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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.

Communicatieweg 11a Mijdrecht
Telefoon 0297-254455

Safari?

Communicatieweg 11a Mijdrecht

RENTE 10 JAAR VAST
Hypotheken
met vaste
rentepercentages

Bij Financiële Diensten Mijdrecht

FINANCIËLE DIENSTEN MIJDRECHT
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht

5,05%!!!

www.vanderhelmmakelaardij.nl

Herenweg 46
3648 CJ  WILNIS
t: 0297 - 59 19 96
f: 0297 - 21 49 04

Te Huur WINkeLruImTe
mIJdreCHT
dorpsstraat 62
95 m2 Winkelruimte gelegen in 
een karakteristiek pand in het 
centrum van Mijdrecht.

Huurprijs: 
€ 1.550,- per maand

DOE DE STEMWIJZER
#kiesjouwutrecht

KIES JOUW 
UTRECHTUTRECHT

Voor de Amstelhoek zijn wij nog op zoek naar een 

die op WOENSDAGMIDDAG onze krant wil bezorgen.
GOEDE vErDIENStE

Wil je meer weten? Bel dan tijdens kantooruren:
0251-674433 en vraag naar Rogier of Marco

WWW.vErSprEIDNEt.Nl

BEZORGER/stER

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

Flexibel 
Sporten & Ontspannen
Met een 26- of 52 rittenkaart!

www.amstelhof.com

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

Bouwbedrijf Midreth failliet
mijdrecht - De directie en bewind-
voerder van bouwbedrijf Midreth 
hebben maandag jl. het faillisse-
ment van het Mijdrechtse bouwbe-
drijf aangevraagd. Het faillissement 
werd dinsdag jongstleden verleend. 
Midreth zat al geruime tijd in de fi-

nanciële problemen en kreeg enige 
weken geleden al uitstel van beta-
ling. Het faillissement was volgens 
de woordvoerder onvermijdelijk, 
aangezien Midreth niet meer aan de 
betalingsverplichtingen kon voldoen 
en de salarissen van het personeel 

niet meer kon betalen. Midreth is 
momenteel nog wel in onderhande-
ling met bouwbedrijf Volkers/Wes-
sels over overname van diverse gro-
te bouwprojecten.  Bij het ter perse 
gaan van deze krant waren deze on-
derhandelingen nog niet afgerond.

de ronde Venen – “Ook ik heb 
mij ‘ingeschreven’ voor Westerheul 
IV en voel met behoorlijk in de ma-
ling genomen (druk ik me netjes uit) 
door die locale ondernemers. Ze-
ker omdat zij in de anonimiteit wil-
len blijven. Ik vraag me af waarom 
ze dat willen. Beetje duister allemaal 
en ik weet niet wie mijn persoonlijke 
gegevens nu hebben”. 
Dit is slechts een van de vele reac-
ties die onze redactie deze week per 
mail en per telefoon binnenkreeg 
naar aanleiding van ons artikel van 
vorige week over Westerheul IV. en 
het feit dat - 500 woningzoekenden 
hadden zich zogenaamd ingeschre-
ven bij de gemeente om in aanmer-
king te komen voor een van de wo-
ningen - ‘de inschrijving’ helemaal 
geen inschrijving bleek te zijn. 
Er was door drie Vinkeveense on-
dernemers een website gelan-
ceerd en iedereen, zelfs de wethou-
der, dacht dat deze inschrijving een 
actie was van de gemeente. Niets 
bleek minder waar.

Ontkennen
Al snel bleek, na een kort onder-
zoekje van onze redactie, dat de ge-
meente er niets mee te maken had, 
maar dat het een opzetje was van 
makelaar Witte uit Vinkeveen, Stu-
dio 10 uit Mijdrecht en van Media-
partner A-site uit Vinkeveen. Hoe-
wel wij hen vorige week op de man 
af vroegen of zij initiatiefnemers wa-
ren van deze inschrijfsite, ontken-
den de heren van Studio 10 en A-
site media dit glashard. Ook tegen-
over de wethouder werd alleen be-
kendgemaakt dat makelaar Witte er 
iets mee van doen had. De ande-
re ‘ondernemers’ bleven liever ano-
niem. Ook weekblad De Groene Ve-
nen had een flinke vinger in de pap 
bij deze actie. Zij ondersteunden op 
hun site en publiceerden een groot 
artikel op hun voorpagina, met de 
schreeuwende kop: “al 500 inschrij-
vingen voor Westerheul IV.” Niet zo 
vreemd blijkt nu, want de eigenaar 
van A-site media is tevens mede-ei-
genaar van De Groene Venen. 

Initiatiefnemers ‘inschrijven’ voor Westerheul IV maken zich bekend:

Veel ‘inschrijvers’ voelen zich op 
zijn zachtst gezegd ‘genomen’

mijdrecht - Het wijkteam De Ron-
de Venen onderzocht mogelijkhe-
den om de beschikbare politieca-
paciteit in te zetten op tijden en 
plaatsen waar dit het meest nodig 
en effectief is. Hierbij is ook geke-
ken naar een mogelijke aanpassing 
van de openingstijden van het bu-
reau voor het publiek. Het bleek dat 
de aanloop van bezoekers op maan-
dagavond minimaal was en vermoe-
delijk te maken heeft met de moge-
lijkheid om van een aantal feiten 
aangifte te doen via internet. Met 
ingang van maandag 28 februa-
ri 2011 wordt de openingstijd van 
het politiebureau aan de Anselmus-

straat 42 in Mijdrecht op maandag 
gewijzigd. Het bureau is dan vanaf 
11.30 uur geopend tot 20.00 uur. De 
openingstijden van dinsdag tot met 
vrijdag blijven ongewijzigd, namelijk 
van 09.00 tot 17.00 uur.

Uiteraard is de politie in geval van 
nood, bij heterdaad- en verdachte 
situaties 24 uur van de dag bereik-
baar via het alarmnummer 112. Wilt 
u toch op het politiebureau aangif-
te doen, dan adviseren wij u om via 
het telefoonnummer 0900-8844 een 
afspraak te maken. U vermijdt dan 
wellicht een lange(re) wachttijd op 
het politiebureau.

Minderjarigen 
aangehouden
Vinkeveen - De politie heeft zon-
dag 13 februari achter jachthaven 
Borger twee jongens van 11 en 15 
jaar uit Mijdrecht aangehouden om-
dat zij verdacht worden van diefstal. 
Een getuige had rond 10.30 uur ge-
zien dat de jongens met een boot-
je waren afgemeerd bij een privéter-
rein. Vervolgens zag de getuige dat 
de jongens een accu in het bootje 
laadden. De getuige sprak de jon-
gens hierop aan en belde de politie. 
De jongens zijn door agenten naar 
het bureau gebracht waar proces-
verbaal is opgemaakt. Beiden zijn 
doorverwezen naar bureau HALT.

Alcoholcontrole
wilnis - Bij een alcoholcontrole in 
de avond en nacht van zaterdag 12 
op zondag 13 februari werden 10 
personen betrapt op het rijden on-
der invloed en 1 persoon op het rij-
den zonder geldig rijbewijs. 
Agenten lieten in totaal 1452 be-
stuurders blazen aan de N212 en 
de Mijdrechtse Zuwe.

Wijziging van openingstijden 
politiebureau De Ronde Venen

Na het artikel kreeg de gemeente 
argwaan en plaatste De Groene Ve-
nen, na een dringend gesprek met 
de wethouder, de week erop een 
kleine rectificatie in de krant, dat 
het niet van de gemeente kwam en 
dat het geen inschrijven was, maar 
dat zij je op die manier ‘op de hoog-
te konden houden’.

Steeds anders
Na de publicatie in deze krant vori-
ge week brak er een storm van pro-
testen los bij de vele ‘inschrijvers’. 
Boze mailtjes en telefoontjes kwa-
men bij ons binnen, en uit welin-
gelichte bronnen vernamen wij dat 
ook makelaar Witte en zijn kom-
panen van diverse kanten werden 
benaderd. Wat er verder gebeur-
de vanuit de gemeente zal wel al-
tijd gissen blijven, maar de vijf da-
gen erna wijzigde iedere keer de 
bewuste site waarbij je je kon in-
schrijven en is nu een beetje duide-
lijk, dat het niets met de gemeen-
te van doen heeft. In De Groene Ve-
nen van vrijdag jl, stond in de krant 
een artikel dat zij, die zich hebben 
inschreven, zich geen zorgen hoef-
den te maken: ‘hun privacygege-
vens zijn gewaarborgd. Daar wordt 
niets mee gedaan wat de inschrijver 
niet wil. Deze gegevens kunnen ook 
op verzoek gewist worden’ en meer 
van dit soort dooddoeners. Feit blijft 
echter dat men onder valse voor-
wendselen gegevens van mensen 
heeft verkregen en dat moet toch 
niet kunnen.
Ook stond in dat artikel dat drie on-
dernemers makelaar Witte, Studio 
10 en A site media waren. Ja, dat 
was reeds bekend, maar werd de 
week ervoor nog ontkend. Het blijft 
een op zijn zachtst gezegd ‘vreemde 
zaak’ dat dit zomaar kon gebeuren. 
Tevens blijft de vraag hangen: waar-
om deden deze drie ondernemers 
dit? Als zij dit echt deden, zoals ze 
nu beweren, om de woningzoeken-
de te helpen en hen op de hoogte te 
houden, zou het misschien een heel 
goed idee zijn als deze drie onder-
nemers de verkregen persoonsge-
gevens, geheel gratis en anoniem, 
schenken aan de gemeente. Dan 
komen de gegevens terecht waar 
de inschrijvers dachten waar ze te-
recht zouden komen.

redactie nieuwe meerbode



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

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

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Gein Zuid 26 Het realiseren van een bedrijfshal/ Bouwen 2010/0585 28-1-2011
 kwekerij en schapenschuur 
 (tweede fase) 
Hollandse kade 5 Exploiteren van een para medisch Afwijken W-2011-0076 8-2-2011 
 fitness centre bestemming 
Hoogstraat 17a Groot onderhoud aan de voorgevel  Bouwen W-2011-0075 7-2-2011
 van de winkel, inclusief het vervang-
 en van een enkel achtergevelkozijn 
Vinkenkade 2  Bouwen van een boerderij Bouwen W-2011-0063 5-2-2011

Amstelhoek
Amstelkade 92 Herbouwen van een woning Bouwen W-2011-0070 7-2-2011

Baambrugge
Zand en Jaagpad 3 Plaatsen van een houten berging Bouwen W-2011-0061 3-2-2011

mijdrecht
Anselmusstraat 2 Verwijderen van asbest riolering Slopen W-2011-0017 4-1-2011
Heemraadsingel 4 Plaatsen van een dakkapel op de  Bouwen W-2011-0067 3-2-2011
 voorzijde van het dakvlak 
Koraal 22 Verhogen van de bijkeuken Bouwen W-2011-0071 7-2-2011
Midrethstraat 77 Plaatsen van een opbouw op een Bouwen W-2011-0062 3-2-2011 
 woning 

Vinkeveen
Heulweg 27 Plaatsen van een dakopbouw op de Bouwen W-2011-0064 6-2-2011 
 achterzijde van de woning 
Arkenpark Mur 3 Bouwen van een aanbouw tussen Bouwen W-2011-0074 8-2-2011 
 ark en schuur 
Arkenpark de  Bouwen van een steiger Bouwen W-2011-0073 8-2-2011
Plashoeve 5a 
Waverveensepad 25 Verwijderen van AC golfplaten van Slopen W-2011-0072 7-2-2011 
 schuur en garagebox 

Wilnis
Geerkade 14 Herbouwen van een garage/berging,  Bouwen W-2011-0065 7-2-2011
 kantoorgedeelte en opslagruimte 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. 

VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met ontheffInG/WIjzIGInG 
BestemmInGsplAn

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 17 februari 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

Vinkeveen
Uitweg 2 Vergroten van een woonhuis met een dakopbouw 2010/0517 A

Wilnis
Dorpsstraat 36 Vernieuwen en vergroten van een bedrijfsruimte 2010/0382 B 
 en een woning 

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

ruimtelijke ordening.
- Onder B te verlenen met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelij-

ke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schriftelijk 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit 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 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

VeRleenDe BouWVeRGunnInG In comBInAtIe met ontheffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Waeterrijck 30 Plaatsen van een front schuifhek  2010/0320 4-2-2011

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 vinden o.a. de techni-
sche 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 belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na 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.

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Gein-Zuid 17 Slopen van opstallen Slopen HZ-WABO- 4-2-2011
   2010-033 
Gein Zuid 57/58 Ophogen van het bestaande Aanleggen HZ-WABO-  4-2-2011
 maaiveld met 500 mm  2010-035
Sluyterstraat 15 Plaatsen van een erker aan de Bouwen HZ-WABO-  1-2-2011
 voorgevel  2010-040
Zorgvrij 4 Uitbreiden van het woonhuis Bouwen HZ-WABO- 1-2-2011
   2010-027

Amstelhoek
De Bruinlaan 26 Het realiseren van een raam in de Bouwen W-2010-2061 4-2-2011 
 zijgevel van de woning  

mijdrecht
Anselmusstraat 2 Verwijderen van asbest riolering Slopen W-2011-0017 8-2-2011
Dubloen 26 Realiseren van een opbouw op de  Bouwen W-2010-2099 4-2-2011
 woning Afwijken  
  bestemming
Robijn 22 Plaatsen van een dakkapel c.q.  Bouwen W-2010-2088 8-2-2011
 dakopbouw op het achtergeveldak-
 vlak van de woning 
Roerdomp 105 Vergroten van een woning Bouwen W-2010-2087 7-2-2011
  Afwijken 
  bestemming 
Westerlandweg 4a Het intern verbouwen van de woning Bouwen W-2010-2067 7-2-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 128e Bouwen van een vrijstaande woning Bouwen W-2010-2083 4-2-2011
  Afwijken 
  bestemming 
Dodaarslaan 72 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2011-0022 8-2-2011
Groenlandsekade 19 Slopen van een woning en berging Slopen W-2010-2095 8-2-2011
Herenweg 8 Verbouwen en wijzigen van de  Bouwen W-2011-0012 8-2-2011
 voorgevel 

Wilnis
Oudhuijzerweg 25 Gedeeltelijk herbouwen van een Bouwen W-2011-0025 8-2-2011 
 garage 

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 wethou-
ders, 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.

VeRkeeRsBesluIten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende verkeersbesluiten hebben genomen:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Hoofdweg 

66, 3641 PT in Mijdrecht.
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Robijn 7, 

3641 XS in Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 16 februari 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

InRIchtInG tIjDelIjke BouWplAAts
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 februari 2011 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Van Driesten Bouw-
bedrijf Harskamp B.V. vergun ning hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan de Molenwiek 
in Mijdrecht. Dit in verband met de renovatie en verbouwing Molenwiek 15 in Mijdrecht. Het werkadres is Mo-
lenwiek 15, 3642 BM in Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Molenwiek, 3642 BM in Mijdrecht. 
De vergunning geldt voor de periode 22 februari 2011 tot en met 8 juli 2011. Eenieder die rechtstreeks in zijn 
belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een 
gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het 
indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit be-
zwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt griffierecht geheven. 

VeRlenInG VeRGunnInG ex. ARtIkel 9 monumentenVeRoRDenInG 
De RonDe Venen 1998

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een vergunning is verleend op grond van artikel 9 van de 
Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 ten behoeve van diverse instandhoudingswerkzaamheden 
aan het complex arbeiderswoningen aan de Hoofdweg 8-38, 3641PS in Mijdrecht. De Monumentencommissie 
is overeenkomstig artikel 10 van de Monumentenverordening De Ronde Venen 1998 om advies gevraagd en 
heeft positief op de aanvraag geadviseerd. Het besluit ten aanzien van de verleende vergunning ligt vanaf 10 
februari 2011 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 25 maart 2011 een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

kom in actie voor jouw favoriete goede doel!

Loop je binnenkort een Marathon of een Vierdaagse? Ben je binnenkort jarig of ga je trouwen? Ga je iets speciaals doen?

Meld je aan en start je eigen 
actie op www. geefsamen. nl
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Utrecht is een drukke regio, ook op het gebied van verkeer en vervoer. En de komende jaren 
wordt het alleen nog maar drukker: op de wegen, maar ook over het spoor en over water, en 
zowel met de auto als in het openbaar vervoer. Om Utrecht, de draaischijf van Nederland, 
ook in de toekomst bereikbaar te houden, moeten we nu besluiten nemen. Hoe denken de 
lijsttrekkers van de deelnemende partijen over mobiliteit in de provincie Utrecht?

Op 2 maart mag u weer naar de stembus. Nederland kiest 
op die datum namelijk een nieuw provinciebestuur. Op 
deze pagina en op www.stem2maart.nl leest u de komende 
weken waarom de provinciale statenverkiezingen ook voor 
u van belang zijn. Wat doet de provincie op het gebied van 
natuur? Wonen? Mobiliteit? Bezuinigingen? En hoe denkt 
de politiek daarover? Deze week: Mobiliteit.

Mobiliteit?
Kies jouw Utrecht
 

KIES JOUW UTRECHTW UTRECHT
DOE DE STEMWIJZER

#kiesjouwutrech t
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Petra Doornenbal (CDA): Om de provincie leefbaar te 
houden en een aantrekkelijke vestigingsplaats te blijven, wil 
het CDA alle mogelijkheden inzetten om doorstroming op 
wegen te bevorderen. Dat betekent verbetering en hogere 
frequentie van het openbaar vervoer en veilige fietspaden. 
Maar ook willen we thuiswerken stimuleren. Daarnaast wil 
het CDA investeren in wegen: waar het kan, richten we de 
wegen slimmer in, waar het echt moet, verbreden we de 
weg.

Remco van Lunteren (VVD): Later van huis en weer 
eerder thuis. Dat is wat de VVD wil! En daarom heeft 
de VVD de afgelopen jaren geknokt om wegen te mogen 
verbreden en nieuwe wegen aan te leggen. En met succes! 
Maar er is nog steeds veel gesubsidieerd verzet. Met een 
sterke VVD kunnen we dat doorbreken en op naar de 
volgende stap: de schop in de grond! Wel met respect 
voor omwonenden en uw portemonnee, dus liever een 
geluidsscherm dan een ecoduct! 

Bert de Vries (PvdA): De PvdA zet in op beter openbaar 
vervoer en tegengaan van overlast van bestaande wegen. 
OV dat sneller en vaker gaat, uitbreiding van het Utrechtse 
regionale tramnet en een snelle directe railverbinding 
met Almere. Veel mensen in Utrecht wonen vlakbij steeds 
drukkere wegen. De PvdA wil overlast van geluid, licht en 
fijnstof tegen gaan. Wegen moeten beter ingepast worden in 
het mooie Utrechtse landschap.

Anne-Marie Mineur (SP): Als we alleen maar snelwegen 
blijven verbreden, dan maken we onze provincie onleefbaar. 
Het lawaai en de uitlaatgassen vormen een bedreiging voor 
de volksgezondheid en de leefbaarheid van onze dorpen 
en steden. De SP wil knelpunten oplossen, maar vooral 
investeren in goed openbaar vervoer en ruimte voor de 
fiets. De SP vraagt daarbij met name aandacht voor de 
bereikbaarheid van bedrijventerreinen en kleine dorpen.

Carla Dik-Faber 
(ChristenUnie): 
De ChristenUnie 
vindt mobiliteit 
belangrijk voor 
onze samenleving. 
Wij kiezen daarbij 
voor duurzame 
oplossingen, 

omdat mobiliteit niet ten koste mag 
gaan van leefbaarheid en veiligheid. 
De ChristenUnie wil extra inzetten 
op schone brandstoffen (aardgas, 
elektrisch), openbaar vervoer en 
een goed fietsnetwerk. Wij gaan 
zeer terughoudend om met nieuwe 
doorsnijdingen van het landelijk 
gebied. Verbreding van bestaande 
wegen, zoals de Ring Utrecht, heeft de 

voorkeur.

Mariëtte 
Pennarts 
(GroenLinks): 
Wij willen de 
bereikbaarheid 
verbeteren én de 
leefbaarheid in 
dorpen en steden 
goed houden. 

Daarom willen wij automobilisten 
verleiden om vaker het openbaar 
vervoer of de fiets te gebruiken. 
Dat kan alleen als er ook echte 
alternatieven zijn. Daarom: investeren 
in nieuwe tramlijnen, busverbindingen 
en snelle fietsroutes. Want als 1 op de 
7 automobilisten zijn auto laat staan, 
verdwijnen de files op de Utrechtse 
snelwegen.

Ralph de Vries (D66): D66 wil alleen verbreding van 
snelwegen wanneer de leefbaarheid in wijken en dorpen 
langs die snelwegen ook verbetert. Echter, files los je niet 
op met alleen meer asfalt, ook een goed OV-netwerk met 
hoog-frequent spoor én een fijnmazig busnet zijn daarbij 
nodig. D66 wil fietspaden met snelwegkwaliteit, want met 
elektrische fietsen zijn afstanden tot 15 km gemakkelijk af te 
leggen. Mobiliteit anders? Ja D66!

Mieke Hoek (50PLUS): 50PLUS vindt het heel belangrijk 
dat het openbaar vervoer geoptimaliseerd wordt. In het 
bijzonder van kern naar kern, zodat ook ouderen kunnen 
komen waar ze moeten zijn. Bredere wegen lossen niet alle 
files op. 50PLUS wil betere treinverbindingen van Almere 
naar Utrecht en Amersfoort. Tijdens de spits treinen op 
meerdere haltes laten stoppen. Is een groot voorstander van 
gratis openbaar vervoer voor 65-plussers.

Anco Goldhoorn (PLU, Platform Lokale partijen Utrecht):
De PLU staat voor uitbreiding en intensivering van en 
uiteindelijk gratis openbaar vervoer. Goede busverbindingen 
zijn essentieel voor het leefbaar houden van dorpen. 
Openbaar vervoer is hét alternatief voor meer asfalt. Bussen 
zijn geen sluitpost op de begroting. Buslijnen aanbesteden 
naar behoefte van inwoners. De provincie moet openbaar 
vervoer tot speerpunt maken. Goed voor het milieu en 
mobiliteit van alle inwoners. Dus terug die bus!

Wim van Wikselaar (SGP): Van groot belang is duurzaam, 
comfortabel, veilig verkeer waarbij met name fietsers, voetgangers 
en mindervaliden een belangrijke rol spelen. Goede, energiezuinige 
verlichting langs belangrijke voet- en fietspaden.  Rolstoelvriende-
lijke opgangen bij winkelcentra, OV-opstappunten en gebouwen. 
Een voortvarende aanpak van de knelpunten rondom Utrecht 
en Amersfoort/Hoevelaken.  Terugdringen autogebruik door 
een opwaardering van het openbaar vervoer. Meer sturing  op 
alternatieve brandstoffen als aardgas en elektriciteit.

Willem van der Steeg (Partij voor de Dieren): Geen 
verbreding van de A27 langs Utrecht, maar de provincie moet 
investeren in de verbetering van het openbaar vervoer en 
in goede fietsroutes voor woon-werkverkeer. Geluidsoverlast 
en gezondheidsrisico’s door verkeer moeten teruggedrongen 
worden. Indien de snelheid van de weg langs Maarssen en 
de Utrechtse wijk Overvecht (Noordelijke Rondweg Utrecht) 
wordt verhoogd naar 80 kilometer per uur, dient vermindering 
van geluidsoverlast hierbij een uitgangspunt te zijn.

René Dercksen (PVV): Zonder voldoende wegen stagneert 
de economie, komt onze welvaart in het gedrang. Massaal 
kiest de Nederlander voor de auto. Goed, efficiënt en 
vooral veilig openbaar vervoer, maar het is een utopie om 
te denken dat het OV de verkeersproblemen kan oplossen. 
Daarom zo snel mogelijk knelpunten op (provinciale) 
wegen oplossen en geluidsschermen plaatsen. Snijden in 
onzinsubsidies, dan kan de wegenbelasting omlaag. De 
automobilist is genoeg gepest en uitgemolken.

Tinus Snyders (Mooi Utrecht): In 2020-2030 loopt boel 
toch vast… Ook rond Eindhoven, Amsterdam en Den 
Haag-Rotterdam, schreef Eurlings al aan de Tweede Kamer. 
14-baans- of nog bredere snelwegen op termijn, betekenen 
een wurggreep rond stad en dorp. 40 procent is plaatselijk 
verkeer. Mooi Utrecht zegt Stop! Investeer in een OV-
regionetwerk met daaraan nieuwe woonkerntjes, stad en 
land verbindend. Dan blijven de weg en de groene en open 
plekken in de stad gespaard.

Informatie Website
www.stem2maart.nl is een 

verzamelplek voor nieuws, praktische informatie en een 
overzicht van de deelnemende partijen. Ook vindt u hier 
een actuele agenda met alle activiteiten die rondom de 
verkiezingen worden georganiseerd.

Stemwijzer
Doe de Stemwijzer op www.stem2maart.nl/stemwijzer. Aan de hand 
van 31 stellingen komt u erachter welke partijen uw standpunten 
het best vertegenwoordigen.

Twitter
Wat wilt u met de provincie Utrecht? Praat mee met de lijsttrekkers 
op Twitter en laat het ze weten. Gebruik hiervoor de hashtag 
#kiesjouwutrecht.
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Alle diensten van de huisartsen wor-
den gedaan vanuit de huisartsenpost 
in Woerden, tel. 0900-4701470. Dit 
geldt voor het hele weekend, feest-
dagen en voor werkdagen van 17.00 
u. tot de volgende dag 8.00 u.

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.

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.

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 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.
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.

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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 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.

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

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDitiE 2:
DE RoNDE VENEN, 
MijDREcHt, WilNis, 
AMstElHoEk, DE HoEf, 
ViNkEVEEN, WAVERVEEN, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactieuithoorn@meerbode.nl

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of 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

sinds 1888

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!

Millenniumgemeente

De Ronde Venen is een millenniumgemeente met veel initiatieven om 
de millenniumdoelen te halen. Bedrijven en instellingen leveren een 
bijdrage aan de strijd tegen armoede, ziekten en honger. Scholen zijn 
betrokken bij het doel ‘alle kinderen naar de basisschool’. 

Vorig schooljaar werd voor alle basisscholen een dansvoorstelling en 
-workshop door een Keniase dansgroep verzorgd. Tijdens de work-
shop kropen de Rondeveense kinderen al dansend in de huid van 
vreemde dieren en mensen uit andere culturen.

Op basisschool Willespoort gaf ik samen met Elly Thuring een presen-
tatie over millenniumdoelen en lesmogelijkheden. Prachtig en bruik-
baar lesmateriaal van COS (Centrum voor Ontwikkelings Samenwer-
king) bood daarbij handvatten. 

Scholen kunnen gebruik maken van leskoffers met materiaal over en 
uit Tanzania, Nepal en Nicaragua. Elke koffer sluit aan bij een leef-
tijdsgroep.
Zo is er voor onder-, midden- en bovenbouw passend materiaal. Met 
de leskoffer ben je een beetje wereldreiziger en leer je spelenderwijs 
hoe het in verre landen gaat met leeftijdgenootjes. 
Binnenkort gaat de Julianaschool in Wilnis aan de gang met de leskof-
fers. Ik gun ze veel plezierige lessen.

Ria Waal

Bert van den Brink en Maria 
Markesini bij René in De Boei
Vinkeveen - Op vrijdag 18 februa-
ri heeft René van Beeck in De Boei 
aan de Kerklaan twee zeer bijzonde-
re ‘friends’ uitgenodigd: de fenome-
nale jazzpianist Bert van den Brink 
en de Griekse zangeres en pianis-
te Maria Markesini. René verruilt de 
bas voor de flügelhorn en zingt. Dat 
doet hij voor de pauze met Bert en 
na de pauze is het de beurt aan Ma-
ria Markesini en Bert van den Brink, 
die op twee vleugels het publiek la-
ten genieten van hun fantastische 
pianospel. Dit zeer bijzondere duo-
concert begint om 20.30 uur.

Maria Markesini
De Griekse Maria Markesini stu-
deerde klassieke muziek aan het 

conservatorium van Athene en stu-
deerde af aan het conservatorium 
van Rotterdam. Al eerder wilde zij 
omschakelen naar zangeres in het 
lichtere genre. In Griekenland werd 
dat als zeer bezwaarlijk beschouwd, 
maar toen zij voor het begin van een 
recital haar hand blesseerde vroeg 
zij aan het publiek of ze voor hen 
mocht zingen i.p.v. het pianocon-
cert te spelen. Het publiek was zo 
enthousiast dat Maria aan haar car-
rière als zangeres begon. In 2008 
werd Maria door Jazz Impulse ge-
contracteerd Na de presentatie van 
de cd ‘Kosmos’ met o.a. Richard Bo-
na en Bert van den Brink in het Con-
certgebouw te Amsterdam treedt zij 
overal op zowel in Nederland als in 

Gezellige en interessante 
dagtocht van ‘Paraplu’
Wilnis - Een bezoek aan een ei-
land geeft altijd weer een apart ge-
voel, alsof je er echt eens helemaal 
uit bent. Dat geldt zeker voor een 
bezoek aan een waddeneiland zo-
als Texel. Daar voel je de zee en de 
wind altijd om je heen en meestal is 
het er mooi weer.
Op dinsdag 12 april aanstaande or-
ganiseert Stichting ‘Paraplu’ een 
dagtocht met een luxe en comfor-
tabele touringcar naar dit grootste 
waddeneiland. De gastvrouw tijdens 
deze dagtocht is Rita Salceda, die 
heel enthousiast vertelt: “We ver-
trekken al vroeg, om 8.30 uur, zodat 
we veel tijd op het eiland kunnen 
doorbrengen. Via de snelweg rijden 
we naar Texel en in de bus wordt al 
koffie of thee geserveerd met een 
plak cake, waarna de veerboot ons 
naar het eiland Texel vaart. Op de 
boot voegt onze reisgids zich al bij 
ons en die gaat tijdens de rondrit al-
les over het eiland vertellen en la-
ten zien.” 

De rondrit gaat via Oude Schild 
naar Oosterend, waar tijdens een 
korte wandeling de gids alles over 
het historische dorp vertelt. In het 

plaatsje De Koog wordt gestopt voor 
de lunch. Het ‘Rondje eiland’ wordt 
vervolgd naar de beroemde vuurto-
ren, die wordt bezocht en waar van 
een prachtig uitzicht over het ei-
land en de waddenzee  genoten kan 
worden. Het laatste plaatsje is de 
‘hoofdstad’ Den Burg, waar de deel-
nemers vrij kunnen rondkijken en 
nog een consumptie gebruikt wordt. 
“Om 16.00 uur vertrekken we weer 
naar het vasteland, richting huis 
waar we rond 18.00 uur zullen aan-
komen”, deelt gastvrouw Rita nog 
mee en roept o.a. via de Meerbo-
de iedereen op om mee te gaan om-
dat het weer gezellig en interessant 
wordt.
De prijs voor de complete dagtocht, 
inclusief koffie, thee, consumptie en 
lunch bedraagt slechts 40,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de Paraplu 
aan de  Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.

Regio - Maak kennis met een-
voudige, maar geweldig leuke 
dansmoves. 

SH’BAM is de perfecte manier om 
in vorm te komen en je ‘inner star’ te 
laten stralen, zelfs als je al wat dans-
ervaring hebt.
 
Je danst op populaire hits die hoog 
in de hitlijsten staan, klanken die te 
horen zijn in de meest trendy dis-
cotheken over de hele wereld, de 
beste classics die door remix in een 
nieuw jasje zijn gestoken en natuur-
lijk de meest swingende Latin beats. 

Dit maakt SH’BAM tot een workout 
die ultrafun en gezellig is.
Elke 45-minuten durende SH’BAM 
les is levendig, uniek en afwisse-
lend.

SH’BAM is te volgen op:
- Maandag, 10.15 -11.15 uur
- Woensdag, 21.00 - 22.00 uur
- Donderdag, 13.00 - 14.00 uur
- Vrijdag, 19.30 - 20.30 uur
 
Keer uitproberen? 
Geen probleem!
Meld je aan via 
www.amstelhof.com/dagpas 

Nieuw bij Amstelhof Sport 
& Health Club: SH’BAM 

Verzamelbeurs in De Meijert
Mijdrecht - Komende zaterdag 19 
februari is er weer van 09.30 uur tot 
13.00 uur een verzamelaarsmarkt in 
Partycentrum De Meijert aan de dr. 
J. van der Haarlaan in Mijdrecht.
U kunt er terecht voor postzegels, 

munten, ansichtkaarten e.d. en u 
kunt er natuurlijk ook voetbalplaat-
jes ruilen. 
Er zijn handelaren aanwezig, en u 
kunt snuffelen in de stuiverboeken. 
Voor inlichtingen tel. 0297-289322.

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

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

Vermist 
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met 
 in de  binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje om en een naamkokertje.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar  
 oud en heet Floor.

Gevonden
- Boterdijk in De Kwakel, kater. Wit met zwarte vlekken. Punt van zijn 

staart is ook zwart.
- Scheepsmaker in Wilnis, kitten. Blauw/grijs met witte poten en bef.
- Westzijde in De Hoef, zwart jong katje.
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken. 
- 2e Bedijking in Mijdrecht, kater. Hij heeft een rode rug en witte buik.
- Ter Braaklaan in Uithoorn, erg aanhankelijk katje.

Goed tehuis gezocht voor:
- Noorse Boskat, donkere bovenvacht met lichte ondervacht zoekt een 

lieve baas zonder andere katten.

Europa. Met haar fabelachtige pia-
nospel, haar prachtige stem en haar 
uitstekende performance weet zij 
iedereen te betoveren. 

Bert van den Brink
Bert van den Brink behoeft nauwe-
lijks introductie. Deze pianist, com-
ponist, docent en producent kreeg 
zijn eerste pianolessen op vijfjarige 
leeftijd. Hij improviseerde van jong-
saf op piano en orgel en is een ech-
te autodidact. Hij speelde in 1990-
1991 in het Dee Dee Bridgewater 
Kwartet en was muzikaal leider van 
de band van Denise Jannah. In 2007 
won hij de VPRO – Boy Edgarprijs. 
Bert heeft opgetreden met tiental-
len internationaal bekende musi-
ci en vocalisten zoals Chert Baker, 
Toots Thielemans, Nat Adderley, De-
nise Jannah. Onder de naam ‘Bert’s 

Bytes’ geeft hij jazzrecitals live of via 
Internet. Hij is actief als producent/
arrangeur van o.a. het Metropo-
le Orkest. Dit jaar speelt hij samen 
met Maria Markesini.

Toegangskaarten 
De toegangsprijs voor dit bijzondere 
duoconcert bedraagt 10,- euro, voor 
jongeren op vertoon van studie- of 
schoolpas 5,- euro. Reserveringen 
op www.cultura-drv.nl zijn mogelijk 
tot 3 dagen voor het programma.
Kaarten zijn eveneens verkrijg-
baar bij boekhandel Mondria in 
winkelcentrum De Lindeboom in 
Mijdrecht, drogisterij De Bree aan 
de Herenweg 12 in Vinkeveen en 
aan de zaal een half uur voor aan-
vang.
Verdere informatie: 
www.cultura-drv.nl
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens 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 daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Open brief
Vandaag, zondag 13 februari, mochten wij op Ra-
dio 1 genieten van de aftrap van de campag-
ne voor de Provinciale Statenverkiezingen van 2 
maart 2011. Troffen wij daarbij mensen aan die 
op 2 maart direct verkiesbaar zijn? Nee hoor, de 
deelnemers waren een aantal fractieleiders uit de 
Tweede Kamer en enkele lijsttrekkers voor de Eer-
ste Kamer. Was er veel aandacht voor provincia-
le thema’s? Nee hoor, het ging vrijwel uitsluitend 
over landelijke politiek!
Morgen, maandag 14 februari, vindt er een tv-de-
bat plaats tussen de lijsttrekkers voor de Eerste 
Kamer. Hoezo, die zijn toch niet verkiesbaar op 2 
maart? Die worden toch in een later stadium ge-
kozen door de leden van Provinciale Staten? Zij 
maken toch geen beleid? Zij zijn er toch vooral 
om de kwaliteit van de wetgeving door de Twee-
de Kamer te toetsten? Zij zouden toch vooral be-
stuurders moeten zijn en geen politici?
Als Platform Lokale Partijen Utrecht (PLU) be-
grijpen wij van dit alles niets meer! Beter gezegd 
wij willen het niet begrijpen. Er is sprake van Pro-
vinciale Statenverkiezingen en na de gemeente-
raadsverkiezingen van 2010 kaapt U opnieuw ver-
kiezingen, waar U met goed fatsoen vanaf zou 
moeten blijven! Het gaat immers om provinciale 
verkiezingen en provinciale thema´s. Het gaat om 
vraagstukken als leefbaarheid, mobiliteit, woning-
bouw en natuurbeheer op provinciaal niveau. Niet 
alleen over wie er via de Eerste Kamer straks in 
Den Haag de macht naar zich toe trekt. Hoe be-
langrijk ook, dat zou een bijzaak moeten zijn, uit 
respect voor ons democratisch bestel, uit respect 
voor provinciale politici, maar vooral uit respect 
voor de kiezer. 
Ondersteund door Platform Lokale Partijen Zuid-
Holland (PLP), Fryske Nasjonale Party (FNP), 
Partij Nieuw Limburg (PNL), Partij voor Zeeland 
(PvZ), Provinciaal Belang Fryslan, Partij voor het 
Noorden (PvhN), Onafhankelijke Partij Drenthe 
(OPD), en Ouderen Partij Noord-Holland (OPNH) 
verzoeken wij U daarom als PLU met klem om niet 
langer deel te nemen aan landelijke debatten. Om 
in de media U voortaan terughoudend op te stel-
len waar het gaat om de provinciale verkiezingen. 
Om niet langer elkaar in de haren te vliegen of 
vliegen proberen af te vangen, alleen maar om de 
uitslag van verkiezingen van Provinciale Staten te 
beïnvloeden.
Betekent ons verzoek nu, dat wij U vragen zich op 
geen enkele wijze meer te bemoeien met de Pro-
vinciale Statenverkiezingen van 2 maart? Natuur-
lijk niet, want wij begrijpen heel goed hoe belang-
rijk voor U de uitslag van de Provinciale Staten-
verkiezingen is en als afgeleide daarvan de ze-
telverdeling in de Eerste Kamer. U zou dat in on-
ze ogen vooral op indirecte wijze moeten doen, 
door uw provinciale afdelingen inhoudelijk te on-
dersteunen en te adviseren. Zodat zij via fairplay 
voor U zetels in de Eerste Kamer kunnen verdie-
nen. Dit alles zou een moedige, eerste en gewel-
dige stap kunnen zijn naar het ‘echt’ overbruggen 
van de kloof tussen politiek en burger.

Met vriendelijke groet,
Anco Goldhoorn, lijsttrekker PLU,   
Henri Senders, woordvoerder PLU,

Platform Lokale Partijen Utrecht   
Platform Lokale Partijen Utrecht

Achtergrond
Sinds Fortuyn struikelen de landelijke partijen 
over elkaar heen als het gaat om het overbrug-
gen van de steeds verder groeiende kloof tussen 
de kiezer en de politiek. Iedere keer horen we het 
weer: ‘beter luisteren’, ‘verantwoordelijkheid ne-
men’, ‘het land ingaan’ en het ‘het signaal van 
de kiezer respecteren’, ‘de kloof tussen kiezer en 
politiek verkleinen’. Kijkend naar de praktijk vra-
gen wij ons stilaan af of de landelijke partijen wel 
doordrongen zijn van wat ‘luisteren’, ‘democratie’ 
en vooral ‘respect’ voor de kiezer echt betekenen.
In aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen 2010 
wordt het Haagse debat door de leiders van de 
landelijke partijen opgeklopt om zoveel moge-
lijk stemmen voor de eigen partij binnen te ha-
len. Amper oog hebbende voor het feit dat het om 
lokale verkiezingen gaat. Om het aanpakken van 
vraagstukken op lokaal niveau. Hoezo, respect en 
een luisterend oor voor de kiezer? Als men er in 
de peilingen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
slecht voor staat, dan is dat zelfs een goed excuus 
om een kabinet te laten struikelen. Hoezo, verant-
woordelijkheid nemen en integer besturen?
Met de provinciale verkiezingen van 2 maart in 
aantocht zien we hetzelfde gebeuren. In een zucht 
en een vloek wordt het kabinetsbeleid tot inzet 
van de verkiezingen gemaakt. Wie in Den Haag 
de baas mag spelen, lijkt zo ongeveer het enige 
te zijn wat nog telt. Dat we Statenleden gaan kie-
zen die er vooral zijn om vier jaar lang voor de in-
woners van hun provincie hun stinkende best te 
doen, daaraan lijken de landelijke partijen en hun 
leiders weinig boodschap te hebben. Leefbaar-
heid van plattelandsgemeenten, regionaal open-
baar vervoer, regionale bedrijventerreinen, provin-
ciaal natuurbeheer, … dat lijken ineens verwaar-
loosbare bijzaken te zijn geworden. Hoezo, de 
kloof met de kiezer willen verkleinen?
Lokale partijen groeien al gestaag vanaf de jaren 
zeventig. Samen met de groeiende behoefte van 
de kiezer aan een herkenbaar, tastbaar en daad-
krachtig bestuur. Ondertussen stemt maar liefst 
een kwart van de kiezers lokaal! Gezamenlijk heb-
ben ze meer draagvlak in de samenleving dan 
welke landelijk georganiseerde partij dan ook. Het 
signaal wat kiezers daarmee afgeven, legt de lan-
delijke politiek echter naast zich neer. Stelselma-
tig probeert Den Haag het landelijke en provinci-
ale debat ook te overstemmen. Dat niet alleen, de 
landelijke partijen kennen zichzelf ook grote som-
men subsidie toe voor opleiding, onderzoek en 
ondersteuning. Daarvan komt een aanzienlijk deel 
ten goede aan de eigen lokale afdelingen. Tege-
lijkertijd zorgt men er angstvallig voor dat lokale 
partijen een dergelijke ondersteuning niet krijgen. 
Hoezo, belang hechten aan eerlijke verkiezingen 
en respect voor democratie?
Voor verdere informatie:
 
Anco Goldhoorn lijsttrekker PLU,
Platform Lokale Partijen Utrecht
0627394507
anco.goldhoorn@planet.nl
Henri Senders, woordvoerder PLU,
Platform Lokale Partijen Utrecht 
06 5493 0808
henri_senders@hotmail.com

“What’s in a title?”
In het artikeltje Er komt nog een onderzoekje, 
maar toch… in de Nieuwe Meerbode van vori-
ge week stelt de verslaggever dat de naam van 
onze nieuwe gemeente gewoon dezelfde blijft als 
die van de oude gemeente De Ronde Venen. De 
vraag is waar hij of zij deze kennis op baseert. Im-
mers, tijdens de raadsvergadering van donderdag 
3 februari jl. is er nog geen besluit gevallen over 
deze kwestie! Wij burgers wijzen er nogmaals op 
dat we het gevoel krijgen niet serieus te worden 
genomen als de naamgevingskwestie rond de fu-
sie van Abcoude en De Ronde Venen afgedaan 
wordt als zijnde onbelangrijk. 
Wij menen dat een naam wel degelijk van be-
lang is voor het te bevorderen gemeenschapsge-
voel en, daaruit voortvloeiend, voor de wil om je 
als burger in te zetten voor de nieuwe gemeente.

Even leek het erop dat de niet op veengrond ge-
bouwde dorpen Abcoude en Baambrugge verge-
ten zouden worden daar ver weg in De Ronde Ve-
nen, waar degenen die het Coalitie akkoord on-
dertekenden kennelijk geen kennis hebben van 
de achtergronden van beide dorpen. 
Maar gelukkig is er nu nog de gemeenteraad die 
eigenlijk hoort te beslissen over de naamgeving. 
De voorstellen voor de nieuwe namen heeft de 
commissie van onderzoek vorig jaar al op tafel 
gelegd. Aan u, dames en heren van de gemeente-
raad om een juiste, passende naam te kiezen voor 
onze nieuwe gemeente! 
Elke naam is immers ook een vlag en een vlag 
hoort de lading op accurate wijze te dekken!

Liesbeth Hengeveld

Parkeren bij het Veenweidebad
Langs deze weg wil ik reageren op het ingezon-
den stuk van een van uw lezers. Het betreft de 
brief van mevr. Michele van der Molen;
Parkeren in de regio en woonwijken is al jaren 
lang een probleem. En een boete daarvoor krijgen 
is natuurlijk niet fijn, ook ikzelf heb wel eens een 
parkeer- of snelheidsboete gekregen, en vindt dat 
natuurlijk onterecht. Maar je hebt nu eenmaal een 
regel overtreden, en daar zitten gevolgen aan vast 
in de vorm van een bekeuring. Ook vraag ik me 
wel eens af, net zoals de kinderen van mevrouw 
van der Molen, waarom het blauw op straat niet 
eens hier of daar óók controleert. 
Als bezoeker van het complex aan de Veenweg 
maak ik ook gebruik van de parkeergelegenheid. 
Persoonlijk kan ik me enigzins irriteren dat men-
sen parkeren tegen de bowling aan, zeker gezien 
de parkeerplaats voldoende gelegenheid biedt 
om je auto kwijt te raken. En ik parkeer liever ook 
zo dichtbij mogelijk. Alleen waar ik me zo over 

verbaas is dat mevrouw van der Molen enigszins 
verontwaardigd reageert dat ze daar haar auto 
niet mag parkeren. De stickers zijn ook wel wat 
klein uitgevallen, welke aan de muur van de bow-
ling zijn geplakt, maar op het betreffende gedeel-
te zijn ook geen parkeervakken zichtbaar. Tevens 
staat er aan het begin van het oprijden van het 
betreffende parkeerterrein een blauw P-bord, met 
daaronder op een wit bordje: “parkeren alleen in 
de vakken”. Denk niet dat het nodig moet zijn dat 
het zwembad op haar deuren een aankondiging 
plakt waar je wel en niet mag parkeren...

Ik juich bekeuringen e.d ook niet toe en ben ook 
wel eens de ‘dupe’, en ik zal er vast nog wel eens 
een mogen ontvangen. Maar ik denk dat mevrouw 
van der Molen geen pech heeft gehad, maar eer-
der geluk dat ze niet eerder (of vaker) bekeurd is.

 
Dennis Wiegertjes 

Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

OnS LESpROGRAMMA

Computerlessen bij Seniorweb DRV
Voor mensen, die overwegen thuis een computer 
aan te schaffen of die er pas een hebben gekocht 
of gekregen, organiseren we al een tijdje gratis 
workshops onder de naam ‘kennismaking met de 
computer’. Daarvoor bestaat zoveel belangstelling 
dat we besloten hebben ermee door te gaan. Dat-
zelfde geldt voor de gratis workshop ‘computerbe-
veiliging’ Zie daarvoor onderstaand lesprogramma.

Grote belangstelling ook voor de opfriscursus Win-
dows. Die bestaat uit vier lessen van twee uur, puur 
gebaseerd op de praktijk. U voert opdrachten uit 
waarin aan de orde komen het maken van mappen, 
bepalen waar en hoe ze moeten worden opgeslagen 
en hoe die mappen een naam te geven. Verder het 
knippen, kopiëren en plakken van teksten, plaatjes 
of foto’s en die in een vooraf bepaalde map opslaan. 
Ook nemen we mee hoe we de naam van een map 
of een foto kunnen veranderen en hoe we een 
foto of stukje tekst uit zo’n map per email kun-
nen versturen. Allemaal praktijkproblemen waar 
veel mensen mee worstelen. Neem eventueel uw 
cursusboek mee. 

Blijft over de basiscursus Windows. Die is gebaseerd 
op het besturingsprogramma Windows versie 7, 
Internet Explorer versie 8 en het emailprogramma 
Windows Live mail. Let wel dat gebruikers van Vista 
in ons leercentrum kunnen werken met Windows 
Vista, Internet Explorer versie 7 en het emailpro-
gramma Vista Mail. Gebruikers van XP daarentegen 
kunnen oefenen met Internet Explorer versie 8 en 
Outlook Express versie 6. Geef bij aanmelding op 
welke versie van Windows, Internet Explorer en welk 
emailprogramma en versie u thuis heeft draaien. Dit 
is belangrijk omdat de uitgevers van computer les-
boeken de snelle ontwikkelingen op vooral emailge-
bied niet allemaal meenemen. In de klas besteden 

wij speciaal aandacht aan die ontwikkelingen en 
kunnen die veelal afstemmen op de cursist.  

Kennismaken met de computer. 
Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen 18 
februari, 4 maart en 18 maart. Daarna op woens-
dagmiddag 8 april en donderdagmiddag 26 april. 
Basiscursus Windows voor beginners  
Negen lessen te beginnen op dinsdagmiddag 1 
maart en woensdagmorgen 9 maart.  
Vervolgcursus Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op donderdagmiddag 
10 maart 
Cursus Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maandagmorgen 28 
februari en maandagmiddag 28 maart.
Opfriscursus Windows  
Vier lessen te beginnen op donderdagmiddag 28 
april. 
Computerbeveiliging 
Gratis workshop van twee uur op vrijdagmorgen 11 
maart en 28 maart. 
Internetbankieren 
Is onderdeel van de basiscursus geworden
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur. Meld u aan voor datum.  

Aanmeldingen en inlichtingen: Elke dinsdag- of 
donderdagmorgen telefonisch op ons leercentrum 
0297- 272720 of per email op seniorwebdrv@gmail.
com De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur en worden gegeven in het 
leercentrum aan de Energieweg 107 te Mijdrecht. 

Eerste paal voor Proosten 
Borgh in Mijdrecht
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 8 fe-
bruari werd in hartje Mijdrecht na-
bij de Passage de eerste paal ‘ge-
boord’ (en niet ‘geslagen’) voor het 
nieuwe appartementen- annex win-
kelcomplex Proosten Borgh. Een 
project van Ed en Anneke Swaab, 
de vroegere eigenaren van Juwe-
lier Swaab. De winkel in de Dorps-
straat die door zijn dochter Ange-
lique met haar echtgenoot Paul is 
voortgezet. Zij zitten nu nog in de 
tijdelijke vestiging naast Snackbar 
Tof. Het in de grond boren van de 
eerste paal werd bijgewoond door 
familie, vrienden, relaties en leden 
van de Historische Vereniging ‘De 
Proosdijlanden’. Zij zagen belang-
stellend toe hoe de grote boorstel-
ling van Heibedrijf M. Kool BV uit 
Wilnis met behulp van een grote 
kraan van Jan van Schie dit karwei-
tje uitvoerde. Een reusachtige ce-
mentwagen completeerde het tech-
nische bedrijf in dit stuk van de Pas-
sage welke om die reden met een 
hekwerk van de bouwplaats is afge-
schermd. Voordeel van het boren en 
met gewapend beton vullen van het 
boorgat is dat er geen of nauwelijks 
trillingen optreden bij dit grond-
werk. Dat voorkomt schade aan om-
liggende panden. Het was een gro-
te dag voor de familie Swaab die na 
jaren voorbereiding in voor- en te-
genspoed waar het de bouw betreft, 
hun wens eindelijk in vervulling zag 
gaan. Omdat echtgenote Anneke 
in dit geval geen technische han-
deling kon verrichten zoals dat ge-
bruikelijk is bij een traditionele hei-
stelling, kreeg zij van haar echtge-

noot Ed een grote houten hamer in 
handen gedrukt. Daarmee moest zij 
op zijn verzoek ‘de paal symbolisch 
de grond in slaan’. Aldus geschied-
de. In totaal zullen voor het complex 
53 betonnen ‘boorpalen’ in de grond 
worden gebracht, elk met een leng-
te van ruim 13 meter.

Oplevering november
Als de palen in de grond zitten wordt 
er de komende maanden door aan-
nemingsbedrijf H.M. van Scheppin-
gen uit Mijdrecht hard gewerkt aan 
de realisatie van het fraaie apparte-
mentencomplex in het centrum van 
Mijdrecht met beneden twee gro-
te winkelruimten. Het krijgt een uit-
straling die past in het dorpse ka-
rakter van het centrum. Boven de 
winkels worden vier appartemen-
ten gebouwd, waarvan er inmid-
dels één onder voorbehoud is ver-
kocht. Prijzen zijn vanaf 270.000 eu-
ro (v.o.n.) excl. bouwrente. Ruijgrok 
Makelaars verzorgt de verkoop van 
de woningen. Van de twee winkels 
die er komen is er een waarin straks 
de nieuwe juwelierswinkel van An-
gelique en Paul wordt gevestigd met 
ligging op de hoek van de Dorps-
straat, zoals dit vroeger ook al was. 
Zij hopen er dit najaar te kunnen in-
trekken. De andere wordt in tweeën 
gedeeld waarvan één deel het nieu-
we onderkomen van Kapsalon Bud-
dies zal worden die al van meet af 
aan in winkelcentrum Amstelhof is 
gevestigd. 

Aanpassen
“Na 32 jaar stonden wij kortgele-

den voor de keuze dat wij de kapsa-
lon moeten gaan aanpassen aan de 
eisen van deze tijd, ook Arbotech-
nisch gezien, of toch maar naar iets 
geheel nieuws moesten uitkijken,” 
vertelt Buddies-eigenaar Han Fran-
ke desgevraagd. “Omdat mijn echt-
genote Irene ook te kennen gaf wat 
meer centraler te willen gaan zitten 
in Mijdrecht en de Passage met de 
Dorpsstraat veel toeloop kent omdat 
er veel winkels zijn, was de beslis-
sing gauw genomen toen wij hoor-
den dat dit project van start ging. 
Hemelsbreed is het misschien 500 
meter van onze huidige vestiging, 
maar dat betekent voor ons en ons 
team ook weer het aangaan van 
een nieuwe uitdaging. Als we dan 
toch moeten investeren, dan graag 
in een nieuwe winkel. En de klan-
ten zullen het waarschijnlijk niet zo 
erg vinden dat ze nu even verder-
op moeten zijn. Parkeerruimte is er 
genoeg in de omgeving, zelfs meer 
dan bij Amstelhof.” aldus Han die 
net als Angelique Swaab hoopt dit 
najaar al te kunnen verkassen. “Het 
andere deel van de winkel staat nog 
te huur en wie er nog belangstel-
ling heeft voor een prachtig appar-
tement in het centrum, kan zich bij 
mij of bij de makelaar melden,” laat 
Ed Swaab na de officiële starthan-
deling nog even vrolijk weten. Ver-
volgens werd het gezelschap uit-
genodigd om in het Rechthuys een 
toepasselijke ‘proost’ uit te brengen 
op Proosten Borgh, waarvan men 
verwacht dat in elk geval de win-
kelruimten begin november kunnen 
worden opgeleverd.
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Fam. Zuidervaart, Bozenhoven 67, Mijdrecht

toen

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt u mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts €  17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijkoerier.nl

NU

Gemeente De Ronde Venen 
wil graag een VVV-kantoor
De Ronde Venen - “Bij een Groe-
ne Hart gemeente met zoveel recre-
atiemogelijkheden hoort een toeris-
tisch informatiepunt”, aldus wethou-
der Kees Schouten (Recreatie). De 
gemeente De Ronde Venen wil een 
VVV-kantoor en heeft afspraken ge-
maakt met het Groene Hart Bureau 
voor Toerisme om de promotione-
le taken voort te zetten. Om vervolg 
te geven aan deze afspraken onder-
zoekt het bureau voor toerisme mo-
menteel of gedeeltelijke openstel-
ling mogelijk is. Medio februari leg-
gen zij hun bevindingen voor aan de 
gemeente.

Verrassing
Tot verrassing van de gemeente De 
Ronde Venen bleven eind decem-
ber de deuren van het VVV-kantoor 
in Vinkeveen gesloten. Het Groene 
Hart Bureau voor Toerisme (GHBT) 
gaf ondanks de gemaakte afspra-
ken aan dat openstelling van het 
kantoor gedurende het gehele sei-
zoen niet mogelijk bleek. Wethouder 
Kees Schouten was onaangenaam 
verrast over de plotselinge kente-
ring: “Wij hechten aan een func-
tionerend VVV-kantoor, zeker als 
Groene Hart gemeente, en hebben 
dat daarom ook expliciet meegeno-
men in de afspraken. Het is jammer 
dat het kantoor zo onverwachts ge-

sloten is, dat is tegen de afspraken 
en verwachtingen in. De gemeente 
heeft zich de afgelopen jaren voor 
de toeristische promotie gericht op 
het Groene Hart en wil die lijn graag 
voortzetten.” 

Stopzetting 
Als gevolg van de stopzetting eind 
december van de activiteiten van 
VVV Hollands Midden in gemeen-
te De Ronde Venen en de regio, 
heeft het Groene Hart Bureau voor 
Toerisme (GHBT) de taken met in-
gang van januari overgenomen. De 
gemeente De Ronde Venen is een 
subsidierelatie van 20.000 aange-
gaan met het GHBT. In december 
zijn afspraken gemaakt over beste-
ding van die middelen met als doel 
de promotionele taken te waarbor-
gen. Eén daarvan betreft de open-
stelling van het VVV-kantoor in de 
Rabobank aan de Kerklaan in Vin-
keveen. 

Voor de GHBT is het niet mogelijk 
gebleken met de huidige beschik-
bare middelen het VVV-kantoor 
het gehele seizoen open te houden. 
Zij bekijken nu of een gedeeltelij-
ke opening tijdens het recreatiesei-
zoen wel mogelijk is en zijn daarover 
in overleg met diverse betrokkenen 
waaronder ondernemers. 

Remco van Lunteren komt
spreken over:

Locale economie
en ontwikkeling

bedrijventerreinen
Mijdrecht - Op maandagavond 
21 februari a.s. organiseert de 
VVD afdeling De Ronde Venen 
een thema-avond met als titel: 
“De locale economie en de ont-
wikkeling en bereikbaarheid van 
bedrijventerreinen“. Gastspre-
kers zijn o.m. de Gedeputeerde 
Mobiliteit en Economische Za-
ken van de provincie Utrecht, 
Remco van Lunteren en de Wet-
houder van o.m. Economische 
Zaken, Pieter Palm. Er zijn te-
vens bijdragen van de Kamer 
van Koophandel Utrecht en de 

Verenigde Industriële Belangen 
Gemeenschap De Ronde Ve-
nen (V.I.B.) Een prima netwerk-
bijeenkomst voor locale onder-
nemers, ZZP’ers en belangstel-
lenden. Verder dé mogelijkheid 
om contact te hebben met pro-
vinciale- en gemeentelijke be-
stuurders.  
De avond vangt aan om 20.00 
uur en wordt gehouden in 
Dorpshuis De Willisstee aan de  
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. 
Nadere informatie 
www.vvddrv.nl

Lex Felix van scholengemeenschap 
Thamen wint timmerwedstrijd
Regio - Op woensdag 2 t/m vrijdag 
4 februari is bij Edubouw in Hoofd-
dorp de jaarlijkse beroepenwed-
strijd gehouden. Leerlingen van di-

verse beroepsopleidingen in deze 
regio streden daar om de prijzen. 
Voor de timmerwedstrijd hadden 
zich 20 deelnemers ingeschreven 

en opnieuw won een leerling van de 
afdeling bouwtechniek van de scho-
lengemeenschap Thamen een prijs, 
ditmaal zelfs de eerste prijs. 

Lex Felix is leerling 4e klas bouw-
techniek van Thamen. Hij rondt dit 
jaar zijn opleiding bouwtechniek af 
en wil daarna verder in de bouwsec-
tor. Veel heeft hij geleerd door het 
praktijkleren: een project van Tha-
men samen met een 12-tal bouw-
ondernemingen, waarbij de leerlin-
gen van het examenjaar wekelijks 
een dag op de bouwplaats worden 
bekend gemaakt met de verschil-
lende onderdelen van het bouwvak.
Op de foto overhandigt de heer 
Mark van Vliet de gewonnen eer-
ste prijs aan Lex. De heer Van Vliet 
van Ton van Vliet Bouw BV is lid van 
het bestuur van Edubouw en tevens 
directeur van het leidende bouw-
bedrijf van praktijkleren. Toevallig 
loopt Lex Felix ook stage bij Ton van 
Vliet Bouw BV. De heren Chidi, sec-
torleider techniek Thamen, en Van 
de Sande, docent bouwtechniek en 
coördinator praktijkleren, kijken te-
vreden toe.
Het project Praktijkleren Bouwtech-
niek Uithoorn e.o., dat gesubsidi-
eerd wordt door het Ministerie van 
Economische Zaken, gaat na het 
einde van de subsidieperiode (eind 
februari) onverminderd enthousi-
ast door. Alle thans deelnemende 
bedrijven hebben aangegeven ook 
zonder subsidie door te willen gaan. 
Zo kunnen leerlingen bouwtechniek 
van Thamen ook in de toekomst een 
belangrijk deel van hun opleiding in 
de praktijk op de bouwplaats vol-
brengen.

Veel animo en mooie prijzen 
bij het Hoefse Jeugdkamp
De Hoef - De potloden waren ge-
slepen, de prijzen stonden klaar, de 
kaarten waren geschud; de vrijwilli-
gers van het Hoefse Jeugdkamp wa-
ren er weer helemaal klaar voor! Op 
vrijdagavond 28 januari gingen om 
half 8 de deuren open voor weer een 
ouderwets gezellige avond kamp-
kaarten en kienen.
De tot kaart- en kienparadijs om-
gebouwde Springbok in De Hoef 
stroomde rap vol. Bij het kienen wil 
iedereen op de beste plek zitten met 
goed uitzicht op al die mooie prijzen. 
Ook de kaarters kwamen in groten 

getale. Zo groot dat er tafels bijge-
zet moesten worden om ieder mee 
te kunnen laten spelen.
Bij de bingo werd er elke ronde, 
naast al die andere mooie prijzen, 
om een hoofdprijs gespeeld. Zo ging 
de eerste ronde Anouk van Dam er 
vandoor met een éénwieler, nog niet 
óp de éénwieler, misschien volgend 
jaar? Nina Langelaan was in de 
tweede ronde de gelukkige winnaar 
van een Bart Smit bon, dus zij kan 
nu haar eigen prijs gaan kopen. De 
Nintendo DSi ging naar een duide-
lijk overgelukkige Stephan de Jong 

die een luchtsprong van blijheid 
maakte. Joey Bakker ging ervandoor 
met een digitaal Triviant spel en Ri-
na Voortman kan worden gespot in 
de Strooppot waar ze haar dinerbon 
mag inleveren. 

Bij het kaarten ging het er ook fana-
tiek aan toe tussen het kletsen door.  
Er werd, zoals al jaren de traditie is, 
gespeeld om een half varken. On-
der het genot van een hapje, nog 
niet van het varken, en een drank-
je werden er enthousiast punten ge-
scoord. Uiteindelijk ging Greet van 

Scheppingen er met de buit van-
door. Eet smakelijk Greet! Joop Ha-
zes en Ria Plant behaalden de 2e en 
3e prijs.
Zoals elk jaar was er ook weer een 
loterij met een reischeque voor een 
reis naar keuze. We horen graag van 
Kees van Schie waar de reis heen-
gaat, hij was namelijk de gelukki-
ge winnaar van de cheque. En voor 
degenen die zich liever bezighiel-
den met pokeren was er 50,- euro 
te winnen, die voor het tweede jaar 
achtereen werd gewonnen de Ro-
bert de Wit.
De organisatie bedankt alle aan-
wezigen van harte. Het was weer 
een gezellige avond en van het geld 
dat is opgehaald kunnen de kinde-
ren van Het Hoefse Jeugdkamp tij-
dens het kamp allerlei leuke uit-
stapjes maken en kan hen zo ook 
weer sperziebonen voorgeschoteld 
worden.

Watersporters en de 
regels op het water
Regio - In 2010 is voor de 3e keer 
het Nationale Watersport Onderzoek 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat ruim de 
helft (53%) van de Nederlandse wa-
tersporters niet of niet goed op de 
hoogte is van de wetten en regels 
op het water. Zo’n 6% gaf aan niet 
te weten dat er op het water regels 
zijn! Verder komt uit het onderzoek 
naar voren dat er een breed draag-
vlak is voor de algemene vaarbe-
wijsverplichting. Ruim 50% van de 
ondervraagden ziet hier een nood-

zaak in. Ook de handhavingsdien-
sten zijn van mening dat het vaar-
gedrag van de ‘kleine schepen’ in 
Nederland zeer te wensen overlaat. 
De overheid reageert voorlopig nog 
met het verhogen van de boetes en 
sancties en met meer controles op 
het water.
Uiteindelijk zal in verband met de 
Europese regelgeving ook Neder-
land voor iedereen die het water op 
gaat een vaarbewijs verplicht stel-
len. Nu is dit document vereist voor 

schepen vanaf 15 m lengte en mo-
torboten die harder kunnen varen 
dan 20 km per uur. 
In maart van dit jaar gaan de cur-
sussen weer van start die al jaren 
door Nautisch Center Grammel ge-
organiseerd en gegeven worden in 
de regio. Deze staan bij veel water-
sporters bekend om de goede les-
sen en de hoge slagingspercentage. 
Voor Klein Vaarbewijs 1 kunt u de 
opleiding volgen in het Dorpshuis 
De Boei te Vinkeveen.
De cursus gaat op dinsdag 1 maart  
aanstaande om 20.00 uur van start 
en wordt gegeven op vier achter-
eenvolgende dinsdagavonden. De 
cursisten doen in een relatief kort 
tijdsbestek veel kennis op, zodat het 
examen met succes kan worden af-

gelegd. Bovendien is deze kennis 
ook voor de praktijk belangrijk.
Op woensdag 2 maart begint in 
Amsterdam de cursus kustnavigatie 
(TKN) voor watersporters die goed 
willen leren te navigeren. De cursus 
gaat dan ook verder dan de oplei-
ding voor het 2e deel van het Klein 
Vaarbewijs (VBA). Wie al in het be-
zit is van Klein Vaarbewijs 1 krijgt 
na het slagen voor het examen TKN 
automatisch Klein Vaarbewijs 2 toe-
gekend met de vaarbevoegdheid 
voor alle wateren wereldwijd. 
Alle informatie is te vinden op de 
website www.grammel.nl. U kunt 
zich via de site inschrijven voor een 
van de aangeboden cursussen. U 
kunt ook bellen met: Nautisch Cen-
ter Grammel, tel. 020-6160652.

Winterstamppotavond in 
de Hoefse Springbok
De Hoef - De stichting ‘Vrienden 
van de Antoniuskerk’ gaat weer een 
winterstamppotavond organiseren 
waarvan de opbrengst wordt ge-
bruikt voor het onderhoud van de 
kerk, pastorie en de begraafplaats. 

Deze gezellige avond zal plaatsvin-
den komende vrijdagavond 18 fe-
bruari in De Springbok. 
De zaal gaat open om 18.00 uur en 
de maaltijd begint om 19.00 uur.
Zoals gebruikelijk kunt u voor 25 
euro kiezen uit drie verschillende 
maaltijden:
Boerenkool met worst, hutspot met 
stoofvlees/jus en stamppot andijvie 
met kleine gehaktballetjes.
Voor iedere bezoeker is er een wel-
komstdrankje. De avond zal worden 
opgevrolijkt door het shantykoor 
“De Turfschippers” uit Vinkeveen.

Laat blijken een vriend te zijn van de 
Antoniuskerk en kom deze avond 
naar De Springbok, zo helpt u mee 
met het voortbestaan van het mooie 
kerkje.

Iedereen is welkom!
De inwoners van De Hoef worden 
persoonlijk benaderd, en de men-
sen buiten De Hoef, die willen deel-
nemen, dienen zich aan te melden 
bij onderstaande personen.
Telefonisch bereikbaar zijn Theo Rö-
ling onder nummer 593292 of Ger-
da van Blokland onder nummer  
593253. Bent u helaas verhinderd, 
maar wilt u toch een gift geven, 
dan kunt u dit doen op rekening 
10.22.41.384 t.n.v. Stichting Vrien-
den Antoniuskerk De Hoef.

Tot komende vrijdag 18 februari!

Toneelvereniging OKK 
zoekt nieuwe leden
Mijdrecht - Is de werkweek op 
maandag weer begonnen en kun je 
niet wachten tot het weekend weer 
begint?

Breek dat nare gevoel en kom op de 
maandagavond een keer bij de re-
petities of acteerlessen kijken van 
de OKK. 
OKK zoekt nog nieuwe leden, vooral 
mannen. Momenteel heeft ze 4 ac-
terende mannen. Het zou leuk zijn 
hier een uitbreiding op te krijgen. 

Vrouwen zijn natuurlijk ook van har-
te welkom. 

Wilt u meer informatie, stuur dan 
een mailtje naar 
toneel.okk@gmail.com.
Ook kunt u kijken op: 
okkmijdrecht.hyves.nl/
Of kom gewoon een keertje kijken!
Op de maandagavond van 19.30 uur 
tot 22.30 uur zijn wij te vinden in 
Partycentrum de Meijert en er is al-
tijd iemand die u te woord wilt staan

IVN-Winternatuurwandeling 
over uitbreiding golfpark
Wilnis - Ook in de winter kun je met 
stevig schoeisel en warme kleding 
genieten van de natuur. Met een win-
ternatuurwandeling van het IVN op 
de derde zaterdag van de maand kom 
je steeds weer op mooie plekken. Aan 
de wandeling is een thema verbon-
den die de aandacht van de wande-
laars richt op een bepaald aspect in 
de natuur dat tijdens de wandeling 
speciaal aandacht krijgt. Het zijn al-
tijd mooie routes. En met vogelaars 
en plantenkenners in het gezelschap 
valt er altijd veel te zien. Voor de win-
terwandeling wordt verzameld op de 
parkeerplaats van de begraafplaats 
in Wilnis aan de Joh. Enschedeweg 
en om 10.00 uur vertrekken de elne-
mers naar het startpunt van de wan-
deling. Soms wordt  nog een stukje 
gebruikt gemaakt van de auto. Om-

streeks 12.30 uur zijn de deelnemers 
weer terug. Er zijn geen kosten aan 
de wandeling verbonden en aanmel-
den is ook niet nodig. In overleg met 
golfpark Wilnis is voor zaterdag 19 fe-
bruari wel een heel bijzondere wan-
deling gepland. De IVN-deelnemers 
mogen dan als onderdeel van de win-
ternatuurwandeling over de uitbrei-
ding van het golfpark wandelen. Dan 
kunnen ze over de glooiingen van de 
fairways de kerktorens van de omrin-
gende dorpen zien. Zij zullen erva-
ren dat de polder niet meer zo laag 
en vlak is. Ook zal er aandacht zijn 
voor de ontwikkeling van de boven-
landen en het natuurbouwproject St. 
De Bovenlanden. Winternatuurwan-
deling van het IVN: komende zater-
dag 19 februari om 10.00 uur vanaf 
begraafplaats Wilnis.
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Armeense kinderen krijgen 
dansles bij danscentrum Colijn
Uithoorn - Eindelijk was het dan zo-
ver! De groep van 20 Armeense kin-
deren die gedurende bijna 4 weken 
in Nederland verbleven, mochten af-
gelopen donderdag een dansles vol-
gen bij Danscentrum Colijn o.l.v. do-
cente Merel Schrama.
Deze kinderen zijn naar Nederland 
gebracht door initiatiefnemer Pax 
kinderhulp Nederland. Het is de be-
doeling deze kinderen, die het van 
huis uit niet zo breed hebben en dat 
is nog zwak uitgedrukt, een geweldi-
ge tijd in Nederland te bezorgen. Zij 
verblijven in verschillende gastge-
zinnen en ondernemen diverse ac-
tiviteiten, soms met de gastgezinnen 
en hun kinderen en soms met alleen 
de Armeense vriendjes en vriendin-
netjes.

High School Musical
Docente Merel had een stuk geko-
zen uit High School Musical; dit om-
dat deze musical toch heel bekend 
is in de wereld én omdat je gewoon 
heel erg vrolijk van de muziek wordt. 
Bij navraag, met behulp van een tolk, 
bleek dat slechts een paar kinderen 
op de hoogte waren van de musical. 
Het plezier was er echter niet min-
der om. Zelden heeft het Danscen-
trum zoveel stralende koppies bij el-
kaar gezien!! De kinderen deden zeer 
fanatiek mee en met behulp van de 
tolk, die ook meedanste, kwam de 
choreografie dik in orde. Het grap-
pige was dat docente Merel telde 
in het Engels; vervolgens gingen de 
kinderen gewoon over op hun eigen 

taal! Dit was erg hilarisch om te zien 
en te horen. Natuurlijk kregen alle 
kinderen nog wat lekkers te drinken 
in de pauze, daarna nog even aan het 
werk. De choreografie moest natuur-
lijk af want zij zouden deze dans pre-
senteren op het eindfeest, afgelopen 
vrijdag. Aan het einde nog even de 
‘stopdans’; de muziek loopt, de kin-
deren dansen maar wanneer de mu-
ziek wordt stopgezet moeten ze alle-
maal stil staan. Degene die het laat-
ste stilstaat is af en mag gaan zitten. 
Bij veel Nederlandse kinderen is de-
ze dans een grote hit maar bij de Ar-
meense kinderen ging het dak eraf! 
Wat een fanatisme, iedereen wilde 
natuurlijk de jury zijn. Het was één 
groot feest. Deze kinderen zijn af-

gelopen zondag weer naar Arme-
nië vertrokken. Volgend jaar komt 
er weer een nieuwe groep kinderen 
naar Nederland en ook volgend jaar 
zullen deze kinderen weer een dans-
les aangeboden krijgen door Dans-
centrum Colijn! 

Oproep! 
Stichting Pax kinderhulp Nederland 
heeft veel behoefte aan gastgezin-
nen; hoe meer gastgezinnen hoe 
meer kinderen er naar Nederland 
kunnen komen. Heeft u belangstel-
ling? Neem dan eens contact op met 
deze stichting en geef deze kinde-
ren een geweldige tijd in Nederland. 
www.paxkinderhulp.nl.

Makelaardij Van der Helm 
gaat onder eigen naam verder
Mijdrecht - Makelaar/taxateur o.g. 
Jan Willem van der Helm slaat met 
zijn makelaardij en beide mede-
werksters Anita Beck en Hellen Klui-
ver een nieuwe weg in. Vanaf begin 
dit jaar heeft hij een naamswijziging 
doorgevoerd aangezien hij ‘ERA-
makelaar’ af is. De nieuwe naam is 
nu ‘Van der Helm Woning- en Be-
drijfsmakelaars B.V.’ Het duurde 
even om dit wereldkundig te maken 
omdat een en ander eerst duidelijk 
op de rails moest worden gezet.
“Als ERA-makelaar geef je je voor 
een bepaalde aantal jaren op om 
aan die organisatie deel te nemen 
en om van het netwerk gebruik te 
maken. Maar dat kost je een be-
hoorlijk percentage van je jaarom-
zet. Die periode liep nu af en wij 
hebben besloten geen gebruik meer 
te maken van de ERA-organisatie. 
Wel blijven we lid van de Neder-
landse Vereniging van Makelaars 
(NVM), dat blijft ons keurmerk,” al-
dus een ontspannen ogend Jan Wil-
lem van der Helm. “Niet meer deel-
nemen aan ERA betekent dat we nu 
veel meer onze eigen koers kunnen 
gaan varen. Bij ERA moet je voldoen 
aan een aantal criteria. Je zat daar 
eigenlijk een beetje in een keurs-
lijf. De markt echter verandert en 
vraagt in bepaalde gevallen dikwijls 
om een andere benadering, een an-
dere aanpak die niet des ERA’s is. 
Dus moet je meer vrijheid van han-
delen hebben. En daar hebben we 
per 1 januari dit jaar voor gekozen. 
Niets ten nadele van ERA, wij heb-
ben er zeven jaar prima mee ge-
werkt, maar met eigen inbreng denk 
ik dat we nu meer kunnen. Daar-
naast is het zo dat veel activiteiten 
van zowel ERA als de NVM parallel 
lopen. ERA was bijvoorbeeld de be-
denker van het Open Huis; nu doet 
elke makelaar dat. En ERA-Garan-
tie vertaalt zich intussen in NVM-
Huisgarantie. Kortom, alles wordt 
gekopieerd en dan is het verstan-
dig voor één organisatie te kiezen. 
Het scheelt behoorlijk wat geld aan 
contributie. Dat kan je nu voor ei-
gen activiteiten gebruiken waar on-
ze klanten meer aan hebben. Ani-
ta Beck is eveneens makelaar en 
die heeft nu ook wat meer vrijheid 
van handelen. Alle lijnen komen sa-

men bij Hellen Kluiver die het admi-
nistratief allemaal perfect bijhoudt. 
Samen zijn we sterk gemotiveerd en 
we kunnen daardoor ook veel voor 
onze klanten betekenen. Alhoewel, 
die gemotiveerdheid stond bij ons 
al jaren hoog in het vaandel. Wij 
willen met onze nieuwe naam nog 
meer dan eerst een duidelijk sig-
naal afgeven van wie we zijn en wat 
we doen. Verder willen we trach-
ten meer groei te realiseren. Dat is 
met de huidige woningmarkt niet 
zo eenvoudig, maar we hebben een 
sterke marktpositie opgebouwd met 
een goed gevulde orderportefeuil-
le. Dus daarmee denken we de slag 
wel aan te kunnen.”

‘Elke woning is te verkopen’
Makelaardij Van der Helm heeft al 
haar klanten en opdrachtgevers in-
middels een brief gestuurd waar-
in de nieuwe koers wordt aange-
kondigd en uitgelegd. Behalve de 
naamgeving verandert er niets; be-
staande afspraken blijven gewoon 
gehandhaafd. Ook de vestiging en 
het vestigingsadres aan de Heren-
weg 46 veranderen niet, zo laat Van 
der Helm in de brief weten. 

Behalve een nieuwe naam heeft 
de makelaardij zich eveneens een 
nieuw logo en een nieuwe huisstijl 
aangemeten. Daar hoort vanzelf-
sprekend een aangepaste website 
bij: www.vanderhelmmakelaardij.nl. 
Kernpunten zijn en blijven een on-
afhankelijke expertise en een be-
trouwbaar advies bij het kopen, ver-
kopen, (ver)huren en beheren van 
(bedrijfs)onroerend goed. De – in 
verhouding – kleinschalige make-
laardij onderscheidt zich in haar 
werk door (nog) meer persoonlij-
ke aandacht en service te verle-
nen aan de opdrachtgever. Jan Wil-
lem: “Ons werkterrein is voorname-
lijk De Ronde Venen, waar vraag en 
aanbod zeer verschillend blijken te 
zijn in de kernen. Zo hebben wij de 
laatste twee maanden in Wilnis goe-
de zaken kunnen doen op de hui-
zenmarkt. Het kwartaal daarvóór 
waren de resultaten in de andere 
kernen beter, die op hun beurt nu 
weer wat stiller zijn. Er is geen peil 
op te trekken. Maar het merendeel 

van de aanbieders zijn mensen die 
eerst hun bestaande woning willen 
verkopen alvorens naar iets nieuws 
uit te kijken. Heel begrijpelijk, want 
anders blijf je op dubbele lasten zit-
ten. Ook de banken hebben hun re-
gels aangescherpt. Hierdoor loopt 
het allemaal maar langzaam. Maar 
dat kan zomaar veranderen. Hoe-
wel ze in dezelfde gemeente liggen 
zijn de prijzen van de woningen per 
kern toch enigszins verschillend. Zo 
zijn vergelijkbare woningen in Wil-
nis vaak wat hoger geprijsd dan in 
Mijdrecht. Dat is opvallend. Wilnis is 
kennelijk een gewilde locatie om te 
wonen. Al met al ben ik van mening 
dat als je realistische prijzen biedt of 
vraagt, elke woning nog steeds te 
verkopen is. 

Daarbij hoef je bepaald geen dief 
van je eigen portemonnee te zijn. 
Meestal gaat het om de laatste tien- 
of vijftienduizend euro. Daar hangt 
het vaak om. Als daarover geen 
overeenstemming kan worden be-
reikt blijft het huis meestal lang in 
de verkoop staan. Vroeger kwam 
dat er na een half jaar wel bij als de 
prijs was gestegen. Maar nu dalen 
de prijzen alleen maar en het wordt 
dan steeds lastiger om zonder rest-
schuld te blijven zitten als je het huis 
gaat verkopen. Iedereen wil dus het 
onderste uit de kan hebben. Als ma-
kelaar moet je momenteel steviger 
aan de weg timmeren om het doel 
voor de klant te bereiken. Er wordt 
meer creativiteit van je verwacht. En 
je moet op z’n tijd durven adviseren 
dat de klant het bod eigenlijk moet 
accepteren omdat het om het maxi-
maal haalbare gaat in die specifieke 
situatie. Dus toch maar het advies 
geven om ja te zeggen tegen een 
bod. Dat is wel eens moeilijk om het 
uit te leggen en te accepteren. Maar 
dat is de uitdaging die we graag 
aangaan. Ik heb overigens het ge-
voel dat toch meer huizenbezitters 
bij het aanbieden van hun woning 
een makelaar inschakelen. Zij kie-
zen daarbij dus eerder voor kennis 
en kwaliteit, dan voor een tussen-
persoon die het allemaal wel even 
goedkoop en snel zal regelen. Voor 
hen is die markt nu ook moeilijk. En 
dat is dan weer gunstig voor ons.”

Makelaardij Van der Helm gaat onder een nieuwe naam verder. Hellen Kluiver (li.) Jan Willem van der Helm en
Anita Beck gaan voor een eigen en effectievere aanpak

Afscheid van Willem van der Vliet 
bij Timmerbedrijf Bleumink BV
Wilnis - Na veertig jaar in dienst te 
zijn geweest bij Timmerbedrijf Bleu-
mink BV vond Willem van der Vliet 
het welletjes. Hij wordt in juli dit 
jaar pas 65, maar toch hangt hij zijn 
zaag en duimstok alvast maar aan 
de knotwilgen. “Niet omdat ik het 
hier niet naar mijn zin heb, integen-
deel, maar ik wil wat meer andere 
leuke dingen gaan doen en die lig-
gen in de hobbysfeer. Dan mag je 
bij ‘64 en een half’ ook wel stoppen”,  
laat Willem tijdens een gezellige af-
scheidsbijeenkomst in de timmerfa-
briek van Bleumink aan de Wilnisse 
Ringdijk weten. 
“Vrijdagmiddag 11 februari was of-
ficieel zijn laatste werkdag, maar 
gegarandeerd dat Willem maan-
dag weer op de stoep staat, want 
hij is een expert in trappen opme-
ten en daar moeten er nog een paar 
van komen voor enkele opdrachtge-
vers. Het is zijn kindje en bij Willem 
is de grens van leuke dingen doen 
en werk niet scherp te trekken. Hij 
houdt nu eenmaal ook van dit werk. 
Dat neemt niet weg dat hij op ter-
mijn ongetwijfeld wel minder op het 
bedrijf zal komen. Er zijn meer din-
gen in het leven waar hij van houdt. 
Daar moet je tijd voor inruimen. Je 
hebt niet voor niets de pensioen-
gerechtigde leeftijd (bijna) bereikt. 
Willem is een man van het eerste 
uur geweest bij het timmerbedrijf en 
samen met hem hebben wij binnen 
en buiten aan huizen heel wat tim-
merwerk en renovatieprojecten uit-
gevoerd. Niet alleen tot tevreden-
heid van de opdrachtgevers, maar 
ook tot groot plezier van hem en zijn 
collega’s. Hij is niet alleen een vak-
man op zijn gebied, maar had bo-
vendien hart voor de zaak en was 
een precieze man in zijn werk”, ver-
telt bedrijfsleider Jan van Selm die 
zich in korte bewoordingen lovend 
uitlaat over Willem. 

Van het personeel kreeg laatstge-

noemde behalve bloemen onder 
meer ook een Makita boorset ca-
deau om ‘thuis mee te klussen.’ Hij 
hoefde daarvoor dan niet meer naar 
het bedrijf om die even te lenen…

Willem kreeg ook de nodige aan-
dacht van Jan Bleumink, die tien jaar 
geleden het bedrijf heeft overge-
daan aan Daan Kroezen, de tegen-
woordige directeur. Willem zat sa-
men met Jan op de LTS en die haal-
de hem over om bij het familiebe-
drijf te komen werken. Daarvóór zat 
Willem vanaf zijn veertiende jaar in 
de boten- en pramenbouw bij Kroe-
zen in Vinkeveen op het Donkereind 
(de opa van de huidige directeur). In 
die plaats is hij ook geboren en ge-
togen. Jan Bleumink toonde tijdens 
het afscheidsfeestje op een scherm 
een videopresentatie met oude op-
namen door de jaren heen waarin 
een nog jonge Van der Vliet te zien 
was. Met name voor de oudere ge-
neratie medewerkers bleken dit leu-
ke herinneringen te zijn. Niet in de 
laatste plaats ook voor Willem die 
onder het genot van een warm hap-
je en een drankje zichtbaar genoot 
temidden van zijn collega’s.

Oude ambachten
Timmerbedrijf Bleumink werd in 
1969 opgericht en vestigde zich 
met een werkplaats in de Prinses 
Beatrixstraat te Wilnis. Een jaar la-
ter kwam Willem er in dienst als tim-
merman. Hij verhuisde vanuit Vinke-
veen naar Wilnis en ging op steen-
worp afstand van zijn werk in de-
zelfde straat wonen. Toen het bedrijf 
in 1985 verhuisde naar een locatie 
aan de Ringdijk waar men nu nog 
steeds gevestigd is, moest Willem er 
drie minuten langer over doen om 
van huis naar zijn werk te komen… 
Naast het werk als timmerman deed 
en doet hij in de hobbysfeer vaak 
van zich spreken. Willem is namelijk 
een man van oude ambachten en 

spint (letterlijk) garen van schapen- 
en, alpacawol en zelfs hondenhaar. 
Wat hij ook maakt zijn zogenaam-
de baggernetten. Die werden vroe-
ger aan een lange stok vastgemaakt 
en dan kon je er als boer vanuit je 
praam of vanaf de walkant met de 
hand een sloot mee uitbaggeren. “Ik 
sta er mee op Marktplaats Toppers 
bij de oude ambachten, ga maar kij-
ken hoe het eruit ziet,” geeft Wil-
lem aan. “Ik laat het ook vaak zien 
op braderieën, zoals op de jaarlijkse 
hobbydag in De Hoef. Ja, het is voor 
mij een bijzondere dag, ik ben met 
Jan Bleumink destijds begonnen en 
heb altijd mooi werk gehad. Dat ver-
geet je nooit. We zijn ooit vanuit Vin-
keveen verhuisd naar Wilnis in de 
Beatrixstraat en dat blijft mijn do-
micilie.”

Timmerbedrijf Bleumink geniet faam 
als toeleverancier van houten trap-
pen, kozijnen, deuren, dakdelen en 
alles wat met betimmering te maken 
heeft in de renovatie en restauratie 
van woningen. Het bedrijf telt twin-
tig medewerkers in Wilnis en tien 
in de nevenvestiging in Maarssen. 
Het getoonde vakmanschap heeft 
inmiddels ook grensoverschrijden-
de bekendheid gekregen, want voor 
het parlementsgebouw in Praag is 
het verzoek om speciale kozijnen 
met een historisch uiterlijk te ma-
ken waarvan een voorbeeld op een 
stelling in de werkplaats staat. Naar 
verluidt zijn er nog meer opdrachten 
uit het buitenland. Maar voor Wil-
lem van der Vliet zijn dit projecten 
waar hij zich niet meer voor hoeft in 
te spannen of het moet wel een héél 
bijzondere trap zijn die opgemeten 
moet worden… 

Willem, geniet van je vrije tijd nu je 
niet meer verplicht bent om naar ‘de 
baas’ te gaan. Je zult er ongetwijfeld 
een zinvolle invulling aan weten te 
geven!

Willem van der Vliet heeft met veel plezier en inzet veertig jaar gewerkt bij Timmerbedrijf Bleumink in Wilnis.
Hij krijgt nu meer tijd voor zijn liefhebberijen in de oude ambachten 

Jongerenkoor Progression 
houdt een Sing-Along
Regio - Heb je zingen altijd al leuk 
gevonden én ben je 12 jaar of ouder? 
Dan is dit de ideale gelegenheid om 
het uit te proberen en met Jonge-
renkoor Progression mee te komen 
zingen! De Sing-Along zal worden 
gehouden in de R.K. kerk aan het 
Driehuisplein 3, in Mijdrecht. Van-

af 13.30 uur staat de koffie of thee 
klaar en om 14.00 uur wordt ge-
start met repeteren. De liedjes wor-
den geoefend die ‘s avonds tijdens 
de viering met z’n allen ten gehore 
zullen worden gebracht. Tussendoor 
zal natuurlijk een pauze worden ge-
houden met wat te drinken en iets 

lekkers. Daarna gaan de koorleden 
weer vrolijk door met oefenen en 
aan het eind van de middag hou-
den ze een generale repetitie. Rond 
17.30 uur wordt ervoor gezorgd dat 
er soep met lekkere broodjes klaar-
staat. Om 18.30 uur gaan zij met zijn 
allen weer de kerk in om vast wat 
in te zingen en om 19.00 uur zal de 
viering beginnen. Na de viering is 
er uiteraard nog koffie/thee en ge-
legenheid om gezellig na te praten. 
Het lijkt Jongerenkoor Progression 
erg leuk als er zoveel mogelijk men-
sen meedoen! Jij komt toch ook? 
Dus, heb je zin om met hen mee te 
zingen, geef je dan op vóór 1 maart 
via het volgende mailadres: jonge-
renkoorprogression@gmail.com 
Heb je nog vragen dan kun je al-
tijd even contact opnemen met Ma-
rieke van Remmen (dirigente) 06-
48274441. Het koor ziet je graag 
op zaterdag 12 maart om 13.30 uur 
om er met z’n allen een heel gezel-
lige middag en mooie avond van te 
maken! Wil je liever niet meezingen, 
maar wel naar het resultaat komen 
luisteren? Dat kan natuurlijk ook! Je 
bent dan van harte welkom, de vie-
ring begint om 19.00 uur in boven-
genoemde kerk.



Mijdrecht - Volgens de redactie 
van de jeugdwebsite veenig.nl koop 
je het lekkerste ‘patatje met’ aan Di-
no’s Snackcar die in het weekend 
vanaf 11.30 uur is gestationeerd 
op de parkeerstrook halverwege de 
Dokter van der Haarlaan ter hoog-
te van de Weegbree. Het redactie-
team van veenig.nl beoordeelde di-
verse ‘patatjes met’ bij de verschil-
lende snackbars in De Ronde Ve-
nen. Daarbij werd gelet op aspec-
ten als kwaliteit van de producten, 
geur, kleur, smaak, beetvastheid 
(knapperig), vetgehalte, zoutgehal-
te, smaak van de mayonaise en pre-
sentatie. Uiteindelijk scoorde Di-
no’s met een dusdanig puntentotaal 
(114) waarbij de snackcar zich win-
naar mocht noemen van het ‘Bes-

te Patatje Met van De Ronde Venen 
2011’. Dino kreeg daarvoor een cer-
tificaat uitgereikt dat dan ook trots 
op de toonbank van de snackcar 
prijkt. Andere deelnemers aan deze 
‘patatcompetitie’ die boven de 100 
scoorden waren onder meer Cafeta-
ria Adelhof uit Mijdrecht (110 pun-
ten) en Snackbar Van Schaick uit 
Abcoude (109 punten). Verder na-
men deel Snackbar Family uit Wilnis, 
Dikke Mik, Cens, Tof en The Corner, 
alle uit Mijdrecht en Snackbar Vin-
keveen. Tussen winnaar Dino en de 
laagst geklasseerde zat een verschil 
van 32 punten.
Dino wordt dit keer op veel punten 
dus beoordeeld als ‘de beste’. Maar 
niet alleen als het gaat om patat fri-
tes ligt Dino’s snackcar uitstekend 

in de markt. Dezelfde klanten blijken 
namelijk ook uitermate tevreden te 
zijn over het zeer ruime aanbod aan 
andere vers bereide kant- en –kla-
re snacks, salades, kipproducten, 
bittergarnituren, kroketten en noem 
maar op. Kortom, Dino scoort op 
veel fronten goed! Geen wonder, Di-
no Bruines is zelf kok en zijn vader 
Dick is slager. Samen maken zij al-
les vers in een speciale eigen pro-
ductieruimte waarna de produc-
ten in de koeling worden opgesla-
gen, klaar voor gebruik. “Wij kopen 
de ingrediënten in bij leveranciers 
die wij zelf uitzoeken. Verder ma-
ken wij onze eigen sauzen en may-
onaise. Die zijn vaak onovertroffen 
en heel lekker. Daarnaast zorgen we 
voor de hoogste kwaliteit. Vaak ge-
beurt de bereiding van de produc-
ten ‘aan boord’ en dan moet men 
daar even op wachten. Maar dat is 
de moeite waard,” laat Dick Bruines 
weten. “En binnenkort wordt de wa-
gen opgewaardeerd met een ande-
re indeling waardoor er gemakkelij-
ker en sneller kan worden gewerkt 
en de wachttijden daardoor korter 
worden. Verder komt er apparatuur 
om verse broodjes af te bakken om 
die vervolgens (ruim) te beleggen.”
Klaar terwijl u wacht is gebruikelijk 
bij Dino, maar bestellen van allerlei 
producten aan de wagen om die de 
volgende dag op te halen kan ook. 

Helemaal als het gaat om de verzor-
ging van complete bittergarnituren, 
feestelijke salades en andere speci-
aliteiten. Dat alles tegen concurre-
rende prijzen. Meer weten? Bel even 
met 06-53173274.
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Lekkerste patatje bij 
Dino’s Snackcar

Mijdrecht J8D1 zaalhockey-
kampioen district Noord-Holland
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moesten de mannen van het Jon-
gens 8D1 team van HV Mijdrecht 
hun laatste zaalhockeywedstrijden 
van dit seizoen spelen. Plaats van 
handeling was sporthal De Bloem-
hof in Aalsmeer.
Een wat “rare” middag: Naast de 
reguliere wedstrijden tegen Her-
mes (Den Helder) en Bloemendaal, 
zou de tweede helft van deze beide 
wedstrijden gebruikt worden om de 
wedstrijden van 18 december jl. in te 
halen. Destijds waren de weersom-
standigheden zo slecht dat zelfs het 
zaalhockey, vanwege het niet vei-
lig kunnen bereiken van de diverse 
sporthallen in Noord-Holland, werd 
afgelast.
Een middag derhalve waarop 12 
wedstrijdpunten te verdienen wa-
ren. En hiervan hadden we er nog 
minstens 6 nodig om het kampioen-
schap veilig te stellen.
De eerste wedstrijd tegen Hermes 
kende een spannend verloop. Met 
goed en aanvallend hockey liepen 
de Mijdrecht mannen snel uit naar 
een 3 – 0 voorsprong. Na een mi-
nuut of 15 echter was de scherpte 
er een beetje af en omdat Hermes 
zich plotsklaps realiseerde dat de-
ze wedstrijd geen tweede helft zou 
kennen en dus maar 20 minuten 
zou duren, schroefden zij het tempo 
nog even op. Gevolg was dat Her-
mes binnen 4 minuten 2 doelpunten 
wist te maken, maar daarna bleef 
het Mijdrecht doel verder schoon en 

waren met een 3 – 2 eindstand in 
Mijdrechts voordeel de eerste 3 te 
winnen punten binnen.

Direct
inspanningen aan het eind van de 
eerste wedstrijd Hermes toch wat 
veel waren geworden. Mijdrecht 
had het (veel) betere van het spel 
en na de tweede 20 minuten stond 
er een riante 6 – 0 op het score-
bord en waren de ten doel gestel-
de 6 wedstrijdpunten al vroeg op de 
middag binnen. In principe waren 
de mannen daarmee reeds kampi-
oen. De spelers realiseerden zich dit 
echter niet volledig en de coaches 
maakten de mannen ook niet wij-
zer dan ze al waren. We wilden na-
melijk nog een tweetal goede wed-
strijden tegen Bloemendaal op de 
vloer leggen en die kwamen er dan 
ook. In de eerste wedstrijd bleef de 
Mijdrechtse doelpuntmachine, on-
danks een groot aantal uitgespeel-
de kansen nog haperen op een 
schamele 1 – 0. Bloemendaal wist 
dat de tweede wedstrijd weer ge-
woon op 0 – 0 zou beginnen en dat 
men, gezien de uitslag van de eer-
ste wedstrijd, een goede kans zou 
moeten maken. Hier dachten de 
Mijdrechtenaren echter geheel an-
ders over. Op grond van een betere 
conditie en een veel betere techniek 
ging het baltempo steeds verder 
omhoog, de vele kansen werden nu 
wel benut, en na 20 minuten mocht 
een verbijsterd achterblijvend Bloe-

mendaal van geluk spreken dat het 
“slechts” 9 – 0 was geworden. 

Champagne
De “champagne” kon ontkurkt wor-
den en de vertegenwoordiger van 
de hockeybond kon een prachtige 
beker overhandigen aan de volledig 
ongeslagen, en dus terechte, kam-
pioenen.
Voor het eerste zaalseizoen voor de-
ze jongens geldt daarom dat de eer-
ste klap een daalder waard was. Na 
een enigszins aarzelend begin eind 
december kregen de mannen de 
smaak steeds meer te pakken. Met 
zeker 80 doelpunten voor en slechts 
een handje vol tegen alle wedstrij-
den winnen in de 1e klasse A is een 
fantastisch resultaat waar alle be-
trokkenen beretrots op zijn. 
Vanaf maart ligt mede vanwege de-
ze prestatie een nieuwe uitdaging in 
het verschiet. Dit jongensteam, be-
staande uit Floris Berkelder, Max 
van der Meulen, Ivo Adema, Luke 
Mulder, Tobias Smit, Jochem v.d. 
Barg, Hugo Moorthaemer, Thijs 
Gasse en keeper Rick Velle heeft 
slechts een korte periode 8-tal hoc-
key gespeeld, en gaat vervroegd 
door naar de 11-tallen competitie. 
Vanaf nu zullen we onze krachten 
dus gaan meten met tegenstanders 
op een heel veld. Kortom: geen tijd 
om heel lang na te genieten van de 
zojuist behaalde successen, maar 
vol aan de bak in de voorbereiding 
op wat komen gaat. 

Laatste crosswedstrijd 
AKU junioren D
Regio - Op zaterdag 12 februari 
vond in het Diemense Bos de laatste 
crosswedstrijd plaats voor de junio-
ren D1 van de AKU Bij deze cross 
konden de atleten zich plaatsen 
voor de finalewedstrijd. De cross 
gaat over 2000 meter.
De 1ste twee crosswedstrijden in 
Monninckendam en Bussum wer-
den overtuigend gewonnen door 
Bram Anderiessen. Loek Janmaat 
liep bij beide wedstrijden naar een 
9de plaats. Tim Zandee liep een 
goede 21 en 28 ste plaats. Bij de 
cross in Diemen was het een gro-
te modderpoel. Dit bleek een goede 
ondergrond te zijn voor onze AKU-
atleten. Bram liep zoals verwacht 

naar weer een 1ste plek in een tijd 
van 9.04. Loek liep bij de 1ste door-
komst op een vierde plaats en wist 
dit zelfs uit te breiden naar de 3de 
plek bij de finish in een tijd van 9.44, 
klasse. Tim was ook harstikke goed 
in de modder en liep naar de 17de 
plaats in een tijd van 11.23 Door de-
ze mooie prestaties mogen de jon-
gens mee doen in het ploegenklas-
sement, waar ze momenteel op de 
2de plek staan. 

Ook kunnen ze nog voor verrassin-
gen gaan zorgen in het individuele 
klassement.

Atalante D2 speelde uit 
tegen Nieuw Vennep
Vinkeveen - Op de grote dag dat 
Mubarak aftrad speelden de dames 
van twee gesponsord door Haax-
man Lichtreclame tegen de nr. 3 
VHZ uit Nieuw Vennep. De aardige 
ploeg van Nieuw Vennep bleek een 
iets uitgedunde formatie te heb-
ben en twee jongere invalsters de-
den mee.

De Vinkeveense ploeg was 8 vrouw 
sterk, inclusief de dames Bakker 
van D3. Jet Feddema bleef reserve 
vanwege een klein scheef spiertje in 
de nek, niet van de orde als aan het 
begin van het seizoen trouwens. Ie-
dereen had zin in een lekkere par-
tij, vooral de top 4 is erg leuk aan el-

kaar gewaagd in tegenstelling tot de 
vrij makkelijke wedstrijden verderop 
de poule in.
In de eerste set kabbelde het zo’n 
beetje voort. Eerst een beetje achter 
en daarna kwam het op gang door 
vooral de service foutloos te houden 
en soms zelfs gevaarlijk. Gemoede-
lijk en ongedwongen waren eerder 
kenmerk van het spel dan kruidig en 
pittig. De verwachtte harde spetters 
van VHZ bleven uit en de Vinke-
veense ploeg werd niet genoeg uit-
gedaagd. Ook binnen de ploeg kon-
den de dames zich maar moeizaam 
oppeppen tot een gepeperd niveau. 
De scherpte miste, op alle fronten 
was het net een beetje te kort, te 

moeilijk of onzuiver. Toch waren er 
ook veel mooie hoogtepunten hoor.
Debbie van der Hoorn stond op het 
midden foutloos aan te vallen en 
bracht veel punten. Set 1 eindigde 
met 17-25.

De zelfde formatie speelde verder in 
het tweede bedrijf en het werd alle-
maal iets netter. De rommelige fout-
jes werden minder, het begon beter 
te draaien. Nog niet gekkenhuis en 
ook deze set was het eerder onder-
houdend dan vurig en fel. Zolang de 
punten maar komen is er geen man 
over boord en met 14-25 werd ge-
wonnen.
Marjan Blenk kwam binnen de lij-
nen voor Joke Ruizendaal en dat 
bracht wat Wilnisse pit in het ach-
terveld. Het spel zette zich voort en 
coach Jet bleef hameren op de ei-
gen levendigheid en de aanvallen 
vooral fel in te zetten. Het was vech-
ten om de eigen goede vurige inzet. 
Met extra verbale ondersteuning en 
goede acties lukte dat, de set ein-
digde met 18-25.
Dan set 4. Net als in de vorige sets 
startte de Haaxman ploeg later dan 
de thuisploeg met gevolg dat er een 
8-2 achterstand op het telbord ver-
scheen.

Dat werd weer bijgewerkt maar niet 
ingehaald en lange tijd liepen de 
dames achter de feiten aan. Tegen 
de 20 werd het spannender en de 
groengele ploeg zette vanuit de te-
nen een flink tandje bij. Joke Rui-
zendaal scoorde lekkere punten 
door het midden en de druk die no-
dig was haalde de pep bij de dames 
op en er werd als vanouds gevoch-
ten. Op 22-21 achter nam Jet een 
time-out waarop de ploeg goed re-
ageerde en met 22-25 ook de laat-
ste set pakte.

Prijsklaverjassen in
de Merel

Vinkeveen - Op vrijdag 18 febru-
ari 2011 is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fè de Merel Arkenpark MUR 43 te 
Vinkeveen tel. 0297-263562. Aan-
wezig zijn om, let op ja, 20.00 uur 
en uiterlijk om 20.15 starten met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
We spelen vier maal zestien gif-

fies, de punten worden bij elkaar 
opgeteld, en de winnaar of winna-
res is bekend.

Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatst gespeel-
de prijsklaverjasavond, op vrijdag 
was:

1 William Mayenburg 6873 punten 
2 Frans Bierstekers 6858 punten
3 Ria v.d. Laan 6739 punten
4 Annelies v. Scheppingen
 6721 punten
5 Jan von Kouwen 6644 punten

De poedelprijs was deze avond 
voor Mo Leeflang met 4725 pun-
ten. De volgende datums is er ook 
prijs-klaverjassen tot aan de va-
canties ;
4 en 18 maart,1, 15 en 29 april, 13 
en 27 mei, 10 en 24 juni en 8 juli 
dit zijn allen vrijdagen.

PK Sport Bosdijkloop Vinkeveen
Regio - Loop het voorjaar tegemoet 
! Nog enkele dagen en dan wordt op 
zondag 20 februari het startschot 
gegeven voor de jaarlijkse hardloop-
wedstrijd in Vinkeveen, de PK Sport 
Bosdijkloop, voor de 33ste keer ge-
organiseerd door Toer Trimclub De 
Merel. Er kan gekozen worden uit 
een halve marathon (deelname van-
af 16 jaar), een 10 kilometer loop 
door het fraaie buitengebied van 
De Ronde Venen, en een 5 kilome-
ter loop door de bebouwde kom van 
Vinkeveen. Deze afstanden zijn zo-
wel geschikt voor wedstrijdlopers als 
voor recreanten. Voor de jeugd tot en 
met 12 jaar is er een loop van 1,7 ki-
lometer door de kern van Vinkeveen. 
De start en finish zijn nabij het wed-
strijdsecretariaat, gevestigd in De 
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinke-
veen. Horeca-faciliteiten, kleedruim-
ten, douches, en EHBO zijn aanwe-
zig. Tevens kunnen de deelnemers 
zowel voor als na de loop een be-
roep doen op een masseur. 
Voorinschrijven was mogelijk t/m 14 
februari. Vele aanmeldingen, ook in-
ternationale deelname, waaronder 
zes lopers uit Casablanca voor de 
halve marathon. Inschrijven is nog 

mogelijk op de dag van de loop in 
De Boei vanaf 10:30 uur tot uiter-
lijk een kwartier voor de start. Vul 
ter plekke het inschrijfformulier in. 
Bij deze na-inschrijving bedragen de 
kosten voor deelname aan de halve 
marathon en de 10 kilometer 7 euro 
en aan de 5 kilometer 5 euro. Het in-
schrijfgeld is inclusief startnummer 
en (huur) chip. Gaarne contant en 
gepast te betalen. Deelname aan de 
jeugdloop is gratis en alle kinderen 
krijgen een mooie herinnering. 
Elke deelnemer krijgt bij zijn start-
nummer een chip uitgereikt. Deze 
chip is eenvoudig te bevestigen aan 
de schoenveters met behulp van een 
tie-rip. Na de loop staan vrijwilligers 
klaar om de chip in te nemen. 
De start van de halve marathon is 
om 12 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. Het parcours is vlak, over ver-
harde (asfalt) wegen en per kilome-
ter gemarkeerd met grote km-bor-
den, per afstand een andere kleur. 
Alle lopers kunnen op deze wijze re-
gelmatig controleren of ze nog op 
het geplande schema liggen. Vele 
vrijwilligers zullen zorgdragen voor 

een veilige route. Er zijn verversings-
posten op de halve marathon (Bos-
dijk, na ca. 13 kilometer) en de 10 ki-
lometer (Molen Wilnis, na ca. 6,5 ki-
lometer), voorzien van water en si-
nasappelen. 
De prijsuitreiking vindt plaats in De 
Boei, van de 1,7 kilometer om 12:45, 
5 kilometer om 13:00, 10 kilometer 
om 13:30 en de halve marathon om 
14:00 uur. Het prijzenschema is uit-
gebreid. Op de halve marathon en 
10 kilometer zijn er niet alleen geld-
prijzen voor de dames/heren senio-
ren (t/m 34 jaar), masters 1 (35-44), 
masters 2 (45-54), maar ook voor 
masters 3 (55+). Voor de winnaar 
van de halve marathon, zowel bij de 
dames als de heren, een wisselbeker 
en een geldprijs bij verbetering par-
coursrecord (dames: 1.20.28 uur, he-
ren: 1.11.17 uur). Voor de jeugdloop 
en de 5 kilometer zijn er medailles 
voor de prijswinnaars. 
Tevens is er een tombola met mooie 
prijzen op de startnummers. Na de 
loop ontvangen alle deelnemers een 
sportbon van PK Sport. De uitslagen 
worden zo snel mogelijk op 
www.uitslagen.nl en 
www.ttcdemerel.nl geplaatst. 



Vinkeveen - Op zondag 6 febru-
ari 2011 beleefden bijna 200 Hert-
ha-jeugdspelers een spannende fi-
naledag van het jaarlijkse Winter-
stopzaalvoetbaltoernooi. Het was 

alweer de 31e editie van dit eve-
nement dat ooit werd gestart door 
Maarten Roelvink, toenmalig jeugd-
bestuurder.
Bij de jongsten (poule 4) was de fi-
nale tussen PSV en AZ ongeloof-
lijk spannend. Op de tribunes werd 
door familieleden intens meege-
leefd en een Golden Goal in de ver-
lenging zorgde ervoor dat AZ als-
nog de beker mee naar huis nam. 
In poule 3 moesten de laatste wed-
strijden de beslissing brengen, 
maar werd Nederland de ongesla-
gen kampioen met 15 punten uit 5 
wedstrijden. Een van de spelers van 
Nederland dacht al iets verder dat 
dit toernooi toen hij bij de prijsuit-
reiking meldde “Was het in het echt 
maar zo”. Nou, wie weet wint het 
echte Nederland volgend jaar het 
EK wel.
In poule 2 stonden zowel Arsenal 
als Chelsea met 12 punten boven-
aan en toevallig speelden ze op de 
laatste speeldag wedstrijd tegen el-
kaar, feitelijk een echte finale dus. 
De wedstrijd was van de eerste mi-
nuut tot de laatste minuut spannend 
en spelers en leiders gingen tot het 
uiterste om de beker te pakken te 

krijgen. Pas in de laatste minuten 
maakte Arsenal het verschil.

Poule 1
Tot slot kwam poule 1 in actie; de 
A- en B-spelers. Winnaar werd Ge-
nua met 13 punten uit 5 wedstrijden. 
Het tekende de sfeer in deze pou-
le dat ook de nummer 2, AS Roma, 
zich als een kampioen liet fotografe-
ren. Meedoen is dus soms toch nog 
belangrijker dan winnen!
Aan het eind van elkepoule wer-
den de beste keepers. Voor het 
eerst was daar ook een dame bij, 
Jodie van Senten (in het echt niet 
eens keepster). De algemene kee-
perstrofee werd uitgereikt aan Ja-
nieck Primowees. Met een tevreden 
gevoel neemt het organisatiecomi-
te afscheid van 5 weken zaalvoet-
bal waarin de jeugdspelers zicht-
baar genoten hebben, het publiek 
zich weer vermaakt heeft en waarin 
er op veel medewerking gerekend 
mocht worden van leiders, scheids-
rechters, keepersbeoordelaars, be-
stuursdiensten, De Bree en Van As-
selen voor hun bijdrage en Martin 
de Haan als beschermheer. Allen 
hartelijk dank daarvoor!
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Spannende finaledag 
Winterstopzaalvoetbal

Hertha stelt nieuwe hoofdtrainer 
aan voor zaterdagselectie
Vinkeveen - S.V. Hertha is erin ge-
slaagd een nieuwe trainer te vinden 
voor het nieuwe seizoen voor de za-
terdagselectie.
Donderdag 3 februari heeft Ton van 
Burik een contract getekend. Ton 
van Burik is zeker geen onbekende 
in het amateurvoetbal. Ton van Bu-
rik heeft tot 20 jarige leeftijd gevoet-

bald bij D.O.S. te Utrecht en daar-
na is hij 3 jaar profspeler geweest bij 
FC Den Bosch. Daarna heeft hij 11 
jaar gespeeld bij U.V.V., waar hij te-
vens 4 jaar jeugdtrainer was.

Na U.V.V. werd hij hoofdtrainer van 
o.a. S.E.C, U.V.V., Brederodes en 
Vreeswijk. Vervolgens heeft hij 3 

jaar gewerkt als analyticus en scout 
voor J.O.S. uit Amsterdam en Omni-
world uit Almere en vanaf 2007 was 
hij trainer van Saestum te Zeist. 

Al met al een zeer indrukwekkende 
staat van dienst en het bestuur van 
S.V. Hertha is zeer verheugd om zo’n 
ervaren trainer te strikken.

Op de foto tekent voorzitter Harry van Genderen, penningmeester Arno Hartsink en Ton van Burik het contract dat hem 
het komende jaar trainer maakt van S.V. Hertha.

Hertha E3 wint van ’s-Graveland

Vinkeveen - Vandaag weer vroeg 
uit de veren want om 7.45 moesten 
we vertrekken naar ’s-Graveland. Er 
stond heel veel wind, dus dat zou 
het voetballen niet makkelijker ma-
ken. Dit was dus ook goed verteld in 
de bespreking, zodat er niet te veel 

hoge ballen gegeven zouden wor-
den. De wedstrijd begon goed. We 
hadden eerst wind mee en er werd 
gelijk goed druk gezet op de tegen-
stander, zodat we op de helft van 
‘s-Graveland kwamen te voetbal-
len. Er was nog wat verwarring wie 

wat moest uitvoeren, maar gaande-
weg de eerste helft ging dat steeds 
beter. Er kwamen wat kansen over 
en weer, maar het doel werd nog 
niet gevonden. Tot het moment 
dat een verdediger van ’s-Grave-
land een schot met zijn hand weg 
sloeg, en Hertha een penalty kreeg. 
Deze werd fraai ingeschoten door 
Jeffrey. 0-1.Toen werd het voetbal-
len wat makkelijker. Er kwam meer 
ruimte en Hertha benutte dat prima 
door steeds de vrije man te vinden. 
Dit resulteerde in de 0-2 door Wou-
ter. Met deze stand werd er gerust, 
en er werd tegen de jongens gezegd 
nu de ballen laag te houden en pro-
beren met combineren zo weinig 
mogelijk last van de wind tegen te 
hebben. Het was even wennen met 
wind tegen en net na rust scoorde 
’s-Graveland tegen door dat de bal 
dwarrelde door de wind. Niets aan 
de hand, gewoon doen waar je goed 
in bent. Nou, dit ging gebeuren.Met 
fantastisch leuk voetbal waarbij heel 
goed getikt, gelopen en gewerkt 
werd, was de wedstrijd in de knip. 
Na doelpunten van Eric ( ja, weer 
Eric) en Calvin, kwamen de mooi-
ste van de dag op naam van Jason 
en Nand. Met werkelijk 2 prachtige 
afstand schoten (tegen de wind in) 
kwam de stand op 1-6
Een verdiende overwinning waar 
niets op af te dingen was. 

Weissensee,  een nieuwe 
schaatservaring

Wilnis - Na drie 11-stedentochten 
in Friesland te hebben volbracht en 
16 jaar deelname aan de alterna-
tieve 11-stedentochten in Finland 
was Ton Goedemoed uit Wilnis af-
gelopen week voor de eerste maal 
te vinden op de Weissensee in Oos-
tenrijk.

Als schaatsliefhebber heeft hij zich 
afgelopen najaar met zijn bedrijf Pi-
ton Consultancy verbonden als co-
sponsor aan de schaatsploeg van 
Husqvarna die nu als Husqvarna 
– Piton Consultancy deel uitmaakt 

van het grote marathon schaatspe-
loton dat wekelijks de strijd aangaat 
op kunst- en natuurijs in binnen- en 
buitenland.
Met gerenommeerde namen zo-
als Yoeri Lissenberg, Lars Hoog-
enboom, Koos Kortekaas, Bert van 
Buren en Frank Vreugdehil is de 
schaatsploeg bij elke te verrijden 
wedstrijd kanshebber voor de te 
verdelen ereplaatsen.
Ook op de Weissensse werden door 
de ploegleden goede resultaten be-
haald op de diverse onderdelen w.o
Aart Koopmans Memorial: 

Open Nederlands Kampioenschap: 
5 Lars Hoogenboom

Alternatieve 11-stedentocht: 
Teneinde de verrichtingen van “zijn” 
schaatsploeg “live” te aanschouwen 
is Ton Goedemoed afgelopen week 
afgereisd naar de Weissensee.
Naast het volgen van de verrichtin-
gen van de Husqvarna- Piton Con-
sultancy ploeg werd er voldoende 
tijd gevonden om dagelijks de nodi-
ge trainingsrondjes op het Weissen-
see ijs af te leggen.
Om de gehele sfeer van het eve-
nement te proeven (met name de 
start van de 200 km in het donker 
met daarop volgend het in het duis-
ter afleggen van de eerste ronde) 
heeft Ton Goedemoed afgelopen-
vrijdag als oud marathonrijder  100 
kilometer afgelegd in een tijd van 
ruim 4 uur.Daarna was het kaarsje 
op en stapte hij met wat lichamelij-
ke ongemakken maar met een vol-
daan gevoel uit.
Enthousiast gemaakt door de ambi-
ance van het evenement en gesti-
muleerd door de goede resultaten 
van “zijn” ploeg zal het zeker niet de 
laatste keer zijn dat Ton Goedemoed 
op de Weissensee te vinden is.
Mogelijk krijgt dan de afgelegde 
100 kilometer, bedoeld om de sfeer 
van het evenement te proeven, dan 
een vervolg met het rijden van de 
alternatieve 11-stedentocht van 200 
kilometer.

Atlantis 2 verliest van VZOD 2
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
mocht Atlantis 2 zich opmaken voor 
de wedstrijd tegen VZOD 2 uit Ku-
delstaart. Deze tegenstander werd 
de vorige keer verslagen door At-
lantis. Het was dus de taak aan At-
lantis om weer twee punten te pak-
ken. Dit gebeurde echter niet, Atlan-
tis 2 verloor met 12 -18 van VZOD. 
Atlantis begon met Peter van der 
Wel, Jacco van Koeverden Brouwer, 
Chantal Poolman en Joyce Gorte-
mulder in de aanval. De verdediging 
bestond uit Alex van Senten, Kristi-
an Geerdinck , Lisanne van Doornik 
en Melissa van der Stap. Na het eer-

ste fluitsignaal werd al snel duidelijk 
dat VZOD bestond uit een mengel-
moes van spelers vanuit het eerste 
en tweede. Hierdoor werd het na-
tuurlijk een stuk moeilijker voor At-
lantis 2. Maar dit was juist een teken 
voor Atlantis om meer inzet en fel-
heid te tonen dan normaal. Dit ge-
beurde echter niet. VZOD was gre-
tiger en feller. Hierdoor ging Atlantis
met een 5-7 achterstand de rust in.
In de rust attendeerde de coach Pe-
tra Taal het team erop feller en gre-
tiger te zijn. Ze miste de strijdkracht. 
Het team wist zich echter niet te 
herpakken in de tweede helft. Het 

werd als snel 6-10. Toch wist Atlan-
tis zich terug te knokken tot 10-12. 
Helaas was dit niet genoeg om de 
wedstrijd om te draaien. VZOD bleef 
scoren, en het vertrouwen van At-
lantis werd steeds minder. Hierdoor 
werd het verschil vergroot met zes 
punten. De uiteindelijke
uitslag werd 12-18. Atlantis 2 kan dit 
beschouwen als een off-day. Zater-
dag 26 februari heeft Atlantis 2 de 
mogelijkheid om zich tijdens de
inhaalwedstrijd tegen Fluks 2 te re-
vancheren. Deze wedstrijd zal wor-
den gespeeld in sporthal De Willis-
tee te Wilnis om 14.30 uur.

Atlantis 2 in actie

Atlantis A2 pakt punten in 
de laatste seconde
Mijdrecht - Zaterdag 12 febru-
ari heeft de A 2 van Atlantis, ge-
sponsord door Scheenaart rioolser-
vice, een lastige wedstrijd gehad te-
gen de A 1 van DTS. Atlantis begon 
erg scherp aan de wedstrijd met als 
aanvalsvak Maarten Helsloot,
Niels van Oudenallen, Robina van 
Senten en Willemijn Schouten. In de
verdediging begonnen Maarten van 
Diemen, Reinout Molenaar, Ilona 
Pauw en Iris Facee Scheaffer. On-
danks de goede start kreeg Atlan-

tis al snel een doelpunt tegen. Ge-
lukkig werd er snel gescoord en 
door een paar leuke doelpunten van 
Maarten, Iris, Reinout en Willemijn 
kwam de A 2 tot een rusttand van 
5-2. Na de rust had Atlantis moeite 
het goede spel vol te houden. Hier-
door ontstonden irritaties en had 
Atlantis moeite om het initiatief te 
houden.
Dit was ook terug te zien in de stand. 
Vlak voor het eind van de wedstrijd
stonden Atlantis en DTS gelijk met 

7-7. Met nog een minuut op de klok 
waren beide teams erg gehaast en 
wilden snel nog scoren. In de laatste 
seconden scoorde de na een lange 
afwezigheid teruggekeerde Kariem 
Khalifa het winnende doelpunt. At-
lantis had hiermee alsnog de volle 
winst te pakken.
De komende weken speelt Atlantis 
A2 twee uitwedstrijden maar op za-
terdag 12 maart zijn ze om 10.00 uur 
weer in sporthal De Phoenix te be-
wonderen.
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Pupillen Nooit Gedacht 
doen het goed in Amsterdam
Mijdrecht - Afgelopen zondagoch-
tend was de finale van de pupil-
lencompetitie op de Amsterdamse 
Jaap Eden baan. In de maanden no-
vember tot en met januari zijn er op 
vijf zondagochtenden pupillen wed-
strijden gereden. Er is een klasse-
ment opgemaakt van de drie bes-
te afstanden. Deze competitie is dit 
jaar voor het eerst gereden en kan 
een groot succes genoemd worden. 
Deze zondagochtenden waren er 
veel jonge schaatsers op de ijsbaan 
en met alle ouders aan de kant was 
het vroeg in de ochtend al behoor-
lijk druk.
Van IJsclub Nooit Gedacht waren 
Lotte Elfferich (pupil A), Daan de 
Best (pupil B) en Julian Bunscho-
ten (pupil C) uitgenodigd voor de 
finale wedstrijd. Over drie wedstrij-
den horen zij bij de beste pupillen 
van Amsterdam. Voor Lotte en Daan 
was het moeilijk om persoonlijke re-
cords te rijden. Zij hebben de afge-
lopen maanden al een aantal keer 
op snellere banen mogen rijden. 

Lotte heeft 2 degelijke afstanden 
gereden. Op de 500 en 1000 meter 
reed zij de tweede tijd. Dit beteken-
de dat zij ook in het eindklassement 
tweede was en een mooie beker 
mee naar huis mocht nemen. Daan 
moest het ook opnemen tegen pu-
pillen A jongens. Deze A pupillen 
zijn een jaar ( en soms wel 1 ½ jaar) 
ouder. Ook Daan reed een 500 en 
1000 meter en eindigde in het eind-
klassement als 12e. Ook voor hem 
was er een beker.
Julian reed de kleine finale en moest 
twee keer een 500 meter rijden. Hij 
wist de eerste 500 meter te winnen 
in een mooi persoonlijk record van 
58.33. Afgelopen woensdag reed hij 
voor het eerst onder de minuut en 
daar is nu weer een dikke secon-
de vanaf. Bij de tweede 500 meter 
viel hij vlak voor de finish. Met een 
tijd die net iets langzamer was als 
zijn tegenstander werd hij uiteinde-
lijk tweede in het eindklassement en 
mocht een mooie beker mee naar 
huis nemen.

Judo Ryu Kensui geniet 
van clinic met Henk Grol
Regio - Afgelopen zondag werd 
de dojo bij Amstelhof Sport & He-
alth Club verlaten want een aantal 
judoka’s van Judo Ryu Kensui de-
den mee aan een clinic onder lei-
ding van topjudoka Henk Grol in 
Schagen! Henk Grol, europees kam-
pioen in 2008, derde op de Olympi-
sche spelen van 2008 en vele malen 
Nederlands kampioen, gaf een trai-
ning in twee groepen. Eerst voor de
wat jongere en daarna voor de wat 
oudere judoka’s. Het was een druk-
te van belang maar het was erg 

leuk! Leuke spelvormen en handige 
trucjes werden aangeleerd en na de 
clinic kon iedereen met Henk op de 
foto. Judoleraar Ruud van Zwieten 
was op de mat aanwezig om Henk 
te assisteren en was erg te spre-
ken over de inzet van zijn judoka’s. 
Al met al een leuke middag en met 
een handtekening, een mooie foto 
en een ervaring rijker konden alle 
judoka’s weer tevreden huiswaarts 
keren! Voor meer informatie over 
onze judoschool, kunt u een kijkje 
nemen op: www.judoryukensui.nl.

AKU atleten pieken tijdens 
Nederlandse Kampioenschappen
Regio - Tijdens de Nederlandse in-
door Kampioenschappen in Apel-
doorn zijn de AKU atleten boven 
zichzelf uitgestegen. Met 4 NK me-
dailles kunnen de AKU atleten trots 
terugkijken op de indoor kampioen-
schappen. 
Eva Lubbers greep in een zeer 
spannende finale de bronzen me-
daille. De atlete uit Uithoorn plaats-
te zich tijdens de kwalificaties erg 
makkelijk voor de finale, waar het 
niveau erg hoog was. Eva moest het 
in de finale opnemen tegen Dafne 
Schippers, wereldkampioen 7-kamp 
bij de junioren en Jamilie Samuel, 
nummer 3 tijdens het WK voor ju-
nioren op de 100 en 200 meter. Eva 
was vooraf aan de finale gericht op 
de bronzen medaille. Na een paar 
mispassen vanuit het startblok, 
knokte Eva zich erg goed terug en 
klopte Janice Babel op de streep 
met 0,001 seconden. Een geweldige 
prestatie, wat haar veel vertrouwen 
heeft gegeven voor het outdoorsei-
zoen, Hier zal de AKU atlete zich 
gaan richten op de limiet voor het 
EK voor junioren,

Jip
Jip Mukanay stond in Apeldoorn 
aan de start bij het hinkstapsprin-
gen. In aanloop naar het NK liep Jip 
een hamstring blessure op, waar-
door de haar trainingen aangepast 
moesten worden. Na goede medi-
sche begeleiding van Wouter Wit-
sel (fysiotherapie Plexus) kon Jip 
uiteindelijk toch aan de start staan. 
Na twee ongeldige pogingen kwam 
Jip in haar derde poging tot een af-
stand van 10.52 meter. Dit was een 
evenaring van haar beste seizoens-
prestatie. In de vierde en vijfde po-
ging begon haar hamstringklacht 
weer op te spelen, maar had genoeg 
vertrouwen voor een laatste sprong. 
In haar laatste poging sprong de 
Uithoornse atlete naar een prachtig 
nieuw persoonlijk record van 10.78 
meter. Met deze afstand eindigde 
Jip op een knappe 5e plaats.

Linda van Rossum stond na een jaar 
blessureleed weer aan de start op 
de 60 meter tijdens de Nederlandse 
kampioenschappen. De week voor 
het NK liep Linda een mooi per-
soonlijk record van 8.08 seconden. 
Deze tijd gaf haar veel vertrouwen 
voor het NK. Vooraf was het doel om 
een halve finale plaats te behalen. In 
de series liep Linda makkelijk naar 
een tweede plaats, waardoor ze au-
tomatisch geplaatst was voor de 
halve finale. Linda wist dat ze een 
nieuw persoonlijk record moest lo-
pen om kans te maken op een fina-
le plaats. De start van de AKU atlete 
is de start, waar ze vaak al een ver-
schil kan maken ten op zichtte van 
haar tegenstanders. Helaas maakt 
Linda in de halve finale een valse 
start waardoor ze gelijk werd gedis-
kwalificeerd. Linda heeft tijdens de 
het NK laten zien dat ze helemaal 
terug is op nationaal niveau, waar-
door ze met veel vertrouwen naar 
het buitenseizoen kan werken.
Helen van Rossum kwam tijdens het 
NK junioren in actie op de 60 me-
ter horden.
400 horden

 De atlete die vooral gericht is op de 
400 meter horden, heeft laten zien 
dat ze landelijk goed mee kan ko-
men op de 60 meter horden. Helen 
was in haar serie zeer goed weg en 
kon goed meekomen, maar raakte 
horden 2 hard met haar knie waar-
door ze uit balans raakte. De atle-
te uit Mijdrecht corrigeerde zichzelf 
goed en knokte zich op de laatste 3 
hordes terug, wat resulteerde in een 
nieuw persoonlijk record van 9.33 
seconden. 
De 4 AKU atletes, die ondersteund 
worden door Schiedon en DU-
Osports, kunnen terugkijken op een 
geslaagd indoorseizoen. De komen-
de maanden zullen gebruikt worden 
om een goede basis te leggen rich-
ting het outdoorseizoen, wat in mei 
zal starten. 

René Elenbaas en Marius Oosterom 
bij alternatieve Elfstedentocht Italië
Regio - Dinsdag 8 februari j.l. heb-
ben René Elenbaas en Marius Oos-
terom de 200 km lange alternatie-
ve Elfstedentocht gereden op de 
Reschensee in Zuidtirol, Italië. Om 
07.00 uur startten de 113 deelne-
mers in het zwakke ochtendlicht 
aan hun 16 ronden van 12,5 km.
René kon direct al mee met de kop-
groep van 25 mannen en één vrouw. 
Door de stevige wind, die in de leng-
terichting van het meer stond, was 
het knokken en bij elkaar blijven om 
te voorkomen dat je alleen kwam te 

rijden. Rond 15.00 uur kwam Re-
né met de uitgedunde kopgroep 
als 7de over de finish in een mooie 
tijd van 7 uur en 52 minuten. Mari-
us kwam vanaf de start in de twee-
de groep terecht. Door de scheuren 
in het ijs waren er onderweg diverse 
valpartijen. Ook Marius kwam hier 
niet ongeschonden uit. Maar ge-
lukkig was er ook tijd om even bij 
te komen bij de verzorging langs de 
baan. Marius finishte na 9 uur en 34 
minuten. Slechts 50 personen reden 
de 200 km toertocht uit.

Geen goede vrijdag voor 
Atalante D1
Vinkeveen - Vrijdag 11 februa-
ri moesten de dames gesponsord 
door Krijn Verbruggen en Haaxman 
een uitwedstrijd spelen in Huizen 
tegen Huizen dames 2.
Zij staan op de tweede plaats in de 
competitie en Atalante op de zesde 
plaats.
Plaats twee t/m zeven staat nog vrij 
dicht bij elkaar in de competitie dus 
als je wint is er nog van alles mo-
gelijk.
Coach Sjaak Immerzeel begon de 
wedstrijd met Irma Schouten als 
spelverdeelster, Susan Heijne op de 
diagonaal, Jana Chatrnuchova en 
Danielle van der Horst op het mid-
den en Loes Kuijper en Carin van 
Kouwen op de buitenaanval.
Meteen vanaf het begin ging Huizen 
als een speer van start. 
De Vinkeveense dames hadden hier 
geen antwoord op, ballen werden 
niet goed gepasst waardoor zij zelf 
niet aan aanvallen toekwamen. De 
eerste set werd dan ook dik verlo-
ren met 25-7.

Voorsprong
De tweede set begon weer met een 
flinke voorsprong voor Huizen, maar 
door een serviceserie van Carin van 
Kouwen kwam Atalante weer aardig 
in de buurt van Huizen. Irma Schou-
ten rende de benen onder haar lijf 
vandaan om de set ups zo goed mo-
gelijk te brengen. Helaas kon Ata-

lante het aan het net niet afmaken 
waardoor ook de tweede set verlo-
ren ging met 25-16.
De derde set had hetzelfde verloop, 
de pass kon niet goed gebracht 
worden waardoor er geen pun-
ten gescoord werden. Nancy Lijten 
werd nog ingezet voor de verdedi-
ging, zij had een paar mooie reddin-
gen. Marleen Sondermeijer werd op 
het midden ingezet, ook zij kon een 
paar goede punten scoren. Helaas 
zat het deze avond echt niet mee en 
ging ook de derde set naar Huizen 
met 25-12.
De laatste set begonnen de dames 
met een kleine voorsprong. Mirjam 
van der Straatte scoorde een paar 
punten met de service en er was 
nog een beetje hoop op 1 puntje. 
Nancy Lijten werd wederom ingezet 
in de verdediging maar helaas zat 
het er gewoon niet in deze wedstrijd 
voor de Vinkeveense dames.
Ook de laatste set werd verloren 
met 25-19.

Deze wedstrijd gaan de dames snel 
vergeten en kijken weer vooruit 
naar de komende wedstrijd as vrij-
dag 18 februari om 20:00 uur in de 
Boei te Vinkeveen.
Er zal dan gespeeld worden tegen 
Keistad Dames 3.
Wij hopen dat u ons komt aanmoe-
digen, dan zullen wij voor een mooie 
pot volleybal zorgen.

De Vinken maakt geen 
misstap tegen DOS
Vinkeveen - In de poule van De 
Vinken is het razend spannend. DKV 
uit IJmuiden, Fluks uit Noordwijk, en 
De Vinken uit Vinkeveen strijden om 
het kampioenschap. Tegen midden-
motor DOS won De Vinken overtui-
gend zijn wedstrijd in Maartensdijk 
met 13-28. Fluks ging op bezoek in 
IJmuiden en wist ook daar de twee 
punten te bemachtigen. 

Geen wijziging in formatie
Onder de vleugels van coach Fred 
Straatman stonden namens De Vin-
ken in de aanval: Rudy Oussoren, 
Kelvin Hoogeboom, Charita Haze-
leger en Joyce Kroon. In de verde-
diging namen kersverse vader Pe-
ter Kooijman, Ronald Mul, Helene 
Kroon en topscorer Mariska Meul-
stee de instelling in om doelpunten 
te voorkomen. Verzorgster Ria Kam-
minga was afwezig. 

Op voorsprong komen
Voor het eerst in drie wedstrijden 
kwam de tegenpartij als eerste op 
voorsprong. DOS begon gretig aan 
de wedstrijd en verzilverde in de be-
ginfase een paar goed uitgespeelde 
kansen. Met zeven minuten spelen 
kregen de Vinkeveners even lucht 
van DOS. Via Joyce, Peter en Maris-
ka kwam de stand naar 3-5. 
DOS ging aan de achterkant van 
de korf stelling nemen. Een paar 
afstandschoten van de spelers uit 
Westbroek resulteerden in een 7-7 
tussenstand. De laatste vijf minu-
ten voor rust waren voor de Vinke-
veners. Mariska scoorde tweemaal 
van afstand en ook Charita en Joyce 
volgden dit voorbeeld. Bij een com-
fortabele 9-13 was de eerste helft 
een feit.

Zakelijk korfbal
Het initiatief lag direct na rust weer 
bij DOS. Verwoede pogingen wer-
den gedaan om de achterstand 
te verkleinen en weer terug in de 
wedstrijd te komen. Tot spijt van 
de coach van DOS verzilverde zijn 
ploeg niet de kansen die het kreeg. 
De Vinken had een zeer productie-
ve eerste tien minuten in de twee-
de helft. Wederom Mariska legde 
de basis voor een reeks van scores. 
Kelvin en Peter scoorden tweemaal, 
exportproduct uit de Waver Ronald 
Mul maakte ook weer zijn doel-
puntje in het vlaggenschip. Chari-
ta schoot van afstand de stand naar 
9-20. Via een bal achter korf werd 
het nog wel 10-20 maar daarna ging 
de doelpuntenmachine van De Vin-
ken weer aan. Het vlaggenschip liep 
weg van de DOS naar een stand 
van 12-27. Het slotakkoord was van 
Charita, die een dieptepass subliem 
afrondde met een soepele door-
loopbal. 

Scores
Peter Kooijman 6x, Mariska Meul-
stee 6x, Charita Hazeleger 5x, Joyce 
Kroon 3x, Rudy Oussoren 3x, Helene 
Kroon 2x, Kelvin Hoogeboom 2x, Ro-
nald Mul 1x

Volgende match
Volgens de statistieken kan ieder-
een in het vlaggenschip scoren. 
Desalniettemin zal de volgende te-
genstander wederom een wedstrijd 
van formaat zijn. In de voorjaarsva-
kantie wordt niet gespeeld. In Vin-
keveen verdedigt De Vinken de 
koppositie tegen DKV op zaterdag 
5 Maart, aanvang 15.30 uur in de 
sporthal van Vinkeveen.

Volleybalvereniging Veenland 
haalt punten binnen!
Wilnis - Afgelopen zaterdag waren 
er drie teams van volleybalvereni-
ging Veenland uit Wilnis vertegen-
woordigd in Uithoorn tijdens de vijf-
de minidag van dit seizoen. Jet, De-
nise, Brian en Rens sleepten voor de 
Smileys enkele punten binnen door 
alle wedstrijden gelijkspel te spelen. 
Het jongste team, de Gogo’s, speel-
de ‘ s middags drie wedstrijden. 
De eerste wedstrijd tegen VCH uit 
Hoofddorp, deden Jelmer, Iris, Ma-
rieke en Marijn wat ze konden maar 
de setpunten gingen naar de te-
genstander. Er werd niet op elkaar 
gemopperd, maar gewoon door-
gaan naar de volgende wedstrijd! 
De tweede wedstrijd tegen Spaar-

nestad uit Haarlem wisten de Go-
go’s een inhaalslag te maken, bei-
de teams 1 set gewonnen. Het sa-
menspelen in het Gogo-team ging 
steeds beter. De laatste wedstrijd 
tegen een ander team van VCH 
wonnen de Gogo’s de eerste set 
met 17-15. De tweede set werd ge-
lijkgespeeld (17-17). Al met al een 
leuk resultaat van een middag met 
elkaar wedstrijden spelen.

Komende donderdag gaan de Go-
go’s weer flink trainen! Mocht je ook 
zin hebben om te komen volleybal-
len, en zit je op de basisschool, doe 
dan mee op donderdagmiddag van 
17 tot 18 in de Willisstee!

Meisjes C1 van HVM 
kampioen
Mijdrecht - Agelopen zaterdag 
heeft Meisjes C1 van HVM het kam-
pioenschap in de zaal binnenge-
haald.

Op overtuigende wijze heeft het 
team deze competitie gewonnen. 9 
van de 10 wedstrijden werden ge-
wonnen, met flinke uitschieters van 
12-0 en 8-3. De afsluitende dag in 
Spaarndam was nog wel even span-
nend omdat Mijdrecht minimaal 1 
punt moest halen uit 2 wedstrijden. 
In de eerste helft kwam Mijdrecht 
door de zenuwen 2 keer op achter-
stand tegen Castricum maar ging 

HVM gelukkig de rust in met een 
gelijkspel (2-2). Maar in de 2e helft 
werd vakkundig orde op zaken ge-
steld en won Mijdrecht de wedstrijd 
met 8-3.

De 2e wedstrijd tegen Alkmaar, 
de nummer 2 van de poule, was 
dus niet meer van belang maar 
Mijdrecht maakte de klus professi-
oneel af met nog eens 4-2.

Het ruimschoots aanwezige pu-
bliek heeft genoten van een goede 
middag zaalhockey. En een terech-
te winnaar.
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Atlantis A1: Simply the best
Mijdrecht - Hoewel Atlantis A1 vo-
rige week zelf niet in actie hoefde te
komen kregen zij het kampioen-
schap toch nog onverwacht in de 
schoot geworpen. Buurvereniging
De Vinken wist de als enige nog 
overgebleven concurrent Tempo 
te verslaan waardoor Atlantis niet 
meer in te halen was door de ove-
rige teams en zij dus 3 wedstrijden 
voor het einde van de competitie de 
titel binnen wisten te
halen. Afgelopen zaterdag werd er 
van alles georganiseerd om in de 
thuiswedstrijd tegen datzelfde Tem-
po er een waar korfbalfeest van te 
maken. De Mijdrechtse korfballers 

wilden voor eigen publiek laten zien 
waarom zij terecht bovenaan staan. 
En Tempo kwam ook naar Mijdrecht 
echter niet op het te verwachten
tijdstip van 18.05 uur maar men was 
al om 12.30 uur aanwezig. Een fout-
je van de wedstrijdsecretaresse van 
Tempo heeft ertoe geleid dat het 
team niet het juiste tijdstip heeft 
doorgekregen en men wenste ook 
niet meer terug te komen om alsnog 
om 18.05 een wedstrijd te spelen. 
Dan valt een hele organisatie uit el-
kaar en er werd dus geen wedstrijd 
wel gehuldigd, de bloemen, de taart 
en toch nog verrassend veel publiek. 
Ook sponsor Van Dam Bedrijfsdien-

sten liet zich niet onbetuigd en bood 
alle spelers een prachtige gebor-
duurde handdoek aan. De beide 
coaches Marijke Pauw en Arie Zaal 
werden geroemd om hun aanpak 
waardoor Atlantis A1 volgend zaal-
seizoen zal uitkomen in de lande-
lijke 1e klasse. Het feest na afloop 
was er niet minder om en er werd 
gezellig nagepraat bij de ouders van 
een van de teamleden. Een bijzon-
der merkwaardigexapotheose van 
deze korfbal(feest)dag. De volgen-
de wedstrijd is Atlantis A1 - Fiducia 
A1 op zaterdag 5 maart; aanvang 
15.05 uur in sporthal De Phoenix te 
Mijdrecht.

De kampioenen van Atlantis A1.

Korfballers Atlantis 1 verspelen 
voorsprong al in de eerste helft
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
kreeg het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis 1 een oude bekende 
op bezoek, VZOD 1 uit Kudelstaart. 
Tijdens de vorige ontmoeting werd 
er ruim gewonnen door VZOD. Die 
wedstrijd, gespeeld op 11 december 
2010, resulteerde in een 15-8 neder-
laag voor Atlantis. VZOD 1 staat in de 
huidige competitie veilig in de mid-
denmoot, waar Atlantis 1 nog steeds 
strijdt tegen degradatie. Ook deze 
week was het dus een zeer belang-
rijke wedstrijd voor het eerste team 
van Atlantis. De wedstrijd werd he-
laas nipt verloren met
11-14. De resterende drie wedstrij-
den moet de Rabobank formatie nog 
heel wat uit kast halen om zich te 
handhaven in de 3e klasse. Masha 
Hoogeboom keerde na een lange 

periode van blessureleed gelukkig 
weer terug in het basis achttal van 
de ploeg uit Mijdrecht. VZOD speel-
de niet met hun beste opstelling, dus 
de taak was aan Atlantis om snel een 
flinke voorsprong te pakken. Het eer-
ste doelpunt was voor VZOD, maar 
Atlantis wist na 20 minuten de 5-1 
op het scorebord te krijgen. Atlantis 
speelde in de eerste helft vele malen 
sterker dan het team uit Kudelstaart. 
De kansen lagen er om een mon-
sterscore neer te zetten voor de rust, 
maar Atlantis speelde het niet goed 
uit. VZOD kreeg weer het vertrouwen 
en maakte vlak voor rust de 6-5. Tij-
dens de rust benadrukte coach Mark 
van den Brink hoe zonde het was dat 
we niet met een flinke voorsprong de 
rust in gegaan zijn. Ook was duide-
lijk dat VZOD weer vertrouwen op 

een overwinning had gekregen en 
de tweede helft vast en zeker de be-
tere spelers in de ploeg zou brengen, 
om zo toch nog de punten te pak-
ken. Dit bleek geheel waar. Direct na 
rust maakte VZOD de 6-6. Atlantis 1 
kwam na die gelijkmaker door mid-
del van een vrije bal nog voor een 
laatste keer op een voorsprong en 
daarna nam VZOD de leiding over. 
Atlantis 1 ging weer zonder punten 
en zeer teleurgesteld van het veld 
af. Er had meer ingezeten, de ploeg 
had de eerste helft de kans om over 
VZOD heen te lopen, maar deed dat 
niet. 
Op zaterdag 26 februari zal de vol-
gende thuiswedstrijd plaatsvinden. 
Atlantis zal Fluks ontvangen in sport-
hal de Willisstee te Wilnis om 15.50 
uur.

Atlantis 1 verliest van VZOD.

HVM Jongens C2 zaalkampioen
Mijdrecht - Na 7 westrijden ge-
speeld te hebben en vorige week 
nipt voor het eerst verloren te heb-
ben van HIC, was er afgelopen za-
terdag de mogelijkheid om revan-
che te halen.

Zaterdag 12 februari moest er weer 
tegen HIC gespeeld worden. Er was 
wel een klein minpuntje, en dat was 
dat de jongens van HVM eerst een 
wedstrijd tegen FIT moesten moes-
ten spelen en daar aansluitend di-
rect door tegen HIC, op dat moment 
nog de leider in de poule.
Het was dus belangrijk dat de jon-
gens goed
met hun krachten om zouden gaan 
om niet de tweede wedstrijd op 
conditie te verliezen. De eerste wed-

strijd tegen FIT werdt met 4 -0 in de 
eerste helft en 4-0 in de tweede helft 
gewonen. Deze wedstrijd moest ook 
gewonnen worden om uitzicht te 
houden op het kampioenschap. 
Daarna tegen HIC, Mijdrecht al een 
wedstrijd in de benen, en HIC he-
lemaal fris. De eerste helft ging 
nog redelijk gelijk op, het was echt 
spannend, het spel ging van de ene 
kant van het veld naar de ande-
re kant van het veld. Ook de beide 
keepers moesten goed in actie ko-
men. Bas de keeper van HVM was 
weer uitstekend in vorm. Bij de rust 
stond het 2 - 2. Dit was niet ge-
noeg. Na een korte peptalk in de 
rust begonnen we aan de twee-
de helft. Het kampioenschap stond 
op het spel. De peptalk had gehol-

pen, de machine begon te draaien, 
mooie uitgespeelde acties, strafcor-
ners waarbij HIC niet woist waar ze 
het moesten zoeken. De kopjes van 
HIC gingen zakken, en tegen het 
einde van de wedstrijd stond het 9 
-2 voor HVM. Nog een tegenoffen-
sief van HIC mocht niet meer baten. 
De eindstand werdt uiteindelijk 9 - 
3. De revanche was duidelijk.

Met 27 punten uit tien wedstrijden, 
daarbij 68 keer gescoord en maar 
13 doelpunten tegen. 

Mogen de jongens van HVM C2 zich 
met recht en trots kampioen van de 
zaalhockeycompetitie 2010/2011 
noemen. Dit werd dan ook direct na 
de wedstrijd gevierd met Bubbels.

Meisjes 8D2 en de 8D33 
kampioen zaalhockey
Mijdrecht - Op zaterdag 12 februari 
was het de laatste dag van de zaal-
competitie van de meisjes 8D2/3

Met één gelijkspel en verder over-
winningen in de poule zag het 
er deze dag gunstig uit voor dit 
team. Maar voor de beker moes-
ten er nog twee wedstrijden gewon-
nen worden. De wedstrijden wer-
den gespeeld in “de Bloemhof” in 
Aalsmeer. De eerste tegenstander 

was Abcoude. Eerst moest het team 
elkaar weer even vinden en tot de 
rust bleef het 0-0. In de rust werden 
wat technische dingen besproken 
en nog gemotiveerder gingen de 
meisjes de tweede helft in. 

En ja hoor, ze vonden elkaar En met 
een goede verdediging en mooi 
overspel werd het eerste doelpunt 
gezet. Eind reslutaat 3-0 voor HVM 
De tweede wedstrijd was tegen 

AMVJ. De beker kwam nu wel heel 
dichtbij gaf de meisjes nog meer 
spirit. Mooie combinaties zorgde al 
snel voor een 1-0. AMVJ liet merken 
dat ze er ook waren en het werd 1-1. 

Na doelpunten over en weer tot 3-3 
gingen de meisjes van 8D2/3 er nog 
een tandje boven op doen met eind 
resultaat 5-3. Deze overwinning 
maakte dat ze Kampioen werden in 
de zaalhockey!!! Gefeliciteerd!!!

Het team van de zaalhockey bestond uit een samenvoeging van meisjes uit de 8D2 en de 8D3. 
Zie hier de kampioenen !!

Volleybal: minidag vijf voor 
de mini’ s van V. V.  Atalante
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
waren er wederom vier miniteams 
van volleybalvereniging Atalante 
uit Vinkeveen vertegenwoordigd tij-
dens de vijfde minidag van dit sei-
zoen. De teams gesponsord door 
Vinken Vastgoed speelden dit keer 
bijna een thuiswedstrijd in sporthal 
de Scheg in Uithoorn.

De verdeling van de teams was in 
Uithoorn bijna ideaal. Drie van de 
vier teams moesten in de eerste 
ronde aantreden en het vierde team 
speelde in de laatste ronde. De Me-
ga Mini’s en de Ministars mochten 
het spits afbijten om 09.10 uur. Bei-
de teams behaalden het vorige toer-
nooi een uitstekend resultaat wat 
voor beide teams betekende dat ze 
dit keer in de hoogste poule van ni-
veau 3 mochten spelen. 

Dit hield ook in dat ze eindelijk weer 
eens bij elkaar in de poule zaten. De 
eerste wedstrijd speelden ze bei-
den tegen andere tegenstanders; 
de Mega Mini’s speelden deze wed-
strijd gelijk tegen VCH en de Mi-
nistars verloren van Martinus. De 
tweede wedstrijd stond de derby op 
het programma. Dit werd een heel 
spannende wedstrijd. De eerste set 
ging met 3-2 naar de Ministars en 
de tweede set eindigde in een ge-
lijkspel. De punten waren dus mooi 
verdeeld. De derde en tevens laat-
ste wedstrijdging helaas voor beide 
teams verloren. Op dit moment zijn 

de uitslagen nog niet bekend, maar 
het is van harte te hopen dat beide 
teams op dit niveau mogen blijven 
spelen. Ze hebben bewezen hier ze-
ker wel thuis te horen.

Miniteam
Ons oudste miniteam, de Muppets, 
speelden wederom op niveau 4 plus. 
De vorige keer werd een zeer knap-
pe tweede plaats behaald en alles 
werd op alles gezet om dit keer de 
eerste plaats te veroveren. 

De afgelopen weken was er hard 
getraind en dat was de eerste wed-
strijd tegen Oradi goed te zien. On-
danks het vroege tijdstip werd de 
eerste set door Atalante overtuigend 
gewonnen. Misschien had het team 
iets te veel gegeven, want de twee-
de set eindigde in een gelijke stand. 
Blijkbaar had het andere team van 
Oradi de tactiek van Atalante afge-
keken, want zij wonnen de tweede 
wedstrijd. De derde wedstrijd tegen 
VCH was het tijd om orde op zaken 
te stellen en dat werd dan ook ge-
daan. Wederom ging de eerste set 
redelijke makkelijk naar Atalante, 
maar helaas kon het team dit niveau 
de tweede set niet volhouden. VCH 
won de tweede set. De Muppets 
haalden toch vier punten binnen en 
zij zullen ook de volgende minidag 
op dit niveau acteren.

Laatste ronde
In de laatste ronde speelden on-

ze Ukke Toppers. Hun wedstrijden 
startten maar liefst zes uur later dan 
de eerste wedstrijden van de overi-
ge teams. 
Vorige keer lieten we al weten dat 
het team vast meer sets zouden 
gaan winnen en dat is uitgeko-
men. In de eerste wedstrijd moest 
het team nog genoegen nemen met 
twee punten, de tweede wedstrijd 
werden dit er al drie. 

De laatste wedstrijd was echter de 
kers op de taart. Volgens eigen zeg-
gen ging deze wedstrijd net iets te 
makkelijk wat de meiden erg saai 
vonden, maar de complete vier pun-
ten werden wel binnen gesleept. 
Het is nog even spannend, maar we 
gaan er stiekem al een beetje van uit 
dat het team eerste is geworden en 
volgende keer als de Atalante Top-
pers (‘we zijn eigenlijk geen ukkies 
meer’) een poule hoger mogen spe-
len.

De kinderen mogen nu eerst nog 
een week trainen, dan een week va-
kantie vieren en dan gaat er weer 
drie weken hard getraind worden 
om zodoende goed voor de dag te 
komen in Nieuw-Vennep. Op zater-
dag 19 maart vindt daar de zesde 
minidag van dit seizoen plaats!

Misschien alvast leuk om te note-
ren: op zaterdag 16 april organiseert 
V.V. Atalante de zevende minidag in 
sporthal Phoenix te Mijdrecht. 



pagina 22 Nieuwe Meerbode - 16 februari 2011

Korfballers van Atlantis 7 
pakken twee punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 12 
februari moest het team Atlantis 7 
afreizen naar Almere om daar te-
gen EKVA 6 een wedstrijd te spelen. 
Om kwart voor zes stapte het door 
Stemerdink en Verhoek gespon-
sorde team in de auto naar Almere 
om daar een potje te korfballen. Ze 
hebben niet voor niets die afstand 
gereden want er is een mooi eind-
resultaat behaald! Met 6-12 won 
Atlantis en konden ze met een ge-
rust hart weer naar huis! Na een be-
spreking was het moment gekomen 
om warm te lopen en na wat inge-
schoten te hebben kon het team be-
ginnen. Atlantis 7 begon in de aan-
val met Nicole Both, Anouk Röling, 
Mathijs Gortenmulder en Alexan-
der Beeloo. In de verdediging ston-
den Laura Kentrop, Jenny Mos, Al-
win Kooistra en Marcel de Jong. Het 
team was helaas niet compleet, Ani-
ta Alderden, Tim Verhoek en San-
der Schrijvers konden er niet bij zijn 
en daarvoor hadden zij in de plaats 
Mathijs Gortenmulder en Maarten 
Helsloot, Atlantis 7 wil hen harte-
lijk bedanken voor hun inzet! Het 
begin ging goed en Atlantis kwam 
al snel op een voorsprong van twee 

punten, door twee afstandschoten 
van Mathijs Gortenmulder, waarna 
het moest wisselen van vak. Daar-
na kwam Alwin Kooistra met een 
schot en was het 0-3 voor Atlantis. 
Helaas werd er toen een punt ge-
maakt door EKVA. Daarna kwamen 
er nog wat schoten van Atlantis ge-
maakt door Nicole Both, Laura Ken-
trop en Mathijs Gortenmulder. EKVA 
maakte nog twee punten. Het was 
tijd voor de rust en de tussenstand 
was 3-6. Na de rust werd Jenny Mos 
gewisseld voor Gwenda Kooistra en 
Mathijs Gortenmulder voor Maarten 
Helsloot. Meteen had Maarten Hel-
sloot gelijk een goed schot te pak-
ken en het stond 3-7. Daarna maak-
ten Laura Kentrop, Marcel de Jong 
en Alexander Beeloo nog drie mooie 
doelpunten. De stand was inmid-
dels 3-10, waarna EKVA er nog drie 
maakte en daarna Atlantis nog twee 
door Alexander Beeloo en Nicole 
Both. Met een eindstand van 6-12 
kon het team weer naar huis ver-
trekken en tevreden op de wedstrijd 
terugkijken! Het team wil iedereen 
bedanken. De volgende wedstrijd 
wordt gespeeld op 26 februari om 
12.00 uur in Vinkeveen.

Clubrecord bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 10 februari 
was de zevende en voorlaatste ron-
de van de tweede cyclus bij bridge-
club ABC.
Voor aanvang van de bridgedrive 
vroeg voorzitter Jan v.d. Schot de 
aandacht om mede te delen dat het 
bestuur weer op volle sterkte is ge-
komen, omdat men Tilly van Dijk be-
reid hadden gevonden plaats te ne-
men in het bestuur, vooral om de 
wedstrijdleiding te versterken.

Dit had de schrijver, als goed inge-
voerde literair medewerker, vorige 
week al gemeld, De ABC bridgers 
wensen Tilly veel wijsheid en sterkte 
toe, zij zal het nodig hebben.

Er werd aan 16 tafels gebridged, he-
laas was er een stilzittende ronde in 
de B-lijn. In de A-lijn was de eerste 
plaats voor Nel Heilman en Hetty 
Houtman met 61,61 %, het lijkt wel 
of zij hun draai in de A-lijn gevon-
den hebben.

Tweede was het paar Siep Ligten-
berg en Jan van Rijk met 58,04 %. Er 
mag niet meer in de Meerbode ver-
meld worden dat Siep er weer fan-
tastisch uitzag, hoewel het zeker zo 
was, maar Siep wordt overstroomd 
met aanbiedingen van modellenbu-
reaus en zij en de schrijver van dit 
verslag als haar manager hebben 
het er veel te druk mee. Zij zouden 
niet meer aan bridgen toekomen, 
maar dat geven ze er niet voor op.
Derde werd het paar Ada Groenen-
wegen en Roelie v.d. Voorden met 
53,87%. Ciny v.d.Elsen deed haar ui-
terste best om ook dit keer weer in 

de krant te komen, maar zij over-
bood haar hand en eindigde niet bij 
de eerste drie.

Record
Een clubrecord in de B-lijn, ten-
minste voorzover bekend en men in 
de geschiedenis van de club heeft 
kunnen nakijken. Hier werd het 
paar Corry Olijhoek en Nelly de Rui-
ter eerste met 70,00 % en het is bij 
de club bekend hoe dat komt. Cor-
ry had haar eigen bril weer op en 
Nelly hield zich de hele week ziek 
om zich volledig voor te bereiden op 
het bridgen en met succes. Twee-
de werd het paar Leny van Noort en 
Jan Visser met 59,17 %. Derde werd 
het paar Greet van Diemen en Nel 
Groven met 58,75 %, het uitstapje 
naar de A-lijn is blijkbaar goed be-
vallen. Hoewel de paren Addie de 
Zwart en Jeannet Vermey met een 
zevende plaats, SiepLigtenberg met 
een tweede plaats en Ria en Joop 
Smit met een veertiende plaats dit 
keer niet zo geweldig scoorden ble-
ven zij onaantastbaar op de eerste 
drie plaatsen staan.
In de B-lijn was het clubrecord er 
debit aan dat het paar Corry Olij-
hoek en Nelly de Ruiter verder uit-
loopt op de achtervolgers.
Het echtpaar Coby en Joop Busker-
molen Corry H. Snel en Netty Walpot 
blijven echter goed volgen.
Volgende week spelen ze bij bridge-
club ABC de laatste ronde uit de 
tweede Cyclus.
Voor een aantal paren is het erop of 
eronder, dus met eigen bril komen 
en een weekje in bed wil meestal 
wel helpen. 

Argon doet zichzelf tekort met 
puntendeling in Amsterdam
Mijdrecht - Een goed voetballend 
Argon heeft zichzelf tekort gedaan 
met een gelijkspel bij AFC. Na een 
0-2 voorsprong voor de bezoekers 
stond er na 90 minuten 2-2 op het 
scorebord. 
Argon startte zeer gedreven aan het 
treffen met AFC en binnen een mi-
nuut leverde dat een goede mo-
gelijkheid op voor Patrick Lokken, 
maar de spits wist deze niet te ver-
zilveren. Na een klein kwartier spe-
len, waarin Argon duidelijk de bo-
venliggende partij was en door 
goed combinatievoetbal AFC nau-
welijks aan de bal liet komen, zet-
te de opgekomen rechtsback Rory 
van Gulik Argon op voorsprong. Een 
vlot lopende aanval over de linker-
zijde werd geopend naar Van Gulik 
die met zijn schot AFC-sluitpost Van 
Emmerik bepaald niet kansloos liet, 
maar de doelman zag geen kans de 
inzet te verwerken: 0-1.
Argon hield AFC stevig onder druk 
en de Amsterdammers kwamen niet 
aan aanvallen toe, terwijl de bezoe-
kers keer op keer richting Van Em-
merik op konden stomen want een 
minuut na de 0-1 wist de doelwach-
ter met een uiterste inspanning een 
vlammend schot van Kevin van Es-
sen uit zijn doel te houden. Patrick 
Lokken kreeg zijn tweede moge-
lijkheid van de middag toen Bray-
ton Biekman goed doorzette maar 
zijn voorzet vanaf links werd door 
de spits over het AFC-doel gekopt.
Een minuut

Een minuut na die mogelijkheid wist 
Argon toch de score te verdubbelen 
toen Thabiso van Zeijl over de rech-
terkant doorkwam en zijn lage voor-
zet in het eigen doel gewerkt zag 
worden door AFC verdediger Peter 
Post: 0-2.
Direct na de tweede treffer kwam 
AFC enigszins uit zijn schulp en dat 
leverde bij de eerste beste moge-
lijkheid die de gastclub kreeg een 
doelpunt op. De inzet uit een mak-
kelijk gegeven vrije trap werd in eer-
ste instantie nog geblokt door An-
ton den Haan, maar de rebound viel 

voor de voeten van Sjoerd Jens die 
de bal onhoudbaar achter Kevin 
Rijnvis schoot: 1-2.
Argon behield ondanks de aanslui-
tingstreffer het initiatief en Van Em-
merik werd weer tot een uiterste 
krachtsinspanning gedwongen, dit 
maal door Nicolai Verbiest die een 
vrije trap schitterend over de muur 
krulde maar de doelman zijn ploeg 
op de been zag houden. Snel hierna 
kreeg Argon weer een goede moge-
lijkheid toen Brayton Biekman weer 
goed doorging over links en een la-
ge voorzet richting Patrick Lokken 
gaf maar de spits wist de bal niet vol 
te raken waardoor AFC andermaal 
met de schrik vrij kwam. 
Uit het niets kwam AFC op gelijke 
hoogte toen de ploeg in de 37ste mi-
nuut pas voor de tweede keer voor 
het doel van Kevin Rijnvis kwam en 
de anders zo solide Argon verde-
diging Gideon de Graaf alle tijd en 
ruimte gaf de gelijkmaker binnen te 
schieten. Bijna had AFC tegen de 
verhouding in met een voorsprong 
gaan rusten maar de voet van Rijn-
vis voorkwam een onverdiende ach-
terstand voor Argon in de theepau-
ze.

Tweede helft
Na rust bleef Argon de controle over 
de wedstrijd houden en na tien mi-
nuten spelen in de tweede helft 
kreeg Argon een goede mogelijk-
heid toen een vrije trap vanaf de zij-
kant voor het doel werd gekopt door 
Biekman en Van Gulik een schoen-
maat tekort kwam om zijn tweede 
van de middag te mogen noteren. 
In de slotfase kregen beide teams 
nog een grote mogelijkheid. Een in-
directe vrije trap in de zestien me-
ter van Argon werd door AFC slecht 
ingeschoten en een goede poging 
van Thabiso van Zeijl werd door 
Van Emmerik ternauwernood uit het 
doel gehouden. 

Argon verloor onnodig twee punten 
bij AFC maar het veldspel biedt veel 
perspectief voor de komende wed-
strijden.

De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Cafe de Merel in Vinkeveen heb-
ben Maarten Dulmus en Richard 
Schreurs flink uitgehaald door hun 
partijen overtuigend te winnen van  
Stefan Vos en Anne Beeker die zijn 
favorietenrol geen moment waar kon 
maken. Ook door naar de kwartfina-
les gingen op de valreep Wim Bak-
ker, Bart Hoffmans, Joop Luthart, Ed 
van Heuven, Richard van Kolck, Erik 
Spiering, Jan Eijsker, Rob Gels, Wil-
lem Dokter, Bert van Walraven, Hen-
ny Hoffmans en Tino van Bemme-
len. Op zondag kwamen daar nog 
bij Mees Brouwer en Bertus van 

Veenendaal. Wim v.d. Linden, Dirk 
Verdel, Gijs Rijneveld, Jan Peeters, 
Rene Hoogenboom, Gerry Hozken, 
Jan van Veen en Cor v.d. Kraats wa-
ren de verliezers in deze eerst ron-
de. Geplaatst waren al Bram Koning, 
Nick v.d. Veerdonk, Paul Huzemeier 
en Patrick v.d. Meer. 

Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 12 maart zijn de Open Ronde 
Venen librekampioenschappen. Ie-
dereen kan meespelen. Opgeven 
kan in Cafè De Merel aan Arken-
park Mur 43 in Vinkeveen, tel. 0297-
263562 of per e-mail: 
thcw@xs4all.nl

Dulmus en Schreurs naar de
kwartfinale driebandentoernooi

Jongens Atalante worden 
eerste bij de voorronde
Vinkeveen - Ook Volleybalvereni-
ging Atalante heeft met de wedstrij-
den meegedaan van de drie-/vier-
kamp vorige week zaterdag 5 febru-
ari in de sporthal de Willisstee 

Atalante was de hele dag ingedeeld 
omdat zij met 7 groepen meedeed, 
In de categorie vierkamp meisjes 9 
t/m 11 jaar deed 1 groep van Ata-
lante mee, zij moesten al om 9 uur 
aan de slag en hebben laten zien 
dat ze nu toch ook weer een stap-
je verder waren dan vorig jaar. De 
toestellen deden zij erg keurig en 
kwamen op een 14e plaats, de jon-
gedames 12 t/m 15 jaar waren ook 
al vroeg in de morgen en zij waren 
dit al een beetje gewend, zij behaal-
den een 5e plaats wat betekent dat 
zij door mogen naar de finale op 2 
april aanstaande in Wilnis.

Met de overige groepen van 6 t/m 
8 jaar driekamp waarvan 2 groe-
pen ingedeeld. Dit waren de groe-
pen van de heel kleine meisjes en 
zij draaiden ontzettend goed voor 
de eerste keer dat zij aan deze wed-
strijden meededen. Er was evenwel 
ontzettend veel concurrentie van 18 

andere groepen, zodat de groepen 
van Atalante op een 8e plaats en 
een 10e plaats eindigden, een heel 
mooi resultaat voor deze meisjes. 
De categorie 9 t/m 11 jaar driekamp 
had het heel zwaar, want het was 
een moeilijke oefenstof en er wa-
ren wat zieke meisjes, de groepen 
waren daarom niet helemaal com-
pleet, er moest dus dubbel gedraaid 
worden en dat ging niet altijd lekker, 
maar deze meisjes hebben toch ook 
weer laten zien dat plezier van het 
gymmen vooropstaat. Zij behaalden 
een 14e en 15 plaats.

Dan de jongens die voor de eerste 
keer meededen. Een groepje van 4 
stoere jongens had hard geoefend 
voor deze wedstrijden, alle toestel-
len gingen lekker, de jongens waren 
er vast van overtuigd dat zij het wel 
heel goed hadden gedaan: de oefe-
ningen gingen ook erg goed. 
Bij de uitslag lieten zij toch 6 groe-
pen achter zich. Zij werden echt 1e! 
Wat een verrassing en wat waren de 
jongens blij. Gefeliciteerd, jongens 
op naar de finale op 2 april, ook 
weer in de Willisstee in Wilnis.

Legmeervogels is KDO in 
de slotfase de baas
De Kwakel - Na een zeer rumoerige 
nacht voorafgaand aan de streek-
derby Legmeervogels-KDO konden 
beide ploegen om 14.00 uur onder 
het toezicht oog van ruim vijfhon-
derd toeschouwers aan de streek-
derby beginnen. KDO, nog aantre-
dend zonder de geblesseerde Bart-
Jan van der Jagt, maar met Guido 
van Egmond in de basis, was van 
plan om deze middag niks cadeau 
te geven.
In de eerste helft waren beide ploe-
gen aan elkaar gewaagd en kreeg 
KDO na twintig minuten spelen een 
prima mogelijkheid om op voor-
sprong te komen via Martin Bax. 
Bax kwam oog in oog met de doel-
man van Legmeervogels Patrick 
Brouwer, maar kon helaas de ope-
ningstreffer voor KDO niet maken. 
De wedstrijd was in de eerste helft 
meer spannend dan goed te noe-
men, waarbij zowel KDO als Leg-
meervogels vreesde om deze mid-
dag het onderspit te delven. Met 
een 0-0 stand gingen beide ploegen 
dan ook de rust in.

Bijten
In de tweede helft begon Legmeer-
vogels steeds meer van zich af te 
bijten en was het zaak voor de Kwa-
kelaars om de boel achterin dicht 
te houden. KDO kon er zelf maar 
moeizaam uit komen en hoopte uit-
eindelijk toch één punt over te hou-
den aan de burenstrijd. De wed-
strijd barstte echter los in de slot-
fase, waarbij KDO-linkermiddenvel-
der Timo Kas in de 80e minuut te-
gen zijn tweede gele kaart aanliep. 
Uit de daaropvolgende vrije trap 
wist de spits van de Vogels, Stefan 
van Pierre, de 1-0 in de linkerbene-
denhoek binnen te schieten. 

Een grote domper voor KDO was 
het gevolg en heel Uithoorn ging 
uit zijn dak. KDO probeerde daar-
na onder andere door het inbren-
gen van aanvaller Doron Borger het 
tij te doen keren, maar was niet in 
staat om een vuist te maken. Vlak 
voor tijd was het opnieuw Van Pier-
re die zijn waarde bewees voor Leg-
meervogels en de streekderby defi-
nitief besliste, 2-0.

Overwinning
Zeker op basis van de tweede helft 
was het een terechte overwin-
ning voor Legmeervogels te noe-
men. Voor KDO rest er niets anders 
dan het vizier op de komende wed-
strijd tegen RKDES te richten. De 
Kudelstaarters komen aanstaande 
zondag naar De Kwakel toe en KDO 
zal gebrand moeten zijn op eerher-
stel om zodoende een actieve rol te 
blijven spelen in de derde klasse.

KDO-RKDES
Zondag 20 februari staat de streek-
derby in de derde klasse C op het 
programma, KDO 1-RKDES 1. Als 
alle weergoden meewerken begint 
om 14.00 uur aan de Vuurlijn de bu-
renstrijd tussen De Kwakel en Ku-
delstaart.
Rondom de wedstrijd KDO-RKDES 
zullen er diverse activiteiten geor-
ganiseerd worden om de dag extra 
glans te geven. Door de Kwakelse 
selectie zal er de gehele dag worden 
ingezameld voor het Ronald McDo-
nald Kinderfonds.
Als je ziek bent, wil je als kind je ou-
ders het liefst zo dicht mogelijk bij 
je hebben. En als je een handicap 
hebt, wil je zoveel mogelijk dezelfde 
dingen doen als je leeftijdgenoot-

jes. Dat begrijpt het Ronald McDo-
nald Kinderfonds maar al te goed. 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 
biedt daarom al 25 jaar een helpen-
de hand aan zieke of gehandicap-
te kinderen en hun familie in Neder-
land. 

Er zal door KDO een grote blin-
de poule opgezet worden, waar-
aan iedereen deel kan nemen. Voor 
slechts 1,- euro kunt u een nummer 
kiezen van 1 tot en met 450. Onder 
elk nummer zit een unieke combi-
natie van de rust- en de eindstand 
van KDO 1–RKDES 1 verborgen. 
De winnaar zal maar liefst één derde 
van het prijzengeld uitgekeerd krij-
gen. De overige tweederde zal ten 
goede komen aan het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. Kortom, als al-
le nummers worden verkocht, bete-
kent dit minimaal 150,- euro voor de 
winnaar, maar nog veel belangrijker 
ruim 300,- euro voor het Ronald Mc-
Donald Kinderfonds. Na afloop van 
de wedstrijd zal in de kantine van 
KDO bekend worden gemaakt wie 
zich de trotse winnaar van de blinde 
poule mag noemen. Let op: mocht 
de winnaar niet in de kantine aan-
wezig zijn, ontvangt hij/zij alsnog 
in een later stadium het gewonnen 
prijzengeld.

Daarnaast is er door Ajax een offi-
cieel shirt ter beschikking gesteld 
welke gesigneerd zal worden door 
de gehele spelersgroep van de Am-
sterdammers. Dit prachtige shirt zal 
na afloop worden geveild in de kan-
tine en ook deze opbrengst zal ge-
heel ten goede komen aan het Ro-
nald McDonald Kinderfonds.

De KDO-selectie hoopt op een gro-
te opkomst tijdens KDO-RKDES en 
vertrouwt erop dat eenieder zijn of 
haar bijdrage zal geven aan de goe-
de doelen. Als tegenprestatie kunt 
u een tot op het bot gemotiveerd 
KDO verwachten, dat er alles aan 
zal doen om de punten in De Kwa-
kel te behouden!

KDO 2
KDO 2 heeft afgelopen zondag één 
punt gepakt in Oostzaan tegen OFC 
2. Na tien minuten spelen kwamen 
de Oostzaners op 1-0, maar KDO 
liet het hier niet bij zitten en leek 
in de 25e minuut op gelijke hoogte 
te komen. Echter op onverklaarba-
re wijze werd het zuivere doelpunt 
van Patrick van de Nesse afgekeurd 
wegens ‘buitenspel’. Toch wist het 
tweede in de 35e minuut te scoren 
van Jean-Paul Verbruggen. Op aan-
geven van Elton Shehu schoot Ver-
bruggen ter hoogte van het zestien-
metergebied knap raak in de rech-
terbenedenhoek, 1-1. 

In de tweede helft deden beide 
ploegen niks onder voor elkaar. In 
de 55e minuut kwam OFC opnieuw 
op voorsprong en kon KDO zich 
gaan terug knokken in de wedstrijd. 
KDO toonde veerkracht en kwam in 
de 65e minuut op 2-2 via Paul Ho-
gerwerf. Elton Shehu wist Hoger-
werf uit de kluts op zijn hoofd te be-
reiken en Paul kopte feilloos de 2-2 
tegen de touwen. Na ruim negen-
tig minuten spelen floot de scheids-
rechter af en kon KDO 2 één punt 
bijschrijven. Aanstaande zondag 
speelt het tweede om 11:30 uur 
thuis tegen Sporting Krommenie 2. 
Tegen deze ploeg hebben de Kwa-
kelaars nog een appeltje te schillen, 
want de uitwedstrijd ging op knulli-
ge wijze met 3-0 verloren.

Jim van Zwieten libre- 
kampioen 2-Sterklasse
Mijdrecht - Sportcafé CenS in 
Mijdrecht was afgelopen weekend 
dé biljartarena van De Ronde Ve-
nen. De artiesten die er optraden 
waren: Jim van Zwieten, Hans Bak, 
Cock Verver en Robert Daalhuizen, 
lid van De Paddestoel en Jos Bader, 
lid van CenS.

De dames Aria en Lucia verzorgden 
uit naam van de Biljartfederatie De 
Ronde Venen de papierenlomslomp. 
Zaterdag begonnen de partijen om 
13.00 uur en aan het eind van de 
dag werd de balans opgemaakt. Jim 
won van Hans en Jos, Cock won van 
Jos en Robert.

Beiden gingen met 4 punten huis-
waarts. Robert won van Hans, ver-
loor van Cock, dus ging met 2 pun-
ten op stap. Jos en Hans gingen 
puntloos huiswaarts.  
 
Zondag werd weer om 13.00 uur be-
gonnen en de finalepartij was vast-
gesteld tussen Cock en Jim. 
De beste hoogste speler wordt tij-
dens deze finale steeds beschermd, 
dus Robert en Jos kwamen aan 
de tafel. Robert won in 29 beur-
ten. Cock en Hans kwamen aan ta-
fel, het werd 2-0 in het voordeel van 
Hans.

De partij tussen Jim en Robert was 
een spannende, want in 18 beurten 
was Robert uit. Jim bleef steken op 
34 van z’n 44 te maken caramboles.  
Jos behaalde tegen Hans z’n enige 
winst, de partij duurde 31 beurten.  

Zoals gezegd gaat de finalepartij te-
gen Cock en Jim.  

Jim had tegen Robert net een verlies 
verwerkt, zodat de druk werd opge-
voerd. Ook Cock had een steekie la-
ten vallen, omdat Hans op dat mo-
ment de sterkte was.

Het was een sterke finale want Jim 
zette een mooie prestatie door in 
slechts 15 beurten te finishen. 

Terugkijkend hebben de mannen 
van de Paddestoel er een sportief 
evenement van gemaakt. Iedereen 
ging voor z’n eigen kans, zodat na 
het rekenwerk van de dames ‘wed-
strijdleiding’ pas de uitslag bekend 
kon worden.

Uitslag:
1 Jim van Zwieten 6 pnt.  
 2.101 moy. 152.708 %  
 Kampioen 2010-2011

2 Robert Daalhuizen 6 pnt.  
 1.286 moy. 117.203 %
3 Cock Verver 4 pnt.  
 1.405 moy.  92.461 %
3 Hans Bak 2 pnt.  
 1.237 moy. 102.557 %
5 Jos Bader 2 pnt.  
 1.088 moy.  97.535 %

Hoogste serie: 10 caramboles, Kort-
ste partij 15 brt. Jim van Zwieten.
Iedereen ontving een mooie trofee, 
een bos Rijdes-bloemen en voor 
de winnaar was er de traditionele 
Bocxe-Biljarts cadeaubon.
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Wat doe je met een stukje 
kurk en 16 ganzenveren
Uithoorn - Ja daar gingen we weer 
met 3 meiden en 3 jongens op weg 
naar Huizen. De meiden waren 
Susan, Lotte en Juna  en de jongens 
Vincent, Koen en Max. 6 wedstrijden 
per persoon stonden er op het pro-
gramma in 4 verschillende klassen.
Koen beet de spits af of was het het 
spits, wat maakt het uit als we maar 
prijzen gaan pakken. Vol vertrouwen 
ging iedereen van start zelfs het 
meegekomen publiek had het naar 
hun zin in die warme hal. Halverwe-
ge hadden we al zicht op een aan-
tal podiumplaatsen maar konden 
we dat vasthouden? Voor een aantal 
onder ons lukte dat nou net niet. Ju-
na kwam tot een derde plaats, Koen 
en Susan werden 4e in hun poule.
Vincent moest genoegen nemen 
met een 5e plaats bij de jongens 
in poule c. Maar Lotte maakte het 
echt waar. Met de laatste wedstrijd 

kwam ze tot 23 punten en dat was 
er net één meer dan de nummer 2.
Dus kampioen in de c groep, gewel-
dig de beker was binnen.
En dan  vergeten we nog een klein 
leuk jongetje in het groen, Max is 
zijn naam , 4 weken is hij nu bezig 
met een racket en een shuttle on-
der begeleiding van Hans, we zul-
len hem maar noemen. Want in de 
zaal dacht Eric er anders over. Hij 
pakte mooi de tweede plaats bij de 
jongens in poule J. Vol trots kon-
den we huiswaarts keren, 2 bekers 
gingen mee naar Uithoorn.  Om te-
rug te komen op de kop, je maakt 
er een shuttle van en slaat hem met 
350km/u naar elkaar. 
Op naar het volgende toernooi dan 
hoort u weer van ons en mij, een 
trotse begeleider van de jeugd van 
badmintonvereniging Spaceshuttle 
uit Uithoorn.

Zinderende finale 
Quakeltoernooi
De Kwakel - Een van de grootste 
zaalvoetbaltoernooien van de regio, 
het Quakeltoernooi, beleefde zater-
dag voor de 25ste keer haar finale. 
Vooral bij de heren bleef het tot de 
laatste minuut zeer spannend.

Bij de dames hadden CSW New 
Deco, Futsalmutsen, Pizzeria Pap-
pagallo en TV Koeriers zich ge-
plaatst voor de finale. New De-
co begon tegen Futsalmutsen, die 
halverwege op achterstand kwa-
men. Deco speelde de wedstrijd uit 
en won met 2-0. Pappagallo en TVK 
speelden een boeiende halve fina-
le, waarin TVK met een hard schot 
de winst binnen haalde. De strijd 
om de 3e plek werd een Kwakelse 
aangelegenheid, waarbij Pappagal-
lo op voorsprong kwam, maar Fut-
salmutsen bleef knokken. In de laat-
ste minuut voorkwam de lat de ge-
lijkmaker. De finale ging tussen De-
co en TVK, met veel speelsters van 
CSW. Over en weer waren er kan-
sen, maar Deco opende de score. 
TVK maakte vlak voor tijd gelijk, zo-
dat penalty’s de beslissing moesten 
brengen. New Deco had de zenu-
wen het best onder controle en won 
de finale. Uitslag: 1. CSW New Deco 
2. TV Koeriers 3. Pizzeria Pappagallo 
4. Futsalmutsen.

Spannend
De poule van de heren was onge-
kend spannend met veel goed voet-
bal. Dynojet streed voor wat het 
waard was, maar kon helaas niet 
winnen. Het jonge Prohand had 
nogal eens pech en wist eenmaal te 
winnen. De strijd om de eerste plek 
ging deze avond tussen Intro, Nap-
pies en Mantel Makelaars. De jon-
ge ploeg van Intro bleek een open-
baring deze avond, maar kwam 
net tekort voor de bovenste stek. 
In de allerlaatste wedstrijd zou be-
kend worden wie zich winnaar van 
het Quakeltoernooi mocht noemen. 
Nappies moest winnen om eerste te 
worden en in een ongekend span-
nende wedstrijd zag het hier lange 
tijd naar uit. Nappies kwam tot twee 
maal toe op voorsprong, maar zag 
Mantel weer gelijk komen, die aan 
de uiteindelijke 2-2 genoeg had-
den om eerste te worden. Uitslag: 1. 
Mantel Makelaars 2. Nappies 3. In-
tro Personeel 4. Prohand 5. Dynojet. 
De organisatie kan terugzien op een 
mooi toernooi en wil een ieder die 
dit mede heeft mogelijk gemaakt 
hartelijk bedanken. Zelf stopt de or-
ganisatie er na 25 jaar mee, maar 
wensen zij hun opvolgers veel suc-
ces met de organisatie van het Qua-
keltoernooi. 

Gezellige snertdrive in De Kwakel
De Kwakel - Het was bepaald geen 
snertweer afgelopen zondag, maar 
toch hadden 60 bridgers de weg 
naar Dorpshuis De Quakel gevon-
den om daar met elkaar de strijd 
aan te binden aan de brigetafel.
Voor de meesten was het bridgen 
feitelijk bijzaak, zij kwamen voor de
snert na afloop en zij kregen daar 
geen spijt van. Organisator en ani-
mator Cor Hendrix had 2 lijnen sa-
mengesteld, een A lijn van 14 paren 
en een B lijn van 16 paren.
Over hoe de spellen in de B lijn 
verdeeld waren kan ik geen zin-
nig woord schrijven, maar in de A 
lijn zaten heel veel boeiende spel-
len met aparte verdelingen. Omdat 
er diverse gelegenheidsparen aan-
wezig waren leidde dat nogal eens 
tot biedmisverstanden en dat gaf 
weer mooie scores. Dat ook bij brid-
gen het thuisvoordeel een rol speelt 
blijkt wel uit de uitslag, want zowel 
in de A als de B lijn spelen de win-
naars gewoonlijk op donderdag-
avond hun competitiewedstrijden 
in De Kwakel. In het verslag van de 

BVK van deze week staat o.a. te le-
zen dat Adriaan
Kooyman in een figuurlijk wak was 
terecht gekomen, waarin hij weder-
helft Tiny had meegetrokken. Dit 
bleek echter uitsluitend een truc om 
de concurrentie op deze Snertdrive 
zand in de ogen te strooien, want 
met 68,4% haalden zij op niet mis-
selijke wijze hun gram. 15% lager 
vinden we pas nummers 2 en dat 
waren Marijke en Ger van Praag.
Leny en Jan van der Schot lieten 
deze zondag 16 paren achter zich, 
maar die bevonden zich dan ook al-
le 16 in de B lijn. De glorieuze win-
naars in de B lijn waren Emmy en 
Gerard van Beek met 61,31%. Een 
fraaie 2e plaats was er voor Ploon 
Roelofsma en zus (?) Bep Schuma-
cher met 59,82%. In deze lijn lieten 
Yvonne en Arnold Jongkind zeer 
galant alle andere paren boven zich 
eindigen. Na afloop lieten de deel-
nemers zich de snert met toebeho-
ren zeer goed smaken en werd Cor 
bedankt voor een leuke bridgemid-
dag.

Magere opkomst bij BVK
De Kwakel - Slecht 39 paren be-
volkten de Dorpshuis Arena in De 
Kwakel afgelopen donderdag en 
daar zaten nog diverse combinatie-
paren bij. 
Of het aan het weer lag of aan an-
dere zwaarwegende omstandighe-
den is niet geheel duidelijk, maar 
het was wel opvallend rustig in de 
zaal. Kitty en Huub van Beem voe-
len zich in dit soort omstandighe-
den blijkbaar prima op hun gemak, 
want zij gingen deze avond in de A 
lijn met de denkbeeldigde bloemen 
voor de nummer 1 aan de haal met 
een score van 62%. Rina van Vliet en 
Gerda Bosboom verstevigden hun 
koppositie in de totaalstand aan-
zienlijk door nu 2e te worden met 
56,88%. 

Zij voeren die totaalstand aan met 
57,13% gemiddeld en dat is bijna 
2,5% meer dan de huidige nummers 
2 Eefke Backers en Marianne Kamp. 
De rest staat op een nog grotere 
achterstand. Anneke Karlas en Jaap 
Verhoef noteerden eindelijk weer 
eens een fatsoenlijke score en wel 

56,25% en daarmee werden zij 3e. 
Zij zijn echter nog allesbehalve vei-
lig.Andre Verhoef had moest op het 
laatste moment afhaken en hij werd
vervangen door Adie Voorn, die met 
Dick Elenbaas echter geen potten 
kon breken, waardoor zij troosteloos 
onderaan eindigden met 40,1% en 
zo kelderden naar de 5e stek op de 
totaalranglijst.

B lijn
In de B en de C lijn scoorden de win-
naars exact gelijk en wel 63,54%. In
de B lijn werd die prestatie op tafel 
gelegd door Loes en Frayo Fritschy,
die een aanzienlijk gat sloegen met 
de concurrentie en weer uitzicht 
hebben op promotie. Op zoals ge-
zegd eerbiedige afstand volgden 2 
paren met een score van 56,6% en 
wel Truus en Piet Langelaan en Piet 
v.d. Poel en Gerard de Kuyer. Boven-
aan in de totaalstand is het onge-
kend spannend. Atie en Wan Over-
water gaan aan kop met 54,03% en 
op precies 0,01% hijgen Roel Knaap 
en Greet de Jong in hun nek. Aan de 
onderkant van de daguitslag vinden 

we Tiny en Adriaan Kooyman. Adri-
aan was de week ervoor nog op de 
Weissensee geweest om daar zijn 
rondjes op het ijs te draaien en toen 
Cor dan ook 36,46 liet horen dach-
ten we eerst dat het een rondetijd 
was, even later dat het wellicht zijn
lichaamstemperatuur was, maar het 
bleek toch echt zijn score te zijn en
daarmee sloten Adriaan en Tiny de 
rij. 

Een paar dagen later bleek echter 
dat dit slechts een opmaat was voor 
het echte werk. Zoals gezegd ook 
de in C lijn een score van 63,54% en 
die was er voor Henk
Poll en Wim Maarschalk. Ook Lous 
Bakker en Hans Elias hadden weer 
eens succes, want zij werden 2e 
met 60,76%. Hilly Cammelot en Mie-
neke Jongsma eindigden opnieuw 
op een vermeldenswaardige positie 
en wel de 3e met 55,6%. Die kun-
nen de koffers pakken voor een reis 
naar de B lijn.

Met nog 2 speelavonden voor de 
boeg begint de spanning toe te ne-
men. Wij zijn hier het best tegen be-
stand? 
De tijd zal het leren.

Qui Vive meisjes D1 5e bij 
NK zaalhockeyen
De Kwakel - Na een gewonnen 
districtskampioenschap was Qui Vi-
ve MD1 een nieuwkomer op dit Ne-
derlands Kampioenschap. 

Qui Vive moest de 1e wedstrijd aan-

treden tegen de Graspiepers uit 
Drachten. Al na een paar minu-
ten bleek dat een lastige wedstrijd 
zou worden. De speelsters van Qui 
Vive kregen kansen, maar een uit-
stekende keepster en het houtwerk 

hielden het doel schoon. In 3 tegen-
aanvallen was het 0-3. Ongelooflijk 
maar waar. 
Met steun van de fantastische sup-
portersschare bleven de meiden 
knokken en in de 2e helft kwamen 

Ontknoping nadert bij 
viertallen BV De Legmeer
Uithoorn - Met nog één zitting te 
gaan lijken de kaarten geschud voor 
wat betreft de eerste plaatsen in de 
drie viertallen lijnen. Om de twee-
de en derde treden van de ere po-
dia wordt echter nog volop gestre-
den en is nog niets zeker.
In de A- lijn zette Lesmeister met 
een afgetekende eerste plaats van 
25 punten de concurrentie op vrij-
wel onoverbrugbare afstand met 
hun totaal van 122. De achtervol-
gers Schavemaker en Timmer ble-
ven beiden op 15 punten steken 
en hebben nu respectievelijk tota-
len van 108 en 105. Lesmeister moet 
dus echt wel door het ijs zakken om 
de eindoverwinning te missen! Team 
ten Brink maakte eindelijk weer iets 
van zijn faam waar door met een 
tweede score van 21 punten wat 
beter in de rangschikking te komen. 
Ook team Visser liet even zien het 
toch ook te kunnen, nu een keurige 

derde plaats met 18 punten. Om Co-
bie Bruine de Bruin en de haren nog 
in te halen lijkt het eindschot toch 
iets te laat.

B lijn
In de B- lijn bleef de afstand tussen 
de Jonge en van der Roest gelijk. 
Beiden teams scoorden een top van 
25 punten en kwamen daardoor nog 
vaster op de plaatsen 1 en 2 met to-
talen van 126 en 112.
Breggeman/van Schaick en team 
van Liemt wisselden weer eens stui-
vertje. Nu deden eerst genoemden 
goede zaken met een vierde plaats 
van 20 punten wat hun totaal op 
101 en de voorlopige derde plaats 
bracht. Van Liemt had een “off eve-
ning” met slechts 6 punten. Glou-
demans profiteerde hier optimaal 
van door als derde een uitstekende 
24 punten binnen te halen. Ze pas-
seerden zo van Liemt met 2 pun-

ten, de stand: 92 om 90! In de C- lijn 
is de beslissing al gevallen. Garen-
stroom werd met alweer een rond-
je vijf en twintig onbereikbaar met 
een totaal van 126 punten. Nummer 
twee Tromp liet het er lelijk bij zit-
ten. Een povere 3 punten gaf Het-
ty Houtman cum suis met hun sco-
re van 25 zelfs de kans langszij te 
komen. Beide teams staan nu met 
totalen van 90 op de plaatsen twee 
en drie. Ook Wagenaar profiteerde, 
met hun 22 punten van deze avond 
staan ze met slechts 5 punten ach-
terstand op plaats vier. Enthousiast 
geworden door de wisselende kan-
sen en oplopende emoties? Kom 
dan bridgen bij Bridge Vereniging 
De Legmeer, elke woensdagavond 
vanaf 19.15 uur in de barzaal van 
sporthal de Scheg. Voor inlichtingen 
het secretariaat Gerda Schavema-
ker tel: 0297 567458 of per E- mail: 
niekschavemaker@hetnet.nl 

ze nog terug tot 2-3, maar het ont-
brak aan tijd om de gelijkmaker te 
maken. Wat een tegenvaller.

Gewonnen
De 2e wedstrijd moest dus ge-
wonnen worden van HDM uit Den 
Haag. Deze tegenstander was on-
langs nog verslagen en iedereen 
had het vertrouwen dat we deze 
wedstrijd wel gingen winnen. 

We kregen weer kansen, maar wat 
vele voorgaande wedstrijden wel 
lukte ging nu mis. 
Geen doelpunten en na het 1e te-
gendoelpunt geen rust meer in het 
spel. HDM was wel in vorm en straf-
te alle fouten direct af. Weer 0-3 en 
al het vertrouwen weg. Uiteinde-
lijk werd het 1-4 en waren we uit-
geschakeld voor de finaleplaats. De 
fans en ouders waren nog steeds 
trots, maar de speelsters waren echt 
teleurgesteld.

 Laatste
De laatste wedstrijd voor de 5e/6e 
plaats wilden de speelsters nog 1 
keer laten zien dat ze wel konden 
winnen. Het begin was veelbelo-
vend en na een 2-0 voorsprong leek 
het goed te gaan, maar in een paar 
minuten stond het weer 2-2. Uit-
eindelijk kwamen ze via een snelle 
aanval 2 minuten voor het einde op 
3-2 en was de 5e plaats een feit. Ze 
gingen voor de 1e plaats, maar van-
daag zat er niet meer in.  Dat uit-
eindelijk HDM het toernooi in de fi-
nale van Graspiepers won was een 
pleister de wonde dat ze in een ster-
ke poule zaten. De meisjes van D1 
hebben met het behalen van de 5e 
plaats een fantastische prestatie 
geleverd en mogen terugkijken op 
een erg goed zaalhockeyseizoen. 

Winst en verlies in 1 week 
Atalante JB1
Vinkeveen - Afgelopen woensdag 
moest Atalante JB1 de 1e wedsrtijd 
van de week spelen uit tegen VCH 
JB3 in Hoofddorp.
De tegenstander die in de onder-
ste regione staat van de competi-
tie moest dan ook geen probleem 
zijn voor het toch wel wisselvalli-
ge Atalante JB1. De wedstrijd be-
gon dan ook in de eerste set al ge-
lijk de juiste kant op te gaan voor 
Atalante met een makkelijke 16-25, 
en ook de tweede set was eigelijk 
niet al te spannend met zelfde stand 
als de eerste set 16-25. Omdat Ata-
lante het te gemakkelijk had begon 
ook het spel daar naar te staan met 
als gevolg veel fouten en gemis van 
felheid en naar een rommelige winst 
van 24-26, maar goed met de 3 pun-
ten op zak toch met een goed ge-
voel terug naar Vinkeveen.

De vrijdag was een ander verhaal uit 
tegen VIP JB1 de koploper en hele-
maal naar Purmerend.
Daar aangekomen in het kleine hal-
letje begon Atalante wat nerveus 
aan de wedstrijd tegen een tegen-
stander die groot en sterk was.
De eerste set ging dan ook met veel 
harde smashes en services naar VIP 
toe met 25-11.

In de tweede set wilde Atalante toch 
zoeken naar de ruimte die de tegen-
stander gaf, ze speelde toch veel 
zelfde aanvallen maar dat was mak-
kelijker gezegd dan gedaan zlefs 
met lekkere bloks van Atalante werd 
het 25-13 voor VIP.
De derde set was dan ook alle span-
ning en ontzag voor de tegenstan-
der verdwenen en kon er eindelijk 
lekker vrij worden gespeeld, de te-

genstander begon ook wat makke-
lijker te spelen wat Atalante toch 
veel kansen bood om een setje te 
pikken van de koploper.

Jammer genoeg maakte Atalante 
toch een paar foutjes teveel en ging 
ook de derde set naar VIP met 25-
19.

Dus met een 3-0 verlies terug naar 
Vinkeveen en op maken voor aan-
komende week waar weer wedstrijd 
staat gepland op vrijdag 18 febru-
ari thuis in de Boei tegen VCH JB2 
om 19.00 uur, dus kom eens kijken 
op de vrijdag in de Boei bij Atalan-
te Volleybal.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Aalsmeer - Dinsdag 8 februari 
werd de laatste zitting van de der-
de competitie gespeeld. In de A, met 
zestien paren, werden Gerda Bos-
boom en Nel Hamelijnck eerste met 
59.52%. Ted Brand en Alice Oost-
endorp, vorige week al zo goed, nu 
briljant!, eindigden als tweede met 
58.33%.Vergeef mij mijn opmerking 
van vorige week over uw wankele 
positie (nou ja had wel een beetje 
gelijk) in de A.
Uw krachtsinspanningen de laatste 
twee weken zijn niet voor niets ge-
weest: U blijft in de A.! Compliment!. 
Ach ja des bridge-spels wegen zijn 
ondoorgrondelijk en verwonder-

lijk.Geke Ludwig en Margo Zuide-
ma eindigden als derde met 56.85%. 
Dan de competitie: In de A eindig-
den als eerste van vier: Geke Lud-
wig/Margo Zuidema, met gemid-
deld 54.61%. Greet Overwater/Guus 
Pielage als tweede met 54.36%, Ger-
da Bosboom/Nel Hamelijnck derde 
met 54.35% en Trudy Fernhout/Rita 
Vromen als vierde met 54.29%. Zo-
als ik al zei: het scheelt(de) allemaal 
bar weinig, tienden van procenten 
maar toch: 

De eer is voor Geke Ludwig en Mar-
go Zuidema, zij zijn de winnaars 
van deze competitie. Gefeliciteerd 

dames!. Helaas moeten de onder-
ste vier de A verlaten, tja dat zijn 
de regels en dat is het spel: Frou-
kje Kraaij/Anneke van der Zeeuw, 
Gertrude Doodkorte/Floor Janssen, 
Eugenie Rasquin/Riet Willemse en 
Annet Roosendaal/Rini Tromp tref-
fen dit “droeve lot”. 

B lijn
In de B, met eveneens zestien paren, 
werden Kokkie van den Kerkhoven/
Corrie Smit eerste met 68.45%! Ans 
Pickkers en Loes Wijland volgden 
als tweede met 61.01%. Derde wer-
den Trees Ellerbroek en Mita Maas 
met 54.46%.

De eindstand van de competitie B 
ziet er als volgt uit: Kokkie van den 
Kerkhoven en Corrie Smit eindigden 
als eerste! (vorige week vierde) met 
58.11% gemiddeld. Zij passeerden 
Elly van Nieuwkoop/Jessie Piekaar 
(de gedoodverfde eerste) die ein-
digden als tweede met 56.85%. Rei-
na Slijkoord/Renske Visser werden 
derde met 56.85%. Thecla Maar-
schalk en Rees van der Post sluiten 
de rij promovendi met 56.76%. Van 
harte welkom in de A dames!. Vol-
gende week begint de tweede ron-
de van de laddercompetitie. “Tradi-
tiegetrouw” wordt hier geen verslag 
van gemaakt: tijd voor een kort re-
ces vind ik. Ook spelen bij Harten-
vrouw? Inlichtingen bij de secretaris 
Mieneke Jongsma, telefoonnummer 
0297-565756.




