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KORT NIEUWS:

Knuffel van 
Nylah is zoek
Mijdrecht - Wie heeft de knuf-
fel van Nylah gevonden, verlo-
ren op zondag 10 februari? Ny-
lah heeft haar lievelingsknuffel 
verloren tijdens een wandeling: 
in het Wickelhofpark of op weg 
naar haar huis: Karekiet 36. 
Tel: 06-47426812 (moeder) of 
06-50217238 (oma)

GEMEENTELIJKE 
bEKENdMaKINGEN 

vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

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

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

OPEN WOENSDAG T/M ZATERDAG10.00-17.00 UUR

FEB

UITHOORN
GROTE MERKEN, KLEINE PRIJZEN

Amstelplein 7 naast Modehuis Blok t.o. politiebureau 

VANAF15
KLEDING 

OUTLET  

VOOR 

DAMES 

EN HEREN

ZIJN WIJ WEER OPEN

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Leasen v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Heb je op woensdagmiddag even tijd en wil je wat bijverdienen? 
Bel tijdens kantooruren en vraag naar Rogier of Marco:

0251-674433
WWW.VERSPREIDNET.NL   INFOVERSPREIDNET.NL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

BEZORGER/STER
VOOR DE WIJK HOFLAND IN MIJDRECHT 200 KRANTEN

Samen 
onze ruimte 
ontwikkelen

Lees in de provincie

Mijdrecht - Het oude wijkcomité 
Molenland uit Mijdrecht heeft op 28 
januari 2013 haar werkzaamheden 
overgedragen aan een nieuw wijk-
comité met nieuwe leden. Dit comi-
té zal zich voor de wijk blijven inzet-
ten. Oprichting en behoud van wijk-
comités worden gestimuleerd door 
de gemeente De Ronde Venen, in 
samenwerking met Stichting Tym-
paan-De Baat (Opbouwwerk), Poli-

tie en woningcorporatie GroenWest. 
Het is een krachtig middel om inwo-
nerparticipatie te vergroten en past 
bij het gemeentelijke kernenbeleid.
Tijdens de avond was er veel lof 
voor de energie en inzet van de ver-
trekkende leden: de heer Harmens, 
mevrouw Zanders, de heer Evers en 
mevrouw Steen. Hun positieve hou-
ding inspireerden de nieuwe leden 
de heer Borst, mevrouw Vegter, de 

heer Godschalk, de heer Ekelschot, 
de heer De Vries en de heer en me-
vrouw Meijer. Zij gaan enthousiast 
van start met het verder uitwerken 
van wijkgericht werken.

Meer nieuwe leden zijn welkom. 
Bewoners van Molenland kunnen 
voor informatie en aanmelding con-
tact opnemen met de heer Borst: 
mr.borst@worldonline.nl.

Nieuw wijkcomité Molenland 
enthousiast van start

De Ronde Venen - De politiecij-
fers over het jaar 2012 toonden een 
forse toename van het aantal wo-
ninginbraken en een sterke stijging 
van het aantal fi etsendiefstallen. Te-
genover de 212 woninginbraken in 
de gemeente stonden vijf opgelos-
te zaken en de aangifte van 150 fi et-
sendiefstallen stond in schril con-
trast met de 3 fi etsen die zijn “op-
gespoord”. De politiecijfers waren 
voor de CDA-raadsleden Rein Kroon 
en Jan Rouwenhorst aanleiding om 
daarover aan het college vragen te 
stellen. Hieraan heeft de Nieuwe 
Meerbode op 23 januari ruim aan-
dacht besteed. Inmiddels hebben 
het college van burgemeester en 
wethouders en het Openbaar Minis-
terie hun reactie gegeven op de ge-
stelde vragen. 

Veroordelingen
Kroon en Rouwenhorst wilden on-
der andere weten in hoeverre de op-
geloste woninginbraken ook heb-
ben geleid tot veroordelingen. Uit 

de antwoorden wordt duidelijk dat 
alle gepakte verdachten een dag-
vaarding hebben gekregen om zich 
voor de rechtbank te verantwoor-
den. De opgelegde straffen varië-
ren van 70 dagen tot drie jaar ge-
vangenisstraf. Het verschil in straf 
is mede afhankelijk of de verdach-
te zich voor meerdere strafbare fei-
ten moest verantwoorden. Volgens 
het college is nu nog niet duidelijk 
of de toename van het aantal wonin-
ginbraken - met meer dan 25 pro-
cent - duidt op een ernstige structu-
rele stijging. Daar zouden geen aan-
wijzingen voor zijn. Volgens het col-
lege zou de wijze van vraagstelling 
juist leiden tot het ontstaan van een 
bepaald gevoel van onrust. 

Compliment
Raadslid Jan Rouwenhorst (CDA) is 
verbaasd over die mededeling. “Feit 
blijft dat er een sterke toename is 
geconstateerd in het aantal inbra-
ken en een sterke daling in de opge-
helderde zaken. Daarover maken wij 

ons zorgen en dat hebben we duide-
lijk naar voren gebracht. Nu lijkt het 
alsof degenen die dat constateren 
en duidelijk aankaarten een standje 
krijgen. De suggestie dat door onze 
vraagstelling een gevoel van onrust 
ontstaat, is totaal buiten de orde. 
Jammer dat zoiets is terug te vinden 
in de beantwoording. Het lijkt er op 
alsof het college geïrriteerd is door 
de vraagstelling. Tja, daar kunnen 
wij niets aan doen! Ik vind juist dat 
het college en de politie een com-
pliment verdienen door de wijze van 
antwoorden. Ik ben blij dat er een 
speciaal inbrakenteam van recher-
cheurs actief is. Dat team brengt da-
ders en dadergroepen in beeld. Per 
week stemt de politie af op actue-
le ontwikkelingen en er is nadruk-
kelijk extra aandacht voor de wonin-
ginbraken”, aldus Rouwenhorst, die 
dat opmaakt uit de antwoorden. Vol-
gens het college is het erg lastig om 
te bepalen of er sprake is van cri-
minaliteit in georganiseerd verband. 
Vervolg elders in deze krant.

College typeert stijging woning-
inbraken als ‘speldenprikken’

De Hoef - In het kader van de na-
tionale voorleesdagen gingen de 
kleuters van De Hoef uit groep 1-2 
op 5 februari samen met juf Thea en 
juf Ageeth met een zware tas met 
voorleesboeken naar de Buurtka-
mer. Deze ochtend geen creatieve 
bezigheden voor de oudere gasten, 
maar gezellig voorlezen aan de jon-
gere gasten van school. Allereerst 
kregen zij een kleurrijke bos ‘pa-
pieren’ bloemen in een mooie vaas 
en daarna mochten de kleuters al-

les even bekijken in de buurtkamer 
en een praatje maken met de men-
sen. De kinderen met ‘oma’ zochten 
een plekje op om te gaan voorlezen 
en enkele kleuters mochten in het 
groepje bij hun eigen oma. Dat was 
natuurlijk héél speciaal! 

Na een leerzaam en gezellig half 
uurtje werd het tijd om af te sluiten, 
want sommige kleuters gingen de 
Buurtkamer wel even op eigen hout-
je verkennen!

Als afsluiting mochten de kinderen 
de lange trap naar boven oplopen en 
alle treden ondertussen goed tellen. 
Bovenaan stond ‘juf Ria’ met een 
lekkere traktatie en dit viel goed in 
de smaak bij de kleintjes. 

De gasten van de Buurtkamer von-
den het erg leuk om de kleuters zo 
een keer te ontmoeten en voor te le-
zen. De kinderen en hun juffen wa-
ren ook tevreden over deze activiteit 
die zeker voor herhaling vatbaar is.

Jong geleerd is oud gedaan
Snelkraak met auto en scooter
Mijdrecht - In de vroege och-
tend van dinsdag 12 februa-
ri pleegden enkele personen een 
snelkraak bij een winkel. Zij gin-
gen er in een auto en op een 
scooter vandoor. 
Rond 03.30 uur werd een bewo-
ner van het Raadhuisplein wak-
ker van harde inbraakgeluiden. 
Toen hij uit het raam keek, zag 
hij dat er was ingebroken bij een 
winkel. Bij de winkel reed een 
kleine donkerkleurige auto weg 
in de richting van de Dorpsstraat 
en vervolgens in de richting van 
het Burgemeester Haitsmaplein. 
Daarna zag hij dat een scooter er 

in dezelfde richting en achter de 
auto aan vandoor ging.

Getuigen
De getuige belde 1-1-2 en agen-
ten gingen ter plaatse. Uit de 
winkel bleken onder andere slof-
fen sigaretten te zijn gestolen.
Aan getuigen van de snelkraak 
en aan mensen die de verdach-
ten in de auto en/of op de scoo-
ter hebben zien vluchten, wordt 
verzocht contact op te nemen 
met de politie in Mijdrecht op te-
lefoonnummer 0900-8844 of via 
Meld Misdaad Anoniem op tele-
foonnummer 0800-7000.

Mijdrecht - Sinds 30 januari wordt 
Donder vermist in de omgeving van 
de Staartmolen in Mijdrecht. Hij 
wordt erg gemist. Het is een niet 
gecastreerde kater. 
Donder heeft een zwart hartje op 
zijn neus. Weet u waar Donder is, 
neem dan contact op met Anneke 
van Spengen, tel:06-12630167.

Mijdrecht – Hou jij ook zo van zin-
gen, en ben je tussen de 16 en 50 
jaar oud? Dan is het misschien ook 
wel wat voor jou, zingen bij het in-
terkerkelijk gospelkoor de Roveni-
ans, een gemengd koor met ruim 
20 leden. Je kunt nu geheel gratis 
en vrijblijvend 2 tot 3 repetitieavon-
den bezoeken om te zien of dit koor 
ook iets voor jou is. Geoefend wordt 
er iedere maandagavond van 20.15 
tot 22.15 uur. Het koor is net begon-

nen met het instuderen van num-
mers voor een nieuwe themadienst, 
en gaat daarna aan de slag voor het 
jubileumconcert begin volgend jaar. 
Dit is daarom het ideale moment 
om in te stappen. Dus kom op een 
maandagavond langs in De Rank, 
Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. 

Meer weten? 
Neem dan contact met het koor op 
via de site www.rovenians.nl

Rovenians zoeken koorleden

Autoschade Service
Catsman Uithoorn

Uw schade,
onze zorg

IJzersterk in
schadeherstel werk



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
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 toe-
passing 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.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Dokter Koomansstraat 9 Realiseren van een bijgebouw - Bouwen W-2013-0057 29-1-2013
Burg. Des Tombeweg Plaatsen van een led  - Bouwen W-2013-0054 1-2-2013
 informatiepaneel 

baambrugge
Rijksstraatweg 123 Renoveren van het achterhuis - Bouwen W-2013-0065 5-2-2013

mijdrecht
Hofland 59 Realiseren van een opbouw aan  - Bouwen W-2013-0053 2-2-2013
 de achterzijde, het huis voorzien 
 van een geïsoleerde kap en 
 vervangen van kozijnen 
De Passage 30 Wijzigen van de bestemming van - RO (afwijken  W-2013-0061 5-2-2013
 kantoorbestemming in    bestemming)
 winkelbestemming  
Rietgors 7 Uitbreiden van de woning met  - Bouwen W-2013-0062 5-2-2013
 een dakverhoging en dakopbouw 
 op de zijaanbouw 

Vinkeveen
Achterbos 111 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0052 1-2-2013
Baambrugse Zuwe 149 Legalisatie bestaande bouw - Bouwen W-2013-0069 23-1-2013

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.

 VeRlenGinG beslisteRmijn omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de beslistermijn voor de vol-
gende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:

straatnaam aard van het project  activiteiten aanvraagnr.

amstelhoek
Amstelkade 110 Graven van een scheidingssloot 
 en het herstellen van erfverharding  - Aanleg W-2012-0662

VooRnemen tot VeRleninG bouwVeRGunninG en ontheffinG bestemminGsplan
ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 15 februari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam aard van het bouwwerk  bouwnr. opm.

amstelhoek
Amstelkade 118 - Vestigen andere categorie bedrijf  2010-0472 A
 - Aanpassen van de bestaande loods  2010- 0541 B

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

ruimtelijke ordening juncto artikel 19, lid 10, onder b, van de voorschriften van het bestemmingsplan “Bui-
tengebied De Ronde Venen” voor het vestigen van een afvalverwerkend bedrijf;

- Onder B te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c Wet 
ruimtelijke ordening juncto artikel 19, lid 21, onder b, van de voorschriften van het bestemmingsplan “Bui-
tengebied De Ronde Venen” voor het aanpassen van de bestaande loods;

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen 
moet het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen monde-
ling 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 het ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar 
voren hebben gebracht.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Vinkeveen
Achterbos 18 Aanleggen van een onderheid  - Aanleg W-2013-0008 4-2-2013
 toegangspad - Bouwen 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethou-
ders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit 
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen - uitGebReide pRoceduRe
Met ingang van 15 februari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Constructieweg 25A Het reviseren van de milieu- - Bouwen W-2011-0200 4-2-2013
 activiteiten, bouwen van een  - Milieu 
 opslagbox en een constructie 
 tbv opslagtanks  

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 aanvang van de terinzagelegging 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 be-
roepschrift 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.

 aanwijZinG koopZondaGen in de woonkeRnen abcoude, baambRuGGe, 
 VinkeVeen en waVeRVeen op GRond Van de winkeltijdenwet
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij besloten hebben de navolgende zondagen aan te wijzen 
als dagen waarop de winkels geopend mogen zijn in het jaar 2013:
-  in de woonkernen Abcoude en Baambrugge: de zondagen 24 maart, 22 september, 15 december en 22 de-

cember 2013
-  in de woonkernen Vinkeveen en Waverveen: de zondagen 21 juli, 28 juli, 4 augustus en 22 december 2013. 
Op grond van de Verordening winkeltijden De Ronde Venen 2012 zijn tweede Paasdag, tweede Pinksterdag, 
Hemelvaartsdag en tweede Kerstdag (voor zover deze dag niet op een zondag valt) reeds als feestdag aange-
wezen waarop de winkels in de gemeente geopend mogen zijn. 

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit
Vrijdag 30 aug. t/m  Waterweekend Eiland één, Vinkeveense plassen, Scoutingweekend voor 
zondag 1 sept. 2013 2013 3645 AX te Vinkeveen ongeveer 400 scouts uit
Vrijdag 09.00–24.00 uur   de regio Utrechtse
Zaterdag 00.00-24.00 uur   Heuvelrug
Zondag 00.00-17.00 uur   

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. 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 van 
De Ronde Venen, afd. Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 militaiRe oefeninG
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuurs-
recht (Awb), bekend dat met ingang van 13 februari tot en met 22 februari 2013 bij balie Omgevingszaken; op 
de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht voor een ieder 
gedurende genoemde periode ter inzage ligt:
- informatie aangaande een militaire oefening van de Koninklijke Landmacht. Het betreft een oefening van 

105 Geniecompagnie Waterbouw. Deze oefening wordt gehouden in het kader van steunverlening ten be-
hoeve van het recreatiegebied Vinkeveense Plassen. Tijdstip van uitvoering: 18 februari van 08.00 uur tot 
en met 22 februari 16.30 uur. 

Mocht u voor, tijdens of na afloop van de oefening vragen of klachten hebben dan kunt u contact opnemen 
met het Ministerie van Defensie, 11 Luchtmobiele Brigade (AASLT) “7 December”, Brigade Staf / G3 / Natops, 
Stafofficier Schiet en Oefenterreinen, Postbus 9208, 6800 HK Arnhem. Telefoonnummer: 026-353 1296. Email: 
JMP.Nijsten@mindef.nl of de website www.landmacht.nl.

 nota GRondbeleid 2013-2016
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2013 
heeft besloten tot vaststelling van de Nota Grondbeleid 2013-2016. De nota Grondbeleid 2013-2016 is bedoeld 
om te komen tot heldere kaders en uitgangspunten, waarbinnen het gemeentelijk grondbeleid wordt gevoerd. 
Deze kaders en uitgangspunten zijn afgestemd op de huidige (economische) situatie en de laatste wettelijke 
ontwikkelingen. De nota treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking. 

ter inzagelegging
Genoemde nota ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen op 
www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een afschrift 
worden verkregen.

 VaststellinG bestemminGsplan “kom VinkeVeen” en besluit hoGeRe 
 waaRden inGeVolGe de wet GeluidhindeR VooR het bestemminGsplan 
 “kom VinkeVeen”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de Ronde Venen op 20 decem-
ber 2012 het bestemmingsplan “Kom Vinkeveen” (IDN NL.IMRO.0736.bp003komvinkeveen-va01) gewijzigd 
heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de toelichting, 
de verbeelding en de planregels. De wijzigingen zijn in de zienswijzennota en de nota van wijzigingen beide 
behorende bij het raadsbesluit opgenomen. Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente 
De Ronde Venen bekend dat zij op 13 november 2012 het besluit hogere waarden Wet geluidhinder be-
stemmingsplan “Kom Vinkeveen” ongewijzigd hebben vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan met de 
daarbij behorende stukken en het besluit hogere waarden liggen met ingang van 15 februari 2013 gedurende 
zes weken ter inzage. De papieren versie van het bestemmingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken 
in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. De verbeelding van het authentieke plan is interactief 
te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks bij het bestemmingsplan via het volgende 
adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bp003komvinkeveen-va01 of via 
http://0736.ropubliceer.nl De authentieke vastgestelde planbestanden kunt u downloaden via http://ro-online.
robeheer.nl/0736/manifest.html

hoofdzaak bestemmingsplan
Het plangebied beslaat de dorpskern van Vinkeveen en een deel van de Baambrugse Zuwe. Het gaat om de 
percelen aan weerszijden van de Herenweg tussen de Gemeenlandsvaart en de Heulbrug. Vanaf de brug 
over de Gemeenlandsvaart in het noorden loopt de westelijke grens door het water (de ringvaart van de 
polder Groot-Mijdrecht) achter de percelen langs. De zuidelijke plangrens wordt gevormd door doorvaart de 
Heul. De oostelijke plangrens is zo getrokken dat de dijksterreinen van de nooit gerealiseerde ringdijk van de 
Vinkeveense Plassen binnen het plangebied vallen. De plangrens loopt vervolgens door het water achter de 
percelen langs de Baambrugse Zuwe tot de nummers 140 en 125 e.

afstemming met provincie
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aan Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. De provincie 
heeft laten weten geen gebruik te maken van het wettelijk instrumentarium.

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit hogere waarden bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door be-
langhebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt; belanghebbenden die kunnen aantonen 
daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest; een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht. Voor het instellen van beroep is een griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
Indien beroep is ingesteld, en er tijdelijke maatregelen nodig worden bevonden waarmee niet tot de uitspraak 
op het beroepschrift kan worden gewacht, kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Een 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gedaan bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Hiervoor is separaat een griffierecht verschuldigd.

inwerkingtreding van het besluit
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden voor geluid treden in wer-
king met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen deze termijn een verzoek 
om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State treedt het besluit niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninG VooR het bouwen Van een woonhuis met 
 bijGebouw op het peRceel poeldijk 3 waVeRVeen, in afwijkinG Van het 
 ViGeRende bestemminGsplan
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 
3ºWabo een omgevingsvergunning (bouwen en afwijken van het bestemmingsplan) hebben verleend voor het 
bouwen van een woonhuis met bijgebouw op het perceel poeldijk 3, 3646 aw waverveen. De ontwerpver-
gunning is aangevuld met een memo waterparagraaf. 

toelichting
Met de omgevingsvergunning wordt de bouw van een woning met bijgebouw gerealiseerd. De huidige oude 
boerderij wordt gesloopt.

ter inzage
De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB012Poeldijk3-va01) en bijbehorende stukken liggen 
vanaf vrijdag 15 februari gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken in de hal van het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden via www.deron-
devenen.nl (keuzemenu acuteel/bekendmakingen/bestemmingsplannen-voorbereidingsbesluiten) . Hier vindt 
u tevens een link naar de authentieke planbestanden via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl/ . De 
omgevingsvergunning treedt in werking op de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

beroep
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede be-
langhebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omge-
vingsvergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en in ieder 
geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit en de 
reden(en) van beroep. Het beroepschrift moet worden ingediend bij rechtbank Midden-Nederland, Afdeling 
bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van beroep zijn kosten 
(griffierecht) verbonden.

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook beroep heeft ingesteld. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het beroepschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten 
(griffierecht) verbonden.

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.

seRVicepunt wonen, 
welZijn en ZoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.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

Vervolg op volgende blz.



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

 WOONVISIE DE RONDE VENEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2013 
heeft besloten tot vaststelling van de Woonvisie De Ronde Venen. De Woonvisie De Ronde Venen bevat de 
gemeentelijke visie, ambitie en maatregelen op het gebied van wonen in De Ronde Venen voor de periode tot 
2020. De gemeente wil graag een vitale en aantrekkelijke woongemeente blijven. Hiervoor is meer doorstro-
ming nodig op de woningmarkt. De Woonvisie zet daarom in op het bereiken van meer doorstroming op drie 
manieren: bouwen voor kwaliteit, beter benutten van de bestaande woningvoorraad en het vermarkten van De 
Ronde Venen als woongemeente. De Woonvisie De Ronde Venen treedt in werking met ingang van de achtste 
dag na die van bekendmaking. 

Ter inzagelegging
Genoemde Woonvisie ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij balie 10 en / of 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is tevens te raadplegen 
op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende kosten een af-
schrift worden verkregen.

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING VOOR HET VERPLAATSEN VAN EEN BOUWBLOK 
 EN HET OPRICHTEN VAN TWEE WONINGEN OP DIT BOUWBLOK OP HET PERCEEL 
 GEIN-ZUID 57-58 ABCOUDE IN AFWIJKING VAN HET BESTEMMINGSPLAN
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken op grond van artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsproce-
dure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij met toepassing van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 
3º Wabo een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verplaatsen van een bouwblok en het oprichten 
twee woningen op het perceel Gein-Zuid 57/58, 1391 JH Abcoude. De verleende vergunning wijkt niet af 
van het ontwerpbesluit. De verleende omgevingsvergunning (NL.IMRO.0736.PB014geinzuid5758-va01) en bij-
behorende stukken liggen vanaf 15 februari 2013 gedurende 6 weken ter inzage bij de balie Omgevingszaken 
in de hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. U kunt het besluit ook inzien of downloaden 
via het volgende adres: http://0736.ropubliceer.nl. De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van 
de dag na die waarop de beroepstermijn is verstreken.

Wat houdt deze omgevingsvergunning in?
Met de omgevingsvergunning wordt het mogelijk het bouwvlak op het perceel Gein-Zuid 57-58 te verschuiven 
en op dit bouwvlak twee woningen te bouwen.

Beroepschrift
Belanghebbenden die ten aanzien van het ontwerpbesluit tijdig zienswijzen hebben ingediend, alsmede be-
langhebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij met betrekking tot het ontwerpbesluit 
niet tijdig een zienswijze hebben ingebracht, kunnen gedurende de termijn van inzage tegen deze omgevings-
gunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, 
Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. 

Voorlopige voorziening
Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien men op korte termijn wil 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, kan door degene die beroep heeft ingesteld, binnen 
de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrech-
ter van de rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Er dient wel sprake te zijn van een spoedeisend 
belang. Aan het indienen van beroep en aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn 
kosten (griffierecht) verbonden. Voor het behandelen van een beroep en/of verzoek om voorlopige voorziening 
wordt een griffierecht geheven. U kunt uw beroep- en verzoekschrift ook digitaal indienen bij de rechtbank 
Utrecht via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 VERGADERING COMMISSIE PUBLIEKE WERKEN & RUIMTELIJKE ZAKEN 
 13 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VERGADERING COMMISSIE INWONERSZAKEN / SAMENLEVING & 
 ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 14 FEBRUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer R. Kroon 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 31 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

Veenmollen helpen 
Knotgroep Uithoorn

Regio - De knotwilg is een land-
schappelijk kenmerkende boom 
in onze omgeving. Deknotwilg 
moet wel om zijn mooie vorm te 
krijgen en te houden regelmatig 
gesnoeid worden. Dit is een ar-
beidsintensieve taak die voor een 
groot deel door vrijwilligers, knot-
groepen, wordt uitgevoerd.
Dit weekend werd de Knotgroep 
Uithoorn bijgestaan door wel 
heel bijzondere hulpkrachten: 
de Veenmollen uit Uithoorn. De 
Veenmollen zijn een jeugdnatuur-
groep van de IVN met kinderen 
tussen de 8 en 12 jaar. De Veen-
mollen trekken iedere maand de 

natuur in. De Veenmollen Uit-
hoorn gaan meestal naar het Li-
bellebos. Hier beleven de kinde-
ren allerlei buitenavonturen.
Aan het begin van het Libellebos 
staan veel knotwilgen. Het was 
tijd om deze eens onder handen 
te nemen. Met ladders en vlijm-
scherpe zagen klommen de kin-
deren de bomen in. Na een paar 
uur waren heel wat bomen ge-
knot en takken geruimd en dat 
allemaal onder winterse omstan-
digheden.
Op de foto de trotse Veenmol-
len samen met de Knotgroep Uit-
hoorn, ouders en begeleiders.

Lesauto betrokken bij ongeval
Regio - Maandagochtend bots-
ten twee auto’s frontaal op el-
kaar. Een lesauto was hierbij be-
trokken. 

Rond 08.20 uur kreeg de politie 
de melding dat er op de Ir. En-
schedeweg een verkeersonge-
val had plaatsgevonden. Agenten 
gingen ter plaatse en troffen op 
de N212 twee auto’s aan met be-
hoorlijke schade.

Een 49-jarige automobilist uit 
Gouda kwam uit de richting van 
de Rijksweg A2 en reed richting 
Wilnis. Hij zag dat een tegemoet-
komende lesauto op zijn weg-

helft reed. Vervolgens botsten de 
twee auto’s op elkaar. In de les-
auto zaten een 18-jarige vrouw 
en een 55-jarige man, beiden 
uit Mijdrecht. De vrouw klaagde 
over pijn in haar nek en is door 
de brandweer uit het voertuig be-
vrijd.

De drie betrokkenen zijn per am-
bulance overgebracht naar het 
ziekenhuis. De vrouw bleek een 
kneuzing te hebben aan haar 
sleutel- en borstbeen. Het let-
sel van de mannen is nog onbe-
kend. De politie doet nog onder-
zoek naar de toedracht van het 
ongeval.

Warme 
Truiendag op 
Koningin 
Julianaschool

Wilnis - Vrijdag 8 februari was de actie ‘War-
me Truiendag’. Deze nationale actie is bedoeld 
om energie te besparen. Groep 5 van de Ko-
ningin Julianaschool in Wilnis wilde hier na-
tuurlijk graag aan meedoen. De verwarming 
in het klaslokaal ging deze dag helemaal uit. 
De kinderen wisten goed te vertellen dat je 
daardoor energie bespaart. Voor de verwar-
ming van water heb je namelijk een brand-
stof, bijvoorbeeld gas nodig. Om er voor te 
zorgen dat de kinderen het niet koud kregen 
deden ze een dikke trui aan. Ook mochten ze 
voor één dag een mooie of gekke muts opzet-
ten. ’s Middags werd er een ‘bijzondere-mut-
sen-modeshow’ gehouden en werd de win-
naar van de meest bijzondere muts bekend-
gemaakt. Op zo’n leerzame en leuke school-
dag is het haast jammer om naar huis te gaan.

BallBoy 
speelt foutloos!

De Ronde Venen - Vrijdag 8 fe-
bruari stond er weer een ontmoe-
ting op het programma van de 
bedrijfscompetitie in Tennishal de 
Ronde Venen. Amvé moest aan-
treden tegen BallBoy. 

Een kraker tussen twee teams die 
nog niet hadden verloren. Boven-
in de bedrijfscompetitie van Ten-
nishal de Ronde Venen zijn nog 3 
teams volop in de race voor de 1e 
plaats. Twee van die teams spelen 
vandaag tegen elkaar. BallBoy op 
de derde plaats en Amvé boven-
aan in de poule doen dit jaar voor 
het eerst mee aan de competitie 
en hebben daarom nog nooit te-
gen elkaar gespeeld.
Bij het inspelen was meteen al 
zichtbaar dat er veel op het spel 
stond voor beide teams. De nor-
maal altijd relaxte spelers leken 
toch de spanning te voelen. De 
samenstelling van de teams be-
stond bij beide teams uit 3 man-
nen en 1 vrouw. 
De herendubbel op baan 4 begon 
goed voor het koppel van BallBoy. 
Spannende rally’s waren er ge-
noeg maar toch was het BallBoy 
dat elke keer net de belangrij-

ke punten pakte. Met een mooie 
eindsprint kwam Amvé nog iets 
dichterbij maar het was niet ge-
noeg. De winst ging met 14-6 
naar BallBoy.
De partij op baan 5 was iets min-
der spannend. Het mixedkop-
pel van Amvé maakte net te veel 
fouten om het BallBoy moeilijk te 
maken. 
De verwachting na het eerste uur 
was dat BallBoy het 2e uur weer 
zou gaan scoren. Hier dacht het 
koppel van Amvé alleen iets an-
ders over. Vooral het powertennis 
van de spelers van Amvé bracht 
het duo van BallBoy fors in de 
problemen. Na een half uur spe-
len stond het 6-3 voor Amvé.
Helaas voor het koppel van Am-
vé kwam BallBoy iets beter in de 
wedstrijd en begonnen er foutjes 
in te sluipen in het spel van Amvé.
Het bleek de ommekeer te zijn. 
BallBoy won deze ontmoeting 
nog met 11-7. De wedstrijd op 
baan 4 ging op overtuigende 
wijze naar BallBoy, die foutloos 
speelde.
De volle winst ging naar BallBoy, 
die hiermee overtuigend de kop-
positie wist te pakken.

HVM zaalhockey meisjes kampioen!
Mijdrecht - Het zaalhockey sei-
zoen zit erop. Voor de meisjes van 
de 8d1 was de laatste wedstrijd in 
Zandvoort op zondag 10 februari al-
leen nog maar voor de lol. Ze wis-
ten al dat ze kampioen waren. Op 
de 2e geplaatste AMVJ hadden ze 
al één punt voorsprong, terwijl Amvj 
al klaar was en HVM nog 2 wedstrij-
den moesten spelen.

Desalniettemin gingen de meiden 
in volle vaart van start en liepen 
ze volledig over Spaarndam heen. 
Het was eigenlijk wel prettig dat 
Spaarndam het één keer voor elkaar 
kreeg om het dichte doel van Melis-
sa van Buuren te doorbreken. HVM 
won de eerste wedstrijd met 12-1.
De tweede wedstrijd tegen Zand-
voort begon spannend. Vele mooie 
pogingen met geweldig samenspel 
werden door de keeper van Zand-
voort tegengehouden. Een zacht 
balletje ging erin. Een bal buiten de 
cirkel aangespeeld met een tip-in 

door Wieke Moorthaemer werd niet 
door de scheidsrechter gezien en 
dus afgekeurd. Ook een shoot door 
Zandvoort in de cirkel werd niet ge-
registreerd door de scheidrech-
ter, waardoor de straf corner helaas 
niet gegeven werd. Twee uitbraken 
van Zandvoort werden mooi onder-
schept door Eline de Kloet en Eline 
Teunissen. Tijdens de rust was het 
nog maar 1-0 voor HVM. Na de rust 
wilden de ballen er wel in. Geluk-
kig was Kim Verheul, ondanks ziek-
te toch in staat tijdens de 2e helft 
een belangrijke verdedigende rol 
op zich te nemen. Via Vivian Sauer-
breij, en Gwendolyn Hoekman heeft 
Felicia de Wit nog een paar mooie 
doelpunten gemaakt en net voor het 
einde maakte Danique van Bommel 
via Wieke Moorthaemer er nog 5-0 
van.
En met een totaal van 77 doelpunten 
en 0 verloren wedstrijden hebben ze 
door fantastisch samenspel in deze 
zaalcompetitie terecht gewonnen!

40 schakers actief bij Denk en Zet
De Ronde Venen - 2 Thuiswed-
strijden tegelijkertijd waren , abu-
sievelijk?, door de wedstrijdleider 
van de Stichts Gooise Schaakbond, 
aan Denk en Zet toebedeeld. Deze 
16 gasten uit respectievelijk Utrecht 
en Bussum leverden met de 24 “ei-
gen “clubleden een “volle”bak op. 
Denk en Zet-Advisor 1 moest aan-
treden tegen Paul Keres 6 en het 
2e moest het opnemen tegen het 
6e van B.S.G. Voor beide Denk en 
Zet teams was winst noodzakelijk 
om zich in de middenmoot te vesti-
gen. Het liep anders; het tweede, wel 
enigszins gehandicapt door veel in-
vallers, kon geen schaakpoot aan de 
grond krijgen tegen B.S.G. Met een 
overwinning van Peter de Jonge, die 
hiermee blijft solliciteren naar een 
plaats in het eerste team, en twee 
weliswaar knappe remises op bord 
1 van Henk v.d.Plas en op bord 3 

van Cees Kentrop, bleef de teller op 
twee punten staan. Gevolg een 2-6 
nederlaag waarmee het tweede laag 
op de ranglijst blijft staan. Met het 
eerste leek het in het begin niet veel 
beter te gaan. Slechts Jan de Boer 
was na een uur schaken zover dat 
hij de winst eigenlijk al kon bijschrij-
ven. Vanaf het begin overspeelde hij 
zijn tegenstander. 1-0. Wel ook had 
Henk Kroon op het eerste bord ma-
teriaal voorsprong maar de stelling 
was zo complex dat er verder nog 
niets over te zeggen viel. Aan de 
overige borden was er eerder voor-
deel voor de Paul Keres spelers dan 
voor de Denk en Zetters. Nadat Gert 
Jan Smit in het middenspel een pion 
achterkwam stortte ook zijn stelling 
in.1-1. Het tweede verlies punt volg-
de op bord 8. Jeroen Vrolijk wist op-
zicht wel raad met de tegen hem ge-
speelde Franse opening maar in het 

geheel schaakte hij te traag, na een 
gelukkige, voor Jeroen ongelukki-
ge, schwindel wist de tegenstander 
het volle punt binnen te halen.1-2. 
Het derde achtereen volgende ver-
liespunt voor Denk en Zet werd be-
haald op bord 4, bezet door Thier-
ry Siecker.Zoals bij THierry gebrui-
kelijk stond er weer een complexe 
stelling op het bord. Echter ,helaas 
zoals dit seizoen ook een beetje ge-
bruikelijk, ging Thierry aan zijn eigen 
compexiteit ten onder. Uit vorm zijn 
heet dit. Inmiddels hierdoor wel 1-3 
voor de gastspelers. Gelukkig toon-
de Harris Kemp-bord 5- aan dat hij 
eigenlijk geen invaller maar een vas-
te waarde van het eerste behoort te 
zijn. Met eerst een schijnoffer en 
vervolgens nog een vork erover-
heen werd de tegenstander combi-
natoir aan de kant gezet en incas-
seerde Harris de volle winst, wat de 

stand een iets dragelijk aanzien gaf. 
Na nog een remise van Bram Broe-
re , in een Siciliaanse opening kwam 
Bram een pionnetje achter maar in 
het resulterende toreneindspel wist 
Bram wel binnen de remise marge te 
blijven, was de stand dus 31/2 -21/2 
voor de Paul Keres spelers. Bezig 
waren nog Henk Kroon op bord 1 
en Cees Verburg op 8. Beiden ston-
den inmiddels beter maar voor een 
volle overwinning moest er wel ook 
op beide borden gewonnen worden. 
Ondanks nog stevig in troebel water 
vissen door zijn tegenstander werd 
de volle winst en daarmee de 31/2- 
31/2 toch binnengehaald. Hiermee 
kwam het eindresultaat van de wed-
strijd weer eens in handen te leggen 
van Cees Verburg. De tegenstan-
der van Cees had echter nog zeker 
10 jr. meer ervaring dan Nestor Ver-
burg die toch ook al midden 70 is. 
Gevolg remise en een 4-4 eindstand, 
waarbij helaas S.V.Denk en Zet nog 
steeds op een derde plaats van on-
der staat.



Uithoorn - Zondagmiddag 17 fe-
bruari presenteert de Stichting Cul-
turele Activiteiten Uithoorn (SCAU) 
in de Thamerkerk ‘Bekentenissen’, 
een solotoneelvoorstelling door Ur-
sul de Geer met begeleiding van pi-
anist Jacob Bogaart. Het stuk is ge-
baseerd op het boek ‘Bekentenissen 
van een burger’ van de Hongaarse 
schrijver Sándor Márai. De voorstel-
ling in de Thamerkerk begint om 
14.30 uur en eindigt rond 16.15 uur. 
Al tijdens zijn studie economie en 
andragologie werd het Ursul de 
Geer duidelijk dat zijn hart naar 
het toneel uitging. Na jaren werk-
zaam te zijn geweest in het thea-
tervak als acteur en regisseur vond 
hij een nieuwe uitdaging in het ma-
ken van televisie. Hij begon zijn te-
levisiecarrière met de talkshow ‘Ur-
sul de Geer’, maakte het beroemd en 
berucht geworden ‘’t Is hier fantás-
ties’  en het indrukwekkende pro-
gramma ‘Voor niets gaat de zon op’. 
12 jaar geleden keerde hij terug 
naar zijn oude vak: toneelregisseur 
en acteur.
Enkele hoogtepunten uit zijn toneel-
werk: ‘Roza vertrekt’ door het Tro-
jaanse paard , ‘Leven van Galilei van 
Brecht’, ‘De Aanslag’, naar de roman 
van Harry Mulisch, ‘De Máraitrilogie’, 
drie toneelstukken bewerkt op basis 
van drie romans van de Hongaarse 
schrijver Sándor Márai: ‘Gloed’ (won 
de Toneelpublieksprijs) .
Dit seizoen speelt Ursul zijn solo Be-
kentenissen en ook Nachttrein naar 
Lissabon.

Liefde 
Bekentenissen is niet alleen geba-
seerd op Márai’s autobiografische 
roman ‘Bekentenissen van een bur-
ger’, maar ook op bekentenissen uit 
de jeugd en opvoeding van Ursul de 
Geer zelf. In de verhalen van en over 
de jonge Márai vond De Geer opval-
lend veel herkenning.   

Omdat ‘Bekentenissen van een bur-
ger’ zich niet tot toneelstuk liet be-
werken, bedacht Ursul de Geer een 
andere theatrale vorm voor de sleu-
telroman van Márai. Samen met pi-
anist Jacob Bogaart meent hij de 
toeschouwer mee naar een tijd en 
een manier van leven die reeds lang 
voorbij zijn, maar waarin de gedach-
ten over liefde, vriendschap , man-
nen, vrouwen, leven en dood verras-
send modern lijken.   
“Het is me in mijn leven een paar 
maal overkomen dat ik een mede-
mens ontmoette die me op een ge-
compliceerde, smartelijke manier zo 
vertrouwd was dat ik het gevoel had 
hem al sinds de oertijd te kennen. 
Zo’n mens is in staat me tot staan te 
brengen en kleur te laten bekennen. 
Soms ontmoeten we zo iemand, die 
we eenvoudig niet kunnen ontwij-
ken. De ene ziel roept de andere, 
en omdat er verwantschap is tus-
sen die twee, is die lokroep onweer-
staanbaar.”
(Sándor Márai, Bekentenissen van 
een burger 1935). Losse kaarten 
zijn een week voor het evenement 
voor 12 euro te koop bij de boek-
handels Ten Hoope aan het Zijdel-
waardplein en Bruna aan het Am-
stelplein en voor de voorstelling aan 
de zaal. Jongeren onder 16 jaar be-
talen 6 euro.
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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. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichtinG rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

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.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zorG & zwAnGerschAp
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371  www.
verloskundigenderondevenen.nl

stichtinG thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

INFORMATIEF Mijmeringen

Alaaf
Denk je alle feestdagen achter de rug te hebben, dan staan de vol-
gende alweer te dringen. Afgelopen vrijdag werd het Carnavals-
feest op vele basisscholen gevierd en is onder de rivieren de Carna-
valsgekte losgebroken. Hier in het Westen hebben we minder met 
dat feest, maar een graantje meepikken van de feestvreugde doen 
we stiekem toch wel. Carnaval is van oorsprong een katholiek feest, 
dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand aan Aswoensdag. 
Na de Carnaval begint dan de vastentijd van 40 dagen, tot Pasen. 
Hou je niet van de carnaval dan kun je dus alvast gaan aftellen naar 
de Pasen en naar de Lente.

De herkomst van het woord Carnaval zou kunnen worden herleid 
tot de Latijnse uitdrukking carne vale, dat zoveel betekent als ‘af-
scheid van het vlees’. Oftewel Carnaval is het laatste brasfestijn, 
want in de vastentijd beperkte men zich tot het minimaal noodza-
kelijke. Ik blijf het altijd bijzonder vinden dat er zoveel overeenkom-
sten te vinden zijn in allerlei feesten en rituelen vanuit de verschil-
lende geloven. Want het ouderwetse vasten na de Carnaval lijkt 
nogal op de Islamitische Ramadan, alhoewel de laatste veel stren-
ger is, maar de intenties lijken overeen te komen. Even een perio-
de jezelf zaken ontzeggen die je niet nodig hebt om terug te ko-
men tot de basis. 

Tegenwoordig hoor ik echter niemand meer over vasten na de Car-
naval. Het lijkt er dus op dat dit gebruik langzaam aan het uit-
sterven is. De katholieke kerk is ook niet meer zo groots als vroe-
ger, maar de katholieke gebruiken drukken nog een aardige stem-
pel op ons kikkerlandje. Want hebben we de Carnaval gehad, dan 
is het aanstaande donderdag alweer Valentijnsdag. De dag waar-
op geliefden elkaar extra aandacht geven met cadeautjes, bloemen 
of kaarten. Valentijnsdag wordt gevierd op 14 februari en hoe ver-
rassend, Paus Gelasius riep in 496 14 februari uit tot de dag van de 
heilige Valentijn. 

Hoe prachtig en heilig al deze feesten en gebruiken ook zijn en in 
het leven zijn gekomen. Nu is het vooral de commercie die deze 
feestdagen propageert. In de Verenigde Staten is men ooit begon-
nen met het verleggen van de nadruk van anonieme liefde naar lief-
de in het algemeen. Sinds de jaren negentig is het in Nederland ook 
een commercieel circus. Cadeauwinkels, boekwinkels, bloemisten 
en de kaartenbranche profiteren van deze dag. Alhoewel er cijfers 
aangeven dat in 2007 35% van de Nederlanders iets aan Valentijns-
dag deed. Afgelopen jaar was dat nog maar 24 procent. Ik ben be-
nieuwd wat dit jaar de percentages zullen zijn. Een hoop Nederlan-
ders zullen hun hand op de knip houden, maar een aardigheidje 
op Valentijnsdag hoeft weer niet veel te kosten. Een eigengemaakt 
kaartje kan al voldoende zijn om diegene om wie je geeft te laten 
weten dat je aan ze denkt of van ze houdt. 

De middenstand vandaag de dag wil overal van profiteren en wie 
kan ze dat kwalijk nemen in een economische lastige tijd? Dus zie 
je nog Carnavalskleding zo her en der, kleuren de winkels nu rood 
en roze van de hartjes voor Valentijnsdag maar zie je ook al over-
al de chocolade paaseitjes liggen. Het maakt niet uit wat je voor-
keur is qua feestdag of lekkernij, er zit vast wel iets tussen wat pas-
send is. En als dat niet het geval is, dan is er altijd nog de moge-
lijkheid om te vasten en het eten en drinken in de 40 dagen tot Pa-
sen sober te houden. Ook handig voor alle mensen die hun goede 
voornemens niet hebben gered om af te vallen of gezonder te le-
ven. Voor iedereen is er dan nu kans twee, want het is nooit te laat 
om opnieuw te beginnen!

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater; Red heeft een chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes; kleur seal point; Beau is een al-

lemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; zij krijgt wegens nierpro-
blemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

- Waverveen, Botsholsedijk: Gecastreerde zwart-witte kater met blauw 
bandje; hij heet Niks.

- Uithoorn, omgeving Thorbeckelaan: Grijs-cyperse kat, hij heeft een 
witte buik, achterpoten zijn half-wit en zwart, heeft vlekje op neus en 
is erg aanhankelijk.

- Mijdrecht Waterhoen: Grijze cyperse 4 jaar oude kater met witte 
voetjes.

- Mijdrecht, Buitenkruier: Grijze 16 jaar oude cyperse poes; zij heeft 
opvallende kale plekken achter op rug.

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte boskat; 
Poche is 10 jaar oud en erg schuw; de eigenaar is sinds kort ver-
huisd; mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woonadres 
Ebro in Uithoorn.

- Uithoorn, Zijdelveld: Grote zwarte kater met door zijn vacht heen 
grijze haren; Waldemar is 3 jaar oud. 

- Mijdrecht, Leopoldlaan: Rode langharige maine coon poes van 4 jaar 
oud; Ze heet Doortje.

- Mijdrecht, Staartmolen: Zwarte kater van 2 jaar oud; hij heeft panda-
tekening en zwart hartje op de neus.

Gevonden:
- Mijdrecht, Watersnip: Vermagerde zieke rode poes met slecht gebit; 

de poes heeft witte sokjes en een wit befje.
- Mijdrecht, Constructieweg: Rothweiler.
- Vinkeveen, Herenweg: Bruin-zwart gestreepte cyperse kater met wit 

vlekje onder de kin.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Tiende keer Harder Than 
Heavy zeer geslaagd
Uithoorn - Jongerencentrum The 
Mix was bomvol toen de eerste 
band Diggeth begon te spelen. De 
eerste band van Harder Than Hea-
vy - 10 was op herhaling en de ruim 
200 bezoekers genoten van de pri-
ma Southern metal dat deze band 
ten gehore bracht. Veel mensen wa-
ren gekomen voor Black Knight, de 
band die vier jaar geleden ‘met pen-
sioen’ is gegaan. De band vond het 
echter nodig om dit jubileum van 
HTH extra luister bij te zetten, en 
de jaren tachtig heavymetal zweep-
te het uitzinnige publiek behoorlijk 
op! De band sprak na afloop van 
een eventuele volledige come-back. 

De laatste band was voor velen ‘het 
toefje slagroom’ op de metaltaart: 
Judas Rising. De band werd al na 
het eerste nummer in de armen ge-
sloten en zorgde dat het tempera-
tuurverschil van binnen en buiten 
nog groter werd. 
Onder het genot van de klanken van 
DJ Frank Bijlard sprak een aantal 
gasten hun bezorgdheid uit over de 
toekomst van The Mix. Vele moeten 
er niet aan denken dat soortgelijke 
avonden straks tot het verleden be-
horen dankzij de forse bezuinigin-
gen van de gemeente. Er moet toch 
volgens hen een manier zijn om dit 
mooie centrum te behouden.

Solotoneel van Ursul de 
Geer in Thamerkerk

Dagopvang bedankt 
bedrijven van de Beursvloer

Amstelhoek -Dankzij Bouwcen-
ter Filippo Mijdrecht, Bebouw 
Midreth en van Walraven Bouw/
installatiemateriaal heeft Dagop-
vang De Nostalgie een prachti-
ge vloer in de huiskamer gekre-
gen, een prachtig verbreed toi-
let en zijn de leidingen van water 
en gas omgelegd voor het plaat-
sen van de keuken, dit dankzij de 
levering van alle materialen en de 
inzet van de arbeidskrachten. Een 
van de teamleden: ‘Het is hele-
maal top en wij zijn deze bedrijven 
heel dankbaar.’ 
Zij vervolgt: ‘Mensen komen 
spontaan spullen brengen, zo 
heeft een aardige meneer uit Am-
stelhoek een naambord gemaakt, 
en een ander heeft weer ouder-

wetse stukken Sunlightzeep ge-
geven, met de prijs van 0,66 cent 
er nog op. Er wordt hard geklust 
om zo snel mogelijk deze dagop-
vang voor mensen met demen-
tie te kunnen openen. Daar is be-
hoefte aan!’

Open dag
Als de verbouwing achter de rug 
is, en de dagopvang is ingericht, 
wordt er een dag georganiseerd. 
Geïnteresseerden die vragen heb-
ben over indicatie, over het opvan-
gen, of over de dagopvang, zijn 
dan van harte welkom!
De datum zal later in deze krant 
bekendgemaakt worden.
Meer info: 
www.dagopvangdenostalgie.nl .

Koor ‘De Hi(n)t Singers’ 
zoekt versterking
Regio - Zingt u graag, doe dan 
mee! Iedereen die een taal kan le-
ren, kan ook leren zingen! Meest-
al begint uw zang in de badka-
mer, huiskamer, een feestje of in 
het voetbalstadion, maar zingen in 
een koor is misschien nog leuker. Je 
versterkt elkaar namelijk. Er zijn zo’n 
half miljoen mensen in Nederland 
die u voorgingen. Zingen is dus bij-
na net zo populair als voetbal.
Zingen is niet alleen leuk maar we-
tenschappelijk onderzoek toont aan 
dat zingen gezond is voor hart, li-
chaam en geest. In de praktijk hoor 
je vaak dat mensen blij worden van 
het zingen. Bovendien is zingen 
goed voor het geheugen, zeker als 
je de teksten van buiten leert.

Peter, hun dirigent, wil de nieuwe-
lingen niet testen voor ze mee mo-
gen doen. Als je graag wilt zingen, 
dan breng je genoeg enthousiasme 
mee om in het koor te zingen. Wel 
doet Peter een kleine stemtest om te 
bepalen in welke stemgroep je thuis 
hoort (hoog, midden of laag).
Peter: ‘Repertoire genoeg; want ik 
heb een kast vol liedjes in mooie ar-
rangementen, zowel van mijzelf als 
van toparrangeurs. Voor het koor 
maak ik soms aanpassingen in de 
arrangementen, zodat het geheel 
zingbaar blijft. In ons repertoire zit-
ten veel popsongs met veel dyna-
miek en tempowisselingen. En we 
worden begeleid op keyboard, gi-
taar en basgitaar. We hebben al een 
aantal optredens achter de rug. 
In de december nog gaven we een 
mooi kerstconcert voor een vol-
le zaal in de Thamerkerk.’ Peter 
speelt ook keyboard en stuurt zijn 
zanger(essen) en muzikanten van-
achter dit instrument aan. Maar 

thuis kan er ook geoefend worden, 
want je krijgt per mail je partij thuis 
gestuurd, zodat je enigszins voorbe-
reid op de repetitie komt. Op zo’n 
repetitie kan je dan je stemvastheid 
oefenen. Peter heeft veel geduld en 
zingt of speelt jouw partij mee totdat 
je ‘m van buiten kent. Maar je hebt 
natuurlijk ook steun van je buurman 
of buurvrouw.
Volwassenen van alle leeftijden, met 
of zonder zangervaring, kunnen 
zich voor dit koor aanmelden. Ge-
zelligheid staat voorop maar het is 
ook leuk om als koor een keer mee 
te doen aan een concert hier in de 
buurt. Daar wilt u natuurlijk goed te 
voorschijn komen. Daarom gaat u 
leren uw stem goed te gebruiken, 
samen en gelijk bewegen op mu-
ziek. Tekstbeleving, samenzang en 
klank zijn ook belangrijk.
Ze repeteren op woensdagavond 
van 19.30 uur tot 21.30 uur. Schroom 
niet om te komen meezingen en te 
kijken of het wat voor u is. Neem 
ook uw buurvrouw of buurman mee. 
Dat maakt het nog gezelliger!
Er is volop gelegenheid voor na-
der kennismaken en een praatje in 
de pauze onder het genot van een 
drankje en na afloop van de repe-
titie. Inschrijving: De proefrepetitie 
is gratis. Het koorseizoen loopt van 
september tot april. Adres: Gebouw 
De Hint, Prinses Christinalaan 120, 
Uithoorn. Er is ruime parkeergele-
genheid voor de deur. Informatie:
Peter van Marle: tel. 06-44018557. 
Aanmelding: Het liefst per mail 
met vermelding van ‘proefrepetitie’,  
e-mail petervanmarle14@gmail.com
U ontvangt dan per mail het tekst-
boekje voor de proefrepetitie.
Maar bellen mag ook, dan ligt het 
tekstboekje voor u klaar.

Bijeenkomst De Christenvrouw
Mijdrecht - Op donderdag 21 fe-
bruari hoopt Vereniging De Chris-
tenvrouw haar jaarvergadering te 
houden. Voor de pauze zullen de 
jaarverslagen van secretaresse en 
penningmeester aan de orde ko-
men, met daarna de bestuursverkie-
zing. Na de pauze zal er een Power-
Point presentatie zijn welke wordt 

verzorgd door Janny Broere en Ade-
line Stam.
U bent van harte welkom in gebouw 
‘t Kruispunt aan de Koningin Juli-
analaan 22 in Mijdrecht. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur en om 
19.45 is de koffie/thee klaar.
Het belooft een gezellige avond te 
worden.

Familiefilm in 
voorjaarsvakantie

De Ronde Venen - Deze voor-
jaarsvakantie hoef jij je niet te 
vervelen. Kom met je familie en 
vrienden naar de film. In de Veen-
hartkerk is een recente bioscoop-
film te zien met actie en humor. 
Dus zorg dat je dinsdag 19 febru-
ari om 14.00 uur klaar zit. 

Elke dinsdag in de schoolvakan-
ties wordt in de Veenhartkerk een 
leuke familiefilm vertoond. Deze 
films zijn geschikt voor alle leef-
tijden. Voor de voorjaarsvakantie 
is een mooie animatiefilm uitge-
zocht. 
De 12-jarige Ted wil de droom 
van zijn vriendinnetje Audrey la-
ten uitkomen. Ze wil het liefst een 
boom die echt leeft. En dat klinkt 
gemakkelijker dan het lijkt. Want 
waar vind je een echte boom die 
leeft als er in de hele stad alleen 
maar nepbomen staan. Ted gaat 

op zoek naar het verhaal van het 
eigenwijze bosfiguurtje, de Lorax, 
die het bos beschermde totdat 
het verdween. 
Deze film is een bewerking van 
een bekend kinderboek en van 
de makers van ‘Verschrikkelijke 
Ikke’ en ‘Hop’.

De film begint om 14.00 uur, de 
zaal is open vanaf 13.30 uur. De 
entree bedraagt twee euro voor 
kinderen en vier euro voor vol-
wassenen. Er is wat te drinken en 
er is ook iets lekkers te eten.
Meer informatie over welke film-
titel in de voorjaarsvakantie wordt 
gedraaid, is te vinden op www.
veenhartkerk.nl. Of kijk op de ei-
gen facebookpagina. Via de web-
site kun je je aanmelden voor de 
Veenhartfilmladder. Zo blijf je au-
tomatisch elke vakantie op de 
hoogte van de familiefilms.



‘Beloond voor breed 
gedragen plan’

“Het IJsseloordterrein is al jaren een heet hangijzer 
voor de gemeente Montfoort, de omwonenden en 
het aangrenzende bedrijf dat wil uitbreiden. Om die 
impasse te doorbreken hebben we alle belanghebbenden 
samengebracht en met elkaar een plan ontwikkeld waar 
iedereen zich in kan vinden: het bedrijf mag met 1 hectare 
uitbreiden en in ruil daarvoor wordt 4 hectare teruggegeven 
aan de natuur en wordt de monumentale steenfabriek 
gerestaureerd. Volgens de ontwerpversie van de PRS kon 
dit plan echter niet worden uitgevoerd. Daarom hebben we 
bij de provincie Utrecht een zienswijze ingediend en onze 
plannen toegelicht. Met succes: onze oplossing is in de 
definitieve versie opgenomen. Een mooie beloning voor 
een breed gedragen burgerinitiatief. Hopelijk kan later dit 
jaar de schop in de grond.” 

Wilco Roelse, voorzitter belangengroep IJsseloordterrein

Provincie Utrecht verbindt, vernieuwt, versterkt

Ruimtelijke ontwikkeling is 
een thema waar de provincie 
Utrecht zich intensief mee 
bezig houdt. Met het vaststellen 
van de Provinciale Ruimtelijke 
Structuurvisie (PRS) heeft 
de provincie vorige week het 
ruimtelijk beleid tot 2028 
vastgelegd. Hierin staat 
bijvoorbeeld waar woningen 

mogen komen en waar 
niet, waar bedrijven kunnen 
uitbreiden en waar we natuur 
behouden. Zo’n veelomvattende 
visie kan de provincie 
natuurlijk niet alleen maken. 
De PRS is dan ook tot stand 
gekomen na bijna drie jaar 
nauw overleg met gemeenten, 
maatschappelijke organisaties 

en belangengroepen. Daarna 
hebben we iedereen de kans 
gegeven zijn of haar mening 
met ons te delen. Ruim 300 
inwoners en instellingen gaven 
daar gehoor aan en dienden 
een zienswijze in. Dit leidde 
tot tal van aanpassingen 
in de conceptvisie, waarbij 
in sommige gevallen het 

voorgenomen beleid is 
gewijzigd. De herinrichting 
van het Steenfabriekterrein in 
Montfoort is wat dat betreft een 
goed voorbeeld van de invloed 
die inwoners kunnen hebben 
op de ontwikkeling van hun 
omgeving.
Meer informatie:
www.puzzelenmetdeprovincie.nl

Samen ontwikkelen we onze ruimte
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“Voor de VVD is een goede balans tussen wonen, werken 
en natuur in onze provincie van cruciaal belang. Met 
de vaststelling van de nieuwe ruimtelijke ordeningsvisie 
heeft de VVD dat bereikt. Zo kunnen Utrecht, Amersfoort 
en Vianen de noodzakelijke woningen bouwen en komt er 
meer ruimte voor het bedrijfsleven dat van groot belang 
is voor de regionale economie. Naast de verbetering van 
bestaande bedrijventerreinen is er ruimte voor nieuwe 
bij o.a. Nieuwegein, Woerden, Montfoort en Utrecht. 
Natuur krijgt extra aandacht doordat kwetsbare natuur 
beter beschermd wordt en extra natuurgebieden worden 

aangelegd. De boeren, belangrijk voor de economie en de 
natuur, krijgen de kans om hun rol verder uit te breiden. 
De VVD is tevreden over de bereikte resultaten, waardoor 
onze mooie provincie er in 2028 evenwichtig en sterk 
voor staat.” 
Eric Balemans, vicevoorzitter VVD-fractie PS

De leden van Provinciale Staten vormen het algemeen 
bestuur van de provincie, vergelijkbaar met de Tweede Kamer 
in Nederland. Zij bepalen de koers van de provincie en 
controleren Gedeputeerde Staten.

“Ook de komende 15 jaar focussen we op binnenstedelijk 
bouwen, het creëren van robuuste natuur waar 
mens en dier van kunnen genieten en het faciliteren 
en ontwikkelen van een vitale agrarische sector. De 
ruimtelijke structuurvisie die nu is vastgesteld, is in lijn 
met de ruimtelijke ordeningstraditie die Utrecht tot een 
aantrekkelijke provincie heeft gemaakt om te wonen, 
werken en recreëren. We hebben stevige keuzes gemaakt 
om te zorgen dat onze provincie haar aantrekkingskracht 
behoudt. Samen met gemeenten, inwoners en 
maatschappelijke partners hebben we gewerkt aan beleid 

dat tot 2028 heldere kaders schept over wat er wel en 
niet kan in onze provincie. Nu is duidelijk waar bedrijven 
zich kunnen ontwikkelen, hoe en waar agrarische 
ondernemers kunnen uitbreiden en waar woningen 
mogen worden gebouwd en vooral ook: waar niet!”
Bart Krol, gedeputeerde Ruimtelijke ontwikkeling

Gedeputeerde Staten vormen het dagelijks bestuur van de 
provincie en voeren het beleid van Provinciale Staten uit. Het 
college van GS telt vier gedeputeerden en wordt voorgezeten 
door de commissaris van de Koningin.

‘Goede balans is 
cruciaal’

‘Stevige keuzes’

In de provincie is een uitgave van de  
provincie Utrecht. 
Aan de hand van actuele voorbeeldverhalen 
laten we zien hoe wij verbinden, vernieuwen 
en versterken. Dat doen we natuurlijk niet  
alleen, maar samen met onze partners,  
gemeenten, bedrijven en inwoners. 

 Lees ons hele verhaal op: 
 www.provincie-utrecht.nl/vertelt. 

PS

GS







De Ronde Venen – Vorige week 
vrijdagavond 8 februari vond de 29e 
editie van de VeenLanden College 
Talentenjacht plaats. 
Vooraf was er in de aula grote be-
drijvigheid. Nog een laatste sound-
check, RTV De Ronde Venen instal-
leert zich voor en achter de coulis-
sen, de oma en opa van Wiske krij-
gen vast een goede plaats, en dan 
openen de deuren zich en stormt 
het publiek naar binnen op zoek 
naar een geschikte plek. Ze kun-
nen beginnen! Het wordt een avond 
die van het begin tot het einde weet 
te boeien. De presentatoren Man-
dy en Jacco op het podium kondi-
gen de acts met verve aan. Achter 
de coulissen interviewen een stra-
lende Alexandra en een openhartige 
Niek de sterren na afloop van hun 
act. Er word gestart met de Clown-
tjes act van Eva en Lisa. Vervolgens 
zingt Sara het nummer “True Colors” 
en dan zien we Rink en Luc, de win-

naars van vorig jaar. Zij hadden één 
ukelele omgeruild tegen een gitaar 
en brachten het nummer “Take on 
me”. Zij maken weer plaats voor Es-
ther, een musicalster in de dop met 
een geweldige performance. Thijs 
en Ronnie zingen over “The Little 
Things” en Niek vraagt na afloop 
welke kleine dingen ze precies be-
doelen als ze aan vrouwen denken 
en dat blijkt een lastige vraag. Lau-
ra, Carlijn en Neal dansen een Mi-
chael Jackson act, zonder (een zie-
ke) Laura. Remco zingt over “The 
best days of his life”, het is name-
lijk een zelfgeschreven nummer. 
Dan zingt Renske met een prachtig 
jurkje een nummer uit Fame; San-
ne, Montana en Bram brengen het 
nummer “Just the way you are”. En 
vlak voor de pauze verrast Eva het 
publiek met alle mogelijke “Dumb 
ways to Die”, heel origineel. In de 
pauze zucht de jury Buiske, Timon, 
Jan, Jochem, Iris, Lydia en Samira 

vast onder de grote last een winnaar 
aan te wijzen, terwijl de rest van het 
publiek er een drankje op neemt. 
Dat de jury nog geen idee heeft lij-
ken Milou en Willemieke te bezin-
gen na de pauze met het nummer 
“You don’t know”. Hun begeleiders 
Tijs en Jesper zorgen ervoor dat het 
publiek in ieder geval wèl weet hoe 
lang de dames nodig hadden voor 
hun make-up en haar. Dan is het tijd 
voor de Wild Animals, de drie stoere 
rappende dames trakteren het pu-
bliek op een rondje VLC docenten, 
ze zitten dan ook al in hun examen-
jaar en er zijn al twee schoolexa-
mens achter de rug... Bram en Sa-
muel maken indruk met hun muzi-
kale improvisatie op gitaar en dan is 
het de beurt aan Neal en Maarten. 
Van deze twee kunnen we nog veel 
verwachten de komende jaren, wat 
een acteertalent. Twan krijgt het pu-
bliek zover dat het meezingt met zijn 
(ooit met zijn band) zelfgeschreven 

Vinkeveen Vrijdagavond 1 maart 
speelt gitariste Eline Hofstra een 
gedeelte van haar eindexamenpro-
gramma tijdens de muzikale verha-
lenavond van verhalenvertelster El-
za Vis. Laat uw verbeelding z’n ei-
gen weg gaan onder de adembe-
nemende klanken van het fijnzinni-
ge gitaarspel. De 21-jarige Eline, die 
onlangs een schitterend optreden 
verzorgde tijdens het openingscon-
cert van Cultura in de prachtig ge-
restaureerde Janskerk in Mijdrecht, 
heeft in mei haar eindexamen aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag gedaan.

Haar gitaarmuziek wordt afgewis-
seld met verhalen van Toon Telli-
gen door verhalenvertelster Anne 
Noran uit Amersfoort. Na de pau-
ze treedt Elza op met onder ande-
re ‘De Gouden Vogel’ m.m.v. pia-
niste Letta van Maanen. Dit vindt 
plaats op Uitweg 5 in Vinkeveen en 

begint om 20.00 uur. Toegang is 7 
euro. Reserveren is noodzakelijk 
i.v.m. beperkt aantal plaatsen. Info:  
elza@binnenste-buitenverhalen.
nl. Tel. 0297-261316 of 06-23150498.
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Jaar-
vergadering 

Passage
Wilnis - Christelijk-maatschap-
pelijke vrouwenbeweging Pas-
sage afdeling Wilnis houdt a.s. 
woensdagavond 20 februari 
haar 66e jaarvergadering.
Na het huishoudelijke gedeel-
te en de pauze houdt mevrouw 
Henny van der Wilt uit Tienho-
ven een dialezing over de vier 
jaargetijden in de tuin van kas-
teel Sypesteyn te Loosdrecht. 
Mevrouw Van der Wilt werkt al 
vele jaren als tuinbazin (hove-
nier) in de Oud-Hollandse tui-
nen. De tuin kent verschillen-
de facetten zoals een dool-
hof, slottuin, boomgaard, sier-
tuin, grachten- en lanenstelsel 
en tien prachtige smeedijzeren 
hekken. Zij laat zien hoe de tui-
nen er door de seizoenen heen 
uitzien en vertelt over de werk-
zaamheden die worden verricht 
om de historische tuinen in goe-
de staat te houden. 
De avond is in gebouw De Scha-
kel aan de Dorpsstraat 20 in Wil-
nis en begint om 20.00 uur. De 
koffie staat klaar vanaf 19.45 
uur en ook gasten zijn van har-
te welkom.

Gezellig koekjes bakken 
bij de echte bakker
De Ronde Venen - De leerlingen van groep 3 van de Twistvliedschool zijn 
op dinsdag 5 februari naar Ambachtsbakker De Kruyf in Wilnis geweest 
om koekjes te maken en te bakken. Bakker de Kruyf: namens de kids, dank 
je wel voor de gezellige ochtend in de bakkerij. De koekjes waren heerlijk!

Muzikale verhalenavond 
met Letta van Maanen

Talentenjacht VeenLanden College 
bezorgt toeschouwers kippenvel

nummer. Hannah en Iris dansen een 
medley van alle nummers van de af-
gelopen 6 jaar TJ8. Dan zingen Jen-
te, Sara en Julia het nummer “Make 
you feel my love.” Dat lukt wonder-
baarlijk goed, want hun driestem-
migheid bezorgt menigeen kip-
penvel, en ze zitten nog maar in de 
brugklas… Renske en Esther heb-
ben waarschijnlijk ook kippenvel 
gekregen, want zij zingen “Wat voel 
ik nou toch?” uit de musical Wicked. 
De laatste act is het nummer Clown, 
prachtig ingetogen en gevoelig ge-
zongen door Wiske. De jury krijgt 
tijd om te overleggen, ondertus-
sen mag het publiek genieten van 
de acts van Dansschool Nicole, van 
Quincy en van de winnaars van vo-
rig jaar Rink en Luc. Dan is het zo-
ver, tromgeroffel, de organisatoren 
Remco, Linda, Roos en Judith wor-
den bedankt, de jury verschijnt en 
Mandy en Jacco krijgen de uitslag 
in hun handen. De originaliteitsprijs 
is voor de Wild Animalsz, de aan-
moedigingsprijs voor Neal en Maar-
ten, de derde prijs voor Esther, de 
tweede prijs voor het muzikale duo 
Bram en Samuel en dan... de eerste 
prijs gaat naar... een zielsgelukkige 
Twan Kruiswijk. Van harte gefelici-
teerd! Iedereen kan terugkijken op 
een geslaagde avond, het was weer 
groots! Ze gaan vast warm lopen 
voor de 30e editie in 2014.

Banketbakkerij Westerbos 
winnaar Leukste Bakker

van De Ronde Venen
De Ronde Venen - Elke bak-
ker is uniek. Maar wat maakt een 
bakker nou de leukste van de ge-
meente De Ronde Venen? Bij de 
Verkiezing van het Leukste Bak-
ker kan er nu gestemd worden 
via www.leukstebakker.nl. Bij het 
uitbrengen van een stem maken 
stemmers direct kans op leuke 
prijzen zoals een reis voor 2 per-
sonen naar Istanbul, de nieuwe 
iPad, of een dagje wellness. 
Er kan tot en met 28 februari wor-
den gestemd via www.leukste-
bakker.nl. Stemmen is kosteloos. 
Voor iedere stem waarbij toe-
stemming wordt gegeven voor het 
ontvangen van de nieuwsbrieven 
keert de organisatie samen met 
haar partners 0,05 uit aan KiKa, 

dat kanker bij kinderen de wereld 
uit wil helpen.

Rapportcijfers
Bij het stemmen kan men cijfers 
geven voor sfeer, klantvriendelijk-
heid, prijs/kwaliteit-verhouding 
en de persoonlijke service. In ie-
dere gemeente zijn er na 31 janu-
ari 2012 twee winnende bakkers: 
het bakker met de meeste stem-
men en het bakker met de hoog-
ste waarderingscijfers.
Bakker Westerbos is de win-
naar van de gemeente De Ron-
de Venen geworden en gaat nu 
voor beste bakker van de provin-
cie Utrecht. Alle winnaars worden 
op 10 maart a.s. gehuldigd tijdens 
BAKKERSVAK 2013 in Rosmalen.

College typeert stijging 
woninginbraken als ‘speldenprikken’

Vervolg van de voorpagina

112 bellen
Het college geeft aan dat de poli-
tie zich dagelijks inzet om opspo-
ringsresultaten te boeken en te 
verbeteren. Benadrukt wordt dat er 
kansen liggen op het gebied van 
de uitbreiding van burgerpartici-
patie. Het zou nog te vaak voorko-
men dat mensen een heterdaad-
situatie zien en pas de volgende 
dag bellen met de wijkagent. Ook 
wordt van verdachte situaties vaak 
aangenomen dat het wel goed zal 
zitten. Het college benadrukt dat 
men bij een verdachte situatie 
rechtstreeks 112 kan bellen.
De relatief sterke stijging van de 
woninginbraken van september 
tot en met december relativeert 
het college. Het zou in die perio-
de om gemiddeld één inbraak per 
dag gaan. “Dat waren zogenaam-
de ‘speldenprikken’ die over een 
groot geografisch gebied verdeeld 

waren, met uiteenlopende modus 
operandi, hetgeen het focussen op 
surveillance bemoeilijkt.” Ook de 
pleegmomenten zouden sterk va-
riëren. “Er wordt zowel op klaar-
lichte dag als in de donkere uren 
ingebroken.”

Surveillance
Over de effectiviteit van de sur-
veillance stelt het college dat zo-
iets lastig te meten is, omdat de 
patronen erg grillig zijn. “Wat je 
voorkomt, krijg je nooit te zien. Het 
komt soms voor dat er kort achter 
elkaar in dezelfde wijken een aan-
tal inbraken gepleegd wordt. Op 
het moment dat de politie in die 
wijk dan zichtbaar extra aanwe-
zig is, dalen de cijfers voor die wijk 
over het algemeen.” 
“De politie bepaalt op basis van 
de actuele ontwikkelingen op cri-
minaliteitsgebied en op basis van 
5-jaars gemiddelden de inzet voor 
de komende week, zodat ze op 

de juiste momenten op de juis-
te plaatsen aan het werk blijven. 
Daarnaast is uit diverse onderzoe-
ken gebleken dat surveillance niet 
effectief genoeg is in het voorko-
men van misdrijven.” 

Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid
Volgens het college zit de winst 
niet in de opsporingsresultaten, 
maar in de preventie. Het college 
beschouwt die preventie als een 
gezamenlijke verantwoordelijk-
heid. 
CDA-raadslid Jan Rouwenhorst: 
“Natuurlijk staat preventie op de 
eerste plaats, maar niemand zal 
tegen een verbetering van de op-
sporingsresultaten zijn. Ik zeker 
niet. In het vorige vraaggesprek 
stelde ik dat ook de diefstal van 
een fiets er in hakt. Vorige week 
moest ik constateren dat mijn fiets 
uit de fietsenstalling bij mijn werk 
is verdwenen. Ook enkele colle-

ga’s hadden dat al ervaren na de 
kerstvakantie. De dief heb ik later 
op camerabeelden bezig gezien. Al 
die fietsen stonden op slot. Ik kan 
me niet aan de indruk onttrekken 
dat ze snel in een busje zijn gela-
den. Met deze frequentie lijkt het 
me aannemelijk dat de 150 fiet-
sendiefstallen van vorig jaar niet 
lang een record zullen zijn. Na-
tuurlijk is dat te vatten onder de 
categorie ”klein leed”. Veel belang-
rijker vind ik dat inbraken en het 
gebruik van geweld worden voor-
komen of opgespoord.

Als nog meer samenwerking tus-
sen inwoners en onze politie de 
preventie ten goede komt en de 
pakkans wordt vergroot, dan ligt er 
een taak voor de gemeente om die 
samenwerking te bevorderen. En 
dan maar hopen dat Justitie niet 
te gevoelig is voor de “huilie-hui-
lie” verhalen van opgepakte ver-
dachten.”

En wéér flonkert een 
huwelijksdiamant!
Mijdrecht - Het is al vaker gezegd 
dat de gemeente De Ronde Venen 
rijk is aan huwelijksjuwelen. Tradi-
tie en een gezonde leefomgeving 
gaan hier kennelijk hand in hand. 
Dat zorgt regelmatig voor kennis-
geving van huwelijken die door de 
jaren heen hebben weten stand te 
houden. Daterend uit tijden dat er 
grote gezinnen waren en een huwe-
lijksvoltrekking er een voor het le-
ven was. Ook dat je op jonge leef-
tijd – zeker op het platteland - al 
hard moest werken voor de kost 
en hoe! Dat nu hebben Gerard Zaal 
en zijn Corrie Zaal-Broekhof in het 
tijdsbeeld met zich meegenomen. 
Maandag 4 februari waren zij offi-
cieel 60 jaar met elkaar getrouwd, 
maar vierden het diamanten ju-
bileum op de vrijdag. Dat deden 
zij in kleine kring met hun kinde-
ren in Zorgcentrum Gerardus Ma-
jella aan Bozenhoven in Mijdrecht. 
Ruim een jaar geleden woonden 
zij nog op zichzelf in de gemeen-
te. Burgemeester Maarten Diven-
dal ging op visite om zijn felicitaties 
over te brengen, vergezeld van het 
traditionele cadeau in de vorm van 
het boek ‘De Plassen’. Vrijwel altijd 
is dit mooie fotoboek een schot in 

de roos, net zoals het fraaie bloem-
stukje dat de gemeente laat bezor-
gen. Maar ook zijn aanwezigheid 
wordt uiterst gewaardeerd en niet 
te vergeten de geanimeerde ge-
sprekken met het jubilerende echt-
paar. Dat was ook nu weer het ge-
val. Vanzelfsprekend werd trots mel-
ding gemaakt dat men tevens een 
felicitatiebrief van Koningin Beatrix 
had gekregen en een van de Com-
missaris van de Koningin in Utrecht, 
de heer Roel Robbertsen.

Corrie roeide hem over
Gerard Zaal is een geboren en geto-
gen Wilnisser die het levenslicht zag 
op 9 november 1921 op de Padmos-
weg bij de ‘Kniggebrug’. Zijn ge-
boortehuis staat er nog steeds! Cor-
rie is geboren op 18 november 1930 
in Roelofarendsveen. Zij kwamen 
elkaar destijds tegen bij het over-
zetten van voetgangers op de Krom-
me Mijdrecht, ter hoogte waar nu 
de fietsbrug ligt. Daar was een veer-
pont voor fietsers, karren en derge-
lijke voertuigen. Voetgangers wer-
den soms met de roeiboot overge-
zet. Raden wie er roeide: Corrie! Ge-
rard ging naar Zevenhoven waar hij 
in de turfwinning werkzaam was en 

werd door Corrie ‘heen en weer’ ge-
bracht. Later ‘turfde’ hij ook in Vin-
keveen. Corrie werkte zo nu en dan 
in het visserscafé dat stond op de 
hoek van de dijk en de weg naar Ze-
venhoven. Gerard heeft in zijn leven 
allerlei werk aangepakt, van turfste-
ker tot schipper en van grondverzet 
tot werken in tuinen. Tijdens de oor-
log wist hij uit handen van de Duit-
se bezetter te blijven. Na de oor-
log pakte hij het werk weer op waar 
werk was, maar het langst – onge-
veer 30 jaar - heeft hij gewerkt bij 
het vroegere ‘Nettenbouw’, dat te-
genwoordig Imtech heet. Daar ging 
hij op zijn 61e met pensioen.
Gerard komt uit een gezin met ze-
ventien kinderen, Corrie uit een met 
‘slechts’ twaalf. Zij trouwden op 4 fe-
bruari 1953 voor de wet in Zevenho-
ven en in Noorden voor de RK-kerk. 
Waar Gerard altijd heeft gewerkt, 
bleef Corrie trouw het gezin verzor-
gen. Uit het huwelijk zijn vier kinde-
ren geboren, twee zonen en twee 
dochters. Intussen zijn zij gezegend 
met 10 kleinkinderen en inmiddels 
ook een achterkleinkind. Gerard kan 
het werken nog steeds niet laten, zij 
het in een ander tempo. Nog graag 
helpt hij bij familie, vrienden en ken-

nissen bij snoeiwerkzaamheden in 
de tuin. Volgens een van zijn kinde-
ren klom hij op zijn 85e nog in een 
boom om takken te snoeien. Gerard 
houdt van klaverjassen en is dol op 
schaatsen. Hij slaat geen EK of WK 
over. Maar ook voetbal heeft zijn 
aandacht. Destijds stond hij vaak 
aan de lijn bij voetbalclub Stormvo-
gels aan het Molenland. Een andere 
hobby is de woonark in de Kromme 
Mijdrecht waar hij samen met Cor-
rie en hun gezin tientallen gelukkige 
jaren heeft doorgebracht. Zij gaan 

er zomerdag nog wel eens heen, 
in gezelschap van een of meer van 
hun kinderen. Bruidspaar, de redac-
tie van deze krant sluit zich aan bij 
alle felicitaties. Zestig jaar met el-
kaar getrouwd zijn is bijzonder.

Zolang de gezondheid op peil blijft 
kunnen er nog een aantal fijne en 
misschien wel actieve jaren aan 
worden vastgeknoopt. Dan gaan we 
richting briljant (65). Volhouden en 
nog veel geluk samen, dat wensen 
wij u toe!
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MGK Bouw B.V. verwent de D5
Wilnis - Tijdens een voetbal-
vrije zaterdag, in verband met de 
sneeuw, verzamelden de jongens 
van de D5 zich ’s morgens vroeg 
toch in de CSW-kantine. Deze dag 
zouden zij namelijk hun nieuwe 
voetbaltenue in ontvangst nemen 
van hun nieuwe sponsor MGK 

Bouw B.V. De D5 is een nieuw 
team dat dit seizoen begonnen is 
als 2 E-teams en doordat zij na 
een paar weken werden samen-
gevoegd liepen ze allemaal in ver-
schillende shirts, omdat deze ui-
teraard al aan het begin van het 
seizoen waren uitgedeeld.

De jongens kregen van Alfons een 
sporttas met daarin een trainings-
pak, sokken, broek, shirt en een 
bidon. 

Ook aan de leider was gedacht. Hij 
kreeg eveneens een sporttas met 
bidon en een windjack. Alle kin-

deren en ouders waren onder de 
indruk van zoveel verwennerij. De 
kleding werd gepast en hoewel 
sommigen er nog een beetje in 
moeten groeien waren ze wel heel 
trots en trotseerden de sneeuw 
om een paar leuke foto’s te maken 
met de nieuwe sponsor.

Meiden C1 van HVM blijven winnen... 
zaalkampioen!

Mijdrecht - Het begon in het be-
gin van het seizoen gelijk al goed. 
De MC1 onder aanvoering van 

coach Thom Fokker begon in de 
eerste klasse. Ze hadden eigen-
lijk stiekem gehoopt om in de sub-

top te mogen spelen. Toen dat niet 
mocht kan je maar één ding doen 
en dat is van iedereen winnen om 

zo het ongelijk van de indelers te 
bewijzen! Twee fantastische spon-
soren (Primex en Interim Support) 
hadden al het vertrouwen en voor-
zagen de meiden van thuis- en 
uittenues, trainingspakken, noem 
maar op.
Voor de herfstvakantie werd er een 
ongeslagen reeks neer gezet. Met 
als beloning tóch naar de Sub-top-
klasse! Inmiddels in de subtop al 
weer 5 wedstrijden voor de kerst 
gespeeld en ook daar nog steeds 
ongeslagen bovenaan.

Toen begon de zaalcompetitie over 
10 wedstrijden, de eerste 8 wed-
strijden werden weer soepel ge-
wonnen, in het laatste weekend 
was nog één punt nodig om kam-
pioen te worden! En toen begon de 
spanning zijn tol te eisen. De eer-
ste wedstrijd werd verloren (1-2), 
en de tweede wedstrijd bij rust 1-0 
achter... maar in de tweede helft 
herpakten de meiden zich, ging 
het publiek er achterstaan en lie-
pen ze uit naar een verdiende 1-3 
winst, HVM MC1 – Kampioen! Eva, 
Jamie Lee, Sophie, Julia G, Merel, 
Puck, Chiara, Claire, Manon, Celi-
ne, Eva V., Jana, Julia v W., en Mi-
cheline: jullie zijn Toppers. ook bij-
zondere dank gaat uit naar Frank, 
hun vaste scheidsrechter en Deni-
se (wisselcoach zaal).

Mooie prestatie turners/sters Veenland

Wilnis - Op zaterdag 9 februa-
ri werd weer de mini drie- en vier-

kamp georganiseerd door Veenland 
in samenwerking met Virto uit Breu-

kelen. Voor Veenland deden er drie 
jongensgroepen mee. In Veenland 1 

turnden Storm, Jeroen, Duncan en 
Jaimy. Ze behaalden een mooie 6de 
plaats. Veenland 2 was daarna aan 
de beurt en hier turnden Senna, Te-
ije en Ali.. Met strakke oefeningen 
turnden ze zich naar de 2de plaats.
In de laatste ronde van de ochtend 
turnden bij de jongens 12 tm 15 jaar 
Julian, Matt , Quincy en Renze hun 
wedstrijd.. Ze draaiden hele mooie 
oefeningen en die gouden medail-
le was dan ook zeer verdiend.  In 
de middag was het de beurt aan 
de meisjes. Als eerste startten de 
jongste meisjes van 6 t/m 8 jaar. In 
Veenland 4 zaten Jasmijn, Noë, Em-
ma, Sienna, Kim en Nora. Ze deden 
verschrikkelijk hun best en turnden 
ook mooie oefeningen, dit werd be-
loond met een mooie 8ste plaats. 
Ook in deze categorie turnden in 
Veenland 5 Roos, Sterre, Floor-
tje, Lamniya, Lois en Robyn. He-
laas nog niet goed genoeg voor een 
medaille maar dat komt vast en ze-
ker een keer. Nu behaalden ze een 
18de plaats.  Als laatste was het de 
beurt aan twee groepen. Veenland 6 
turnde in de categorie 9 t/m 11 jaar. 
Dit waren Kim, Fleur, Cindy, Rosan-
ne, Eva en Indy. Ze deden het ge-
weldig op balk en ook de brug en 
mat gingen veel beter dan in de les. 
Dit bleek ook want ze behaalden 
een 3de plaats. In Veenland 7 turn-
den in de categorie 12 t/m15 jaar 
Samantha, Kelly, Nicky, Donna, Isa 
en Maud. Ook hier helaas maar een 
ploeg maar dat wisten ze niet van 
tevoren. Ze turnden een hele goe-
de wedstrijd met als resultaat dus 
de eerste plaats. Gelukkig zijn er in 
de finale wel meer ploegen.

Spannende ontknoping 
driebanden DrV
Regio - Tijdens de laatste speel-
avond van de reguliere driebanden-
competitie is Jos Lugtigheid er on-
danks een riante uitgangspositie 
niet in geslaagd zijn kampioenstitel 
te prolongeren. In een directe con-
frontatie met Hans van Eijk moest 
hij in beide partijen duidelijk het on-
derspit delven, waardoor Hans op 
zeer koelbloedige wijze zijn titelas-
piraties waar maakte en het kampi-
oenschap voor zich opeiste.
Afgelopen vrijdagavond waren 
er voor aanvang van deze laat-
ste speelavond zeker nog drie titel-
kandidaten in de race, namelijk Jos 
Lugtigheid (27 wedstrijdpunten), 
Henk Doornekamp (26 wedstrijd-
punten) en Hans van Eijk (25 wed-
strijdpunten). Alles was dus nog 
mogelijk. Zowel Jos als Henk was 
echter blijkbaar niet geheel tegen 
de druk bestand, waardoor Hans er 
volgens het bekende spreekwoord 
als lachende derde met de buit van-
door ging. Zeer gedecideerd scoor-
de hij in respectievelijk 33 en 38 
beurten zijn 17 te maken carambo-
les, waarmee hij Jos Lugtigheid met 
lege handen achterliet. Hans bracht 
zijn puntentotaal zodoende op 30, 
terwijl Jos geen enkel wedstrijdpunt 
aan zijn totaal toevoegde.
Henk Doornekamp begon ook 
slecht in zijn eerste partij tegen Nick 
van de Veerdonk en verloor kans-
loos. In zijn tweede partij gooide hij 
echter alle schroom van zich af en 
was in 22 beurten uit met een for-
midabele moyenne van 0.773. Met 

de drie behaalde wedstrijdpunten 
kwam hij niettemin net tekort voor 
een eventueel kampioenschap. Nick 
belandde vanwege zijn driepunter 
in de eerste partij op een verdien-
stelijke vijfde plaats in de eindrang-
schikking.

De overige deelnemers speelden 
min of meer om de eer, al had Bert 
Loogman nog een theoretische kans 
voor de titel. Ondanks zijn blessure 
was Bert gelukkig weer van de par-
tij, al speelde deze handicap hem 
nog duidelijk parten. In zijn eerste 
partij tegen Nico van Soeren kwam 
hij zodoende toch tekort voor de 
winst, doch in de tweede partij gaf 
hij Nico nadrukkelijk het nakijken 
met een fantastisch moyenne van 
0.706. Zijn vierde positie kwam hier-
door niet in gevaar. 
Paul Huzemeier en Jim van Zwieten 
toonden karakter en brachten over 
en weer een evenwichtige presta-
tie tot stand. Vooral Jim was goed 
op dreef en scoorde er met name in 
de eerste partij driftig op los. In 27 
beurten had hij zijn 18 caramboles 
te pakken (gem. 0.667).
In de tweede partij kwamen de he-
ren remise overeen met 37 beurten.
Hero Janzing en Pim de Jager leg-
den twee zeer spannende partij-
en op het groene laken, waarbij ze 
beurtelings de partij in winst wis-
ten om te zetten, zij het dat in beide 
partijen sprake was van een narrow 
escape met voor beiden een ruime 
voldoende qua moyenne. 

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

Aanstaande zondag 17 februari:
PK Sport Bosdijkloop 
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Aanstaande zondag organi-
seert Toer Trimclub De Merel voor 
de 35ste keer de PK Sport Bosdijk-
loop, een jubileumeditie. Afstan-
den die gelopen kunnen worden 
zijn 1 (voor de jeugd), 5, 10 en 21,1 
kilometer. Sportwethouder David 
Moolenburgh geeft het startschot 
op de Kerklaan in Vinkeveen.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 
en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden zijn 
zowel geschikt voor wedstrijdlopers 
als voor recreanten. De loop voor de 
jeugd tot en met 12 jaar is dit jaar 
voor het eerst 1 kilometer i.p.v. 1,7 
kilometer. Start en finish zijn vlak-
bij sporthal De Boei, Kerklaan 32 in 
Vinkeveen. In de sporthal zijn kleed-
ruimten, douches en een foyer met 
horeca-faciliteiten. Er is een EHBO 
en er is een masseur om de benen 
voor en na de loop te laten masse-
ren. 

Inschrijven
Inschrijven kan in sporthal De Boei 
op zondag 17 februari, vanaf 10.30 
uur tot uiterlijk een kwartier voor de 
start. Vul ter plekke het inschrijffor-
mulier in en betaal contant het in-
schrijfgeld. Bij de inschrijving op de 
dag van de loop bedragen de kos-
ten voor deelname aan de halve ma-
rathon en de 10-kilometerloop 8 eu-
ro en aan de 5-kilometerloop 6 eu-
ro. Het inschrijfgeld is inclusief het 
startnummer en het gebruik van de 
huur chip. Deelname aan de jeugd-
loop is gratis! Elke deelnemer aan 
de jeugdloop ontvangt een medaille. 

Starttijden en parcours
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11.30 uur voor de Sint 
Jozefschool aan het Tuinderslaan-

tje. De start van de halve marathon 
is om 12.00 uur, de 10 kilometer 
om 12.05 uur en de 5 kilometer om 
12.10 uur op de Kerklaan. Het par-
cours is vlak en over verharde we-
gen. Vele vrijwilligers zorgen voor 
een veilige route. De kilometerpun-
ten bij alle afstanden worden met 
grote kilometerborden aangegeven, 
per afstand een andere kleur en bij 
elke km één bord. Wil je alvast de 
route zien? Zie de routekaarten op 
www.ttcdemerel.nl. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilome-
ter jeugdloop is om 11.50 uur bij de 
startlocatie op de Kerklaan. De ove-
rige prijsuitreikingen vinden plaats 
in sporthal De Boei, volgens het 
schema: 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 ma-
rathon en 10-kilometerloop zijn er 
geldprijzen. Voor de winnaar van 
de halve marathon, zowel bij de da-
mes als de heren, is er een wissel-
beker. Ook voor het verbeteren van 
het parcoursrecord op de halve ma-
rathon (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 jeugd-
loop en de 5-kilometerloop zijn er 
medailles. Vanwege het 35-jarig ju-
bileum ontvangen alle deelnemers 
dit jaar een herinnering. Ook ont-
vangt men een sportbon van hoofd-
sponsor PK Sport. Tevens is er een 
tombola met mooie prijzen op de 
startnummers. De uitslagen kun je 
zondag 17 februari vanaf 17.00 uur 
vinden op www.uitslagen.nl. En 
vervolgens ook op www.ttcdeme-
rel.nl. Hier vind je ook nadere info 
over de PK Sport Bosdijkloop. Of bel 
naar Peter Meijer: 06-48013782, e-
mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg de Bosdijkloop op Twitter  
(@Bosdijkloop.





Mijdrecht – Juwelencentrum Koek met 
vestigingen in Mijdrecht, Aalsmeer en bin-
nenkort ook in het centrum van Breukelen 
op de Markt, gaat met zijn tijd mee. In het 
huidige tijdsbeeld past een ‘standaard’ ju-
welier eigenlijk niet meer.

Voornamelijk om veiligheidsredenen. Maar 
meer dan ooit kan de juwelier in zijn vak-
gebied tegenwoordig een veel brede-
re doelgroep benaderen en zich daardoor 
(landelijk) bekend maken, namelijk via in-
ternet. Dat doet Koek nu al geruime tijd 
en met succes! Behalve de winkels waar 
je overigens na aanbellen – een eis van 
de verzekeringsmaatschappijen – als van-
ouds kunt binnenstappen om sieraden en 
trouwringen te kunnen bekijken en uit te 
zoeken, is Koek ook zeer actief in het inko-
pen van alle soorten ‘oud en liggend goud’. 
Zoals oude gouden hangers, kettingen, 
(trouw)ringen, gouden horloges, versle-
ten of delen daarvan, in welke karaat dan 
ook die niet meer worden gedragen. Maar 
ook gouden munten, kronen of tanden ho-
ren daarbij. Veelal liggen die ergens in een 
juwelenkistje of kluis opgeborgen, verge-
ten of waar niet naar wordt omgekeken. Ze 
kunnen een kapitaal in goudwaarde ver-
tegenwoordigen omdat de goudprijs nog 
steeds torenhoog is. “Maak het te gelde,” 
zo wordt door juwelenmakelaar Ed Koek 
geadviseerd.
Het oude goud wordt gebruikt om er bij-
voorbeeld weer nieuwe sieraden van te 
maken. Oude sieraden worden dus ‘ge-
sloopt’, met uitzondering van hele mooie 
en traditionele stukken die tegenwoordig 
niet meer worden gemaakt.

Topstukken op de website
Bij Koek worden het aangeboden ou-
de goud en juwelen met verstand van za-
ken (gratis) getaxeerd op de waarde van 
het goud, maar tevens wordt gekeken naar 
het juweel of het horloge zelf. En als het 
te mooi is om dit voor het goud te slopen 
wordt de aanbieder geadviseerd het in zijn 
geheel opnieuw te koop aan te bieden via 
de website van Koek: www.juwelenmake-
laar.nl. Ed Koek: “Wat er op deze website 
aan sieraden, juwelen en horloges wordt 
aangeboden is uniek in Nederland. Er zijn 
werkelijk topstukken bij die nergens an-
der op de wereld verkrijgbaar zijn vanwe-
ge hun unieke uitstraling, samenstelling en 
vervaardiging. Voor deze website blijkt veel 
belangstelling te bestaan van mensen die 
zoeken naar een bepaald type gouden sie-
raad of antiek horloge. Vooral als blijkt dat 
het nergens meer in die setting te koop is 
omdat het niet meer wordt gemaakt, willen 
liefhebbers daar best een mooie prijs voor 
betalen als dat nu juist het sieraad is wat 
ze zoeken. Maar altijd nog is dat een stuk 
minder dan waarvoor men het nieuw zou 
moeten kopen. Als het juweel van eigenaar 
wisselt is de koper blij en houdt de ver-
kopende partij er een aardig bedrag aan 
over. Dat is beter dan het in een donkere 
la of kast te laten liggen. Bovendien levert 
verkoop van het juweel als geheel meer 
op dan wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt 
aangeboden.” Wie bij oud goud of juwe-
len bij Koek aanbiedt, kan daarvoor geld in 
contanten krijgen, maar het bedrag desge-
wenst ook op een bankrekening laten bij-
schrijven. De sieraden zijn bovendien ver-
zekerd als die voor taxatie korte tijd bij 

Koek in huis zijn. Kortom, het is een eigen-
tijdse manier om zowel door de aanbieder 
als door Koek sieraden en juwelen onder 
de aandacht te brengen en te verhande-
len. Wie zich wil oriënteren doet er goed 
aan de site eens te bekijken.
Daar staan heel veel mooie sieraden en ju-
welen op. Serieuze belangstellenden kun-
nen met Ed Koek een afspraak maken om 
het sieraad of juweel van hun keuze op 
een bepaald tijdstip te komen bekijken. 
Voor alle partijen een veilige constructie. 

Wie belangstelling heeft of nadere infor-
matie wenst kan hem rechtstreeks bellen: 
06-53811601.

Zilver is ook in
Koek is naast specialist in het vervaardigen 
van trouwringen, in standaard vorm of op 
klantspecificatie gemaakt, ook inkoper en 
aanbieder van ‘oud zilver’. Bedoeld worden 
prachtige zilveren sieraden als kettingen, 
ringen en talloze voorwerpen die dikwijls 
een stukje geschiedenis met zich meedra-

gen en veelal afkomstig zijn uit grootmoe-
ders tijd. Zilver is eigenlijk net zo mooi als 
goud en bovendien veel goedkoper. Ster-
ker nog, in voorkomende gevallen kan men 
letterlijk spreken over ‘grootmoeders prij-
zen’. Bijvoorbeeld een fraaie ring voor 7 eu-
ro en een mooie schakelketting voor 10, 12 
of 13 euro. Om maar wat te noemen. Maar 
ook allerlei hangers, kettingen en niet te 
vergeten gebruiks- en siervoorwerpen van 
vroeger als schaaltjes, bakjes, theezeefjes, 
lepeltjes, bestek en noem maar op liggen 
te pronken in de vitrines.
Zelfs een zilveren model van de Gouden 
Koets met een span paarden staat er bij. Al 
met al heel veel moois tegen een aantrek-
kelijke prijs waarvoor volgens Ed Koek veel 
belangstelling bestaat. Ed: “Zilver is mooi 
om te zien, heeft vaak een historische ach-
tergrond en is relatief goedkoop in aan-
schaf. Bij liefhebbers is zilver tegenwoordig 
helemaal ‘in’. Zilveren sieraden en voor-
werpen hebben door de jaren heen een 
trendy uitstraling gehad, eigenlijk al vanaf 
1700. In de toepassing van zilver zie je veel 
jaartijden terug. Ook de momenten waar-
op het edele metaal ‘in’ was. Dat speelt nu 
weer. We krijgen het van her en der aan-
geboden en kopen het veelvuldig in. Som-
mige voorwerpen kunnen we restaureren, 
maar andere weer niet.
Het mooiste zilverwerk, vaak van oude oor-
sprong, bieden wij aan en liefhebbers zijn 
er enthousiast over. Er zitten hele leuke ca-
deautjes bij tegen echt grootmoeders prij-
zen.” 

Meer weten over Koek? Kijk dan ook op de 
website www.juwelencentrum.nl.
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Inloopcafé 
Werk en Kanker

Mijdrecht - ’t Anker start met een 
Inloopcafé Werk en Kanker. Het is 
een ontmoetingsplek voor mensen 
die kanker hebben (gehad) en wer-
ken. Het biedt lotgenoten de gele-
genheid om ervaringen uit te wisse-
len, om van elkaar te leren, om des-
kundige info te krijgen. Alles in een 
ontspannen sfeer. Kanker is een ve-
nijnige ziekte. Want zelfs als je er-
van hersteld bent, kunnen zich on-
verwacht problemen voordoen van 
vermoeidheid, van concentratie-
verlies, van onzekerheid, somber-
heid, angst. Je wilt er misschien niet 
over praten met je werkgever. Je 
stuit op onbegrip bij leidinggeven-
den of collega’s. Ook partner of fa-
milie wil alleen succesverhalen ho-
ren, dat het jou allemaal weer lukt. 
“De dokter heeft je toch weer gene-
zen verklaard?” Heb jij dit ook mee-
gemaakt? En hoe heb je dat opge-
lost? Hoe heb jij je werk weer op-
gepakt na de kanker? Welke val-
kuilen zag je en hoe heb je die ver-
meden? Waarschijnlijk kunnen an-
deren leren van jouw successen en 
misschien ook omgekeerd.

Wat en wanneer
-  elke 3e dinsdag van de maand, 

van 19.00 tot 21.00 uur 
-  er is een ontspannen sfeer en er 

is muziek, een hapje en drankje
-  iedere keer wordt een deskun-

dige uitgenodigd (een coach, 
een arbeidskundige, een diëtist, 
een oncologisch verpleegkundi-
ge, een arbo-arts) die een korte 
inleiding (van 15 tot 20 minuten) 
zal geven. 

-  Locatie: Inloophuis ’t Anker (bij 
de SV Argon), Hoofdweg 85b, 
3641 PR Mijdrecht

Het eerste Inloopcafé Werk en Kan-
ker zal zijn op dinsdag 19 februari.
Deze avond wordt vooral ge-
bruikt om te horen welke vra-
gen er leven. Daarnaast zal Ray-

monde van Zijl van Hartenwerk  
(www.hartenwerk.nl) meer vertellen 
over ‘jezelf serieus nemen’. Zij is ex-
pert in ‘hard werken, grenzen stellen 
en je talent & hart volgen’. Aanmel-
den mag, maar is niet nodig. Infor-
matie kun je krijgen bij Bert Schaap, 
coördinator ’t Anker, 0297-565172 -  
info@inloophuishetanker.nl .

Carnaval is één 
groot feest

Vinkeveen - Michael Jackson, 
Robin Hood, Spider Man… ze wa-
ren er allemaal, in de aula van de 
Sint Jozefschool.
Op de gebruikelijke tijd verzamel-
den de kinderen zich afgelopen 
vrijdag in hun eigen klas. Maar 
schriften en boeken bleven in de 
kast. In plaats van rekenen of taal, 
werd er een heuse modeshow ge-
houden! Vol bewondering keken 
de leerlingen naar elkaars crea-
ties. Met wat drinken en het ver-
sieren én oppeuzelen van een lek-

kere eierkoek was het feest com-
pleet.
Plots klonk er muziek door de he-
le school: het teken dat iedereen 
naar de aula moest gaan.
Daar draaide een leerling van 
groep 8 als een echte deejay 
feestmuziek. Ridders en prinses-
sen dansten samen. Cowboys en 
indianen liepen vreedzaam de po-
lonaise. Het werd een vrolijke en 
dolle boel daar aan de Kerklaan in 
Vinkeveen. En zó hoort het op een 
carnavalsfeest!

Gezellig nieuwjaarsfeest 
bij bso De Klimboom
Wilnis - Op donderdag 31 janua-
ri waren alle ouders met hun kin-
deren uitgenodigd bij De Klimboom, 
stichting voor kinderopvang, bui-
tenschoolse opvang locatie in Wil-
nis, om te komen op het allereerste 
Nieuwjaarsfeest. De opzet was een-
voudig, er werd aan de ouders ge-
vraagd om wat te eten of te drinken 
mee te nemen en BSO Wilnis zou 
een minidisco regelen.
Op de middag van het feest waren 
alle kinderen heel druk om allerlei 
lekkere hapjes te maken. Zo werden 

er door de kinderen fruitspiesjes, 
worstenbroodjes en appelflappen 
gemaakt. En ook al was het moeilijk, 
er werd pas van gesnoept toen het 
feest werd geopend in de minidisco. 
Het was een gezellige avond met 
een grote opkomst en twee tafels 
vol met eten. De kinderen waren 
gezellig aan het dansen en de ou-
ders en pedagogisch medewerkers 
konden lekker bijkletsen. Het feest 
was ook weer keurig om 20.00 uur 
afgelopen en iedereen ging met een 
goed gevulde buik weer naar huis.

Themamiddag bij NME 
centrum De Woudreus
De Ronde Venen - Het NME cen-
trum De Woudreus wil door middel 
van themamiddagen de jeugd nog 
eens extra stimuleren, motiveren en 
interesseren voor de natuur en het 
milieu. In deze hectische tijd toch 
open staan voor alles om je heen. 
Leren zorgzaam te zijn voor mens 
en dier. Zuinig zijn op de natuur en 
bewust omgaan met afval.
Afgelopen woensdagmiddag was 
er een themamiddag over vogels in 
onze tuinen die het in de winter al-
tijd erg moeilijk hebben.
Er waren vijf onderdelen en de 
groepjes rouleerden elke twintig mi-
nuten. De resultaten waren prachtig 
en de tijd vloog om.
Een van de onderdelen was het za-
gen van wat takken van de knotwilg.
De kinderen kregen de kans zelf 
met een echte zaag een tak uit de 
boom te zagen. Ze moesten daar-
bij ook nog op een trapje staan, 
kortom: een hele uitdaging. Met de 
snoeischaar knipten de kinderen de 
takken op maat. Daarvan werd van 
de takken een voermandje gevloch-
ten. Een ander onderdeel was een 
hanger maken waar je een appel 
aan kunt hangen door er met een 

appelboor een gat in te boren. Ver-
der hebben ze van lege waterflesje 
een voedersilo gemaakt Zo leren ze 
dat veel afvalproducten weer her-
gebruikt kunnen worden en dat je 
er nog dubbel plezier van kunt be-
leven.

Een bloempotje door de kinderen 
met vet en zaad gevuld die als bel 
in de tuin kan hangen ging ook mee 
in de tas naar huis. Trots gingen de 
kinderen naar huis om al hun zelf-
gemaakte lekkers aan te bieden aan 
de vogels in hun tuin. De informa-
tie die ze in de tas meekregen hielp 
hun te weten waar ze de maaltijden 
het beste konden ophangen en wel-
ke vogels welk voer nodig hebben. 
Met het observatieboekje op schoot 
zijn ze nu thuis door het raam aan 
het kijken om te kijken wie er geniet 
van al dat lekkers in de tuin. 

De kinderen hadden op deze mid-
dag niet alleen een gezellige mid-
dag, maar hebben ook veel geleerd. 
Ze werden gestimuleerd en gemoti-
veerd in hun creativiteit en hun ver-
antwoordelijkheidsgevoel voor na-
tuur en milieu.





Vinkeveen - Het ging niet makkelijk 
afgelopen zaterdag in de sporthal 
van Vinkeveen. De ABN-Amro-korf-
balformatie had haar thuiswedstrijd 
tegen het Leidse Pernix. Een moei-
zaam verlopen eerste helft werd ge-
volgd door een betere Vinkeveense 
tweede speelperiode. De schade uit 
de eerste dertig minuten was ech-
ter te groot om het uiteindelijke ver-
lies te voorkomen: 10-18 eindstand.
Mariska Meulstee zorgde voor de 
eerste en meteen ook laatste voor-
sprong voor de thuisploeg. Nadat 
Pernix gelijk gemaakt had duurde 
het enige tijd voor er weer gescoord 
werd. Helaas voor de Vinkeveners 

hadden de bezoekers het vizier als 
eerste weer op scherp. Pas op 1-8, 
enkele minuten voor rust, kon Mela-
nie Kroon het thuispubliek weer la-
ten juichen. Ruud Oussoren tekende 
voor 3-9, maar Pernix had het laatste 
woord, zodat met een povere 3-10 
ruststand de kleedkamers opge-
zocht werden. Na de pauze had de 
ABN-Amro-equipe iets meer geluk. 
Melanie Kroon trof opnieuw doel en 
ook Rudy Oussoren wist zijn tweede 
treffer te maken. Echter ook Pernix 
pakte regelmatig een doelpunt mee, 
zodat elk lichtpuntje van De Vin-
ken al snel weer gedoofd werd. Na-
dat Mariska Meulstee onreglemen-
tair was afgestopt benutte Mela-
nie Kroon de toegekende strafworp. 
Rudy Oussoren maakte zijn derde 
doelpunt van afstand en niet veel la-
ter wist captain Kooijman een kans-
je te benutten: 8-14 tussenstand.
Rutger Woud mocht Gerwin Ha-
zeleger aflossen, terwijl Nelly Hui-
zinga voor Joyce Kroon werd inge-
zet. Het leverde beide reserves een 
prima mogelijkheid op om ervaring 
op te doen in de hoofdmacht. Rut-
ger Woud wist zijn optreden met een 
fraaie afstandstreffer de geschiede-
nisboeken in te knallen. Het mooi-
ste Vinkendoelpunt kwam door fraai 
samenspel van Kelvin Hoogeboom 
en Ruud Oussoren. Vinken’s dag-
scorer Oussoren rondde de door 
Hoogeboom op maat aangegeven 
dieptebal keurig af: 10-17. In de laat-
ste seconde kon Pernix de eind-
stand naar 10-18 tillen.
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CSW pakt punt tegen koploper
Wilnis - In een zeer boeiend en 
enerverend duel pakte CSW zater-
dag in het thuisduel tegen koploper 
Breukelen een dikverdiend punt. In 
de eerste competitiewedstrijd van 
dit jaar werd er niet gescoord maar 
het publiek kreeg een zeer verma-
kelijk duel voorgeschoteld.
Op een goed bespeelbaar veld was 
het in de beginfase vooral Breukelen 
dat zich terug liet zakken en CSW 
het spel liet maken. Breukelen dat 
loerde op balverlies van CSW om 
daarna zeer snel om te schakelen en 
zo hun gevaarlijke en snelle spitsen 
in stelling te kunnen brengen. Maar 
CSW zat prima in de wedstrijd, dek-
te zeer kort en zodoende kon Breu-
kelen nauwelijks gevaarlijk worden. 
Ook was CSW in staat om een paar 
keer dreigend te worden richting 
het doel van Breukelen. Zo eindig-
de een schot van Sander Kunkeler 
maar een paar metertjes naast en 
een prima actie van Jay Klaas Wijn-
gaarden op de achterlijn kon net 
tot corner worden verwerkt. Na een 
half uur spelen kreeg CSW een fikse 
domper te verwerken. Na een tac-
kle van achteren werd Maikel Pauw 
met rood weggezonden. CSW gooi-
de er nog een schepje bovenop en 
had zelfs voor rust nog op voor-
spong kunnen komen. Mitchell de 
Zwart kapte zijn tegenstander schit-
terend uit en zag bij de tweede paal 
de vrijstaande Sander Kunkeler die 
maar net bij de bal kon en zijn inzet 
op de paal zag belanden. CSW had 
verdedigend alles weer op orde zo-

dat beide ploegen met een 0-0 de 
rust ingingen.
Na rust een hangend CSW dat 
Breukelen het spel liet maken om 
vervolgens bij balbezit snel om te 
schakelen richting de spitsen. Zo 
kwam Mitchell de Zwart in balbe-
zit en werd tegen de grond gewerkt 
door een verdediger van Breuke-
len die zijn tweede gele kaart kreeg 
en dus ook mocht vertrekken. Het 
was Breukelen dat CSW begon te-
rug te dringen en het was aan doel-
man Dirven te danken dat de ploeg 
niet op voorsprong kwam. Eerst red-
de hij op een schuiver in de bene-
denhoek en daarna redde hij kat-
achtig op een inzet van de ge-
vaarlijke rechtsbuiten van Breu-
kelen. Maar ook CSW had zomaar 
op voorsprong kunnen komen. Een 
vrije trap van Issarti werd prima in-
gekopt door Wijngaarden maar ook 
hier redde de keeper prima. Een po-
ging van De Zwart ging voorlangs 
en Sander Kunkeler kon de bal net 
niet goed genoeg raken bij een 
schot vanaf de zestien. Tegen het 
eind nog inzetten van Epi Kraemer 
en Issarti maar beide schoten ein-
digden in de handen van de keeper. 
In blessuretijd kreeg CSW nog een 
vrije trap tegen wegens praten op 
de rand van de zestienmeter. De in-
directe vrije trap spatte tot opluch-
ting van heel CSW uiteen op de lat. 
Zodoende kwam er een eind aan dit 
zeer boeiende duel waarin eigenlijk 
alleen de doelpunten ontbraken. 
 Foto: sportinbeeld.com

De Vinken haakt in de 
tweede helft aan

Chocolademelktoernooi 
TVm succesvol

Mijdrecht - Het tennisseizoen op 
de buitenbanen is weer gestart 
bij Tennis Vereniging Mijdrecht: 
De jeugd trapte op zondag 3 fe-
bruari af tijdens het inmiddels bij-
na traditionele TVM Chocolade-
melktoernooi.
Ruim twintig jeugdleden in de 
leeftijd van acht tot vijftien jaar 
speelden weer vol enthousias-
me hun eerste wedstrijden van 
dit seizoen. Het toernooi is een 
gezelligheidstoernooi: het gaat 
vooral om elkaar (weer) te ont-
moeten en weer lekker buiten te 
tennissen. Iedereen is winnaar! 

Het was erg leuk dat een groot 
aantal ouders de toch wel heel 
frisse wind trotseerde om met 
plezier de prestaties van hun kin-
deren te volgen. Gelukkig waren 
de banen sneeuwvrij en bleef het 
’s morgens droog!
Tussendoor was er natuurlijk war-
me chocolademelk, waar de kin-
deren en hun ouders zich heerlijk 
aan konden warmen. Ook de roze 
koeken vonden gretig aftrek.
Het Chocolademelktoernooi is de 
eerste van weer een groot aantal 
leuke activiteiten voor de jeugdle-
den van TVM.

Districtswedstrijd Acrogym 
voor GVm’79
Mijdrecht - Dit weekend was de 
eerste acrogymwedstrijd in het dis-
trict Midwest, Zaterdag zijn er 6 
teams van GVM  in actie gekomen. 
‘s Morgens was het de beurt aan 
Manuela, Amber en Vera in het C-
niveau. Zij moesten 2 oefeningen la-
ten zien. Met deze oefening knok-
ten de meiden zich dan ook naar 
de 4e plek. Zeer goed! In het D-niv 
kwamen Pibbe en Laura in het ac-
tie. Voor Laura is het het eerste jaar 
Acrogym. Zij lieten een goede oe-
fening zien met een mooie salto en 
stabiele handstand. Ze eindigden 
op de 7e plek. Shelly, Phae en Ilse 
namen deel in het Esenior niveau. 
Zij hadden wat minder tegenstan-
ders, maar deden niet minder hun 
best! De elementen waren veel be-
ter dan vorige wedstrijd en ook wer-
den de balanselementen lang ge-
noeg aangehouden. Streksprong 
was huizenhoog en stabiel geland. 
Dit drietal mocht de zilveren medail-
le mee naar huis nemen. In de mid-
dag kwam Manuela nog een keer 
in actie. Ditmaal met Sanne in het 
Esenior niveau. De vaste acropart-
ner van Sanne was op vakantie en 
Manuela was zo lief om buiten me-
dedingen een oefening te draai-
en.  Het was een mooie oefening 
met prachtige elementen. De sco-
re zou genoeg geweest zijn voor de 
4e plek! Ook Priscilla en Bente kwa-
men in dit niveau uit en zij verbeter-
den zichzelf ten opzichte van vori-
ge wedstrijd. Het element naar spa-
gaat ging nu goed en ook de strek-
sprongen werden mooi en hoog 
uitgevoerd. De dames werden be-
loond met een 25,550! Precies het-
zelfde als Sanne en Manuela en dus 
4e. Vanwege het grote aantal deel-
nemers kregen Priscilla en Bente 
ook een medaille! Het drietal Ster-
re, Fleur en Caitlin liet de jury hun 
beste oefening (tot nu toe) zien. De 
choreografie was mooi afgewerkt 
en ook op de elementen viel weinig 
aan te merken. Op de mooie bas-
ket hebben ze punten gewonnen 
op de concurrentie. Slechts 1 team 
was beter en dus de tweede plek 
voor dit team van GVM in E-juni-
or niveau.  Op zondag kwamen nog 
eens 5 GVMteams in actie. In alle 
vroegte en door de sneeuw was ie-
dereen toch op tijd om de warming-
up te beginnen. Direct was duide-
lijk ze allemaal in een goede vorm 
waren om een goede prestatie neer 
te zetten. Als eerste de balansoefe-
ningen van de 2 teams op B-niveau.  
Imara, Sabine en Demy hadden de 
hele week al problemen met het 
handstandelement maar gelukkig 
heeft dit element in de wedstrijd wel 
even gestaan en telde het mee voor 
de moeilijkheid. De standspagaat 
toren was erg stabiel en mooi uitge-
voerd. Ook de individuele elemen-
ten waren goed. Bij Mariska, Laura 
en Vynia waren er ook tijdsfoutjes in 
de elementen, maar de dames wa-

ren blij dat alle elementen in ieder 
geval geluk waren!  Later die och-
tend lieten deze teams hun tem-
po-oefeningen zien welke door een 
echte choreograaf was aangepast of 
gemaakt. De oefeningen waren ge-
vuld met moeilijke dubbele salto’s 
welke goed geland werden.  Helaas 
bij Vynia een val bij haar eigen salto 
voorover. Hierdoor kwam het team 
van Vynia, Mariska en Laura op de 
tweede plek en werden Imara, De-
my en Sabine heel knap eerste.
Op E-junior niveau waren er zeer 
veel tegenstanders voor Lucia en 
Jade. De oefening die deze dames 
neerzetten was vooral artistiek een 
stuk beter dan die van de rest. He-
laas gingen ze even de verkeerde 
kant op, iets wat de jury niet door-
heeft, maar de dames werden hier 
wel even onzeker van wat door-
werkte in de elementen.  Het cijfer 
24,933 was erg goed en leverde uit-
eindelijk een 5e plek op. Helaas net 
geen medaille, die tot en met de 4e 
plek werden uitgedeeld. Volgende 
keer beter en wel die medaille pak-
ken!! Ook de broertjes Visser kwa-
men ieder in hun eigen team in ac-
tie. Mart samen met Fleur op de C-
niveau. In Balans helaas een fout in 
de handstand en wat te laat klaar 
met de oefening. Maar andere ele-
menten waren prachtig om naar te 
kijken.  Hun tempo oefening was 
een mooie goedmaker voor alle fou-
ten die de damesparen hadden ge-
maakt. Mooie hoog uitgevoerde sal-
to’s en perfecte landingen. Helaas 
pech voor Mart dat hij met zijn sal-
to niet goed uitkwam. Zijn broertje 
Rink deed het eerder op de ochtend 
al heel goed bij de E-junioren mix-
paren. Samen met Phoenix liet hij 
een leuke acrogym-oefening zien. 
De streksprongen waren beter dan 
vorige keer en ook werden er geen 
tijdsfouten gemaakt. Bij de prijsuit-
reiking kregen alle mixparen van 
GVM’79 een gouden medaille om 
gehangen.

Biljartweek zonder grote 
verrassingen
Regio - In speelweek 24 wonnen 
koploper DIO in de 1e divisie en 
koploper De Merel/Heerenlux 1 in 
de 2e divisie elk hun wedstrijd met 
grote cijfers. Niets schijnt voor de-
ze twee teams een kampioenschap 
nog in de weg te staan. Komende 
week zal runner-up De Paddestoel 1 
nog een keer alles in het werk stel-
len om in een rechtstreeks duel De 
Merel/Heerenlux 1 te belagen.
De afgelopen speelweek kenmerk-
te zich door veel lange partijen, “bil-
jartmoeheid” misschien. Niet voor 
Maarten Dulmus van Bob’s Bar die 
de kortste partij van de week met 15 
beurten liet noteren. Maarten is na 
enkele biljartloze jaren weer door 
zijn team opgetrommeld. 
Laura van der Graaf van ASM 
Mijdrecht was goed voor de procen-
tueel hoogste serie van de week met 
8 caramboles = 29,63 %.

Eerste divisie
De Merel/Heerenlux 3 liet zich met 
2-7 door rode lantaarndrager ASM 
Mijdrecht 3 verrassen. Ramon Al-
blas was in 21 beurten veel te sterk 
voor Cor van Wijk.
Bob’s Bar verloor nipt met 4-5 Van 
De Kuiper/van Wijk. Maarten Dul-
mus was de grote man voor Bob’s 
Bar. Met zijn winstpartij in 15 beur-
ten toverde hij een moyenne van 
5,33 op het scorebord.
De Merel/Heerenlux 4 had met 1-8 
niets in te brengen tegen DIO. Gijs 
van der Vliet haalde met een gelijk-
spel tegen Bert Dijkshoorn het eni-
ge punt voor De Merel 4.
ASM Mijdrecht 4 was met 5-4 net 
iets sterker als De Paddestoel 2. Va-
der Willem en dochter Laura van der 
Graaf haalden de vijf punten voor 
hun team binnen. Laura van der 
Graaf en Cock Verver van De Pad-
destoel hadden ieder maar 18 beur-
ten nodig voor de overwinning.

Tweede divisie
De Merel/Heerenlux 2 was met 7-2 
ASM Mijdrecht 1 de baas. Gijs Rij-
neveld, Frank Witzand en Evert Oud-
hof hielden de punten in eigen huis. 
Jacques de Leeuw redde de eer 
voor ASM Mijdrecht 1.
ASM Mijdrecht 2 was met 2-7 kans-

loos tegen De Paddestoel 1. Een 
sterke Alan Knightley lag in 20 beur-
ten Bobby de Boer over de knie. Mi-
chel Bak en Stefan Vos pakten ook 
de volle winst.
Cens 1 dompelde met 7-2 Stie-
va Aalsmeer in “diepe rouw”. Evert 
Driehuis, Cor van de Kraats en San-
der Pater velden het vonnis voor 
Cens 1 over Stieva Aalsmeer.
De Paddestoel 3 ondervond met 
2-7 de kracht van De Merel/Hee-
renlux 1. Bert Fokker, Kees Griffioen 
en Walter van Kouwen zorgden voor 
de ruime zege van De Merel 1. Li-
brekampioen 1-ster Leonie Minnee 
redde de eer voor De Paddestoel 3.
Cens 2 had met 7-2 geen kind aan 
De Springbok 2. Leen Cornelis-
sen viel op met zijn winstpartij in 22 
beurten op Jan van Veen.

Finale libre-kampioenschap 
2-sterklasse
Komend weekend in Café De Pad-
destoel met als deelnemers Pieter 
Coenen, Derk Bunders, Hans Bak, 
Jos en Bader en Peter Mayenburg. 
Zaterdag en zondag beginnen de 
wedstrijden om 13.00 uur. 

Revanche Atlantis A1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag-
avond 9 februari speelde Atlan-
tis A1/Van Dam bedrijfsdiensten 
de uitwedstrijd in Kockengen tegen 
ESDO A1. De thuiswedstrijd werd 
helaas verloren met 12-13. Atlantis 
had dus nog een appeltje te schil-
len met deze ploeg. Bij aankomst in 
Kockengen bleek de vloer een ijs-
baan te zijn, wat de nodige proble-
men meebracht. De thuisploeg, ge-
wend aan deze vloer, nam direct het 
initiatief en nam brutaal een 2-0 
voorsprong. De slappe instelling van 
Atlantis gaf ESDO vleugels, maar de 
thuisploeg kwam niet los van Atlan-
tis. Na een 4-1 voorsprong kwam 
Atlantis toch nog langszij tot een 
4-4 stand. De ruststand was in het 
voordeel van de thuisploeg: 6-5.

De coaches maakten duidelijk dat 
deze instelling en het vertoonde 
spel van de eerste helft Atlantis-on-
waardig was. De tweede helft moest 
er meer dynamiek komen, want van 
deze ploeg mocht er niet verloren 
worden. Ondanks deze speech liep 
ESDO uit naar 7-5.

Dit was het sein voor Atlantis om 
te laten zien dat zij het betere spel 
konden uitdrukken in doelpunten. 
Bij 7-7 ging Atlantis erop en er-
over om vervolgens de stand om te 
buigen in het voordeel van Atlan-
tis. Via 7-9 werd uiteindelijk gewon-
nen met 8-11. De doelpuntenma-
kers waren Max (2x), Willemijn(2x), 
Matthijs(2x), Ciska, Eva, Mathijs, 
Stef en Jesper scoorden allen 1x.

Atlantis 1 op ram koers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
mocht het door Rabobank gespon-
sorde eerste team van korfbalver-
eniging Atlantis aantreden tegen 
Argus 1. De ploeg uit Mijdrecht 
moest winnen om voor het kampi-
oenschap te blijven gaan. De ploeg 
kon gemakkelijk aan de opdracht 
voldoen; de uitwedstrijd werd met 
11-26 gewonnen. 
De eerdere thuiswedstrijd tegen Ar-
gus werd al met 19-9 gewonnen. Als 
iedere week, moest ook deze wed-
strijd scherp gestart worden om in 
de race om het kampioenschap te 
blijven. Het team wist al dat beide 
naaste concurrenten punten had-
den behaald deze middag, dus 
moest er gewonnen worden.  At-
lantis 1 begon scherp aan de wed-
strijd, dit resulteerde dan ook met-
een in een voorsprong. Maar Argus 
wist meteen te antwoorden.
De fase hierna speelde de bezoe-
kende ploeg bijzonder sterk, Atlan-
tis kon uitlopen naar een stand van 

2-9 met nog tien minuten te gaan 
tot de rust. De Rabobankformatie 
bleef aan de lopende band scoren 
en er werd gerust met een stand van 
3-13 in het voordeel van de ploeg uit 
Mijdrecht.
Ook na rust bleef de motor van At-
lantis soepel lopen, in nog geen tien 
minuten was het gat al vergroot 
naar 4-19. Als er op dit tempo ge-
scoord zou blijven worden dan was 
de uitslag nog groter geworden. He-
laas was dit niet het geval. Er werd 
wel gescoord, maar niet meer zo 
snel. Bovendien ging Argus iets va-
ker scoren in de tweede helft.
In de laatste acht minuten mocht 
Lars Kuylenburg zijn debuut maken 
in het eerste team. Deze zeer jon-
ge speler deed het goed voor een 
eerste keer bij de hoofdmacht van 
Atlantis. In de laatste paar minuten 
scoorden beide ploegen om en om. 
Het resulteerde in een eindstand 
van 11-26 in het voordeel van de 
Mijdrechtenaren.

Prijsklaverjassen in de merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 15 
februari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 
43 in Vinkeveen. U dient om 20.00 
uur aanwezig te zijn en uiterlijk om 
20.15 uur zal gestart worden met 
kaarten, dit op veelvuldig verzoek. 
Er zulen viermaal zestien giffies ge-
speeld worden, de punten worden 
bij elkaar opgeteld en de winnaar of 
winnares is bekend.
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 

prijsklaverjasavond:
1. Martien de Kuijer  7686 punten 
2. Dirk v.Nieuwkerk  6978 punten
3. Carla v.Nieuwkerk  6913 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Evert Berkelaar die duidelijk zijn 
avond niet had met 4690 punten. 

Data voor het prijsklaverjassen in de 
Merel tot aan de vakantie:
15 februari, 1, 15 en 29 maart, 12 en 
26 april,10 en 24 mei, 7 en 21 juni 
en 5 juli. Aanvang van alle avonden: 
20.15 uur.
Voor meer info: tel.0297-263562. 

Nooit Gedachters eerste 
in clubklassement

De Ronde Venen - Na een pe-
riode van natuurijs en Weissen-
see zijn de marathonwedstrij-
den van de rijders van IJsclub 
Nooit Geacht op de Jaap Eden-
baan weer aan de beurt. Er wa-
ren in deze wedstrijdronden 
geen overwinningen maar wel 
hele goede uitslagen. 

De Masters 3 begonnen de-
ze keer met als beste clubge-
noot, René Immerzeel, met een 
vierde plek in de massasprint 
en René pakte ook de leiding 
in het tussenklassement. Peter 
v.d. Meijden uit Vinkeveen had 
een slechte periode achter de 
rug maar scoorde nu weer een 
goede achtste plaats. John Me-
ijwaard zat er ook goed bij met 
een elfde plaats en Rob Zuiker 
uit Wilnis reed naar een negen-
tiende plek. 

De Masters 4 waren toen aan 
de beurt met Coos Brouwer als 
beste, een derde plek op het 
podium, gevolgd door de steeds 
beter rijdende Wim Ros uit Vin-
keveen op een vierde plek. Ro-
bert da Costa zat daar weer 
achter als vijfde en Ton Bun-
schoten werd zesde. Een hele-
boel punten voor het clubklas-

sement! Ronald Hazenkamp en 
Wout Berkelaar reden de wed-
strijd wel uit maar helaas deze 
keer niet in de punten. 
Bij de Masters 2 werd het weer 
eens een massasprint met Jan 
v.d. Zon op het podium met een 
keurige derde plaats. Op de 
zesde stek reed René Elenbaas 
zijn puntjes weer bij elkaar. Jos 
van Vliet uit Nieuwveen en Jos 
Aarsman werden dertiende en 
veertiende. 
Daarna kwamen de C2 rij-
ders op de baan met als beste 
Nooitgedachter, Dirk de Jong, 
op een zevende plaats en in de 
sprint als elfde kwam Koen de 
Best over de finish. De dekselse 
Melissa van Pierre werd knap 
twaalfde tussen de kerels. 
Niels Immerzeel werd zesde bij 
de C1 rijders en doet het ook 
erg goed in het regionaal zes-
banentoernooi. Door een val 
wist het zusje van Niels, Lisan-
ne Immerzeel, geen punten te 
scoren en werd twintigste. 
Door al deze goede resulta-
ten van de Nooit Gedacht-rij-
ders staan ze weer eerste in het 
clubklassement van alle ver-
enigingen die meedoen aan de 
marathoncompetitie op de Jaap 
Edenbaan in Amsterdam.
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Hertha C1 wint in Breukelen
Vinkeveen - Alle wedstrijden van 
Hertha thuis waren afgelast. Ook om-
liggende verenigingen hadden hun 
wedstrijden afgelast omdat de vel-
den bevroren waren en er sneeuw op 
lag. Verbaasd dat het uit tegen Breu-
kelen doorging, reisde de C1 af naar 
Breukelen. Het kunstgrasveld bleek 
te kunnen worden verwarmd. Bin-
nen tien minuten was de grasmat 
groen en letterlijk alles als sneeuw 
voor de zon verdwenen. Klokke 11.00 
uur, floot de scheidsrechter af voor 
het begin van de wedstrijd. De eer-
ste vijf minuten verliepen wat romme-
lig. Hertha zocht nog even naar ba-
lans in het elftal. Breukelen speelde 
erg fysiek en fel op de bal. De spe-
lers van Hertha moesten hieraan in 
die beginfase wennen. Er werd goed 

opgebouwd en gecombineerd. Vanaf 
de zijlijn was het prachtig om te zien 
hoe het positiespel werd gespeeld en 
dat Breukelen hier eigenlijk geen ant-
woord op had. Er ontstonden in die 
eerste helft wel een paar leuke kan-
sen, maar Hertha kwam niet tot sco-
ren. De ruststand was dan ook 0-0. 
Na de limonade en nadat alle spelers 
weer wat waren opgewarmd, begon 
de 2e helft. Breukelen speelde nog 
steeds erg fysiek en sommige speler 
gebruikten hun handen en voeten om 
Hertha te stoppen. Al in de 7e minuut 
speelde Rene zich vrij in het straf-
schopgebied van Breukelen kwam tot 
een laag strak schot richting doel van 
Breukelen. De keeper van Breukelen 
was volledig verrast en had het nakij-
ken. 0-1. Hertha had dit nodig om be-

ter in de wedstrijd te komen.
Toch lukte het Breukelen in de 12e 
minuut de gelijkmaker te scoren. 
Een beetje tegen de veldverhouding 
in, maar de doelpunten bepalen uit-
eindelijk wie de wedstrijd wint. Maar 
door goed te storen en druk te blijven 
geven op de verdediging, resulteer-
de dit in de 25e minuut in een cor-
ner voor Hertha. Jesse nam de corner 
en plaatste de bal hoog voor de pot. 
De bal belandde op het voorhoofd 
van Rene, die met een fraaie kopbal 
de doelman van Breukelen opnieuw 
wist te verrassen. Duidelijk was te 
zien vanaf de zijlijn dat dit het breek-
punt was in de wedstrijd. Breukelen 
gaf het op en zo werd de eindstand 
1-2. Een mooi en verdiende overwin-
ning voor Hertha,

Hertha MF1 wint van Breukelen
Vinkeveen -  Onder winterse omstandigheden moch-
ten de Herthameiden op het kunstgras aantreden te-
gen FC Breukelen, een nieuwe tegenstander in de 
VSV competitie. Het kunstgras lag onder de sneeuw 
maar was uitstekend bespeelbaar. De meiden begon-
nen weer voortvarend aan de wedstrijd en lieten zien 
dat ze er weer veel zin in hadden. Met mooie aan-

vallen richting het doel van FC Breukelen kregen ze 
kansen genoeg om de score te openen en het duur-
de niet lang voordat de eerste goal erin zat. De eerste 
helft liep ook prima en bij rust stond Hertha met 0–4 
voor.  De 2de helft speelden ze ook prima, met veel 
strijd en inzet, echt prachtig om te zien. Hertha liep de 
2de helft uit naar een mooie 0-9 overwinning. 

Op de foto: staand vlnr Sjaak Rijnders, Peter Lommers, Kees van Wijngaar-
den, Peter Pauw. Gehurkt vlnr: Ria Bos, Claudia Pauw, Sandra Start en Jaap 
Meulstee

Een prima winst voor 
Vinkensenioren
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
mocht het vijfde seniorenteam van 
Korfbalvereniging De Vinken aan-
treden tegen het nog puntloze He-
lios uit Limmen. Al in de uitwedstrijd 
had Vinken’s oudste team de volle 
winst weten te behalen en nu in de 
return was eenzelfde resultaat het 
doel. Na een nog voorzichtige 6-4 
ruststand kwam de thuisploeg in 
de tweede spelperiode volledig op 
stoom: 12-5 einduitslag.

Oudste team
Met een drietal zestigplussers in 
de gelederen vormt De Vinken 5 
binnen het district Noord West het 
team met de gemiddeld hoogste 
leeftijd (ruim 56 jaar). Dit betekent 
overigens dat ruime overwinningen 
niet zo vaak meer voorkomen. Afge-
lopen zaterdag kregen de Vinkeve-
ners echter rode lantaarndrager He-
lios op bezoek. En omdat deze wed-
strijd de voorwedstrijd voor Vinken’s 
vlaggenschip was, wilden de krasse 
korfballers graag een goed resultaat 
neerzetten. In de aanval begonnen 
aanvoerster Claudia Pauw, Sandra 
Start, Peter Lommers en Peter Pauw. 
In de verdediging begonnen Rita 
Borst, Renske de Haan, Jaap Meul-

stee en Kees van Wijngaarden. Het 
ging het eerste kwart aardig gelijk 
op. De 1-1 was voor de deze middag 
lekker trefzekere Peter Pauw, waar-
na plaatsgenoot Kees van Wijn-
gaarden een voor hem karakteris-
tieke afstandstreffer in de mand le-
pelde. Tot 4-4 ging het gelijk op. Pe-
ter Lommers en Jaap Meulstee wa-
ren op hun beurt succesvol. Daar-
na zorgden beide Peters samen nog 
voor de 6-4 ruststand.

Overwicht
Na rust kwamen Ria Bos, Toos Fok-
ker, Tom Oostrum en Sjaak Rijnders 
in het veld. Dit frisse viertal stond 
aan de basis voor een ruime doel-
puntenmarge.
Gestaag scorend liep de thuisploeg 
naar een ruime voorsprong en on-
bedreigd werd het eindsignaal tege-
moet gegaan. Tegenover de treffers 
van Ria Bos, nog eens twee maal 
Peter Pauw, Jaap Meulstee, Claudia 
Pauw (vanaf de stip) en Toos Fokker 
kon Helios slechts een treffer laten 
noteren. Al met al zorgden de oud-
jes van De Vinken voor een mooie 
opmaat naar de hoofdwedstrijd de-
ze middag van De Vinken 1 tegen 
Pernix: einduitslag 12-5.

Selhorst en De Leeuw 
naar kwartfinale biljarten
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Café de Merel te Vinkeveen hebben 
Jac. de Leeuw en Ben Selhorst flink 
uitgehaald door hun partijen over-
tuigend te winnen van Hans Levy en 
Jan van Veen die zijn favorietenrol 
geen moment waar kon maken. Ook 
door naar de kwartfinales gingen op 
de valreep Jim van Zwieten en Ro-
bert Daalhuizen, Frank Witzand en 
Gijs Rijneveld. 
Op zondag kwamen daar nog bij 
Wil Bouweriks en Tino van Bem-

melen, Martien Heijman, Bram Ko-
ning, Hans Dikker, Nick v.d. Veer-
donk, Hero Janzing, Marten Nap, 
Cor van Wijk, Peter de Graaf, Jor-
rit Brouwer, Martien Heyman, Ge-
rard Waayman zijn de verliezers in 
deze eerst ronde, geplaatst waren 
al Jan Eysker, Anton Berben, Je-
roen van Rijn, Peter Driehuis, Thijs 
Hendrikx, Bert Fokker, Mees Brou-
wer en Rob Gels dit alles in Cafè De 
Merel Arkenpark MUR 43 te Vinke-
veen tel. 0297-263562 of per mail:  
thcw@xs4all.nl

Veenland volleybaldames 
verrassen vooral zichzelf
Wilnis - Afgelopen zaterdag speel-
den de Veenland dames uit in Lei-
den in het Universiteitscentrum te-
gen SKC 4. Thuis had Veenland 
met 1–3 verloren van dit team, dat 
2 plaatsen boven Veenland staat. In 
de 1e set werd er niet onverdienste-
lijk gespeeld, vond gelegenheids-
coach Nico de Jong. De set ging 
weliswaar naar SKC met 25-17, maar 
het goede spel beloofde meer.
In de 2e set liep SKC aanvankelijk 
uit naar 3-10 maar de Wilnisse da-
mes knokten terug en de stand ging 
daarna min of meer gelijk op. Toch 
trok SKC net aan het langste eind 
en won met 25-23. 
Aan het begin van de 3e set stond 
Veenland voor ze er erg in hadden 
achter met 8–0. De SKC service 
werd toen gebroken en voor Veen-
land serveerde spelverdeelster Nel 
Compier in een keer door naar 8-8. 
SKC wist op dat moment de service 
weer over te nemen, maar dat was 
voor korte duur. Bij 9-8 maakte Si-
mone van Bolhuis opnieuw een se-
rie van 8 servicebeurten en Veen-
land kwam daardoor op een rui-

me voorsprong. Deze werd ook niet 
meer uit handen gegeven en de set 
ging met 14–25 naar Veenland. 
De speelsters en coach voelden 
op dat moment dat er meer te ha-
len viel en in de 4e set werd er hard 
geknokt voor elke punt. SKC liet het 
echter niet zo maar gebeuren en 
bood fel tegenstand. Lang was het 
onduidelijk wie de set zou winnen. 
De eindstand 28-30 geeft aan hoe 
bloedstollend het slot van deze set 
was. Maar de Veenlanddames toon-
den zich mentaal sterk en wisten er 
met deze stand een beslissende 5e 
set uit te slepen. 
Die set begon Veenland goed. De 
aanvalsters; Anniek de Jong, Wil-
leke Elenbaas, Corine Nagel en Si-
momen van Bolhuis waren lek-
ker op dreef en wisten de set-ups 
van Ans Vianen en invalster Qiël-
le Lont(invalster) mooi af te ma-
ken. Echt spannend wist SKC het 
niet meer te maken in deze set. Na 
de veldwissel bij 8–6 heeft Veenland 
de voorsprong niet meer uit handen 
gegeven en wonnen de dames de 
set met 9-15.

Winterkampioen bekend bij bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 6 februari is 
de laatste ronde van de tweede cy-
clus bij Bridgeclub ABC in ‘t Buurt-
nest aan de Arthur van Schendell-
laan gespeeld. Zeven paren in de A-
lijn en acht in de B-lijn, met helaas 
een stilzittersronde in de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Nel Heilmann en Hetty 
Houtman met 57,99%. Tweede werd 
het paar Addie de Zwart en Jeannet 
Vermey met 56,94%, dit paar is wel 
erg sterk, ondanks dat bij hen alles 
echt is. Hiermee wordt bedoeld dat 
zij geen voorbereidend klaver spe-

len, wat de meeste paren spelen. 
Derde werd het echtpaar Fien en 
Ben Leefting met 56,25%.
In de B-lijn was de eerste plaats voor 
het paar Bert Morshuis en partner 
met 58,00%, tweede werd het paar 
Wil Uleman en Hanny Hamacher met 
55 65%, dit paar begint steeds beter 
op elkaar ingespeeld te raken. Derde 
werd het paar Ank v.d. Dijk en Lotte 
Minderhoud met 56,67%.
In de A-lijn is cycluskampioen (win-
terkampioen) geworden het paar 
Addie de Zwart en Jeannet Ver-
mey met een gemiddelde score van 

Twee eerste plaatsen voor Atalante

Mijdrecht - Op 9 februari stond 
voor de mini afdeling van Atalante 
weer een competitiedag op het pro-
gramma, ditmaal in de Scheg in Uit-
hoorn. Om half 10 waren het de Top-
pers (Chanel, Claudia, Leonie, Lucia 
en Roos) die tegen de Megamini’s 
(Anouk, David, Maaike en Mark (Li-
sanne was ziek) op veld 1 aftrapten. 
De eerste set werd gewonnen door 
de Toppers. In de tweede set kwa-
men de Mega mini’s nog wel wat te-
rug, maar misten denkelijk toch de 
rust van Lisanne, bleven wat onstui-

mig en ze zagen ook de tweede set 
naar de Toppers gaan.
De Toppers gingen door met hun 
solide spel. Ze bleven netjes spelen 
en wonnen ook van het jongens-
team van VCH. Ondertussen op het 
andere veld hadden de Megamini’s 
nog niet het ritme gevonden en ver-
loren in een spannende strijd he-
laas ook de tweede partij. In de laat-
ste partij kwam de rust wat meer te-
rug en gingen de Megamini’s netter 
spelen. Dit resulteerde in de laat-
ste wedstrijd meteen in een riante 

winst, wat voldoende bleek om in 
de eerste poule te blijven! Een der-
de plek. Ernaast hadden de Toppers 
ook wat moeite met de meiden van 
VCH uit Hoofdorp. Ze verloren met 
1-3. Maar op puntenaantal had-
den de Toppers toch de 1e plaats 
bemachtigd! Tegelijkertijd speel-
den ook de Kanjers met Fabienne, 
Ilse, Mike, Nathalie, Thomas, Zoey 
en Isis.Ze speelde tegen de thuis-
spelende ploeg SAS. Een moeizame 
start; ze keken vrij snel tegen een 
achterstand aan die ze niet meer 
in konden halen. Gelukkig werd in 
de tweede set alles recht gezet en 
werd ruim gewonnen. Daarna tegen 
Spaarnestad. Ook hier was de eer-
ste set weer moeilijk, maar daarna 
herpakten ze zich weer en wonnen 
wederom de tweede set.
In de eindstand bleek dat alle teams 
evenveel punten hadden (iedereen 
speelde gelijk)! Na een puntentel-
ling bleken de Kanjers eerste ge-
worden te zijn! 
Dan de Heroes met Cayden, San-
der, Jikke, Isa en Kevin. meteen een 
moeilijke partij waarbij helaas beide 

sets verloren werden, maar kranig 
geweerd! Hierna tegen een team uit 
de eigen poule. Dit ging al een stuk 
beter. Ook in deze wedstrijd toch 
nog een puntje meegenomen! De 
Heroes zijn uiteindelijk 3e gewor-
den! Het laatste team in het mid-
dagprogramma, waren de allerjong-
sten, de Guppies met Daan, Tessa 
en Alysse en Isis als eerste tegen 
thuisspelend team SAS. Dit was een 
moeilijke tegenstander, hier wer-
den beide sets verloren. In de twee-
de partij tegen Heemstede ging het 
al duidelijk beter. Er werd hard ge-
streden, mooie passes en ook vang-
balreddingen! De eerste set werd 
nipt verloren, maar in de tweede 
set werd dit ruimschoots rechtgezet 
met een ruime overwinning! In de 
laatste wedstrijd was het een beet-
je een ongelijk strijd... alle tegen-
standers waren wel een kop groter 
dan de Guppies. Ze bleven wel hard 
strijden voor iedere bal maar er was 
toch duidelijk een verschil in kracht 
met opponent Oradi. Beide set wer-
den verloren. De Guppies zijn uit-
eindelijk 3e geworden. 

54,75%. Dit paar speelde de laat-
ste weken ook wel erg constant en 
sterk. Tweede zijn Siep Ligtenberg 
en Piet Hoogenboom met een ge-
middelde score van 53,88%. Jammer 
voor dit paar want zij stonden bijna 
de hele competitie bovenaan. Der-
de is geworden het echtpaar Tilly en 
Arnold van Dijk met 52,65%, al moet 
wel vermeld worden dat Lucas v.d. 
Meer Tilly de laatste weken waar-
dig vervangen heeft. In de B-lijn is 
ook de beslissing gevallen. Eerste en 
kampioen is geworden het paar Aja 
Bijsterbosch en John de Haan, met 

een gemiddelde score van 56,55%, 
ABC ziet hen graag in de A-lijn, 
waar ze warm onthaald zullen wor-
den. Tweede in het klassement en 
dus vicekampioen is het paar Riet 
Bezuyen en Wim Egberts met een 
gemiddelde score van 53,11%, Ver-
moedelijk komt dit paar van oor-
sprong uit Volendam, want het is bij 
hun ook steeds heen en weer tussen 
de A- en B-lijn. De derde plaats is 
voor het paar Lineke van Oevelen en 
Madelon van Vessem met 52,35%. 
Heel goed voor een paar dat dit sei-
zoen bij Bridgeclub ABC kwam
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