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Korver Makelaars O.G. B.V.

Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht

Locatie: tegenover het gemeentehuis

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

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

www.bms-travellers.nl

Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
oost- of zuidelijk Afrika.
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De Ronde Venen - Er zijn weinig 
vrouwen met een andere nationali-
teit die fitnessen. Wat voor de door-
snee Nederlandse vrouw heel ge-
woon is, is voor vrouwen van wie de 
wieg in een ander land heeft gestaan 
veel minder gewoon. Die vinden het 
nog lang niet vanzelfsprekend dat ze 
in een groep sporten om hun lijf in 
conditie te houden. Vanuit de Stich-
ting Maghariba is Quassima Asafi-
ati de contactvrouw voor de vrou-
wen die de stap naar sporten willen 
gaan zetten. Het komt de laatste tijd 
steeds vaker voor dat o.a. Turkse da-
mes de wandelschoenen aantrekken 
en gezamenlijk wandelen langs de 
polderwegen. Een goede zaak vindt 
Quassima, want zij weet maar al te 
goed hoe belangrijk bewegen is voor 
de mens. Zo is er ook een vrouwen-
groep ontstaan die in het Mijdrecht-
se zwembad baantjes trekt en zo ac-

tief bezig is in het water. 
Dat zwemmen heeft nogal wat voe-
ten in de aarde gehad. De moslim-
vrouw mag op basis van haar geloof 
niet samen zwemmen met mannen 
of door buitenaf gezien kunnen wor-
den door mannen.

Minder fijn
Ondanks het geloof vinden wat ou-
dere vrouwen het sowieso minder 
fijn om met mannen te zwemmen, 
ze voelen zich ongemakkelijk/beke-
ken en worden afgeleid. Daarom zijn 
er speciale voorzieningen getroffen 
die de bezwaren opheffen, waardoor 
ook deze vrouwen actief de zwem-
sport kunnen beoefenen. Dat wil 
Quassima nu ook mogelijk gaan ma-
ken op het gebied van fitness. In het 
nieuwe gezondheidscentrum Hof-
land is een praktijk voor fysiothe-
rapie gevestigd die maar wat graag 

haar deuren opent voor de groep 
vrouwen. Quassima: “Ik wil Jeroen 
Morssink hier ook voor bedanken. 
Onder leiding van fysiotherapeu-
ten kan er actief worden gesport. Er 
zijn al groepen opgestart waaraan al 
flink wordt deelgenomen, maar als 
er vrouwen zijn die hier ook aan mee 
willen doen, zijn ze natuurlijk van 
harte welkom.”
Quassima verwacht veel van vrou-
wenactiviteiten in De Ronde Ve-
nen. Vorig jaar werd er al een vrou-
wendag georganiseerd in het VLC 
die druk werd bezocht. Er werd 
toen gegeten, gekletst en gela-
chen. Velen keken hun ogen uit tij-
dens de modeshow, je kon je met 
henna laten beschilderen, het was 
vooral een gezellige en geslaag-
de avond. Voor nadere inlichtingen 
kunt u Quassima gewoon mailen:  
mevrouwtje_q@hotmail.com.

Niet gemengd sporten voor 
vrouwen toch mogelijk!

Uithoorn – Wethouder Levenbach, 
maar ook bijna de voltallige Uit-
hoornse raad, waren donderdag-
avond heel duidelijk in hun stand-
punt over de plannen rond de Knip 
en ook over de plannen over de Ga-
ragevariant. Beiden gaan gewoon 
door in de voorbereiding. 

Ondanks de brief op poten van de 
provincie Utrecht die twee weken 
geleden bij de gemeente binnen-
kwam en ondanks de wetenschap 
dat er de komende dagen ook een 
brief van de provincie Noord-Hol-
land komt waarin blijkbaar staat dat 
ook zij niet meer zo blij zijn met de-
ze plannen. In een bijna drie pagi-

na‘s tellende brief laat het college 
de provincie Utrecht weten, dat zij 
wel degelijk op de hoogte konden 
zijn van de plannen. “Het besluit van 
de Knip is al twee jaar geleden ge-
nomen door de raad en de plannen 
rond de brug bij Amstelhoek waren 
ook bij de provincie bekend. 
In de brief aan de provincie staat o.a: 
“Sinds de herstart van het project 
N201 eind jaren negentig, is door 
alle bij het project betrokken partij-
en als uitgangspunt gehanteerd dat 
de leefbaarheid van o.a. de kernen 
Uithoorn en Amstelhoek vereist dat 
doorsnijding door de huidige N201 
van Uithoorn en de Amstelhoek 
wordt beëindigd.

Levensvatbaar
“Voor Uithoorn gold daarnaast het ar-
gument dat de aan beide zijden van 
de N201 aanwezige delen van het 
Dorpscentrum moeten worden aan-
eengesmeed, opdat een aantrekke-
lijk, levensvatbaar Dorpscentrum kan 
ontstaan. Dit principe is door alle bij 
dit project betrokken partijen, provin-
cie Noord-Holland, provincie Utrecht, 
de gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Amstelveen, Uithoorn, De 
Ronde Venen, Rijkswaterstaat en 
de Stadsregio Amsterdam, omarmd. 
Vervolgens is dit principe bij de ste-
delijke ontwikkeling in het Dorpscen-
trum ook iedere keer door de pro-
vincie Noord-Holland geaccepteerd 

in die gevallen waarbij planologi-
sche procedures moesten worden 
gevoerd. Voor het weggedeelte ter 
hoogte van het Dorpscentrum in Uit-
hoorn is daarbij uitgegaan van een 
zogenaamde bloemenzakenweg. In 
de nieuwsbrief van 2006 van het pro-
jectbureau N201 stond hierover:

Terrasjes
2011: De dorpskernen zijn autoluwe 
zones waar het bruist van de acti-
viteiten. Fietsers en voetgangers be-
wegen zich ontspannen door het 
centrum. Terrasjes in alle soorten en 
maten en een hoogwaardig winkel-
aanbod, voor jong en oud, kenmer-
ken de hoofdstraat. Slechts nog een 
klein stukje asfalt, bij de bloembak-
ken in het centrum, herinnert nog 
aan de oude N201. De tijd dat de 
weg het dorp doorsnijdt, lijkt dan al-
lang voorbij.” 
Vervolg elders in deze krant.

College en raad Uithoorn hebben lak aan brieven provincies

”Besluiten over Garagevariant 
en de Knip blijven staan!”

Hennep aangetroffen
Vinkeveen - Op zaterdagmiddag 
werd een hennepkwekerij aange-
troffen in een woning. Omstreeks 
15.40 uur gingen agenten na bin-
nengekomen informatie pools-
hoogte nemen bij een woning aan 
de Snippenlaan. In de woning werd 

een hennepkwekerij aangetroffen 
van 106 planten. In een vertrek wer-
den geknipte henneptoppen aange-
troffen. Vier personen in de leeftijd 
van 29 tot 40 jaar uit Bodegraven 
en Utrecht werden aangehouden en 
ingesloten voor verhoor.

DE KLETSMAJOOR
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Connecties
Waar er op televisie door partijleiders en fractievoorzitters van 
landelijke partijen druk wordt gedebatteerd over gemeente-
raadsverkiezingen, laat De Ronde Venen dit alles rustig aan zich 
voorbijgaan. Geen gemeenteraadsverkiezingen voor De Ronde 
Venen, dit alles door de aankomende herindeling met waar-
schijnlijk Abcoude. Het CDA heeft tijdens de herindelingspro-
cedure de laatste jaren vol trots verkondigd dat zij nauwe con-
tacten heeft met haar leiders in Den Haag. Dat zij door deze 
connectie als eerste op de hoogte zouden worden gebracht van 
een coalitiebreuk verbaast waarschijnlijk vriend en vijand. Waar 
Ferry Mingelen en Frits Wester nog rustig wachten op het grote 
woord over de breuk, plaatst het CDA De Ronde Venen al grote 
landelijke verkiezingsborden waarop niemand minder dan hun 
politiek leider, ons aller minister-president Jan Peter Balkenen-
de, prijkt. Of het daadwerkelijk zo is dat het CDA De Ronde Ve-
nen iets weet wat heel de parlementaire journalistiek zou willen 
weten, of de wens de vader van de gedachte is, dat zal de toe-
komst moeten leren.

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

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

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 en 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 en 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, 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

 De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan 
 ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien 
 u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u zich aanmelden 
 bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

AGenDA ROnDe tAfel GeSpReKKen OMGeVinG,
Op WOenSDAG 17 febRuARi 2010, AAnVAnG 19.30 uuR

in Het GeMeenteHuiS te MijDRecHt

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

1. OnDeRWeRpen VAnuit Het cOlleGe:
A. Toekomstvisie gebied Rondweg – Stationslocatie Mijdrecht 

(raadsvoorstel nr. 0089/09) (90 minuten)
 Onderzoek heeft plaatsgevonden naar de toekomst van de Rondweg en 

de Stationslocatie Mijdrecht. Op basis hiervan wordt de raad een voorstel 
gedaan voor het tracé van de verlegde Rondweg in combinatie met een 
denkrichting voor de herontwikkeling van het totale gebied rondweg/Stati-
onsgebied Mijdrecht. Tevens wordt voorgesteld, de projectopdracht voor het 
eerste deelproject, het realiseren van een doorsteek van de Rondweg naar de 
Nijverheidsweg, vast te stellen.

2. OnDeRWeRpen AAnGeDRAGen VAnuit De RAAD:
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten / mededelingen) (15 minuten)
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan 

de orde te stellen, op het terrein van Bestuur en Middelen, en mededelingen 
te doen.

Vinkeveen - Het project Doorvaart de Heul. Al heel 
veel over gezegd en geschreven en nog steeds zijn de 
plannen niet rond. Op 2 december 2009 is in het RTG 
Omgeving de nota van uitgangspunten voor het project 
Doorvaart De Heul besproken. Hierin zijn meerdere 
vragen gesteld. Dit was voor uw raad aanleiding om 
de behandeling van de nota van uitgangspunten uit te 
stellen naar een volgende raadsvergadering. Afgelopen 
week kwam het college met informatie naar de raad 
toe in een uitgebreide brief. Zij schrijven: 
Op donderdag 18 januari wordt van 19.30 uur tot 
21.00 uur een presentatie gehouden om u een 
nadere toelichting te geven op het proces en de 
uitgangspunten. U bent dan in de gelegenheid vragen 
te stellen en aan te geven hoe het vervolg en de 
planning ingestoken worden.
Hieronder geven wij aan op welke wijze wij de vragen 
in het RTG hebben beantwoord. Verder geven wij 
u de beantwoording van de resterende vragen. Tot 
slot geven wij hieronder aan dat het van belang 
is dat u uiterlijk op 4 maart het besluit neemt op 
het aangepaste raadsvoorstel. De provincie heeft 
momenteel een subsidiebedrag van 75% van de 
uitvoeringskosten als reservering opgenomen. Hiervoor 
is het noodzakelijk dat het project in 2012 gerealiseerd 
is. Verdere vertraging kan ertoe leiden dat de subsidie 
vervalt. 

Aangepast raadsvoorstel 
Om te komen tot een nadere toelichting op de nota 
van uitgangspunten en de beantwoording van alle 
vragen, is een aangepast raadsvoorstel gemaakt. Wij 
hebben u op 5 januari geadviseerd dit raadsvoorstel 
te behandelen in de eerstvolgende raadsvergadering. 
Tijdens het RTG van 21 januari gaven twee raadsleden 
aan dat de volgende vragen niet zijn beantwoord: 
a. Toepassing van artikel 75 van de Flora en Faunawet.
b. De problematiek van de vaarroute in zijn geheel. 

Gevraagd wordt wat er wordt gedaan aan het feit 
dat er slechts een deel van de vaarroute wordt 
verbreed terwijl verderop in de vaarroute de 
vaargeul ook smal is. 

Het is duidelijk dat het onderzoek naar de flora en 
fauna straks bij de uitwerking een belangrijke plaats 
zal innemen. Op dit moment is er sprake van agrarisch 
gebied. De te ontwikkelen natuurwaarden in de 
Ecologische Hoofdstructuur en de Groene Ruggegraat 
zijn nu nog niet aanwezig. Wel zal bij de realisatie 
van de nieuwe doorvaart en het wandel- en fietspad 
op de toekomstige ontwikkeling zo goed als mogelijk 
ingespeeld worden. Bij de uitwerking van de nota van 
uitgangspunten zal dit zeker een plaats krijgen. 

Smalle doorvaart
De beantwoording onder vraag b kan herleid worden 
uit de bijlage van het aangepaste raadsvoorstel. 
Hierin komt naar voren dat de smalle doorvaart bij De 
Heul in de totale vaarroute het belangrijkste obstakel 
vormt. Dit door het ontbreken van overzicht en het 
ontbreken van wachtvoorzieningen waar schepen 
in afwachting van tegemoetkomend verkeer, zonder 
in de weg te liggen, kunnen afmeren. Indien een 
recreatieschip vanuit de Vinkeveense Plassen richting 
de Heulbrug vaart, kan hij niet zien of er schepen 
tegemoet komen varen. Indien er wel tegemoetkomend 
verkeer nadert, is er géén wachtplaats aanwezig waar 
hij kan wachten op dit tegemoetkomend verkeer. 
Hij is dan genoodzaakt achter uit te varen met de 
nodige opstoppingen tot gevolg. Door de doorvaart te 
verleggen en te verbreden ontstaat er wel ruimte om 
te passeren. Wachtplaatsen kunnen dan aangelegd 
worden. Schepen kunnen gebruik maken van die 
wachtplaatsen om te wachten op tegemoetkomend 
verkeer zonder in de weg te liggen. Ook ontstaat er na 
de verlegging van de doorvaart aan beide zijden van 
de brug overzicht op tegemoetkomend vaarverkeer. 
Het schip uit de richting van de Vinkeveense Plassen 
heeft zicht op het tegemoetkomend verkeer en kan 
hierop anticiperen. Ook het schip vanaf de Heulsloot 
heeft overzicht op de schepen vanaf de Vinkeveense 
Plassen. Van belang is dat in de nieuwe situatie de 
brugwachter in staat is zijn regulerende taak uit 
te voeren. Door het overzicht dat ontstaat na de 
verlegging is hij in staat de benodigde aanwijzingen te 
geven. In de bestaande situatie is dit niet het geval. 

Andere locaties
Op twee andere locaties op de vaarroute is er ook 
sprake van een smalle doorvaart. Deze obstakels 
zijn echter minder groot, omdat op die locaties 
wachtvoorzieningen aanwezig zijn. Schepen kunnen 
hier wachten op tegemoetkomend verkeer zonder in 
de weg te liggen of achteruit te hoeven varen. 

De griffier gaf daarnaast aan dat u graag een 
overzichtskaart met de aankopen van de gronden 
en van de bouwlocaties wenst in te zien. Deze 
twee overzichtskaarten zijn bijgevoegd aan deze 
raadsmemo. Ook zijn eerste schetsen van de 
opgenomen bouwlocaties bijgevoegd. U kunt deze 
stukken inzien bij de griffier.

Schriftelijke vragen cDA
Naast de bovenstaande vragen is van het CDA een 
memo met vragen overhandigd die betrekking hebben 
op de opmerkingen van wethouder Dekker tijdens 
de RTG van 2 december over de Demmerikse Kade 7. 
Hieronder beantwoorden wij de gestelde vragen.
1. Als de wethouder wist dat de percelen te koop 

stonden, waarom heeft de gemeente en/of DLG de 
gronden dan niet aangekocht ?

 In het kader van het project Doorvaart de Heul 
is in 2007 een ambtelijk bezoek gebracht aan de 
toenmalige eigenaar van het perceel Demmerikse 
Kade 7. Tijdens het gesprek is toen geïnventariseerd 
(bruikleen/zakelijk recht/aankoop) wat de eigenaren 
van de plannen van het fietspad Geuzensloot vonden. 
De toenmalige eigenaren waren niet geïnteresseerd 
in een fietspad op hun terrein; zij gaven aan dat de 
enige mogelijkheid was dat de gemeente hun gehele 
perceel zou kopen. 

Deze optie is toen nader bekeken. In 2007 was er 
echter geen volledige zekerheid dat alle gronden 
voor Doorvaart De Heul door de gemeente verworven 
konden worden. De mogelijkheden met het perceel 
voor de gemeente waren daarnaast zeer beperkt. In 
verband met de genoemde onzekerheid inzake project 
Doorvaart De Heul en het financiële risico is er voor 
gekozen om de aankoop van het perceel niet verder te 
onderzoeken.
2. Kan de wethouder aangeven wat de grap is om de 

heer De Heul op deze manier in te lichten. 
 Wethouder Jac. Dekker is geïnformeerd over het 

bovenstaande ambtelijke bezoek. Kort daarna, geheel 
los hiervan, was er een overleg met de heer De Heul 
over de gronden achter de Herenweg 30(B). Naast 
de betrokken ambtenaren was wethouder Dekker 
hier ook bij aanwezig. Aan het einde van dit gesprek 
kwam ter sprake dat er ook nog gronden aan de 
Demmerikse Kade 7 te koop stonden.

Later vernam de wethouder dat de heer De Heul 
hier reeds van op de hoogte was en de gronden 
daadwerkelijk had aangekocht.

Vervolg
Met het aangepaste raadsvoorstel, de bijbehorende 
bijlage en de beantwoording van de bovenstaande 
resterende vragen, hopen wij dat de openstaande 
vragen alle zijn beantwoord. Graag willen wij u 
wijzen op de subsidiemogelijkheden, zoals vermeld 
in het aangepaste raadsvoorstel. In het kader van 
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) is 
voor dit project een reservering opgenomen van 
75% van de uitvoeringskosten. Dit is een aanzienlijk 
bedrag waarmee dit project voor u slechts lage 
uitvoeringskosten met zich meebrengt. Het tijdvak 
waarvoor deze subsidie geldt, loopt af in 2013. 
Indien u op 4 maart een besluit neemt, is het 
volgens de planning in de nota van uitgangspunten 
mogelijk om in 2013 de uitvoering van het project 
afgerond te hebben. Indien u later een besluit 
neemt, zal de planning vertraagd worden. In dat 
geval kunnen wij u niet garanderen het project in 
2013 te hebben afgerond. Door verdere vertraging 
in de besluitvorming, loopt u dan kans de subsidie 
mis te lopen. Dit heeft grote invloed op de financiële 
haalbaarheid van het project”, aldus de brief aan 
de raad. Morgenavond is er dus een presentatie en 
kunnen de raadsleden de wethouder ‘ondervragen’ 
en wie weet kan de raad het voorstel dan 4 maart a.s. 
goed- of afkeuren.

Morgenavond presentatie en toelichting over: 

project doorvaart de Heul

erwtensoep en 
chocolademelk op 
Warme truiendag
Mijdrecht - Op vrijdag 12 februari was het Warme Truiendag. In 
heel Nederland werd op deze dag aandacht gevraagd voor de 
klimaatverandering en werden Nederlanders opgeroepen mee te doen 
om energie te besparen. De gemeente De Ronde Venen deed ook mee en 
zette vrijdag 12 februari de verwarming twee graden lager. Dat zorgde die 
dag voor een energiebesparing van zo’n 14%. Omgerekend betekent dit 
dat er die dag ook 14% minder CO2 uitstoot plaatsvond.
Om extra aandacht te vragen voor deze Warme Truiendag, stond 
wethouder Jacques Dekker (Milieu) vrijdag 12 februari van 10.30 tot 12.30 
uur in de centrale hal van het gemeentehuis klaar om erwtensoep en 
chocolademelk naar keuze uit te delen aan bezoekers. Als een volwaardig 
’koek-en-zopieverkoper’ liet hij zich daarin van zijn beste kant zien.
Juist bij de lagere buitentemperaturen lieten de meeste bezoekers zich het 
bekertje snert goed smaken. In verhouding heerste er in het gemeentehuis 
een aangename temperatuur. Het dient gezegd, de snert was kwalitatief 
erg goed van smaak en samenstelling, inclusief uitstekende rookworst. 
Maar ook liefhebbers van chocolademelk kwamen aan hun trekken met 
een heerlijke kop warme choco. Het geheel werd door bezoekers als een 
leuk initiatief gezien en zeer op prijs gesteld.

Wethouder Van Breukelen over 
nieuwe regeling regiotaxi:
”Wij zorgen alleen 
voor mensen met 
een beperking”
De Ronde Venen – Op de vraag van raadslid Schouten van de 
CU/SGP, maandag jl., tijdens een Ronde Tafel Gesprek over hoe 
het nu toch kan dat er zoveel zeventigplussers veel en veel meer 
geld moeten betalen voor een ritje van de regiotaxi en de jeugd 
er blijkbaar een nieuwe goedkope taxicentrale bij heeft gekregen, 
gaf wethouder Jan van Breukelen, bedoeld of niet bedoeld, wel 
een erg onvriendelijk antwoord: “Wij hadden tot eind vorig jaar 
een eigen regeling, waar we heel trots op waren. Was een goede 
regeling, waar iedereen blij mee was. Maar vanaf 1 januari jl. heeft 
de provincie dit voor een deel overgenomen. Zij vonden dat iedere 
burger, jong en oud, ziek of gezond, van deze regeling gebruik 
moest kunnen maken. Wij als gemeente bemoeien ons alleen nog 
maar met de mensen die in de WMO zitten. Voor hen betalen wij 
per rit 5 euro, zodat het voor hen nog betaalbaar blijft. Ik begrijp dat 
voor diegenen die niet voor de WMO in aanmerking komen, een 
verhoging van 85% erg hoog is, maar ik zou zeggen, wees blij dat je 
nog goed ter been bent.”
Raadslid Schouten was er niet blij mee. Hij begreep niet dat deze 
nieuwe regeling dus, kort door de bocht gezegd, een nieuwe 
goedkope taxicentrale was voor de jeugd die naar de stad wilde, 
maar voor de oudere onbetaalbaar was geworden. “De hele 
samenleving kan nu dus gesubsidieerd rondrijden. Wij hebben 
blijkbaar als raad goed zitten slapen toen dit aan de orde is geweest. 
Dat vind ik heel spijtig.” 
Van Breukelen bleef hard: “Als de ouderen er mee zitten, dan laten 
ze zich wel horen. Ze zijn mondig genoeg tegenwoordig.”
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Vanaf nu kan iedereen
stemmen op één van
de elf genomineerden
die kans maken op de
titel Kei van Utrecht
en de hoofdprijs van
3000 euro. De Kei van
Utrecht is een
provinciale prijs voor
de amateurkunst en
wordt uitgereikt aan
verenigingen of
personen die iets
bijzonders binnen de
amateurkunst doen.
De zes deelnemers
met de meeste
stemmen gaan door
naar de finale, in mei
2010. De prijs wordt gefinancierd door de provincie Utrecht en
georganiseerd door ZIMIHC huis voor amateurkunst. 
Stem nu op www.keivanutrecht.nl.

Cultuur in de provincie

De provincie
Utrecht geeft vier
jonge
cultuurmakers
subsidie voor hun
cultuurproject
vanuit de regeling
Talentvolle Makers.
Het creatieve
Collectief KG , dat
het project
Micromorfose bedacht, is er één
van. 'Het wordt een artistieke
kermisattractie. Tijdens elke
voorstelling worden 15 mensen
meegenomen op een reis door
verschillende ruimtes. Licht en
geluid spelen een belangrijke rol.
Ze versterken de kracht van het
beeld', vertelt Amersfoorter
Hans Goslinga van het Collectief

KG. 'We gaan samenwerken met
talentvolle jonge kunstenaars uit
Amersfoort. De productie doen
we samen met Stichting
Laswerk.' De subsidie van de
provincie dekt bijna de helft van
het kunstproject. 'De
aanvraagprocedure was simpel.
Via internet vertel je in een paar
zinnen wie je bent en wat je idee
is. Daarna volgde de
selectieprocedure. Het concept
werkt goed, omdat je niet
meteen tegen een subsidiemuur
aanloopt.' De voorstellingen
vinden eind 2010 plaats in de
Laswerkplaats in Amersfoort.

Stemmen op de 
Kei van Utrecht

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht
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'PAZIO is om twee redenen een goed initiatief. Ten
eerste moeten mensen zelf de regie kunnen nemen als
het gaat om hun gezondheid, vindt GroenLinks. Met
het nieuwe gezondheidsportaal kunnen de gebruikers
bijvoorbeeld zelf een eConsult aanvragen, hun
eigen medische dossier inkijken
en labuitslagen opvragen. Ten
tweede is het vanuit
economisch oogpunt een mooi
initiatief. Utrecht is een regio
waarin kennis, innovatie en
duurzaamheid hoog in het
vaandel staat. PAZIO past
daar prachtig in. Voor een regio
als Utrecht is kennis en

innovatie een goede manier om ons te profileren, niet
alleen in Nederland maar ook in Europa. De toekomst
van Utrecht ligt bij de kennisintensieve industrie. Het

opleidingsniveau is hoog in Utrecht, we hebben
goede aansluiting met de Universiteit Utrecht en

de IT- en kennisindustrie heeft
weinig fysieke ruimte nodig.
Daarnaast levert het
gezondheidsportaal ook nog
een ander voordeel op: het
zorgt voor een aardige
efficiencyslag binnen de
gezondheidszorg.'

Mariëtte Pennarts, 
Statenlid GroenLinks

'PAZIO is een mooi voorbeeld waaruit blijkt dat het mes
aan twee kanten snijdt. Via het nieuwe portaal op
Internet komt zorg nog beter binnen handbereik, voor
wie dat nodig
heeft. Utrechtse
ondernemers
profiteren van de
nieuwe IT-
technologie van
PAZIO, die zorgt
voor een landelijke
standaard. Dat
levert niet alleen
innovatie op, maar
ook extra omzet en
werk voor het

bedrijfsleven dat snel kan instappen met nieuwe
toepassingen voor elektronische dienstverlening. Ik ben er
trots op dat PAZIO nu met steun van de provincie wordt

uitgerold over het
land. We laten
met PAZIO zien
waar we goed in
zijn: kennis die
zorgt voor nieuw
ondernemerschap.
Made in Utrecht!'

Remco van
Lunteren,

gedeputeerde
Economische

Zaken

Vanaf 17 februari - De stad uit
met het Stichtse lijntje
Tentoonstelling in Het Utrechts
Archief over het Stichtse Lijntje,
de spoorverbinding tussen
Utrecht en Baarn

Zorg met één muisklik bij de hand
E-Health, gezondheidszorg via
internet, is in opkomst. Daarom
investeert de provincie Utrecht in
een uniek initiatief: het nationale
gezondheidsportaal PAZIO.
Hiermee kunnen
zorgconsumenten online
informatie zoeken over
gezondheid en ziekte, een afspraak

plannen, labuitslagen bekijken of
een vraag stellen aan huisarts of
fysiotherapeut. PAZIO ging eind
2009 van start. Het wordt gebruikt
door 500 patiënten van Leidsche
Rijn Julius Gezondheidscentra in
Utrecht. Vanaf dit jaar volgt
verdere verspreiding over
Nederland. 

De verspreiding van PAZIO levert
niet alleen voordeel op voor de
klant, maar ook voor het
bedrijfsleven. 
Het zorgt voor nieuwe
investeringen in IT-technologie en
opdrachten voor ondernemingen.

Zorg en IT in de provincie

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

hand van actuele onderwerpen laten we zien hoe 
we het leven en werken in de provincie zo aantrekkelijk 

mogelijk maken voor u. De volgende editie verschijnt op 
3 maart. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl

Foto: Niek Heemskerk

PS Zelf de regie nemen

GS Made in Utrecht

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

Openingstijden gemeentehuis
Ma  8.30-16.00 uur
 17.30-19.30 uur
Di t/m do  8.30-16.00 uur
Vr  8.30-12.30 uur

Voor spoedgevallen is de gemeente 
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

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

Gemeentelijke bekenDmAkinGen
ropese Dienstenrichtlijn worden de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2008, de Huisvestingsverordening 2006 
De Ronde Venen, de Telecommunicatieverordening en de Brandbeveiligingsverordening aangepast. De wijzigingen komen voort 
uit de aanvullende doorlichting die is uitgevoerd in het kader van de Dienstenrichtlijn. De invoering van de Lex silencio positivo 
(Lsp) betreft met name een aantal vergunningstelsels. De Lsp regelt dat een vergunning automatisch wordt verleend wanneer de 
gemeente niet beslist binnen de geldende beslistermijn. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de 
balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
 

AAnVRAAG VeRGunninG ex. ARtikel 9 mOnumentenVeRORDeninG De ROnDe Venen 1998
De burgemeester van gemeente De Ronde Venen maakt bekend, dat aanvragen zijn ingediend voor de volgende vergunningen 
op grond van artikel 9 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998: 
1.  ten behoeve van het onderhoud aan de luiken van de boerderij “Veldwijck”, Demmerik 19 in Vinkeveen.
2.  ten behoeve van de restauratie van de fundering aan de voorzijde van het gemeentelijke monument de Ontmoetingskerk, 

Dorpsstraat 20 te Wilnis.
De Monumentencommisie van Welstand en Monumenten Midden Nederland is overeenkomstig artikel 10 van de Monumenten-
verordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag geadviseerd. Het ontwerpbesluit ten 
aanzien van deze aanvraag ligt ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 3.4 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht kan een belanghebbende tot respectievelijk 29 (“Veldwijck”) en 25 (Ontmoetingskerk) maart 2010 een zienswijze 
tegen deze aanvraag indienen bij Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
 

OntweRppROjectbesluit “AmstelkADe 80 te AmstelhOek”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 
3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 18 februari 
2010 het ontwerpprojectbesluit “Amstelkade 80 te Amstelhoek” (IDN NL.IMRO.0736.PB003amstelkade80-ow01) en de daarop 
betrekking hebbende stukken gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen. Het ontwerpprojectbesluit is op de volgende 
manieren te raadplegen:
- De papieren versie van het ontwerpprojectbesluit is in te zien bij de balie Bouwen en Wonen in de centrale hal van het ge-

meentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.30-19.30 uur.
- De verbeelding van het authentieke ontwerp plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 U komt rechtstreeks bij het projectbesluit via het volgende adres: 
 http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB003amstelkade80-ow01.
- Het ontwerpprojectbesluit is als pdf te downloaden en in te zien via de gemeentelijke website www.derondevenen.nl. 
 (keuzemenu: bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplannen). 
toelichting
Het project bestaat uit het oprichten van een woning met garage op het perceel Amstelkade 80 te Amstelhoek. De woning met 
garage vervangt de bestaande woonark en de bedrijfsgebouwen.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerp projectbesluit een zienswijze kenbaar maken bij de 
gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schrif-
telijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bouw- en woningtoezicht, tel. 
(0297) 291619.
 

publicAtie
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten 
betreffen de volgende verkeersmaatregelen: 
Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van 
markestraat 39, 3641 jn mijdrecht en nic. Van der steenstraat 58, 3641 cR mijdrecht. 
De besluiten liggen met ingang van 17 februari 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag 
waarop dit besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft geno-
men. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar postbus 250, 3640 AG mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek 
van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden 
ingediend nadat reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is 
aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de 
arrondissementsrechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te 
Utrecht, tel. 030-2233000). Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
Rectificatie
Bij het publiceren van het verkeersbesluit met betrekking tot de invalidenparkeerplaats in de Raadhuislaan, werd verwezen naar 
de Raadhuisstraat. Dit is onjuist: het gaat om de verplaatsing van een parkeerplaats in de Raadhuislaan. Onze excuses voor 
eventueel ongemak.

tARieVentAbel 2010 VOOR schADe Als GeVOlG VAn inGRAVinGen in VeRhARDinG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 26 januari 2010 hebben besloten de Tarieventabel 2010 voor schade als 
gevolg van ingravingen in verharding vast te stellen. Het besluit is op 26 januari 2010 in werking getreden. De tarieventabel is 
onderdeel van de Leidingenverordening De Ronde Venen 2006 en de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2006.
ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de 
balie Burgerservice in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. 
Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
 

wet milieubeheeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en 
de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. zij op verzoek de vergunning hebben ingetrokken van:
- m. van eijk voor het bedrijfsmatig houden van 50 melkkoeien (incl. pinken en vaarzen), 505 mestvarkens en 20 schapen bij 

een gemengd agrarisch bedrijf op het adres Bovendijk 22A, 3648 NM Wilnis.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 18 februari tot en met 1 april 2010 ter inzage. Tot en met 1 april 2010 
kunt u beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Geen 
beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen 
naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep 
gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde 
afdeling. De vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep c.q. een verzoek 
tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er op gevestigd, dat er over het 
ontwerp zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd.
2. zij een 8.19 melding tot wijziging van de inrichting hebben geaccepteerd van:
- Autobedrijf Rovémij b.V. voor het uitbreiden van de werkplaats behorend bij de inrichting op het adres Oosterlandweg 22, 

3641 PW Mijdrecht.
Tegen het besluit om deze melding te accepteren kunt u tot en met 30 maart 2010 bezwaar indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van de gemeente De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen. 
U kunt niet per e-mail reageren. Het besluit treedt een dag na afloop van de termijn voor bezwaar in werking, tenzij u naast het 
indienen van uw bezwaar een verzoek om voorlopige voorziening indient bij de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-rechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Het besluit treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de milieudienst noord-west utrecht, straatweg 66a te breukelen, elke werkdag van 9.00-12.00 uur en van 14.00-

16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, croonstadtlaan 111 in mijdrecht, tijdens openingstijden.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een me-
dewerker van de cluster recht van de milieudienst, tel. (0346) 260641. U kunt de stukken ook digitaal inzien op onze website  
www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet. 
3. zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- samson Funderingstechniek bV voor het oprichten van een inrichting voor de opslag van werktuigen op het adres Burge-

meester Padmosweg 208A, 3648 BN Wilnis;
- marsman caravans & recreatie voor het oprichten van een inrichting voor de verkoop en onderhoud van caravans op het 

adres Handelsweg 4, 3641 RC Mijdrecht;
- G. de haan en Zn. voor het wijzigen van de bedrijfsactiviteiten bij een zand- en grindhandel op het adres Provincialeweg 9, 

3641 RS Mijdrecht;
- De Graaff wilnis betonbouw voor het uitbreiden van de bestaande opslaghal op het adres Energieweg 36, 3641 RT 

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.
 

AGenDA
 Agenda van de openbare vergadering van de Wmo-raad op 24 februari 2010 (woensdagavond) De vergadering wordt gehou-
den in kamer 5 van het gemeentehuis De Ronde Venen (ingang Raadhuisplein 1, Mijdrecht) van 19.30-21.30 uur.
1.  Opening en mededelingen.
2.  Spreektijd bezoekers.
3.  Bespreking Wmo-verordening met Bert van Asselen, beleidsambtenaar. 
4.  Bespreking van enige aspecten uit Agenda 22 met Marco Wesseling, project- ambtenaar 5. Ingekomen en uitgaande stukken.
6.  Bijgewoonde vergaderingen/ bijeenkomsten.
7.  Nabespreking vergadering van 17 januari.
8. Rondvraag.
9. Volgende vergadering en sluiting.

De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. in deze 
rubriek staan gemeentelijke 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 gemeentelijke 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 aanvra-
gen om bouwvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. Ontvangst 
    datum

De hoef
De Hoef Oostzijde 79 Vernieuwen van een steiger Reguliere bouwvergunning 2010/0076 9-2-2010

mijdrecht
Hofland 186 Vergroten van een woning  Reguliere bouwvergunning 2010/0078 11-2-2010
 met een aanbouw
Rendementsweg 9 Vergroten van kantoor- en archiefruimte Reguliere bouwvergunning 2010/0071 8-2-2010
Wipmolen 39 Plaatsen van een dakkapel Lichte bouwvergunning 2010//0073 9-2-2010

Vinkeveen
Achterbos 103a Vernieuwen van een loopsteiger Lichte bouwvergunning 2010/0069 5-2-2010
Demmerik 31 Oprichten van een verblijfruimte Reguliere bouwvergunning 2010/0077 11-2-2010
Loopveltweg 166 Veranderen van de gevel aan de voorzijde Lichte bouwvergunning 2010/0075 10-2-2010

waverveen
Botsholsedijk 28 Vergroten van een woning Reguliere bouwvergunning  2010/0067 8-2-2010
  fase 1
Eerste Velddwarsweg 3 Vernieuwen en vergroten van een  Reguliere bouwvergunning 2010/0065 5-2-2010
 paardenstal

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 OntheFFinG bestemminGsplAn

ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 18 februari 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-
ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. Opm.

Vinkeveen
Veldhuisweg 5 Oprichten van een poldergemaal met  Reguliere bouwvergunning 2010/0015 A
 uitstroomleidingen (nabij Veldhuisweg 5) 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A te verlenen onder toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet ruimtelijke orde-

ning.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit 
kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: 
omschrijving van het ontwerp-besluit 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. Belanghebbenden worden in 
beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten 
dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht. 

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

straatnaam Aard van het bouwwerk soort vergunning bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Groot Mijdrechtstraat  Oprichten van 2 gebouwen en Bouwvergunning fase 1 2007/0871 5-2-2010
17, 19, 21, 23, 25, 27  keerwanden  
Tuinderslaan 12 Plaatsen van een CO2-tank Bouwvergunning 2009/0260 8-2-2010

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 177 Veranderen van de indeling en gebruik  Bouwvergunning 2009/0588 8-2-2010
 van een woonhuis
Plaswijk 3b Vergroten van een woning Bouwvergunning 2009/0361 8-2-2010

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

 
VeRleenDe bOuwVeRGunninGen in cOmbinAtie met OntheFFinG

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

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 141b Vernieuwen van beschoeiing en steiger Bouwvergunning 2009/0520 8-2-2010
Heulweg 50 Plaatsen van een dakopbouw Bouwvergunning 2009/0507 8-2-2010

wilnis
Beatrixstraat 10 Vergroten van een woning met een  Bouwvergunning 2009/0546 8-2-2010
 aanbouw en plaatsen van een dakkapel

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. De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit een 
zienswijze heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van het beroepschrift wordt door de 
rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een 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 “westeRheul iV” OnheRROepelijk
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken, overeenkomstig artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, 
bekend dat het bestemmingsplan Westerheul IV met ingang van 13 januari 2010 onherroepelijk is geworden. Op die datum heeft 
de Raad van State de beroepen gericht tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht (24 juni 2008, nr. 2008int224110) 
om goedkeuring aan het bestemmingplan te verlenen, ongegrond verklaard. Het gebied waarop het bestemmingsplan betrekking 
heeft, ligt tussen de bestaande woonwijk Westerheul III en bedrijventerrein Voorbancken te Vinkeveen. Het bestemmingsplan 
voorziet in een nog uit te werken bestemming “woondoeleinden”, bestemd voor de bouw van maximaal 270 woningen. Dit bete-
kent dat deze bestemming in een latere fase nog gedetailleerd wordt uitgewerkt in één of meer zogeheten “uitwerkingsplannen”. 
De grote lijnen, waaronder de maximale bouwhoogte en de hoofd groenstructuur en -infrastructuur, zijn met dit bestemmings-
plan vastgelegd. Het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage bij de balie bouw- en woningtoezicht op het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 te Mijdrecht (openingstijden: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma.avond 17.30-19.30 uur).

 
VeRORDeninG tOt wijZiGinG VAn DiVeRse VeRORDeninGen Als GeVOlG 
VAn De DienstenRichtlijn en inVOeRinG VAn De lex silenciO pOsitiVO

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2010 heeft besloten de 
Verordening tot wijziging van diverse verordeningen als gevolg van de Dienstenrichtlijn en invoering van de Lex silencio positivo 
vast te stellen. Tevens maken burgemeester en wethouders bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 4 februari 2010 
heeft besloten het overzicht Invoering Lex silencio positivo (Lsp) onder de Dienstenrichtlijn vast te stellen. In het kader van de Eu-
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INFORMATIEF

COLOFON

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
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: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk 
Uithoorn-Aalsmeer, 
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn, 
tel: 0297-560627. Behandeling na tel. 
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING

De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische 
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons 
klin. psychol./psychotherap. en me-
dew. 0297-285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, R. 
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn: 
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie 
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk, 
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 eetstoornis-
sen. Landelijk infonr. 071-5234234. 
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
 Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Centrum Indicatiestelling 
Zorg (CIZ): voor info., advies of 
aanmelding voor thuiszorg, verpleeg-
thuiszorg, opname in een verzorging-
huis of verpleeghuis kunt u contact 
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u, 
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLACHTOFFERHuLP
NEDERLAND

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

DOkTERsDIENsTEN
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 werk-
dagen van 17.00 u. tot de volgende 
dag 8.00 u.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via 
eigen huisarts of tel. 0297-531111. 
Spoedgevallen avond/nacht/week-
enden 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, Hofland 48, 
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 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen,
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

Verschijnt woensdag

EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf, 
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN

EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

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

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:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

122e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDItIE 2
oPlAAg 15.450

EDItIE 3
oPlAAg 14.050

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren 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 e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.Nl

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 Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

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

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

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

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

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 ontwikkelingssamenwer-
king 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!

Sr. Annette (4)

Op vrijdag 5 februari jl. organiseerde SOS De Ronde Venen in Dorpshuis 
De Boei in Vinkeveen een donateursavond ter gelegenheid van het bezoek 
aan Nederland van Sr. Annette Farrell, samenwerkingspartner van SOS in 
Tanzania.
Het was een goedbezochte, heel boeiende avond. De uiteenzettingen van 
Sr. Annette en de discussie met de zaal werden afgewisseld met filmpjes 
van de projecten in Tanzania, waaraan door SOS De Ronde Venen een bij-
drage is geleverd.
Sr. Annette is een Ierse en werkt al 27 jaar in Tanzania. Zij begon als docen-
te Engels maar ontwikkelde zich al snel tot projectmanager, vooral op het 
gebied van onderwijs.
Tanzania is een land zonder sociale voorzieningen. Vroeger gebeurde de so-
ciale opvang door het uitgebreide familieverband. Als gevolg van de AIDS 
epidemie is dat systeem uiteengevallen. Sr. Annette en haar collega’s pro-
beren de gaten in het systeem te vullen. Denk daarbij aan de sponsoring 
van schoolgelden, transport naar en van school, het bijdragen aan medi-
sche kosten, het verstrekken van een maaltijd op school (maïspap – vaak de 
enige maaltijd op een dag), etc. Mensen , vaak kinderen, die geen inkomen 
hebben en helemaal wanhopig zijn, zoeken hulp bij het klooster.
Sr. Annette heeft een speciale school gebouwd voor straatkinderen, meest 
AIDS-wezen. Kinderen van alle leeftijden beginnen in groep 1 of 2 en leg-
gen alsnog het traject van de basisschool af. Zij hebben de discipline van 
het naar school gaan en leren moeten eigenmaken. Maar het lukt wonder-
wel! Deze kinderen nemen later, als zij naar het normale onderwijs door-
stromen, leidende posities in bij sport, het onderhoud van het schoolter-
rein e.d.

Nel Bouwhuijzen

Wordt vervolgd

Is uw huisdier 
zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling 
op ma. t/m vrij. van 9.30-11.30 uur.
Buiten deze uren kunt u de voicemail
inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl

Dierenambulance:
Voor informatie over 
vermiste of gevonden dieren, spoedgevallen en 
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Groenland in Vinkeveen, lapjespoes. Haar buik is wit en zij heeft  
 een  rood driehoekje op voorhoofd. Ze is 2 jaar maar vrij klein.
 Ze heet “Pluisje”.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, rood/witte kater met blauw/grijs  
 bandje met naanmkokertje. Zijn naam is “Sam”.
- Trilgras in Wilnis, rood katertje van 10 maanden, niet gecastreerd,
 hij heeft een wit befje en witte pootjes. Zijn naam is “Brammetje”.
- Watertuin in Wilnis, zwarte kater met klein wit vlekje op de borst.
 Zijn naam is “Tom”.
- Watertuin in Wilnis, zwart/witte kater. Zijn naam is “Nelson”.
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
 een beetje schuw, is 1,5 jaar oud en heet ‘Poemba’.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
 met witte stip aan de punt. Korte pootjes, zij is 10 jaar en heet
 “Bonny”.

Gevonden: 
- Vuurlijn in De Kwakel, wit-beige hangoorkonijn.
- Amstelkade in Wilnis, wit/bruin/zwarte lapjeskat. Erg mager.
- Parel in Mijdrecht, zwarte kater met aan linkervoorpoot
 witte sok.
- Anselmusstraat in Mijdrecht, zwart-witte kater, fors postuur.
- Zijdelweg in Uithoorn, zwart/witte kat met normaal postuur.
- Canadese Gans in Meerwijk-West te Uithoorn, een bruin-grijze  
 witte kater met witte voor- en achterpoten. Op de rug is hij
 bruin-grijs en heeft hij een dikke pluimstaart. Z’n kop is half wit,  
 half grijs met zwarte vlek uitlopend op de neus.

Nieuwe editie Little 
Industri in de Willisstee
Wilnis - Aanstaande zaterdag 20 
februari zal er een nieuwe editie van 
het bekende housefeest Little Indu-
stri plaatsvinden in de Willisstee in 
Wilnis. Wederom is het de organisa-
tie gelukt een grote naam te strik-
ken. Deze keer zal DJ Jean zijn op-
wachting maken. Jean, de grootste 
DJ van ons land, draaide in 20 lan-
den over de hele wereld en in vrijwel 
alle clubs, discotheken en festivals 
in Nederland. Zijn wereldwijd be-
kende hit ‘’The Launch’’ werd maar 
liefst 1 miljoen keer verkocht.

Naast Jean zal Michael Mendoza, 
die onlangs de award voor groot-
ste dj talent uit 2009 in ontvangst 
mocht nemen, plaatsnemen ach-
ter de draaitafels. De zaal zal wor-
den opgewarmd door Maarten Ver-
hoef, die bekend is in de regio van 
zijn eigen feest ’’Uithoorns Heetse” 
en jarenlang resident dj was in het 
Amsterdamse Paradiso. De avond 
zal worden afgesloten door het duo 
Maximilano en Sair, dat al eerder op 
Little Industri heeft bewezen de he-
le zaal op zijn kop te kunnen zetten. 

De dj’s zullen worden ondersteund 
door MC R.Astalicious.
De kaartverkoop is inmiddels ge-
start op de bekende verkooppunten: 
El Fuego, Total en Croissanterie de 
Lindehof in Mijdrecht en De Willis-
stee in Wilnis. Nieuw is deze keer het 
verkooppunt in Uithoorn bij Health 
Club Amstelhof. Bezoekers die hier 
hun tickets aanschaffen zullen wor-
den getrakteerd op een gratis dag-
pas waarmee zij gebruik mogen ma-
ken van alle faciliteiten van Amstel-
hof. Hoe de tijdsindeling van de DJ’s 
precies zal zijn is nog niet bekend, 
wat wel vast staat is dat DJ Jean op 
het hoogtepunt van de avond, tus-
sen 01.00 en 02.30 uur, achter de 
draaitafels zal plaatsnemen. De or-
ganisatie adviseert bezoekers – ge-
zien de vorige editie –  tickets in de 
voorverkoop aan te schaffen en an-
ders op tijd te komen.
Little Industri – 20 februari, De Wil-
lisstee, Wilnis .Tijd: 22.30 tot 04.00. 
Entree: 12,-euro. Line-up: Jean, 
Michael Mendoza, Maarten Ver-
hoef, Maximiliano, Sair en MC 
R.Astalicious.

Zin in een leuke familiefilm 
in de voorjaarsvakantie?
Mijdrecht - Verveel jij je ook zo snel 
in de vakantie? Zin om iets leuks 
met familie of vriendjes en vriendin-
netjes te doen? Kom dan naar de fa-
miliefilm in de Veenhartkerk!
Op dinsdag 23 februari in de voor-
jaarsvakantie wordt een leuke fami-
liefilm vertoond. Deze films zijn ge-
schikt voor alle leeftijden. Kom dus 
naar de Veenhartkerk aan Grut-
to 2a in Mijdrecht. De film begint 

om 14.00 uur, de zaal is open vanaf 
13.30 uur. De entree bedraagt 2 eu-
ro voor kinderen en 4 euro voor vol-
wassenen.
Meer informatie over welke film in 
de herfstvakantie wordt gedraaid, is 
te vinden op www.veenhartkerk.nl. 
Via de website kun je je aanmelden 
voor de Veenhartfilmladder. Zo blijf 
je automatisch op de hoogte van de 
familiefilms.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten 
of interviews worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat  haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in 
haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Ja! Ja! Ouderen
en politiek 

Ik heb mijn mandje 
weer op het balkon 
hangen. Mijn tortel-

duifjes keken er al heel lang naar uit. Zij blij-
ven verliefd ondanks de kou. Dan hebben wij 
mensen er meer moeite mee. Dan hoor je de 
hele dag van ‘Ik ben het zat. Van mij mag het 
warm water regenen’. Iedereen heeft gelijk. 
Maar! Maar! Het helpt niet. Wij mogen ons ge-
lukkig prijzen dat het hier maar een keer in de 
20/30 jaar voorkomt. Toch? Ik ben blij dat ik 
niet in Washington woon. De natuur gaat ge-
lukkig toch zijn gang en wij moeten maar blij-
ven lachen, dat is veel gezonder. Wel hakken in 
de grond zetten als het glad is dan is de kans 
op glijden het minst. Ja! Ja! Jan Rouwenhorst 
van het CDA heeft een mooi stuk geschreven 
onder de kop: “Wellicht kan er een andere ver-
goeding worden aangevraagd.” Om te reage-
ren op de algemene onvrede van de ouderen 
over de gigantische prijsverhoging van het re-
giovervoer. Ja! Ja! Jan. Een goed stuk. Dat heb 
je mooi bedacht. (Ik heb het een paar keer 
doorgelezen om het goed te begrijpen). Ik heb 
er toch enige moeite mee. Je kunt zien dat je 
schoolmeester bent. Dat is nu minder belang-
rijk, het gaat mij om de ouderen die het in de-
ze tijd financieel steeds moeilijker krijgen. De 
ouderen moeten aankloppen bij de gemeen-
te. De ouderen moeten weer door het stof, of 
niet soms? Bedankt CDA man. Door de gro-
te regio (provincie Utrecht west) moest Euro-
pees aanbesteed worden en worden de prijzen 
aangepast (dus verhoogd). Ja! Ja! Te gek voor 
woorden. WMO indicatie kan worden aange-
vraagd op het gemeentehuis. “Als je denkt” dat 
je daarvoor in aanmerking komt, dan vraag je 
steun aan. Die eerste drie woordjes zijn voor 
velen al een geweldige drempel. Ja! Ja! Ben ik 
wel, ben ik niet? Kom ik wel, kom ik niet? Bru-
tale mensen doen dat wel. Bescheiden mensen 
niet (Och!, dat is hun eigen schuld, toch?). Wel-

licht kan er bij de gemeente vervoervergoeding 
worden aangevraagd. Kan dat dan nog? Zit dat 
in het WMO pakket? Ik ben benieuwd. Of je 
kunt gaan voor bijzondere bijstand. Ja! Ja! Je 
schaamt je rot als het zou moeten. Dat zouden 
Wilders en de VVD en alle andere afgeschei-
den partijen zoals Gem. Bel. en R.V. Belang 
trouwens niet goed vinden. Want die doen niet 
aan steunen. Die vinden dat iedereen zijn eigen 
broek maar op moeten houden. Dat is de ede-
le politiek in ons dorp. Ja! Ja! Maar we wachten 
af, wat D66, VVW, CU/SGP of de Combinatie 
van de sociale partijen de PvdA en Groenlinks 
te vertellen hebben. Het gaat om hun electo-
raat. Wat dat is? Nou, dat is een ander woord 
voor trouwe kiezers. Electoraat is eigenlijk het 
voetvolk van de politici. Ja! Ja! Vroeger had je 
in de legers ridders en voetvolk. Nou, zoiets is 
het. Dat is ook een ander woord voor de massa. 
Helaas politici. Dat zijn wij niet. Wij zijn niet De 
Massa. Wij zijn inwoners van Mijdrecht, Wilnis, 
Vinkeveen, Waverveen, De Hoef, en Amstel-
hoek. Daar moeten B&W en de andere politici 
veel respectvoller mee omgaan. Zo! 
Het komt toch wel leuk over dat we horen dat 
de Irenebrug nog lang niet gesloopt wordt. Ik 
ben benieuwd wanneer ze nou met dat aqua-
duct onder de Amstel gaan beginnen.
De rest van de weg schiet al aardig op. Of zou-
den er andere problemen op onze weg rijzen. 
Zou het geld op zijn en zouden ze dan toch wil-
len proberen om maar weer zo’n afschuwelijke 
brug over de Amstel te bouwen en ons land-
schap voor eeuwig verpesten. Je weet het niet. 
Het is zo stil. Je weet wel: “Stille wateren heb-
ben diepe gronden.” Toch? Wij gaan de goeie 
kant op. De dagen worden weer langer. De zon  
heeft alweer meer kracht. In de zon uit de wind 
kan het alweer 20 graden zijn. Mooi toch. 
Ja! Ja! 
 

John B. Grootegoed 

Weer stroomstoring 
Wilnis

Sinds vanochtend (maandag) 07.00 uur zit Wilnis 
weer zonder stroom. Inmiddels is dit een terug-
kerend fenomeen. Twee weken geleden op zater-
dagavond zat het dorp ook al zonder stroom. De 
storing duurt naar verwachting tot ca. 11.00 uur. 
Wilnis wordt sinds de dijkdoorbraak in augustus 
2003 regelmatig getroffen door stroomstoringen. 
De bewoners zijn er inmiddels aan gewend dat 3 

tot 4 keer per jaar meerdere uren de stroom eruit 
ligt. Tot nu toe kan geen enkele officiële instantie 
aangeven waardoor dit komt.
 

Met vriendelijke groet,
 

Ralf Dressel,
Inwoner uit Wilnis

Ga je schamen!!!
Dinsdag 9 februari jl was een dag waar wij, en 
onze kinderen, al lang naar uitkeken; ons neefje 
werd geboren! Voor wij met z’n allen naar het zie-
kenhuis vertrokken om hem te bewonderen, gin-
gen we uiteraard nog snel naar het huis van de 
nieuwe ouders aan de Boezemmolen om daar de 
boel even mooi te versieren. We hadden slingers 
en ballonnen voor binnen, maar als klap op de 
vuurpijl hadden wij een vlag gekocht van bijna 4 
meter breed. Deze vlag hingen we bij de voordeur, 
zodat iedereen kon zien dat er een jongen gebo-
ren was. Daarna snel naar het ziekenhuis. 
Met de kleine ging alles heel goed, maar samen 
met mama bleef hij nog drie nachtjes in het zie-
kenhuis. Zij zouden de versiering dus pas op vrij-
dag zien.
We waren dan ook zeer onaangenaam verrast 
toen wij donderdag van de jonge vader hoorden 

dat die nacht, of de voorgaande avond, een groep 
vandalen de buurt onveilig had gemaakt. Deze 
hadden de nodige groene en grijze bakken door 
de buurt verspreid, maar daarnaast hadden ze het 
ook nodig gevonden de “Hoera, een jongen”-vlag 
hardhandig van de muur te trekken en op straat 
achter te laten. Toen moeder en baby vrijdag thuis 
kwamen hing de vlag dus al niet meer aan het 
huis, deze moest eerst gerepareerd worden.
We weten niet wie dit gedaan heeft, en kat-
tekwaad op zijn tijd, daar kunnen we best mee 
omgaan, maar er zijn bepaalde dingen, die doe je 
gewoon niet. En het slopen van een “Hoera, een 
jongen”-vlag, dat is dus een van die dingen! Wij 
hopen dan ook, dat degene die dit gedaan heeft, 
dit leest en zich nu rotschaamt!

Familie van der Meer, Mijdrecht

Hoe zit het nu met de plannen 
rond ‘Watersportplaza 
Baambrugse Zuwe’
Vinkeveen – Al heel wat jaren 
wordt er in en om het gemeentehuis 
van De Ronde venen gesproken 
over grootse plannen op en rond 
het terrein aan de Baambrugse Zu-
we in Vinkeveen, dat de gemeente 
al jaren geleden voor heel veel geld 
heeft gekocht. Zo nu en dan hoor en 
zie je eens wat in de wandelgangen, 
maar verder blijft het ‘gouden’ stuk-
je grond van de gemeente, zoals het 
in de bekende wandelgangen wordt 
genoemd, maar braakliggen. Afge-
lopen week echter kwam het colle-
ge naar buiten met een uitgebreide 
brief over de gang van zaken. In de-
ze brief staat het volgende:

Grondaankoopt
“Op 9 februari jl. heeft ons college 
een besluit genomen over de inhou-
delijke en procedurele uitgangs-
punten voor de nadere uitwerking 
van de ontwikkeling van de Water-
sportplaza Baambrugse Zuwe. Wij 
willen u graag informeren over dit 
besluit.
De gemeente heeft in het verleden 
de grond van de vrijkomende cam-
ping aan de Baambrugse Zuwe tus-
sen 143b en 145 gekocht, de zoge-
naamde Klinkhamerlocatie. Het idee 
van deze strategische aankoop was 
om deze grond te ontwikkelen voor 
toeristisch-recreatieve doeleinden, 
zodat er een openbare plek ontstaat 
voor zowel eigen inwoners als toe-
risten. De gemeente wilde hiermee 
een bijdrage kunnen leveren aan de 
toegankelijkheid van de plas en het 
realiseren van een waardevol open-
baar gebied voor recreanten en toe-
risten. Het is niet aangekocht als 
speculatieobject. De grond heeft op 
dit moment geen specifieke functie. 
Er moet een definitieve bestemming 
voor de grond worden gevonden.

Voorkeursvariant
De gemeente en het adviesbureau 
LA Group uit Amsterdam hebben in 
het kader van de bestuursopdracht 
voor de Klinkhamerlocatie in 2008 
verschillende scenario’s onderzocht 
voor de ontwikkeling van deze loca-
tie. Het onderzoek heeft uiteindelijk 
geresulteerd in een voorkeursvari-
ant. Deze variant gaat in grote lij-
nen uit van een horecavoorziening 
op het nabijgelegen zandeiland en 
een kleinschalig watersportplaza. 
Ons college heeft op 2 juni 2008 in-
gestemd met de voorkeursvariant, 
de vervolgstappen uit de rapporta-
ge van LA Group en het opstellen 
van een startnotitie. Uw raad is toen 
geïnformeerd over de voortgang.

Startnotitie
Ons college heeft op 11 november 
2008 de startnotitie vastgesteld voor 
een inrichtingsplan voor Water-
sportplaza Baambrugse Zuwe. De 
notitie maakte inzichtelijk wat het 
qua tijd en geld betekent om een 
definitief inrichtingsplan te maken 
voor deze locatie. Naar aanleiding 
van de bespreking van deze start-
notitie tijdens de RTG is het voor-
stel om deze startnotitie door de ge-
meenteraad te laten vaststellen in-
getrokken. Er is gehoor gegeven 
aan de wens vanuit de RTG om eerst 
een inventarisatie van de wensen en 
ideeën van de betrokken partijen uit 
te voeren (februari 2009).

Draagvlak
Na de behandeling van de startnoti-
tie in de RTG is er gesproken met de 
betrokken partijen. Dit zijn de par-
tijen waarmee in het verleden al is 

gesproken over deze locatie, de ei-
genaren in het plangebied en par-
tijen die recent hebben aangegeven 
geïnteresseerd te zijn: De Groene 
Venen, WVA, Aqua Bussiness Cen-
tre (duikshop), de heer Klinkhamer 
(grondeigenaar naastgelegen per-
ceel), Diving 4 Fun (duikvereniging), 
het Recreatieschap, VVP Verhuur 
(grondeigenaar), Reddingsbrigade, 
’t Duikertje en VVV Hollands Mid-
den. Deze gesprekken hebben dui-
delijkheid gegeven over de wensen 
en ideeën van deze partijen.

Overleg met provincie
In juni heeft er ambtelijk overleg 
plaatsgevonden tussen gemeente 
en provincie over de mogelijke in-
vulling van zandeiland 4 en de loca-
tie van de voormalige camping. Het 
oorspronkelijke plan van LA Group 
is daarbij ook besproken. De provin-
cie vindt dat de bebouwing van de 
Klinkhamerlocatie in principe langs 
de Baambrugse Zuwe moet komen 
en niet op zandeiland 4. De zicht-
baarheid van de Vinkeveense Plas-
sen is daarbij een belangrijk uit-
gangspunt.

Nieuwe ontwikkelingen
Het nabijgelegen, voormalige res-
taurant ’t Duikertje is in het voorjaar 
2009 verkocht. Tot de verkoop ver-
liep het overleg met de toenmalige 
eigenaar erg stroef. De nieuwe eige-
naar, de heer Stradmann uit Vinke-
veen, wil op de locatie van ’t Duiker-
tje een restaurant terugbouwen. Op 
dit moment loopt er echter nog een 
procedure voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan. Zodra deze 
procedure is afgerond, zal hij een 
bouwaanvraag indienen. De heer 
Stradmann heeft echter gezegd te 
willen kijken naar een integrale ont-
wikkeling van de locatie in zijn ei-
gendom en de locatie van de voor-
malige camping. Hij heeft ook een 
duidelijke voorkeur om zijn restau-
rant op de kop van de gemeentelij-
ke locatie te realiseren.

Inhoudelijke uitgangspunten
De architect die werkt in opdracht 
van de nieuwe eigenaar van ’t Dui-
kertje, heeft (op eigen risico) een 
ontwerp gemaakt voor een com-
plex op de locatie van de voormali-
ge camping. Dit complex bestaat uit 
een restaurant incl. terras aan het 
water. Hiermee zou de horecafunc-
tie van de locatie van ’t Duikertje 
komen te vervallen; er lijkt slechts 
ruimte voor één horecavoorziening. 
Dit restaurant is gecombineerd met 
ruimtes voor overige betrokken par-
tijen: (gezamenlijke) ruimtes voor 
de verenigingen en aanlegplaatsen 
voor bijvoorbeeld de brandweer-
boot. Verder moet er rekening wor-
den gehouden met parkeermoge-
lijkheden op het terrein van de voor-
malige camping.
Het huidige plan sluit aan bij de al-
gemene doelstelling van de aan-
koop van het perceel, namelijk de 
verbetering van bereikbaarheid van 
de Vinkeveense plassen. De locatie 
van de voormalige camping krijgt 
niet alleen voor een deel haar open-
bare functie, ook zandeiland 4 blijft 
vrij van bebouwing. De zichtbaar-
heid van de plassen is een belang-
rijk uitgangspunt van het plan en de 
betrokken partijen hebben allemaal 
een belangrijke relatie met de plas-
sen. Het plan sluit ook aan bij de ei-
sen van de provincie. Overigens sluit 
de provincie de bouw van woningen 
op het gemeentelijke perceel uit.

Locatie Recreatieschap
De locatie van ’t Duikertje is op dit 
moment nog niet nader uitgewerkt, 
maar het recreatieschap heeft daar-
voor interesse getoond. Het recrea-
tieschap heeft kenbaar gemaakt zijn 
kantoor, de loods voor de opslag van 
het materiaal en materieel, de werk-
plaats en vuilopslag op deze loca-
tie te willen vestigen. Deze wens lijkt 
te conflicteren met een kwalitatief 
hoogwaardige invulling van de lo-
catie en er zijn milieutechnische be-
perkingen hieraan verbonden. Het 
recreatieschap zal worden gevraagd 
een voorstel te doen rekening hou-
dend met deze aspecten.

Brug tussen zandeiland 
4 en locatie
Er zal in het kader van de nadere 
uitwerking onderzoek worden ge-
daan naar het nut en de noodzaak 
voor een verbinding tussen zandei-
land 4 en de locatie van de voorma-
lige camping.

Aanpak
De voorgestelde procedure gaat uit 
van een praktische uitwerking van 
dit project. De verwachting is dat 
er zo binnen enkele maanden een 
haalbaar plan kan worden gepre-
senteerd. De gewenste integraliteit 
is een belangrijke overweging om 
voor te stellen het plan nader uit te 
werken met de eigenaar van ’t Dui-
kertje. De twee deelgebieden wor-
den zo gecombineerd en de hore-
cavoorziening komt zo op de meest 
aantrekkelijke locatie.

Detaillering
Het huidige plan voor de locatie 
moet inhoudelijk verder worden uit-
gewerkt. Er moet duidelijkheid ko-
men over de invulling van de loca-
tie van ’t Duikertje en de tussenlig-
gende percelen, het parkeren, de 
openbare voorzieningen en de brug. 
Er wordt hierbij gebruik gemaakt 
van de expertise van de architect, 
die werkt in opdracht van de heer 
Stradmann.

Nader overleg
De betrokken partijen krijgen de 
mogelijkheid om hun mening over 
de plannen te geven, waarbij er ex-
tra aandacht is voor de eigenaren 
van de tussenliggende percelen. 
Een integraal plan heeft namelijk 
een positief effect op de ruimtelij-
ke kwaliteit. Het plan wordt - indien 
mogelijk en wenselijk - aangepast 
aan de gemaakte opmerkingen.

Onderhandeling
Met de heer Stradmann zal moe-
ten worden onderhandeld over de 
prijs om te komen tot een concept-
verkoopovereenkomst. De verkoop-
overeenkomst wordt vervolgens 
voorgelegd aan uw raad.
Er wordt bij het opstellen van het 
contract gezocht naar het bes-
te evenwicht tussen het doel en de 
grondopbrengsten. Beide partijen 
dienen hiermee akkoord te gaan. 
Als er geen overeenstemming 
wordt bereikt moet worden bezien 
wat alsdan de beste invulling voor 
het perceel is”, aldus de brief aan 
de raad. Echt veel concreet nieuws 
is er dus niet. Een ding is duide-
lijk, het “Watersportplaza aan de 
Baambrugse Zuwe zal nog wel een 
paar jaartjes op zich laten wach-
ten, als het er al komt.  
 
 Wordt vervolgd.

Hier zou dat mooie Watersportplaza moeten verrijzen. Al jaren ligt het braak.

Atlantis 1 krijgt geen loon 
naar werken
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het eerste team van Atlan-
tis in eigen huis de returnwedstrijd 

tegen Huizen. De eerdergespeelde 
uitwedstrijd tegen deze tegenstan-
der had geresulteerd in een knap-

pe 10-12 overwinning voor Atlan-
tis. Dit keer bleek koploper Huizen 
echter een maatje te groot, en werd 
de strijd beslecht bij een stand van 
15-19. 

Het door de Rabobank gesponsor-
de team van Atlantis ging scherp 
van start en opende de score met 
een uitstekende aanval, welke re-
sulteerde in een goed benutte straf-
worp. Beide ploegen leken aan el-
kaar gewaagd en tot aan rust ging 
de score gelijk op.
Mede dankzij de inzet van Wilma 
Kranenburg, die de geblesseerde 
Eline Laaper verving, kon Atlantis 
uitstekend aanvalsspel neerzetten.

Na rust trok Atlantis echter aan het 
kortste eind. Huizen toonde zich 
een goed op elkaar ingespeelde 
ploeg en met technisch verzorgd 
spel behield het tot het eindsignaal 
een veilige voorsprong. 

Na de voorjaarsvakantie speelt At-
lantis in Kudelstaart de derby te-
gen VZOD, waarbij flink gestreden 
zal worden om de vierde plaats in 
de competitie.



De Ronde Venen - Voor de derde 
keer dit seizoen troffen de volleybal-
sters uit Wilnis het team van V.V.O. 
Ouderkerk. In de uitwedstrijd won 
Veenland met 2- 3. Thuis in de Wil-
lisstee kwam Veenland maar moei-
zaam uit de startblokken. V.V.O. liep 
in de 1e set direct uit en pas in de 
tweede helft van de set begon Veen-
land weerstand te bieden. Verder 

dan 16 – 25 kwam het Wilnisse team 
niet. Ziekte en blessures maakte 
dat trainer/coach Kees Ruiter geen 
speelsters kon wisselen, zodat de 
opstelling in de tweede set hetzelfde 
bleef; Mariëlle Bartman, Simone van 
Bolhuis,  Brenda van Dijk en Dorathé 
Verburg in de aanval en Corine Na-
gel en Nel Compier als spelverdeel-
sters. Het lukte Veenland ook in de 

2e set niet om zelf een goede aanval 
op te bouwen en ook de service liet 
te wensen over. Met 11-25 ging ook 
de tweede set naar V.V.O. In de der-
de set keerde het tij. De pass lag be-
duidend beter en de Veenland aan-
valsters gooiden meer vuur in de 
strijd.  Gedurende deze set stonden 
de dames van coach Ruiter steeds 
voor en een wissel en time-outs van 
V.V.O. brachten Veenland Stieva niet 
van haar stuk. De set werd gewon-
nen met 25-22. Ook in de vierde set 
deed Veenland het goed. Het team 
stond steeds voor, maar aan het 
eind werd het toch weer bloedstol-
lend voor de toeschouwers. 23 - 23 
en 25 -25,  zijn standen waarbij de  
zenuwen door de keel gieren. Veen-
land had die zenuwen klaarblijkelijk 
het best onder controle en de ont-
lading was groot bij coach en team 
toen Veenland won met 27-25. Van-
uit een 0-2 achterstand werd het zo 
toch weer 2-2 en opnieuw sleepte 
de Veenlanddames er een beslis-
sende vijfde set uit. V.V.O. liet in de-
ze set echter zien dat ze niet voor 
niets bovenaan staan, al is dat wel 
steeds wisselend met SAS uit Uit-
hoorn.
Veenland Stieva maakte iets te veel 
fouten en verloor met 10 – 15 deze 
laatste set.
De eindoverwinning ging zo met 2-3 
naar Ouderkerk. 

pagina 12 Nieuwe Meerbode - 17 februari 2010

Dik Brouwer heeft geweldig idee, ‘project Combiplus’:

“Een echte ijsbaan in de winter-
periode in De Ronde Venen”
De Ronde Venen – Aan het woord 
Dik Brouwer uit Wilnis, oud-voorzit-
ter van CSW, oud-gemeenteraads-
lid, oud-wethouder, enz. enz. Een 

man die zich al vele tientallen jaren 
inzet voor de gemeenschap: “Op 
een ledenvergadering van een Ron-
deveense ijsclub kreeg ik te doen 

met de vrijwilligers. Elke week in de 
weer en met name met de jongere 
schaatsers in het Rondeveense ge-
bied.

Op deze foto ziet u hoe het er ongeveer uit komt te zien

De groene driehoek moet het sportpark worden, waarin de ijsbaan zou moeten komen

Zo wordt het geheel dan opgebouwd

Altijd maar weer alternatieven be-
denken om ze nog beter te leren 
schaatsen. Autotochten naar Am-
sterdam, Utrecht, Haarlem, Nijme-
gen, Heerenveen, enz. enz. enz. 
Omdat het in ons mooie Neder-
land dan wel wintert, maar niet vaak 
schaatsijs oplevert.
Daarom liet ik me verleiden om een 
plan te ontwikkelen om dat wel be-
schikbaar te krijgen. Uitgangspunt 
moet zijn: het vast verkrijgen van 
schaatsijs in vastgestelde periode. 
Te denken valt o.a. aan de periode 
van 15 december tot en met 15 fe-
bruari of iets dergelijks.
Dan de locatie. Natuurijs komt bij 
vorst op de meren, sloten en vaar-
ten. Open water dus. Maar dat vol-
doet niet aan de wens om vast ijs op 
vaste dagen beschikbaar te krijgen. 
Daarom moeten we dan gaan den-
ken aan kunstijs, wat gekocht of ge-
huurd kan worden.”

Maar waar zou dat dan moeten ko-
men, de nieuw aan te leggen com-
bibaan?

Besluiten
“De gemeenteraad heeft in het re-
cente verleden (2002-2004 en later) 
besluiten genomen. Een daarvan is 
het aanleggen van een 400 m com-
binatiebaan in De Groene Driehoek. 
Deze COMBI-baan is zo genoemd 
omdat er 12 maanden gebruik van 
gemaakt kan worden.
Voor hardlopen, skeeleren en al-
les wat op een geasfalteerde 400 
m baan thuishoort. Maar een extra 
combinatie-element is de mogelijk-
heid om er een ijsbaan van te ma-
ken.
Als er een laagje water op aange-
bracht wordt, kan de natuur, bij 
vorst natuurlijk, ijs maken. En nu 
de COMBIPLUS. In die winterperi-
odes in Nederland zouden we ver-
der kunnen gaan. Niet wachten op 
de vorst. Maar een kunstijsvloer op 
de combibaan laten aanleggen.
Zodat op een al beschikbare ac-
commodatie een extra sportelement 
wordt toegevoegd. Ik ben na tal van 
overwegingen in gesprek gegaan 
met een aantal betrokkenen/des-
kundigen. Te denken aan onderne-
mers in de ijswereld en ijsclubbe-
stuurders en andere betrokkenen.
En ben aan de hand van de ge-
spreksresultaten verder gegaan in 
een haalbaarheidsonderzoek. In 
mijn optiek behoort een realisatie 
zeer wel tot de mogelijkheden in De 
Ronde Venen. Ik weet dat ik, alhoe-
wel ik er zelf maar een zeer beperkt 
belang bij heb, mijn nek uitsteek.
Maar de kennis/ervaring, welke ik 
de afgelopen decennia heb verkre-
gen als bestuurder wil ik graag aan-
wenden voor de realisatie van deze 
combiplus-ijsbaanrealisatie. Hoe te 
doen? Via een stichtingsmodel kan 

de wens tot de combiplus bepleit 
gaan worden.
De locatie is geen keuze. De Ge-
meente zal gevraagd moeten wor-
den voor medewerking. Om de 
combibaan-aanleg zodanig te la-
ten plaatsvinden dat een kunstijs-
vloer binnen enkele dagen uitge-
voerd kan worden. Op die accom-
modatie zijn verder al de benodig-
de extra’s.

Later
Te denken valt aan de infra-struc-
tuur zoals toegangsweg en voorzie-
ningen als verlichting en behuizing 
voor omkleed- en horecaruimtes, 
benevens de operationele en be-
stuurlijke ruimtes.
Ik heb nog niet over de bekostiging 
gesproken. Dat doe ik op dit mo-
ment ook nog niet. Maar ik acht het 
zelf een te overwinnen barrière. Ik 
kom daar later nog wel op terug. Ik 
heb alle financiële informatie overi-
gens zelf ook bij mijn overwegingen 
betrokken.
Dit combiplus-project staat of valt 
bij de support van bijna iedereen in 
het Rondeveense gebied.

De samenleving moet deze invul-

ling zien “zitten”. De gemeente moet 
pro-actief zijn. En bereid zijn in een 
bepaalde fase garant te zijn. De ijs-
clubwereld moet kennis inbrengen. 
De gebruikers van deze combiplus-
baan (400 m!!!) moeten zich gaan 
laten horen.
Het tijdpad ZOU als volgt KUNNEN 
zijn : 
2010: uitwerking planopzet en be-
sluitvorming. 
2011: realisatie op in eigendom 
verkregen terrein van de nieuwe 
combinatiebaan. 15.12.2011 ope-
ning voor twee maanden van de 
ijs(garantie)periode op de combi-
plusbaan. Een volgende keer wil ik, 
desgewenst, wat dieper ingaan op 
enkele specifieke zaken.
Ik hoop, dat ik met deze planopzet 
een bijdrage kan leveren aan een 
nog meer bewegende samenleving 
in onze gemeente, maar met name 
de jongeren en de ijssportliefheb-
bers.”

Dik Brouwer, 
oud-bestuurder op divers gebied.  
 Burg. v. Baaklaan 34,
 3648XV Wilnis. 
Reacties: 
e-mail: dikenanneke@solcon.nl

VVO dit keer te sterk voor 
de Veenlanddames

Felle start van Atlantis C1 
eindigt in een gelijkspel
Mijdrecht - Waar de C1 van Atlan-
tis op het veld maar een keer ver-
loor van de koploper, was al snel 
duidelijk dat het in de zaalcompeti-
tie een stuk zwaarder ging. Na een 
aantal verliespartijen belandde At-
lantis C1 onderaan in de poule. Hal-
verwege het zaalseizoen kwamen er 
gelukkig ook de winstpartijen. He-
le mooie wedstrijden tegen bijvoor-
beeld Crescendo, Die Haghe en 
streekrivaal De Vinken. 
Op zaterdag 13 februari stond de 
returnwedstrijd tegen Die Haghe C1 
op het programma. Dit beloofde een 
spannende wedstrijd te worden. Na 
een goede voorbereiding waren de 
jonge spelers van Atlantis gebrand 
op de overwinning. Het door Roe-
beson gesponsorde Atlantis begon 
meteen scherp. Lars maakte via een 
mooi afstandsschot de 1-0. Helaas 
volgde een overtreding van hun ver-
dediging waaruit een 1-1 volgde. Na 
twee supersnelle en flitsende aan-
vallen zorgde Jonathan voor de 2-1 
en de 3-1. Beide ploegen scoorden 

Vrijdag 
prijsklaverjassen 
in Café De Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 19 
februari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43 in 
Vinkeveen, tel. 0297-263562. U dient 
om 20.00 uur aanwezig te zijn, uiter-
lijk om 20.15 zal gestart worden met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
Er zullen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 

bij elkaar opgeteld, en de winnaar 
of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.

De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag: 
1 Pleun Vis 7574 punten 
2 Kees Kooyman 7302 punten
3 Loes Verbruggen  7087 punten
4 Nico May  6915 punten
5 Riet Gulbay 6770 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Wim Hof met 4638 punten

nog, waaronder een goede kans van 
Britt. Dit resulteerde in een rust-
stand van 5-2.
Je zou denken dat de overwinning 
binnen handbereik was, maar niets 
was minder waar. Atlantis creëer-
de mooie kansen, maar wist die 
kansen niet te benutten. Die Hag-
he kon dat wel en kwam langzaam 
maar zeker terug tot 5-5. Deze gelij-

ke stand zorgde voor een spannen-
de laatste tien minuten. Beide ploe-
gen kregen kansen, maar er werd 
niet meer gescoord. Atlantis C1, ge-
sponsord door Roebeson, heeft ge-
knokt tot het einde, wat helaas niet 
naar een overwinning leidde. 
Publiek, invallers en sponsor Roe-
beson taxaties en expertises: be-
dankt!

Tess Verwijs clubkampioen 
bij jong talenten
Wilnis - De zevenjarige Tess Verwijs 
uit Wilnis is clubkampioen gewor-
den bij de ‘jong talenten’ van Mobi-
lée uit Woerden. Afgelopen zaterdag 
was de wisselbeker voor haar. Tess 
zit sinds een klein jaar bij de turn-
selectie van Mobilée. Drie keer per 
week traint ze in Woerden en om 
de paar weken een zondagmiddag 
bij oud-bondscoach Frank Louter in 
Zoetermeer. 
Het clubkampioenschap zaterdag 
was haar eerste wedstrijd. Tess ging 
de strijd aan met zo’n twintig talen-
tjes tussen de 6 en 8 jaar. Op sprong 
liet ze een mooie handstand-plat-
val zien en aan brug onder meer een 
strakke buikdraai en soepele zwaai-

en. Op balk, haar favoriete toestel, 
maakte ze het verschil. Ze maakte de 
hoogste sprongen, stond het meest 
stabiel, maakte een mooie hand-
stand en deed als enige een over-
slag als afsprong. Op de lage balk 
mocht ze ook nog een koprol en rad-
slag laten zien. Tess kreeg zichtbaar 
plezier in de wedstrijd en maakte het 
mooi af op vloer, met onder meer 
een spagaat, hele draai-sprong, ara-
bier kaats en bruggetje achterover. 
Toen alle punten geteld waren, stond 
Tess boven aan de lijst met een eind-
score van 50,8. Haar beloning: een 
gouden medaille, een kleine beker 
én de wisselbeker. Glunderend keer-
de ze weer naar huis.
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Brammetje wordt vermist
Wilnis - “Mijn naam is Bramme-
tje en ik word als vermist opgege-
ven door mijn baas. Ik ben een 10 
maanden oud rood katertje met wit-
te bef en pootjes en word vermist uit 

de Trilgras in Wilnis. 
Heeft iemand mij gezien? Wil hij of 
zij dan contact opnemen met de 
Dierenbescherming Aalsmeer e.o., 
tel. 0297-343618. 

Binnenkort is het zover:
Bromfietspraktijkexamen
De Ronde Venen - Maandag 1 
maart 2010 is het dan echt zover. 
Vanaf dan zal er naast het theo-
rie examen ook een praktijkexamen 
voor de bromfiets afgelegd moeten 
worden. Dit zou eerst per 1 januari 
2010 ingaan maar werd op het laat-
ste moment door de minister uitge-
steld. Het VerkeersCollege is klaar 
voor deze nieuwe regeling. 

Vanaf maart zal VerkeersCollege 
bromfietspraktijklessen gaan ver-
zorgen vanuit Mijdrecht. Daarnaast 
verzorgen zij natuurlijk ook de the-
orielessen voor de bromfiets. Vraag 

naar hun voordelige totaalpakket 
(theorieles/praktijkles en examens).
Ben je voor 1 maart 2010 al in het 
bezit van een AM (bromfiets), A 
(motor) of B (auto) rijbewijs, dan 
mag je gewoon op een bromfiets rij-
den. Heb je nog geen rijbewijs dan 
zul je dus een theorie- en praktijk-
examen moeten afleggen bij het 
CBR, voordat je op een bromfiets 
mag stappen. Voor de brommo-
biel is er een apart praktijkexamen. 
Zie voor meer informatie de websi-
te: www.verkeerscollege.com of bel 
0297-250638 of zie de wekelijkse 
advertentie in deze krant.

Sophie Jurrjens wint 
voorronde Kunstbende 
provincie Utrecht
Wilnis - De 17 jarige VLC leerling 
Sophie Jurrjens uit Wilnis is, in de 
categorie Muziek, winnaar gewor-
den van de voorronde van de Kunst-
bende in de provincie Utrecht. De 
spannende voorronde vond zater-
dag 13 februari plaats in de Utrecht-
se Stadsschouwburg.
Kunstbende is de wedstrijd voor 
jong, creatief talent in de leeftijd van 
13 t/m 18 jaar. De bedoeling is jon-
geren te stimuleren met kunst be-
zig te zijn. Twintig jaar geleden is de 
wedstrijd Kunstbende ontstaan van-
uit de gedachte dat jongeren een 
kans moeten krijgen om hun cul-
turele talenten te ontdekken en te 
ontplooien. 
Dit jaar vindt de 20e editie plaats. 
Thema van de wedstrijd 2010 is ‘Tijd’. 
In totaal worden 24 voorrondes door 
het hele land gehouden. Dit jaar zijn 
er acht verschillende categorieën: 
muziek, theater en performance,  
film en animatie, dans, taal, fashion, 
expo en dj.

Succesvol
Sophie Jurrjens is een talentvolle 
zangeres in de dop, die eigen liedjes 
maakt en daarbij zichzelf  begeleidt 
op de piano. Vorige week vrijdag 
was ze de winnares van de VLC ta-
lentenjacht met het winnende lied-
je “Little Joy”. Met deze compositie 
wist ze ook de muziekjury van de 
Kunstbende te overtuigen. Het was 
een zinderende wedstrijd want Sop-
hie moest het opnemen tegen in to-
taal 30 deelnemers: bands, zangers, 
rappers en andere muzikanten. Vol-
gens het oordeel van de jury, die be-

stond uit Delano Vossen, Pien Feith, 
Bartie Pauw en Stephan Beuving, 
was Sophie de winnaar met stip 
door de combinatie van een goed 
geschreven lied, prachtig gezon-
gen met een knappe pianobegelei-
ding en een sterke uitstraling op het 
podium. Deze eerste plaats brengt 
Sophie Jurrjens in de landelijke fi-
nale van de Kunstbende. Daarnaast 
heeft ze de Gouden Spotlight, een 
fraai kunstwerk, in ontvangst geno-
men en gaat ze meedoen met een 
masterclass muziek. Ze gaat optre-
den tijdens het Festival aan de Werf 
in Utrecht en deelnemen aan de 
KUNSTuitDAGing in muziekpaleis 
Tivoli in Utrecht.   
De Kunstbende-finale vindt plaats 
op zaterdag 17 april in de Wester-
gasfabriek in Amsterdam. 
De winnaars van de finale krijgen 
een The best of Kunstbende Tour 
aangeboden. Deze hoofdprijs be-
staat uit diverse optredens in bin-
nen- en buitenland, zoals eind au-
gustus op de Uitmarkt in Amster-
dam. 
Dat deelnemers van de Kunstbende 
ook landelijk doorbreken, hebben 
verschillende artiesten in de loop 
der jaren bewezen. Trijntje Ooster-
huis, Krezip, Janne Schraa, Brace, 
Yes-R en Relax hebben allen aan de 
Kunstbende meegedaan. 
We hopen dat Sophie in de lande-
lijke Kunstbende finale weer hoge 
ogen zal gooien en wie weet neemt 
ze ook deze keer de hoofdprijs mee 
naar Wilnis. 
Meer informatie over Kunstbende:  
www.kunstbende.nl.

Muziek op Vlinderbos
Wilnis - De afgelopen weken stond 
Vlinderbos in het teken van muziek. 
Orkest, instrumenten, muziekge-
schiedenis, rap, wereldmuziek…er 
is van alles aan bod gekomen. Ook 
hebben de kinderen genoten van de 
workshops die verzorgd waren van-
uit VIOS.
Vrijdag is  het project afgesloten 
met twee muzikale voorstellingen. 
De kinderen hebben zich daar met 
veel plezier op voorbereid. Ze kon-
den bijna niet wachten tot het zo-
ver was.
In de eerste voorstelling beklom de 
beestenboel als eerste het podium. 
Met hun zelfgemaakte instrumenten 
waren ze een echt orkest! De kin-
deren uit de bijenkorf hebben een 
stukje uit het muziekstuk “Peter en 
de wolf” laten horen en vertelden 
het verhaal aan de hand van door 
hen geschilderde vertelplaten.
De dolfijnengroep en heksenkring 
(groep 3/4) maakten de voorstelling 

compleet met een heuse wereldmu-
ziekquiz. 
In de tweede voorstelling konden 
de oudere kinderen zich presente-
ren op muzikaal gebied. De jungle 
(groep 5/6) vertolkte op eigen wijze 
muziek uit verschillende landen, zo-
als China, India en Nederland. Het 
zag er prachtig uit! Duckcity (groep 
5/6) bracht raps met zelfgeschre-
ven tekst ten gehore en het ging su-
pergelijk! Ook muzikale stukjes met 
blues en ritmes mochten niet ont-
breken. Zweinstein (groep 7/8) wist 
dit over te brengen op het enthousi-
aste publiek. Tot slot spetterden de 
spooky’s (groep 7/8) bijna het po-
dium af met hun presentatie en de-
monstratie van “zumba”. 
De viering werd door alle kinderen 
afgesloten met de “stormrap” en het 
applaus dat daarop volgde was wel-
verdiend! Iedereen mag terugkijken 
op een leuk, geslaagd muziekpro-
ject!

“Zingende flessen” van Daniël van Leeuwen of “Koe” van Melanie Schaap.

Leerlingen van Yvonne 
Philippo exposeren
Mijdrecht – In de hal van het ge-
meentehuis van De Ronde Venen 
in Mijdrecht is momenteel een ten-
toonstelling te zien van een tiental 
leerlingen van de Mijdrechtse beel-
dend kunstenaar Yvonne Philippo. 
Er hangen in totaal veertien schilde-
rijen, gemaakt door vier jongeren en 
zes volwassenen. De tentoonstelling 
is te zien tot en met 31 maart van 
dit jaar. De tentoonstelling geeft een 
goed beeld van het niveau dat de 
leerlingen bereikt hebben. Het ge-
toonde werk varieert van abstract 
tot realistische kunst geschilderd in 
acryl. Het werk dat door de jonge-
re leerlingen wordt getoond is van 
een verrassend hoog niveau. Het 
zijn zeer gemotiveerde kinderen in 
de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar, 
van wie de meesten inmiddels zo’n 
vijf jaar de lessen volgen bij Yvonne 
Philippo. Twee leerlingen zijn inmid-
dels toegelaten tot de ‘Nimeto’ op-
leiding in Utrecht.

Zowel de jongeren als de volwasse-
nen hebben een aantal schilderijen 
gemaakt waarbij ze zich hebben la-
ten inspireren door bekende kun-
stenaars. Zo heeft de twaalfjarige 
Daniël van Leeuwen zich laten in-
spireren door het werk “de zingen-
de flessen’ van Daniël Falk, dat te 
zien is in het Nationaal Museum in 
Praag. Er zijn ook werken te zien die 
verwantschap tonen met schilders 
als Gustav Klimt of Piet Mondriaan.  
Er zijn voor het nieuwe seizoen nog 
plaatsen op de cursus voor kinderen 
vanaf 10 jaar. Op de dinsdag is er 
nog een tweetal plaatsen voor vol-
wassenen.
Yvonne Philippo woont Patrijs 24 in 
Mijdrecht, tel. 0297 284047. Meer in-
formatie vindt men op haar website 
www.atelierphilippo.nl. De expositie 
in het gemeentehuis aan de Croon-
stadtlaan 111 in Mijdrecht is te be-
zoeken tijdens de openingsuren van 
het gemeentehuis.

Begeleiding en ondersteuning 
casemanager als genezing 
niet mogelijk is
De Ronde Venen - Op 1 januari jl. 
is het Project Casemanagement Pal-
liatieve Zorg in deze regio van start 
gegaan.

De casemanager is een gespecia-
liseerd verpleegkundige met veel 
ervaring in de palliatieve zorg. De 
casemanager palliatieve zorg werkt 
los van de bestaande organisa-
ties en adviseert de patiënt neu-
traal over het aanbod van palliatieve 
zorg. Palliatieve zorg omvat alle zorg 
aan ongeneeslijk zieken in de laat-
ste levensfase, ongeacht of die laat-
ste levensfase nog vele maanden, of 
slechts enkele weken zal gaan du-
ren.
Er werken drie casemanagers in de 
regio van het Netwerk Palliatieve 
Zorg Noord-West Utrecht (Vechtge-
meenten, gemeente Woerden, ge-
meente De Ronde Venen).
Zij zijn voor de patiënt 24 uur per 
dag, 7 dagen in de week telefonisch 
bereikbaar.
Er zal gestart worden met het aan-
bieden van de diensten van de case-
managers aan de oncologie patiën-
ten van het ZUWE Hofpoort Zieken-
huis, woonachtig in bovengenoem-
de gemeenten. 
De casemanager kan door (alle) 
zorgverleners worden ingescha-
keld bij patiënten die ongeneeslijk 

zijn, bij voorkeur ruim voor de ster-
vensfase is aangebroken, zeker als 
de patiënt op dat moment nog niet 
in aanmerking komt voor feitelijke 
zorg. 
De casemanager richt zich op het 
verkennen van de behoefte van pa-
tiënt en naasten, geeft informatie 
aan patiënt en naasten, en adviseert 
over de diverse mogelijkheden, be-
middeling bij zorgovergangen. 
De belangrijkste doelen zijn: pa-
tiënt en naasten voorbereiden op 
wat mogelijk komen gaat,  een gids 
voor hen zijn, afstemmen met de 
feitelijke zorgverleners en behan-
delaars, informatie  doseren en an-
ticiperen op zorgvragen om crisissi-
tuaties te voorkomen. Het centrale 
nummer van de casemanager is 06-
10549000.

Dit project is een initiatief van het 
Johannes Hospitium De Ronde Ve-
nen, Hofpoort Ziekenhuis, Stichting 
Zuwe Zorg, alle verenigd in het Net-
werk Palliatieve Zorg Noord-West 
Utrecht, met ondersteuning van 
Stichting het R.C. Maagdenhuis/
Stichting Brentano, Stichting Vrien-
den van het Johannes Hospitium De 
Ronde Venen en Stichting Vrienden 
van Zuwe Zorg, alsmede met een 
garantstelling door Stichting Dijk-
verzwaring.

Cursussen bij het Cursusproject
De Ronde Venen – U kunt u telefo-
nisch aanmelden voor de cursussen 
bij het Cursusproject: 0297-265451 
of via www.cursusproject.nl 

Lezing over Antroposofie - 
8 maart
De antroposofie verbindt eeuwen-
oude esoterie met moderne weten-
schap. De impuls hiertoe werd be-
gin vorige eeuw gelegd en haar uit-
lopers, al dan niet bloeiend, zijn dui-
delijk aanwijsbaar in de huidige sa-
menleving. Hoe is de antroposo-
fie in de wereld gekomen en wat is 
haar inhoud? Waar is de antropo-
sofische beweging werkzaam en in 
welke richting ontwikkelt zij zich? 
Dit wordt in breed perspectief be-
sproken. Deze avond is bestemd 
voor een algemeen publiek; voor-
kennis is niet vereist. Deze cursus 
kan ook samen gevolgd worden met 
de cursus over esoterische stromin-
gen, nr 20 en de cursus over vrijmet-
selarij, nr. 29. 

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur 
O.l.v.: Albert Hollander 
Cursuskosten: 5,00 euro.

Kruiden als medicijn –
10 en 17 maart
Al van oudsher gebruikt men krui-
den in de keuken voor de smaak, 
om voedsel langer houdbaar te ma-
ken en vooral ook om de gezond-
heid te ondersteunen. Zo kunnen 
we bijvoorbeeld denken aan het ver-
hogen van weerstand, afdrijven van 
vocht en verlagen van koorts. Op 
deze avonden zal meer worden ver-
teld over het gebruik van een aantal 
gewone keukenkruiden en hun uit-
werking op de gezondheid. 
Tijd: 20.00 tot 22.00 uur 
O.l.v.: Tanja van der Moolen 
Cursuskosten: 10,50 euro 
Opmerkingen: pen en papier mee-
nemen. 

De cursussen worden gegeven in 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Opening van de 
Toptechniekwerkplaats 
op basisschool De Willespoort 
Wilnis - Op woensdag 17 februari 
wordt om 10.00 uur op OBS De Wil-
lespoort in Wilnis de ultramoderne 
toptechniekwerkplaats officieel in 
gebruik genomen. De presentatie is 
in handen van t.v.-presentator Sipke 
Jan Bousema, die samen met enkele 
leerlingen ook een deel van de ope-
ningshandelingen voor zijn reke-
ning neemt. De opening vindt plaats 
door middel van een kettingreactie 
als symbool voor de wijze waarop de 
werkplaats tot stand is gekomen.

Aansluitend volgt in de school voor 
alle leerlingen een optreden van het 
NatuurkundeCircus van de Stich-
ting TechniekPromotie. Deze arties-
ten laten een aantal opzienbarende 
natuurkundige acts zien. Sipke Jan 
Bousema zal daarbij assisteren. 

Het nieuwe technieklokaal is uniek 
in zijn soort en een voorbeeld voor 
het basisonderwijs in Nederland. In 
het lokaal staat een zeer grote hoe-
veelheid onderwijsleermiddelen, 
machines en apparaten opgesteld 
waar honderden basisschoolleerlin-
gen in de komende jaren mee zul-
len gaan werken. Het nieuwe lokaal 
zal ook gebruikt gaan worden voor 
de nascholing van een groot aan-
tal leerkrachten van 22 basisscho-
len en in de nabije toekomst tevens 

worden opengesteld voor naschool-
se activiteiten. 

De ingebruikneming van de top-
techniekwerkplaats is het sluitstuk 
van een project dat vier jaar geleden 
begon. In 2006 opende de Neder-
landse kosmonaut André Kuipers 
op OBS Willespoort de technotheek. 
Basisscholen uit de omgeving lenen 
daar sindsdien allerlei lesmaterialen 
op het gebied van techniek, weten-
schap en ruimtevaart.

Al na korte tijd was de technotheek 
te klein en bleek er bovendien be-
hoefte aan een ruimte waar ook 
met materialen gewerkt kan wor-
den. Dankzij de medewerking van 
overheid, gemeente en instellingen, 
maar ook dankzij de bijdragen van 
een groot aantal bedrijven is de re-
alisering van de toptechniekplaats 
mogelijk gemaakt.  

Met het project heeft de school in 
2007 de Leren Ondernemenprijs 
gewonnen. In december jl. won de 
school de Landelijke Innovatieprijs 
2009 van het Platform Bètatechniek 
toegekend vanwege de voortrek-
kersrol die OBS Willespoort op het 
gebied van wetenschap- en tech-
niekonderwijs in Nederland vervult.

Driehuisschool in een 
polonaise!
Mijdrecht - Afgelopen rijdag 12 fe-
bruari hebben de kinderen en het 
team van de Driehuisschool zich in 
hun meest bijzondere kleren gehe-
sen om carnaval te vieren. Bij bin-
nenkomst klonk de carnavalsmu-
ziek al door de gangen en was er 
veel moois te bewonderen.

Kinderen hadden erg hun best ge-
daan om er zo mooi, grappig en 
leuk mogelijk uit te zien. Zo waren 

er clowns, tovenaars, prinsessen, 
cheerleaders, oranje- en sportfans, 
engeltjes, matroosjes en nog veel 
meer! Kortom een dolle boel!
De dag begon met een modeshow 
in de groep, waarbij de ouders na-
tuurlijk van harte waren uitgeno-
digd. Zo konden ze elkaar nog eens 
extra bewonderen. Verder werd de 
dag natuurlijk gevuld met spelle-
tjes en een disco. En natuurlijk werd 
daar een polonaise gelopen!
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GVM turnjuf Willie de 
Jong ziet Sarah!
Wilnis - Afgelopen donderdag 11 
februari is turnjuf Willie, die al meer 
dan 10 jaar bij GVM zeer actief is, 
50 jaar geworden. Dit kon GVM na-
tuurlijk niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Op de training van donder-
dag werd Willie al uitgebreid gefe-
liciteerd door het bestuur van GVM. 
Op vrijdag werd zij overvallen tij-
dens de training door alle meiden 
die bij de selectie turnen. De mei-
den kwamen allemaal met een roos 
binnen en Willie werd overladen met 

serpetines. Nadat zij de 50 rozen in 
ontvangst had genomen, kreeg Wil-
lie ook nog een cadeaubon aange-
boden voor haar grootste hobby, de 
tuin. Tot slot ging Willie met alle kin-
deren  naar buiten om een geluks-
ballon op te laten. Wat Willie toen 
gewenst heeft, weet alleen zij…
Willie, oorspronkelijk afkomstig uit 
Wilnis, maar al sinds 1983 woonach-
tig in Mijdrecht, is een heel sportie-
ve dame, die vroeger zelf heeft ge-
turnd en nu actief is met schaatsen 

en fietsen. Zij traint de meiden bin-
nen GVM altijd met veel enthousias-
me en toewijding, weet precies hoe 
zij het beste uit elk kind kan halen 
en traint altijd met een groot gevoel 
voor humor.  

Willie, iedereen van GVM wenst jou 
nog heel veel gezonde en gelukkige 
jaren toe samen met Peter en je kin-
deren en zij hopen jou nog lang zo 
actief betrokken te zien binnen de 
vereniging!

Tien groepen van GVM 
turnsters naar de finale
Mijdrecht - Zaterdag 13 februari 
werden in de Willisstee in Wilnis de 
voorronde geturnd van de mini 3 en 
4 kamp, Rayon De Vechtstreek.
De organisatie was in handen van 
de verenigingen VIRTO uit Breuke-
len en Veenland uit Wilnis.

Bij de mini 3 kamp 6 tot en met 8 jaar 
deden er 5 teams van GVM mee.
Voor veel van deze meisjes was het 
hun eerste echte turnwedstrijd, heel 
erg spannend dus. Al deze meisjes 
deden hun uiterste best en het re-
sultaat mag er dan ook zijn! In totaal 
deden er 25 groepen mee, waarvan 
er 5 van de vereniging GVM waren.

Op de 13de plaats eindigde GVM 
3 met 123.400, de 7de plaats  was 
voor GVM 5 met 128.300, de 6de 
plaats voor GVM 2 met 128.600, de 
4de plaats voor GVM 4 met 129.200 
en de 3de plaats was er voor GVM 1 
met een puntentotaal van 129.500.

GVM 5, 2, 4 en 1 gaan door naar de 
finale. Zoals u ziet was het punten-
totaal tussen deze GVM groepen erg 
klein en in de finale zal het dan ook 
heel erg spannend gaan worden!
Er was ook een groep meisjes in de-
ze leeftijdscategorie die meedeed 
aan de 4 kamp. Van de 22 groepen 
die hier meededen wisten zij be-
slag te leggen op de eerste plaats, 
177.000 punten, een finaleplaats en 
een gouden medaille!

Driekamp
Vier groepen deden mee met de 3 
kamp 9 tot en met 11 jaar.
Ook hier turnden de meisjes van 
GVM uitstekend. Op de 9de plaats 
eindigde GVM 7 met 106.500, de 
4de plaats was voor GVM 10 met 
114.500, GVM 8 pakte het brons met 
118.000 en de gouden medaille was 
er voor GVM 9 met 126.500.
Hier gaan er drie GVM groepen 
door naar de finale en dat zijn: GVM 

10, GVM 8 en GVM 9.
Dan was er nog de 4 kamp meisjes 
9 tot en met 11 jaar.
Drie groepen turnsters van GVM 
deden er hier mee.
Op de 8ste plaats eindigde GVM 11, 
net niet door naar de finale, maar 
wel een prima prestatie!
GVM 12 werd 6de met 161.800 en 
GVM 13 pakte het zilver met een 
puntentotaal van 173.200. Weer 
twee groepen door naar de finale!
Met 13 groepen meedoen aan een 
voorronde en dan met 10 groe-
pen naar de finale toe is een heel 
mooie prestatie, hun trainster is dan 
ook heel tevreden en feliciteert al-
le groepen met het behaalde resul-
taat.
Nu trainen voor de finale, die zal zijn 
op zaterdag 27 maart en wordt we-
derom gehouden in de Willisstee. 
De organisatie zal dan in handen 
zijn van Atalante uit Vinkeveen en 
GVM uit Mijdrecht.

Moeizame winst voor 
korfballers De Vinken 2
Vinkeveen - Voorafgaand aan de 
kraker van de dag De Vinken 1-Lu-
no 1 speelden de reserveteams van 
beide verenigingen tegen elkaar. 
Enkele weken terug was het Luno 
dat na een gelijkopgaande strijd aan 
het langste eind trok: 10-8. Aange-
zien beide ploegen al veilig waren 
en ook niet meer kampioen kon-
den worden, ging het in deze wed-
strijd slechts om de ‘eer’.  Met Pascal 
Kroon, Stefan Gijsen, Lisette Pauw 
en Sylvia van Dulken in de aanval en 
Ronald Mul, Hans van Dasler, Mar-
tine Koedijk en Roosmarijn Mooi 
in de verdediging startte de Veen-
stekerploeg moeizaam. Het twee-
de team van De Vinken was veelal 
snel de bal kwijt en moest toezien 
hoe Luno dat aanzienlijk beter deed. 
De bezoekende ploeg uit Linscho-
ten zette lange aanvallen op, soms 
wel van een minuut lang. De 0-1 
kon dan ook niet uitblijven. Pascal 
Kroon zorgde even later toch voor 
de gelijkmaker. Luno bleef de betere 
ploeg en De Vinken had het behoor-
lijk moeilijk. Afgezien van de lan-
ge aanvallen, verdedigde Luno ook 
nog eens ‘strak’ op de man. De Vin-

ken aanval speelde te voorspelbaar 
en te statisch en moest het hebben 
van een paar verre afstandscho-
ten. Desondanks pakte De Vinken 
wat score betreft het heft in handen. 
Na 20 minuten spelen speelde in-
valler Hans van Dasler twee keer in 
een éen tegen éen situatie zijn man 
uit en zo liep de ploeg uit naar 5-
3. Een paar minuten voor rust ver-
grootte de zuiver schietende Pascal 
Kroon de voorsprong zelfs naar 6-
3. Een comfortabele ruststand, maar 
gezien het spelbeeld niet echt één 
om gerust op te zijn.

Aanvallen
In de tweede helft nagenoeg het-
zelfde spelbeeld. Luno bleef lang 
aanvallen, maar vergat daarbij veel-
al te schieten en dus te scoren. 
Want lange aanvallen zijn wel aar-
dig, maar als je niet schiet scoor je 
ook niet. De Vinken speelde daar-
entegen iets makkelijker dan in de 
eerste helft en liet de bal ook wat 
langer rondgaan. Na de 7-3 en 7-4 
kreeg De Vinken in de 10e minuut 
de ideale kans om weer uit te lopen 
naar vier doelpunten. De strafworp 

werd echter gemist. Een gelijkop-
gaande strijd ontspon zich. Maar 
aangezien De Vinken nog steeds 
op voorsprong stond, begon de tijd 
steeds meer in Vinkeveens voordeel 
te werken. Een kwartier lang werd er 
door beide ploegen niet gescoord. 
Maar zoals dat in korfbalwedstrij-
den wel meer gebeurt, als er één 
doelpunt door de korf gaat, volgen 
er snel meer. Binnen twee minuten 
had Luno de stand op 7-6 gebracht. 
Weliswaar nog steeds in Vinkeveens 
voordeel, maar met nog tien minu-
ten te gaan, kon de strijd nog alle 
kanten op. De Vinken 2 liet in de-
ze slotfase zien dat de jonge ploeg 
niet voor niets bezig is aan een pri-
ma zaalseizoen en liet zich niet van 
de wijs brengen. Ondanks de druk 
van Luno bleef het redelijk rustig en 
speelde de wedstrijd eigenlijk zon-
der veel problemen uit. Via 8-6 en 9-
7 werd het uiteindelijk een 9-8 over-
winning voor De Vinken. Gezien het 
spelbeeld misschien niet geheel te-
recht, maar een mooi resultaat voor 
deze jonge ploeg die met nog twee 
wedstrijden te gaan zeker is van mi-
nimaal een vierde plaats.

Spannende vijfsetter voor 
de heren van Atalante 2
Vinkeveen - Woensdag 10 febru-
ari trad Atalante H2 aan tegen de 
hekkensluiter van de poule, FHC uit 
Haarlem. Iedereen dacht ‘dit wordt 
een puntenkans’, er was goed ge-
traind, alle neuzen stonden dezelfde 
richting op, alles goed. En iedereen 
had de avond daarvoor zijn hart ge-
lucht in “het rondje langs de teams” 
bespreking. Wat kon er fout gaan?
Dat bleek al vrij snel. Een vader 
Abraham besteeg de scheidsrech-
terstoel en zou hun fluiten. Dus in 
eerste instantie stonden de mannen 
al te wachten op Yolante, maar he-
laas, die kwam niet om te tellen. 

Niet getreurd, Heren 2 telt gewoon 
de uitwedstrijden ook, zo zijn ze wel. 
De wedstrijd ging van start, met 
een gedegen ploeg. De ploeg die 
het zonder Erik Verbruggen moest 
doen, omdat zijn kunde nu door He-
ren 1 moet worden gebruikt. Maar 
toch een goede ploeg, met gemoti-
veerde mensen, een soort van vrien-

den zelfs.
Eerste set makkie, lekker shalala-
li shalalala, 15-25. Tweede set, toch 
de verwachting hebbende dat Yo-
lante nog zou komen, komt er een 
man van FHC die in de verste verte 
niet op Yolante lijkt opdagen en hij 
gaat zich bemoeien met de telling. 
Rick van der Linden die op dat mo-
ment de telling deed, is keurig in dat 
soort zaken. Als hij het beter kan, 
ja, dan moet hij het gewoon doen! 
Na de overdracht van het scorebord 
bleek er een last en een set van hen 
afgevallen te zijn: 25-22. Stand 1-1 
in sets. 
Pierre fluit een prettige wedstrijd en 
was geen moment in paniek. Heren 
2 wel. Ton Plomp, terug van zijn her-
stelvakantie, brengt het oude spel 
mee. De rest van het team was ge-
groeid in de tussentijd door 486 
wedstrijden te spelen en is het ou-
de spel niet meer gewend. Er breekt 
dus onrust uit, of zelfs wel een beet-
je paniek. De Vinkeveense mannen 

verliezen deze set met 25-21. 
Het zal toch niet? Dat kan toch niet? 
En inderdaad dit kon ook zo niet 
verder. 
Nu de vierde set, hard werken en 
weer zorgen voor orde in de chaos. 
Chaos, deels gecreëerd door trai-
ner/coach Erik Raket door Bob Bak-
ker op een positie te zetten die hij 
niet wil. Maar altijd coole Bob speelt 
gewoon zijn partij. Er kwam dus rust 
en vrede in deze vierde set, resul-
taat: winst 21-25. Stand 2-2, tja, dan 
moet er een 5de set gespeeld wor-
den. En dan strekt Atalante de rug, 
steekt de handen uit de mouwen, 
pakt de koe bij de horens, en wint 
gewoon met gemak de 5de set: 9-
15. “En Pierre, wie heeft er nu ge-
wonnen?” “Tja, ik weet het niet, het 
is zo moeilijk.” “Ja, dan moet ik te-
rug naar de jury om hen te laten be-
slissen.” “Oké”, zegt Pierre “Atalante 
heeft gewonnen.” 
Pure paniek, maar wel 2-3 winst 
voor Rabobank Heren 2.

Dramatische dag De Vinken
Vinkeveen - Op het moment dat 
schaatsfenomeen Sven Kramer zich 
opmaakte voor zijn gouden race in 
Vancouver, had De Vinken de op-
dracht om zich definitief uit de de-
gradatiezone van de tweede klasse 
te spelen. In de rechtstreekse con-
frontatie met mededegradatiekan-
didaat Luno konden de Vinkeve-
ners in de eigen thuishal de zaken 
rechtzetten. Of het nu de vloer was 
of de temperatuur van de lucht, de 
te grote druk of het gebrek aan zelf-
vertrouwen, het vlaggenschip van 
de Vinkeveense korfbalvereniging 
kwam geen minuut goed uit de verf.  
Na een 3-8 ruststand kon het Lin-
schotense Luno het karwei simpel 
afmaken: 6-12.

Comeback Joyce Kroon
Lichtpuntje was de terugkeer van 
de wekenlang geblesseerde Joyce 
Kroon. Zij stond met Helene Kroon, 
Rogier Schoenmaker en Peter Kooij-
man in de Vinkenverdediging, terwijl 

Charita Hazeleger, Mariska Meul-
stee, Kelvin Hoogenboom en Ruud 
Oussoren in de aanval begonnen.
Perfect gesteund door een in groten 
getale opgekomen en luidruchtige 
supportersgroep nam Luno direct 
het initiatief: 0-1 van afstand. En 
weliswaar verschalkte aanvoerster 
Charita Hazeleger haar directe op-
ponente (1-1); het duurde aan Vin-
kenzijde veel te lang eer er opnieuw 
gescoord werd. Pas in de twaalfde 
minuut maakte Mariska Meulstee 
2-4 en nog eens tien minuten la-
ter was Rudy Oussoren trefzeker (3-
7). Met een comfortabele 3-8 voor-
sprong kon Linschoten de rust in.

Wissels
Wat te doen? Trainer-coach Siem-
ko Sok zag dat na rust de doel-
puntenmachine helemaal niet meer 
op gang kwam. Een kwartier lang 
stonden beide teams droog. Pascal 
Kroon kwam in het veld voor Kelvin 
Hoogenboom. Silvia van Dulken ver-

ving Joyce Kroon en Hans van Das-
ler ging verder op de plek van Pe-
ter Kooijman. 
Toch brak Luno als eerste de ban: 
3-9 met nog een kwartier te gaan. 
Maar het zat er gewoon niet in. Daar 
waar De Vinken nog iets terug kon 
doen (scores Mariska Meulstee en 
Silvia van Dulken) wist ook Luno 
direct weer tegen te scoren. In de 
laatste minuut bij een stand van 5-
12 mocht Charita Hazeleger nog een 
strafworp verzilveren. Het maakte 
de stand ietsje dragelijker, maar het 
verlies niet minder ingrijpend.

Omdat ook Fiducia een punt wist 
weg te slepen bij het op kop staan-
de Velocitas zakt De Vinken van de 
relatief veilige plaats 5 naar plaats 7. 
Een plak die rechtstreeks degrada-
tie oplevert. Alleen winst tegen Fiks 
thuis op 6 maart en uit tegen Oran-
je Nassau de week erop kan De Vin-
ken nog in de tweede klasse hou-
den. Niets is onmogelijk.

Sport- en spelinstuif voor 
de jeugd in de Willisstee

Wilnis - Na het succes van vo-
rig jaar, waarbij ruim 160 kinde-
ren veel plezier beleefden tijdens 
de sport- en spelinstuif zal deze 
worden herhaald op dinsdag 23 
februari a.s. 
Er zijn wederom 15 spelletjes. 
Sommige spelletjes worden her-
haald en andere zijn geheel nieuw 

ten opzichte van vorig jaar. Na het 
debuut van vorig jaar zijn er de-
ze keer wel wat aanpassingen ge-
daan. Zo zal de kassa dit jaar in de 
grote hal staan bij binnenkomst in 
de Willisstee, is er meer begelei-
ding en is de prijs aangepast. Dit 
evenement is voor kinderen tus-
sen de 4 en 12 jaar. Het is niet de 

bedoeling dat ouders mee de zaal 
ingaan, zij kunnen kijken vanaf de 
tribune. De kinderen ontvangen 
een duidelijk formulier van welke 
spelletjes zij kunnen doen. 
De sport- en spelinstuif in de Wil-
lisstee begint om 14.00 uur en zal 
eindigen om 16.00 uur. De prijs is 
twee euro per deelnemer.
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Afzwemmen bij Zwem-
vereniging De Ronde Venen!
De Ronde Venen - Op de afdeling 
Diploma Zwemmen bij Zwemvereni-
ging De Ronde Venen (ZDRV) heb-
ben afgelopen zaterdag 14 leerlin-
gen afgezwommen voor het A, B en 
C-diploma, 7 leerlingen voor Snorke-
len 3 en 13 leerlingen voor het Sur-
vival-diploma Dolfijn Brons. Er wordt 
in kleine groepjes gezwommen, zo-
dat er meer persoonlijke aandacht is 
voor de individuele leerling. 

Bij Diploma Zwemmen wordt op een 
gezellige manier zwemmen geleerd 
voor het Zwem-ABC. De ZDRV vindt 
het belangrijk dat de leerling eerst 
goed vertrouwd raakt met het wa-

ter. Daardoor zal het aanleren van de 
overige vaardigheden met veel meer 
plezier beleefd worden.
Na het Zwem-ABC wordt er verder 
gezwommen voor de zwemvaardig-
heidsdiploma’s en het snorkelen, 
balzwemmen, survival, aqua sportief 
en eventueel kunstzwemmen. Dit al-
les wordt een half uur per week op 
drie niveaus gegeven. 

Geslaagden
A-diploma: Karèn Mansourov, Tim 
Millenaar, Wessel Rijneveld, Sanne 
Smit en Maarten Vos.
B-diploma: Edward Deen, Thomas 
Duin, Tim Geluk, Ilke de Lange en 

Britt van Zijl.
C-diploma: Anna Louwerse, Stan 
van Schaik, Myrthe van Vliet en Cyn-
thia Vree.
Snorkelen 3: Deborah Hartman, 
Bart Hoogendoorn, Tanja Kamp, Tes-
sa Oudijk, Nienke Scheenaart, Mat-
thias Verhoek en Sterre Westen-
brink.
Dolfijn Brons: Brandon van den 
Aardweg, Laura Broekhuijse, Mar-
jolein Broekhuijse, Frans de Bruijn, 
Sjaak de Bruijn, Marjon de Bruijn, 
Tim Dressel, Birgit Heijnemans, Arie 
Langelaar, Bart van Leeuwen, Daniël 
van Leeuwen, Jelle Scheenaart, Thij-
men Westenbrink.

Geslaagden survival 

Geslaagden snorkelen 3 Geslaagden diploma A, B en C

Flink gehavend Dames 1 
Atalante geeft uiteindelijk op
Vinkeveen – Al enige tijd kampt 
Dames 1, gesponsord door Krijn 
Verbruggen en Haaxman Lichtrecla-
me, met personele problemen. Pas 
sinds drie weken zorgt dit ook voor 
serieuze problemen en moet er een 
beroep gedaan worden op ames 2 
om de selectie compleet te houden. 
Twee weken ging dit goed, maar af-
gelopen vrijdag ging Atalante moe-
gestreden tegen het iets hogerge-
plaatste Lovoc ten onder.
Het begon allemaal op zaterdag 30 
januari toen V.V. Atalante Dames 1 
op bezoek moest bij AVV Keistad 
D2. Aanvoerster Carin van Tellin-
gen was op vakantie en Nancy Lij-
ten geblesseerd, gelukkig was Na-
talie van Scheppingen van Dames 
2 bereid om mee te gaan. Zonder 
trainer/coach Sjaak Immerzeel won 
het team overtuigend de eerste set 
(15-25). De tweede set ging net zo 
overtuigend naar Keistad (25-17). 
Atalante knokte voor wat ze waard 
was en wist de derde en vierde set 
steeds nipt te ontsnappen (beide 
23-25). De wedstrijd ging met 1-3 
dus naar de Vinkeveense equipe.
Een week later stond de thuiswed-
strijd tegen VC Allvo op de rol. Nog 
meer problemen deden zich voor, 
want ook Marlieke Smit en Loes 
Kuijper waren er nu niet bij. Met 
slechts vijf speelsters ging het niet 
lukken, dus Dames 2 kwam het 
team steunen met wederom Nata-
lie van Scheppingen, Inge Bakker en 
Annemarieke Smit. 
Er stonden maar liefst twee speel-
sters van Dames 2 in de basis (Na-

talie op buiten en Inge voor het eerst 
van haar leven op de libero) en dat 
was in het begin nogal zoeken. VC 
Allvo had een team met jonge mei-
den, die knokten voor elke punt en 
zo wist zij de eerste set te winnen 
(19-25). De tweede set gaf Atalante 
veel meer servicedruk en was agres-
siever aan het net. Dit resulteerde in 
een setwinst (25-18). Er was duide-
lijk sprake van een gelukszijde, want 
na de setwissel pakte VC Allvo (23-
25) en vervolgens Atalante (25-22) 
weer een set. Een vijfde set was dus 
een feit. Met uiteindelijk ook Anne-
marieke binnen de lijnen bestond 
het team uit drie speelsters van Da-
mes 1 en drie van Dames 2. Deze 
mix bleek te werken, want het team 
gaf flink gaf. Na de veldwissel kwam 
Annemarieke op service en scoorde 
een groot aantal punten achter el-
kaar. Helaas lukte het laatste punt 
net niet, maar dat werd daarna goed 
gemaakt en ze ging de vijfde set 
(15-8) en daarmee ook de wedstrijd 
gewonnen.

Compleet
Afgelopen vrijdag was het team 
weer bijna compleet. Nancy is nog 
steeds geblesseerd en Astrid was 
door een schouderblessure ook niet 
volledig inzetbaar. 
Coach Sjaak Immerzeel startte de 
wedstrijd tegen Lovoc in Loosdrecht 
met Irma Schouten op spelverdeling, 
Mirjam van der Strate op diagonaal, 
Loes Kuijper en Marleen Sonder-
meijer op buiten en Suzan Heijne 
en Carin van Tellingen op midden. 

Aangezien Marlieke nog niet hele-
maal fit was, werd besloten haar in 
eerste instantie nog niet in te zet-
ten als libero. 
De eerste set kende een minde-
re eerste fase, waarna Atalante op 
stoom kwam en punt voor punt 
dichter naar Lovoc kroop. Helaas 
was het net iets te laat om de set-
winst binnen te halen, maar het gaf 
goede moed voor set 2 (25-21).
De tweede set liet echter helaas een 
gelijk beeld zien. Dames 1 zocht 
naar vaste lijnen, maar kon ze moei-
lijk vinden omdat veel speelsters 
niet op hun eigen plek konden spe-
len. Daarbij had het team moeite 
met het lange blok van Lovoc, dat 
een uitstekend spelende midden-
vrouw binnen de lijnen had. Astrid 
werd binnen de lijnen gebracht voor 
Carin, dit had even het gewenste ef-
fect, maar het kon Atalante niet in 
de schwung krijgen. De tweede set 
ging ook verloren met 25-23.

De derde set was het tijd om te-
rug te slaan. Iedereen van het team 
had wel zin in een vijfsetter, maar 
dan moest de derde set wel gewon-
nen worden. Er leek in de beginfase 
een compleet nieuw team te staan. 
Er werd keihard gewerkt en ballen 
werden mooi verdedigd. Aan het 
net lukte het scoren nog niet altijd, 
maar dit werd door de verdediging 
gecompenseerd. Halverwege de set 
veranderde het spel ineens dras-
tisch. Alles ging mis en Lovoc liep 
de grote achterstand in en kwam 
Atalante zelfs voorbij. Astrid kwam 

nu voor Marleen in het veld en we-
derom had dit effect. Helaas net als 
de tweede set net niet genoeg en 
met 25-22 was een verloren wed-
strijd een feit.
De vierde set wilde het team nog 
een punt pakken, gewoon voor de 
eer. De start liet dit keer iets te wen-
sen over, maar nu was het midden-
stuk weer goed te noemen. Atalan-
te wist de ballen nu op de goede 
plaatsen neer te leggen en ook met 

de service kwam meer druk. Helaas 
voor de Vinkeveense dames kwam 
de goede middenspeelster van Lo-
voc aan het net en maakte punt na 
punt. Elke scherpe bal van Atalante 
werd genadeloos afgemaakt en veel 
aanvallen werden afgeblokt. Atalan-
te werkte hard, maar moest de strijd 
opgeven. Met 25-22 ging de vierde 
set verloren, met een 4-0 verlies tot 
resultaat.
Tot nu toe heeft Dames 1 van V.V. 

Atalante met zoveel blessures en 
afwezigen het nog prima gedaan. 
Er werd voor het eerst sinds maan-
den pas weer verloren en dit was 
ook nog tegen een hogergeplaatst 
team. Op dit moment bekleedt Da-
mes 1 heel knap de vijfde plaats.
Het team krijgt twee weken de tijd 
om te herstellen en zich weer op te 
laden. De eerste wedstrijd is op vrij-
dag 5 maart in de eigen Boei om 
20.00 uur tegen Wilhelmina D1.

Vijf finaleplaatsen voor de 
turners van Veenland
Wilnis - Op zaterdag 13 februa-
ri werd traditioneel de mini drie- 
en vierkamp gehouden in de Wil-
lisstee in Wilnis. ‘s Morgens om half 
acht waren ze al bezig met het op-
bouwen van de toestellen en om 
negen uur begon de wedstrijd. Het 
beloofde een lange dag te worden, 
want er waren heel veel deelnemers. 
Voor Veenland deden er maar liefst 
zes jongensploegen mee en twee 
meisjesploegen. Als eerste waren 
de driekampers aan de beurt. Deze 
turnen op de lange mat, het rek, en 
de brug gelijk. Iedereen deed keurig 
zijn best en ze turnden allemaal een 
prima wedstrijd. Met hoge zwaaien 
op de brug, borstwaarts om en ho-
ge ondersprongen op het rek en als 
laatste handstanden en koprollen op 
de mat was de wedstrijd weer heel 
snel afgelopen want je krijgt maar 

per toestel 12 minuten om je oefe-
ningen te turnen. Daarna was het 
de beurt voor de vierkampers. Hun 
turnen behalve op rek, brug gelijk, 
lange mat ook nog sprongen op de 
trampoline. Voor Veenland deden 
er twee ploegen mee. Een ervaren 
ploeg die al een paar keer deze wed-
strijd heeft geturnd en een ploeg die 
nog niet zo vaak heeft meegedaan. 
Ze deden niet voor elkaar onder, ze 
turnden allemaal prima oefeningen. 
Om 13.00 uur was de prijsuitreiking 
en wat bleek bij de driekamp was er 
een ploeg vijfde, een ploeg tweede 
en een ploeg eerste. Het feest was 
nog niet voorbij want bij de vier-
kamp bleek de “jonge ploeg” derde 
en de andere ploeg eerste. Vol trots 
met een mooie medaille kon ieder-
een weer naar huis. De trainsters zijn 
uiteraard zeer tevreden en ze gaan 

vol goede moed naar de finale op 27 
maart aanstaande, ook in Wilnis.

KJC Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
dinsdag 9 februari een koppelkaart-
avond gehouden. Annie Veenhof met 
Frans Bierstekers werd eerste met 
5433 punten, tweede Janny en Bob 
Versteeg met 5171 punten, derde Bep 
Schakenbos en Miep Haak met 5157 
punten, als vierde An van der Meer 
en Noor Haak met 4968 punten, vijf-
de zijn geworden Cor de Haan en Elly 
Degenaars met 4612 punten. Bij Kees 
Kooijman en Wim Hofstaetter wilde 
bijna niets lukken en zij gingen met 
de troostprijs van 3559 punten naar 
huis. De volgende prijskoppelkaart-
avond is dinsdag 30 maart.
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BUBs en Urban Bikes bij 
Blom & Blom Fietsexperts
Mijdrecht - Een fiets en dan nog 
van een bepaald merk kunnen de 
meeste mensen nog wel voor de 
geest halen. Maar een BUB en Ur-
ban Bike?... Het zijn bijzondere fiet-
sen die verkrijgbaar zijn bij Blom & 
Blom Fietsexperts aan de Industrie-
weg 41 in Mijdrecht (recht tegen-
over Blokker). BUB staat voor Ba-
tavus Utility Bike. Een robuuste fiets 
die opvalt door zijn eenvoud en met 
een vormgeving waar de paper-
clip aan ten grondslag ligt. Een ef-
ficiënt uitgevoerde fiets die als ba-
sismodel leverbaar is in de kleuren 
wit, zwart gemoffeld, matzwart en 
zilversmoke. Een fiets ook met een 
terugtraprem. Het bijzondere aan 
deze fiets is dat de liefhebber hem 
naar eigen idee en smaak verder 
kan ‘aankleden’ met accessoires en 
er aldus een eigen persoonlijkheid 
en herkenbaarheid aan kan geven. 
Bijvoorbeeld met een kleurenset 
in vijf kleuren: rood, groen, blauw, 
paars en oranje. Daarmee kan je de 
fiets compleet stylen, waaronder de 
handvatten aan het stuur, de voor- 
en achterbagagedrager, het frame 
en zelfs de ventielen! De BUB XC is 
een complete uitvoering met voor- 
en achterdrager, verlichting en slot. 
De fiets is heel gebruiksvriendelijk, 
bijvoorbeeld om boodschappen te 
doen en tegelijkertijd andere baga-
ge te vervoeren. Er is een dames- 
en herenuitvoering. Maar de BUB 
is overwegend geschikt voor jon-
ge gebruikers. Een ander kenmerk 
is ook dat de fiets oersterk is. Het 

is een geheel nieuw ontwerp dat re-
centelijk door Batavus op de markt 
is gebracht. De BUB is leverbaar 
voor 399 euro.
Maar er is meer. Nieuw is ook de 
Urban Bike van het merk Cortina. 
Verkrijgbaar als dames- en heren-
fiets. Een robuuste en sterke fiets 
voor stadsgebruik of woon/werk-
verkeer. Voor deze fiets is keuze uit 
een ruim assortiment aan nuttige 
accessoires. Ook deze fiets is naar 
ieders wens en smaak uit te rusten. 
De Urban Bike HPV (Human Power 
Vehicle) is naar keuze voorzien van 
Shimano Nexus 3 of 7 versnellingen 
en uitgerust met ballonbanden. De 
fiets is opgebouwd uit aluminium 
en bovendien hufterproof zoals dat 
heet. De Urban Bike is te koop van-
af 499 euro en wordt exclusief door 
Blom & Blom Fietsexperts geleverd. 
Meer weten? Stap eens binnen bij 
Blom & Blom Fietsexperts of bezoek 
eerst de website: 
www.urban-fietsen.nl.

Totaal leverancier
Blom & Blom Fietsexperts is een to-
taalleverancier van nagenoeg al-
le soorten fietsen voor jong en oud. 
Daaronder elektrische fietsen, toer-
fietsen, racefietsen, kinderfiet-
sen, loopfietsen, skelters, moun-
tain bikes, fietsen voor woon/werk-
verkeer, bijzondere fietsen (zoals de 
BUB en Urban Bike), racefietsen 
van bekende merken (Hi Bike en 
Trek), alle accessoires, onderdelen 
en toebehoren, kleding, tassen, en-

zovoort, enzovoort. Men heeft een 
eigen reparatie- en serviceafdeling, 
waaronder snelreparatie ‘klaar ter-
wijl u wacht’, een ophaalservice voor 
defecte fietsen (ook vanuit Vinke-
veen).
“Een service van ons is ook dat we 
bijvoorbeeld aan een echtpaar dat 
een elektrische fiets wil, er ieder een 
meegeven van een ander merk. Dan 
kunnen ze die om en om voor een 
dagje testen welke het prettigst is”, 
vertelt Emiel Scholten die al sinds 
het begin bij Blom werkt. Intussen 
is ook de zoon van eigenaar Huub 
Blom, Mike, in de zaak van zijn va-
der werkzaam. Overigens vergt een 
elektrische fiets specifiek onder-
houd dat door de dealer, hier dus 
Blom, moet worden uitgevoerd. “Dat 
kan niet zomaar door een willekeu-
rige monteur of fietsenzaak wor-
den uitgevoerd omdat bijvoorbeeld 
na het vervangen van de accu, deze 
met behulp van software moet wor-
den ingeregeld. Er komt dus wel wat 
meer bij kijken dan alleen de moer-
sleutel hanteren”, vertelt Mike. “De 
fietsenmaker van vandaag is een 
specialist pur sang.” 
Hoewel er nog sneeuw ligt zal het 
voorjaar zich op (korte?) termijn 
toch een keer gaan aandienen. Bij 
Blom & Blom Fietsexperts zijn ze er 
klaar voor. Wie het fietsseizoen al 
aan de benen voelt kriebelen kan 
alvast eens vrijblijvend een kijk-
je nemen bij al het moois dat deze 
volwaardige fietsenspeciaalzaak te 
bieden heeft.

Emiel Scholten en Mike Blom demonstreren u graag de BUB en de Urban Bike

Wethouder Levenbach: brief is er for-
meel niet

College en raad Uithoorn hebben lak aan brieven provincies

”Besluiten over Garage-
variant en de Knip 
blijven staan!”
vervolg van de voorpagina

“Uw stelling dat de keuze voor de 
garagevariant sterk afwijkt van de 
uitgangssituatie waarmee rekening 
gehouden is bij de besluitvorming 
over de omlegging van de N201, 
is niet houdbaar. Feit is immers dat 
juist in deze variant al het verkeer 
met een herkomst of bestemming 
in het oude Dorpscentrum Uithoorn 
nog steeds via de oude N201/Am-
stelhoek, Uithoorn kan bereiken. In-
terlokaal bestemmingsverkeer voor 
de overige delen van Uithoorn wordt 
echter, zoals te doen gebruikelijk, 
geacht via de omgelegde N201 de 
meest geëigende ontsluitingsweg 
(Amsterdamseweg, Zijdelweg of 
Legmeerdijk, te kiezen.
Voor ons is het weren van door-
gaand verkeer in het centrum van 
Uithoorn een belangrijke, niet voor 
discussie vatbare randvoorwaarde 
voor het verbeteren van de leefbaar-
heid in Uithoorn en voor het creëren 
van een aantrekkelijk Dorpscen-
trum. Wij merken dat de leefbaar-
heid in de Amstelhoek daarmee ook 
sterk verbetert”.

Brug
“U stelt dat u niet betrokken bent 
geweest bij het onderzoek naar de 
diverse varianten voor een oever-
verbinding. Op zich is deze consta-
tering juist, maar tegelijkertijd vra-
gen wij ons af wat de meerwaarde 
daarvan zou zijn geweest.
Het besluit tot het aanbrengen van 
een knip was immers allang gele-
den genomen en is als uitgangs-
punt meegenomen in de vervolg-
studie N201 waarbij ook de provin-
cie Utrecht betrokken is.
Bij de onderzoeken is ook de ge-
meente De Ronde Venen uitgebreid 
betrokken geweest, alsmede het 
buurtcomité Amstelhoek, winke-
liersverenigingen enz. Met het be-
sluit te kiezen voor de garagevariant 
als uitgangspunt voor de verdere 

Van Dam: inhoud brief is bij wethou-
der bekend

planontwikkeling voor het centrum 
van Uithoorn komt onze gemeente 
tegemoet aan de vele geluiden uit 
de samenleving van De Ronde Ve-
nen en Uithoorn”, aldus de brief van 
het college van Uithoorn, gericht 
aan de provincie Utrecht.

Besloten
Bijna de voltallige raad, behalve de 
nieuwe partij Ons Uithoorn, stond 
achter de brief van het college en 
was voor het voorstel om het plan 
van de garagevariant in te brengen 
in het masterplan, zodat de brug nu 
ook een onderdeel is van het tota-
le waterplas. 

Alleen Van Dam van Ons Uithoorn 
vond deze variant iets. Hij was voor 
het teruggaan in de tijd en wilde de 
loopbrug terug. Maar dat niet al-
leen, eigenlijk wilde hij dat het he-
le voorstel van de agenda zou wor-
den gehaald, omdat er een brief van 
provincie Noord-Holland onderweg 
was, met een soortgelijke inhoud 
als die van de provincie Utrecht. Hij 
had deze middag nog contact ge-
had met de provincie en de provin-
cie had hem medegedeeld dat ook 
de wethouder mondeling reeds op 
de hoogte was gebracht over de in-
houd van de brief.
Wethouder Levenbach zat er niet 
zo mee. Aan zijn lichaamstaal was 
duidelijk op te merken dat hij de 
inhoud van de brief echt wel wist, 
maar hij stelde: “de brief van de pro-
vincie Noord-Holland is er formeel 
nog niet. De gedeputeerde heeft mij 
een paar weken terug – ook mon-
deling – medegedeeld dat het kie-
zen van de garagevariant een be-
sluit is van de Uithoornse raad en 
niet van de provincie. Laat wel dui-
delijk zijn: u besluit vanavond niet 
dat de garagevariant er komt. U be-
sluit om het plan in te brengen in 
het masterplan en daar wordt het 
dan een onderdeel van. Dat master-
plan wordt in projecten uitgevoerd 
en de brug is een van de projecten. 

Is dat aan de beurt, dan begint pas 
de uitwerking, het plannen maken, 
en worden er opnieuw besluiten ge-
nomen”, aldus de wethouder.

Jubileumconcert van het 
Regiokoor De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan ver-
zorgt het Regiokoor De Ronde Ve-
nen, met medewerking van Caroli-
ne Stam,-sopraan, José Scholte-alt, 
Arco Mandemaker-tenor, Matthijs 
Mesdag-bas en het Nationaal Sym-
fonisch Kamerorkest, onder de be-
zielende leiding van dirigent Gert 
Hans, een afwisselend concert.
Op het programma staan het Stabat 

Mater van J. Rheinberger, de bij ve-
len bekende Cantique de Jean Raci-
ne van G. Fauré en het Requiem van 
W.A. Mozart. Verder kunt u luisteren 
naar het Salve Regina van F. Men-
delssohn, uitgevoerd door sopraan 
en orkest, en het Adagio e Grave-al-
legro van de 8e Symfonie, eveneens 
van deze componist.   
Dit concert wordt gehouden in de 
R.-K. kerk van Mijdrecht/Wilnis op 7 

maart a.s. en begint om 15.00 uur.
De entree bedraagt 15,- euro en 
toegangskaarten zijn verkrijgbaar 
bij de leden van het koor, boekhan-
del Mondria te Mijdrecht, Drogisterij 
De Bree te Vinkeveen en vóór aan-
vang van het concert bij de ingang 
van de kerk. Meer informatie over 
het koor en het programma kunt u 
vinden op 
www.regiokoorderondevenen.nl

Sizzling Jazz met Lils 
Mackintosh in De Boei

Vinkeveen - Er stond een dikke rij 
voor de deur van de zaal en de geur 
van verse koffie vulde de ruimte. Het 
was even dringen om een goede 
plek in het publiek te kunnen vin-
den. Men had er zin in.

De vrijdagavond in De Boei beloof-
de een bruisende jazzavond te wor-
den met René van Beeck en Lils 
Mackintosh. 

De bassist had wederom een kwar-
tet samengesteld van wereldklas-
se; op drums Chris Strik, de man 
met vele gezichten en een immen-
se techniek; op saxofoon Johnny 
Boston, niet alleen een steengoede 
saxofonist, maar ook een verdien-
stelijke zanger; en achter de vleugel 
de onverstoorbare pianist Jonn Rey-
na, jazzmusicus van kinds af aan, 
avontuurlijk in zijn solo’s en uniek in 
zijn energieke stijl.

Met een vrije improvisatie op on-
der meer ‘Here’s that rainy day’ zet-
ten de heren de toon voor de avond.  
Chris Strik bespeelde met handen 
en voeten zijn kanariegele drum-
stel, waarna Johnny Boston grap-
pen vertelde over zijn inburgerings-
cursus. Het publiek warmde op voor 
Lils Mackintosh. Men was er klaar 
voor.
 
Dimensie
Zodra ze ten tonele verscheen, leek 
alles een extra dimensie te krijgen. 
Haar energie sloeg direct over op 
publiek en begeleiding.

De mensen in de zaal zaten ineens 
kaarsrecht in de stoelen, de vleugel 
was plotseling niet meer verkouden 
en Johnny Boston, die kort ervoor 
nog ruzie had met zijn instrument, 
beroerde zijn sax weer liefdevol. De 
muzikanten leken het publiek te ver-

geten en vierden hun feestje. Spon-
taniteit en plezier waren in elke noot 
terug te horen en de zaal genoot 
met volle teugen.
Met haar eigenwijze uitstraling en 
directe benadering wist de zange-
res het publiek in te pakken zon-
der een woord gezongen te heb-
ben. Direct na de eerste toon werd 
zij met haar ultieme techniek, creati-
viteit en timing door de zaal bemind. 
Het stemgeluid is absoluut uniek en 
zeer veelzijdig te noemen. Op som-
mige momenten deed ze denken 
aan de grote Nina Simone, op ande-
re momenten weer aan Tina Turner 
en bij de vertolking van het nummer 
‘There was a boy’ overtrof ze het ge-
luid van Dinah Washington. De mi-
crofoon leek vanwege een enorm 
volume soms overbodig en bij haar 
sprankelende klanken kon niemand 
stil blijven zitten. Lils Mackintosh 
raakt haar publiek.
 
Spotlights
Voortdurend deelde de diva haar 
plaats in de spotlights met de be-
geleiding en gaf ze solo’s uit han-
den. Met Johnny Boston zong ze de 
jazzversie van ‘Stand by me’ en Re-
né van Beeck verleidde ze tot een 
scatsolo die de zaal deed verbazen. 
Het was iedereen volkomen dui-
delijk dat Lils Mackintosh terecht 
een Edison Award gekregen heeft. 
Niet alleen kan ze zich meten met 
de groten der aarde, ze staat ook 
nog eens garant voor een heerlijke 
avond uit.
  
Stichting Cultura organiseert haar 
volgende avond op vrijdag 5 maart 
aanstaande in De Boei met een zin-
derend optreden van flamencokoor 
‘Calle Real’. Aanvang 20.30 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.cultura-drv.nl, 
boekhandel Mondria in Mijdrecht 
en drogisterij De Bree in Vinkeveen.



pagina 20 Nieuwe Meerbode - 17 februari 2010

Berliner Editie: 2/3     Documentnaam: 07-AH vd Berg Pagina:  1

Uithoorn - Het kan niet op bij AH Jos van den Berg. Was het veertien dagen geleden dat de familie Van Overbruggen uit Uithoorn de gelukkige was die een winkelwagen mocht vullen 
met boodschappen, afgelopen vrijdagmorgen waren het Thea en Harry Seijmonsbergen uit De Hoef. Zij mochten één minuut lang hun boodschappenwagen gratis volpakken met diverse 
artikelen naar keuze. Dat was de prijs die zij hadden gewonnen tijdens de winkeliersactie in december vorig jaar. Daarbij moesten zij bij drie winkels op het Amstelplein inkopen doen voor 
in totaal vijftig euro en de kassabonnen dienden zij, voorzien van naam en telefoonnummer en aan elkaar vastgeniet, te deponeren in daarvoor bestemde tonnen. Dat had Thea dan ook 
dapper gedaan en zij was op 31 december een van de gelukkige prijswinnaars.

Weer gratis boodschappenwagen bij            Jos van den Berg

Naast allerlei andere mooie prijzen had AH Jos 
van den Berg daarbij als prijs dat de winnaar er-
van één minuut gratis in de super mocht shop-
pen. Daarin liet Thea zich met behulp van Harry 
niet onbetuigd en na het aftellen door Jos van den 
Berg ‘drie, twee, een… start’, snelde zij langs de 
rekken, daarbij kennelijk duidelijk wetend waar 
zij moest zijn. Achteraf bleek dat zij sinds de ope-
ning van AH Jos van den Berg drie jaar geleden 
er altijd haar boodschappen haalt en zo’n beetje 
weet wat er in welk schap staat. Kort en goed, 
in de haar geboden minuut pakte zij voor welge-
teld 309,24 euro aan boodschappen in de wagen. 
Weliswaar nog geen record, want dat is ruim 100 
euro hoger, maar toch mooi meegenomen.
Thea en Harry hebben vier dochters en drie klein-

kinderen in de leeftijd van 3 tot 5 jaar. Ook aan 
die familieleden was gedacht bij het (vooraf) be-
denken en (ter plaatse) pakken van de artikelen. 
“Zelf had ik tussen de 125 en 150 euro geschat, 
maar het loopt toch harder op dan je denkt,” al-
dus een enigszins buiten adem geraakte Thea die 
toegeeft na het winnen van de prijs in december 
tijdens haar wekelijkse boodschappen goed om 
zich heen te hebben gekeken om te zien waar 
alles staat… Dit tot groot plezier van Jos van den 
Berg die haar en haar echtgenoot persoonlijk be-
geleidde naar de kassa om de boodschappen op 
rekening van de zaak te zetten.
Na de felicitaties, de digitale vastlegging voor 
deze krant en de onvermijdelijke koffi e tijdens 
het napraten, werd de inhoud van de winkelwa-
gen eerst naar de auto overgebracht. Vervolgens 

keerden de prijswinnaars terug naar de winkel, 
nu om rustig de wekelijkse boodschappen in te 
slaan. Vanzelfsprekend dit keer voor eigen reke-
ning.

Prijzen Kwakelse Veiling
De mogelijkheid voor het gratis volpakken van 
een boodschappenwagen is nog steeds moge-
lijk. Tijdens de vijftigste Kwakelse Veiling begin 
november vorig jaar heeft AH Jos van den Berg 
twee prijzen van telkens één minuut ingebracht. 
Daarvoor hebben de winnaars zich nog niet ge-
meld! Dat geldt tevens voor twee prijzen voor een 
winkelwagen vol boodschappen tegen 50 procent 
korting! Welke winnaar meldt zich daarvoor?...

Wat inmiddels wél speelt gaat 
kinderen aan. Namelijk het 
verzamelen en ruilen van voet-
balplaatjes. Voor elke tien euro 
aan boodschappen krijgt men 
vijf voetbalplaatjes. De run 
erop door de jeugd is al goed 
merkbaar. 
Zij krijgen vandaag, woensdag 
17 februari hun kans. Dan is er 
de eerste ruildag. Bij AH Jos 
van den Berg gebeurt dat in de 
centrale hal van het winkelcen-
trum AmstelPlein. De tweede 
ruildag staat voor woensdag 
3 maart gepland. Dus op naar 
AmstelPlein om te ruilen!

Thea en Harry hebben vier dochters en drie klein-
keerden de prijswinnaars terug naar de winkel, 

Wat inmiddels wél speelt gaat 
kinderen aan. Namelijk het 
verzamelen en ruilen van voet-

Wat inmiddels wél speelt gaat Wat inmiddels wél speelt gaat 

Thea en Harry Seijmonsbergen uit De Hoef mochten 1 minuut gratis boodschappen doen.
Winkeleigenaar Jos van den Berg (li.) en assistent-bedrijfsleider Ina Verkerk (re.)

zorgden voor de juiste toedracht

Paren Danscentrum Colijn wederom succesvol

Jan en Marianne Kooijman 
promoveren naar de 
hoofdklasse
Uithoorn - Vorige week behaalden 
de dansparen van Danscentrum Co-
lijn in Uithoorn al veel prijzen, zoals 
u in deze krant heeft kunnen le-
zen, maar na vorige week op een 6e 
plaats te zijn geëindigd in Hilversum 
(vorige week niet vermeld) behaal-
den Jan en Marianne Kooijman af-
gelopen zaterdag in Kerkdriel met 
een schitterende 2e plaats in de Se-
nioren A II klasse de laatste pun-
ten voor promotie naar de Hoofd-
klasse Senioren. Jan en Marianne 
Kooijman dansen al jaren wedstrij-
den op hoog niveau bij de senioren. 
Eerst begonnen in de Senioren I –
klasse (de klasse vanaf 35 jaar) en 
een aantal jaren geleden de over-
stap gemaakt naar Senioren II (van-
af 45 jaar). 
Zij worden vanaf het begin van 
hun wedstrijdcarrière bij Danscen-
trum Colijn getraind door Stella Co-
lijn, die samen met haar man Cees 
de dansschool in 1975 oprichtte. En 

niet zonder resultaat, de prijzenkast 
van Jan en Marianne puilt inmid-
dels uit! 
Jan en Marianne leven echt voor 
het dansen. Ze doen aan bijna ie-
dere wedstrijd (deze zijn bijna ie-
der weekend)  mee, en gaan ook dit 
jaar in mei weer meedoen aan het 
grootste dansevenement ter wereld 
in Blackpool, Engeland. Dansparen 
uit de gehele wereld doen mee aan 
dit spektakel. 
Jan en Marianne, gefeliciteerd met 
deze geweldige prestatie!

Junioren
Ook de juniorenparen van het Dans-
centrum reisden af naar Kerkdriel 
maar dan op Valentijnsdag. 
De dames van deze dansparen had-
den ’s ochtends vroeg allemaal een 
bloemetje mogen ontvangen van 
hun aanbidders, en waarschijnlijk  
ging het daarom zo goed, want ie-
dereen mocht minimaal één prijs 

meenemen uit Kerkdriel !
Selmar Smit en Charlotte Rietveld 
dansten zich naar een 5e plaats in 
de Debutanten 2 Standaard en de 
4e plaats in de Debutanten 2 La-
tin. Ook Jeffrey Slof en Suzanne 
v.d. Schilden namen 2 prijzen mee; 
zij werden 5e in de Debutanten 3 
Standaard en 6e in de Debutanten 
2 Latin. 
’s Middags mochten Christiaan van 
Toor met Erina Bassaly en Willem 
en Christel Foppen aan de bak in 
de Nieuwelingenklasse Standaard. 
Chris en Erina behaalden hun eer-
ste prijs in deze klasse en werden 
knap 4e. Willem en Christel hebben 
inmiddels de smaak te pakken, want 
na hun 3e plaats vorige week in Hil-
versum, werden ze ook dit keer 3e. 
Volgende week zullen de paren af-
reizen naar een grote wedstrijd in 
Tilburg. Alle paren gefeliciteerd met 
hun prijzen en veel succes volgen-
de week!

Zaterdag werkt Knotgroep 
Uithoorn in Botshol
Regio - Zaterdag 20 februari werkt 
de Knotgroep Uithoorn in Botshol. 
Onder leiding van Sytze de Vries 
wordt in dit prachtige gebied van 
Natuurmonumenten een ochtend 
hard gewerkt aan het behoud van 
de balans tussen de rietlanden en 
de bospercelen. Als je in dit gebied 
geen beheersmaatregelen zou ne-
men, zou alles dichtgroeien tot een 
moerasbos. Het mooie van Bots-
hol is dat er naast het water en het 

bos ook veel ruimte is voor het riet. 
Veel bijzondere vogels zijn voor hun 
broedgelegenheid afhankelijk van 
deze combinatie van water, riet en 
bos. Zo is de broedkolonie van de 
lepelaars in Botshol afhankelijk van 
een beschutte plek in het riet tegen 
een bosrand.
Zaterdag 20 februari neemt Syt-
ze de Knotgroep niet met de boot 
mee naar de werkplek. Er ligt nog 
te veel ijs. De groep moet zeker 20 

minuten lopen om op de juiste plek 
te komen. Daar moeten te hoog uit-
geschoten elzen en berken kort ge-
haald worden. De knotgroep verza-
melt zich om 9.00 uur bij de werk-
schuur van Natuurmonumenten in 
de haakse bocht van de Botsholse-
dijk in Waverveen. Iedereen die er-
van houdt om in dit prachtige na-
tuurgebied een ochtend hard te 
werken, is van harte welkom. De 
knotgroep zorgt voor goed gereed-
schap en handschoenen. Sytze zorgt 
voor koffie en koek, en na afloop om 
13.00 uur voor soep. Neem zelf laar-
zen mee, en een beker plus lepel.
Voor verdere informatie: Bert 
Schaap, tel. 0297-565172.

Ook juffen en meesters leren
Mijdrecht - Dinsdag 9 februari  
hebben de leerkrachten van Stich-
ting Sint Antonius een succesvolle 
studiemiddag gehad.  De Stichting 
Sint Antonius bestaat uit alle katho-
lieke basisscholen uit de gemeente 
De Ronde Venen.
De opening van deze middag vond 
plaats in Dorpshuis De Boei in Vin-
keveen.  Hier werden alle medewer-
kers van de Stichting welkom gehe-
ten door de voorzitter Ger Schinning 
en Onno Stokhof, bovenschools di-
recteur. Ook werden de collega’s 
van de Veenzijdeschool nog even 
extra welkom geheten in deze voor 

hen zo roerige tijd. Het programma 
van de dag bestond uit 2 onderde-
len: Een date met Theo Veldkamp en 
speeddaten. Dit allemaal gebaseerd 
op het thema  Passend Onderwijs. 
Theo Veldkamp is een gedragsspe-
cialist en met hem gingen de mede-
werkers in gesprek over hoe je het 
beste kunt omgaan met verschillen 
in je groep. Theo Veldkamp kon zeer 
inspirerend vertellen over de ver-
schillende ontwikkelingen in het on-
derwijs en hoe bepalend het gedrag 
van leerlingen en leerkrachten is. 
Het speeddaten had als doel dat 
medewerkers die in dezelfde groep 

werkzaam zijn, informatie met el-
kaar gingen uitwisselen onder het 
motto: Wat kunnen we van elkaar 
leren? Ook bij dit onderdeel bleek al 
snel dat men tijd tekort had. Er werd 
veel kennis van elkaar opgedaan.  

Na een inspirerende dag werd het 
geheel afgesloten door twee ac-
teurs: Jaap en Joop. Om het net-
werken met elkaar echt zichtbaar te 
maken, werden met bollen wol lijn-
tjes naar elkaar uitgegooid. Het net-
werk van de Stichting Sint Antonius 
kreeg op deze originele manier nog 
eens extra gestalte!



Wilnis - 
Aanstaande 
vrijdag be-
ginnen 15 F 
pupillen op 
kosten van 
Career Con-
trol, WGN 
Interieur en 
Vloerverwij-
dering en 
BvCM aan 
de techniek-
trai-
ningen van 
Voetbalop-
leidings-
centrum De 
Comple-
te Techniek. 
Career Con-
trol heeft 
middels het 
ondersteu-
nen van de 
Pupil van 
de Week 
als doel ge-
steld dat individueel talent gestimu-
leerd wordt om alles uit zijn of haar 
(sport)carrière te halen. Toine Priem, 
eigenaar van Career Control: “Als fi-
nanciële personeeldienstverlener sti-
muleren wij onze kandidaten en me-
dewerkers om alles uit hun carrière 
te halen, met plezier en passie. Ei-
genlijk is dat hetzelfde als bedrijven 
van topsport. En hier moet je uiter-
aard zo vroeg mogelijk mee begin-

nen. Daar-
om onder-
steunen wij 
bij CSW de-
ze techniek-
trainingen.” 
CSW is zeer 
vereerd met 
dit initiatief.
Door de in-
dividue-
le tech-
niektraining 
worden kin-
deren gesti-
muleerd en 
gemoti-
veerd en het 
vergroot ui-
teraard hun 
technische 
vaardig-
heden. De 
genodig-
den voor 
deze cur-
sus zijn Joy, 
M a a r t j e , 

Manon, Zoë, Romy, Sarah, Mike, 
Xander, Germaine, Domingo, Sem, 
Timo, Stefano, Don en Ruben. Veel 
plezier!!

Vind jij techniektraining 
ook leuk? 
Geef je dan voor a.s. vrijdag op via 
de website van Voetbalopleidings-
centrum De Complete Techniek dan 
kun je vanaf vrijdag direct meedoen.
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Atalante JB1 wint met 2-1 
van VCH JA2
Vinkeveen - Na een zeer spannen-
de thuiswedstrijd, is het Atalante 
JB1 gelukt het JA2 team van Hoofd-
dorp met een stand van 2-1 te ver-
slaan. 
In de eerste set kregen de jeugdige 
toppers van Atalante weinig weer-
stand en na enkele mooie aanval-
len en servicebeurten konden ze 
de set in hun voordeel afsluiten met 
een setstand van 25-11. Tijdens de 
tweede set herstelde VCH zich en 
werden er mooie rally’s gespeeld. 
Ook deze set wist Atalante te win-
nen met een setstand van 27-25. Tij-

dens de derde set bouwde Atalan-
te snel een voorsprong op, maar de-
ze werd door het oudere en grote-
re VCH snel ingelopen. Helaas is 
het niet gelukt de derde set te win-
nen maar met een setstand van 23-
25 toch een prestatie om trots op te 
zijn.
Atalante JB1 speelt dit jaar, door een 
gebrek aan gemengde teams, in een 
poule bestaande uit 3 gemengde B 
teams en 5 gemengde en jongens  A 
teams. Desondanks is het ze gelukt 
om een voorlopige vierde plek in de 
poule te veroveren.

Atlantis 2 pakt belangrijke 
punten
Mijdrecht – Afgelopen zater-
dag moest het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 de belangrijke 
thuiswedstrijd spelen tegen Twee-
maal Zes. Omdat beide ploegen de 
punten goed konden gebruiken te-
gen degradatie, was het ook wel 
een vier puntenwedstrijd. De eerde-
re uitwedstrijd eindigde in een 12-
12 gelijkspel, waardoor van tevo-
ren duidelijk was dat het een moei-
lijke wedstrijd zou worden. Dit bleek 
echter niet het geval te zijn, want het 
door Rabobank gesponsorde Atlan-
tis 2 won overtuigend met 18-10.
Vooraf was duidelijk waarvoor ge-
streden moest worden en coach Pe-
tra Taal zette iedereen nog eens op 
scherp. En dat lukte, want in het be-
gin van de wedstrijd werd er veel en 
makkelijk gespeeld. Al na zes minu-
ten stond er een stand van 5-3 op 
het scorebord.
Eigenlijk was het wachten tot het 
moment dat Atlantis een echt gat 
kon slaan, want de aanvalsopzet 
was goed en verzorgd. Met geduldig 
combinatiespel werden er voldoen-

de kansen gecreëerd en menige 
aanval werd dan ook beloond met 
een doelpunt. Vlak voor rust lukte 
het Atlantis ook om verder weg te 
lopen. Zo kon de tweede helft be-
gonnen worden met een 10-6 voor-
sprong.
In de tweede helft verslapte Atlantis 
niet. Hoewel het scoren iets minder 
makkelijk ging, werd het niet meer 
spannend. Met overtuigend spel, 
waarbij de tegenstander Tweemaal 
Zes geen vuist meer kon maken, 
liep het door Rabobank gesponsor-
de Atlantis uit naar een duidelijke 
17-7 voorsprong. Dat Tweemaal Zes 
nog eventjes terug mocht komen 
naar 17-10 kwam meer door Atlantis 
zelf. Het slotakkoord was weer voor 
de Mijdrechtse ploeg en de wed-
strijd werd afgesloten met 18-10.
Over twee weken staat de derby met 
VZOD op het programma. Bij winst 
is degradatie geheel voorkomen, bij 
verlies komt alles neer op de laat-
ste competitieronde. Het belooft dan 
ook een echte kraker te worden, 
waarvoor Atlantis nu al klaar is.

Atlantis F2 wint en is 
team van de week
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 13 
februari was een belangrijke dag 
voor Atlantis F2. Niet alleen waren er 
kansen in de wedstrijd tegen Tempo 
F3, maar diezelfde avond mochten 
ze aantreden bij de wedstrijd van 
Atlantis 1. De F2 wordt het hele jaar 
al gesponsord door Albert van Dijk 
en het mocht ook deze week weer 
in de shirts spelen met zijn naam er-
op. De dag begon al vroeg, want er 
moest om 08.45 uur verzameld wor-
den om te vertrekken richting Al-
phen aan den Rijn.
Na een korte reis en even zoeken 
stonden ze in de enorme sporthal 
van Tempo. Er werd in het binnen-
seizoen al eerder gespeeld tegen 
Tempo F3. Deze wedstrijd werd ge-
wonnen. Er was dus al goede hoop 
dat ook deze week weer gewonnen 
ging worden van Tempo. Atlantis F2 
heeft het heel zwaar in de competi-
tie, ze staan op de op een na laatste 
plek en hebben het vooral een tijdje 
moeilijk gehad met scoren en goed 
verdedigen. Vorige week werd er 
verloren, maar er werden wel weer 
zeven doelpunten gemaakt, wat be-
tekent dat ze weer in een stijgende 
lijn zitten.

Niels was deze week aanvoerder en 
mocht de scheidrechter en de aan-
voerder van de tegenstander een 
handje geven. In het begin van de 
wedstrijd ging het gelijk op, maar al 
tegen het einde van de eerste helft 
werd duidelijk dat Atlantis de bete-
re partij zou zijn. Scoren bleef een 
beetje moeilijk, maar de openings-
treffer werd gemaakt door Anouk. 
Heel snel daarna volgde de gelijk-
maker van Tempo, doordat F2 even 
niet goed op stond te letten bij het 

verdedigen van de doorloopbal. 
Voor rust werd er nog een keer ge-
scoord door Nina. 
Ze gingen de rust in met 2-1 en wat 
vooral goed ging in de eerste helft 
was het overgooien naar elkaar en 
de bal eroverheen gooien. Soms 
hadden ze nog wat moeite om vrij te 
komen in de aanval, dus daar moest 
aan gewerkt worden in de tweede 
helft. De eerste helft moesten Fay 
en Lars langs de kant zitten en die 
kwamen in het  veld voor Anouk en 
Nina. In de tweede helft ging het 
vrijlopen al een stuk beter dan in de 
eerste heft en ook bij het verdedi-
gen werd er beter opgelet. Er werd 
nog twee keer gescoord door Atlan-
tis; een door Lars en een door Fay. 
De eindstand van de wedstrijd was 
1-4 en Atlantis heeft na lange tijd 
weer een wedstrijd gewonnen.
Ook het nemen van de strafworpen 
na de wedstrijd werd gewonnen 
door Atlantis met 7-9. Na het dou-
chen gingen ze weer op weg naar 
huis. Later deze dag mocht Atlantis 
F2, samen met de F1, team van de 
week zijn bij de wedstrijd van Atlan-
tis 1. Hiervoor hadden ze allemaal 
opnieuw hun tenue aangetrokken 
en hun toeters en ratels meegeno-
men. Bij het oplopen van Atlantis 1 
mochten ze meerennen en ook hun 
namen werden genoemd tijdens het 
openen van de wedstrijd. Tijdens de 
wedstrijd mochten ze zoveel moge-
lijk lawaai maken om Atlantis aan te 
moedigen. Maar ook met de hulp 
van de F2 werd de wedstrijd verlo-
ren met 14-19. Uiteindelijk was het 
een hele lange dag voor Atlantis F2, 
maar zeker een  hele leuke met een 
overwinning en het aanmoedigen 
van het eerste.  

Driebandentoernooi D.I.O.

Boeijen, Beets en Van der 
Neut kwartfinalisten
Vinkeveen - In het driebanden 
toernooi van D.I.O./Café de Merel 
2010 hebben het afgelopen week-
end John Beets en Ben Selhorst zich 
geplaatst voor de kwartfinales. 

Eveneens door naar de kwartfinales 
zijn de volgende spelers: Patrick van 
der Meer, Jan Eijsker, Jos Boeijen, 
Wil Bouweriks, Henny Hoffmans, de 
verrassend goedspelende Gijs van 

der Neut, Hans van Rijn, Peter Drie-
huis, Bert Fokker en Ton Driehuis. 

Grote verliezers tot nog toe zijn Thijs 
Hendrikx en Ben Fransen. 

De kwartfinales zijn te spelen op 
de data 27 en 28 maart en 10 en 11 
april, dit alles in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR 43 in Vinkeveen. Tel. 
0297263562

Cock Verver persoonlijk 
kampioen 2-sterklasse libre

De Ronde Venen - Tijdens een su-
perspannende finale in Sportbar-
café CenS in Mijdrecht is Cock Ver-
ver van De Paddestoel erin geslaagd 
van al zijn opponenten te winnen.
Deze goedbezochte finale die door 
leden van biljartclub CenS werd ge-
arbitreerd verliep sportief.
Zondag kon rond 17.30 uur federa-
tievoorzitter Cor van de Kraats de 
prijswinnaar met een mooie beker, 
een Bocxe biljartcadeaubon en een 
fleurige bos Rijdes-bloemen huldi-
gen.
Frank Witzand was een sportieve 
2e die een remise opliep tegen de 
vroeg vertrokken Derk Bunders.
Frank had afgelopen week in de 
teamcompetitie zijn visitekaartje af-
gegeven door een serie van 21 ca-
ramboles op de tellijst te laten zet-
ten.
De finalepartij gaf Cock en Frank 
beiden de mogelijkheid tot het kam-
pioenschap. Frank kwam in het be-

gin niet op stoot en Cock had met 
pech te kampen bij het naderen 
van de finish. De wedstrijdspan-
ning speelde duidelijk parten en er 
volgde bij Cock een grote ontlading 
toen hij zijn laatste carambole wist 
te scoren.
Cock was tevens goed voor de kort-
ste partij in slechts 20 beurten, ter-
wijl Cock en Derk tijdens deze fina-
le beiden een hoogste serie van 10 
wisten te produceren.
Cor van Wijk en Martien Heijman 
kwamen niet verder dan 1 winstpar-
tij maar lieten hun teleurstelling niet 
blijken.
Aria en Lucia waren de wedstrijd-
leidsters en kwamen tot de volgen-
de einduitslag:

1 Cock Verver 8 pnt.
2 Frank Witzand 5 pnt. 
3 Derk Bunders 3 pnt. 
4 Cor van Wijk 2 pnt. 
5 Martien Heijman 2 pnt.

15 F pupillen van CSW 
krijgen techniektraining 
aangeboden

Atalante H1 volop in de 
race voor de titel
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
moesten de dappere strijders van 
Atalante H1, gesponsord door A-
side, aantreden tegen VCH H3 uit 
Hoofddorp. De opdracht was hoe 
dan ook winnen. 
VCH staat op de 8e plek en zou in 
theorie geen serieuze bedreiging 
moeten vormen voor Atalante, dat 
bovenaan de lijst stuivertje wis-
selt om de eerste plek samen met 
Spaarnestad en Martinus. De mis-
sie was om de volle 5 punten binnen 
te halen. Elk verloren punt kan na-
melijk wel eens een zeer belangrijk 
punt zijn bij de strijd om de eerste 
plek, aangezien de onderlinge ver-
schillen bovenin de poule erg dicht 
bij elkaar liggen.
Atalante had deze wedstrijd de be-
schikking over Erik Verbruggen uit 
H2, die vanaf nu definitief de beslis-
sing heeft gemaakt om H1 te ver-
sterken tot het eind van het seizoen. 
De opstelling deze wedstrijd luid-
de: Frans Roos spelverdeler, Robert 
Hardeman & Bas v/d Lubbe mid-
denaanvallers, Leonard de Jong & 
Erik Verbruggen buitenaanvallers en 
Sven Pothuizen op de diagonaal po-
sitie. Op de bank zat Rick de Groot 
paraat als wisselspeler.
Direct na het eerste fluitsignaal be-
gon de ploeg enthousiast en over-
tuigend en met veel machtsvertoon 
overrompelden zij VCH en namen 
binnen zeer korte tijd een behoor-
lijk grote afstand in punten. Bij een 
voorsprong van 9-2 vroeg de tegen-
stander een eerste time-out aan om 
even van de schrik te bekomen. He-
laas kregen ze na deze korte pauze 
wederom de ballen om hun oren ge-
slagen. Bij Atalante draaide de mo-
tor erg gesmeerd, passes kwamen 
perfect aan bij spelverdeler Frans, 
die op zijn beurt hierdoor alle mo-
gelijkheden had om de aanvallers 
van een prima set-up te voorzien. 
De ene na de andere smash lever-
de weer een punt op het scorebord. 
Uiteindelijk werd de set met mooie 
cijfers afgesloten: 18-25.
 
Tweede set
Ook de 2e set had een soortge-
lijk verloop, VCH moest wederom 
zijn meerdere erkennen. Op de har-
de smashes van Atalante kregen ze 
wederom geen vat, en op het mo-
ment dat ze dachten dat wel te krij-
gen, kregen ze te maken met een 
welgemikte prikbal. Toch wist VCH 
in de loop van de set enigszins ge-
lijk op te lopen met Atalante. Dit had 
vooral te maken met een aantal per-
soonlijke fouten en misverstanden 
binnen het team. Toch vormde de 
tegenpartij geen serieuze bedrei-
ging en wist Atalante op een dege-
lijke manier orde op zaken te stel-
len. De set werd zonder veel proble-
men afgesloten met een ruim ver-
schil: 16-25
Maar….. toen kwam de 3e set… 
Deze set werd ongelooflijk maar 
waar verloren! Waarom? Door de 
zenuwen? Knikkende knietjes? 
Faalangst? Onverklaarbaar duiste-
re krachten van boven? Moeheid? 
Laksheid? Totale apathie? Wie het 
weet mag het zeggen… In ieder ge-
val was de wet van Murphy (alles 
wat fout kan gaan gaat fout) dui-
delijk aanwezig. De 3e set blijft voor 
Atalante vaak een vloek, ondertus-
sen zouden we dit fenomeen ook 
wel het ‘Atalante syndroom’ kunnen 
gaan noemen. Een feit was wel dat 
VCH snel doorhad dat het even niet 

lekker liep bij Atalante en het speel-
de hier gretig op in. Ook is het een 
feit dat wanneer er eenmaal bloed 
wordt geroken, dit als een enorme 
katalysator binnen een team kan 
gaan werken. Dit gebeurde dus ook 
deze 3e set en VCH draaide de rol-
len om. Het blok van Atalante was 
te zwak om afweer te bieden aan de 
aanvallen van de andere kant. Con-
tinu liepen de mannen uit Vinke-
veen achter de feiten aan en waren 
ze afhankelijk van knullig geredde 
balletjes. Frans Roos moest hierdoor 
de benen uit z’n lijf rennen om van 
deze rommelballen nog iets van een 
setup te kunnen maken. De aan-
valskracht ontbrak hierdoor totaal 
bij Atalante waardoor er maar geen 
grip op de set kon worden gekre-
gen. VCH daarentegen was scherp, 
had goede aanvallen en een dege-
lijk blok. Uiteindelijk werd deze set 
door de Hoofddorpers gewonnen 
met een voor Atalante beschamen-
de: 25-17.
 
Wonden gelikt
De koppen werden bij elkaar ge-
stoken, de wonden gelikt, de fouten 
uit de voorgaande set besproken en 
de tactiek voor de 4e set doorgeno-
men. Nu was het moment aange-
broken om te laten zien dat Atalan-
te niet voor niets bovenaan de pou-
le staat! Fris en onbevangen werd er 
gestart, en al snel wisten de man-
nen wederom een flinke afstand te 
nemen van VCH. Het spelniveau van 
de eerste 2 sets was weer terug en 
daarmee ook het zelfvertrouwen om 
deze wedstrijd tot een goed einde 
te brengen. Snoeiharde smashes op 
de buitenkant door Erik en Leonard 
werden afgewisseld door weldoor-
dachte- en geplaatste prikballen. 
Middenman Bas wist talloze aanval-
len van VCH genadeloos af te blok-
ken. Eenmaal kwam de bal zelfs zo 
hard terug dat een ongelukkige te-
genstander aan de andere kant van 
het net hierdoor zelfs een bloedneus 
opliep! (Chapeau!) Ook Sven wist op 
de diagonaal positie enkele set-ups 
van Frans fraai te verwerken tot een 
punt. Wanneer de pass van Atalan-
te een enkele keer te wensen over-
liet en daardoor de set-up moeilijk 
aan het net gegeven kon worden, 
kon het team nog altijd vertrouwen 
op Robert die de bal vanaf de 3 me-
ter lijn als een streep het net over 
jaagde. Al snel gingen de kopjes 
van VCH hangen en was hun zelf-
vertrouwen geknakt. Voor Atalante 
was het toen nog slechts een kwes-
tie van de set netjes en degelijk uit-
spelen. De eindstand deze set werd 
uiteindelijk: 14-25.
Met deze 3-1 overwinning zijn er 4 
punten binnengehaald en blijft Ata-
lante volop in de race voor de titel. 
De komende 3 weken zullen de Vin-
keveners volop in training gaan voor 
de eerstvolgende wedstrijd die op 5 
maart zal plaatsvinden om 21.00 uur  
in de Boei. Deze wedstrijd zal naar 
verwachting een ware thriller wor-
den, aangezien de tegenstander de 
medelijstaanvoerder Spaarnestad 
zal zijn. Het team dat deze wedstrijd 
wint of verliest zal zijn lot om op de 
1e plek te eindigen in eigen handen 
hebben. Verwacht wordt dat bei-
de teams alles op alles zullen zetten 
om hun kans op promotie te maxi-
maliseren. Hierbij de oproep aan ie-
dereen om Atalante deze wedstrijd 
vanaf te tribune te komen onder-
steunen!



Wilnis - Vrijdag 12 februari jl. was 
de ‘Kastelein’ in de wijk Veenzijde 3 
letterlijk in beeld als ‘Straat van de 
Week’ voor het programma Eigen 
Huis en Tuin van RTL4. Dit program-
ma wordt zaterdags van vijf minu-
ten over zes tot rond zeven uur ’s 
avonds op die zender uitgezonden. 
Drie woningen vielen dit keer ‘in de 
prijzen’, waarvan de bewoners het 
genoegen smaakten dat Thomas, 
Lodewijk en Quinty ieder op hun ei-
gen manier inbreng gaven aan ver-
schillende vormen van woonple-
zier. Zo was Thomas in de tuin bezig 
voor de familie Duncan en Carina 
van Senten op nr. 21. Daar werd een 
fraaie afrastering op de tuingrens 
met de buren geplaatst. Ook Lode-
wijk was er actief met de nodige be-
planting, maar nam op nummer 2 bij 
de familie Antonioli de tuin ook on-
der handen en snoeide de appel-
boom met een speciale snoeischaar 
die natuurlijk goed ‘in beeld’ moest 
komen. Bij Mariëtte en haar dochter 
Tamar op nummer 4 was Quinty be-
zig met het restylen van de woning. 
Verder werden tuinen in de straat 
‘aangekleed’ met viooltjes. Een wa-
re klus zo lijkt het, want er lag nog 
behoorlijk wat sneeuw en daarnaast 
was het om en nabij het vriespunt. 
Met een straffe noordoostenwind 
was het behoorlijk koud en glad! 
Dat nam niet weg dat twee vol be-
mande cameraploegen met de ‘ac-
teurs’ vanaf half negen ‘s morgens 

tot na zessen ’s avonds volop bezig 
waren te filmen op locatie. Bedoeld 
om er uiteindelijk een programma 
van bijna een uur lang van te ma-
ken. En passant werd er bij de fami-
lie Van Senten door de inbreng van 
talloze buren op vorstelijke manier 
gezorgd voor de inwendige mens. 
Een en ander in de vorm van koffie, 
thee en frisdrank, belegde broodjes, 
taarten, fruit, enzovoort. Op nummer 
21 was het een drukte van belang 
met het komen en gaan van came-
rabemanning, betrokken bewoners 
en nieuwsgierige buren. Dat droeg 
hogelijk bij aan de gezelligheid.
Bij woning nummer 4 waar het in-
terieur gerestyled werd, had Eijer-
kamp uit Zutphen een vrachtwa-
gen voor de deur geparkeerd van 
waaruit fraaie meubels naar binnen 
werden gedragen. De woning was 
dan ook voor een deel ontruimd om 
plaats te maken voor de inbreng en 
aankleding door Quinty. Kortom;  
blije en soms ook verraste gezichten 
van bewoners in de Kastelein.

Buurtfeest
Hoe kwam Eigen Huis en Tuin daar 
nu terecht? “Ze hadden via Hyves 
de website van onze straat gevon-
den en waren onder de indruk van 
wat wij met de bewoners regelmatig 
organiseren”, vertelt Nancy Rauhé, 
buurvrouw van de familie Van Sen-
ten die op nummer 23 woont. Het is 
voor iedereen een drukke dag ge-

worden, maar het is allemaal de 
moeite waard geweest. Bij Van Sen-
ten hebben ze een prachtige afras-
tering neergezet en zowel bij mij als 
bij hun andere buren zijn de tuinen 
opgeknapt met allerlei vaste planten 
en violen. Eigen Huis & Tuin wordt 
onder andere gesponsord door 
Praxis. Zij kijken bij wie ze gespon-
sorde items het beste kunnen invul-
len. Vervolgens doen ze je een aan-
bod waarbij je uit enkele aanbiedin-
gen mag kiezen wat je wilt. Je hebt 
zelf weinig inbreng hoe het gaat 
worden, maar ze verrassen je wel. Je 
mag ook kiezen voor de metamor-
fose van je huis. Dan komt Quinty 
samen met Eijerkamp en dan wordt 
het interieur veranderd. Je mag de 
meubels en decoraties alleen dan 
houden als je ze tegen een bepaal-
de prijs wilt betalen. Wil je dat niet 
dan wordt dat weer weggehaald en 
krijg je een woonbon ter waarde van 
500 euro. Ze komen van te voren 
wel eerst kijken wat er wel of niet 
kan. Na afloop van de dag kreeg de 
hele buurt violen. Ook de kinderen 
mochten samen met Lodewijk vio-
len poten. 
Zo’n dag heeft bovendien bijgedra-
gen aan een verdere kennismaking 
met buren die je dan wel kent van 
een afstand, maar eigenlijk weinig 
spreekt. Nu stonden ze ineens bin-
nen met koffie en taart, want ze wil-
den aan deze bijzondere dag ook 
hun bijdrage leveren.
Zoiets versterkt het saamhorig-
heidsgevoel in de buurt. Ik ervaar 
dat als heel positief. De bemanning 
van Eigen Huis & Tuin mocht in de 
Veenzijdeschool de lunch gebrui-
ken. Wij hebben voor alle bezoeken-
de buren hamburgers gebakken. 
Die waren weer gesponsord door 
een buurman. Al met al is het sa-
men met Eigen Huis & Tuin een echt 
buurtfeest geworden. De bewoners 
hebben er allemaal met plezier aan 
meegewerkt. Het volgende feest zijn 
we inmiddels al weer aan het orga-
niseren. Dat is voor het WK deze zo-
mer.” Aldus een opgetogen Nancy 
die dankzij Eigen Huis & Tuin er in-
middels kleurrijk bijzit. Hoe het alle-
maal is geworden kunt u op zater-
dag 6 maart a.s. zien op RTL4 om 
vijf over zes.
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Eva Lubbers wint bronzen 
medaille bij NK
Regio - Tijdens de nationale indoor-
kampioenschappen voor senioren 
heeft Eva Lubbers beslag weten te 
leggen op de bronzen medaille. De 
18 jarige Uithoornse liep in Apel-
doorn een tijd van 24.88 die goed 
was voor de 3e plek.

De juniore die als een van de favo-
rieten voor de eindzege werd ge-
noemd, kwam makkelijk de series 
door en plaatste zich als 3e voor de 
finale. Eva had aan de 1e dag een 
goed gevoel overgehouden en dit 
gaf haar veel vertrouwen voor de fi-
nale. Tijdens de warming-up gaf Eva 
aan dat ze zenuwachtig was, maar 
zeer agressief. Dit was een zeer goed 
teken en ze liet op het inloopveld al 
zien dat ze er klaar echt voor was. 
Eva, die de hoogspringswedstrij-
den dit seizoen aan haar voorbij laat 
gaan, liep in de finale een goede en 
technisch sterke race. Zeer tevreden 
en “voldaan” mocht Eva haar bron-
zen medaille in ontvangst nemen.
Eva stond zaterdag ook aan de start 
voor de series 60 meter. De concur-
rentie was enorm, dus de AKU atle-
te moest tijdens de kwalificatie ge-
lijk vol aan de bak om zo een plaats 
in de halve finale te behalen. Haar 

matige start maakte zij in de laat-
ste meters meer dan goed en kwa-
lificeerde zich toch redelijk eenvou-
dig voor de halve finales. De beste 2 
van de 3 halve finales werden recht-
streeks geplaatst voor de finale, aan-
gevuld met de 2 tijdsnelsten. De op-
dracht was duidelijk: bij de 1e 2 in 
de serie of als 1 van de tijdsnelsten 
door. Vooraf aan de halve finale deed 
Eva nog wat extra startoefeningen 
om niets aan de twijfel over te laten. 
De start van Eva was goed en kwam 
als 3e in 7.79 over de finish. De tijd 
kwam in de buurt van haar persoon-
lijk record, maar ze moest helaas ge-
noegen nemen met een 9e tijd.

Goed NK
Terugkijkend heeft het talent van 
AKU een goed NK gedraaid en heeft 
laten zien dat ze op de goede weg is 
voor het outdoorseizoen. In april ver-
trekt Eva met de nationale sprintse-
lectie voor een trainingsstage naar 
Tenerife. Hier zal zij de puntjes op 
de i zetten en hoopt zich vervolgens 
in het wedstrijdseizoen te plaatsen 
voor het WK junioren in Canada.
Tijdens de Nederlandse kampi-
oenschappen kwam ook Marcel 
de Jong in actie. De atleet van het 

Steenbok Running Team stond aan 
de start voor de 800 meter. De tijd 
van 1.58.70 en een 6e plaats in zijn 
serie waren niet voldoende om een 
plek bij de laatste 8 af te dwingen. 
Vooraf was dit ook een erg moeilij-
ke opgave gezien zijn 15e plek op de 
plaatsingslijst en zijn beperkte voor-
bereiding op een indoorseizoen. De 
1.57 van vorige week gaf Marcel wel 
de bevestiging dat hij goed bezig is 
en wellicht wel mee zou kunnen din-
gen naar één van deze felbegeerde 
plekken. 

De eerste 400 meter ging ook ver-
der prima, hij twijfelde zelfs even om 
naar de kop te gaan. Pakte slim een 
concurrent aan de binnenkant en 
wilde zo rustig doorschuiven naar 
voren. Toen echter het tempo werd 
opgeschroefd liep de verzuring op in 
de benen van Marcel. Op een goede 
dag kun je daar aardig “doorheen-
rammen”, maar vandaag helaas niet. 
Wellicht vanwege het ontbreken van 
wat specifieke training. Maar die 
wordt bewaard voor het zomersei-
zoen. Hoe dan ook zijn 1.58.70 in-
door en de 1.57 van vorige week 
mooie graadmeters en prikkels voor 
een prachtig outdoor seizoen.

Jeroen Verlaan grootse 
winnaar ‘50 van Botshol’
De Ronde Venen - De jeugdige 
student Jeroen Verlaan uit Abcou-
de wist op het rechte eind naar de 
finish van de schaatsmarathon “50 
van Botshol” dat hij naar de winst 
schaatste. In een rechtstreekse 
sprint rekende hij af met Richard 
Louman  en Swen Faber. Deze drie 
waren een zestal ronde voor het 
eind uit het restant van de kopgroep 
gesprongen en streden in de laat-
ste schaatsmeters op het prachti-
ge ijs van de Bothol om de winst bij 
de 50 schaatskilometers van Bothol. 
Daarnaast was er nog een mara-
thon over 25 kilometer met als win-
naar Lars van de Vall uit Ouderkerk 
a/d Amstel bij de heren en bij de da-
mes Riejanne Markus uit de Zwarte 
Kat nabij Nes aan de Amstel.

Afgelopen zondagmorgen om half-
tien stonden er 50 heren C-mara-
thon en Masters rijders klaar voor 
het vertrek voor een tocht over 50 
kilometer op de Groote Wije van de 
Bothol. Daarnaast vertrokken een 
minuut later nog een 50 regionale 
schaatsers en schaatsters voor een 
wedstrijd over 25 kilometer (negen 
ronden). Na de schaatstoertocht de 
Ronde van de Bothol organiseerde 
ijsclub “De Volharding” met de Sa-
menwerkende IJsclubs nu een ech-
te marathon schaatswedstrijd voor 
de regionale marathonschaatsers. 
Na een eerste loze ronde barstte het 
schaatsgeweld los op de Botshol. 

Vroeg
Op dat vroege uur van de dag waren 
er nog geen recreatieve schaatsers. 
De wedstrijdschaatsers hadden een 
ruime baan op zwart ijs voor zich. 
Maar snel na de start van de wed-
strijd kwamen de problemen voor 
de meeste schaatsers. Niet de ver-
moeidheid maar de koude sneeuw 
die er viel zorgde voor de proble-
men. Die sneeuw belette het zicht 
op het overigens goede ijs en zorg-
de er tevens voor dat de meeste rij-
ders het erg koud in het gezicht kre-

gen. Nadat de 25 kilometer-rijders 
hun wedstrijd er op hadden zitten 
kwam er tekening in het peloton van 
de heren A rijders. Halfweg was dat 
peloton al in drie stukken gebroken. 
In het eerste peloton hield de late-
re winnaar Jeroen Verlaan zich nog 
schuil. Verlaan is een schaatser uit 
het Gein tussen Abcoude en Drie-
mond. Het Gein heeft altijd al ster-
ke schaatsers opgeleverd. De oud- 
schaatsers en uitrijders van de ver-
maarde 63 elfstedentocht Cor en 
Jur van de Bosch, eveneens uit het 
Gein, waren als schaatssupporters 
naar de Botshol gekomen. We za-
gen naast Jeroen Verlaan ook nog 
de Gein en Omstreken schaatsers 
Hetty en Tom Snoek en Bart Hoog-
enhout aan het werk. De eerste tien 
ronden, zo vertelde Verlaan na af-
loop, had hij niets gedaan. Toen was 
hij maar eens voorop gaan rijden. 

Op kop
Maar na een ronde alleen op kop 
gereden te hebben liet hij zich weer 
inlopen. Ondertussen dunde de 
kopgroep uit tot tien rijders. Met 
nog zes van de in totaal achttien te 

schaatsen ronden sprongen Lou-
man en Faber weg, Verlaan haakte 
onmiddellijk aan. Goed samenwer-
kend reden de drie weg bij het ach-
tervolgende peloton. 
Op het parcours van bijna 3 kilome-
ter bouwden de drie ruim een ki-
lometer voorsprong op. Bij het in-
gaan van de laatste ronde hoorden 
de drie koplopers het carillon van de 
Botshol luiden ten teken dat het er 
bijna opzat. 

Na die ronde pakte Verlaan in een 
felle eindsprint vervolgens de winst 
bij de ‘50 van Bothol’. Na de toer-
tocht de Ronde van de Botshol  was 
IJsclub De Volharding zeer tevreden 
over dit evenement. Een schaatsma-
rathon op het natuurijs van de Bots-
hol, wie had dat enkele jaren gele-
den nog voor mogelijk gehouden. 

De ijsclubbestuurders van IJsclub 
De Volharding hadden een pracht 
van een wedstrijd georganiseerd 
waar door de marathonschaatsers 
en het op het vroege uur aanwezige 
publiek mogelijk nog jaren over ge-
sproken zal worden.   

Bosdijkloop Vinkeveen

Vinkeveen - Nog enkele dagen en 
dan wordt zondag 21 februari het 
startschot gegeven voor de jaar-
lijkse hardloopwedstrijd in Vinke-
veen, de PK Sport Bosdijkloop, voor 
de 32ste keer georganiseerd door 
Toer Trimclub De Merel. De organi-
satoren zijn er weer helemaal klaar 
voor, zij hopen u ook, want ze zien 
u graag weer aan de start. De keu-
ze bestaat uit een halve marathon 
(deelname vanaf 16 jaar), een 10 ki-
lometer loop door het fraaie land-
schap in het buitengebied van de 
gemeente De Ronde Venen, en een 
5 en 1,7 kilometer jeugdloop (t/m 12 
jaar) door de kern van Vinkeveen. 
De 5, 10 en 21,1 kilometer zijn zowel 
geschikt voor wedstrijdlopers als re-
creanten. 

Elektronische tijdwaarneming
Tijdregistratie vindt bij deze PK Sport 
Bosdijkloop plaats door middel van 
een aan de schoen te bevestigen 
chip. Uw tijd wordt bij het passe-
ren van de finish automatisch gere-
gistreerd. Voor de uitslagverwerking 
heeft deze manier van tijdregistratie 
grote voordelen. De chip wordt uit-
gereikt bij het afhalen van het start-
nummer en wordt na het passeren 
van de finish direct ingenomen. 

Inschrijving en 
wedstrijdsecretariaat
Inschrijven is alleen ter plaatse mo-
gelijk op de dag van de loop vanaf 
10.00 uur tot een kwartier voor de 

start bij het wedstrijdsecretariaat, 
zijnde De Boei, Kerklaan 32 in Vin-
keveen (www.deboeivinkeveen.nl). 
Het inschrijfgeld voor de halve ma-
rathon en de 10 kilometer bedraagt 
6,00 euro, voor de 5 kilometer 4,00 
euro en voor de 1,7 kilometer jeugd-
loop 2,00 euro. Het inschrijfgeld is 
inclusief gebruik huurchip. Gelieve 
gepast te betalen. 

Starttijden
De start en finish zijn nabij De Boei. 
De start van de halve marathon is 
om 12.00 uur, de 10 kilometer om 
12.05 uur, de 5 kilometer om 12.10 
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop 
om 12.12 uur.

Bij elk kilometerpunt staat een dui-
delijk afstandsbord. Alle lopers kun-
nen op deze wijze regelmatig con-
troleren of ze nog op het geplande 
schema liggen. Op de halve mara-
thon (bij de Bosdijk na ca. 13 kilo-
meter) en de 10 km (bij de molen 
in Wilnis na ca. 6,5 kilometer) is een 
verversingspost, voorzien van water 
en sinaasappelen. In De Boei is een 
masseur aanwezig, zowel vóór als 
na de loop.

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking vindt plaats in De 
Boei, van de 1,7 en de 5 kilometer 
direct na de finish van de laatste lo-
pers. De prijsuitreiking van de 10 ki-
lometer is om 13.30 uur en van de 
21,1 kilometer om 14.00 uur. 
Voor de dames en de heren op de 
10 en 21,1 kilometer zijn geldprijzen 
beschikbaar, waarbij de 1e, 2e en 
3e prijs voor alle categorieën gelijk 
zijn. Voor de eerste drie aankomen-
de van de overige afstanden zijn er 
medailles. Voor de winnaar van de 
halve marathon, zowel bij de he-
ren als de dames, is er een wissel-
beker. Tevens is er een tombola met 
mooie prijzen op de startnummers. 
Na de loop ontvangen alle deelne-
mers een sportbon van hoofdspon-
sor PK Sport uit Vinkeveen.

Dé Biljartmakers Gerard en Cees 
Bocxe maken ‘supermodern biljart’
De Ronde Venen -  Een uniek Bil-
jart uitgevoerd met zeer bijzondere 
wensen zoals hoogglans zwart me-
talen poten met RVS ringen, led ver-
lichting onder de met leer bekle-
de banden, grote kristallen boven 
in de poten, camera in de hoek van 
het speelveld, lichtgevende ballen 
en speciaal ontworpen biljartkeuen 
met ledverlichting. Op een afwerk-
niveau vergelijkbaar met het interi-
eur van een miljoenenjacht, dit bil-
jart is helemaal top. Een aanvraag 

voor dit bijzondere biljart kwam via 
een e-mailbericht met een bijge-
voegde animatiefoto van een ex-
centriek zwart biljart. Een biljart 
met bijzonder mooie poten niet on-
der, maar aan de buitenkant van het 
biljart. De zwartgelakte stalen po-
ten zijn onderbroken door roest-
vaststalen schijven. Op de poten is 
een R.V.S. deksel geplaatst met een 
glasplaat waardoor je in de poot 
kijkt, onder de glasplaat een kristal 
dat in een roestvrijstalen kom schit-

terend tot zijn recht komt. Boven de 
poten verlichten de in het plafond 
verwerkte spots de kristallen. De 
met zwart leer beklede banden slui-
ten perfect aan op de ronde poten, 
onder de banden boven het zwar-
te speellaken is ledverlichting aan-
gebracht en in de banden is de af-
standsbediening voor het scorebord 
ingebouwd. In een van de hoeken 
in het speelvlak is een minicame-
ra ingebouwd, het biljartspel is op 
een scherm te volgen en eventuele 

herhalingen zijn ook mogelijk. ”De 
speciaal voor dit biljart in Amerika 
gefabriceerde ballen geven licht bij 
blacklight en de met ledverlichting 
uitgevoerde keuen worden op dit 
moment in China gefabriceerd.” Al-
dus de biljartmakers.
Het biljart staat inmiddels opgesteld, 
dit tot volle tevredenheid van de af-
nemer die zo onder de indruk was 
van het afwerkniveau en de vorm-
geving dat er een vervolg opdracht 
werd afgeven: een airhockeytafel in 
dezelfde stijl en specificaties als het 
biljart. 
Biljartmakers Cees en Gerard Bocxe 
uit Wilnis maakten met hun bedrijf 
Dé Biljartmakers zes jaar geleden 
een doorstart van het familiebedrijf 

waar zij toentertijd 35 jaar werkzaam 
waren geweest. In Portengensebrug 
(Kockengen) runnen de broers een 
van de vijf laatste zelf fabriceren-
de biljartfabrieken in Nederland. 
Met de realisatie van dit unieke bil-
jart verrichtte Dé Biljartmakers een 
creatief hoogstandje, het leveren 
van maatwerk is dan ook waarmee 
Dé Biljartmakers zich onderschei-
den van andere biljartmakers in het 
land. In de regel maken en onder-
houden zij biljarts voor de horeca, 
buurthuizen, dienstencentra en par-
ticulieren. Sinds kort hebben ze een 
geheel vernieuwde showroom waar 
elke biljartsportliefhebber terecht 
kan voor biljartaccessoires, darts en 
sportprijzen voor alle sporten.


