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Bewuste misleiding of dom gestuntel?

Prachtige monumentale
platanen gekapt en vernield
Mijdrecht - Boos is ze, heel boos,
Mascha Portier-Koopmans van de
Bozenhoven in Mijdrecht. Oorzaak:
“Aannemersbedrijf Spelt heeft vorige week dinsdag - zonder vergunning - een monumentale plantaan
gekapt en een ernstig beschadigd”,
aldus Mascha. Dankzij het ingrijpen
van haar en meerdere omwonenden
is de tweede prachtige boom, waar
ze al mee bezig waren, gespaard gebleven maar is het de vraag of de
boom deze aanval overleeft. Op bijgaande foto ziet u de nog behouden
boom en de rest van de reeds gekapte boom. Deze prachtige bomen/
sataan stonden aan de Bozenhoven
op het oude schoolplein van de al jaren leegstaande school met de bijbel. Mischa: “De illegale kap is nu
stilgelegd door gemeentehandhaving. Dit dankzij diverse telefoontjes
van omwonenden en mijzelf. Een
boom staat nog gehavend op zijn
plaats. Na onderzoek blijkt dat deze bomen wél degelijk beschermd
zijn/waren.

Provincie
zoekt nieuwe
zwemplekken
Lees In de provincie

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

www.fdmijdrecht.nl
Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
Zie onze nieuwe website:
www.c-rvanderwilt.nl
Bozenhoven 65-67 Mijdrecht. Telefoon 0297 - 24 24 24, Fax 0297 - 27 40 00

EXTRA KOOPJE

Bij de gemeente vertelden ze me dat
de uitvoerder van aannemer Spelt
heeft gebeld met de vraag of hij
de bomen in ‘zijn voortuin op nummer 16’ mocht kappen. Een niet al te
ijverige gemeentemedewerker heeft
toen gezegd dat hij op dat nummer
niks kon vinden dus dat ze hun gang
maar moesten gaan. De school/het
perceel is nummer 16A en dat staat
ook in koeie(n)letters op de school”,
aldus Mischa.

Kipfilet
Ruim 25 jaar een begrip in de regio!
kilo

500

Turkoois 32 | 3643 AJ Mijdrecht | T 0297 568 661 | www.verleun-advocaten.nl

hOGE BElOnInG!!

Gert Stronkhorst, keurslager

Groen
“Ik heb ze nogmaals het Welstandsbesluit en het bestemmingsplan/besluit voorgehouden: Het beleid is gericht op beheer en conservering, behoud en versterking van het groene
karakter voor Bozenhoven (en Hofland). Bozenhoven en Hofland gelden als bijzondere onderdelen van
de gemeente. Veel panden hebben
voortuinen die een groen profiel maken. Er gelden ook redelijke eisen
van welstand, gebouwen ontsieren
openbare ruimte, vandaar de groeneis. Bovendien is het doel de woonbestemming en moeten lelijke gebouwen uit beeld blijven. Wat is dit?
Bewuste misleiding of gestuntel?
Voor de verdere kap wordt dus
straks volgens de gemeente een

INFO@FIDICE.NL

Amstelplein 75, Uithoorn
www.gertstronkhorst.keurslager.nl

Wij zijn Met spoed op zoek naaR een seRieuze

BEZORGER/STER
VOOR hET InduSTRIEGEBIEd MIjdREchT.
Heb je tijd op woensdagmiddag en wil je goed verdienen?

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

vergunning aangevraagd door Spelt
en zal die gepubliceerd worden. Op
verdere kap staat een dwangsom
van 10.000,-- heb ik net vernomen
van ambtenaar Van Goor van handhaving. Ik ga nu met de juridische
afdeling praten om te vragen om

boetes en oplossingen. De eventuele
vergunning zal ik aanvechten en ik
hoop dat velen mij zullen steunen”,
aldus Mascha Portier-Koopmans.
Vervolg elders in deze krant
bij Reactie van een lezer.

Bel dan snel: 0251-674433 en vraag naar Rogier of Marco
(tijdens kantooruren)

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

Ondanks stel vervelende meerstemmers toch duidelijk beeld

Enquête over zondagopenstelling
supermarkten een groot succes
De Ronde Venen - Vorige week lieten wij u al weten dat met het 'op papier' stemmen, dus met het invullen
van een bon in de krant, een grote meerderheid tegen het plan van
een deel van de Rondeveense gemeenteraad is, om de supermarkten
in De Ronde Venen toestemming te
geven om op zondag hun deuren te
openen. Maar dit ‘nee’ komt hoofdzakelijk uit de kerkelijke hoek. Enveloppen vol bonnen werden namens kerkgenootschappen afgegeven door de christelijke jongerenverenigingen. Het fanatisme vanuit dit
nee-kamp is heel duidelijk merkbaar.
Zelfs brieven kwamen bij ons binnen
met fragmenten uit de bijbel. Ook
kreten als: 'blijf af van onze zondagsrust', of ‘de zondag is voor het gezin’.
Op verzoek creëerden we vanaf vorige week woensdag ook de mogelijkheid om digitaal te stemmen, dit omdat zoals werd beweerd, je daar 'de
jongeren' meer mee bereikte.
Drukbezocht
Wel, de site werd drukbezocht. Maar
helaas ook door een negental personen dat het nodig vond om honderden keren te stemmen. We hadden
echter een beveiliging ingebouwd
zodat we, nadat we een check hadden uitgevoerd, het volgende resultaat konden vaststellen:
Ja-stemmers: 1862 waarvan 1271

dubbelstemmers, blijft er over: 591
echte stemmen.
Nee-stemmers: 3070 waarvan 2707
dubbelstemmers, blijft er over: 363
echte stemmen. We hebben dit ook
maandagavond jl. doorgevoerd in
de tabel, waardoor de teller hierdoor
weer is zoals het hoort. In procenten
is het digitaal 62% ja-stemmers en
38% nee-stemmers.
Positief
Op papier zijn het nu: 459 nee-stemmers en 108 ja-stemmers. Alles bij
elkaar zijn er nu 1521 stemmen uitgebracht, waarvan 54% nee zegt en
46% ja. Positief punt voor de supermarkten: gezien toch de vele reacties van het ja-kamp is het waarschijnlijk zeer rendabel voor hen om
de deuren te openen op zondag.
We gaan nog één week door: nog
één week krijgt u de gelegenheid om uw mening kenbaar te
maken. Dus heeft u nog niet gestemd: vul de hiernaast geplaatste bon in of ga naar onze site:
www.meerbode.nl en vul daar de
bon in. Heel veel stemmen uitbrengen vanaf je computer heeft geen
zin, we halen ze eruit. Nu hebben
we ook een extra instelling op de
computer zodat u, nadat u heeft gestemd, dat de eerstvolgende zes dagen niet nogmaals kan doen. Zondag sluiten we de stemming.

Wilt u op zondagmiddag de
supermarkt open in de ronde Venen ?

ja,

dat zou ik graag willen
Reden:_ __________________________________________
______________________________________________________

nee, dat hoeft van mij niet!
Reden:____________________________________________
______________________________________________________

naam:__________________________________________________

KiJK OP www.meeRbOde.Nl

Officiële mededeling:
KeuKens tegen
alles-moet-weg-prijzen
Bij Keuken Kampioen wordt alleen deze week een alles-of-nietsverkoop van showroom- en voorraadkeukens gehouden.
De reden hiervoor is dat deze modellen plaats moeten maken voor de
nieuwe collectie. Dit is een unieke kans voor u om uw droomkeuken aan te
schaffen met kortingen die kunnen oplopen tot wel 70%. En met
modellen die zelfs tegen elk aannemelijk bod weg mogen. De directie
van Keuken Kampioen laat weten dat deze verkoop niet bedoeld is voor
handelaren, uitsluitend particulieren kunnen deze keukens aanschaffen.

Deze uitverkoop is alleen deze week geldig in:

Mijdrecht, industrieweg 38 (naast Karwei), 0297-27 38 38
Kijk voor adressen en openingstijden op www.keukenkampioen.nl

ADVERTEREN?
IN DE

woonplaats:____________________________________________
leeftijd:________________________________________________
aantal_personen_:________________________________________
Stuur_of_breng_de_bon_naar:__ Redactie_Nieuwe_Meerbode_
_
Anselmusstraat_19,_3641_AM_Mijdrecht

INfoRmATIE:
✆ 0297-581698
✆ 06-53847419
✉ VERkoopmIjDREchT@
mEERboDE.Nl

VANAF NU�
KUNT U EEN�
KABAALTJE
OPGEVEN VIA
INTERNET

GA NAAR
MEERBODE.NL

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngen

openIngstIjDen
gemeenteHuIs:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 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 gesloten.
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
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
Actueel.
RectIfIcAtIe
Door De Nieuwe Meerbode is op woensdag 8 februari 2012 een publicatie van de gemeente De Ronde Venen
fout gepubliceerd. Het betreft het ‘voornemen tot weigering Omgevingsvergunning uitgebreide procedure’
voor het plan De Hoef Westzijde 33 (naast) in De Hoef.
De juiste publicatie is:
VooRnemen tot WeIgeRIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 3 februari 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

De Hoef
De Hoef Westzijde
33 (naast)

Bouwen van een onderheide
betonvloer

Bouwen
Afwijken bestemming

W-2011-0310

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen)
naar voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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 ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

seRVIcepunt Wonen,
WelZIjn en ZoRg

straatnaam

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.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@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

Abcoude
De Weert 1

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Vervangen van een overkapping

Bouwen

W-2012-0059

6-2-2012

Bouwen van een nieuw poldergemaal

Bouwen
Inrit/uitweg

W-2012-0058

6-2-2012

mijdrecht
Constructieweg 22

Veranderen van de inrichting

W-2012-0054

2-2-2012

Industrieweg 15
Oosterlandweg 17
(achter)

Plaatsen van een reclamezuil
Aanleggen van een tijdelijk
weilanddepot

Bouwen
Milieuvergunning
Bouwen
Aanleg

W-2012-0056
W-2012-0057

1-2-2012
2-2-2012

Bouwen

W-2012-0060

6-2-2012

De Hoef
Kromme Mijdrecht 26

Vinkeveen
Scholeksterlaan 37

Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde en een dakopbouw
aan de achterzijde van het
dakvlak

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
mijdrecht
Constructieweg 66
Vinkeveen
Aetsveld 17
Herenweg 61 A t/m C

Muijeveld 85

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Realiseren van een intere
verbouwing

Bouwen

W-2011-0568

2-2-2012

W-2011-0635

2-2-2012

W-2011-0624

6-2-2012

W-2011-0634

2-2-2012

Vergroten van een woning met
een dakopbouw

Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Slopen van vrijstaande bergingen Slopen
en in het hoofdgebouw diverse
wanden, muren, plafonds en
trappen
Vergroten van een woning met
Bouwen
een dakopbouw
RO (afwijken
bestemming)

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen - uItgeBReIDe pRoceDuRe
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:
straatnaam
mijdrecht
Veenweg 162

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr. Verzenddat.
vergunning

Aanleggen van een nieuwe
ontsluiting RWZI

Milieu

W-2011-0516

6-2-2012

De belanghebbende 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.

VAn RecHtsWege VeRleenDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunning is verleend:
straatnaam

Aard van het project

Wilnis
Herenweg 182

Renoveren van een kantoorpand, het bouwen
van 6 appartementen, het slopen van een
werkplaats en het verplaatsen van het
trafogebouw

Vergunningsnr.

Verzenddat.
vergunning

W-2011-0392

9-2-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de omgevingsvergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het
besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening
ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
AAngeVRAAgDe eVenementenVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
Datum + tijdstip

evenement

21 t/m 28 mei 2012
AJOC Festival 2012
25 mei: 20.00 tot 1.45 uur
26 mei: 20.00 tot 1.45 uur
27 mei: 20.00 tot 1.45 uur
28 mei: 11.00 tot 21.00 uur

locatie

Activiteit

Bovendijk 36/38
(3648 NM) in Wilnis

Versterkt geluid

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
InRIcHtIng tIjDelIjke BeRgIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 6 februari 2012 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 GroenWest vergunning
hebben verleend om de tijdelijke bergingen in te richten aan de Bisschop Koenraadstraat en Anselmusstraat
in Mijdrecht. Dit in verband met de vervanging van 38 bergingen aan de Midrethstraat, Van Wassenaerstraat
en Bucho van Montzimastraat te Mijdrecht in opdracht van GroenWest. De vergunning geldt voor de periode
van 15 februari 2012 tot en met 17 april 2012. Het werkadres is Midrethstraat (3641 CB), Van Wassenaerstraat
(3641 BC en 3641 BD) en de Bucho van Montzimastraat (3641 BB) in Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke
berging is Bisschop Koenraadstraat (3641 AA) en de Anselmusstraat (3641 AM) in Mijdrecht. 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 bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van
een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
RouteRIng geVAARlIjke stoffen gemeente De RonDe Venen
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Als die route is vastgesteld mag transport van
bepaalde soorten gevaarlijke stoffen als propaan, LPG en grote hoeveelheden vuurwerk alleen binnen de gemeente De Ronde Venen plaats vinden als de bestemming aan de vastgestelde route ligt. Transporten buiten
deze route om zijn alleen toegestaan als daarvoor ontheffing is verleend én de bestemming in de gemeente De
Ronde Venen ligt. Doorgaand verkeer van en naar andere gemeenten wordt in principe niet toegestaan. Voor
de voormalige gemeente Abcoude gold al een dergelijke routering gevaarlijke stoffen, deze routering wordt
nu uitgebreid tot het hele grondgebied van de gemeente De Ronde Venen. Vanaf 17 februari 2012 tot en met
29 maart 2012 ligt het ontwerp ter inzage. U kunt dit ontwerp inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met adviseur externe veiligheid van de milieudienst, bij dhr. C. Roodhart, via telefoonnummer 0346 26 06 46.
Zienswijze
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt de gemeenteraad belanghebbenden
in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode hun zienswijze in te dienen over het ontwerp.
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen p/a
Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen.
VeRgADeRIng commIssIe Algemene BestuuRlIjke ZAken / fInAncIën 16 feBRuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 3 februari 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 8 december 2011
5. Punten voor de raad van 5 maart 2012
a. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, raadsvoorstel 0002/12
De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor de
komende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten op
het gebied van veiligheid. Bij de behandeling wordt ook de memo kader veiligheidsstrategie 2012-2014 betrokken.
b. Uitbreiden uren portefeuille wethouder Spil, raadsvoorstel 0078/11
In verband met de noodzakelijke intensieve bestuurlijke inzet en daadkracht met meerdere onderwerpen binnen de portefeuille van wethouder Spil, wordt voorgesteld de omvang van de portefeuille qua ureninzet uit te
breiden van 0,6 naar fulltime.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7. Sluiting

Hoe brandveilig bent u?
Als er brand uitbreekt…
a. Pak ik mijn dierbaarste foto’s en sieraden.
b. Bel ik de brandweer en wacht rustig af.
c. Pak ik de sleutel en vlucht het huis uit.

Doe de test op www.watdoejijbijbrand.nl
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Nieuwe zwemplekken
gezocht, denkt u mee?

Nu nog ijs,
maar in de zomer…
De sloten zijn nog bevroren en
er werd de afgelopen weken
druk geschaatst op onze open
wateren. Toch is de provincie
Utrecht alweer druk bezig met
de zomer. Want als er over
een paar maanden ineens een
hittegolf is, moeten er in de hele
provincie voldoende veilige en
schone zwemwaterplekken in de
open lucht zijn.

PS

Uit onderzoek van de provincie
is gebleken dat er vooral in de
omgeving van de steden een
tekort is aan zulke zwemlocaties.
Door klimaatverandering en
hittestress (oftewel: overmatige
warmte in dichtbebouwde
gebieden) worden de
mogelijkheden om verkoeling te
krijgen nog belangrijker.
De provincie Utrecht zet zich

Meer informatie: www.provincieutrecht.nl/zwemwater

‘Hoe meer, hoe beter’

Dursun Kiliç (Statenlid PvdA): “Een leuk
initiatief, om inwoners van de provincie
Utrecht zelf zwemwaterplaatsen te laten
aandragen. De PvdA ondersteunt dit dan
ook van harte. Hoe meer burgers bij
belangrijke zaken worden betrokken, hoe
beter. Hoe meer hoe beter geldt trouwens
ook voor het zwemwater. Ik ben opgegroeid
in de Achterhoek en daar hadden we
altijd wel een beek om in te zwemmen
bij warm weer. Schoon zwemwater,

GS

in zoveel mogelijk veilige en
schone zwemwaterplekken aan
te bieden.
Rechtsonder op deze pagina
vindt u daarom de officiële
bekendmaking van de
zwemplekken die de provincie
voor dit jaar heeft aangewezen.

het was er in overvloed. Het zou
mooi zijn als dat hier ook zo was.
Zowel om in te zwemmen als voor
het milieu. Daarom hoop ik dat
veel mensen uit de provincie
aan deze oproep gehoor geven
en zelf geschikte zwemlocaties
indienen. Ikzelf ga het zeker onder
de aandacht brengen in mijn
sociale omgeving en via
Twitter!”

‘Veiligheid en gezondheid
staan voorop’

Gedeputeerde Ralph de Vries:
“Zijn er plekken in uw directe
omgeving waarvan u vindt
dat het zonde is dat daar geen
zwemwater is of kent u iemand
die een geweldig idee heeft over
zwemwater? Laat het ons weten!
Het eerste criterium voor een
nieuwe zwemwaterlocatie is of er
een groot aantal zwemmers
op de locatie verwacht
kan worden. Pas als
dat het geval is,

wordt gelet op onder andere veiligheid en
waterkwaliteit. Om te beoordelen of een
aanvaardbare waterkwaliteit haalbaar is,
wordt een zwemwaterprofiel opgesteld en
moet de waterkwaliteit gedurende minimaal
twee badseizoenen worden gemonitord.
Uiteindelijk nemen Gedeputeerde Staten een
besluit over het aanwijzen van een locatie. De
looptijd van de procedure voor de aanwijzing
is dus minstens twee jaar. Dat is lang,
maar de zorgvuldigheid is in het belang
van de veiligheid en gezondheid van
zwemmers.”

De provincie Utrecht vindt het
belangrijk dat u op voldoende
plaatsen veilig kunt zwemmen
en daar hebben we uw hulp bij
nodig. Met Inspraak Nieuwe
Stijl, die al bij verschillende
overheidsorganisaties wordt
gehanteerd, willen wij de
creativiteit en deskundigheid van
onze inwoners graag benutten
bij het ontdekken van nieuwe
zwemwaterlocaties.
Zijn er plekken in uw directe
omgeving waarvan u vindt dat
het zonde is dat daar geen
zwemwater is? Laat het ons
weten! De provincie kijkt dan
samen met de waterbeheerder
of de locatie kan worden
aangewezen. Natuurlijk moeten
de locaties aan richtlijnen

voldoen, zoals veiligheid en
waterkwaliteit, maar laat u zich
daar niet door weerhouden
te reageren, ook als u niet
zeker weet of uw perfecte
zwemwaterlocatie hieraan
voldoet.
Denkt u met ons mee? Wij zien
uw reactie graag tegemoet via
zwemwaterlocaties@provincieutrecht.nl. Natuurlijk kunt u ons
ook bereiken via postbus 80300,
3508 TH Utrecht en
030-2582682.

Kennisgeving
Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz);
conceptlijst van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater in de provincie
Utrecht voor het zwemseizoen 2012.
Gedeputeerde Staten van Utrecht maken bekend dat gedurende de
periode van 15 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 de conceptlijst
van zwemwaterlocaties in oppervlaktewater 2012 in de provincie
Utrecht ter inzage ligt.
Aanwijzing zwemwaterlocaties
De provincie Utrecht wijst voor het zwemseizoen 2012, van 1 mei tot
en met 30 september, 26 zwemgelegenheden in oppervlaktewater
aan. Deze locaties met de officiële functie Zwemwater liggen zowel
in rivierarmen (rivierwater) als in binnenwateren. De locaties
worden gedurende het zwemseizoen gecontroleerd op hygiëne en
veiligheid voor de zwemmers. Daarnaast wordt de kwaliteit van het
zwemwater tweewekelijks bemonsterd. Zonodig kan de provincie een
waarschuwing of negatief zwemadvies instellen. Locaties die niet zijn
aangewezen door de provincie worden niet gecontroleerd. Zwemmen
op deze locaties wordt dan ook ontraden.
Het aanwijzen van zwemwaterlocaties dient jaarlijks vóór aanvang
van het zwemseizoen te gebeuren op grond van de Wet hygiëne en
veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). In de
besluitvorming wordt de conceptlijst ter inzage gelegd en is er de
gelegenheid tot inspraak middels het indienen van zienswijzen op de
conceptlijst. Op deze wijze betrekken wij het publiek bij de aanwijzing
en afvoering van zwemwaterlocaties in de provincie Utrecht.
Inzien en opvragen stukken
De lijst ligt tijdens kantooruren ter inzage op het provinciehuis van
Utrecht, Pythagoraslaan 101, Utrecht. De stukken zijn tevens in te zien
via de website van de provincie: www.provincie-utrecht.nl/actueel/
bekendmakingen.
Gedurende de termijn van ter inzage legging kunnen
belanghebbenden schriftelijk een zienswijze omtrent de conceptlijst
naar voren brengen. De zienswijze dient te worden gezonden aan:
Gedeputeerde Staten van Utrecht, afdeling Vergunningverlening
en Handhaving, postbus 80300, 3508 TH Utrecht of e-mailadres
Zwemwaterlocaties@provincie-utrecht.nl.
Inlichtingen:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. P. Cuijpers
van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving,
telefoonnummer 030 – 258 36 32.

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
29 februari. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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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.

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

dOkTERSdIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen
worden gedaan vanuit de huisartsenpost in Woerden, tel. 0900-4701470.
Dit geldt voor het hele weekend,
feestdagen en voor werkdagen van
17.00 u. tot de volgende dag 8.00 u.

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.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

De Ronde Venen - Vereniging de
Christenvrouw afdeling De Ronde
Venen hoopt op D.V. donderdag 23
februari a.s.. haar jaarvergadering te
houden. Voor de pauze zijn de verslagen van secretaresse en penningmeester, daarna volgt de bestuursverkiezing. Na de pauze zal
het spel bingo gespeeld worden.

Mijmeringen

Het belooft een gezellige en ontspannen avond te worden. Iedereen is van harte welkom. Aanvang
20.00 uur en de koffie staat om
19.45 uur klaar in gebouw ’t Kruispunt bij de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Koningin Julianalaan 22 in Mijdrecht. Iedereen is van
harte welkom!

Wijziging openingstijden
Bibliotheek Wilnis
Wilnis - De openingstijden van de
Bibliotheek Wilnis worden tijdelijk
aangepast.
Vanaf 1 maart is de bibliotheek op
zaterdag gesloten. Op woensdagen vrijdagavond zal er een beperkte dienstverlening zijn. Er zijn dan
alleen vrijwilligers aanwezig, maar
géén bibliothecaris. Op de woensdag- en vrijdagmiddag zal er wel de
volledige dienstverlening zijn zoals

u van de bibliotheek gewend bent.
Vanaf 1 maart gelden de volgende
openingstijden:
maandagavond 19.00-20.30 uur:
beperkte dienstverlening;
woensdagmiddag 14.00-17.00 uur:
volledige dienstverlening;
vrijdagmiddag 14.00-17.00 uur:
volledige dienstverlening;
vrijdagavond
19.00-20.30
uur:
beperkte dienstverlening.

dIERENHuLp

VALENTIJN

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 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

STICHTING dE bAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-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),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Volop wintersale bij
Big L jeans in Aalsmeer
Aalsmeer - Vanaf nu is het volop
wintersale bij Big L, kortingen tot
maar liefst 70%. Nog enkele weken
en dan maakt Big L ruimte voor de
zomercollectie , dus nu nog even
snel korting scoren op de winterkleding. Zo aan het begin van het nieuwe jaar is dat toch lekker meegenomen, en we zitten tenslotte nog midden in de winter op dit moment zelfs
zeer koud. Bigl L is 600 vierkante
meter shopplezier, dus voor iedereen moet er wel wat te vinden zijn.
Een etage vol met de meest trendy
mode voor de kids en dames vindt u
op de eerste verdieping, op de benedenetage vindt u alles voor de
heren. Het voordeel van Big L is dat
je aangekleed kan worden van A tot
Z, u hebt dus alles in 1 winkel en dat
is wel zo lekker.

Vereniging de Christenvrouw
houdt jaarvergadering

Nieuwe kinderafdeling
Sinds eind november is Big L uitgebreid met een nieuwe kinderhoek.
Op de 1ste etage is er een groot
deel bijgekomen, speciaal voor de
kindjes.
De merken Gsus, Cars, Garcia en
nieuw dit seizoen Outfitters Nation
vullen de hoek voor de kids. Deze
merken zijn verkrijgbaar voor zowel
de jongens als de meisjes..
Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte gehouden van
de laatste ontwikkelingen en acties van Big L: schrijf u dan in voor
de Big L Nieuwsbrief. Het enige wat
er moet gebeuren is even te surfen
naar www.bigl.nl en de rest wijst
zich vanzelf. U vindt Big L aan Zijdstraat 61 in Aalsmeer.

Door Flavoring
Soms zijn er van die weken dat ik niet weet waarover ik wil schrijven,
er is dan gewoon te veel keus. Afgelopen week was zo’n week waarin het ene na het andere onderwerp voorbij kwam. In mijn hoofd blader ik dan door al deze mogelijke onderwerpen heen.
Ik kijk altijd terug wat ik de week daarvoor heb geschreven, wat ik
heb meegemaakt in de afgelopen dagen, en wat voor actueel nieuws
er is. Deze column zou dan een combinatie moeten worden van het
winterweer en de vorst waar we even afscheid van moeten nemen, de
schoolrapporten van de lagere school tot aan een warmer onderwerp,
namelijk de dag van de liefde, Valentijnsdag.

Bent u op zoektocht
naar uw voorouders?
De Ronde Venen - Van alles reeds
geprobeerd en dan toch toe moeten geven dat het, zonder de hulp
in te roepen van anderen, ongetwijfeld een vraagteken zal blijven. Er is
een redelijke kans dat deze aanhef
u bepaald niet vreemd in de oren zal
klinken. Leden van de werkgroep
genealogie binnen de Historische
Vereniging De Proosdijlanden hanteren een geheel ander uitgangspunt: niet geschoten altijd mis. Op
maandagavond 5 maart a.s. zitten
zij opnieuw klaar achter de computer om u de helpende hand te bieden met de zoektocht naar uw verre voorouders en ze hopen dan net
zo succesvol te kunnen zijn als dat
in januari het geval was.

U moet maar zo denken, twee weten
meer dan een en bovendien steekt u
er altijd wel wat van op. Om gebruik
te kunnen maken van deze Genealogie-Helpdesk vragen wij u om
u vooraf aan te melden, voor meer
informatie of vragen mailt u naar
stef.veerhuis@caiway.nl
Dat wil geenszins zeggen dat het
karakter van de maandelijkse inloopavond zich wijzigt. Eenieder, lid
of geen lid, is van harte welkom om
even binnen te komen lopen in het
onderkomen van de werkgroep genealogie in Verenigingsgebouw De
Boei in Vinkeveen. Hun Oudheidskamer is open vanaf 19.15 uur en de
toegang is gratis.

Heropening Kruidvatwinkel in Mijdrecht

Mijdrecht - Kruidvat opent vandaag haar vernieuwde winkel aan
het Raadhuisplein 4-6 in Mijdrecht.
De vernieuwde winkel biedt klanten het vertrouwde voordeel in een
moderne en zeer toegankelijke winkelomgeving. Door de overzichtelijke en logische presentatie vinden klanten gemakkelijk hun weg in
de winkel. De winkel behoort tot de
nieuwe generatie Kruidvat-winkels,
waarmee de drogisterijketen zich
nog sterker wil onderscheiden in
de health- & beauty-markt. Het vernieuwde winkelconcept wordt uitgebreid naar alle Kruidvat-winkels.

Trots
Winkelmanager Berrie de Wit is
trots op zijn vernieuwde winkel. “In
de winkelformule van Kruidvat staat
de klant centraal. Zo is de winkel
erg overzichtelijk en toegankelijk,
uiteraard met het bekende voordeel
en de verrassende aanbiedingen
die klanten van ons zijn gewend. Zij
kunnen bij deze Kruidvat-winkel terecht voor een verrassend en betaalbaar assortiment in een nieuwe
en moderne winkelomgeving. Bele-

ving, uitstraling en toegankelijkheid
staan hier centraal. We nodigen iedereen dan ook van harte uit een
kijkje te komen nemen in onze vernieuwde winkel!”
Verrassend, voordelig
én toegankelijk
De vernieuwde winkel wordt gekenmerkt door een moderne uitstraling,
waarbij producten en aanbiedingen
zo zijn gepresenteerd dat klanten
intuïtief vinden wat zij zoeken. De
logica van de klant is het uitgangspunt in de presentatie van producten. Naast de haarstyling-producten
en shampoo staan nu bijvoorbeeld
ook de föhns gepresenteerd.
Vernieuwend is het complete assortiment voor mannen overzichtelijk bij elkaar aan het begin van de
winkel: variërend van aftershave tot
dagcrème. De babyproducten staan
achter in de winkel, zodat (aanstaande) moeders in alle rust het
assortiment kunnen bekijken. In het
hart van de winkel worden de wekelijkse acties en aanbiedingen op een
toegankelijke wijze gepresenteerd.

Om even bij Valentijnsdag te blijven hangen, vind ik wel toepasselijk.
Een beetje warmte en liefde in een koude februarimaand kan geen
kwaad. Van jongs af aan vond ik Valentijnsdag fascinerend, toentertijd ging het alleen maar om het sturen van een kaartje aan je geheime liefde en dan wel anoniem natuurlijk. De teleurstelling als er geen
kaartje op de mat lag voor mij die dag, en later de vreugde ervaren
als er wel mooie rode enveloppen op mijn mat lagen te wachten. Een
rode envelop is toch veel aangenamer dan die bekende, blauwe envelop die de meesten van ons net hebben ontvangen.
Inmiddels is Valentijnsdag een groot commercieel circus geworden,
waar de detailhandel gretig gebruik van maakt. Ik kan het ze niet
kwalijk nemen en stiekem word ik wel vrolijk van alle etalages die
versierd zijn met rode harten, rozen en nog meer zoetigheid. Ik moest
helemaal lachen van de week toen ik een radioreclame hoorde, ingesproken door Robert ten Brink. Het ging in de trant van ‘voor alle dames voor wie de man nog geen rozen heeft besteld, mail nu naar de
valentijnshelpdesk’.
Een schot in de roos dacht ik, precies zo een vent heb ik thuis zitten.
Een man die Valentijnsdag grote onzin vindt en graag verkondigt dat
het niet gaat om cadeautjes op een specifieke dag als 14 februari. Op
zich heeft hij daar helemaal gelijk in, je hoeft je liefde niet te bewijzen op een dag als Valentijnsdag. Elke dag lief zijn voor elkaar in de
breedste zin van het woord is veel waardevoller, maar een kaartje of
lief smsje op Valentijnsdag sla ik zeker niet af.
Maar nu lees ik net op internet dat Withney Houston is overleden,
een groot zangeres die de prachtigste liefdesliedjes heeft gezongen.
Geen Valentijnsdag meer voor haar, en voor het publiek en fans geen
nieuwe liedjes meer die van haar hand zullen komen. Net zoals Michael Jackson er niet meer is, zal ook dit een groot gemis zijn in de
popmuziek. Het werkt namelijk een beetje raar in deze wereld.
Op het moment dat je als artiest dood gaat, lijkt het wel of je hele
oeuvre daarna veel meer gewaardeerd wordt en op de juiste waarde wordt geschat. Dus de uitreiking van de Grammy’s, de belangrijkste muziekprijs zal in het teken staan van Withney Houston. En ik verwacht dat we de komende tijd veel van haar muziek zullen horen op
de radio en dat is dan ook het enige positieve aan dit trieste nieuws.
Didn’t she almost have it all?

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:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten
witte sokjes, achter poten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Rietgans: zwarte kat met witte onder de kin.
Gevonden:
- Vinkeveen, Braambrugse Zuwe: kitten, grijs-wit.
- Mijdrecht, Borsaliastraat: kat; lichtrood met wit.
- Mijdrecht, Hoofdweg: Rood-witte kater.
- Uithoorn, Albert Verweijlaan: rode kat met witte buik en
witte snuit.
- Vinkeveen, Groenlandkade: zwart-witte kater met witte bef
en pootjes.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

pagina 8

Nieuwe Meerbode - 15 februari 2012

Ondanks vragen van de raad: Actie kaalslag gaat gewoon verder

COLUMN

STICHTING
College: “We zullen bekijken in hoeverre
DE BOVENLANDEN
bewoners inbreng kunnen hebben”
De Ronde Venen - Zoals u vorige
week in deze krant heeft kunnen lezen, was de gemeenteraad van De
Ronde Venen heel boos op wethouder Schouten vanwege de enorme
kaalslagactie die hij had laten uitvoeren inzake bezuinigingen. In diverse wijken van de gemeente was
er ‘met de botte bijl’ tekeer gegaan
en verdwenen er honderden struiken en bomen onder het kapmes of
de zaag. De gehele raad stond op
z’n kop en de wethouder ging door
het stof. Alles was stilgelegd (niet
vreemd met de vorst en de sneeuw)
en de zaken werden opnieuw bekeken, met de raad in de commissie.
Nu ruim een week later ontving
de raad de volgende memo: “In de
raadsvergadering van donderdag 2
februari is de motie van D66: Stopzetten ‘operatie kaalslag’ aangenomen. Via deze memo informeren
wij u over de stand van zaken van
de uitvoering van deze motie. Naar

aanleiding van de discussie in de
raadsvergadering, de aangenomen
motie en de toezeggingen van wethouder Kees Schouten zijn verschillende acties ondernomen.
De geplande werkzaamheden in het
kader van de bezuinigingsmaatregelen zijn stilgelegd. Andere werkzaamheden in het groen die nu
plaatsvinden, betreffen reguliere
onderhoudswerkzaamheden.
Voor een duidelijke afstemming en
aansturing is intern een actieplan
opgesteld.
Aangezien verschillende geluiden
de gemeente bereikt hebben over
beplanting die, al dan niet gepland
verwijderd is, is gestart met een inventarisatie om de exacte stand van
zaken in beeld te krijgen. Dit betreft
bijvoorbeeld reacties en opmerkingen over de veiligheid, participatie van kinderen en scholen, bomen
van de Boomplantdag, beplanting in
Baambrugge. Een gedegen inventa-

risatie is bepalend voor vervolgacties en de uitvoering van de motie.
De uitkomsten van de inventarisatie
verwachten we deze week.”
Communicatie
“Voor wat betreft de communicatie naar inwoners is op de gemeentelijke website een nieuwsbericht
met de actuele stand van zaken gepubliceerd. Eerder verschenen publicaties over de werkzaamheden
zijn gearchiveerd om verwarring te
voorkomen. Daarnaast hebben omwonenden van de plantsoenen een
brief ontvangen waarin excuses
worden aangeboden. Over de afronding van uitgevoerde werkzaamheden in het kader van de omvorming
van plantsoenen (fase 2), worden
de omwonenden separaat geïnformeerd. Brieven en reacties van inwoners betreffende dit onderwerp,
worden met prioriteit beantwoord.
In de motie heeft de gemeenteraad
het college verzocht de bezuinigingsmaatregelen te heroverwegen.
Voor het college staat het financiele kader, zoals opgenomen in de
begroting 2012, vast. Bij dit onderdeel zijn 12 bezuinigingsmaatregelen genoemd. In deze context willen
wij de inhoudelijke mogelijkheden
als volgt nader bekijken:”
Plantsoenen
“De maatregelen 1 t/m 4 houden alle verband met het omvormen van
plantsoenen. De eerste fase van
de uitvoering van omvorming van
plantsoenen, namelijk het verwijderen van de struiken en hagen, was
op het moment van het stilleggen
van het werk grotendeels gereed. In
de komende periode dienen de bijbehorende afrondende werkzaamheden uitgevoerd te worden. Mede op basis van de bovengenoemde, in uitvoering zijnde inventarisatie, zullen wij bekijken in hoeverre
bewoners, bedrijven en scholen inbreng willen en kunnen hebben in
de werkzaamheden.
Ten aanzien van de maatregelen 5
t/m 12 ziet het college, binnen de financiële kaders, twee mogelijkheden voor een andersoortige invulling. Dit betreft maatregel 9 (maairondes bedrijventerrein) en maat-

Afsluiting van de Cito-toets groepen 8

regel 12 (afschaffen bloembakken).
Het college gaat hierover in gesprek
met de betrokken partijen
(winkeliers, bedrijven, wijkcomités)
over hun mogelijke rol en hun visie
op de bezuinigingsmaatregel.
Bovengenoemde acties hadden de
eerste prioriteit. Daarnaast wordt
gewerkt aan de overige onderdelen
van de motie. Zoals eerder genoemd
wordt op dit moment de exacte situatie in kaart gebracht. De uitkomsten hiervan zijn bepalend voor het
(vervolg) communicatietraject, de
te ondernemen acties naar scholen
en omwonenden van de plantsoenen waar werkzaamheden hebben
plaatsgenomen, en uw verzoek tot
participatie. Over andere participatiemogelijkheden en uw verzoek inwoners uit te nodigen suggesties te
doen tot het behoud van het groen
in de kernen, wordt u later geïnformeerd. Belangrijk hiervoor zijn
de kadernotitie over Adoptiebeleid,
waarmee groenonderhoud door bewoners mogelijk wordt, en de nota
Kernenbeleid.
Organisatie breed is de samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties onder de aandacht. Vormen van samenwerking en participatie met organisaties en inwoners worden per onderwerp bekeken en toegepast. Een visie wordt uitgewerkt om andere vormen van samenwerking met inwoners en maatschappelijke organisaties te realiseren.
Mocht de gemeenteraad behoefte hebben aan een nadere toelichting van het college over de stand
van zaken van de uitvoering van de
motie, dan is de eerstvolgende gelegenheid hiervoor de commissievergadering ABZ van 16 februari 2012. In de commissievergadering PW van 19 maart kan de inhoudelijke discussie plaatsvinden.” Aldus de memo. Blijft nu de vraag: 19
maart, is dan al het werk al gedaan
of wordt er tot die tijd niet meer gehakt en gezaagd? En is gras nu wel
zoveel goedkoper dan beplanting?
“Of creëert de gemeente misschien
vele hondentoiletten”, zo vroeg een
bewoner zich af.
Ook bij dit onderwerp kunnen we
weer zetten: wordt vervolgd.
Vinkeveen - Dinsdag- tot en met
donderdagochtend was het muisstil
in de Sint Jozefschool.

Vele handen maken licht werk
Ook dit jaar waren de mannen van De Nederlandse Tafelronde 169
‘De Ronde Venen’ weer present. Samen met leden van de knotgroep
‘De Ronde Venen’ hebben zij de beplanting op het eerste eiland
vanaf de Gagelweg opgeknapt. Dit eiland is via een brug met de
Gagelweg verbonden. Dankzij dit werk blijft het Gagelgebied in
goede vorm en hebben passanten weer een mooi uitzicht over dit
fraaie gebied.
Stichting De Bovenlanden beheert 16 legakker in het Gagelgebied.
De eilandjes worden jaarlijks gemaaid en gehooid door vrijwilligers.
Dit is goed voor de ontwikkeling van natuurwaarden en dankzij de
vrijwilligers blijven de kosten beperkt.
Hier en daar staan ook bomen, struiken en knotwilgen op de
eilandjes. Om te voorkomen dat het landschap wordt verdicht door
opgaande beplanting, wordt deze begroeiing laag gehouden. Om de
paar jaar worden de wilgen geknot en de struiken teruggezaagd.
Deze groeien daarna weer uit.
Elk jaar krijgt Stichting Bovenlanden hierbij hulp van de mannen
van de Ronde Tafel. Ze hebben een nuttige en gezellige ochtend
en drinken na afloop erwtensoep in de stal bij de familie van Dijk
aan de Gagelweg. Het gereedschap wordt geleend van knotgroep De
Ronde Venen.
Een paar jaar geleden kwam Stichting De Bovenlanden in contact
met de mannen van De Nederlandse Tafelronde 169 ‘De Ronde
Venen’ en dat heeft geleid tot sponsoring van een nieuwe
buitenboordmotor voor de werk- en excursieboot van Stichting De
Bovenlanden. Het is een 4taktmoter, wat betekent dat deze stil en
schoon is. Wel zo prettig natuurlijk.
Tafelronde 169 ‘De Ronde Venen’ is een serviceclub die onderlinge
vriendschap bevordert, die tegelijkertijd stimuleert dat kennis,
ervaringen en meningen worden uitgewisseld en die zo bijdraagt
aan de ontwikkeling en ontplooiing van al haar leden. Een
vereniging voor mannen tussen de ca. 25 en maximaal 40 jaar. Een
vereniging die aan service doet, dat zeker. Naast lokale, nationale
en internationale vriendschap is persoonlijke ontplooiing en
het leveren van een gezamenlijke bijdrage aan de gemeenschap
minstens zo belangrijk.
www.rt169.nl
Mocht u Stichting De
Bovenlanden willen steunen
dan kan dat al voor slechts 7
euro per jaar. Kijk op www.
stichtingdebovenlanden.nl voor
meer informatie.

Alle kinderen uit de groepen 8
werkten geconcentreerd aan de
Eind Cito.
Deze inzet werd donderdagmiddag
beloond met een middagje ijspret
op ‘het Meertje’. 70 Kinderen konden naar hartenlust een wedstrijdje
schaatsen, ijshockeyen of ‘gewoon’
lekker rustig rondjes schaatsen.
Een welverdiende ontspanning na
een paar dagen inspanning.

Ondernemingsvereniging
Vinkeveen weer actief
Vinkeveen - Tijdens de jaarvergadering maandag 6 februari jl. hebben de ‘oud’-leden van de ondernemingsvereniging Vinkeveen unaniem JA gestemd voor de doorstart
van de ondernemingsvereniging. De
ondernemingsvereniging, die al een
aantal jaar een ‘slapend’ bestaan
leidde, gaat verder onder de nieuwe naam ‘Ondernemers Vinkevéén’.
De heer De Rijk (voorzitter): “Een
aantal jonge ondernemers hebben het initiatief genomen om weer
nieuw leven in de ondernemings-

verenging te blazen. Hierdoor is iedereen enthousiast geworden en is
de doorstart gerealiseerd. Er is genoeg in het Vinkeveense ondernemingsland te bewerkstelligen om
het dorp Vinkeveen weer bloeiend
en levendig te maken.

De agenda staat al vol met nieuwe
plannen, gesprekken met de Gemeente, etc. Door samenwerking
met alle ondernemers en overheden zullen we trachten het ondernemersklimaat te verbeteren.”

Platform
De ondernemersvereniging Vinkeveen biedt een platform voor alle
ondernemers uit Vinkeveen of ondernemers die een aanzienlijk belang in Vinkeveen hebben.
Het primaire doel van de ondernemersvereniging is het vertegenwoordigen van economische en sociale belangen van ondernemers.
Daarnaast wil de ondernemersvereniging vooral weer zichtbaar worden. Al jaren ondersteunt en/of or-

ganiseert ze vele evenementen als
de Rap&Ruig Race, de Nacht van
Neptunus en de intocht van Sinterklaas, maar dat is maar bij weinig
inwoners bekend en daar moet verandering in komen.
Vinkeveense ondernemers staan
midden in de samenleving en zijn
nauw verbonden met het dorp.
Bestuur
Het nieuwe bestuur bestaat uit vijf
leden, te weten de heer R.M. de Rijk
(VOBI Beton- en Waterbouw), de
heer R. Borst (Studio 110 architectuur), mevrouw J. Rijneker (Rabobank), de heer J.B. Dreijer (Albert
Heijn) en de heer B. Bobeldijk (Jumbo Supermarkt).
Wilt u lid worden? Ga naar de website: www.ondernemersvinkeveen.nl

JONGleren in het verkeer
bij Kinderopvang DRV
Mijdrecht – ‘Oversteken, oversteken, stoeprand stop!’ Dit is een
van de verkeersliedjes die de jongste kinderen van Kinderopvang De
Ronde Venen nu uit volle borst meezingen. Ze hebben de afgelopen
vier weken meegedaan met het verkeersproject JONGleren in het verkeer. Dit is een educatief programma van het ROV-Utrecht dat gericht is op kinderen van nul tot vier
jaar én hun ouders. De kinderen
konden spelenderwijs kennismaken met verkeer en de verkeersregels. Dankzij sponsoring van Blom
en Blom fietsexpert uit Mijdrecht en
De Haan Fietsen uit Wilnis kregen

de kinderen na afloop van het project een mooie fietsvlag mee naar
huis. Voor de ouders werd de themamaand afgesloten met een informatieavond. Door de foto`s en filmpjes kregen de ouders een goed
beeld van de verschillende activiteiten die hun kinderen tijdens het
verkeersproject gedaan hebben. Er
werd verteld over de verschillende
ontwikkelingsfasen van kinderen en
praktische tips voor de verkeersveiligheid en verkeersopvoeding van
hun kinderen. Ook was er aandacht
voor het veilig meenemen van kinderen in de buggy, op de fiets en in
de auto.

IJspret voor de Hoflandschool
Mijdrecht - Dinsdagmiddag 7 februari zijn alle kinderen van de Hoflandschool gaan schaatsen. Groep
1, 2 en 3 schaatsten op de sloot bij
de Kogger. De kinderen hadden de
grootste pret en daarna, weer lekker
terug in de warme school, konden
zij genieten van een bekertje chocomelk en een koekje.
De groepen 4 t/m 8 waren een groter stuk ijs gaan opzoeken bij de Zirkoon. De kinderen hadden daar al-

le ruimte om lekker te spelen en te
schaatsen. De koek en zopie was
voor hen op het ijs aanwezig.
De schoolleiding wil graag via de
Meerbode de ouders bedanken voor
de spontane hulp. Frans Schreurs
van Rendez Vous en AH Leicester
hebben de warme chocomelk verzorgd. Door ieders inzet hebben de
kinderen, ondanks het koude weer,
een geweldige middag gehad.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Nationaal monumentale bomen niet veilig in de
Gemeente De Ronde Venen

Projectontwikkelaar Spelt lapt
kapverbod aan zijn laars

Ter vermindering van de administratieve last van
het beoordelen van kapvergunningen heeft de Gemeente DRV in haar APV opgenomen dat geen
kapvergunning meer nodig is voor het kappen van
bomen op particuliere percelen (oftewel voor bomen op uw eigen grond). Om te voorkomen dat
particulieren massaal monumentale bomen op eigen grond gaan kappen, is echter een algeheel
kapverbod blijven gelden voor nationaal monumentale bomen (‘beschermde bomen’). Een overzicht van beschermde bomen staat vermeld op de
website van de Gemeente met de geruststellende
opmerking: “Eigenaren zijn op de hoogte als een
dergelijke boom op hun perceel staat”. Geen onnodige vergunningprocedures meer, een kostenbesparing en toch bescherming van nationaal erfgoed.
Goed geregeld zou je denken.
Niets blijkt minder waar.
De projectontwikkelaar Firma Spelt is al jaren eigenaar van grond met daarop het in verregaande
staat van verval verkerende gebouw van de voormalige basisschool ‘de Opdracht’ aan de Bozenhoven 16a. De ontsierende bouwval werd tot voor kort
nog enigszins aan het zicht onttrokken door twee
prachtige platanen die door de Gemeente op de
lijst van beschermde bomen zijn geplaatst. Deze
platanen waren de Firma Spelt kennelijk een doorn
in het oog, want op dinsdag 7 februari jl. heeft deze
firma een haardhoutbedrijf opdracht gegeven tot
kap van de platanen. Verontruste telefoontjes van
buurtbewoners mochten niet baten. Volgens de
dienstdoende gemeenteambtenaar gold voor bomen op particuliere percelen geen kapvergunning
meer en deze ambtenaar was niet bekend met het
algehele kapverbod voor beschermde bomen. Toen
de ambtenaar zich haar vergissing realiseerde, was
het al te laat voor de twee platanen. Een ligt nu in
stukken gehakt op het perceel en de andere is zodanig zwaar gehavend dat voor zijn leven gevreesd
moet worden.
De Firma Spelt wist monter te melden dat alsnog
een kapvergunning zou worden aangevraagd om
ook het resterende deel van de tweede plataan tot
haardhout te reduceren. De schoorsteen moet immers blijven roken.
Kan dit zomaar? Gelukkig niet!
Voor nationaal monumentale bomen geldt op grond
van artikel 4.11 lid 1b APV een algeheel kapverbod
en de uitzondering op het kapverbod in artikel 4.11
lid 2a APV geldt niet voor nationaal monumentale bomen. De Gemeente kan dus geen vergunning
verlenen voor de kap van beschermde bomen. Op

Projectontwikkelaar Spelt
vernielt 115 jaar oude
platanen Bozenhoven (2)
Mijdrecht - Omwonenden van Bozenhoven 16a/18 de voormalige locatie van basisschool ‘de Opdracht’
- meldden dinsdag 7 februari het illegaal kappen van
twee gezichtsbepalende, monumentale platanen aan
één van de belangrijkste ontsluitingsroutes naar het
centrum van Mijdrecht.
Het perceel aan de Bozenhoven is van de firma Spelt
(grondwerk en containerverhuur uit Nieuwveen) die
op die plek al sinds 2006 drie appartementencomplexen wil realiseren.
Daarvoor is een bestemmingswijziging en een bouwvergunning nodig, beide tot op heden nog niet afgegeven. En binnen afzienbare termijn niet te verwachten ook.
Wel werd al in de ruimtelijke onderbouwing voor de
voorgenomen wijziging in 2006 door de gemeente
gesteld dat er voor de aanwezige platanen door deskundigen (Copijn in Utrecht) een conserveringsplan
moest worden opgesteld.
De platanen zouden in elk toekomst bouwplan een
plekje krijgen zodat voor toekomstige bewoners ‘de
groene kwaliteit ter plaatse werd gehandhaafd’.
Hierbij was de firma Spelt ook toen betrokken.
Toch meldde afgelopen maandag de heer Casper
Duchhart zich bij de gemeentebalie met de vraag of
hij ‘bomen in zijn voortuin op Bozenhoven 16’ mocht
kappen. Een beetje vreemd, ook de heer Duchhart
was in 2006 al betrokken bij het bouwplan en weet
als geen ander dat de bomen moesten worden ingepast.

overtreding van deze APV-bepaling staat een geldboete van maximaal EUR 3.900 of een gevangenisstraf van drie maanden.
Een wijze les voor liefhebbers van beschermde bomen: wees attent op de aanvang van kapwerkzaamheden en schakel onmiddellijk de afdeling handhaving van de Gemeente in als sprake is
van beschermde bomen. Deze afdeling kan de kap
verbieden op straffe van een dwangsom van EUR
10.000.
Voor de platanen aan de Bozenhoven
komt deze wijsheid helaas te laat.
Hopelijk zal de Gemeente zich revancheren voor
haar juridische blunder door met gebruikmaking
van artikel 4.11 lid 5 APV de Firma Spelt een herplantplicht op te leggen, zodat de bewoners en
passanten van de Bozenhoven deze zomer uitzicht
hebben op groen in plaats van op een afzichtelijke bouwval.
Mascha Portier-Koopmans
Bozenhoven 41, Mijdrecht
mascha.ny@gmail.com

Daarnaast is de heer Duchhart al meerdere jaren actief als ‘ontwikkelmanager’ in vastgoed en zou dan
ook moeten weten dat er een beschermde bomenlijst
bestaat waarop je eenvoudig kunt zien welke bomen
vrij mogen worden gekapt en welke niet.
Tenslotte kan elk weldenkend mens verzinnen dat
platanen van meer dan honderd jaar oud op een toe-

gangsroute naar het dorpscentrum niet zonder meer
gekapt mogen worden.
Een verkeerd geïnformeerde gemeentemedewerker
heeft zich door de heer Duchhart die zich voordeed
als particulier laten misleiden en met de kap ingestemd. Het groenbedrijf ging aan de slag en één van
de platanen is intussen geveld (zie foto). Door het
alarmeren van de gemeente door een oplettende bewoner is de kap van de tweede plataan gelukkig gestopt.
Omwonenden zijn geschrokken van deze onbehoorlijke actie en vragen zich überhaupt af waarom de
bomen nu worden gekapt. Zowel de bestemmingswijzing als de bouwvergunning zijn gelukkig nog
lang niet afgegeven, dus waarom zo’n haast als bouwen op korte termijn toch niet mogelijk is? Van het
volbouwen van de locatie met drie appartementencomplexen zal - als het aan de buurt ligt - sowieso nooit sprake zijn. In plaats van een zinloze kap
zou er bij het nadenken over een meer passend plan
voor de locatie meer zorg moeten worden besteed
aan het dicht maken of slopen van het oude schoolgebouw.
Daar ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties doordat kinderen er vuurtjes stoken en de ramen ingooien.
Bij navraag wist de heer Spelt van de gelijknamige
firma overigens te melden dat alsnog een kapvergunning zou worden aangevraagd voor de overgebleven plataan.
Als de gemeente nu haar rol goed oppakt zal ze zeker geen vergunning verlenen en de overtreding
maximaal beboeten. In plaats van (achteraf) vergunnen ligt het opleggen van een herplantplicht, zoals
genoemd in de APV als maatregel na illegale kap,
meer voor de hand. Voor inwoners en bezoekers van
Mijdrecht de laatste hoop om de groene aanblik van
die plek niet te hoeven missen.
Familie Schütte uit Mijdrecht

Het beste patatje…
Vol verbazing heb ik de uitslag van het lekkerste patatje van De Ronde Venen gelezen. Een groepje tieners, voornamelijk in de leeftijd van 15 en 16 jaar,
doet onderzoek voor Veenig.nl naar het lekkerste patatje.

Het zijn allemaal hardwerkende ondernemers die
schandalig door hun onderuit worden gehaald. Wat
gaan we straks krijgen? Een stelletje tieners die tandartsen, kappers, scholen of restaurants gaan beoordelen?

De manier waarop de deelnemende horecazaken zijn
beoordeeld is ronduit belachelijk te noemen, ik begrijp niet waarom sommige media (op papier en digitaal) dit soort uitslagen publiceren.

Ik ben een frequente bezoeker van snackbars in De
Ronde Venen en zeer tevreden over de patat, de
snacks en het personeel. Dus lieve mensen, ga niet
af op het oordeel van deze kinderen, maar beslis zelf
op basis van uw gekochte patat en snacks bij uw eigen favoriete snackbar.
Chapeau voor de redactie van de Nieuwe Meerbode
zij hebben niet meegedaan aan deze laster!

We praten eigenlijk nog over kinderen en geen deskundigen, hoe kunnen zij gaan oordelen over onze
horecazaken, ze hebben zelf amper werkervaring en
verstand van het runnen van een snackbar/lunchroom al helemaal niet.

Mevrouw Thea van der Rest uit Mijdrecht

Toch doofpotaffaire in 2010 over tekort van
negen miljoen op Marickenzijde?
De Ronde Venen - Onlangs heeft
mr. Jan van Loo onderzoek verricht
naar de wijze waarop het vorige
College van Burgemeester en Wethouders heeft bericht over een verlies van 9 miljoen euro op het bouwproject Marickenzijde.
Hij deed dat op basis van de Wet
Openbaarheid van Bestuur. De oudfractievoorzitter van het CDA besloot in verband hiermee ook een
bezwaarschrift in te dienen.
Van Loo constateerde dat de Wethouders Bram Roosendaal, Jan van
Breukelen en Ingrid Lambregts al
in januari 2010 met elkaar hebben
gesproken over het bouwproject. In
die bijeenkomst van de drie portefeuillehouders met enkele ambtenaren was toen al bekend dat het project zwaar verliesgevend zou uitpakken. Toch is dit niet gemeld aan
de gemeenteraad. De grote vraag is
waarom dat niet gebeurd is. Van Loo
is hierover zeer ontstemd, omdat hij
destijds als fractievoorzitter dus niet
kon beschikken over zeer belangrijke informatie.
Overleg
Bovendien concludeert Van Loo
dat de drie Wethouders tijdens hun
overleg van 18 januari 2010 het verlies al op 9 miljoen euro berekenden. En toch is die informatie over
het bouwproject Marickenzijde ook
niet ter kennis gebracht aan Burgemeester Burgman, Wethouder Dekker en Gemeentesecretaris De Lange. Er is hierover geen enkel nader
document te vinden. Volgens Van
Loo is dat bevestigd namens het
huidige College. En dat is ook in het

verslag van de Commissie Bezwaarschriften van 3 februari jl. verwoord.
“Het lijkt er dus op dat die schokkende informatie in januari 2010
‘in de doofpot is gestopt’, aldus Van
Loo. “De gemeenteraad werd daardoor volledig buitenspel gezet.” Volgens Van Loo - van beroep fiscaaljurist - werden de jaarrekeningen
van de gemeente over de jaren 2009
en 2010 dus vastgesteld zonder het
opnemen van een wettelijk voorgeschreven verliesvoorziening.
Niet te bevatten
Het is volgens Van Loo absoluut niet
te bevatten hoe dat mogelijk is. Nadere uitleg hierover vindt Van Loo
zeker nog steeds gewenst, zo niet
noodzakelijk: “Ook moet dan duidelijk worden wie verantwoordelijk is
geweest voor het buiten de boeken
houden van de grote verliezen die
de drie Wethouders dus al duidelijk
hadden geconstateerd.
Die belangrijke informatie is voor de
gemeenteraad geheim gehouden,
terwijl enkele raadsleden wel degelijk kritische geluiden hadden laten horen over het financiële beleid
van het college bij grote projecten.
Het lijkt er op alsof de raad onwetend gehouden moest worden over
de financiële risico’s. Dat is niet te
bevatten”, aldus Van Loo.
“Het kan niet meer worden ontkend
dat er ook bij het nieuwe College in
juni 2011 genoeg wetenschap was
over een verliespositie van de projecten Marickenzijde en Marickenland, want ook van dat college
maakten bestuurders deel uit die in
het vorige College hadden gezeten

en de opdracht voor een nader onderzoek door DHV B.V. was ook al
voorbereid.
Toch werd de jaarrekening over
2010 volgens Van Loo ‘zonder enige
kritische beschouwing van de financiële positie van de projecten Marickenzijde en Marickenland in juni
2011 vastgesteld’.
Mededeling
De mededelingen van Burgemeester Burgman op 29 september 2011
dat er midden 2010 behoefte is ontstaan bij ‘ONS’ (College van Burgemeester en Wethouders?) ‘om onze projectenportefeuille eens kritisch door te lichten’ worden op
geen enkele manier bevestigd of
ondersteund op basis van schriftelijke documenten. Tot die conclusie
komt Van Loo op basis van bestudering van alle vertrouwelijke notulen
van de vergaderingen van het College van Burgemeester en Wethouders in 2010.
Burgemeester Burgman zei toen
ook dat zij op een eerder tijdstip had
moeten reageren op in 2010 gegeven signalen van o.m. de Wethouder Financiën en Grondzaken Ingrid
Lambregts. Ook voor die uitlatingen
is geen enkele document gevonden, waarin die bewering kan worden onderbouwd. Volgens Van Loo
is namens het huidige College bevestigd dat daarvoor geen relevante
documenten zijn gevonden.
Volgens Van Loo is dit onbegrijpelijk, gelet op de door de Burgemeester in haar afscheidsrede gebruikte
bewoordingen.

Triest
Volgens Van Loo is het heel erg
triest dat bestuurders die ook deel
uitmaakten van het toenmalige College na het verschijnen in september 2011 van het rapport van DHV
B.V. over de projecten en plankosten van de Gemeente De Ronde Venen hebben geroepen dat zij geschokt en/of verbijsterd zijn door
de door DHV berekende verliezen.
Zij wisten of hadden kunnen weten
dat het verlies in het Project Marickenzijde al in januari 2010 was berekend. Triest is ook dat daardoor
met de geplande bijdrage van 5,6
miljoen euro voor het natuur- en recreatieproject Marickenland uit de
grondexploitatie van Marickenzijde
veel te lang rekening is gehouden.
Toen de Raad van State op 22 juni
2011 het provinciale goedkeuringsbesluit voor het bestemmingsplan
Marickenland vernietigde was de
gemeente volgens het eigen persbericht teleurgesteld. In feite was
de financiële basis voor Marickenland door het wegvallen van de genoemde bijdrage van 5,6 miljoen
euro echter al lang niet meer aanwezig om het project nog te kunnen
uitvoeren. “Een dwaze situatie”, zo
vindt Van Loo.
Bezwaarschrift
Volgens Van Loo is tijdens de behandeling van het bezwaarschrift
door de Commissie Bezwaarschriften in ieder geval duidelijk geworden dat de Raadsleden er goed aan
doen om verslagen van portefeuillehouderoverleggen (overleg van
Wethouder met ambtenaren) altijd
op te vragen. De verslagen van de

vergaderingen van Burgemeester
en Wethouders, die wekelijks aan
de raadsleden worden verstrekt, leveren te weinig informatie op.
Het niet verstrekken van relevan-

te informatie aan de Gemeenteraad
door een Wethouder, het College of
de Burgemeester is volgens Van Loo
in strijd met de artikelen 169 en 180
van de Gemeentewet. Maar daar
hebben de drie Wethouders die in
januari 2010 het inmiddels beruchte portefeuillehoudersoverleg hebben gevoerd zich niet aan gestoord.
“Het vertrouwen dat een Gemeenteraad en de inwoners dienen te hebben in een Burgemeester en in Wethouders is door dit alles ernstig geschaad”, aldus Van Loo.
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Sterrenkijkavond op
De Hoflandschool

Mijdrecht - Afgelopen donderdag 9 februari was het voor De Hoflandschool
een koude maar perfecte avond om naar
de sterren te kijken. Als afsluiting van
het ruimtevaarttechniekproject dat bij de
school al een paar weken loopt heeft het
team van de school een geslaagde sterrenkijkavond georganiseerd voor de kinderen, ouders, opa’s en oma’s.
Gezelligheid
Onder leiding van Roland Taams van
het Holland Space Center in Mijdrecht
mochten de bezoekers in de drie in-

En wéér is het diamant
wat er schittert
Mijdrecht - Het kan gewoon niet
op in De Ronde Venen met de langjarige huwelijken. Naar men zegt is
dat is toch iets wat maar aan weinigen gegeven is: 60 jaar met elkaar
lief en leed gedeeld en nog steeds
gezond van lijf en leden.
Dan wonen die ‘weinigen’ kennelijk
allemaal in de regio, want met de regelmaat van een klok wordt er melding gemaakt van een huwelijk dat
de status van ‘diamant’ draagt. Op
zich genomen allemaal uniek natuurlijk en daar mag je als inwoner
toch best een beetje trots op zijn dat
mensen het ‘bij jou in de buurt’ toch
maar weer mogen beleven.
Dit keer zijn het Daniël (Daan) en
Fija Bos-Alblas die op woensdag 7
februari jl. het heugelijke feit vierden dat zij 60 jaar met elkaar getrouwd zijn. Daan is geboren op 17
februari 1931 in Mijdrecht; Fija zag
het levenslicht op 5 maart 1929 in
Woerdense Verlaat. Zij trouwden in

Mijdrecht voor de wet op 7 februari 1952 en tevens voor de gereformeerde kerk. Uit het huwelijk werden oorspronkelijk vijf kinderen geboren, vier zonen en een dochter.
Helaas heeft de laatste haar kinderjaren niet mogen beleven vanwege een noodlottig ongeval. Daan en
Fija smaken inmiddels het genoegen tien kleinkinderen en zes achterkleinkinderen te kunnen zien opgroeien.

“Na ons huwelijk hebben we op verschillende plaatsen gewoond in de
omgeving, waaronder op de Padmosweg in Wilnis en aan de Kerkvaart in Mijdrecht. Nu alweer een
groot aantal jaren met veel plezier
aan het Mevrouw van Wieringenplein. We stammen alle twee uit het
boerenleven en kwamen elkaar na
de oorlog tegen bij een buurjongen
en vriend van Daan. Ik woonde op
de Oosterlandweg en Daan op de
3e Zijweg. Uiteindelijk heb ik toen
voor hem gekozen en niet voor zijn

vriend”, kan Fija zich nog helder voor
de geest halen. Zij is, hoe kan het
anders, familie van de bekende Autorijschool Alblas in Woerdense Verlaat.
De laatste jaren is zij heel creatief geweest in onder meer (kunst)
schilderen van bloemen en planten,
waarvan zij prachtige werkstukjes
laat zien. Nu neemt zij enkele dagen
per week deel aan de dagbesteding
in De Vink (bij Vinkenoord) in Vinkeveen. Gelet op haar uiterlijk en de
leuke gesprekken die je met Fija kan
voeren zou je haar leeftijd een stuk
jonger inschatten.
Handschoen
Daan is ook al geen onbekende in
het Mijdrechtse. Hij is formeel de
oprichter van Aannemingsmaatschappij Bos BV aan de Industrieweg te Mijdrecht in 1964, momenteel in handen van zoon Theo en
diens zoon Dennis. Daan vervulde zijn dienstplicht bij de Koninklijke Luchtmacht als motorordonnan-

drukwekkende telescopen kijken onder het genot van een lekker kopje koffie of thee, gezellige vuurkorven en warme marshmallows. In de eerste telescoop was de planeet Venus te zien, de
planeet die vanuit de telescoop licht leek
te geven wat kwam door de botsing van
de atmosfeer van de aarde en van Venus. Daarnaast kon ook de planeet Jupiter worden bewonderd met zijn lichtgekleurde stormbanden. In deze banden
stormt het volgens Roland constant. In
de laatste telescoop was de Orion-ne-

vel te zien, wat ook een indrukwekkend
beeld gaf. Pas aan het eind van de avond
stond de grote, volle maan hoog genoeg
om hem in zijn geheel te kunnen bewonderen. Dit was een erg mooi gezicht en
een mooie afsluiting van de avond.
Het was een hartstikke gezellige en leerzame avond. De schoolleiding en de kinderen willen hierbij Roland Taams nogmaals bedanken voor zijn inzet en enthousiaste verhalen. Ze hebben veel van
hem geleerd!

ce. “Voordat ik met Fija in het huwelijksbootje stapte ben ik een keer
‘met de handschoen’ getrouwd geweest met de aanstaande vrouw
van mijn broer. Dat heette toen zo.
Ik deed dat voor mijn broer die voor
dienstplicht naar Nederlands-Indië vertrok en ik voor hem als gevolmachtigde ‘huwelijkspartner’ optrad omdat hij zelf niet bij zijn huwelijk aanwezig kon zijn. Als hem wat
zou overkomen kreeg zijn vrouw
door die huwelijkse status in elk geval een uitkering.
Toen mijn broer levend en wel uit Indië repatrieerde, nam hij de huwelijkse status over en werd mijn tussentijdse ‘huwelijk’ teniet gedaan“,
vertelt Daan. Ik ben dus met twee
vrouwen getrouwd geweest en Fija
is tot nu toe de enige echte gebleven. Daan heeft als hobby een oldtimer gehad, een Ford uit 1952.
“Daarmee heb ik verschillende prijzen gewonnen en vaak deelgenomen aan oldtimer tentoonstellingen,
tot in 2004 toe”, vertelt Daan die net
zoals zijn vrouw een gezellige prater is.
Dat kwam goed uit, want ook burgemeester Maarten Divendal kan er
wat van als hij – inmiddels traditiegetrouw – op bezoek komt bij de allersterkste huwelijken. Samen met
het bruidspaar worden aangename
en onderhoudende gesprekken gevoerd. Het boek De Plassen, dat hij
als cadeautje meeneemt, wordt altijd gewaardeerd vanwege de fraaie
natuurfoto’s die op en rond het
plassengebied zijn gemaakt.
Het bloemstukje van de gemeente prijkt eveneens in volle schoonheid op tafel en onlosmakelijk is er
de brief van de Koningin met haar
felicitaties. Kortom, het jubilerende
bruidspaar straalde bij zoveel aandacht. Iets wat zij in familiekring afgelopen week ook al hebben meegemaakt tijdens een besloten feestje in De Meijert. Bruidspaar, namens
de Nieuwe Meerbode van harte gelukgewenst met deze unieke datum
in uw leven.
Het zij u gegund nog een fors aantal
jaren in gezondheid daaraan te mogen terugdenken en wie weet, nog
een juweeltje hoger te kunnen vieren…

Vele (koude) handen …

Wat hebben ze genoten
met z’n allen!
Wilnis - Dat het ijs veel mogelijkheden biedt is bekend; voor Knotgroep De Ronde Venen is dit dé gelegenheid om te werken op plekken
waar ze anders (bijna) niet bij kunnen komen.
Al lang stond het op het verlanglijstje van Stichting De Bovenlanden: de
hoge bomen op het eilandje achter
de poel aan de Bovendijk moeten
afgezet worden.
Ze ontnemen een deel van het uitzicht over de polder en… boven in
deze bomen nestelt de buizerd en
die houdt erg van jonge weidevogels.
Door de bomen af en toe in te korten (na een paar jaar zijn ze weer
metershoog) zal de buizerd elders
naar een geschikte broedplaats
zoeken. Samen met de knotploeg
en een aantal vrijwilligers kon men

nu mooi aan het werk. Het grootste probleem, het afvoeren van het
hout, lukt alleen als er begaanbaar
ijs ligt. Niet alleen is het eiland dan
goed bereikbaar, ook scheefgegroeide en over het water hangende bomen kunnen nu worden afgezet en al het hout kan worden opgeruimd.
Dunne takken worden verwerkt in
‘rillen’ (stapels, waarin vogels en
kleine dieren zich thuisvoelen) en
de dikkere stammen worden door
de vrijwilligers graag als openhaard-hout meegenomen.
Voor alle vrijwilligers was er koffie met gevulde koek (gesponsord
door C 1000) en snert na afloop. En
verder was vooral voor iedereen het
teamwork, de gezelligheid en het
genieten van een mooie zonnige
winterdag voldoende beloning.
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voor 100% voor dit doel en hebben
hiervoor uw steun hiervoor nodig.
Marathon spinning
Wat gaan zij doen? Zij zijn inmiddels gestart met de organisatie
van een spinning marathon op 12
mei a.s. Optisport De Ronde Venen heeft zich bereid gevonden
hen daarmee belangeloos te helpen. Inschrijven voor deze sportieve uitdaging kan via de website
www.ad6teamderondevenen.nl of
bij de balie van Optisport Health
Club.

Op de foto het team De Ronde Venen bestaande uit: Andre Kroeze, Angeli en Rik van der Horst, Kees Jan Koedam,
Ed Woons en Michael Bink

Update Team de Ronde
Venen voor Alpe d’HuZes
De Ronde Venen - Het team De
Ronde Venen is alweer ruim 2 maanden verder en zij hebben niet stilgezeten. Op 6 juni gaan zij als Team
De Ronde Venen deelnemen aan de
Alpe d’HuZes. Het weer speelt niet
altijd mee, maar zij zijn individueel
al flink bezig met trainingen d.m.v.
spinning op de sportschool, indoor te fietsen en krachttrainingen

te doen om straks goed voorbereid
de Alpe d’Huez op te kunnen. Ook
heeft het team al een behoorlijk bedrag binnengehaald aan sponsorgeld maar zij willen natuurlijk zoveel mogelijk geld bij elkaar krijgen voor dit goede doel. Het UMC
heeft in januari, mede dankzij Alpe
d’HuZes een polikliniek geopend
voor spoeddiagnostiek, zodat men-

sen waarbij het vermoeden bestaat
dat ze kanker hebben binnen heel
korte tijd alle onderzoeken kunnen
ondergaan en niet meer weken lang
hoeven te wachten op onderzoeken
en uitslagen. En hoe eerder kanker
ontdekt wordt, hoe groter de kans
op genezing. Dit is maar één voorbeeld van wat Alpe d’HuZes heeft
bereikt. Team De Ronde Venen gaat

Loterij
Verder zijn zij bezig met een loterij. Het team heeft inmiddels al een
mooi prijzenpakket met als hoofdprijs een prachtige mountainbike,
maar ook heel veel andere prijzen
die absoluut de moeite waard zijn.
Op de website vindt u meer informatie over het prijzenpakket en hoe
u aan loten kunt komen. Ook staan
er bij de Albert Heijn in de Passage en bij de Boni bij winkelcentrum
de Lindeboom melkbussen waar u
uw statiegeldbonnetjes in kunt deponeren. Binnenkort gaat het team
ook starten met een veiling van
unieke fietsgerelateerde prijzen,
zoals o.a. een gesigneerd shirt van
Robert Geesink. Maar hierover later
meer en hou ook hiervoor hun site
in de gaten! Naast al deze activiteiten vindt het team ook nog tijd om
heel hard te trainen, want ze willen
op 6 juni met zijn zessen toch in totaal meer dan 20x de berg op.
Zij gaan fietsen, helpt u hen financieel? Het mag duidelijk zijn dat
de GEHELE opbrengst van al deze acties ten goede komt van Alpe
d’HuZes! Wij houden u op de hoogte. Activiteitenkalender:
Loterij: doorlopende actie – trekking
30 mei
Spinning marathon – 12 mei
Veiling: doorlopende actie tot eind
mei

Minicursus badminton bij
Spel en Sport DRV
De Ronde Venen - Ja, u leest het
goed; Spel en Sport De Ronde Venen biedt naast haar vele andere
sportactiviteiten ook badminton.
Op de woensdagmiddag wordt al
vele jaren door veel mensen geestdriftig gebadmintond. Niet in competitieverband maar gewoon lekker een potje badminton. Het gaat
niet om het winnen, maar er wordt
wel fanatiek gespeeld. Na afloop zit
iedereen nog even gezellig bij elkaar in de Stee-Inn. Spel en Sport
DRV biedt u nu de mogelijkheid om
goed kennis te maken met badminton; een minicursus badminton van
5 lessen voor slechts 10,-! U leert
de technieken en vaardigheden van
het badminton. En natuurlijk speelt
u ook een partijtje. Iedereen kan

meedoen; ook als u nog nooit of al
heel lang niet meer hebt gebadmintond. Aansluitend kunt u natuurlijk
bij Spel en Sport DRV blijven spelen voor een aantrekkelijk tarief. Dit
allemaal onder leiding van gecertificeerde badmintondocenten.
Hebt u er zin in gekregen?
U bent van harte welkom op de
woensdagmiddag van 14.30-15.45
uur in Sporthal de Willisstee aan de
Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Graag schone gymschoenen aan.
Er zijn voldoende badmintonrackets aanwezig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.spelensportdrv.nl of u belt
even met 06-21918353. Deze aanbieding is tot en met woensdag 28
maart a.s.

Tafeltennissers Veenland
spelen gelijk tegen Hilversum
Wilnis – In de strijd tegen lijfsbehoud speelden de tafeltennissers
van Veenland afgelopen vrijdagavond tegen Hilversum. De teamsamenstelling voor deze avond
bestond uit Harry Warmer, Fabian Veerhuis en invaller Alexander
Noteboom die Ramon Mayenburg
verving. Voor aanvang van deze
wedstrijd stonden beide ploegen op
gelijke hoogte, dus het beloofde een
interessante wedstrijd te worden.
Fabian speelde de eerste wedstrijd
tegen Fred Visser. Fabian had in het
begin van de wedstrijd geen antwoord op de goede aanvalsslagen
van Visser, maar kwam naarmate
de wedstrijd vorderde steeds beter
in zijn spel. Fabian knokte zich terug tot 2-2, maar verloor de laatste
set mede doordat hij al vroeg op een
ruime achterstand kwam. Ook invaller Alexander maakte er een spannende partij van tegen Tom Schimmel. Na twee sets achter gestaan te
hebben, kwam Alexander terug tot
2-2. Hierna herpakte Schimmel zich
en kon uiteindelijk de wedstrijd in
vijf sets naar zich toe trekken.
Harry speelde zijn eerste wedstrijd
tegen Chris van Driel. Door vreemde effectballen hoopte Van Driel dat
Harry fouten zou maken en zijn tactiek werkte. Harry kon nog een set
pakken, maar kon niet voorkomen
dat Van Driel er met de winst vandoor ging. Hierdoor kwamen de
mannen van Veenland al vroeg op
een 0-3 achterstand. Het spel was
niet onaardig, maar het kon nog niet
in punten worden uitgedrukt. De
dubbel maakte hier echter verandering in. Na een nipte overwinning in
de eerste set konden Harry en Fabian ruim afstand nemen en wonnen
gemakkelijk in drie sets, waardoor
er met een 1-3 stand werd gerust.
Niet voorkomen
Na de rust speelde Alexander goed

tegen Visser, maar kon niet voorkomen dat Visser uiteindelijk won.
Hierna zou het tij keren voor de
Veenlanders. Fabian won in een
spannende viersetter van Van Driel.
Al vroeg in de wedstrijd kreeg Fabian de vreemde effectslagen van Van
Driel onder controle en bracht de
stand weer op 2-4.
Vervolgens speelde Harry de spannendste wedstrijd van de avond tegen Schimmel. Na twee sets voorgestaan te hebben liet Harry Schimmel terug komen tot 2-2. Alles leek
erop dat Schimmel ook de laatste
set zou winnen, maar Harry kon zich
hervinden en won de wedstrijd.
Alexander speelde zijn laatste wedstrijd tegen Van Driel. De eerste
twee sets kon Alexander geen grip
krijgen op het spel van Van Driel. In
de derde set ging het al stukken beter, maar het was te laat om het tij
te keren. Harry speelde zijn laatste
wedstrijd tegen Visser. Visser die de
sterkste man was aan de kant van
Hilversum kon geen vuist maken tegen het ontregelende spel van Harry. Hiermee won Harry dus twee
partijen die avond en zette de tussenstand op 4-5. Fabian speelde
zijn laatste wedstrijd tegen Schimmel. Schimmel leek nog met zijn gedachte te zitten bij de vorige verloren partij tegen Harry en kon niet
meer in zijn spel komen. Fabian kon
de wedstrijd vrij gemakkelijk winnen
in drie sets.
Hierdoor won ook Fabian twee partijen en zette de einduitslag op 5-5,
waar de mannen van Veenland
vooraf voor getekend zouden hebben.
Onderin de poule is het nog steeds
uiterst spannend met drie teams op
de laatste plaatsen met acht punten.
Volgende week staat de thuiswedstrijd tegen ATC op het programma.

Atalante H1 vist wederom
achter het net
Vinkeveen - Slechts 18 punten. Dit
is het geringe resultaat dat de volleyballers van Atalante H1 op dit
moment na 15 wedstrijden op papier hebben staan. Ook afgelopen
vrijdag tegen Gemini was de winst
de A-side ploeg niet gegund. Werd
er dan zo slecht gespeeld? Zeker
niet, bij vlagen zelfs heel aardig. De
eindstand van 24-26 in de eerste
set is een goed voorbeeld van hoe
het de afgelopen wedstrijden eigenlijk steeds verloopt. Wel heel dichtbij komen maar niet net dat laatste
stapje kunnen zetten om de winst te
pakken... heel frustrerend.
Het gevolg van zo’n verloren eerste set is de geknakte motivatie die
volgt in de tweede set. Dit uit zich
dan in een soort faalangst waarbij
er ingehouden wordt gespeeld en er
veel persoonlijke fouten worden gemaakt. De mannen van Atalante zijn
op zo’n moment moeilijk te motiveren er vol tegen aan te gaan. Het gevolg was dan ook dat de tweede set
met een schamele 15-25 werd afgesloten.
Na een donderpreek van de coach
wordt de moed dan toch weer
enigszins herpakt in de derde set.

Toch liepen de mannen ook hier
weer achter de feiten aan: 18-25.
Op dat moment gingen de hoofden
hangen bij de A-siders en wordt er
met lichte tegenzin begonnen aan
de laatste set. De vechtlust die in
de eerste 2 sets nog heerste is op
dit punt dan bijna verdampt. Tegenstander Gemini rook bloed en kon
de laatste set vrij gemakkelijk binnenhalen met wederom 18-25.
Met nog 7 wedstrijden te gaan is de
competitie nog niet beslist en hebben de mannen van Atalante hun
lot tot een eventuele degradatie nog
steeds zelf in de hand. De eerstvolgende wedstrijd is pas weer op 2
maart. Tot die tijd zullen er nog een
paar pittige trainingen en mental
coaching op het programma staan
om de mannen klaar te stomen voor
een succesvolle eindspurt. Aanvoerder Robert Hardeman is tegen
die tijd ook weer terug en hersteld
van zijn vermoeiende vakantie, dus
wellicht zal een ommekeer in de resultaten spoedig in het verschiet liggen! De eerste thuiswedstrijd is op
vrijdag 9 maart weer, publiek wordt
zeer gewaardeerd en als extra steun
in de rug ervaren!

TV Vinkeveen ontvangt
jeugdsportsubsidie
Vinkeveen - In oktober 2011 heeft
de commissie ledenwerving van de
VLTV een jeugdsportsubsidie aangevraagd bij Gemeente De Ronde
Venen. Onlangs heeft VLTV vernomen dat zij in aanmerking komen
voor deze subsidie.
Om de kinderen in Vinkeveen enthousiast te maken voor de tennissport wordt er in de maand maart
een intensieve tennisclinic voor hun
gehouden. Tijdens deze clinic kunnen zij gratis kennismaken met de
tennissport. Er hoeven geen enkele kosten gemaakt te worden want
zelfs voor een leenracket wordt gezorgd. Na een maand intensief tennissen waarbij ook mogelijkheid
wordt geschapen voor “vrij spelen”
krijgen de kinderen de mogelijkheid om voor een speciale prijs lid
te worden van VLTV.

Lessen
De tennislessen worden gegeven op
zaterdag 10, 17, 24 en 31 maart van
15.00 tot 17.30 uur door de trainers
van tennisschool Touchée.
In de week van 6 februari wordt deze informatie via alle basisscholen in
Vinkeveen verspreid. Ook kinderen
die woonachtig zijn in Vinkeveen
maar hier niet op school zitten zijn
welkom om mee te doen.
Er is plaats voor maximaal 40 kinderen. De inschrijving geschiedt op
volgorde van binnenkomst. Om dit
eerlijk te laten verlopen is inschrijving alleen mogelijk per e-mail. De
inschrijving start op 10 februari vanaf 07.00 uur en eindigt op 22 februari om 24.00 uur. E-mailadres is:
barbara@barbarapeek.com

Hendrikx, Hoffmans, Schoonhoven
en Doornekamp naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café de
Merel uit Vinkeveen hebben Henk
Doornekamp en Ronald Schoonhoven flink uitgehaald door hun partijen overtuigend te winnen van Bert
Fokker en Dirk –Jan v.Barneveld
die zijn favorietenrol geen moment
waar kon maken, ook door naar de
kwartfinales gingen op de valreep
Bart Hoffmans, Thijs Hendrikx Bert
van Walraven, Wim Bakker, Frank
Witzand en Heny v.`t Hul.Op zondag
kwamen daar nog bij Jan van Veen

en Jos Lugtigheid. Martien Heijman,
Jac de Leeuw, John Vrielink, Gerrit
Schuurman, Joop Luthart en Wim
Dokter waren de verliezers in deze
eerst ronde, geplaatst waren al Ton
Driehuis, Ed van Heuven, Wil Bouweriks en Gijs Rijneveld. Er kunnen
nog enkele spelers geplatst worden
voor dit driebandentoernooi om de
kampioen van verleden jaar Ed van
Heuven te verslaan, opgeven kan in
Cafè De Merel aan Arkenpark Mur
43, tel. 0297-263562 of per mail:
thcw@xs4all.nl

Vrijdag prijsklaverjassen
in Café de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 17
februari is er prijsklaverjassen om
fraaie prijzen voor iedereen in Café
de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel.
0297-263562.
U dient aanwezig te zijn om 20.00
uur en uiterlijk om 20.15 uur zal gestart worden met kaarten, dit op
veelvuldig verzoek. Er zullen viermaal zestien giffies gespeeld worden, de punten worden bij elkaar
opgeteld, en de winnaar of winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een grote tombola.

De uitslag van de laatst gespeelde
prijsklaverjasavond:
1 Cees Lof
6936 punten
2 Frans Bierstekers
6760 punten
3 Greetje Veraar
6720 punten
4 Pleun Vis
6564 punten
5 Leni Bon
6307 punten
De poedelprijs was deze avond voor
Sjaan Kolenberg met 5414 punten.
Op de volgende data zal er ook gekaart worden in Café de Merel, dus
op 17 februari, 2, 16 en 30 maart, 13
en 27 april, 11 en 25 mei, 8 en 22 juni en 6 juli.

Genomineerden Sportverkiezingen DRV bekend
De Ronde Venen - De genomineerden voor de prijzen van sportman, sportvrouw, sporttalent, sportploeg en sportvrijwilliger van 2011
zijn bekend.
Uit de door inwoners en sportverenigingen voorgedragen namen
heeft de jury per categorie drie genomineerden geselecteerd.
De winnaars worden op woensdagavond 22 februari bekendgemaakt
tijdens de Sportverkiezingen in De
Meijert in Mijdrecht. Tot eind januari 2011 heeft iedereen de kans gehad sporters voor te dragen voor de
verschillende titels. Op basis van de
voorgedragen namen heeft de jury
per categorie drie kandidaten geselecteerd. Hieronder per categorie de
genomineerden.
Sporttalent
Sterre Deetman speelt hockey bij
de Meisjes A1 van de HV Abcoude en is aanvoerder van dat team.
Daarnaast is Sterre ook als vrijwilliger betrokken bij het hockeyspel. Zij
traint op haar beurt de meisjes C2.
Ze weet deze meiden van 12, 13 jaar
te motiveren en te enthousiasmeren
om naar de training te komen. Ook
is ze is regelmatig scheidsrechter.
André Looy is baanwielrenner. Hij
heeft in 2011 vijf medailles van het
NK baanwielrennen op zijn naam
weten te zetten: twee maal goud,
twee maal zilver en een bronzen
medaille. Daarnaast wint hij ook internationale wedstrijden tegen Duitsers, Belgen, Polen en Amerikanen.
Thijs Leijgraaff doet eveneens aan
baanwielrennen. Hij heeft in december 2011 op de meerdaagse NK een
derde plaats behaald. Thijs probeert
in de selectie van Nederland te komen om zo deel te kunnen nemen
aan de Europese kampioenschappen.
Sportploeg
Het juniorenteam B1 van Argon. Dit
voetbalteam is in 2011 kampioen
geworden van de tweede divisie en
wist zo rechtstreeks te promoveren
naar de eerste divisie landelijk. Met
zes punten voorsprong op de nummer twee verzekerden ze deelname
in deze landelijke competitie, waar
in dit seizoen gespeeld wordt tegen
de B1 van betaalde voetbalclubs als
Groningen, Volendam, De Graafschap en Almere City.
Het korfbalteam A1 van Atlantis speelde al eerste klasse op het
veld en wist dit in 2011 te handhaven. Daarnaast zijn ze in het voorjaar van 2011 kampioen geworden
in de zaal, waardoor ze nu ook in de
zaal eerste klasse spelen.
Het zijspanteam van Roké Motors
bestaat uit Kees Kentrop en Gerard
Daalhuizen. Zij zijn op oudere leeftijd nog aan deze sport begonnen.
Zij zijn afgelopen jaar bij de Nederlandse kampioenschappen op een
mooie tweede plaats geëindigd. Het
team valt op door hun professionele instelling, positieve uitstraling en
hun plezier in de sport.
Sportvrouw
Anouk Claessens. Zij werd in 2011
Nederlands Studenten Kampioen bij
de 5 km hardlopen. Ze richt zich nu
met veel succes op de halve marathon. Het afgelopen jaar wist ze re-

gionale wedstrijden als de Zilveren
Turfloop, NSK Groningen en de BAV
Baarn te winnen.
Jolanda ten Brinke loopt eveneens
hard. Zij heeft bij alle wedstrijden
(23) minimaal een podiumplaats
behaald en haalde voor het eerst
in haar carrière twee NK-medailles:
zilver op NK 10 km en brons op NK
halve marathon in categorie ‘vrouwen 40’.
Nicoletta de Jager, sportvrouw 2010
van De Ronde Venen, doet aan
mountainbiken. Zij heeft in 2011
weer goede resultaten laten zien.
Ze werd onder meer voor de vierde
keer op een rij derde op de NK marathon. Ze heeft hierdoor een volgende stap kunnen maken. Vanaf
2012 rijdt ze voor een Nederlands
internationaal mountainbiketeam.
Sportman
Dirk Jongkind is rodelaar. Hij heeft
zijn normale leven omgegooid en is
fanatiek gaan trainen in onder andere Duitsland en Oostenrijk. Met
succes. Hij heeft zich als eerste Nederlander sinds dertig jaar gekwalificeerd voor twee World cups rodelen: in Igls (Oostenrijk) en Winterberg (Duitsland).
Kevin Regelink heeft schitterende
prestaties geleverd als marathonschaatser bij de eerste divisie, landelijke marathon. Won tijdens het
Nederlandse kampioenschap eerste
divisierijder KPN cup en Thialf Heerenveen in een heel sterk nationaal
veld een bronzen medaille. Volgend
jaar gaat hij bij de Topdivisie landelijke marathon schaatsen. Dit is het
hoogst haalbare bij het marathonschaatsen.
Handbiker Tim de Vries heeft zich, in
de 2,5 jaar dat hij met zijn sport bezig is, ontwikkeld tot een mogelijke
kandidaat voor Olympisch goud bij
de Paralympics in Londen. In 2011
heeft hij verschillende wedstrijden
in de wereldbeker gereden in Australië en Italië. Tijdens de wereldkampioenschappen in Denemarken werd hij vierde en haalde daarmee de nominatie voor de Paralympics binnen.
Sportvrijwilliger
De genomineerden voor de Sportvrijwillgersprijzen blijven nog even
geheim! Tijdens de Sportverkiezingen op woensdagavond 22 februari wordt bekend gemaakt wie de
winnaars zijn binnen de verschillende categorieën. Sportliefhebbers
die de ontknoping willen bijwonen
zijn van harte welkom de Sportverkiezingen bij te wonen. De verkiezingen beginnen om 19.30 uur en
vinden plaats in De Meijert, Dr. J.
v.d. Haarlaan 6, Mijdrecht. De uitnodiging met het programma van
de Sportverkiezingen vindt u op
www.derondevenen.nl.
Aanmelden
Voor de organisatie is het van belang om te weten hoeveel personen
er aanwezig zullen zijn.
Vandaar het vriendelijke verzoek
om u aan te melden als u op 22 februari naar De Meijert komt. Dat
kan door een mail te sturen naar
E. b.bokkes@derondevenen.nl of
door te bellen met T. (0297) 29 16 51.
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VLC schaatsers naar NK
Mijdrecht - De scholieren ploegen
achtervolging kampioenschappen,
onlangs in Haarlem gehouden, zijn
bij de jongens 15 tot en met 17 licentiehouders een prooi geworden
voor het Veenlanden college.
Sterk gereden
In twee ritten van 1600 meter bleken de VLC mannen te sterk voor
de concurrentie. Die concurrentie
kwam uit Alphen aan de Rijn en Leiden. De andere teams konden niet
bij het VLC team aanpikken.
In de eerste rit reden Niels Immerzeel, Jonathan Boom, Gary van Tol
en Mark de Wit een derde tijd te
weten 2.11,71, langzamer dan het
Scala ( 1e in 2.10,73) en Bonaven-

tura uit Leiden in 2.11, 22. Eigenlijk slim van de boys om niet al te
snel te starten bleek in de tweede
rit. Het Scala kwam in de tweede
rit niet in de buurt en reed 2.14,16.
Het Jac. P. Thijsse college uit Castricum behaalde daar de derde plaats
in 2.14,81 maar regelrecht winnaar
werd het VLC team in 2.10,38 de
snelste tijd van de dag en goed voor
goud. Bij elkaar opgeteld bleken de
VLC tijden goed voor plaatsing aan
het NK dat op 13 maart in Hoorn
wordt verreden.
Zesde plaats
Bij de oudste meisjes reden Nicole Kuijf, Lotte Elfferich, Esther van
Leeuwen en Lisanne Immerzeel

naar een zesde plaats in de eindrangschikking. Op de 1200 meter
reden ze in de eerste rit 2.00,54, de
tweede rit werd gereden in 2.02,83.
Winnaar van deze categorie werd
Bonaventura uit Leiden.
Op het podium
De jongste jongens pakten keurig de derde plaats in de eindrangschikking.
Met hun tijden van 1.50,56 en
1.51,88 werden Noah Boomgaard,
Daan en Koen de Best en Ruben
Schel respectievelijk derde en vierde en stonde daardoor dus op het
podium.
Op naar het NK in Hoorn dus!

CDA wil starterswoningen
op locatie de Poldertrots
Waverveen - Tijdens de raadsvergadering van 8 maart a.s. zal Rein
Kroon namens het CDA een motie
indienen, waarin wordt voorgesteld
om op de locatie van basisschool
de Poldertrots in Waverveen starterswoningen te realiseren. Kroon
vindt het zonde dat er niets wordt
gedaan met deze locatie: “In 2008 is
deze basisschool gesloten vanwege
het geringe aantal leerlingen en het
gebouw staat sindsdien leeg.” Het
CDA stelt in de motie voor om op de
huidige locatie van de basisschool

Waar is
mijn
baasje?
De Hoef - Ik ben een rood/
wit katertje (niet gechipt) dat
is komen aanlopen bij de woning aan Oostzijde 54 in De
Hoef, waar ik nu logeer.
Weet u/jij wie mijn baasje is,
bel dan 0297-593655.

de Poldertrots starterswoningen te
realiseren, die in de eerste plaats
bedoeld zijn voor inwoners van Waverveen, en daarna voor andere
starters in gemeente De Ronde Venen. “Het moeten betaalbare woningen worden van maximaal 160.000
euro”, aldus Rein Kroon. “Door locaties zoals deze te benutten slaan
we twee vliegen in een klap: we helpen starters op de woningmarkt en
het levert de gemeente financieel
ook nog iets op.” Het CDA vindt het
belangrijk dat jongeren in onze ge-

meente blijven wonen. Zonder de
bouw van betaalbare woningen zullen jongeren vertrekken naar andere gemeenten.
In financieel mindere tijden moet de
gemeente proberen om op een creatieve manier toch woningen te realiseren voor de doelgroepen die
dat het hardst nodig hebben. Naast
de locatie van de Poldertrots zijn er
misschien meer locaties in onze gemeente waar op deze wijze (starters)woningen gerealiseerd kunnen
worden.

Klaverjassen bij Hertha
Vinkeveen - Komende zaterdagavond 18 februari is er prijsklaverjassen in de kantine van S.V. Hertha aan de Mijdrechtsedwars-

weg in Vinkeveen. Er zijn fraaie prijzen te winnen. De zaal is open om
19.30 uur en om 20.30 uur wordt er
gestart met kaarten. Het eerste kop-

je koffie/ thee is gratis. Tot ziens op
aanstaande zaterdag 18 februari!
De daaropvolgende kaartavond in
de kantine van Hertha is op zaterdag 17 maart a.s.
Voor meer inlichtingen: tel. 0297263527.
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Turnsters van GVM’79
doen het goed op toernooi
niv 11) en Madelief Voorbij (div 4,
niv 10) acte de presence. Kleinere groepen dit keer. Dat mocht niet
deren, beide meiden hebben het
erg goed geturnd. Op beide niveaus
was er slechts 1 meisje beter. Beide
GVM turnsters behaalden een hele mooie 2e podiumplaats! In Ronde 3 was het Ruby Hartsink (div 6
niv 9) die in dit deel alleen GVM 79
verdedigde. Een aardig grote groep,
waarbij ze bij de sprong een sterke
derde plaats behaalde. De andere
scores waren gemiddeld, waardoor
ze op een mooie 11e plek belandde.
Het volgende blok was het even rust
voor Simone en in de 5e en tevens
laatste ronde traden Lisa van Nobelen, Quin Hartsink (div 5, niv 10) aan
op baan 1 en Celeste Posdijk (instap
div 6, niv 12)

Mijdrecht - Op de mooie winterdag,
zaterdag 4 februari, trad de tweede
groep van GVM ‘79 aan onder leiding van Simone de Jong. Ditmaal
iets dichterbij, in Woerden. Ook dit
keer heeft de groep van GVM hele
mooie prestaties neergezet!
Vroeg in een prachtig winterlandschap bij een temperatuur van -18
graden was de eerste groep op weg
naar de turnhal. De eerste groep bestond uit Daisy Wijtmans, Danique
Pappot, Lynn van den Bosch, Mandy Niekus (Pre-instap div. 5 niv 12)
en Djeena Warrels (instap div. 5 niv.
11). Voor de meesten was het pas
de eerste keer dat ze deelnamen
aan officiële turnwedstrijden, dus ze
waren best wel een beetje zenuwachtig. Bij de Pre instap heeft Da-

nique een fantastisch resultaat afgeleverd, vooral op de vloer steeg
ze boven iedereen uit. En dat deed
ze uiteindelijk ook in de totaalscore, een hele mooie eerste plek, en
dat op je eerste wedstrijd! Lynn is
zevende geworden, ook zij was heel
sterk op het vloer onderdeel. Mandy
is veertiende geworden met een hele solide prestatie op alle onderdelen. Daisy is 23e geworden, ze had
mooie scores, zij heeft alleen op de
balk helaas wat puntjes laten liggen.
Djeena is uiteindelijk vierde geworden, met onder andere een hele
mooie sprong waarbij ze alle tegenstanders achter zich liet.
Tweede deel
Om half 11 begon het tweede deel.
Hier gaven Jessica Helmer (div 4.

Divisie 5
Bij divisie 5, niv 10 waren de meeste
deelnemers van deze dag. Dus een
moeilijke opgave voor Lisa en Quin.
Lisa heeft op de vloer fantastisch
geturnd, behaalde hier in dit grote
deelnemersveld zelfs een 1e plek.
De andere onderdelen heeft ze solide uitgevoerd, waardoor ze uiteindelijk 7e is geworden. Quin heeft het
ook prima gedaan, met haar sprong
belandde ze tussen de toppers. Helaas liet ze op de vloer wat puntjes
liggen, maar behaalde desondanks
nog een hele mooie 13e plek!
Celeste was alleen in haar groep de
belangen van GVM aan het verdedigen. Best wel spannend zo voor een
eerste keer. Vooral door een hele
sterke balkoefening eindigde Celeste op een 7e plaats. Een mooie prestatie voor zo’n eerste keer! Ondanks
wat minder trainingsuren kijkt ook
dit keer GVM ’79 terug op een succesvol toernooi!

Elfstedenbridge bij ABC

Aanmelden sportverenigingen
Kies voor Hart en Sport
Regio - Dit voorjaar gaat Kies voor
Hart en Sport in De Ronde Venen weer van start. Door dit project kunnen kinderen uit groep
3 tot en met acht van de basisschool kennismaken met leuke en
uitdagende sporten bij hun in de
buurt. De cursussen vinden plaats
van 2 april tot en met 7 juli. Sportaanbieders kunnen hun cursussen tot 20 februari aanmelden op
www.sportinderondevenen.nl. Het
project wordt uitgevoerd door Sport
in De Ronde Venen in opdracht van
de gemeente in samenwerking met
sportaanbieders.
Gevarieerd programma
In nauwe samenwerking met spor-

Regio - Donderdag 9 februari was
een vrije bridgeronde bij Bridgeclub
ABC. Het bridgen stond in het teken
van het aflassen of uitstellen van de
elfstedentocht.

taanbieders uit De Ronde Venen
wordt een uitdagend programma
opgesteld. Kinderen volgen een clinic naar keuze van drie tot vijf lessen van één uur. Door het volgen
van een speciale cursus worden de
basisvaardigheden sneller aangeleerd en is het makkelijker om na
de cursus lid te worden bij de sportaanbieder en direct aan de slag te
gaan.
Informatieavond verenigingen
Deelnemende verenigingen worden
uitgenodigd om deel te nemen aan
een informatieavond.
De avond gaat over het succesvol werven van nieuwe jeugdleden,
het promoten van de vereniging of

sportorganisatie en het betrekken
van ouders. Ook de werkwijze van
het project wordt op deze avond
verder toegelicht.
Aanmelden
Van alle, door sportverenigingen aangemelde cursussen, wordt
een boekje gemaakt. Alle kinderen in groep 3 tot met 8 ontvangen dit boekje op school. Sportverenigingen kunnen hun cursus(sen)
tot 20 februari aanmelden op
www.sportinderondevenen.nl.
Met vragen of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met sportconsulent Erik Leus
via telefoon: 06-43093929 of e-mail:
info@sportinderondevenen.nl.

E3 boys van Argon blijven
ondanks de vorst topfit

Iedereen was teleurgesteld over
het niet doorgaan van de tocht
der tochten. Het leek wel of iedereen lid was van het comité ”de elfsteden” en al in de starthouding
stond om te schaatsen, zo teleurgesteld keek iedereen. Maar er moest
ook gebridged, maar vooral gehuldigd worden. Het wedstrijdsecretariaat riep de eerste plaatsen op en
de voorzitter reikte de prijzen uit.
De eerste plaats in de A-lijn was
voor Greet de Jong en Roel v.d.
Knaap met 58,49 %.

Mijdrecht - Vanwege de vorst kan
er op de velden niet getraind worden bij Argon. Maar dat weerhoudt
de spelers en trainers Ronald en
Gert-Jan van de E3 er niet van om
toch lekker met elkaar bezig te zijn!!
Afgelopen woensdag was er een
kick en fun training van één uur

bij PK sport te volgen. Zo werden
er eens andere spieren gebruikt en
ook conditioneel waren de jongens
goed bezig.
En zaterdag werd er met elkaar
een tochtje vanaf de Kerkvaart in
Mijdrecht gemaakt naar de schaatsbaan in Wilnis. Natuurlijk met een

lekker bekertje warme chocolade
melk en wat lekkers verzorgd door
de moeders. De teamspirit is goed
en de eerste winstpunten zijn binnen en dat is mede te danken aan
de sportiviteit van de jongens, de
enthousiaste ouders en natuurlijk
de goede trainers!!

Mijdrecht 1–APK Mijdrecht 4–De
Merel/Heerenlux 2–De Springbok 2

zitten tegen CenS 1. Joop Luthart,
Evert Driehuis, Donny Beets en
Desmond Driehuis wonnen met gemak hun partijen.

nemen. John Oldersma zorgde voor
de enige winstpunten van De Kromme Mijdrecht 1.

Helaas was Roel ziek of te verlegen
om zijn prijs in ontvangst te nemen,
maar Greet was er erg blij mee.
B lijn
De eerste plaats in de B-lijn was
voor Ada Groenewegen en Roelie
van Voorden met 56,55 %, dit paar
schaatst niet, was dus aanwezig om
de prijs in ontvangst te nemen.
De wedstrijdleiding had weer voor
prachtige prijzen gezorgd, het is niet
verwonderlijk dat er door iedereen
fel om de bokalen gestreden wordt.
Na het uitreiken van de trofeeën,
prachtige bokalen die in geen enkele huiskamer zouden misstaan
en de bijbehorende kussen, volgens
de bridgers is Jan alleen al hierom
voorzitter geworden, kon het bridgen een aanvang nemen.
Er werd aan 13 tafels gebridged
Zeven in de A-lijn en zes in de B-lijn,
alhoewel de wedstrijdleiding er de

voorkeur aan gaf de lijnen resp. De
Bartlehiem en Balk lijn te noemen.
De Bartlehiem lijn.
In deze lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Leny en Jan v.d.
Schot met 60,66 %, Het kussen had
Jan klaarblijkelijk vleugels gegeven.
Tweede werd het paar Ben Soppe
en Ben Leeftink, vorige week nog
abusievelijk echtpaar genoemd,
waarvoor excuses, met 58,06 %.
Derde werd het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 53,92 %, dit
paar had niet in de gaten dat het om
een vrije ronde ging..

Balk lijn.
In deze lijn was de eerste plaats
voor het paar Nel Heilman en Hetty Houtman met 72,50 %.
Dat komt niet vaak voor, een score
boven de zeventig procent.
Tweede werd het paar Greet van
Diemen en Nel Groven met 63,00%.
Derde is het paar Corry Olijhoek en
Nelly de Ruiter met 56,50%.
Nelly was op vakantie geweest en
dat kon je zien ook, zij was prachtig gebruind en volkomen uitgerust
en daarom speelde dit paar weer als
vanouds.
Volgende week wordt er weer een
vrije ronde gespeeld.

John Vrielink speler van de
week op het groene laken
De Ronde Venen - Afgelopen week
was de laatste wedstrijd van de 1e
competitiehelft. De kopploegen lieten het er lelijk bij zitten. DIO verloor kansloos van de Merel/Heerenlux 1. De Kuiper/van Wijk passeerde met één punt verschil De Paddestoel 2 en eindigde op een keurige
2e plaats. De komende week begint
de 2e periode. In verband met het
grote aantal teams is de 2e helft verdeeld in 2 poules. De winnaars spelen een beslissingswedstrijd om de
2e periode-titel.
Poule A bestaat uit:
DIO–De Kuiper/van Wijk–De Paddestoel
2–De
Merel-Heerenlux 1–De Vrijheid/Biljartmakers–
APK Mijdrecht 1–CenS 2–Kromme

Poule B bestaat uit:
De Schans–Kromme Mijdrecht 2–
APK Mijdrecht 3–Stieva AalsmeerCenS–Bob’s Bar–De Paddestoel 3 –
De Merel/Heerenlux 3–De Springbok 1–APK Mijdrecht–De Merel/
Heerenlux 4. De grote man was afgelopen week John Vrielink (zie foto) die in 15 beurten Paul Schuurman van de tafel veegde. John
scoorde een moyennne van 10,00.
Jan Lindhout van APK Mijdrecht 4
haalde de procentueel hoogste serie van de week met 8 caramboles
= 31,25%.
Periode
De Merel/Heerenlux 1 won verrassend met 7-2 van de periode-kampioen DIO. John Vrielink had geen
kind aan Paul Schuurman.
Kees Griffioen en Arie van Vliet
lieten resp. Herman Turkenburg
en Bert Dijkshoorn kansloos. De
Schans liet het met 0-9 helemaal

De Merel/Heerenlux 3 liet APK
Mijdrecht 4 met 2-7 ontglippen. Het
team van kopvrouw Caty Jansen
zakt steeds verder weg in de stand.
De Kuiper/van Wijk liet zich met 2-7
verrassen door De Paddestoel 2. Nico Koster zorgde voor de benodigde
2 punten om de 2e plaats veilig te
stellen. Michel Bak had in 20 beurten Kees de Zwart te pakken.
Stieva Aalsmeer verloor op het nippertje met 4-5 van APK Mijdrecht
1. René Hoogeboom had maar 24
beurten nodig tegen Ton Bocxe. De
Kromme Mijdrecht 2 was met 6-3
APK Mijdrecht 2 de baas. Bobby de
Boer redde met winst in slechts 23
beurten de eer voor APK Mijdrecht
2.
Winst
De Kromme Mijdrecht 1 liet APK
Mijdrecht 3 met 2-7 de winst mee-

De Merel/Heerenlux 2 verloor nipt
met 4-5 van De Springbok 1. Hans
van Eijk speelde in een prachtige
partij met 16 beurten Antoon van
Dijk de tafel.
Dorus van der Meer haalde in 21
beurten een prima zege op Kees de
Bruin. De Merel/Heerenlux 4 won
overtuigend met 7-2 van De Springbok 2. Jan van Veen redde de Hoefse eer door in 25 beurten Piet Best
te verslaan.
De Vrijheid/Biljartmakers trok met
4-5 net aan het kortste eind tegen
CenS 2. Bart Dirks had maar 25
beurten nodig om Hans van Rossum
in een spannende partij te kloppen.
Eindstand 1e periode
(na 21 wedstrijden):
DIO
146 punten
De Kuiper/van Wijk
115 punten
De Paddestoel 2
114 punten
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Robert Daalhuizen beste
librist twee-sterklasse

Atlantis E1 korfbalteam
wint in Oegstgeest

Mijdrecht - Café Sportbar CenS
was afgelopen weekend het strijdtoneel van de 2-sterklasse libre. Deze klasse herbergt 18 aangesloten
spelers die enkele weken geleden
de voorronden speelden. De beste
5 kwamen in aanmerking voor deze
finale van Biljartfederatie De Ronde
Venen 2012.
Ron de Beer van Veenland, Robert
Daalhuizen van de Paddestoel, Jan
van Veen van de Springbok, Cor van
Wijk van De Merel en Cor van de
Kraats van CenS zorgden voor mooi
en spannend biljart. Zaterdag gingen Jan van Veen en Robert Daalhuizen met de volle winst op zak
huiswaarts, ze wonnen beiden hun
partijen en kwamen op 4 wedstrijdpunten uit. Cor van Wijk kwam die
dag tot 1 winstpartij hetgeen goed
was voor 2 wedstrijdpunten. Cor van
de Kraats en Ron de Beer die nog
net voor aanvang een pommerancje
lieten wisselen kwamen beiden niet
tot winst.

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 11
februari stond voor de E1 van korfbalvereniging Atlantis de wedstrijd
tegen Fiks E1 in Oegstgeest op het
programma. Het team, dat gesponsord wordt door Albert van Dijk uit
Waverveen, zou deze zaterdag met
precies acht spelers afreizen. Spelers Vince den Ambtman (helaas
nog steeds geblesseerd) en Isa
Schouten konden er deze zaterdag
niet bij zijn. Ook coach Melissa van
der Stap moest verstek laten gaan
omdat zij zelf een wedstrijd moest
spelen.

Dag 2 begon Ron met z’n oude topje, kreeg meer vertrouwen en zette
in 17 beurten de kortste partij van
het toernooi. Ook Cor van de Kraats
maakte het begin van de dag goed
door in 36 beurten van Jan van Veen
te winnen. Robert bleef in de winning mood en pakte de 3e partij in
22 beurten, Cor van Wijk werd hiervan de dupe. De goed opgekomen
CenS-leden die de arbitrage verzorgden kregen een grote plus van
federatievoorzitter Toine Doezé.

Winnaar
Wedstrijdleidsters Aria en Lucia
maakten rond 16.30 uur de winnaar
bekend nadat Toine het officiële gedeelte had geopend. De Bocxe-Biljarts cadeaubon en een prachtige
volle bos Rijdes-bloemen met een
mooie sculptuur kwamen Robert ten
deel. Ook de finalepartij tussen Jan
van Veen en Robert eindigde in het
voordeel van de laatstgenoemde.
Aria prees de uitstekende bediening
en riep nummer 5 in de vorm van
Cor van de Kraats die 2 punten verzamelde als eerste op. Cor van Wijk
werd met 2 punten vierde. Jan van
Veen haalde na 3 jaar biljarten z’n
eerste trofee binnen, Jan werd met 4
punten 3e in dit gezelschap. De verrassende 2e man werd Ron de Beer,
speelt sinds enkele jaren, komt getrouw elke week enkele keren vanuit Monnikendam naar Wilnis, promoveerde vanuit de 1-sterklasse direct naar de 2-sterklasse en behaalde tijdens deze finale 4 punten met
als stimulans een mooie sculptuur
en een kleurrijk boeket. Als winnaar
kwam de soepelspelende Robert
uit de bus, hij werd in het seizoen
2009-2010 1 sterklasse libre-kampioen, neemt deel aan het succesvolle
team van De Paddestoel 2 en pakte met 8 wedstrijdpunten alle opponenten in.
Robert nogmaals proficiat !
De uitslag is als volgt:
1 Robert Daalhuizen
8
2 Ron de Beer
4
3 Jan van Veen
4

Laatste wedstrijd weer
winst voor HVM MC4
Mijdrecht - Met veel schaatskilometers in de benen moest de MC4
van HVM afgelopen zondag voor de
laatste keer van het seizoen de zaal
in. De hockeysters speelden deze
keer in Haarlem en de parkeerplaats
van HVM was het verzamelpunt. Het
wachten totdat iedereen er is, duurt
best wel lang en dus wat doe je dan
om de tijd door te komen, dan ga
je natuurlijk in je korte hockey rokje
het ijs op. Best wel koud, vooral als
je uitglijdt en met je blote benen op
het ijs ligt. Gelukkig daar arriveerde
de laatste speelster, allemaal de auto’s in, verwarming op 10 en op weg
naar Haarlem. De laatste wedstrijd
was weer als vanouds. De Quick &

Shine meiden kregen heel veel kansen, echter de tegenstander had geluk, de bal wilde er maar niet in.
Maar de HVM druk werd te veeI
voor deze tegenstander en het kon
niet uitblijven, HVM scoorde. Er was
nog maar minder dan een minuut te
spelen. Het publiek begon met aftellen en toen de eindzoemer ging,
toonde het scorebord 1-0.
Deze laatste wedstrijd was een perfecte afsluiting van het zaalhockey
seizoen voor de MC4. Nu maar hopen dat de sneeuw gaat smelten en
dat ze met trainen kunnen beginnen.

Echter, vlak voor vertrek bleek speler Jim Siegers niet fit. De altijd zo
stoere Jim ging wel mee als support,
maar spelen zat er deze middag helaas niet in voor hem.

Twee keer goud en twee
keer zilver voor Veenland
Wilnis - Op zaterdag 11 februari terwijl iedereen lekker aan het
schaatsen was stroomde de Willisstee vol met kinderen die de minidrie- en vierkamp kwamen turnen.
In de morgen begonnen de jongens.
Kalvin en Eric de Koning en Jelle van
Amerongen startten de wedstrijd als
eerste voor Veenland. Zij deden mee
met de driekamp 7 t/m 11 jaar. Ze
hebben goed hun best gedaan. Op
brug ging het helaas af en toe mis
maar ze haalden toch een mooie
6de plaats. Ook in deze driekamp
turnden in Veenland 7 Mike en Dennis Oudshoorn en Quincy Donkervoort en in Veenland 8 turnden Ali el
Yowsfi, Teye Goossens,Senna Wilkes
en Ramon Winters.
Ook voor Veenland 8 ging het op de
brug fout. Maar ze herstelde zich
heel goed op mat en rek want dit
ging perfect. Jammer genoeg bleek
later dat de foutjes op de brug hun
een finaleplaats gekost heeft. Ze
werden 5de en de eerste 4 gingen
door. Veenland 7 turnde de sterren
van de hemel. Met allemaal scores
van boven de 30 punten en op mat
zelfs 33 punten werden ze met meer
dan twee punten verschil eerste.
In de derde ronde turnde Veenland
9 bestaande uit David en Ismaël
Kleintjes, Renze Goossens en Julian
Wilkes. Zij turnden in de vierkamp 9
t/m 11 jaar. Ook deze heren waren
op de brug even de oefening kwijt.
Maar op rek en vloer en trampoline ging het gelukkig uitstekend. Bij
de prijsuitreiking was de verbazing
toch nog groot bij de jongens omdat ze toch nog tweede waren geworden.
Geen concurrentie
Als laatste mochten Hidde en Jesse Goossens en Rafael Veldman turnen in de categorie 12 t/m 15. Helaas is er geen concurrentie de laatste jaren en dat is jammer. Dan maar
gaan voor een zo hoog mogelijk
aantal punten en dat deden ze dan
ook. Per toestel kan je 34 punten
halen en deze “mannen” hadden op
sprong, vloer en brug scores van 33
en hoger. Geweldig! De gouden medaille is dan ook zeer verdiend.
Denk je dat jongensturnen ook
wel iets voor jou is, kijk dan op
www.veenland.nl en kom gezellig
een keer meedoen.
‘s Middags was het de beurt aan

Voorrondes schoolbowlen
Regio -Afgelopen weken hebben
de voorronden plaatsgevonden tussen leerlingen van de groepen 7 en
8 van de basisscholen.

Van groep 7 van de Pijlstaartschool
mag het A Team, Brian, Wouter en
Tim de halve finale spelen. Zij hadden een pinfall van 696.

Ook scholen uit De Ronde Venen en
Uithoorn hebben hieraan meegedaan. De halve finale en finale zijn
op 10 maart in Bowling Mijdrecht.

Twee teams van De Regenboogschool van groep 7 mogen ook de
halve finale spelen.

De wedstrijden beginnen om 9.00
uur. In totaal zijn er 60 teams van
3 personen die halve finale mogen
spelen. Om 15.30 uur begint de finale tussen 12 teams.
Van groep 8 van de Pijlstaartschool
mogen De Smijters, Jeroen, Beau en
Jorrit de halve finale spelen. In de
voorronde hadden ze 767 pins omgegooid.

Het team MeLaDa, Mexs, Luke en
Daan gooiden 721 over 3 games.
Strike Leeuwinnen, Maartje, Kirsten
en Luna gooiden 617.
De halve finalisten zijn door de
Bowling Vereniging uitgenodigd om
nog extra te komen trainen.
Toegang tot de bowling is gratis en
er is ruime parkeergelegenheid.

de tunrsters van Veenland. Ook hier
deden er 5 groepen mee.
In de categorie 6 t/m 8 driekamp
deden er 2 groepen mee. Voor de
meeste turnsters was het de eerste keer. Veenland 1 bestond uit Julia Schröder, Floor van Loon, Cindy en Fleur van Maanen, Nikki Hazeleger en Sienna Bruin en Veenland 2 bestond uit Lisa Quest, Esmee de Vries, Desta Eatsburg, Demi Hettema, Emma Raave en Amily
van Bruggen. Ze deden allemaal erg
goed hun best, vooral op balk was
het best moeilijk om goed op je tenen te lopen. Veenland 2 behaalde
de 16de plaats en voor Veenland 1
was het wel erg jammer er mochten
6 ploegen door naar de finale en ja,
zij werden net 7de. Maar toch een
plaats om trots op te zijn.

In allerijl werd er nog een reserve opgetrommeld: Tessa Verweij uit
de F2 was bereid om in te vallen zodat de E1 toch met acht spelers naar
Oegstgeest kon afreizen. Ook deze
week kon de E1 weer rekenen op
een grote schare meegereisde enthousiaste supporters.
De eerste aanval bestaande uit Nina van Schaick, Anouk Mollers, Lars
van der Sluijs en Marc de Waal wist
veel kansen te creëren, maar helaas wilde er geen doelpunt vallen.
In wat het eerste aanvalsvak van Atlantis niet lukte, slaagde het eerste
aanvalsvak van Fiks wel. Het werd
1-0 door een schot van afstand.
Wissel
Na de wissel van vak en functie
mocht het tweede aanvalsvak met
Jennifer Veenboer, Tessa Verweij,
Fay Trompert (spelend als heer) en
Niels Roeleveld gaan proberen te
scoren. Dit vak had iets meer moeite om de bal in het vak te houden,
maar door een mooie onderschepping van Tessa bij de middenlijn kon
het vak toch verder aanvallen. Met
snel rondspelen van de bal was het
uiteindelijk Jennifer die een mooie
doorloopbal aangaf aan Fay, die deze vervolgens keurig afrondde. Het
stond 1-1! Met deze stand gingen
de teams ook de rust in.
In de rust benadrukten coaches
Nathalie Valentijn en Charlotte Beeloo dat het heel goed ging,
er waren veel kansen en het team
was scherp aan het verdedigen. Er

zou hier zeker gewonnen kunnen
worden, maar dan moest de E1 wel
gaan proberen om de bal wat langer
in het aanvalsvak te houden.
Het eerste aanvalsvak had deze opdracht goed begrepen en ging driftig op zoek naar een doelpunt. De
ene na de andere kans werd gecreeerd, maar helaas voor de E1 wilde
het scoren nu niet zo lukken. Gelukkig wist Lars de korf te vinden. Op
snelheid passeerde hij zijn tegenstander en zo wist hij, op aangeven
van Anouk, een mooie doorloopbal
te scoren.
Gewonnen
Fiks gaf zich echter niet zomaar gewonnen en wist een van de weinige
kansen die zij kregen in deze tweede helft te verzilveren. Zo kwam Fiks
weer op gelijke hoogte: 2-2. Trefzeker in de afronding was Fiks dus
wel.
Hierna bleef het lang spannend.
Het tweede verdedigingsvak onderschepte de ene na de andere
bal, Fiks kwam bijna niet meer aan
aanvallen toe. De winnende treffer
aan de zijde van Atlantis hing in de
lucht, maar zou hij nog vallen? De
E1 maakte het flink spannend, de
meegereisde supporters op de tribune hielden het bijna niet meer uit
van de spanning.
Maar met nog zo’n vijf minuten te
spelen was daar Tessa! Zij passeerde haar tegenstandster waarop Niels haar de bal kon aangeven en zo scoorde Tessa een mooi
schot. Het stond 2-3! Wat het extra
knap maakt, is dat Tessa in de Fjeugd van Atlantis speelt. Die spelen op een lagere korf, maar zelfs de
hoogte van de korf weerhield Tessa
er dus niet van om te scoren!
Na dit mooie doelpunt werd de
wedstrijd door de E1 knap uitgespeeld. Deze overwinning gaven ze
niet meer uit handen.
De coaches, Nathalie en Charlotte, waren heel blij en trots. De E1
heeft deze wedstrijd echt gespeeld
als een team, waarin keihard voor
elkaar gewerkt en voor elkaar geknokt werd.
Hopelijk lukt het ze deze winning
mood voort te zetten als koploper
Furore E1 volgende week op bezoek
komt in Mijdrecht.

Twee ploegen
In de categorie 9 t/m 11 jaar ook
twee ploegen voor Veenland. Veenland 3 bestond uit Isa Schouten, Kim
Fokker, Melissa Versluis, Ilse Kraats,
Donna Lek en Rosanne Wormgoor.
Voor Veenland 4 turnden Merel
Wienk, Lynn Blommenstijn, Eva Pols,
Daphne Post, Isabeau Andree, helaas was Nina Röling ziek. Ook deze turnsters turnden een fantastische wedstrijd. Op balk werd er heel
streng gejureerd waardoor de Veenlandturnsters daar een aantal belangrijke puntjes lieten liggen. Dit
bleek wel heel jammer want Veenland 3 werd 6de en Veenland 4 werd
7de en je raadt het al: er gingen
maar 5 ploegen naar de finale. Dus
ook voor deze meiden een enorme teleurstelling. Als laatste Veenland 5. Deze turnsters turnen in de
categorie 12tm 15 en ook hier waren maar twee ploegen. Voor Veenland turnden Daphne Winters, Tessa
Groenenweg, Tessa Wormgoor, Nina Pols, Lisette vd Leeden en Mayke
Boellaard. Ook deze turnsters deden
verschrikkelijk hun best. Op brug en
balk lukte nog niet alles maar op
vloer keurige oefeningen. Uiteindelijk behaalden ze een mooie zilveren
medaille. De trainers Mariska, Antoinette, Anja en Rob zijn ontzettend
trots op deze resultaten. Ze gaan nu
trainen voor de finale en onderlinge wedstrijd.
Lijkt je het leuk om ook te turnen
kom dan kijken op dinsdag om 4 uur
in de Willisstee.

Eerste aangepast rolstoelbadmintontoernooi Veenshuttle
Mijdrecht - Voor het eerst deed
Badminton Vereniging Veenshuttle uit Mijdrecht mee met het toernooi voor aangepast badminton van
vereniging Shuttle Up in Sliedrecht.
Hanno Zaal en Ronald Pothuizen
namen afgelopen zondag de honneurs waar voor het rolstoelbadminton. Beide spelers speelden in een
eigen B-poule en kwamen elkaar
dus niet tegen in het veld. Hanno
verloor helaas alle drie de partijen,
maar zijn scores werden wel steeds
beter (21-15 21-10, 21-14 21-16, 2116 21-18). Met Ronald ging het beter, hij won de eerste twee partijen
(6-21 6-21, 21-8 21-18), maar verloor de derde (21-12 21-14). Er waren echter genoeg punten verza-

meld om de halve finale te mogen
spelen, deze spannende wedstrijd
werd nipt in drie sets verloren, de
laatste met 21-19. Er was geen wedstrijd om de 3e/4e plaats, dus Ronald werd gedeeld 3e/4e .
In het dubbelspel kwamen de spelers van de A-poule erbij, en die tegenstand was wat te groot voor
Hanno en Ronald. Alleen de laatste
partij kon worden gewonnen, tegen
twee andere spelers uit de B-poule. Een geslaagde dag en zeker voor
herhaling vatbaar. Ook geïnteresseerd om rolstoelbadminton te spelen? Kom donderdagavond gerust
een keertje meespelen in sporthal
De Phoenix in Mijdrecht, er is een
extra sportstoel aanwezig.
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Linda van Rossum vierde tijdens
Nederlandse kampioenschappen
Regio - Linda van Rossum heeft tijdens de Nederlandse indoorkampioenschappen voor junioren een 4e
plaats op de 200 meter behaald. Op
de 60 meter behaalde de AKU atlete ook een finaleplaats. De AKU atlete kende in Apeldoorn een zeer
succesvol weekend. Zaterdag liet
Linda op de 60 meter al haar goede vorm zien door in de halve finale een nieuw persoonlijk record van
7.85 seconden te lopen.
Met de aandachtspunten die ze uit
de series had meegnomen liep Linda technisch een heel sterke race.
Met haar tijd in de halve finale liep
ze ruim een halve seconde sneller
dan haar oude record. In de finale
eindigde Linda als 8e, maar mag ze
heel trots terugkijken op haar finaleplaats. De atlete die gesponsord
wordt door Intersport DUO heeft na
het NK de bevestiging gekregen dat
ze de aansluiting gevonden heeft
met de top van Nederland.
Op de tweede dag van het NK
kwam Linda in actie op de 200 meter. In de aanloop naar het NK junioren had Linda wat rugklachten,
maar door goede medische begeleiding van Stefan Verheijen (fysiotherapie Plexus) kon Linda volledig
fit aan de start verschijnen. Aangezien de bochten op de 200 meter indoorbaan krapper en scherper zijn
dan de buitenbaan, is de 200 meter indoor een lastig onderdeel. Linda kende ook een lastige serie met

weken geleden tot een nieuw persoonlijk record van 8.45 seconden.
Lotte hoopte vooraf op een verbetering van haar pr. Helaas kende Lotte in de series een moeizame start,
waardoor ze niet maximaal kon weg
starten. Hierdoor moest ze tijdens
haar race veel corrigeren en eindigde ze in een tijd van 8.63 seconden. Ondanks dat Lotte niet tevreden was over haar race, is haar eerste optreden een goede ervaring en
smaakt deelname naar meer.

veel mispassen, waardoor ze haar
snelheid niet goed kon gebruiken.
Als eerste van de twee tijdsnelsten
plaatste Linda zich gelukkig wel
voor de finale. In de finale wist Linda
waar ze op moest letten en dit leidde tot een erg mooi resultaat. Een
zeer goede race werd beloond met
een 4e plaats van Nederland!
Lubbers
Lotte Lubbers maakte afgelopen
weekend haar debuut op het NK
voor junioren. Lotte die net als haar
trainingsgroep ondersteund wordt
door schoenenspecialist Schiedon,
had vooraf meer verwacht van haar
eerste optreden.
De Uithoornse kwam een aantal

Hooijmans
Evelien Hooijman stond zondag op
de 800 meter aan de start. De C juniore kreeg op het laatste moment
te horen dat ze mee mocht doen
aan het NK bij de junioren B. De
jonge AKU atlete heeft de laatste
periode laten zien een grote stap
te hebben gemaakt en dit werd beloond met een startbewijs voor het
Nederlands Kampioenschap. De serie van Evelien verliep erg rommelig waar veel geduwd werd door de
atletes. Evelien moest hierdoor vier
keer inhouden, wat haar veel kracht
kostte. De AKU juniore liep ondanks
de drukke race maar 1 seconden
boven haar persoonlijk record. Evelien eindigde in haar race als 5e in
2.30.08 minuten. Dit laat zien dat er
nog veel meer in het vat zit.
Komend weekend zal Evelien weer
in Apeldoorn in actie komen, maar
dan op de 600 meter.

Sledehonden van Femke
en Hans goed op dreef
Mijdrecht - Femke Broere en Hans
van de Hoeve uit Mijdrecht zijn al
jaren actief in de sledehondensport,
en beschikken over een kennel uitstekende sledehonden. niet meer de
oorspronkelijke husky’s maar speciaal voor de wedstrijden gefokte sledehonden met veel jachthondenbloed. Zodra na de zomer de temperatuur onder de 15 graden komt
beginnen de trainingen, waarbij de
honden getraind worden met een
kar op wielen, eerst korte afstanden
en naarmate het kouder wordt en de
honden beter in conditie raken langere afstanden.
Femke en Hans zijn voornamelijk
actief in de zes hondenklasse, waarbij op een wedstrijd met de slee zowel zaterdag als zondag een parcours van 12,5 km wordt afgelegd.
En dit jaar niet zonder resultaat.
Seefeld Oostenrijk 1e plaats, Unterjoch Duitsland 1e plaats, ST ulrich Oostenrijk 1e plaats Todtmoos
Duitsland 1e plaats, Bernau Duitsland 2e plaats, en afgelopen weekeind werd het Duits kampioenschap

Districtswedstrijd Acrogym
succes voor GVM’79
Mijdrecht - Afgelopen weekend
was de eerste ‘echte’ wedstrijd voor
de acrogymnasten van GVM’79. De
districtswedstrijd werd georganiseerd voor de gymnasten in E- tm
C-niveau. Voor GVM’79 kwamen
11 teams uit in verschillende categorieën en niveaus. In het E-junioren niveau waren werden de mixparen vertegenwoordigd door Rink
en Emma. Voor hen was het het eerste jaar samen en voor Emma zelfs
het eerste jaar acrogym. Ze lieten
een mooie oefening zien en eindigden met 0,1 pnt voorsprong op de
eerste plek! Bij de damesparen waren het Jill en Fleur die een goede oefening lieten zien. Ze werkten erg strak en werden beloond
met 24,567pnt. Goed voor de 5e
plek binnen een groot deelnemersveld. Ook Lucia, Willemijn en Jade
zijn een nieuw team dit jaar. De oefening ging veel sneller dan normaal
en daardoor waren ze ineens te
vroeg klaar. Vooral de basket werd
erg goed uitgevoerd! Ze vielen net
buiten het podium op de 4e plek. In
het D-niveau 2 teams van GVM’79.
Mart en Stephan zijn het enige herenpaar en hebben dus vooral zichzelf als tegenstanders. Het streven is altijd boven de 24pnt te halen en dat lukte deze wedstrijd ook
weer! Met 24,9pnt kwamen ze uiteraard op de eerste plek. Bij Manue-

la en Kim is het een heel ander verhaal, zij hebben maar liefst 20 tegenstanders!! De dames hielden
het hoofd cool, maakten een prima
Toss-up en kwamen met 25,967pnt
ook op de eerste plaats! Een geweldig resultaat. In het pupillenniveau
is niet veel tegenstand, maar het is
dan ook een lastige categorie. Lorena en Dana deden het goed bij de
damesparen, een prima salto achterover en een mooie toss-up leidden de dames met 23,167pnt naar
de tweede plaats.
Aangepast
Bij Chanel, Pibbe en Priscilla was
de afgelopen weken wat tegenslag. Maar de dames konden deze zondag toch een enigszins aangepaste oefening laten zien. Helaas wat te laat klaar op de muziek,
maar 23,5pnt was voldoende voor
een gouden medaille. Op C-niveau
waren Ruben en Claudia terug van
jaren te zijn weg geweest. De oefeningen waren nog niet helemaal
geperfectioneerd en ook de nodige
elementen gingen mis. Ondanks alles bleven de twee toch lachen en
hebben zij weer nieuwe wedstrijdervaring erbij. Ook zij werden eerste,
wegens gebrek aan tegenstanders.
Bij de damesparen C-niveau hebben de teams van GVM goed gepresteerd in een sterk deelnemers-

Zondag PK Sport
in Frauenwald Duitsland winnend
afgesloten.
Komend weekeind staat het EK in
het Franse Lesfourgs op het progamma, en hoewel er dan hele

sterke teams aan de start verschijnen, vooral uit Zweden en Noorwegen, hopen Femke en Hans met hun
honden toch op een plaats bij de
eerste vijf.

Bosdijkloop in Vinkeveen
Vinkeveen - Loop het voorjaar tegemoet! Komende zondag, 19 februari, organiseert Toer Trimclub
De Merel voor de 34ste keer de PK
Sport Bosdijkloop. Afstanden die
gelopen kunnen worden zijn 1,7
(voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 kilometer. Sportwethouder David
Moolenburgh geeft het startschot
op de Kerklaan in Vinkeveen.
De lopers kunnen kiezen uit een
halve marathon (deelname vanaf 16
jaar) en een 10-kilometerloop, beide door het fraaie buitengebied van
Vinkeveen, en een 5-kilometerloop
door de kern van Vinkeveen. Deze
afstanden zijn zowel geschikt voor
wedstrijdlopers als voor recreanten.
Voor de jeugd tot en met 12 jaar is
er een loop van 1,7 kilometer, eveneens door de kern van Vinkeveen.
Start en finish zijn vlakbij sporthal
De Boei, Kerklaan 32, Vinkeveen.
Deze sporthal is een fraaie en ruime
accommodatie, voorzien van kleedruimten, douches en een foyer met
horeca-faciliteiten. Er is EHBO, ook
is er een masseur om de benen voor
en na de loop te laten masseren.

Inschrijven
Inschrijven kan in De Boei op zondag 19 februari, vanaf 10.30 uur tot
uiterlijk een kwartier voor de start.
De inschrijfformulieren liggen op de
tafels in de zaal.

willigers van TTC De Merel zorgen
voor een veilige route. Wil je alvast
de route zien? Ga naar www.ttcdemerel.nl, per afstand staat daar een
plattegrond met een routebeschrijving.

Vul ter plekke het inschrijfformulier
in en betaal contant het inschrijfgeld. Bij de inschrijving op de dag
van de loop bedragen de kosten
voor deelname aan de halve marathon en de 10-kilometerloop 7 euro en aan de 5-kilometerloop 5 euro. Het inschrijfgeld is inclusief het
startnummer en het gebruik van de
(huur) chip.

Op verzoek van de lopers op de halve marathon zijn er meer drinkposten, namelijk drie (na 4½, 11 en 18
kilometer). Op de 10 kilometer is er
één drinkpost (na 7 kilometer). Alle
drinkposten zijn voorzien van water,
sportdrank (Maxim Lemon) en sinaasappels. Na de finish zijn er flesjes water.

Deelname aan de jeugdloop is gratis! Alle deelnemers aan de jeugdloop ontvangen een medaille.
Starttijden
De start van de halve marathon is
om 12:00 uur, de 10 kilometer om
12:05 uur, de 5 kilometer om 12:10
uur en de 1,7 kilometer jeugdloop
om 12:12 uur. Het parcours is vlak
en over verharde wegen. Vele vrij-

Woensdag ging de ijsbaan open met
als eerste evenement een minitoertocht. De organisatie kon zich verheugen op circa 100 deelnemen-

de kinderen die vele rondes van
800 meter hebben geschaatst. Donderdag was het laatste moment
om voor het eerst sinds veertien
jaar weer de Vinkeveense plassentocht in het leven te roepen. Alles
stond klaar om deze te realiseren,
maar helaas was de dikte van het
ijs dusdanig dat dit niet kon doorgaan en zo moest uitgeweken worden naar ‘het Meertje’-toertocht van
8 km achter in de polder voor zaterdag en zondag. Rond de tweehon-

Alle deelnemers ontvangen een
sportbon van hoofdsponsor PK
Sport. Tevens is er een tombola met
mooie prijzen op de startnummers.
De uitslagen kun je zondag 19 februari vanaf 17.00 uur vinden op
www.uitslagen.nl en vervolgens ook
op www.ttcdemerel.nl.

derd schaatsers deden ze daar een
groot plezier mee. Vrijdagavond was
waarschijnlijk wel het grootse spektakel. Veel meer dan honderd kinderen met hun ouders kwamen naar
de fakkeltocht en deze tocht is daarmee het gesprek van de dag in Vinkeveen.
Zaterdagavond was het de beurt
voor een ouderwetse priksleewedstrijd. Bij de jongeren was Sarah
Lynn de winnaar en bij de volwas-

Prijsuitreiking
De prijsuitreiking vindt plaats in De
Boei, volgens het schema: 1,7 kilometer om 12.45 uur, 5 kilometer om
13.00 uur, 10 kilometer om 13.30 uur
en de halve marathon om 14.00 uur.
Voor de prijswinnaars van de halve
marathon en 10-kilometerloop zijn
er geldprijzen. Voor de winnaar van
de halve marathon, zowel bij de dames als de heren, is er een wisselbeker.
Ook voor het verbeteren van het
parcoursrecord op de halve marathon (dames: 1.20.28 uur, heren:
1.11.17 uur) is een geldbedrag te
winnen, zowel bij de dames als bij
de heren. Voor de prijswinnaars van
de jeugdloop en de 5-kilometerloop
zijn er medailles.

Meertje on Ice ijsbaan
helaas weer gesloten
Vinkeveen - Na de meest bewogen week in de clubgeschiedenis
van IJsclub VIOS moeten zij door de
natuur gedwongen de ijsbaan weer
sluiten. Een groter eerbetoon konden zij de hen afgelopen week ontvallen bestuurslid Frans niet geven
met deze mooie schaatsweek.

veld. Naomi is pas sinds de herfstvakantie begonnen op dit (hoge)niveau en het is al een hele prestatie dat zij de elementen beheerst. De
overslag is nog een klein probleem
en daarom nog geen podiumplek
voor haar en haar partner Joëlla. Zij
kwamen met 48,233pnt op de zesde plek. Frederike en Kelly hebben al een stuk meer acrogymervaring, maar waren nog niet eerder
een damespaar. Met prachtige choreografieën voor de beide oefeningen gooiden de dames hoge ogen.
Nét geen 50pnten, maar wel een
mooie bronzen medaille. In de categorie damesgroepen gingen Sanne,
Vera en Mariska voor de winst. De
tegenstanders waren echter sterker
dan verwacht en de dames hadden
hier nog een zware dobber aan. De
oefeningen waren keurig afgewerkt
en ook de elementen zagen er picobello uit. Door een fout in het uitslagensysteem kwamen het team eerst
op een 5e plek uit, maar een oplettend jurylid kwam erachter dat dit
niet klopte. Uiteindelijk bleken de
dames toch op een 3e plek te zijn
geëindigd. Al met al veel podiumplaatsen voor GVM’79! Ook zijn alle teams door naar de districtsfinale
op 17 en 18 Maart. Kom gerust eens
kijken bij de trainingen in gymzaal
de Brug, zij trainen op dinsdag en
donderdag!

De start van de halve marathon in 2011. Foto: Wim de Bruijne

Informatie
Meer
weten
over
de
PK
Sport
Bosdijkloop?
Kijk
op
www.ttcdemerel.nl, bel Peter Meijer: 06-48013782 of e-mail naar
bosdijkloop@gmail.com of volg hen
op Twitter (@Bosdijkloop).
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het nippertje gewonnen. Tweede set
helaas verloren. De laatste partij,
voor de Megamini’s altijd de moeilijkste wedstrijd, was tegen VCH. In
tegenstelling tot vorige toernooien
begonnen ze geconcentreerd. De
eerste set werd heel mooi gewonnen. Naarmate de tweede set volgde zakte de concentratie toch een
beetje weg en verloren ze wat onnodig deze set. Maar omdat alle
kanshebbers her en der wat punten
hadden laten liggen, bleken de Megamini’s toch nog eerste te zijn geworden!!

Goede scores voor
Atalante minivolleyballers
Vinkeveen - Op de mooie schaatsdag, 11 februari, was er weer een
minidag voor de jongste spelers van
volleybalvereniging Atalante. Alleen waren de winterse taferelen
niet alleen buiten te zien, binnen in
de sporthal was het eveneens Siberisch. Zijn dit (verkeerde) bezuinigingen van de gemeente Uithoorn?
Alle coaches, ouders en toeschouwers waren gestoken in warme winterjassen om nog enigszins warm te
blijven. De kinderen zelf in het veld
moesten dubbel zo hard bewegen
om toch een beetje warm te worden.
Het mag een wonder heten dat de
door Vinken Vastgoed gesponsorde
miniteams er zonder noemenswaardige blessures van af zijn gekomen
en zelfs met 4 (!) eerste plaatsen
huiswaarts gingen. De aftrap was
wederom voor het hoogste team de
Volleyknallers.
Atalante Volleyknallers
Zoals al eerder gemeld speelt bij de
Volleyknallers een soort jojo-effect.
Zij spelen op het hoogste niveau, alleen wisselen zesteeds tussen A en
de B poule. Vorige keer waren ze
gedegradeerd naar de B-poule. Ze
waren er gebrand op om weer terug te komen naar de A-poule. De
eerste opponent was Christofoor.
Op papier de sterkste tegenstander, maar toch duidelijk een matje te klein voor het geroutineer-

de jongensteam van Atalante. Het
jongensteam ontwikkelt zich goed,
met steeds meer bovenhandse services en mooie aanvallen. Met een
ruime zege in beide set werd deze
eenvoudig gewonnen. Daarna KDO
uit De Kwakel. Zij waren ongeveer
van hetzelfde kaliber als Christofoor. Met bijna gelijke cijfers werd
ook van dit team makkelijke gewonnen. Als laatste stond de Oradi uit
Kudelstaart op het programma. Met
vooral ook goed verdedigend werk
werd er met nog grotere cijfers gewonnen. Een hele mooie en welverdiende 1e plek!
Kortom: het jojo-effect blijft, ze zullen volgende keer weer aantreden
in de A-poule. Ze hopen dat het ze
de volgende keer gaat lukken in die
poule te blijven.
Atalante Toppers
De meiden spelen al even in de
hoogste poule op niveau 4, maar het
is ze nog steeds niet gelukt om 1e te
worden en daarmee een ticket naar
niveau 6 te bemachtigen (de eeuwige nr. 2). Net als vorige keer zonder
Noa die nu definitief de Long Ladies
gaat versterken, zodat alle teams
wat gelijkmatiger verdeeld zijn. De
eerste partij was tegen VCH Set-up
uit Hoofddorp. De meiden speelden
erg solide. Zo nu en dan een smash,
maar ook veel slimme ballen. Er
werd ook vrij eenvoudig gewonnen.

ANBO DRV bijna grootste
in de provincie Utrecht
De Ronde Venen - Wat is de ANBO? De ANBO is een organisatie
die de belangen behartigt voor bijna 400.000 mondige en sociaal bewogen 55-plussers, die niet van
plan zijn om achter de geraniums te
gaan zitten. Een stem die luid klinkt
in Den Haag.
In het afgelopen jaar zijn de leden van de ANBO uit Baambrugge
en Abcoude ook lid van ANBO De
Ronde Venen geworden. Met zijn
1722 leden deelt de ANBO De Ronde Venen een 2e plaats met IJsselstein. Alleen de stad Utrecht heeft
meer leden kunnen aantrekken.
Maar wat maakt de ANBO De Ronde Venen zo aantrekkelijk?
Een topper is zeker de SOOS op
woensdagmiddag in De Meijert in
Mijdrecht tussen 13.30 uur en 16.30
uur. Alle ruim 100 bezoek(st)ers krijgen een kopje koffie en kunnen kiezen uit een aantal activiteiten. Speciaal voor de mannen (tot nu toe hebben zich nog geen vrouwen aangemeld) is er biljarten. De bridge- en

klaverjascompetities worden met
verve uitgespeeld, samen met sjoelen en het bekende rummikub. In
het kort een gezellig middagje uit
voor een klein prijsje. Deze wekelijkse SOOS blijkt bijna uniek te zijn
onder alle ANBO afdelingen.

Daarna Spaarnestad uit Haarlem,
een jongensteam met twee sterke
langere jongens. De meiden hadden wat moeite met hun smashes.
Naarmate de set vorderde kwamen
ze beter in het spel, maar konden de
winst net niet naar zich toe trekken.
Het solide spel van de Toppers bleef
behouden en de tegenstanders gingen meer fouten maken. Dit leidde
tot een riante winst in de tweede set.
Als laatst een andere VCH team. In
een spannende strijd werd de eerste set gewonnen en de tweede set
leek dezelfde kant op te gaan. Maar
of de spanningen gingen meespelen dat ze nu echt eerste konden
worden... een paar foutjes en dan
ook nog een punt in de zoemer voor
VCH gaf de eindstand 15-16 voor
VCH. Maar gelukkig heeft Spaarnestad ook een set laten liggen, Gedeeld eerste!! Het is de meiden dan
toch gelukt!

Atalante Ministars
De Ministars zijn in opmars. Ze
zijn al twee keer eerste geworden
en zijn zo vanuit de D-poule opgeklommen naar de B-poule. Het
wordt voor de meiden wel steeds
pittiger. De eerste partij was tegen
trainingsgenootjes, de Megamini’s.
Een leuke partij, mooi ook om al die
groen/gelen in het veld te zien. De
punten moesten ze helaas wel afstaan aan de Megamini’s.
Daarna tegen het jongensteam
VCH. Een pittig team dat heel veel
ballen pakten. Maar er werd ook
goed gespeeld door de Atalante!
Mooie reddingen die toch nog afgevangen werden. En ook sterk geplaatste ballen. De teams waren aan
elkaar gewaagd, de punten werden
ook verdeeld. Als laatste volgde nog
een sterke tegenstander: het team
uit Amstelveen. Ook dit keer werd
er weer hard gewerkt voor de punten. Na een mooie partij werden de
punten verdeeld. Het resulteerde in
een 4e plek.
Atalante Long Ladies
Net als de Ministars zijn ook de
Long Ladies in opmars. Zij zijn gepromoveerd vanuit de E-poule naar
de C-poule. Noa, die de vorige keer

ook het team succesvol had ondersteund zal nu definitief in dit team
plaatsnemen om de teams meer gelijk te verdelen. Ook deze meiden
worden ook geconfronteerd met
steeds sterkere tegenstanders.
Als eerste de minst sterke tegenstander op papier, VHZ uit Nieuw
Vennep. Atalante was hier duidelijke het sterkere team. Zij speelden mooi spel, af en toe afgewisseld door wat minder geconcentreerde ballen. Maar ze haalden de
winst vrij eenvoudig binnen. Daarna
VCH uit Hoofddorp. De teams waren wat meer aan elkaar gewaagd.
Mooi is te zien dat het echt Long
Ladies zijn en met hun lengte soms
een mooie smash of een pushbal
lieten zien. Ook deze wedstrijd werd
gewonnen.
Als laatste stond Spaarnestad uit
Haarlem op het programma. Op papier de sterkste tegenstander.
In deze partij werden de punten verdeeld. Dit resulteerde in een derde
1e plaats op rij! Een fantastische
prestatie van de lange meiden!!!
Kanjers
De Atalante Kanjers waren vorige toernooidag overgestapt van niveau 2 naar niveau 3 en daar verrassend 1e geworden! Dus meteen op
het nieuwe niveau naar een hogere poule. Een aardige opgave voor
dit team. Maar het ging ook op deze minidag nog steeds voortvarend!
De eerste wedstrijd was tegen Amstelveen. De teams waren erg aan
elkaar gewaagd. Het resulteerde in
een heel spannende strijd, waarbij de Kanjers het hoofd koel hielden en beide sets met 1 punt verschil wisten te winnen. De tweede
partij tegen VCH liet een heel ander beeld zien. In deze wedstrijd
waren de teams juist niet aan elkaar gewaagd… ware het niet dat

de punten wel verdeeld werden…
De eerste set werd met 4-0 gewonnen door VCH, de tweede set daarentegen was weer 5-1 voor Atalante. De laatste wedstrijd was zonder
coach Ingeborg die zelf moest spelen en met een wat vermoeide Nathalie die net ervoor bij een team
uit Heemstede had ingevallen. Beide sets werden verloren, maar toch
een mooi prestatie. Zij hebben zich
weten te handhaven in de B-poule.
Atalante Heroes
Als laatste kwamen de Heroes in
actie, het jongste team van Atalante. Zij komen uit in de A-poule op
niveau 2. De eerste wedstrijd kwam
te vervallen, het team had zich ’s
avonds laat afgemeld, waarschijnlijk
waren zij gevallen voor het mooie
schaatsweer. De eerste echte wedstrijd was tegen het team van Nieuw
Vennep. Een pittig team waar ze de
vorige keer nog ruim van hadden
verloren. Het leek weer zo te gaan.
De eerste set ruim verloren. Maar
de tweede set werd hard geknokt,
moeilijke ballen toch en gevangen.
Zij haalden er in deze set een mooi
gelijkspel uit. Daarna Spaarnestad
uit Haarlem. Ook dit was een pittige pot. De eerste set ook weer ruim
verloren. En de eerste wedstrijd
herhaalde zich. Hard werken in de
tweede set werd wederom omgezet
in een gelijkspel.
Vorige toernooidag hadden ze ook
de laatste partij tegen SAS. Waren
ze toen op het vorige toernooi helemaal op stoom, dit keer was het
de kou waarschijnlijk die een spelbreker was.
De eerste set ging nog prima en
werd mooi gewonnen, maar de
tweede set moesten ze aan SAS afstaan.
Ondanks een ijskoude zaal hebben
alle teams erg goed gespeeld!

Atalante Megamini’s
Dit jonge fanatieke team kwam afgelopen zaterdag, wel wat gehavend door ziekte en blessure, uit
in de B-poule op niveau 4. De eerste wedstrijd was tegen het andere team van Atalante, de Ministars.
Beide teams speelden erg fanatiek,
een mooie partij waarbij de Megamini’s aan het langste end trokken. Daarna een spannende strijd
tegen Amstelveen, de eerste set op
Themas
Er werden ook diverse themaochtenden georganiseerd voor de leden. Bij de reisverslagen over bijvoorbeeld Rusland moesten er wegens grote belangstelling stoelen
uit andere zalen komen. Voor een
informatieochtend over “De Kanteling” (Over de wijzigingen in sociale
voorzieningen) waren er nog plaatsen over. Er is dus voor elk wat wils!
In de maand augustus werd er een
busreis voor alle leden georganiseerd. Ook voor mensen die minder
goed ter been waren, was er plaats!
Een reis naar een interessant eindpunt met koffie plus als tussendoortje. Het einde van deze samen-uitdag was een heerlijk diner in de
Meijert.
ANBO De Ronde Venen is een zeer
actieve ANBO afdeling die dit jaar
met een bruisend feest het 50-jarig
bestaan gaat vieren. Reden genoeg
om een 2e plek te veroveren in de
provincie Utrecht.
55-plussers die lid willen worden
van de ANBO zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met
dhr Jan Kooyman tel: (0297) 284109.
Misschien staan we volgend jaar
wel op de 1e plaats in de provincie
Utrecht!

Groots G-hockey wintertoernooi
Mijdrecht - Zondagochtend 12 februari organiseerde HVM het Ghockey wintertoernooi, in sporthal
De Phoenix aan de Hoofdweg in
Mijdrecht. Veel sporters, veel toeschouwers, veel sfeer en veel spelplezier, het toernooi was een succes! Zes teams streden om de bekers, Myra, Kampong, een combinatieteam uit Alkmaar en Hoorn,
Bloemendaal, Alliance en natuurlijk
HVM uit Mijdrecht.
Diverse sponsors maakten dit toernooi mogelijk. De hoofdsponsors
waren het VIOS Dweilorkest Dorst
en de Hutsgeklutste Kliek van
AJOC. Ook Albert Heyn aan de Leicester in Mijdrecht, LACO en café

de WaVe (beide van de sporthal) en
de Rabobank droegen een steentje
bij als sponsor.
De wedstrijden begonnen na een
gezamenlijke gedanste warmingup. Opvallend aan de wedstrijden
was het enthousiasme van de spelers, en ook het respect dat ze hebben voor elkaars beperkingen. Na
de poulefase speelden Alkmaar/
Hoorn en Kampong om de derde
en vierde plaats een wedstrijd met
een lange verlenging, waarin uiteindelijk de Noord-Hollanders de golden goal wisten te scoren en met
4-3 het brons pakten. De finale ging
tussen HVM en Bloemendaal. Bloemendaal nam al snel een 1-0 voor-

sprong, maar Mijdrecht trof daarna
drie keer doel. Bloemendaal kwam
goed terug tot 3-3. Mijdrecht nam
daarna toch weer de leiding, maar
Bloemendaal scoorde vijf minuten
voor tijd weer de gelijkmaker. Terwijl
iedereen al dacht aan een verlenging, werd het in de laatste minuut
toch nog 5-4 voor de thuisploeg.
Ieder team ging met een beker naar
huis, na een lunch met z’n allen in
café De WaVe van de sporthal.
Dit toernooi was in de regio het eerste zaaltoernooi dat ooit voor Ghockeyers is georganiseerd. Het is
de bedoeling dat er volgend jaar
weer zo eentje komt, zo’n groot succes was het!
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Ruim aanbod cursussen
bij de ‘Paraplu’
Wilnis - Stichting ‘Paraplu’ biedt de
komende weken weer een scala van
nieuwe, interessante, leerzame en
creatieve cursussen. De lessen vinden plaats in het eigen gebouw aan
de Pieter Joostenlaan 28 in een gezellige en ontspannen sfeer. De vrijwillige gastgevers zorgen voor een
goede opvang en een perfecte verzorging van alle deelnemers.

Kinderen Proostdijschool
hebben ijspret in De Hoef
Mijdrecht - Op vrijdag 10 februari
hebben de twee kleutergroepen van
de Proostdijschool uit Mijdrecht een
heerlijke schaatsochtend gehad bij
IJsclub ‘Hou Streek’ in De Hoef. Het
was een zonnig wintersplaatje, ze
werden getrokken door de slee of
zaten op een zeehondje dat voortgeduwd werd door een van de andere kinderen of een ouder.
Mede door de hulp van vele papa’s

en mama’s en de juffen was het een
fantastische ochtend. Na een uurtje
schaatsen werden de kinderen getrakteerd op warme chocomel, limonade en een lekkere koek. Moe
maar voldaan verlieten de kinderen
en hun ouders na anderhalf uur de
baan.
Bedankt IJsclub ‘Hou Streek’! De
kinderen zullen met veel plezier aan
deze ochtend terugdenken.

Ongedwongen plezier bij
The Amazing Stroopwafels
Vinkeveen - Geen technische toeters en bellen, geen gelikt decor of
spetterende outfits, maar wel heel
veel plezier en goed gezongen, herkenbare muziek voor iedereen die
vrijdagavond in De Boei in Vinkeveen was. The Amazing Stroopwafels maakten er, op uitnodiging van
Stichting Cultura De Ronde Venen,
een heerlijk ongedwongen feestje van.
Zanger Wim Kerkhof, middelpunt
van het spektakel, rende onvermoeibaar heen en weer op het podium om het ene moment op de
toetsen en het andere moment op
zijn onverwoestbare contrabas een
groot aantal bekende en minder bekende nummers de zaal in te slingeren. Daarbij, zoals altijd, rustig en
gedegen bijgestaan door Rien de
Bruin (gitaar, accordeon en zang)
en Arie van der Graaf (elektrische
gitaar).
Interactie met het publiek is voor
The Amazing Stroopwafels, die in
1979 op straat begonnen en daar
nog steeds regelmatig optreden, erg
belangrijk. Zo ook in De Boei. De
losse sfeer die daardoor ontstond
was wellicht even wennen voor de
vaste bezoekers van Cultura-voorstellingen, maar hoorde wel helemaal bij deze avond vol verzoeknummers, zoals ‘Oude Maasweg’,
’Ome Kobus’, ‘Blankenburg’, ‘Laat
mij je bunzing zijn’, ‘Kuifje’ en, als
laatste toegift ‘Moordenaar’. Commentaar leveren of al deze klassiekers lekker meezingen was ook
geen enkel probleem.

Gast
Op vrijdag 2 maart is de jonge Rotterdamse jazzmuzikante Kim Hoorweg (19) de volgende gast van Cultura. Samen met het sextet The Houdini’s brengt zij dan in De Meijert in
Mijdrecht een ode aan haar grote
voorbeeld, de Amerikaanse jazz- en
popzangeres Peggy Lee. In de jaren
vijftig en zestig van de vorige eeuw
bestormde Lee de hitparades en bereikte ze de sterrenstatus met onder
meer het nog altijd prachtige nummer ‘Fever’.
The Houdini’s vormen al bijna vijfentwintig jaar een van de toonaangevende jazzensembles van Nederland. Ze toerden onder meer door
Australië, de Verenigde Staten en
Canada en traden meerdere malen
op tijdens het North Sea Jazz Festival. Zangeres Kim, dochter van Houdini’s-pianist Erwin Hoorweg, bracht
al twee albums uit bij het legendarische jazzlabel Verve en werkte onder anderen samen met Candy Dulfer en Trijntje Oosterhuis.
Kaarten voor het concert in De Meijert, dat om 20.30 uur begint, kosten 16,50 per stuk en zijn te reserveren via www.cultura-drv.nl. Scholieren en studenten betalen, op vertoon van een school- of studiepas,
5,- per kaart. In de losse verkoop
zijn kaarten te verkrijgen bij boekhandel Mondria en Partycentrum
De Meijert in Mijdrecht en bij drogisterij De Bree in Vinkeveen. Aan
de deur van de zaal zijn, indien nog
voorradig, vanaf een half uur voor
aanvang van de voorstelling eveneens kaarten te koop.

Hoe haal ik meer uit
mijn camera:
‘Een moderne digitale camera, uitgerust met technische hoogstandjes, vele menu’s, knopjes en afkortingen. Het kan ingewikkeld zijn om
de juiste instellingen voor een bepaalde situatie te vinden.” Aan het
woord is Bjorn Goud, deskundig fotograaf en docent van deze cursus.
”Kennis van de mogelijkheden en
weten wanneer je die kunt toepassen, geven een foto nét dat verschil
bij speciale situaties en momenten.
Bij deze cursus bespreken we de
functies van uw camera, zoals witbalans, sluiter-snelheid, belichting,
kleurcorrecties, flitsen en welke
simpele voorzorgsmaatregelen ervoor zorgen dat u zich zeker voelt
over uw camera en uw foto’s meerwaarde geven”, vult Bjorn nog aan.
Om foto’s naar uw hand te zetten zijn de onderwerpen van deze cursus een verhelderende aanvulling op de gebruikershandleiding van uw camera. Neem uw camera, aansluitsnoer, handleiding,
usb-stick met een selectie van foto’s
die u al gemaakt heeft mee naar de
cursus. Deze bestaat uit 2 lessen op
de woensdagavonden (20.00-22.00
uur) van 7 maart tot en met 4 april
a.s. De kosten zijn 46,00.
Bridgecursus, Bieden
en Uitspelen:
Bridgen is sinds een aantal jaren een erg populaire sport of een
spel, dat door veel mensen wordt
gespeeld zowel in clubverband als
thuis en altijd in een gezellige en
ontspannende sfeer.Om nog meer
plezier uit het bridgespel te kunnen
halen, organiseert Stichting ‘Paraplu’ de komende weken een cursus
met enige diepgang en specialisme:
“Bieden en Uitspelen”.
“Na deze aansluitende bridgecursus
zijn de deelnemers in staat om bij
elke bridgeclub te spelen en volop
te kunnen meekomen”, zegt Sonja
Dillions, zelf een uitstekend bridgespeelster en docente bij deze cursus. “Na deze cursus zal ook het
thuisbridgen veel meer voldoening
geven”, vult zij nog aan. Het lesmateriaal is volgens het ACOL-systeem
en wordt door de docente verstrekt.
Deelnemers moeten een pen en een
schrift meenemen. De cursus bestaat uit 5 dagdelen van 19.30 tot
22.30 uur op de maandagen van 5
maart tot en met 2 april a.s. De cursuskosten bedragen 41,00.
Workshop Make-up voor
de rijpere-oudere huid
Deze workshop is bedoeld voor
vrouwen met een rijpere-oudere
huid. Er worden 3 punten behandeld:

1. Gezichtsverzorging,
2. Productinformatie,
3. Make-up.
“Bij punt 1 vertellen we de deelnemers wat zij het beste kunnen doen
om de huid gezond te houden. Bij
punt 2 wordt informatie gegeven
over de gezichtsproducten. Bij punt
3 wordt verteld wat voor soorten
make-up er bestaan, welke kleuren het beste passen en wat waarvoor dient. De make up wordt voorgedaan en daarna gaan deelnemers zelf aan de slag. Door het zelf
te doen weet men direct wat het is
en hoe het werkt”, zegt docente mevrouw Schaap.
De materiaalkosten bedragen 14,00,
inclusief een cadeautje!
De workshop vindt plaats op woensdag 7 maart van 13.30 tot 16.30 uur.
Meditatie en
Ontwikkelingscursus
“Tijdens deze lesavonden wordt geleerd om met verschillende energieën om te gaan, de eigen energie
schoon te maken, jezelf in een goede bescherming te zetten, je grenzen aan te geven en jezelf goed
te aarden zodat je in het hier en
nu blijft. Via een geleide meditatie
d.w.z. door middel van een verhaal
ontspannings oefeningen doen, en
proberen dichter bij onszelf te komen om meer eigenwaarde en liefde voor onszelf te creëren.” Aan het
woord is mevrouw Adrie Samsom, al
vele jaren docente in allerlei spirutuele cursussen. Deze cursus vindt
plaats op vijf maandagavonden van
20 februari tot en met 16 april a.s.
van 19.45-21.30 uur.
Expressionisme
Deze cursus, die nieuw is voor De
Ronde Venen, wordt verzorgd door
de enthousiaste docent Martin van
der Voort, die de cursus als volgt typeert: “De cursus behandelt moderne en hedendaagse kunst. Naast
geschiedenis en de ontwikkeling
van de schilderkunst wordt veel
aandacht besteed aan het Duitse
Expressionisme, de Cobra-beweging, het abstract expressionisme
in de V.S. en de neo-expressionisten
in West Europa. Uitgebreid wordt
aandacht besteed aan de schildermethode van Karel Appel, Jackson
Pollack en vele anderen.” Voor deze
cursus is geen vooropleiding nodig.
De cursusprijs is inclusief het lesmateriaal en bedraagt 37,00 en vindt
plaats op zes maandagochtenden
(09.30-11.30 uur) van 20 februari tot
en met 2 april.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje
- af te halen bij de ‘Paraplu’ en op
de website www.stichtingparaplu.
nl.Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website
www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’
aan de Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via mail kan men altijd terecht
op info@stichtingparaplu.nl.

Waar is mijn baasje?
Vinkeveen - Waar is het baasje van deze zwart/witte kater? De kat heeft
een witte bef en pootjes. Het dier is gevonden aan de Groenlandsekade in
Vinkeveen. Wie het dier herkent wordt verzocht contact op te nemen met
de Dierenbescherming via tel. 0297-343618.

Feestelijke heropening bij
VOKU Amstelveen
Amstelveen - VOKU, vertrouwd en
dichtbij in uw regio, heeft onlangs
naast de bestaande showroom in
Mijdrecht, nu ook de showroom in
Amstelveen verbouwd.
Daarin is een breed assortiment
aan producten tentoongesteld die
uw huis of bedrijfspand opwaarderen. Reden genoeg voor een feestelijke heropening, die gepaard gaat
met een springkussen voor de kleintjes, een showwagen met Novoferm
garagedeuren, een showwagen met
extra deurpanelen, en alle bezoekers ontvangen een goodybag met
leuke attentie voor de bezoekers
én u kunt kans maken op een reischeque t.w.v. 500,--.

Ook bij de serres en uitbouwen
geldt dat deze verkrijgbaar zijn in
vele kleuren en afmetingen waarbij
er ook nog eens een ruime keuze is
aan zonwerende glassoorten.

Kunststof kozijnen
Kunststof kozijnen van het merk
WERU staat in Nederland op nummer 1 als het gaat om kwaliteit en
veiligheid. Standaard worden alle raam- en deurkozijnen geleverd
met het politiekeurmerk. Afzonderlijk levert WERU ook glasbreukmelders voor uw niet bestaande WERU
kozijnen.

Garagedeuren
Leverancier Novoferm heeft een
zeer groot assortiment aan garagedeuren, u kunt dan denken aan een
garagedeur handbediend, elektrisch
met afstandbediening of aan een
geïsoleerde loopdeur in uw garage. Deze garagedeuren kunnen op
maat worden gemaakt en zijn in alle kleuren en types te verkrijgen. De
garagedeuren worden ook door de
monteurs van VOKU gemonteerd.

Dakkapellen
VOKU levert al sinds 1985 service
en kwaliteit maar tegelijkertijd innoveert het vooraanstaande bedrijf. De
dakkapellen, voorzien van kunststof
kozijnen, kunnen nu ook geleverd
worden met een geïntegreerde airco die tevens als verwarming dient.
De airco/verwarming is aan de binnen- en buitenkant niet zichtbaar.
Serres & Uitbouwen
Naast een houten- en aluminium
serre kunt u ook voor uitbouwen terecht bij VOKU.

Tuinkamers & Overkappingen
VOKU vertegenwoordigt diverse
overkappingen wat een hot item is
de laatste tijd. Een tuinkamer kan
rondom worden dicht gemaakt.
Gaat uw voorkeur uit naar schuifvouw- of vaste elementen aan de
zij- of aan de voorkant? Een vast- of
elektrisch dak? Een dak van glas of
kunststof? Met windscherm en ledof spotverlichting? De mogelijkheden zijn nagenoeg onbeperkt.

Alles voor uw gevel!
Naast de genoemde producten
heeft VOKU ook Aluminium Kozijnen, Carports, Dakramen, Deurluifels, Gevelbekleding, Horren,
Schuifpuien & Windschermen in
haar assortiment. VOKU heeft echt
alles voor de gevel van uw woning
of bedrijfspand.
De medewerkers van VOKU heten
u van harte welkom! Voor meer info
zie advertentie elders in deze krant

Nieuw in Uithoorn: Image
Styling by Studiosuus
Uithoorn - Image Styling by Studiosuus is onlangs gevestigd in het pittoreske centrum van Uithoorn.
De passie voor het mooi maken van
het uiterlijk is begonnen in Amstelveen, waar de 30-jarige eigenaresse, Suzanna Lameijer, vandaan
komt. Na het volgen van de benodigde opleidingen als de kapperschool en het instituut voor Image
Professionals, schreef zij het boek;
Beauty-identiteit, met educatieve
informatie over kleur en stijl. Naast
het kappersvak is Suzanna gespecialiseerd in het geven van kleur- en
stijladvies, doet zij bruidskapsels, visagie en nagelstyling. Dit complete
concept biedt u de mogelijkheid om
het beste uit uzelf te halen!
‘Ik heb al een aantal inwoners van
Uithoorn en omgeving mogen ontvangen bij mij thuis in de studio, onder wie de burgemeester! Een leuke
ervaring was dat zeker’.
In de studio worden de haarproduc-

ten van Paul Mitchell gebruikt en de
make-up van Arabesque.
Voor meer informatie kunt u de
website van Suzanna bezoeken:
www.studiosuus.nl en zie de advertentie elders in dit blad.

Foto-expositie IJsland bij
studio ‘Natuurlijk Gezien’

ROM-koor zoekt trompettisten
Regio - Het ROM-koor uit Mijdrecht
is op zoek naar mensen die trompet spelen en het leuk zouden vinden om tijdens een tweetal concerten met een groep medetrompettisten samen te spelen. De nummers
waaraan gedacht moet worden zijn
onder andere: ‘De Triomfmars’ uit
Aïda en ‘76 Trombones’ (uitgevoerd
door …tig trumpets). De concerten

zijn op 21 en 22 april en staan onder
leiding van dirigent en trompettist
Ferdinand Beuse. De speellocatie is
party- en congrescentrum De Meijert in Mijdrecht. Het gaat tijdens de
Night of the ROM’s concerten een
waar trompetspektakel worden.
Voor aanmelding, of als u meer inlichtingen wilt, kunt u een e-mail
sturen aan bernadebree@xs4all.nl

Vinkeveen - Komend weekend, 18
en 19 februari, gaan voor het eerst
de deuren open van foto- studio
Natuurlijk Gezien van Gerard Vis.
Met een foto-expositie over IJsland tonen Gerard Vis en Gerard
van Weerd hun natuurfoto’s die gemaakt zijn tijdens een vakantie in
IJsland. Onder het genot van een
drankje en nootje kan iedereen de
foto’s bezichtigen en de fotoboeken inzien. De expositie is open op
zaterdag 18 februari van 14.00 tot
20.00 uur en zondag 19 februari van
11.00 tot 17.00 uur. Tijdens deze expositie kunt u zaterdag en zondag
tussen 16.00 en 17.00 uur luisteren
naar mythen en sagen uit IJsland
verteld door verhalenvertelster Elza
Vis van Binnenste-Buiten. Iedereen
is welkom, al is de ruimte beperkt.
De toegang is gratis. De fotostudio
is gevestigd aan de Wilgenlaan 41b

in Vinkeveen.

