vier
ruime zevens beslag te leggen op de eerste plaats met
een gemiddelde van 7,63.
Youri en Jelle van de organiserende vereniging Kwiek
werden hier 2e en 3e. Matty werd 4e, Greg 5e, Cornelis
7e en Daan 9e.
Concurrentie
In niveau 16 deden in totaal
17 jongens mee. Dit was de
grootste groep en de concurrentie voor de KDO jongens het grootst. Ze moesten hier echt hun beste
beentje voorzetten en dat
deden ze. Op ringen liet Jacey Springintveld het hoogste cijfer noteren, een 8 voor
zijn mooie halve draaien, ge-

volgd door Micheal Westerbos die
zo lekker zwaaide dat hij maar door
bleef gaan, een 7,5. Mike van Wees
behaalde op rekstok een 8,4 omdat hij als enige van het groepje een
borstwaarts om liet zien. Op de lange mat liet Tim van Zaal het hoogste
cijfer noteren voor zijn mooie ronde koprollen, een 8,5. Brian Pouw
en Daan Rentenaar sprongen op
de minitrampoline met een spreidsprong en een spreidhoeksprong
naar hun hoogste cijfer, een 8,2 en
8,3. Helaas was Donne van Spankeren afwezig door ziekte.
De eerste twee plaatsen in dit niveau waren voor Luc en Lars van
VDO, maar de bronzen medaille
was voor Mike met 8,08 gemiddeld,
net hoger dan Jacey met 8,03 die de
vierde medaille omgehangen kreeg.
Tim werd 6e, Micheal en Brian deelden de 8e plaats en Daan eindigde
als 12e.
Mohammed Haroum en Zip Vork
kwamen uit in niveau 15. Zij beheersen weer wat meer onderdelen en
kunnen dus een hoger niveau aan.
Dat kwam er deze wedstrijd door de
spanning niet helemaal uit. Zip behaalde zijn hoogste cijfer bij de lange mat, waar de radslag heel mooi
lukte, maar de handstand wissel
was minder goed dan normaal. Hij
kreeg hier een 7,6 net als bij sprong.
Mohammed sprong naar een 7,7 en
behaalde gemiddeld een 7,05. Goed
voor de 13e plaats. Zip eindigde als
11e met 7,35 gemiddeld.
Heel goed
De beste turner van KDO kwam uit
in niveau 14. Daan Buskermolen
turnde een hele goede wedstrijd. Bij
het ringen zwaaien kreeg hij bij elke
zwaai meer hoogte en maakte een
prima vouwhang. Bij sprong was hij
bij de halve draai zo enthousiast aan
het draaien dat hij bijna een dubbele draai maakte. Met vier achten
haalde hij de 1e plaats in zijn niveau, met 8,3 gemiddeld.
Helaas voor hem waren, doordat
hier minder deelnemers waren, de
niveaus 14, 13 en 12 samengevoegd
wat medailles betreft. Drie jongens
van Kwiek David, Sven en Tom uit
niveau 12 werden 1, 2 en 3 en Daan
was 4e. Een resultaat waar hij trots
op mag zijn.

Goud en zilver voor turners
Luc en Lars van VDO
Uithoorn - Vrijdagavond tegen 6
uur stonden in totaal 47 jongens te
popelen om hun oefeningen te laten
zien bij de turnwedstrijd in sporthal
de Ringkant in Nieuwveen. Er deden
25 jongens van de organiserende
vereniging Kwiek mee, 15 van KDO
uit De Kwakel, 2 van ODI uit Leimuiden en 5 jongens van VDO uit Uithoorn. De jongens waren zo lekker vroeg aanwezig dat er zelfs eerder begonnen kon worden met de
wedstrijd. Bij turnwedstrijden word
je ingedeeld in bepaalde niveaus.
Van makkelijk naar moeilijk. Als je
bij lange mat de koprol kan, dan zit
je in niveau 17. Kan je ook de handstand, dan ben je niveau 16. Lukken

de zweefrol en de radslag ook goed,
dan kan je naar niveau 15. Beheers
je ook de losse rol en rol achterwaarts: niveau 14. Zo gaat dat gelijk op voor elk toestel. Deze keer
moesten de jongens hun kunnen laten zien op lange mat, ringen, rekstok en sprong met de minitrampoline. Van VDO deed Robin Pannekoek
mee in niveau 15. Hij turnde overal rustig zijn oefeningen en behaalde mooie achten op lange mat en
op sprong, waar hij door zijn prima
halve draaisprong zelfs het één na
beste cijfer kreeg, een 8,4. Hij eindigde in dit niveau op een negende plaats met 7,65 gemiddeld. Prima In niveau 16 had VDO vier troe-

ven in handen. Lars Feddema haalde zijn hoogste cijfer op de rekstok
waar hij heel langzaam en beheerst
de borstwaarts om rondtrok, een 8,7.
Iets wat bij Bas van der Blom juist
net niet lukte en hij daardoor een
6,9 kreeg. Hij sprong wel naar een
8,1 met mooie hoge sprongen op de
trampoline. Luc Pasman en Lars Anderiessen maakten het spannend.
Beiden turnden heel netjes. Bij de
ringen mooie rechte benen en goede halve draaien, met ruime zevens
beloond. Bij sprong een 8 voor Luc
en 7,9 voor Lars. Bij lange mat juist
een 8 voor Lars en een 7,7 voor Luc.
Maar op de rekstok lieten ze beiden
zo een nette oefening zien dat ze
beloond werden met de enige negens in dit niveau. 9,2 voor Luc en
9,1 voor Lars. Uiteindelijk bleek Luc
een net iets beter gemiddelde te
hebben, namelijk 8,18 dan Lars die
8,13 scoorde. Zij mochten beiden
plaatsnemen op het podium. Lars
ontving de zilveren medaille en Luc
kreeg de gouden omgehangen. Een
prachtig resultaat. Voor jongens die
na het lezen van dit stukje ook zin
hebben om te gaan turnen: er is nog
plaats bij VDO.
De jongens trainen op woensdag
van half zes tot half zeven in de
sporthal in de Meerwijk in Uithoorn
bij het scholencomplex. Op dit moment zijn de leden van geboortejaar
2002 tot 1997. Je kunt altijd vrijblijvend een keertje mee komen doen.

Geslaagd toernooi
voor Judo Ryu Kensui
Uithoorn - Afgelopen zondag 8 februari werd de dojo bij Health Club
Amstelhof verlaten want Judo Ryu
Kensui was te gast op een judotoernooi in Leimuiden. Judoka’s uit een
grote regio konden hieraan meedoen.

beker huiswaarts keren. Judoleraar
Ruud van Zwieten is enorm trots en
zeer te spreken over zijn pupillen.

Judo Ryu Kensui was hier ook vertegenwoordigd met 25 judoka’s van
de ruim 315 deelnemende judoka’s.
Bij dit toernooi wordt er gejudood in
een poulesysteem. Iedereen judoot
tegen elkaar en de judoka met de
meeste gewonnen wedstrijden is de
winnaar. Voor het eerst een toernooi
buiten de eigen judoschool.

De uitslagen in de diverse poules
waren als volgt
1e plaats: Sem Kamsma. 2e plaats:
Tico Kruyswijck, Ties Geukes, Carlijn van Groeningen, Sean Bennet.
3e plaats: Tim Heemskerk, Wessel
Verstelle, Rivaldo Vermeij. 4e plaats:
Tessa Kos, Sonny Oudshoorn, Nick
Oosterveer, Luc Pesschier, Bonno Mulder, Mick Kruyswijck, Dennis van Zwieten, Fleur van Zwieten,
Bart Heemskerk, Steffan de Vries. 5e
plaats: Guido Groot, Vincent Giskes,
Denise La Gordt Dillie, Iza Kamsma,
Lana Hagedoorn. 6e plaats: Nick
Kohne, Sebastiaan Kok

De deelnemers (en in groten getale
aanwezige ouders en belangstellenden) moesten erg wennen, maar er
werd voor elk punt gestreden en na
een lange dag konden alle deelnemers moegestreden met een mooie

Voor foto’s en informatie over onze
judoschool kunt u een kijkje nemen
op: www.judoryukensui.nl

Qui Vive Hockeymeisjes D4
even bij de Amstel Tijgers
Uithoorn - Na een succesvolle
Midwintercompetitie zijn de meiden
van Qui Vive D4, zaterdag 7 februari jl. op bezoek geweest bij een ijshockeywedstrijd van de Amstel Tijgers in Amsterdam. De Amstel Tijgers moesten tegen de koploper:
HYS The Hague. Het was een mooie
en spannende wedstrijd en de meiden (en hun ouders) hebben genoten!! IJshockey is de snelste teamsport ter wereld en met een ho-

ge amusementswaarde. Het is misschien geen sport waar je direct aan
denkt om heen te gaan, maar het is
een aanrader voor het hele gezin.
Daarnaast ben je vanuit Uithoorn in
een half uurtje bij de Jaap Eden Hal
waar de wedstrijden van de Amstel
Tijgers gespeeld worden.
De meiden van de D4 hebben gegild,
gezongen, geklapt en dat heeft geholpen want de Tijgers hebben met

4-2 gewonnen! Zondag 15 februari a.s. spelen de Amstel Tijgers hun
laatste competitiewedstrijd. Hierna zullen de play-off wedstrijden
gespeeld worden, waarvoor de Tijgers zich al geplaatst hebben. Hebt
u zin om de Amstel Tijgers te komen
aanmoedigen, dan bent u van harte welkom. Ze kunnen uw steun zeker gebruiken. Voor meer informatie
over de Amstel Tijgers kijk op: www.
amsteltijgerspro.nl.

Bridgevereniging
De Legmeer
Uithoorn - Woensdagavond 4 februari jl. speelden de leden van
de bridgevereniging De Legmeer
in de zijzaal van het sportcomplex De Scheg, haar derde zitting
van de derde ronde parencompetitie 2008/09. In de “A” lijn met 14 paren speelden Joop van Delft en Toon
Overwater zich met 65,63% naar de
eerste plaats. Met deze score stegen zij van de vierde plaats naar de
eerste plaats in deze competitie met
een gemiddelde van 57,70%. Luuk
Smit en Lijnie Timmer deden het
ook zeer goed, zij werden nu tweede met 63,89% en stegen van de
zesde naar de tweede met een gem.
van 55,23%. Ook het derde paar Ben
ten Brink en Jan Bronkhorst schoten omhoog met de score nu van
60,07% van de zevende naar de derde plaats met een gem. van 53,59%.
In de “B” lijn met 16 paren ging de
eerste plaats naar Froukje Kraaij en
Rini Tromp met 60,42%. Met deze
score stegen zij van de tweede naar
de eerste plaats met een gem. van

57,90%. Ook Tonny en Otto Steegsta stegen één plaats. Met de huidige score van 58,63% staan zij nu
tweede met een gem. van 56,86%.
De derde plaats was voor Gijs de
Ruiter en Thea Kruyk met 57,74%
en Adriaan en Nel Koeleman vierde met 54,74%. Berend Hamer en
To van de Meer waren niet zo goed
op dreef, zij zakten van de eerste
naar de derde plaats in de competitie met een gem. van 53,52%. In de
“C” lijn met 12 paren werden Hetty
Houtman en Tina Wagenaar eerste
met 59,17%. Met deze score werden
zij ook eerste in de competitie met
een gem. van 58,13%. Lenie Pfeiffer
en Ans Voogel werden tweede met
57,50% en stegen van de zesde naar
de tweede plaats met een gem. van
53,89%. De derde plaats in deze zitting was voor Tini Geling en Jo Wevers met 56,25%. Ook Lous Bakker
en Debora van Zantwijk hadden een
kleine inzinking, waardoor zij van de
eerste naar de derde plaats zakten
met een gem. van 53,44%.
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TV Koeriers wint
damesfinale Quakeltoernooi
De Kwakel - In tegenstelling tot de
zeer spannende voorronden tijdens
de damesavonden van het 23ste
Quakeltoernooi, kende de finale een
minder enerverend verloop.
De eerste wedstrijd ging tussen de
veld- en zaalvoetbalsters van Zamida Plantion en de dames van KDO
1, die onder de naam Huur een opblaasfiguur.nl, de finale hoopten te
bereiken. Zamida startte zeer matig, speelde onrustig en zagen Huur
een opblaasfiguur na de eerste tref-

fer gemakkelijk uitlopen naar een
5-0 overwinning. Zij waren met deze winstpartij de eerste finalist deze avond.
De tweede wedstrijd bracht het
sterke TV Koeriers, onder de bezielende leiding van Piet Buskermolen,
en de jonge
Wilnisse veldvoetbalsters van Pink
Panther in het veld. De meiden van
Pink Panther waren niet onder de
indruk van de reputatie van TVK en
trokken enthousiast ten aanval. He-

laas vergaten zij hierdoor hun verdedigende taken nog wel eens, waardoor TVK met prachtig uitgespeelde
aanvallen al snel op een 2-0 voorsprong kwam. En ondanks fantastisch keeperwerk van de goalie van
Pink Panther liep TVK uit naar een
5-0 winst.
De kleine finale om plek drie en
vier ging nu tussen Zamida en Pink
Panther, twee ploegen die elkaar in
de voorronden ook al hadden ontmoet waarbij Zamida met 2-0 de

sterkste was. En ook al betrof het
hier de zogenaamde troostfinale,
beide teams wilden graag de derde plek veroveren. Het publiek werd
dan misschien niet op hoogstaand
voetbal getrakteerd, de spanning
vergoedde in dit geval een hoop.
Zamida kwam door een mooie goal
nog voor, maar zag in de laatste minuten Pink Panther de gelijkmaker
scoren, zodat penalty’s de beslissing
moest brengen. Zamida wist een
zeer goede keepster tegenover zich,
maar schoot driemaal raak, waarbij
alle strafschoppen door het midden
gingen. De laatste beslissende penalty van Pink Panther werd door de
prima keepende goalie van Zamida
gestopt, wat hun de derde plek opleverde.
Voor de grote finale tussen TVK en
Huur een opblaasfiguur waren de
verwachtingen hoog gespannen.
Ook al spelen de dames van TVK in
de zaal een klasse hoger dan Huur
een opblaasfiguur hoopte iedereen een zinderende finale te zien.
Het begin was van beide kanten
voorzichtig, maar als TVK dan eenmaal scoort via een mooie goal uit
de draai begint het te lopen bij de
Piet Buskermolen trein. Snel lopen
ze uit naar 3-0 en net als Huur een
opblaasfiguur een paar keer goede
uitvallen onbeloond ziet, scoort TVK
de 4-0. De dames van KDO 1 blijven
knokken voor dat ene goaltje, maar
het is ze niet gegund en ze zien TVK
zelfs uitlopen naar een 7-0 overwinning.
De penalty in de laatste minuut voor
Huur een opblaasfiguur gaat in de
geest van de wedstrijd dan ook
naast en de tweede plek is hun deel.
Het sterke TV Koeriers wint de 23ste
editie van het Quakeltoernooi en
mogen in januari 2010 de titel weer
komen verdedigen.
De organisatie kan terugkijken op
een mooi toernooi en bedankt dan
ook iedereen die dit mede mogelijk
heeft gemaakt.

KDO genadeloos naar
de slachtbank

Parencompetitie BVK

De Kwakel - Boven het verslag van
vorige week stond de kop ‘Scores
parencompetitie BVK onvoorsTelbaar’ . Dit moest natuurlijk zijn ‘onvoorsPelbaar’. Het scheelt maar 1 letter, maar je krijgt daardoor wel een
heel ander beeld. Zo is het ook met
het bridgen zelf. 1 kaart anders spelen dan je voorganger op hetzelfde
spel kan tot een heel ander resultaat leiden en dat maakt het bridgen
nu juist zo’n boeiend kaartspel. Op
donderdag 5 februari 2009 betraden
44 paren de Kwakelse bridgearena.
15 daarvan waren in de A lijn ingedeeld. Het duurde een hele tijd voor
in die lijn de laatste kaarten waren
gelegd en de uitslag bekend kon
worden gemaakt. Dat gebeurde uiteindelijk aan tafel 1 door de paren
Rees en Gerard van der Post en Ria
Broers en Tiny Mann, maar laatstgenoemd paar werd deze avond wel
1e met een score van 62,85%, dus
deze keer hadden de ‘snellere spelers’ het nakijken. Elly en Jaap van
Nieuwkoop werden 2e met 59,7%
en Kitty en Huub van Beem 3e met
59% precies. Drie paren eindigden
ruim onder de 40% en van die 3 waren Cor en Bep 3e. Na 3 speelavonden gaan Gerda Bosboom en Rina
van Vliet met precies 56% gemiddeld aan kop, maar er zijn 5 achtervolgers met een gemiddelde boven

55%, dus daar is het dringen geblazen.
In de B lijn beten de koplopers in
de totaalstand na 2 avonden in het
zand en eindigden ergens in de onderste regionen. Dat was zeker
niet het geval van Riet en Ab van
Nieuwkerk, want die werden 1e met
59,72%. Met 57,64% bleven PietHein Backers en Huub Kamp aardig in het spoor, evenals Adriaan
en Tiny Kooyman, die precies dezelfde score noteerden. Het verleidde Adriaan Kooyman tot de gedurfde uitspraak dat hij en zijn wederhelft volgende week wel even gaan
doorstoten naar de top 3 van de totaalstand. We zullen zien. Voorlopig
wordt de ranglijst aangevoerd door
Loes kroon en Ria van Zuylen. Trudy en Hetty konden hun goede score van vorige week geen vervolg geven. Zij werden nu 15e. In de C lijn
speelde Roel Knaap opnieuw met
een invaldame en opnieuw eiste hij
een hoofdrol op door met Greet de
Jong afgetekend 1e te worden met
maar liefst 68,4%. Op de 2e plaats
vinden we Jan en Hennie VAN DER
Knaap terug met bijna 66% en Loes
Schijf en Riet Wesselingh legden
met een score van 56,7% beslag op
plaats 3. In deze lijn gaan Roel en
Ida Knaap ruim aan de leiding in het
totaalklassement.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Uithoorn - Dinsdag 3 februari werd
de eerste zitting van de derde competitie gespeeld. Hoge scores vorige week, weliswaar ladderen maar
toch... in de A- en de B- lijn. Het zou
wat beloven. ‘Slechts’ één paar heeft
aan deze verwachting voldaan: Hilly Cammelot en Mieneke Jongsma.
Als zij zo doorgaan hoort u meer van
hen! In de A-lijn, met zestien paren, werd eerste het combipaar Elly van Nieuwkoop/Ank Reems met
60.42%.
Gedeelde tweede Hilly Cammelot/Mieneke Jongsma en Tini Geling/Paula Kniep met 55.36%. Derde werden Froukje Kraaij en Anneke
van der Zeeuw met 54.78%.
In de B-lijn, met elf paren, werden eerste Wil Blansert en Anneke
Rood met 67.19! Tweede Trudy Fern-

hout en Wil Voss met 58.85, ook niet
slecht. Derde Garry van Outersterp
en Irma Kloosterman met 56.88%.
Voor de competitiestand betekent
een en ander dat in de A-lijn Hilly/Mieneke en Tini/ Paula gedeelde
eerste zijn met 55.63%. Tweede het
combipaar Elly van Nieuwkoop/Ank
Reems met 54.76%, tja ‘vreemdgaan’
kost percentage, helaas. In de B-lijn,
zijn eerste Wil Blansert en Anneke
Rood met 67.19%. Zijn zij nog in te
halen? Tweede Trudy Fernhout en
Wil Voss met 58.85%, dames doe uw
best, u kunt het! Toch? Derde Garry
van Outersterp en Irma Kloosterman
met 56.88%. Het kan nog spannend
worden volgende keren.
Ook spelen bij Hartenvrouw? Inlichtingen bij Alice Oostendorp, tel.
0297-540183.

Qui Vive MA2
Zaalkampioen 1e klasse A
Uithoorn - Qui Vive meisjes A2 is
afgelopen zondag in Spaarndam
zaalkampioen in de eerste klasse
A geworden. De voorgaande weekeinden waren de dames ongeslagen
doorgekomen. Als de eerste van de
twee wedstrijden op zondag zou
worden gewonnen dan was Qui Vive door de rest niet meer in te halen. Amstelveen MA1, op dat moment 2e in de poule, werd op karakter verslagen. Het doel van Amstelveen leek door een goede keepster
lange tijd een onneembare vesting
maar door fanatiek te verdedigen
en continu de aanval op te zoeken
werd Amstelveen met 3-1 verslagen

en was het kampioenschap binnen!!
Daarna zorgden de dames nog voor
een kleine stunt. Hun laatste wedstrijd tegen HIC werd er wat minder
gedreven gespeeld. In korte tijd keken de dames dan ook tegen een 40 achterstand aan. Na de rust werd
er weer duidelijk geconcentreerder
gespeeld maar werden er nog teveel
kansen niet verzilverd. Toen maakte Qui Vive handig gebruik van de
spelregels. Groot was de verrassing
toen de keepster naar de kant werd
gehaald in ruil voor een extra aanvalster. Met dit slot offensief hebben de dames dan toch de eer gered (5-3)!

De Kwakel - Voor KDO stond afgelopen zondag een zeer belangrijke uitwedstrijd op het programma tegen sv. Ouderkerk. Ouderkerk
had op voorhand één punt minder
dan KDO met één wedstrijd minder
gespeeld. Kortom, om niet verder af
te glijden op de ranglijst, mocht er
deze middag absoluut niet verloren
worden.

KDO begon de wedstrijd redelijk en
was zonder goed te spelen de eerste
35 minuten de bovenliggende partij.
Er werden echter geen kansen gecreëerd waardoor Ouderkerk in de
wedstrijd kon blijven. De laatste tien
minuten van de eerste helft waarschuwde Ouderkerk KDO en kreeg
haar eerste kansen. Tot doelpunten
leidde dit niet, zodat er met een 0-0
stand gerust kon gaan worden.

Chelly Drost bij KNVB
Uithoorn - De Uithoornse Chelly Drost is door de KNVB (district
West 1) geselecteerd voor het districtsteam meisjes onder 14. Chelly behoort hierdoor bij de 100 beste
meisjes onder 14 van Nederland.
Een knappe prestatie
De KNVB organiseert dit seizoen
meerdere activiteiten voor dit team.
Op 17 en 18 februari is er onder andere een tweedaags trainingprogramma. Het seizoen wordt in mei
afgesloten met een groot toernooi

waar alle KNVB districtteams aan
meedoen. Chelly voetbalt bij de
voetbalvereniging Legmeervogels
samen met jongens in de D1. Ze
speelt voornamelijk linkshalf.
Dit is ook haar positie in het KNVBteam. De D1 van Legmeervogels
staat vijfde in de hoofdklasse B en
doet het dus heel goed. Trainers
Bas Sack en Thijs Lefferts leren dit
team de basiskennis van het voetbal. Chelly speelt met veel plezier al
vanaf de F pupillen bij Legmeervogels.

Weer superscores bij BVU
Uithoorn - Na de B- lijn timmeren
nu ook de C- tjes aan de weg met
topscores. Elisabeth van den Berg &
Maarten Breggeman en Hilly Cammelot & Mineke Jongsma maakten
duidelijk dat ook in de lagere regionen gepresteerd wordt. Hilly en Mineke behaalden een keurige tweede plaats met 67,08% en Elisabeth
en partner kwamen zelfs op 70% uit,
zodat ze in de (nog prille) 2e ronde fier aan kop gaan. Misschien is
“eerste gewin katte gespin”, maar
toch! Ook Chiel van Beek & Fons
Roelofsma (58,75%), Tiny & Bram
van Klaveren (57,5%) en Riki Spook
& Theo van Vliet (56,25%) bleven in
het spoor van de sterkste van deze avond. Ada van Maarseveen &
Jan Visser hadden met 46,25% hun
avond niet en verspeelden zo hun
eerste plaats totaal, voorlopig! In de
B-lijn deden Nel de Ruiter & May
Verhoef het wederom erg goed met
nu een 2e plaats en 55,42%. To van
der Meer, van de zelfde krasse generatie als May, pikte met partner
Tineke van der Sluys echter knap
de eerste plaats in met 58,33%. Ada
Keur & Marion Wiebes beginnen
zich in deze lijn thuis te voelen gezien hun 3e plaats met 55% precies.

Greet & Henk Stolwijk en Loes Kroon
& Theo Vermeij kwamen uit op een
gedeelde 4e plek met 52,08%. De
coryfeeën van de A-lijn geven elkaar niets toe. Greetje van den Bovenkamp & Ria Wezenberg trokken
nu aan het langste eind met 56,67%.
Bep & John de Voijs zaten ze op de
hielen met 55,50% en ook Marineke
Lang & Martin Kok en Kokkie van
den Kerkhoven & Corrie Smit volgden op de voet met respectievelijk 54,5 en 54%. Wim Baars & Marcel Dekker (52,92%) bleven Nico
van der Meer & Hans Wagenvoort
(50,83%) net voor. Onderin maken
Gertrude Doodkorte & Trudy van
den Assem en Ineke Hilliard & Huib
van Geffen benarde tijden door met
hun resultaten van 43 en 44,5% en
ook de clubkampioenen van vorig
jaar, An & Bert Pronk, hebben met
46,25% nog niet de juiste richting
gevonden.
Wilt u wel de goede weg inslaan,
kom dan bridgen bij Bridge Vereniging Uithoorn. Elke maandagavond
vanaf 19.15 uur in de barzaal van
Sporthal De Scheg. Voor inlichtingen de secretaris Marineke Lang,
tel. 0297 569432, na 18.00 uur!

In de rust benadrukte trainer Ron
Langhout dat KDO alles uit de kast
moest gaan halen om een in zijn
ogen verlossende 0-1 te maken.
Niks bleek minder waar, want KDO
kwam slecht uit de kleedkamer. In
de 55e minuut kreeg Ouderkerk een
vrije trap op 20 meter toegewezen
na een onnodige overtreding op
het middenveld. Uit deze vrije trap
zou ook de openingsgoal vallen, zodat KDO tegen een 1-0 achterstand
aankeek. Na deze mokerslag was

KDO de weg kwijt en Ouderkerk
nam volledig het heft in handen.
Trainer Langhout probeerde door
het inbrengen van Martijn Bouman
aanvallender te gaan spelen en het
tij nog te doen keren, maar ook dit
leverde niet het gewenste effect op.
Uiteindelijk zou KDO deze middag
met 3-0 verliezen. KDO speelde inspiratieloos en zonder enige vorm
van passie en in de 88e minuut miste topscorer Rick Kruit zelfs nog een
penalty, wat typerend was voor het
KDO op dit moment.
Door deze keiharde nederlaag is
KDO verder gezakt op de ranglijst
en is nu terug te vinden op een teleurstellende negende plaats. Aanstaande zondag staat er wederom
een kraker op het programma, want
dan komt nummer elf BSM naar
de Vuurlijn. KDO zal veel beter voor
de dag moeten gaan komen om het
seizoen niet in mineur te gaan eindigen.
Let op: KDO heeft minimaal één
wedstrijd meer gespeeld dan haar
naaste concurrenten.
Onder het motto ‘geen woorden,
maar daden’ dient er aanstaande
zondag gewonnen te worden. Met
minder mag helemaal niemand tevreden zijn.

8-Weekse clinic hardlopen
gaat in maart van start
Regio - Dit voorjaar organiseert
Hardloopadvies.nl in samenwerking
met de atletiekverenigingen van
Mijdrecht en Uithoorn, AKU en de
Veenlopers, een achtweekse hardloopclinic.
Vanaf 7 maart begint er een nieuwe
serie trainingen voor zowel de startende als meer gevorderde hardlopers.
Wekelijks train je 1,5 uur onder leiding van een ervaren trainer. Daarnaast word je tijdens deze clinic o.a.
voorzien van een trainingsschema en je leert van alles over diverse onderwerpen, zoals ademtechniek, hardloopstijl, kleding & schoenen, voeding & afvallen, trainen met
een schema, blessures & blessurepreventie.
Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul
af aan wordt toegewerkt naar 3 of 5
km hardlopen.
De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en gezellig samen
trainen. Iedereen kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. Tijdens de clinics komen diverse theoretische aspecten
aan bod:
de meer geoefende hardlopers worden tijdens de clinics voorbereid op
10 km hardlopen. Hierbij wordt er
onder andere aandacht besteed aan

het verbeteren van de looptechniek,
snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding. Gezamenlijk trainen
voor één doel wordt altijd als gezellig, inspirerend en motiverend ervaren.
En bovendien: met de juiste begeleiding en ‘een stok achter de deur’ ga
je zeker je doel halen! Er zijn meerdere groepen, dus iedereen kan op
zijn of haar eigen niveau trainen.
Locaties
Mijdrecht: Wickelhof Park. In
Mijdrecht wordt op zaterdagochtend getraind. De eerste training in
Mijdrecht is op zaterdagochtend 7
maart van 9.30 u tot 11.00 u.
Uithoorn: de trainingen vinden
plaats op en rondom de atletiekbaan van Uithoorn, gelegen in het
sportpark Randhoorn. In Uithoorn
wordt op zondagochtend getraind.
De eerste training in Uithoorn is op
zondagochtend 8 maart van 9.30 u
tot 11.00 u.
Kosten: 40 euro per deelnemer.
Enthousiast? Kijk op www.hardloopadvies.nl voor alle informatie en het
inschrijfformulier.
Aanmelden kan tot 1 maart bij Julitta Boschman via email info@hardloopadvies.nl of telefonisch (06
48762155).
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G.V.M’79 meisjes
turnen eerste voorronde
verplichte oefenstof
Mijdrecht - Zaterdag 7 februari j.l werd de eerste voorronde dividie 5,6 en 7 verplichte oefenstof geturnd in de sporthal Galgenwaard te
Utrecht.
In de eerste wedstrijdronde was het
de beurt aan zowel de jongsten als
oudsten G.V.M turnsters van deze
dag. Ilse Meeuwis deed mee in divisie 7 categorie jeugd NTS 11. In een
deelnemers veld van 31 turnsters
wist Ilse een keurige 17de plaats te
bemachtigen. Ook Lynn de Bruin en
Sarah Roodenburg kwamen in de
eerste ronde uit in divisie 7 catogorie instap NTS 14.Deze twee G.V.Mkanjers eindigden met een verschil
van maar 0,150 na elkaar. De 8ste
plaats was voor Sarah en voor Lynn
was er de 7de plaats in een deelnemers veld van maar liefst 29 turnsters een prima prestatie! Voor de
jongste G.V.M turnstertjes was het
hun eerste wedstrijd in divisie 6, NTS
14, en dat is heel iets anders dan de
onderlinge wedstrijden en dus reuze
spannend! Er deden 27 turnstertjes
mee en Tess Geerts wist keurig op
de 15de plaats te eindigen. Voor Elise Kop was er de 6de plaats en net
buiten het podium op de 4de plaats
eindigde Laisa Hartong en de 2de
plaats op het podium was er voor
Babette Veenbrink.
Een prima prestatie van deze jonge
turnstertjes.
Tweede wedstrijdronde
In de deze ronde was het voor Sara
Kroon haar debuut in divisie 7, pupil 1, NTS 13.
Haar trainingsmaatje Femke Blom
was ziek en zo alleen voor G.V.M in
deze catogorie uit te komen maakte het nog spannender. Er deden
26 turnsters mee en Sara zorgde
voor een echte verrassing door een
mooie 3de plaats te behalen. In divisie 6 categorie instap NTS 13 deden
er totaal 27 turnsters mee en drie
van hen kwamen uit voor G.V.M.
Op de 13de plaats eindigde Joyce
Brands, Marjolein Werhoven wist

beslag te leggen op de 11de plaats
en een mooie 2de plaats was er voor
Lynn Loman.
Beetje pech
In de derde ronde kwamen in divisie
6, pupil 1, NTS 12 twee turnsters uit
voor G.V.M.
Er deden 24 turnsters mee. De 13de
plaats was er voor Maxime Kok, die
dit jaar voor het eerst uitkomt in divisie 6, een prima prestatie dus van
Maxime. Melissa Oudhoff werd netjes 8ste. In divisie 6, pupil 2 NTS 11
kwamen voor G.V.M drie turnsters
uit, Joline Twaalfhoven, Amy Loman
en Romy de Kuijer. Lisa van Scheppingen had zich afgemeld wegens
ziekte. Met Joline ging het mis op
de balk, bij een val op dit toestel
blesseerde zij zich aan haar voet,
vervolgens heeft zij nog op de vloer
geturnd, maar moest toen toch de
wedstrijd staken, dat was pech! Amy
Loman turnde een goede wedstrijd
en behaalde de 3de plaats en voor
Romy de Kuijer was er een gouden
eerste plaats!
Vierde
Begon de vermoeidheid zich bij de
jury leden en trainsters af te tekenen de turnsters van deze laatste
ronde verschenen lekker fris en fit
op de wedstrijdvloer. In divisie 7, pupil 2 NTS 12 kwam voor G.V.M Lotte Zoutman uit. Lotte, die altijd wat
moeite heeft met de sprong, liet zien
dat zij dit toch wel kan! Zij werd dan
ook keurig 5de. In divisie 5, pupil 1,
NTS 11, waren het Saki Kato en Florien Werkhoven die G.V.M vertegenwoordigde op deze wedstrijd.
Er deden 17 turnsters mee, Saki
werd keurig 6de en Florien was deze dag in topvorm en voor haar was
er dan ook een welverdiende eerste
plaats!
Er wordt teruggekeken op een gezellige en goed geturnde wedstrijd
en ze gaan verder trainen voor de
tweede voorwedstrijd die op zaterdag 21 maart in Breukelen gehouden wordt.

8-weekse clinic hardlopen
gaat in maart van start
Regio - Dit voorjaar organiseert
Hardloopadvies.nl in samenwerking met de atletiekverenigingen
van Mijdrecht en Uithoorn, AKU en
de Veenlopers, een 8 weekse hardloopclinic. Vanaf 7 maart begint er
een nieuwe serie trainingen voor zowel de startende als meer gevorderde hardloper.
Wekelijks train je 1,5 uur onder leiding van een ervaren trainer. Daarnaast word je tijdens deze clinic o.a.
voorzien van een trainingsschema en je leert van alles over diverse onderwerpen, zoals ademtechniek, hardloopstijl, kleding & schoenen, voeding & afvallen, trainen met
een schema, blessures & blessurepreventie.
Voor de beginnende hardlopers
hebben de trainingen het karakter
van Start to Run waarbij er van nul

af aan wordt toegewerkt naar 3 of 5
km hardlopen. De nadruk ligt hierbij op een verantwoorde opbouw en
gezellig, samen trainen. Iedereen
kan aan deze starterscursus meedoen, ongeacht leeftijd of conditie. Tijdens de clinics komen diverse
theoretische aspecten aan bod:
De meer geoefende hardlopers worden tijdens de clinics voorbereid op
10 km hardlopen. Hierbij wordt er
onder andere aandacht besteed aan
het verbeteren van de looptechniek,
snelheid en specifieke wedstrijdvoorbereiding.
Gezamenlijk trainen voor één doel
wordt altijd als gezellig, inspirerend
en motiverend ervaren. En bovendien: met de juiste begeleiding en
‘een stok achter de deur’ ga je zeker je doel halen! Er zijn meerdere
groepen, dus iedereen kan op zijn of
haar eigen niveau trainen.

Kees van den Brand en
Luc Verwijs turnen de
kwartfinale NK
De Ronde Venen - Kees van den
Brand (9) uit Mijdrecht en Luc Verwijs (8) uit Wilnis hebben een mooie
stap gezet op weg naar het Nederlands Kampioenschap turnen, dat in
juni wordt gehouden. De jonge turners eindigden afgelopen zaterdag
bij de kwartfinale in Noord-Scharwoude als derde en vierde. Het verschil tussen de trainingsmaatjes was
slecht vijfhonderdste punt.
Luc en Kees, die bij TOOS Waddinxveen trainen, komen uit in de categorie instap eerste divisie, een sterk
veld met turners die aan elkaar gewaagd zijn. Zaterdag zaten de jongens hun directe concurrenten uit
Alphen aan den Rijn flink op de hielen. Twee weken geleden, in de districtfinale van Zuid-Holland, was het
verschil nog een paar punten. Nu
hadden ze slechts één punt achterstand op de nummer twee. Kees
maakte vooral indruk op vloer en
met zijn rekoefening. Op vloer turnde hij een prima overslag en ook zijn
handstand heffen en arabier flikflak
kwamen goed uit de verf. De beloning: een 18.05. Als enige turnde Kees daarna aan rek een echte
‘los om’. Ook zijn wegzetsalto lukte uitstekend. Terecht kreeg hij de
hoogste score (18.35). Luc was zaterdag de sterkste op sprong. Voor
zijn hoeksalto en handstand-platval
kreeg hij van de jury een 18.40. Ook
turnde hij super op brug, met on-

der meer een mooie ‘kip-beweging’.
Voor het eerst dit seizoen liet hij zien
dat hij het zwaaien naar handstand
nu echt onder de knie heeft. Hij
kreeg een 17.55, de op één na beste
score. Trots mogen de jongens verder zijn op wat ze lieten zien op voltige. Het was de eerste keer dat zij
een oefening met de hoogste moeilijkheidsgraad turnden: in totaal 12
flanken met een aantal moeilijke
draaien (‘spindel’ en ‘stockli’) erin.
Helaas vond de jury dat ze nog wat
schoonheidsfoutjes maakten, want
de scores vielen een beetje tegen
(16.95 en 16.90), maar het was toch
een mooie mijlpaal.
Jeffrey Wammes
Aan het eind van de wedstrijd was
het nog even spannend wie van de
jongens de hoogste score had. Uiteindelijk bleek dat Kees derde was
geworden met 102.80 punten. Luc
zat daar vlak achter met een score van 102.75. Een bronzen medaille
zat er helaas niet in voor Kees, omdat bij de medaille-uitreiking twee
districten werden samengevoegd.
Extra jammer, omdat de plakken
werden omgehangen door topturner Jeffrey Wammes. Begin april is
er een tweede kwartfinale, maar die
is slechts voor de vorm. Met dit resultaat zijn Kees en Luc al zeker van
een plaats in de halve finale NK begin mei.

Locaties:
Mijdrecht: Wickelhof Park. In
Mijdrecht wordt op zaterdagochtend getraind. De eerste training in
Mijdrecht is op zaterdagochtend 7
maart van 9.30 u tot 11.00 u.
Uithoorn: de trainingen vinden
plaats op en rondom de atletiekbaan van Uithoorn, gelegen in het
sportpark Randhoorn. In Uithoorn
wordt op zondagochtend getraind.
De eerste training in Uithoorn is op
zondagochtend 8 maart van 9.30 u
tot 11.00 u.
Kosten: 40 euro per deelnemer
Enthousiast? Kijk op www.hardloopadvies.nl voor alle informatie en het
inschrijfformulier.
Aanmelden kan tot 1 maart bij Julitta Boschman via email info@hardloopadvies.nl of telefonisch (06
48762155).

Is uw huisdier
zoek?
Dierenbescherming Aalsmeer en
omstreken.
Houdt een lijst bij van vermiste en gevonden
huisdieren. De vermist- en gevondenlijn is van
maandag t/m vrijdag tussen 10.00-12.00 uur bereikbaar onder 0297-587095.
Buiten kantoortijden: 06-18762593.
Zie ook onze website
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Asiel Amstelveen, tel. 020-6431440
bereikbaar van 13.00 uur tot 16.00 uur.
Dierenambulance, tel. 06-53315557.
Vermist.
- Eems in Uithoorn; rode kater met witte bef, witte snuit met rode
vlek, gecastreerd, niet gechipt, 15 jaar. Zijn naam is Joris.
- Irislaan 51 in De Kwakel; bruincyperse kater met witte snuit,
witte bef en wittepootjes.
- Herenweg in Vinkeveen; een cyperse, slanke kater. Hij heet Siep.
- Bovenkerkerweg 127 (tuinencomplex) grens Uithoorn Amstelveen;
poes, wit, zwarte bril, zwarte oortjes, rechteroor van binnen wit,
grote zwarte linkerkant, zwarte staart. Ze is 3 1/2 jaar en heet
Mimi.
Gevonden:
- Engelenlaan in Amstelhoek; poes bruin/beige
- Oosterlandweg t/h 37 Mijdrecht; grijze cyperse kat, witte sokjes.
- Ringdijk in Mijdrecht; Chi huahua, reu, zwart-bruin met bruine
pootjes.
- Helmstraat 2 Mijdrecht; ongecastreerde kater, ongeveer 6 maanden,
rood/wit witte pootjes, bef linkerkant snuit/witte streep over neus
- Ringdijk 10 in De Kwakel; lapjeskat
- Watertuin in Wilnis; kat, wit, rug licht cyp., witte bef, witte pootjes
Goed tehuis gezocht voor:
- Bullterriër, reu, 1 jaar oud, kan niet met andere reu in huis, lief voor
kinderen. Hij heet Rambo.

Zaalvoetbaltoernooi
Hertha spannende
finaledag
Wilnis - In de Willisstee in Wilnis
werden zondag 8 februari de finale wedstrijden gespeeld van het traditionele zaalvoetbaltoernooi van s.v.
Hertha. Vanaf de eerste wedstrijden
op 11 januari werd er op 5 zondagen de hele dag door de jeugd van
voetballend Vinkeveen gestreden
om de bekers. Dit jaar gesponsord
door Super de Boer, locatie Zuiderwaard.
In Poule 5, de allerjongsten , ging de
finale tussen Vitesse en Ajax; en net
als die dag in de Eredivisie won Vitesse na een spannende wedstrijd.
Damian, Jordi, Shane, Mitchel, Mika,
Max en Ernst Leon, gefeliciteerd!
Veel oma’s, opa’s, ouders en andere
belangstellenden zorgden tijdens de
ereronde voor een daverend lawaai
vanaf de tribunes.
De keeperstrofee voor de allerjongsten werd gewonnen door Wesley
Kamerman, net voor Kjelld Bartman
en Bas Vianen.
Bij de poule van Spaanse ploegen,
de E-junioren en de meiden van de
MD1, ging de titel naar de ploeg
van Sevilla, met Sep als topscorer

en Emily en Famke als geheime wapens.
In Poule 3 met de D’s en de C2 spelers leek het Nederlands-team onbedreigd te gaan winnen. Doordat Engeland in de laatste wedstrijd Duitsland bijna met 13 goals
verschil versloeg werd het toch nog
spannend. 1. Nederland, 2. Engeland en 3. Frankrijk.
In Poule 2, met de spelers van de C1
en B2 en de MB1 van Danny Bierman, werd Olympique Marseille op
de slotdag winnaar doordat Nancy
thuis niet wist te winnen van Metz,
de ploeg van Peter Blokland. De beker ging terecht naar de ploeg van
Koen, Joost, Jurriene, Marco , Michael en Steffi. De beste keeper
van het toernooi werd net als vorig
jaar Laurens van Zwieten, keeper in
Poule 1.
De titel daar ging naar Rubin Kazan,
Russisch kampioen en sterker na 5
speelronden dan 2. Spartak Moskou
3. Zenith St.Petersburg en 4. Dynamo Kiev.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

