112244
Tel: 0297-581698

WWW.MEERBODE.NL

Initiatief voorstel D66 om zondagopenstelling
donderdag in de raad

”Coalitie heeft flinke deuk
opgelopen door actie VVD”
De Ronde Venen - “De coalitie
heeft door deze actie van de VVD
een flinke deuk opgelopen”, aldus
de fractievoorzitter van het CDA vorige week donderdag tijdens de behandeling van een initiatiefvoorstel
om te komen tot het toestaan van
de opening van supermarkten op
zondag in de gemeente De Ronde
Venen.
Zoals u de laatste weken in onze
krant heeft kunnen lezen, is er in
de gemeente De Ronde Venen een
veelbesproken actie aan de gang
met als onderwerp: mogen de supermarkten in De Ronde Venen nu
wel of niet open? Dit is al jaren een
heikel punt in De Ronde Venen. De
raad heeft steeds opnieuw nee gezegd tegen extra winkelopenstellingen op zondag. Ook na de laatste verkiezingen waarbij een coalitie werd gevormd met CDA, VVD,
PvdA/GroenLinks en de CU/SGP,
was het een breekpunt bij de SGP/
CU. Als de zondagopenstelling zou
worden uitgebreid, zou de CU/SGP
geen zitting nemen in de coalitie.
Duidelijke taal. VVD’ er Sandor Harmens gooide enkele weken geleVVD fractievoorzitter
Rudolf van Olden: “We hebben
het coalitieakkoord getekend”

den toch de stok in het hoenderhok.
Hij hield via onze krant een referendum waarbij de inwoners hun mening konden geven: ja of nee de supermarkt open op zondag.

nisatie van de winkelopenstelling.
Dat wordt verwacht in het najaar en
daar wachten we dan op. Wij hebben vertrouwen in dit college”, aldus
de fractievoorzitter van de VVD.

Gesteund
Wel, het heeft gewerkt. Honderden, echt honderden bonnetjes uit
de krant kwamen bij ons binnen.
Honderden en honderden reacties
op onze Poll via internet. Ook een
actie van Lijst 8 werkte en al snel
kwam D66 met een initiatiefvoorstel. De CU/SGP, het CDA, de PvdA/
GL: ze waren niet blij met de actie van de VVD. Opvallend was het
ook dat blijkbaar nu ook de VVD
niet meer achter hun eigen actie staat, of ze laten nu hun fractiegenoot vallen. De drie aanwezige VVD’ers donderdagavond lieten
duidelijk zien en horen niet voor de
openstelling te zijn. Zij stelden namelijk dat het voorstel van D66 juridisch niet haalbaar zou zijn en: “de
VVD heeft het coalitieakkoord getekend en daar houden wij ons aan.
Wij weten dat het college ook bezig
is met een voorstel over de harmo-

Teleurgesteld
De fractie van het CDA was ernstig teleurgesteld in het feit dat een
fractielid van de VVD dit had aangezwengeld: “Wat heeft een handtekening dan nog voor waarde? Wij
zijn echter een betrouwbare partij en wij houden ons aan onze afspraak. Deze actie is een flinke deuk
in de coalitie”, aldus de fractievoorzitter van het CDA. Ook de PvdA/GL
voelde niets voor dit plan. Duidelijk
was dat Lijst 8 en D66 vóór waren.
Ook de SVAB kon zich wel in het
voorstel van D66 vinden. RVB wilde
wachten op het voorstel van het college. Kortom, het ziet er niet naar uit
dat de raad dit voorstel zal aannemen in de raadsvergadering van 8
maart a.s.

Fractievoorzitter CDA
Piet Kooijman:
“flinke deuk in de coalitie nu”

De actie in onze krant laat duidelijk zien dat de kerkelijke kant van
De Ronde Venen goed is in het orSandor Harmens
VVD:
Laat zijn fractie hem nu vallen?
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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

NU 10 JAAR VAST
VANAF 4.5%!
Bezoek ons op

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

INFO@FIDICE.NL

0297-273037
GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN
EN vErGadErINGEN vaN
GEMEENTE dE roNdE vENEN
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

ganiseren om nee-bonnen in te sturen. Met stapels tegelijk komen ze
nog steeds binnen. Via de bon in de
krant is het overduidelijk, 76% nee
en 24% ja. Digitaal geeft echter een
ander beeld. Na filtering (er is een
viertal mensen die honderden malen ‘nee’ sturen van dezelfde computer) zijn daar de ja-stemmers in
de meerderheid. Stemmen op papier kan nu niet meer, tot 1 maart
nog wel digitaal.
Wordt vervolgd
Fractievoorzitter D66
Cees Houmes: “Initiatiefvoorstel
8 maart in de raad”

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

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

fiNal sale
vrijdaG 24, zaterdaG 25 februari 2012
extra! zONdaG 26 februari GeOpeNd (12 tOt 17 uur)
jack & jONes/G-star/cars/pall mall/esprit/dept
Garcia/ONly/verO mOda/levi’s/ltb/edc/WraNGler

tOt 70
kOrtiNG
%

Groep 8 De Trekvogel doet EHBO-examen tOt 80%
kOrtiNG
Mijdrecht - Na vele weken oefenen
en leren moesten de leerlingen van
groep 8 van basisschool De Trekvogel
vorige week vrijdagmiddag laten zien
of ze voldoende in staat waren om in

aanmerking te komen voor het jeugdEHBO-A diploma. Door mevrouw Annemarie van Veen werden ze ondervraagd over allerlei onderwerpen zoals het menselijk lichaam, wat te doen

bij vergiftigingen, wat doe je als iemand een bloedneus heeft enz. Bij de
juf moesten ze praktisch handelen,
stabiele zijligging, Rautekgreep, verbanden aanleggen e.d. Sommige kin-

deren waren erg zenuwachtig, anderen wat minder. Een aantal vond het
soms wat lastig, anderen vonden het
een ‘makkie’. Het resultaat was prima.
Alle leerlingen zijn geslaagd.

biG l aalsmeer | jOiN fashiON | WWW.biGl.Nl
zijdstraat 61, aalsmeer | maaNdaG t/m zaterdaG | tel: 0297 321177

troy 50787

kids sale

ADVERTEREN?
IN DE

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

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

KiJK OP www.meeRbOde.Nl

Slimness organiseert inloop informatieavond
wanneer: 29 februari tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
waar: De Meijert adres: Dr. J. van der Haarlaan 6 te Mijdrecht

• Is Slimness iets voor mij?
• Hoe gaat Slimness te werk?
• Met z’n tweeën afvallen?
• Informatie over de aankomende cursus AFVALLEN IN
GROEPSVERBAND die in april 2012 weer van start gaat
• U bent van harte welkom en de koffie staat klaar!
follow me
Slank worden & Slank blijven!
on twitter

DE BESTE
SUPERMARKT

VAN NEDERLAND 2011

VRIENDELIJKE

MEDEWERKERS

TOP 3
GOEDKOOPSTE

SUPERMARKT

Zondag geopend van 12.00 - 18.00 uur
Legmeerplein 18, Uithoorn

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

Gemeentelijke bekendmakinGen

OpeninGstijden
Gemeentehuis:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
Openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
afvalbrenGstatiOns
afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
afvalbrengstation
abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
servicepunt wOnen,
welzijn en zOrG
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
amstelhoek/de hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
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
Hollandsekade 24
Hollandsekade 24

Plaatsen van een vluchttrap
Melding brandveilig gebruik

W-2012-0065
W-2012-0066

10-2-2012
10-2-2012

Stigterhof 13

Realiseren van een erker

Bouwen
Melding
brandveilig
gebruik
Bouwen

W-2012-0061

10-2-2012

Bouwen

W-2012-0069

13-2-2012

W-2012-0064

8-2-2012

W-2012-0063
W-2012-0072

8-2-2012
14-2-2012

W-2011-0659

22-12-2011

mijdrecht
Houtduif 21
vinkeveen
Demmerik 124
Uitweg 31
Waverbancken 8
wilnis
Burgemeester
Padmosweg 26

Plaatsen van een dakkapel op
het voorgeveldakvlak

Slopen van het gehele bouwwerk Slopen
en wijzigen van de bestemming
RO (afwijken
bestemming)
Realiseren van een garage
Bouwen
Plaatsen van een dakopbouw
Bouwen
en uitbouw
Bouwen van een dubbel
woonhuis

Bouwen

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 volgende aanvragen om omgevingsvergunning met zes weken is verlengd:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

wilnis
Burgemeester
Padmosweg 26

Bouwen van een dubbel
woonhuis

Bouwen

W-2011-0659

verleende OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

abcoude
Holendrecht
Dokter Koomansstraat
Meerzicht
Sluijterstraat
Torenlaan

Kappen van 23 bomen
Kappen van 14 bomen
Kappen van 10 bomen
Kappen van 8 bomen
Kappen van 3 bomen

Kappen
Kappen
Kappen
Kappen
Kappen

W-2012-0019
W-2012-0015
W-2012-0017
W-2012-0016
W-2012-0018

14-2-2012
14-2-2012
14-2-2012
14-2-2012
14-2-2012

Plaatsen van een reclamezuil
Vergroten van een woning met
een aanbouw aan de achterzijde

Bouwen
Bouwen

W-2012-0056
W-2011-0649

14-2-2012
9-2-2012

mijdrecht
Industrieweg 15
Rietgors 6
vinkeveen
Demmerik 47a
Waeterrijck 9

waverveen
Proostdijerdwarsweg 5
wilnis
Herenweg 161

Verwijderen van asbesthoudende Slopen
materialen
Plaatsen van een erfafscheiding
Bouwen
en plaatsen van een berging
RO (afwijken
bestemming)

W-2012-0011

9-2-2012

W-2011-0651

14-2-2012

Verwijderen van asbesthoudende Slopen
dakplaten

W-2012-0009

13-2-2012

Verwijderen van wandbeplating

W-2011-0650

9-2-2012

Slopen

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

evenement

locatie

activiteit

17 maart 2012
Zaterdag 21.00 uur tot
zondag 05.00 uur.

Schuurfeest Stomme Waverdijk 3, 3546 AS Waverveen
Hondefeest

31 maart 2012
10.00 - 16.00 uur

Kom in de kas

13 april 2012
10.00 – 19.00 uur

Eilandengolf

Zandeilanden Vinkeveense Plassen
(3645 Vinkeveen)

13 april 2012
Vrijdag 19.00 uur
tot zaterdag 17.00 uur

Overnachting met
tenten

Ontspanningsweg 1, 3641 SV Mijdrecht Gebruik terrein
rondom
Veenweidebad
in Mijdrecht

Versterkt geluid

Tuinderslaan (3641 PZ Mijdrecht),
Open Dag
Oosterlandweg (3641 PV Mijdrecht)
bedrijven
en Burg. Padmosweg (3648 BD Wilnis)
Gebruik
zandeilanden

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.
drank- en hOrecawetverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken, gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat met ingang
van 22 februari tot en met 4 april 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van
het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een gewijzigde drank- en horecawet vergunning voor café ’t Kruijtvat, Herenweg 2 – 4, 3645 DP Vinkeveen.
Het betreft een toevoeging van een leidinggevende op de reeds aanwezige vergunning;
- een drank- en horecawet vergunning voor eetcafé de Schans, Uitweg 1, 3645 TA Vinkeveen;
- een drank- en horecawet vergunning voor sv Argon, Hoofdweg 85b, 3641 PT Mijdrecht.
Tegen het verlenen van de vergunning kan eenieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.

verkeersbesluiten Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen twee verkeersbesluiten hebben genomen. De besluit betreffen de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Klijne Meer
75, 4536 WS Vinkeveen;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Jacob van
Gaesbeeklaan 3, 1391 CE Abcoude.
Deze besluiten liggen met ingang van 22 februari 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken
bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend
en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit
en de reden(en) van bezwaar.
verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.
verkeersbesluiten laadpaal
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij drie verkeersbesluiten hebben genomen. Deze besluiten
betreffen de volgende verkeersmaatregelen:
- het aanwijzen van een parkeerplaats ter hoogte van Merelslag 52, 1426 AP De Hoef als parkeergelegenheid, alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van
het bord E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding ‘gebruiker laadpaal’;
- het aanwijzen van een parkeerplaats bij Croonstadtlaan 4, 3641 AL Mijdrecht als parkeergelegenheid, alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van het bord
E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding ‘gebruiker laadpaal’;
- het aanwijzen van een parkeerplaats tegenover Aquamarijn 16, 3641 XG Mijdrecht als parkeergelegenheid, alleen bestemd voor elektrische personenauto’s met gebruik van de laadpaal, door het plaatsen van
het bord E4 (RVV 1990) en een wit onderbord met aanduiding ‘gebruiker laadpaal’.
Deze besluiten liggen met ingang van 22 februari 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Bekendmaking van deze besluiten geschiedt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 26 van het BABW.
bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes
weken na de dag waarop deze besluiten zijn bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen één of meerdere besluiten bij het bestuursorgaan dat deze besluiten heeft genomen. Het betreffende
bezwaarschrift dient te worden verzonden aan burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, postbus
250, 3640 AG Mijdrecht.
verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereisen, kan de voorzieningenrechter
van de rechtbank op verzoek van o.a. de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat al een bezwaarschrift is ingediend bij
het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek, vergezeld van
een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank
Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht, gevestigd: Vrouwe Justitiaplein 1 in Utrecht,
telefoonnummer 030 22 33 000. Van verzoeker wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.
achtergrond
Stichting E-laad is opgericht door netbeheerders van elektriciteit in Nederland en wil de komende twee jaar
10.000 laadpalen plaatsen in Nederland. Zij wil hiermee het elektrisch rijden bevorderen. De gemeente De
Ronde Venen steunt dit initiatief van harte en ziet de voordelen van elektrisch rijden in. Belangrijke voordelen
zijn dat elektrische auto’s geen CO2 en fijnstof uitstoten en daarmee minder schadelijk voor het milieu zijn.
Elektrische auto’s veroorzaken bovendien minder stank en zijn ook stiller. De ‘brandstof’ voor elektrische auto’s is veel goedkoper dan diesel of benzine. De gebruiker hoeft ook geen wegenbelasting en BPM (Belasting
voor Personenauto’s en Motorrijwielen) te betalen. Tenslotte vragen elektromotoren ook minder onderhoud
dan verbrandingsmotoren. Het verloren gaan van een openbare parkeerplaats ten gunste van een parkeerplaats voor een selecte groep gebruikers wordt vanwege de vele voordelen als acceptabel gezien.
lOkaal Geurbeleid Gemeente
Op 14 februari hebben burgemeester en wethouders van De Ronde Venen het ontwerp lokaal geurbeleid
vastgesteld. Het college heeft besloten om geurbeleid vast te stellen voor veehouderijen met vaste afstandsdieren, melkkoeien en paarden. Met geurbeleid wordt de minimale afstand tussen een stal en geurgevoelig
object (bijvoorbeeld een woning) verkleind, tot de afstand van 25 meter buiten de bebouwde kom en 50 meter
ten opzichte van een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom. Dit gebeurt door het vaststellen van een
geurverordening. De gemeente kan de minimale afstand niet vergroten en dus ook niet de rechten van agrariers beperken. Voor het grondgebied van de oude gemeente Abcoude geldt al een geurverordening.
Vanaf 24 februari tot en met 6 april 2012 ligt het ontwerp ter inzage. U kunt dit ontwerp inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht, tijdens openingstijden.
zienswijze
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt de gemeenteraad belanghebbenden
in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode hun zienswijze in te dienen over het ontwerp.
U kunt uw zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen p/a
Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen of telefoonnummer 0346 260 600.
OntheffinG van de rOute vOOr het vervOer Gevaarlijke stOffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:
- zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Kavegas bv, Meikade 61, 6744 TC Ederveen t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in De Ronde Venen.
De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 24 februari tot en met 8 maart 2012. Overeenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw
zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst
Noord- West Utrecht, Postbus 242, 3620 AE Breukelen.
U kunt de stukken inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst dhr. C. Roodhart, bereikbaar via telefoonnummer
0346 26 06 46 of mw. Y.T.M. van der Maat, bereikbaar via telefoonnummer 0346 26 06 41.
rectificatie rOuterinG Gevaarlijke stOffen Gemeente de rOnde venen
Op 16 februari 2012 is op de gemeentepagina een bekendmaking geplaatst over de routering gevaarlijke
stoffen in de gemeente. In tegenstelling tot hetgeen in de publicatie vermeldt staat betreft dit de bekendmaking van het door de gemeenteraad vastgestelde besluit. Hieronder vindt u de juiste tekst. De gemeente kan
een routering gevaarlijke stoffen instellen. Als die route is vastgesteld mag transport van bepaalde soorten
gevaarlijke stoffen als propaan, LPG en grote hoeveelheden vuurwerk alleen binnen de gemeente De Ronde
Venen plaats vinden als de bestemming aan de vastgestelde route ligt. Transporten buiten deze route om zijn
alleen toegestaan als daarvoor ontheffing is verleend én de bestemming in de gemeente De Ronde Venen
ligt. Doorgaand verkeer van en naar andere gemeenten wordt in principe niet toegestaan. Voor de voormalige
gemeente Abcoude gold al een dergelijke routering gevaarlijke stoffen, deze routering wordt nu uitgebreid
tot het hele grondgebied van de gemeente De Ronde Venen. Van 16 september 2011 tot en met 28 oktober
2011 lag het ontwerp ter inzage. Daarop zijn geen zienswijzen ingediend. De gemeenteraad heeft de routering
voor gevaarlijke stoffen vastgesteld. Het besluit ligt ter inzage van 17 februari 2012 tot 27 maart 2012. U kunt
het besluit inzien bij:
- Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en van
14.00 tot 16.00 uur;
- Gemeentehuis De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken
met adviseur externe veiligheid van de milieudienst, dhr. C. Roodhart bereikbaar via telefoonnummer 0346 26
06 46.
beroep
Overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht stelt de gemeenteraad belanghebbenden
in de gelegenheid om gedurende de bovengenoemde periode beroep in te stellen bij de Rechtbank Utrecht,
postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In spoedeisende gevallen kan daarnaast om een voorlopige voorziening
worden gevraagd bij de Rechtbank Utrecht.

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
aGenda meninGvormende raadsverGaderinG 8 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 februari 2012.

aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 8 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 februari 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich
aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email
m.degraaf@derondevenen.nl.
3. Vaststellen agenda
Door de fractie D66 is het volgende initiatiefvoorstel ingediend: Harmoniseren winkelsluiting
Het college heeft tot op heden nagelaten om de winkeltijdenverordening te harmoniseren. Hierbij heeft ze zich
laten leiden door een passage in het coalitieakkoord. Het is evenwel mogelijk binnen dit kader tot een evenwichtiger en eerlijker verordening te komen. D66 heeft daartoe dit initiatief raadsvoorstel opgesteld.
Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de agenda de agendering van
het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Marickenzijde, raadsvoorstel 0004/12
Het project Marickenzijde ligt ten noorden van de kern Wilnis en maakt onderdeel uit van het grotere project
Marickenland. Het project Marickenzijde is opgedeeld in twee fasen. Voor de eerste fase van Marickenzijde is
er een bindend advies dat is voortgekomen uit een in 1994 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Verwelius. Voor de ontwikkeling van het nieuwbouwproject Marickenzijde moeten reële financiële kaders worden
vastgesteld die samenhangen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden.
5. Uitbreiden uren portefeuille wethouder Spil, raadsvoorstel 0078/11
In verband met de noodzakelijke intensieve bestuurlijke inzet en daadkracht met meerdere onderwerpen binnen de portefeuille van wethouder Spil, wordt voorgesteld de omvang van de portefeuille qua ureninzet uit te
breiden van 0,6 naar fulltime.
6. Sluiting

agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 2 februari 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012, raadsvoorstel 0005/12
Per 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de Wet werk en bijstand verplicht een verordening op te stellen over de maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen. In deze verordening wordt slechts een
procedureel kader gegeven, de verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verordening worden vastgelegd in de beleidsregels.
4b. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, raadsvoorstel 0002/12
De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor de
komende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten op
het gebied van veiligheid.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

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

dOkTERSdIENSTEN

ApOTHEEk

‘Onze’ school in Tanzania

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

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

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Mijdrecht en C1000 uit Wilnis. Zij
‘doneerden’ het brood dat aan het
einde van de dag overbleef, zodat er
een goede bestemming aan gegeven kon worden: hongerige vogels.
Uiteraard heeft ook de Dierenambulance haar steentje bijgedragen. De
Dierenbescherming Aalsmeer e.o.
wil al deze mensen bedanken voor
hun bijdrage aan het door de winter
heen helpen van (verzwakte) vogels.
Het (strenge) winterweer is nu, voor
zover het zich laat aanzien, voorlopig uit ons land verdwenen. Om toekomstige winters de vogels wederom te kunnen helpen, wil de Dierenbescherming graag een vast netwerk opbouwen. Mocht u interesse hebben, dan kunt u contact opnemen via de mail: db.aalsmeer@
gmail.com, of per telefoon: 0297343618 (werkdagen 09.30-11.30
uur. Buiten deze uren kunt u de voicemail inspreken. U wordt dan teruggebeld).

Samenwerking de ronde venen

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derbouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde
De
de Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking
bevolking binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikbinnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwerkelingssamenwerking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronking zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school
de Venen. Als de school er eenmaal staat is het aan de leerkrachten,
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om
de leerlingen en de ouders om er iets van te maken: goed onderwijs
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de
met goede voorzienigen ook voor de allerarmste kinderen. Met hulp
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!
van onze donateurs gaat dit lukken!

*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u
en 13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek,
Polanerbaan 2, 3447 GN
Woerden, tel. 0348-427851.

dIERENARTSEN

Stichting Ontwikkelings

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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.

Dierenbescherming bedankt
mensen voor bijvoederen vogels
Regio - De Dierenbescherming
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn
en De Ronde Venen) wil iedereen
die gehoor heeft gegeven aan haar
oproep om vogels tijdens de winterkou van de afgelopen weken bij te
voederen bedanken.
De voorbije weken beleefde ons
land een heuse koudegolf. Goed
nieuws voor schaatsliefhebbers,
maar helaas minder goed nieuws
voor vogels. Voor vele vogels was
het buitengewoon moeilijk om voldoende voedsel bij elkaar te sprokkelen. Gelukkig kregen zij hulp van
een groot aantal dierenliefhebbers.
Veel mensen trokken er, al dan niet
naar aanleiding van de oproep van
de Dierenbescherming Aalsmeer
e.o., op uit om hulpbehoevende
vogels van het broodnodige (extra) voedsel te voorzien. Ook een
tweetal supermarkten trok zich het
lot van de dieren aan: Albert Heijn
(gevestigd aan de Leicester 13) uit

Mijmeringen

SLAAP

SOS De Ronde Venen staat in de startblokken, samen met
samenwerkingspartner Sr. Annette Farrell, om de eerste spa in de
grond te steken voor de bouw van een natuur- en scheikundelokaal
voor ‘onze’ school (de Debrabantschool) in Tanzania. Dit klaslokaal
is een belangrijke stap om de opwaardering van de school naar vwoniveau (high school) mogelijk te maken.
In heel Tanzania zijn maar weinig high schools en de high schools
die er zijn zitten met slecht gebouwde schoolgebouwen, overvolle
klassen en laag betaalde leerkrachten. De regering van Tanzania heeft
tot nu toe vooral ingezet op de bouw van basisscholen en later ook

Door Flavoring
De sneeuw, het ijs en de vorst zijn verdwenen. De dagen lengen, het
is weer langer licht (heerlijk) en overal zie ik knopjes aan de bomen
en doen de krokusjes en andere lentebloemetjes hard hun best om
tot bloei te komen. Stiekem hoop ik al op de lente, maar het is gewoon winter en mijn lichaam schreeuwt dan ook nog om een winterslaap.
Vraag aan een willekeurige ouder wat een van hun grootste wensen
is en waarschijnlijk krijg je dan als antwoord ‘een goeie nacht ongestoord doorslapen’. En het zijn niet alleen de ouders van de pasgeborenen, want daar verwacht je het nog. Slapeloze nachten horen erbij
en je denkt dat het ook voorbijgaat. Natuurlijk gaat uiteindelijk alles
voorbij en glij je moeiteloos door in een volgende fase. En in elke opvolgende fase loop je weer tegen nieuwe uitdagingen, frustraties en
ook mooie dingen aan.
De fase waarin mijn kinderen zich bevinden is de fase van ‘s nachts
wakker worden van de spanning. Spanning die bijvoorbeeld deze afgelopen week werd opgebouwd, omdat het carnaval er aan kwam.
Het uitkiezen van een passend carnavalskostuum is leuk, maar ook
lastig. Maar dit obstakel hadden we redelijk ongeschonden gepasseerd.
De nachtjes werden afgestreept tot er nog maar één nachtje te gaan
was. Maar die laatste nacht resulteerde in een uitbarsting van de opgekropte spanning, waarin allebei de kinderen wakker werden midden in de nacht en zich al wilden omkleden voor het grote feest. Het
is een prachtig enthousiasme dat kinderen kunnen hebben, er kon
ook wel een klein glimlachje bij me vanaf, maar allesoverheersend
was het gevoel van me om willen draaien en verder slapen. Het was
immers drie uur midden in de nacht!
En ik weet dat er nog wel wat fases zullen volgen, waarin je ook niet
de lange nachten maakt, waar ik van droom. Denk maar aan de puberteit, waarin je kinderen dan ineens later naar bed gaan dan jij. Of
dat ze naar een feestje zijn en dat je dan toch wilt wachten tot ze weer
veilig thuis zijn. Nee, het ouderschap is een bijzonder mooi iets, maar
rust is niet opgenomen in het totaalpakket.
Toch is dat een lastige combinatie, want slaap heb je nodig om overdag goed te kunnen functioneren. En nu las ik laatst dat niet genoeg
slapen ook nog ziek maakt. Onze biologische klok regelt wanneer we
slapen en wakker zijn (nou ja, mijn kinderen en wekker maken vooral uit wanneer ik wakker ben, maar goed). Daarnaast beïnvloedt onze
biologische klok ook onze vatbaarheid voor ziektekiemen. Tel daarbij
op dat als je niet genoeg slaap krijgt, dit ook nadelige gevolgen heeft
voor je gewicht en dan weet ik genoeg. Slaap is een weldaad voor je
lijf en geest, voor je gezondheid op alle mogelijke manieren. Ik ga die
winterslaap regelen, nu meteen.
Welterusten allemaal en tot volgende week.

Creatieve cursussen bij
het Cursusproject
Vinkeveen - Het is heerlijk om met
acryl te schilderen omdat je door
kunt werken terwijl je nog inspiratie
hebt. Elke laag is snel genoeg droog
om de volgende laag of een detail
aan te brengen.
Je kunt dus je ware gevoelens tot
uiting brengen. Er wordt in kleur
gewerkt. U neemt samen met de
docent de opzet van het schilderij door. Je hebt geen ervaring nodig. De workshops vinden plaats op
7, 14, 21 en 28 maart van 13.30 tot
15.30 uur. De cursuskosten bedragen 20,00. U dient materiaal van het
te ontvangen lijstje mee te nemen.
Vilten
Er worden van merinowol verschil-

Bijeenkomst
Passage
Vinkeveen - Passage Vinkeveen en
Waverveen houdt op dinsdag 28 februari haar 65e Jaarvergadering in
het Hervormd Verenigingsgebouw
aan de Herenweg 205.
Na het huishoudelijk gedeelte zal
mevrouw J. van Rijn uit Bodegraven
spreken over het leven van Corrie
ten Boom. Corrie ten Boom is vooral bekend als verzetstrijder en om
haar evangelisatiewerk. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

op de bouw van secondary school (mavo niveau). Een begrijpelijke
keus omdat er ook veel te weinig basisscholen waren.
‘Onze’ school moet een voorbeeld worden (en is dat al) van goede
degelijke bouw, normale klassen van hooguit 40 kinderen en
behoorlijk onderwijs. Op onze school krijgen ook van de straat
geplukte weeskinderen (AIDS-wezen!) de kans zich te ontwikkelen
en door te stromen naar VWO en hoger onderwijs. Dit gebeurt met
begeleiding van onze samenwerkingspartner Sr. Annette, die ook
helpt bij het vinden van huisvesting voor deze weeskinderen.
De meest begaafden onder deze kinderen moeten de toekomstige
leidinggevenden zijn die eraan werken dat het land op eigen benen
kan staan: goed onderwijs en voldoende werkgelegenheid. Wij willen
de mensen in Tanzania hiertoe graag een eindje op weg helpen. Helpt
u mee? Elke bijdrage is meer dan welkom. Strijkstokken zijn er niet.
Bij SOS wordt niet gedeclareerd en werkbezoeken worden uit eigen
zak betaald. Mooi toch!
Ahsante Sana! Reuze bedankt!
Nel Bouwhuijzen

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994

lende soorten kralen gemaakt, zodat
u aan het einde van de les een leuke ketting heeft. De volgende keer
vilt u een bloemenketting...
De cursus vilten vindt plaats op 9
en16 maart van 19.30 tot 22.00 uur.
Cursuskosten: 24,00. Meenemen:
Handdoek, schaar en fijne naald
voor kralen.
Maak je persoonlijke
visionboard
Een visionboard is een persoonlijke
collage van plaatjes, kleuren, teksten uit tijdschriften. Je maakt een
collage over je doel of je droom, bijvoorbeeld werk, huis, relatie of vakantie. Je hoeft er absoluut niet creatief voor te zijn, iedereen kan het.
Door op deze wijze op je doel of je
droom te focussen en vorm te geven
zet je kracht bij om dit ook te bereiken. Datum: 16 maart van 09.30
tot 12.00 uur. Cursuskosten: 10,00.
Meenemen: schaar.
De cursussen vinden plaats in De
Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.
Inschrijven kan via de Rabobank
of via internet. Wie meer wil weten over inschrijven, cursustijden en betalen, kan bellen 0297
261849 of 0652431473 of mailen:
auwert@casema.nl Het totale cursusoverzicht staat op de site www.
cursusproject.nl

Carnaval met disco op de
Sint Jozefschool
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag is
er weer carnaval gevierd op de Sint
Jozefschool. Zowel de kinderen als
de leerkrachten en natuurlijk ook
de hulpouders kwamen verkleed op
school. Het thema was held, idool of
iemand van wie je fan bent. Je zag
de leukste creaties voorbijkomen:
spoken, lady Gaga’s, piraten, heksen, bakkers, judoka’s, clowns.
Per groep mochten de kinderen naar de aula, waar een gezellige disco voor wat muzikale entertainment zorgde en waar de kinderen een modeshow konden lopen op een catwalk. Ook stond er

in de aula van de school een kraam
waar suikerspinnen werden uitgedeeld en popcorn. De kinderen hebben er weer heerlijk van gesmuld.
Tevens werden er spelletjes gedaan
in de klas en was er een ladderspel,
waarbij de kinderen elkaar konden
uitdagen. In de gymzaal van De Boei
stond een apenkooi, waar de kinderen zich ook nog even lekker konden uitleven. Na een gezamenlijke
lunch ging het programma voor de
hogere groepen nog even door. En
omdat er een continurooster gehanteerd werd mochten alle kinderen
om 14.00 uur naar huis.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

En het gaat maar door…..
Vinkeveen - Zaterdag 4 februari hebben de bullmastiffs die in Vinkeveen aan de Dijkveld wonen
en donderdag 12 januari jl. veroordeeld zijn weer
toegeslagen.
De eigenaar lette weer niet op zijn, volgens justitie,
zeer gevaarlijke honden. De honden zijn het huis
uit gerend omdat zij een aangelijnd hondje, een
Shih tzu van 5 jaar oud, zagen lopen met zijn baasje. De bullmastiffs renden zonder muilkorf het huis
uit en grepen het hondje. Het hondje is ernstig gewond geraakt en is dezelfde dag nog geopereerd in
Utrecht. De kaak is verbrijzeld en of het geneest is
nog maar de vraag.
In het AD van 19 juli 2010 staat al een artikel over

deze honden, waarin de eigenaresse zegt dat haar
honden eigenlijk sullen zijn die alleen willen spelen. Helaas zijn er al ettelijke aangiftes gedaan
waarbij de honden eerst als gevaarlijk zijn bestempeld, daarna een muilkorfgebod hebben gekregen
en onlangs dus een veroordeling tot het betalen
van een boete.
Hoe lang kunnen deze honden nog in onze kinderrijke buurt wonen? Moet er echt een kind verminkt worden of erger, voordat deze honden verplicht worden ergens anders te gaan wonen.
Sonja Pheijffer,
eigenaresse van het slachtoffer

Open brief aan de gemeente De Ronde Venen

Waarom mag er nu opeens geen
glazen grafmonument meer?
De Ronde Venen - Enige maanden geleden werden wij, de Vrienden van Julija, geconfronteerd met
een zeer dramatische ervaring. Onze Vriendin Julija Williams overleed onder zeer ongelukkige omstandigheden. Julija overleed net voor haar 17de
verjaardag ten gevolge van een auto ongeluk, dat
plaatsvond in Wilnis.
De ouders van Julija vonden een plek voor Julija’s
lichaam op de Algemene Begraafplaats in Wilnis.
Als Vrienden van Julija willen wij graag bijdragen
aan een mooi monument voor Julija, en op de begraafplaats werden Julija’s ouders en wij geïnspireerd door enkele glazen grafmonumenten.

ment ontsiert de begraafplaats niet en is vaak zelfs
mooier dan stenen monumenten, juist vanwege de
transparantie van het materiaal. Vandaar ook onze
keuze voor een glazen monument. Het is voor ons
dan ook volslagen duister, waarom de gemeente
glazen monumenten, sinds begin dit jaar niet meer
toestaat. Objectieve argumenten voor deze beperking van de gemeente ten aanzien van monumenten van glas kunnen wij niet bedenken, zeer zeker niet nu ons monument uitgevoerd gaat worden in gewapend glas. Een ander argument van de
beheerder/gemeente betrof het feit, dat glas een
verhoogd risico loopt op vernieling door vandalen?

Kunstenaar
Een lokale glaskunstenaar was gevonden en deze
zou ook de vergunning voor het plaatsen van het
monument regelen. Dat had hij wel vaker gedaan
en was onderdeel van zijn service. En nu komt het.
Het verzoek om het monument te plaatsen werd
afgewezen, omdat de gemeente had besloten dat
er op de Algemene Begraafplaats in Wilnis geen
glazen monumenten meer geplaatst zouden mogen worden. U kunt zich onze verbazing en teleurstelling wellicht levendig voorstellen. Geïnspireerd
door enkele op de Algemene Begraafplaats aanwezige glazen monumenten en tot een keuze en
ontwerp gekomen en dan mag zo’n monument opeens niet meer?

Hoeveel?
Hoeveel glazen monumenten zijn er dan vernield
in het verleden, is onze vraag. Hoe krijgen wij, de
Vrienden van Julija, een gemeente zover dat zij terugkomt op een eerder genomen besluit, zeker nu
achteraf blijkt dat het geen weloverwogen en gefundeerd besluit betreft? Wat een toestand, Julija
is op dramatische wijze overleden en dan mogen
wij om onduidelijke reden het monument van onze keuze niet plaatsen, en moeten wij ook nog eens
met de gemeente in dispuut. Alsof wij al niet genoeg verdriet hebben om dit Grote Verlies.
Wij zouden dan ook graag zonder gedoe alsnog
van de gemeente en de begraafplaatsbeheerder
toestemming willen verkrijgen voor het plaatsen
van het glazen monument op het graf van Julija.
Vandaar deze Open Brief.

Waarom niet?
Dit begrijpen wij niet. Wat is er mis met een glazen
grafmonument?
Het is niet kwetsbaarder dan monumenten van diverse natuurstenen, of marmers. Een glazen monu-

Met vriendelijk groeten, namens de
Vrienden van Julija Williams,
Victor Julija

Op het kerkhof staan al diverse glazen monumenten, onbegrijpelijk dat het nu niet meer zou mogen.

Afvalbrengstation straks
zonder Gerard de Jong
Mijdrecht - Woensdag 29 februari is het de laatste officiële werkdag bij de gemeente voor Gerard
de Jong. Hij zal binnenkort de prettige leeftijd bereiken (63) waardoor
hij met vervroegd pensioen kan. Dat
kan, want hij valt naar zijn zeggen
nog onder de ‘oude regeling’. Goed
om te horen. Ruim 34 jaar heeft Gerard er bij de gemeente De Ronde
Venen opzitten. Voordat Gerard bij
de gemeente in dienst kwam werkte hij ruim zeven jaar voor Fokker Industries en acht jaar bij Kroon Carrosseriebedrijf dat toentertijd in
Mijdrecht was gevestigd. Ook die
jaren tellen mee in zijn werkzame
leven. In gemeentelijke dienst werkte Gerard voornamelijk in de buitendienst, later het facilitair bedrijf (FB),
en had samen met zijn collega’s een
grote inbreng bij de oprichting van
het afvalbrengstation op de gemeentewerf aan de Ondernemingsweg dat op 1 juni 2003 officieel in
gebruik werd genomen. Inwoners
van De Ronde Venen kunnen sinds
die tijd zes dagen in de week hun
(grof)huisvuil gefractioneerd aanbieden. Inmiddels is er bij het afvalbrengstation een paar miljoen kilo
verwerkt. Het is dus een groot succes gebleken. Omdat er nu minder
huisvuil hoeft te worden opgehaald
en gesorteerd kunnen de kosten –
en daarmee de tarieven voor afvalverwerking – binnen de perken blijven.
Vrijwel elke dag was en is tot eind
van deze maand Gerard op de werf
en bij het afvalbrengstation te vinden. Daar zag hij in al die jaren tot
nu toe duizenden inwoners verschillende keren met hun auto via de
slagboom het terrein oprijden om
allerlei soorten restafval, maar ook
klein chemisch afval, huisvuil, bruinen witgoed en groenafval te storten in de daarvoor bestemde containers. Het personeel op de werf
verleent tot op de dag van vandaag
graag ondersteuning waar dat nodig is. Gerard de Jong was en is een
van hen. Daar zullen de meeste bezoekers hem ook van (her)kennen
en zijn aanwezigheid straks missen.

hele dag buiten en onder de mensen. Een fijne tijd die ik met iedereen op de werf heb gedeeld, alhoewel ik ook wel eens een ontevreden
en chagrijnige persoon aan de poort
heb gehad. Daar ontkom je niet aan.
Vaak hebben we zo iemand met een
kwinkslag toch weer in een goed
humeur de werf af gekregen. Dat is
toch ook een vorm van service!”
Gerard de Jong is geboren aan de
Kerkvaart en heeft zijn leven lang
in Mijdrecht gewoond. Hij stamt uit
een gezin met twaalf kinderen, zes
jongens en zes meisjes. Werken was
en is hen geen van allen vreemd
(geweest). Hij is dit jaar alweer 40
jaar getrouwd met Willy, geboren op
Bozenhoven en eveneens getogen
in Mijdrecht. Samen kregen zij twee
zonen en een dochter. Gerard staat
bekend als iemand die geen blad
voor de mond neemt, recht door
zee is, overal een mening over heeft
en behept is met een gezonde portie humor. Hij is goed van de tongriem gesneden en kan een smeuïg
verhaal vertellen over 34 jaar werken bij de gemeente, met hoogteen dieptepunten en alle ontwikkelingen die de buitendienst, nu het
facilitair bedrijf en de werf hebben
doorgemaakt. “Want het facilitair
bedrijf beheert en coördineert niet
alleen het afvalbrengstation. Het
verleent ook ondersteuning aan andere buitendiensten, zoals de afdeling groenbeheer en de dienst riolering. Tevens wordt gezorgd voor
het onderhouden en veilig functioneren van het machinepark en onderdelen daarvan, zoals grasmaaiers, pompen en dergelijke. Dat gebeurt in eigen beheer. Een aantal van de medewerkers zorgt verder voor het plaatsen van afzettingen met dranghekken bij volksfeesten en sportevenementen als daarom wordt gevraagd en maken terreinen tijdelijk beschikbaar. Ook het
onderhoud van straten, wegen en

verkeerstekens behoort tot de taak
van het FB. En net zoals eind 2010
en begin 2011 was het ook dit jaar
weer nodig: gladheidbestrijding op
onze wegen! Daar heb ik 33 jaar met
plezier aan meegewerkt en op die
momenten staan we 24 uur per dag
paraat om met de strooiwagens uit
te rijden. En zo kan ik nog wel even
doorgaan met nuttige activiteiten
die worden ondernomen. Als men
daarop gaat bezuinigen zal de burger het zonder meer merken. En niet
in zijn voordeel”, aldus Gerard. In die
34 jaar dat hij bij de gemeente in
dienst is geweest, heeft hij aan nagenoeg alle genoemde werkonderdelen zijn bijdrage geleverd. Een allround medewerker van wie de kennis en ervaring straks node gemist
zal worden. Sterker nog, er komt
niemand voor hem in de plaats.
Genoeg vrijetijdsbesteding
Na zijn pensionering zal Gerard niet
een een zwart gat vallen. Dat was
ook niet te verwachten. Niets doen
staat niet in zijn woordenboek. “Ik
hou van klussen in en om het huis
en daarbij is nog genoeg te doen,
lekker tuinieren, bijspringen bij onze drie kinderen als ze mij nodig
hebben, plezier met de kleinkinderen, samen met mijn echtgenote
Willy leuke uitstapjes ondernemen,
fietsen en met de hond wandelen.
Daarnaast treed ik met anderen geregeld op als vrijwilliger bij Gehandicaptenzorg Ursula in Nieuwveen
om te klussen.
Dus vervelen zal ik mij niet”, laat
Gerard weten die nauwelijks kan
wachten op het voorjaar met mooi
weer en om privé aan de slag te
gaan met allerlei tevredenstellende activiteiten. “Misschien overkomt
het mij net zoals bij veel gepensioneerden ook nog wel dat ik mij
straks realiseer hoe ik ooit nog tijd
heb kunnen vrijmaken om bij een
baas te werken…”

Na 34 jaar trekt Gerard de Jong het hek van de gemeentewerf tevreden achter zich dicht,’t is mooi geweest

Inwoners, bedankt!
“Er komen jaarlijks zo’n 72.000 bezoekers een of meerdere keren op
de gemeentewerf en bij het afvalbrengstation, vertelt Gerard. “Zo
langzamerhand ken je veel gezichten, maar geen namen natuurlijk.
Een afscheidsreceptie zal ik niet
houden, hooguit nodig ik wat collega’s uit voor een borrel. Ik hoef al
die poespas niet. Liever bedank ik
inwoners voor hun gedisciplineerd
gedrag om hier regelmatig hun
huishoudelijk afval te komen brengen. Goed voor de industrie want
er wordt veel gerecycled, maar ook
voor het milieu natuurlijk en bovendien dragen zij er aan bij dat daardoor de reinigingstarieven niet de
pan uitrijzen. Daarom mensen, bedankt voor jullie komst elke keer
weer. Samen met de collega’s ben ik
u graag van dienst geweest. Ik denk
voor mijzelf dat ik de mooiste baan
heb gehad van de gemeente. De

Reünie en fancy fair
Robert Kennedyschool

Speel schilderend met kleur!

Uithoorn - Heb je zin én heb je een
plek in je agenda voor een creatieve workshop? In Atelier De Rode

Draad kun je in maart 3x terecht
voor een workshop rond het thema
kleur. Joke Zonneveld geeft les in

Spelend Schilderen. De nadruk ligt
op het werken vanuit de beweging,
het spelenderwijs bewust worden
van schilderregels, ervaring, ontspanning en plezier.
- Zaterdag 3 maart: Spelend Schilderen, geef kleur structuur.
- Zaterdag 10 maart: Spelend Schilderen, back to basic.
- Zaterdag 17 maart: Spelend Schilderen, maak er een potje van! Je
werkt afwisselend met acryl- en
aquarelverf, krijt en toevoegingen.
Alle workshops worden gehouden
van 13.30 tot 16.30 uur aan de Prinses Margrietlaan 86. De kosten bedragen 27,50, inclusief koffie, thee
en alle materiaal. Boek je meerdere workshops, dan betaal je 23,- per
keer. Het atelier is in deeltijd te huur.
Uitgebreide informatie over Atelier
De Rode Draad en de workshops:
020-6418680, info@jokezonneveld.
nl en/of www.jokezonneveld.nl

De Kwakel - Januari 2007 opent
basisschool De Zon opent haar deuren. Nu in 2012 is het eerste lustrum
bereikt en dat blijft niet onopgemerkt! Op vrijdag 30 en zaterdag 31
maart wordt dit lustrum gevierd met
een reünie en een fancy fair.
Basisschool De Zon ontstond in
2007, maar blijft voor velen de ‘oude’ Robert Kennedy. Met het nieuwe gebouw werd de naam ook veranderd. Vandaar dat de reünie op 30
maart bedoeld is voor alleen oudleerlingen van de Robert Kennedy
school. Iedereen van 18 jaar of ouder (of einde schooljaar 2005/2006)
is welkom op dit festijn. Wel moeten
er vooraf kaarten gekocht worden.

Kosten hiervan zijn 15,00. Deze prijs
is all-in, wat betekent dat de drankjes en hapjes op deze avond gratis zijn. De muziek wordt verzorgd
door discotheek ‘The Future’. De
verkoop van de kaarten is inmiddels
van start gegaan en loopt bijzonder
goed. Kaarten kunnen verkregen
worden op de volgende adressen:
Tamboer 9 en Nieuwveens
Jaagpad 115 (tussen 18.00 en
20.00 uur), Poelweg 22 (tussen 8.00 en 20.00 uur) en natuurlijk op Basisschool De Zon. Voor
meer info zie facebook Reünie Robert Kennedy School De Kwakel,
www.basisschooldezon.nl of mail
naar: reunie@basisschooldezon.nl.

Zaterdag 31 maart opent de school
haar deuren van 14.00 uur tot 18.00
uur voor iedereen die het leuk vindt
om te komen. Er is dan een fancy
fair ‘nieuwe stijl’.
Voor jong en oud is er wat te doen.
Zo zijn er spelletjes, knutselen en
nog veel meer voor de kinderen en
ontbreekt uiteraard het rad van fortuin niet. Dit jaar wordt het rad weer
gedraaid door ‘good old’ Willem
Klijn. Ook zijn er versnaperingen
en een drankje te verkrijgen, hierbij
wordt uiteraard ook aan de kinderen gedacht!
Kortom: een gezellig middagje uit
voor het hele gezin. Hou deze datum dus vrij in uw agenda!

Familiefilm in voorjaarsvakantie

wordt gedraaid, is te vinden op
www.veenhartkerk.nl. Via de website kun je je aanmelden voor de
Veenhartfilmladder.

Mijdrecht - Verveel jij je ook zo snel
in de vakantie? Zin om iets leuks
met familie of vriendjes en vriendinnetjes te doen? Kom dan naar de familiefilm in de Veenhartkerk!
Elke dinsdag in de schoolvakanties wordt een leuke familiefilm vertoond.
Deze films zijn geschikt voor alle
leeftijden. Voor de voorjaarsvakantie is een leuke animatiefilm uitge-

zocht. Kom dus dinsdag 28 februari
naar de Veenhartkerk aan de Grutto
2a, Mijdrecht en neem je familie en
vrienden mee.
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 volwassenen. Na afloop is er drinken en
iets lekkers.
Meer informatie over welke filmtitel in de voorjaarsvakantie

Zo blijf je automatisch elke vakantie op de hoogte van de familiefilms.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Scouting Eliboe Vinkeveen

Vendelleden trakteren Bevers
en Welpen op vossenjacht
Bevers (jongens en meisjes van 4
tot 7 jaar) en de Welpen (jongens
en meisjes van 7 tot 11 jaar) om
half 11 arriveerden, kwamen er ineens twee danseresjes tevoorschijn
die vertelden dat een tijger de filmpremière verstoord had, en dat alle
gasten gevlucht waren. Ze vroegen
of de Bevers en Welpen hen wilden
helpen met zoeken. ‘Jaaa!!’ werd er
luidkeels geroepen. In groepjes van
vijf kinderen gingen de jongsten de
wijk in om daar een zangeres te vinden, een boef, een lieveheersbeestje, er was ook een hawaiiaanse, een
heks en een cowgirl.
Toen alle gasten gevonden waren moest het raadsel nog opgelost
worden, want waar was de tijger? ‘In
het scoutshok’, luidde het antwoord.
De tijger werd overmeesterd en
deelde wat lekkers uit. Na een potje megapoortbal (met zo’n 45 personen werd het erg chaotisch!) was
het helaas al weer tijd om te sluiten. Het was weer een geslaagde
opkomst!!

Vinkeveen - Wie zaterdag 11 februari door Vinkeveen liep, is ze misschien wel tegengekomen. De leden
van het Vendel - dat zijn de meis-

jes van 11 tot 14 jaar - van scouting
Eliboe hadden namelijk een vossenjacht georganiseerd voor de jongere kinderen van de groep! Toen de

HVM Dames 2
Zaalhockey kampioen

Mijdrecht - Afgelopen zondag zijn
Dames 2 kampioen in de zaalhockey competitie geworden.
Als koploper stonden er nog 2 wedstrijden op het programma. De eerste wedstrijd werd als een warming up ingegaan, want in de laatste wedstrijd tegen de nummer twee
zou de beslissing vallen wie als eerste zou eindigen. Bijna zou die laatste wedstrijd niet meer van belang
zijn geweest, want de eerste wed-

strijd werd in de laatste seconde met
een straf corner alsnog winnend afgesloten met de stand 6-5.. Met een
zucht van verlichting van speelsters
en toeschouwers werd de wedstrijd
beëindigd. Onder het genot van een
drankje werd de wedstrijd geanalyseerd en was een ieder wel duidelijk
dat de laatste wedstrijd anders gespeeld moest gaan worden. De eerste ontmoeting tegen de nummer
twee, eindigde vorige week in een

Korfbalvereniging de
Vinken en Korf4School
Vinkeveen - Korfbalvereniging De
Vinken is opgericht op 14 januari 1961. De vereniging werd al snel
een begrip in Vinkeveen en stond
bekend als een zeer actieve vereniging. In de hoogtijdagen (1983)
had De Vinken zo´n 300 leden. Nu
ligt dat aantal rond de 270. Daarmee
is de Vinkeveense korfbalclub al jaren één van de grotere verenigingen binnen de regio. De laatste jaren is er weer sprake van een lichte groei richting de ‘magische’ grens
van 300 leden.
Actief is de vereniging nog steeds.
Van stilzitten houden ze niet in Vinkeveen. Daarom organiseert De Vinken van alles voor de leden: van een
Disneydag voor de jongste leden
tot een culinaire verrassingstocht of
een echte Vinken-idols voor de senioren en/of de jeugd. Korfballen is
op zich al leuk, maar dit maakt het
allemaal nog gezelliger. Vorig jaar
vierde de vereniging haar vijftigjarig
jubileum. In het kader daarvan zijn
een aantal leden begonnen met het
project ‘Korf4School’.

Korf4School
Het ‘Korf4School’-project is gebaseerd op een project van een andere korfbalvereniging in de plaats
Deventer. Aldaar werd besloten
om een korfbalpaal en bijbehorende korfbalballen te schenken aan
basisscholen in en rond Deventer.
Korfbalvereniging De Vinken neemt
dit initiatief graag over om korfbal in
Vinkeveen en de omliggende dorpen meer onder de aandacht brengen. Een aantal actieve leden binnen de vereniging hebben de handen uit de mouwen gestoken om dit
project in goede banen te leiden en
ervoor te zorgen dat er korfbalpalen
geplaatst gaan worden.
Het aanbod
Het ‘Korf4School’-project is volledig
kosteloos voor de deelnemende basisscholen. Op een geschikte plaats
op het schoolplein wordt een korfbalpaal neergezet van circa 2 meter
75. De paalconstructie zelf omvat 4
meter. De paalconstructie is ‘hufterproof’ bevonden en gemaakt door

Viertal klaverjastoernooi
in Amstelhoek
Amstelhoek - Vrijdag 2 maart organiseert de Buurtvereniging Amstelhoek voor de tweede keer dit
seizoen haar viertallen klaverjas
toernooi. Het opgeven geschiedt
per team van vier kaarters, maar
het spelen gaat individueel. Kunt u
geen team vullen, dan is individu-

eel opgeven mogelijk; de organisatie zorgt dan voor de completering van het team. Naast de teamprijs speelt iedere deelnemer in de
hoop ook individueel in de prijzen
te vallen. Voor de beste kaarters zijn
er mooie prijzen te winnen. Er worden drie rondes gespeeld, met in de

Voor meer informatie over de Eliboe,
verwijzen wij u naar defacebookpagina: Scouting Eliboe Vinkeveen.
Hier zijn bijvoorbeeld de draaitijden
van de diverse onderdelen te vinden.
emotionele en beladen wedstrijd en
werd er verloren met 4-3. Het gehele team was vandaag gebrand op
een sportieve revanche.
Met duidelijke afspraken en taken werd de laatste wedstrijd ingegaan. Gedisciplineerd en met volle overtuiging werd begonnen aan
de wedstrijd. De eerste overtreding
werd gedecideerd door de strak en
goed fluitende scheidsrechter Bert
Moorthaemer onmiddellijk gecorrigeerd. Het was duidelijk voor de
tegenstander dat men alleen met
hockeyen, het spel gewonnen kan
worden. Tegenstander was diep onder de indruk en zag geen kans om
het fysiek om te zetten in techniek
en tactiek. De tegenstander werd
vastgezet en als een geoliede machine werden de combinaties uitgevoerd, zij werden overbluft en zagen
geen enkele kans om in de wedstrijd te komen. Prachtige en zeer
snelle combinaties volgden elkaar
op en uiteindelijk was het resultaat 6-0 voor HVM en was het kampioenschap een feit. Toeschouwers
hebben genoten van het goede spel
en waren ook onder de indruk.
Dit werd gevierd en een ieder kan
trots terugkijken op een prachtig
serie met 56 doelpunten voor en 10
tegen. Complimenten voor het gehele team waarin de mix van junioren en senioren hebben laten zien
met elkaar sportief deze zaalcompetitie winnend af te kunnen sluiten.
een gerenommeerd constructiebedrijf. In een hoekje van een stoeptegel wordt de korfbalpaal in cement gegoten zodat deze stevig in
de grond staat. De tegel wordt netjes afgewerkt. De korfbalpaal is
geschikt voor de leeftijd 7 tot 11
(groep 3 t/m 6).

Dit keer geen Johannes
Passion, maar Messiah
Regio - Door wat agendaproblemen is het wat later dan eigenlijk had gemoeten, maar wie vrijdag de tiende februari kou en gladheid trotseerde om op de grens van
Mijdrecht en Wilnis de Johannes de
Doperkerk te bezoeken, werd getrakteerd op een coproductie van
twee vriendschapsverenigingen. De
één steunt het monumentale kerkgebouw, de ander het Uithoornse
Oratoriumkoor Amicitia. Samen zorgen zij alweer twaalf jaar voor muzikale opluistering van het negentiende-eeuwse rijksmonument.
Ook al moet de vriendschap daarom
ondertussen vertrouwd voelen, toch
besloten de verenigingen deze keer
wel tot een kleine breuk. Die breuk
ligt in de muziekkeuze. Afscheid is
genomen van de traditie om Bach’s
passiewerk, de Johannes Passion,
uit te voeren. Voor het eerst stond
op het programma de uitvoering van
de “Messiah”, één van de meesterwerken van de Duits-Britse componist Georg Friedrich Händel (1685–
1759). De Messiah, bij het grote
publiek bekend van het uitbundige “Hallelujah”, verhaalt in drie delen over aankondiging, lijdensweg
en uiteindelijke dood en wederopstanding van de christelijke verlosser. Koor en solisten zingen in het
stuk alleen Bijbelteksten; Händel en
zijn tekstschrijver Charles Jennens
hebben geen zelf gedichte teksten
of andere verfraaiingen toegevoegd.
De nadruk moet daardoor liggen op
het mysterie van de Bijbelse overlevering, en niet in het gedramatiseerd vertellen van het levensverhaal van Christus.

Uitdaging
Amicitia nam met de uitvoering voor
de vierde keer in haar geschiedenis de uitdaging van dit werk aan,
dat bekend staat als een technisch
moeilijker compositie. Dirigent Toon
de Graaf sprak in het programmaboekje daarom ook van de noodzaak tot het overwinnen van “zangtechnische moeilijkheden ”, die de
vereniging niet uit de weg wilde
gaan. Dat beloofde wat. Misschien
was het die technische uitdaging
waardoor het koor in eerste instantie wat voorzichtig van start leek te
gaan. De vaste en vertrouwde begeleiding van het Rotterdamse begeleidingsorkest Continuo getuigde in elk geval van grote kwaliteit.
Het orkest zette een even zuivere
als muzikaal overtuigende interpretatie neer, die geen moment werd
gehinderd door de toch vaak lastige akoestiek van een groot galmend
kerkgebouw. Daar zal zeker aan bijgedragen hebben dat dirigent De
Graaf en het orkest goed op elkaar
ingespeeld leken. Toch wist het koor
zich te herpakken en overtuigde het
bij het “All we like sheep have gone
astray” zodanig, dat het bij de pauze al een kort applaus kreeg. Amicitia bracht uiteindelijk het volume
waar het stuk op plekken om vraagt,
en klonk daarbij vooral sterk in de
sopraan- en baspartijen. Alleen de
tenoren leken iets vaker te weifelen, maar dat is een vaker voorkomend euvel dat deze technisch lastiger stemgroep treft.
Applaus
Een enkeling applaudisseerde ove-

Proostdijschool bezoekt
Museum De Ronde Venen
veel moest met de hand worden gedaan. Tijdens het museumbezoek
konden de kinderen koffiebonen
malen en zien hoe vroeger een turfkachel gestookt werd om het water warm te maken. Ze leerden sokken stoppen en schrijven met een
lei. Verder mochten zij steltlopen
en bikkelen. Ook moesten de kinderen nog ‘aan het werk’ om luiers
te wassen met een echt ouderwetse
wastobbe met wasbord. Uitwringen
ging met de wringer, waarna de luiers aan de lijn werden opgehangen.

Tevens word er door De Vinken een
‘Korf4School’-toernooi
georganiseerd waar kinderen, uit alle groepen, verder kennis kunnen maken
met de sport korfbal. Dit toernooi
zal plaats vinden op vrijdag 18 mei.
Hierbij regelt De Vinken niet alleen
de organisatie maar ook de teambegeleiding.
Scholen doen mee
aan ‘Korf4School’
Op dit moment worden diverse basisscholen benaderd met dit aanbod. Na inschrijving nemen leden
van korfbalvereniging De Vinken
contact op met de contactpersoon
van de school om vervolgens in
overleg tot plaatsing van een korfbalpaal over te gaan.
Deelname aan het toernooi in mei
is een mooie afsluiting voor dit project. In Vinkeveen is De Vinken al
zeer enthousiast hiervoor.
pauze verkoop van loten voor de loterij. Deelnamekosten bedragen per
team 10,-. Om de organisatie soepel
te kunnen laten verlopen en omdat
de zaal op ’n bepaald moment echt
VOL zit, dient u zich VÓÓRAF aan
te melden bij mevr. Felix (tel: 0297568802). Dit geldt natuurlijk ook indien u zich als éénling aanmeldt.
De vorige kaartavond (3 februari) was, ondanks het slechte weer,
met een opkomst van 68 personen,
zeer gezellig. Graag tot ziens in ‘Ons
Streven’ Engellaan 3a Amstelhoek.

rigens zelfs midden in de uitvoering,
na de door bassolist Hans de Vries
krachtig gebrachte aria “The trumpet shall sound”. De Vries wist met
een vol stemgeluid alle hoeken van
de kerk te bereiken, hoewel hij soms
wat veel op één volume zong waardoor zijn uitvoering iets aan spanning verloor. Sopraan Hieke Meppelink betrok juist met kracht de
stilte en verstilling in haar aria’s,
waarmee ze de tekst grote emotionele zeggingskracht meegaf en zo
het publiek bijna dwong tot meeleven bij de vreugde van het “Rejoice greatly, o daughter of Zion!”. Ook
tenor Jean-Léon Klostermann toonde zich een vaardig solist die met
schijnbaar gemak de barokke toonwisselingen in de tekst wist te leggen en daarmee de bedoelde spanning gaf aan de Bijbelteksten. Altsoliste Margareth Beunders leek
met haar vertolking van “He was
despised and rejected of men” een
inspiratiebron die het koor nieuwe
energie gaf, hoewel ook haar uitvoering ruimte liet voor meer variatie in volume en toonkleur. Uiteindelijk overtrof de som afgelopen vrijdag de afzonderlijke delen. De liefde voor muziek die koor, orkest en
solisten bijeenbracht, zorgde voor
een uitvoering die stond als een
huis. Ook de keuze voor een ander
werk dan de Bach-passie bleek een
gouden greep, niet in het minst omdat de kerkbanken weer goed gevuld waren door nieuw publiek. De
vriendschap tussen de Uithoornse koorvereniging en de Johannes
de Doperkerk is er daarom duidelijk
één die het koesteren waard is.

Mijdrecht - Afgelopen donderdagmiddag bezochten de kinderen van
groep 4/5 van de Proostdijschool
het Venenmuseum. In het kader van
het project Jet en Jan werd gewerkt

rondom het leven in de tijd van
1900. De kinderen maakten kennis
met het leven van mensen en kinderen als Jet en Jan die toen leefden.
Er waren nog niet veel apparaten en

De kinderen zijn de hele middag onder begeleiding van ouders en medewerkers van het museum enthousiast aan de slag gegaan.
De schoolleiding en de kids van de
Proostdijschool willen via de Meerbode alle vrijwilligers van het museum nogmaals bedanken voor deze
leuke en leerzame middag
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Van 26 februari tot en met 9 april:

NATUUR
DICHTBIJ
HUIS

Tentoonstelling collectief
‘Formaat’ in Fort a/d Drecht

Elke veertien dagen vindt u hier een column van de Vereniging voor
“natuur- en milieueducatie (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”
IVN meldpunt natuurwaarnemingen: Telefoon 0297-563813

Natuur en
Economie
Er is de laatste tijd veel rumoer
over het natuurbeleid van onze
staatssecretaris. Hij bezuinigt
flink op dat terrein. Veel burgers zijn daar niet blij mee. Ook
de Natuur Dichtbij Huis wordt
er helaas niet beter van.
Volgens Bleker moeten andere
partijen maar gaan meebetalen aan het in stand houden
van de natuur en de verdere
ontwikkeling van ons nationale groen. De natuur moet
het maar doen met minder
subsidie van de overheid. Wie
profiteren er eigenlijk van onze
groene leefomgeving?
De natuur levert ons veel op.
Denk aan voedsel, hout, recreatiemogelijkheden, gezondheid (een groene leefomgeving doet mensen goed), energie (groene stroom), lucht- en
waterzuivering, biodiversiteit
en alles wat daarmee samenhangt. Je kunt dus wel stellen dat investeren in meer en
betere natuur economisch
gezien heel wat meerwaarde
oplevert. En ook dat we daar
met z’n allen flink van profiteren, elke dag weer.
Maar waarom bezuinigt de
overheid er dan op? Dat komt
omdat geld voor de natuur
(nog) niet wordt gezien als een
investering die later een rendement oplevert, maar als kosten, die je wel of niet kunt maken. Vergelijk maar eens met
de aanleg van infrastructuur
zoals wegen of spoorlijnen.
Daar wordt het economisch
nut in de toekomst meegenomen bij de besluitvorming

om er al dan niet geld aan
te besteden. Bij investeren in
natuur is dat helaas nog niet
het geval.
De waarde van de natuur, en
dus van het verlies daarvan,
staat nog niet goed op de balans van de overheid.
Hopelijk gaat dat wel meer
komen in de toekomst, een
betere waardering van de
natuur in Nederland. Investeren in een groene leefomgeving (en bereid zijn daarvoor
kosten te maken) zal voor de
overheid op de lange termijn
voordeliger blijken te zijn dan
steeds maar overheidsgeld
gebruiken om de rommel op
te ruimen, bijvoorbeeld voor
zuivering van vuil water of
verontreinigde grond. Voorkomen is beter dan genezen, en
nog goedkoper ook!
Bovenstaande
redenering
gaat er dus van uit dat de
overheid op termijn bereid zal
zijn weer meer geld te besteden aan haar natuurbeleid, en
bereid zal zijn daar belastinggeld voor beschikbaar te maken, als rendabele investering
in een natuurlijker Nederland,
en een mooiere Natuur Dichtbij
Huis.
Groeten van een (ook) economisch redenerende IVN-er.
Ook IVN-natuurgids worden?
In 2012 start weer een natuurgidsenopleiding! Zie website
voor meer informatie.
www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn

Bezoek NME-centrum
De Woudreus!
Regio - Van 16 januari tot en met
16 maart staat de tentoonstelling
‘Het duistere dierenrijk’ in het NMEcentrum. De bezoeker maakt kennis met allerlei opgezette en levende nachtdieren. Er zijn diverse spellen en opdrachten om deze dieren
beter te leren kennen. Vragen als
‘hoe jagen nachtdieren?’, hoe zijn ze
aangepast aan het leven ’s nachts?’,
‘wat eten ze?‘ en waar blijven ze
overdag?’ komen aan bod. En in de
NME tuin wordt gezocht naar sporen die nachtelijke bezoekers achterlaten. Ook is er aandacht voor de
vraag of nachtdieren last hebben
van de verlichting ’s nachts.
De tentoonstelling is geschikt is
voor het hele gezin. Tijdens de voor-

jaarsvakantie is de tentoonstelling te
bezoeken op dinsdag 28 en woensdag 29 februari en op donderdag 1
maart van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Naast allerlei ontdekactiviteiten kan
er ook geknutseld, gespeurd en gepuzzeld worden. En natuurlijk mogen de dieren (konijnen, cavia’s,
muizen, schildpad, wandelende takken) verzorgd en geknuffeld worden.
De toegang is gratis. U kunt het
NME-centrum vinden aan de Pieter
Joostenlaan 28a in Wilnis.

Gezamenlijk
Bij een gezamenlijke expositie werken de kunstenaars meestal volgens eenzelfde thema. U ziet werk
van:
Betty Boor die door middel van foto’s haar interpretatie van het thema
sporen weergeeft.
Marian Mutsaers doet het weer geheel anders, zij heeft als basis de
muzikale sporen die nooit meer
kunnen worden uitgewist, de sporen in de natuur en ontsporingen.
Die zo ook hun littekens kunnen
achterlaten.
Gloria Mulder laat met haar abstracte werken sporen zien vanuit ande-

De expositie ‘Sporen’ is te zien op
donderdag/vrijdag van 14.00 tot
16.00 uur en op zaterdag/zondag van 12.00 tot 17.00 uur in Galerie Fort a/d Drecht aan Grevelingen 50 in Uithoorn. Voor meer
informatie, bezoek de website:
www.galeriefortaandedrecht.nl

De ‘500 uur van de Fiat 500’
Regio – De kop boven dit artikel
luidt: de ‘500 uur van de Fiat 500’.
Mensen die snel met rekenen zijn
zien direct dat dit bijna 21 dagen
zijn en gedurende die periode zijn er
mooie voordelen te halen bij de Fiat
dealer. De actie start 20 februari en
loopt 21 dagen. In die periode is er
extra voordeel te behalen op de Fiat
500 en 500C Easy, de nieuwe variant
die tussen de Pop en Lounge valt.

at 500 geeft Fiat hierop nog eens
950,- euro voordeel. Zodoende is de
meerprijs van de Fiat 500 Easy tijdelijk 250,- euro en bedraagt de vanafprijs slechts 12.745,- euro. De Fiat
500 Easy is standaard voorzien van
de schone 69 pk 1.2 benzinemotor
en Start&Stop-systeem, waarmee ze
zijn vrijgesteld van bpm en wegenbelasting. Bij zakelijk gebruik geldt
het lage bijtellingstarief van 14%.

Het voordeel loopt op tot 950,- euro
en daarnaast kan er voor 1000 euro extra een 500C aangeschaft worden. Voor een meerprijs van slechts
1.200,- euro wordt de Fiat 500 uitgerust met 15-inch lichtmetalen velgen, handbediende airconditioning,
chromen sierstrip, chromen spiegelkappen en een chroompakket
(chromen strip rond logo, op bumpers, achterklep en langs raam).
Normaal kosten deze opties 1.810,euro. Tijdens de 500 uur van de Fi-

Spring Offer op de Fiat 500C
Nog met de lente in de Fiat 500C rijden? Dat kan natuurlijk altijd maar
tijdens de 500 uur van de Fiat 500
geldt een aantrekkelijke meerprijs.
Fiat vraagt tijdelijk, in plaats van
2.800,- euro, slechts 1.000,- euro meer voor de open 500. Tijdelijk geldt er dus een vanafprijs van
14.695,- euro voor de Fiat 500C.
Voor de Fiat 500 actie kunt u terecht
bij Fiat Van Kouwen en Fiat Kooijman.

Final Sale bij Big L
Regio - Vanaf vrijdag 24 februari is het final sale bij Big L jeans in
de Zijdstraat in Aalsmeer. Het einde van de winter nadert en dat betekent dat de lente gaat beginnen.
Om nog meer plaats te maken voor
de nieuwe voorjaarscollectie geeft
Big L grootse kortingen op de wintercollectie 2011-2012. Nog even de
kast bijvullen met een lekkere trui,
een trendy rokje of een leuk bloesje. Kortingen van 50-70% dat wordt
dus bijna ‘hamsteren’. Grijp dus uw
kans de laatste dagen van de uitverkoop bij Big L jeans
Om eens extra te profiteren van de
final sale is Big L in de Zijdstraat
ook komende zondag 26 februari
geopend van 12.00 tot 17.00 uur.
Nieuwe collectie
Veel nieuwe collectie is al te bezichtigen van de diverse merken die Big
L verkoopt. Het voordeel van 600
m2 shopplezier is dat Big L alles in
huis heeft van a tot z. Van de ‘ouderwetse’ wrangler jeans tot een tren-

Gasse interieur & advies
geeft kunstenaars de ruimte

dy gstar jeans. Iedereen is welkom!
Het is zeker de moeite waard om Big
L te bezoeken, veel nieuwe zomerjassen, sweats, t-shirts van o.a de
merken G-Star, Only, Object, Cast
Iron en Vero Moda zijn al binnen.
Ook voor de kids bent u op het juiste adres. Big L heeft een ruime keus
aan leuke jeans, rokjes of blousjes
voor uw zoon of dochter waaronder
de merken Gsus en Outfitters Nation.
De medewerkers van Big L begroeten u graag op de volgende dagen en tijden. Maandag van 12.3018.00 uur, dinsdag tot donderdag
van 10.00-18.00 uur. Vrijdag gaan de
deuren open om 10.00 uur en sluiten ze weer om 21.00 uur. Op zaterdag kunt u de winkel bezoeken van
10.00-17.00 uur en komende zondag
26 februari dus van 12.00-17.00 uur.
Big L jeans kunt u vinden aan de
Zijdstraat 61 in Aalsmeer.
Voor nog meer info en inschrijving
voor de Big L nieuwsbrief, bezoek
dan de website www.bigl.nl.
waarna men enige tijd had om zich
op te maken voor het galadiner.

in de afgelopen tijd een afwisselende expositie van Lily Marneffe, Allick
en Pascale Bazille. En het volgende
seizoen zal een kunstenaar van Artence de wanden vullen.
Bert Slagt
Op dit moment exposeert VanBert bij Gasse. VanBert is het pseudoniem waaronder Bert Slagt zijn
schilderijen signeert. Het afgelopen
jaar is zijn veelzijdig schilderwerk op
maar liefst negen kunstevenementen te bezichtigen geweest, waaronder de Open Art Fair in Utrecht
en De Nationale Kunstdagen in Amsterdam. De collectie van VanBert
is er een met scherpe contrasten
tussen onderwerpen, technieken
en stijlen. Ieder schilderij staat op
zichzelf, kleurrijk en boeiend. Voor
meer informatie kunt u terecht op
www.vanbert.nl, of voor het originele werk nog enkele weken bij Gasse aan Bozenhoven 53 in Mijdrecht,
of kijk op www.gasse.nl. Gasse is
overigens altijd op zoek naar goede moderne kunstenaars die in hun
showroom willen exposeren. Kunstenaars die hierin interesse hebben
kunnen een mail sturen naar info@
gasse.nl of bellen met 0297-283165
en vragen naar Ben Diepenmaat.

re landen zoals Turkije, Sierra Leone en Ghana. Haar werken tekenen
zich door het gebruik van gemengde technieken en aardkleuren.
Marja Nieuwendijk heeft ingetogen
kleurrijke composities geïnspireerd
door een gedicht, ’n lied of ’n krantenfoto.
José van ’t Rood laat in prachtige
schilderijen de echo van wat eens
was terugkeren. Melancholische
sporen van het verleden zou je kunnen zeggen.
Verder heeft Els Smit het thema geinterpreteerd met behulp van lijnen. Er is altijd een patroon, een lijn
die de ene vorm met de andere verbindt.
Lijnen, ze komen en gaan maar laten hun sporen na. Het werk van
Annette v.d. Vegte gaat over de sporen die het kind in haar heeft achtergelaten. Zij heeft daarbij stukjes opgedroogde verf, beschilderd
papier, roet, as, marmerpoeder en
acrylverf gebruikt.
De opening zal zijn op zondag 26 februari om 15.00 uur en zal worden
verzorgd door twee leden van de
kunstenaarsgroep met op de piano
Karina Kantarova.

Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen: tel.
0297-273692 of per mail info@
nmederondevenen.nl.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Mijdrecht - Kunstenaars hebben
ruimte nodig om hun kunst te exposeren. Omdat exposeren in een
galerie niet altijd een optie is, zoeken veel kunstenaars naar een alternatief. Gasse interieur & advies
in Mijdrecht beschikt over een grote
meubelshowroom, waar kunst door
de wat huiselijke omgeving optimaal
tot zijn recht komt. Daarom heeft
Gasse besloten om (lokale) moderne kunstenaars de ruimte te geven
om hun werk enige maanden in hun
showroom te exposeren. Zo was er

Uithoorn - Op de tentoonstelling
van collectief Formaat vanaf komende zondag 26 februari toont het collectief werk, gemaakt in het afgelopen jaar, rondom het thema ‘sporen’. Elke kunstenaar heeft dit thema op haar eigen manier ingevuld.
Er zijn werken te zien in verschillende technieken, zoals acryl, olieverf,
collage, emaille, gemengde technieken, fotografie en ruimtelijk werk.
Het kunstenaarscollectief ‘Formaat’
is afkomstig uit het Gooi. Het is opgericht in 1995 en bestaat op dit
moment uit zeven vrouwelijke kunstenaars. Het is een hechte groep
die met elkaar ervaringen uitwisselt,
elkaars werk bespreekt, inspiratiebronnen deelt en vooral ook samen
exposeert. Het werk van de ‘FORMAAT’-vrouwen varieert van abstract tot enigszins figuratief.

Feestende examenkandidaten
VeenLanden College in actie
De Ronde Venen - Het 100 dagenfeest op het VeenLanden College is een gezellige, sfeervolle aangelegenheid geworden. De honderden examenkandidaten vermaakten
zich de hele dag prima en sloten de

dag af met een spetterend feest in
dorpscentrum Willisstee in Wilnis.
Skiën en schaatsen
Vroeg in de morgen vertrokken de
bussen richting Den Haag waar een

bezoek werd gebracht aan de Uithof. Men kon hier kiezen uit skiën
of schaatsen en de sportievelingen
van het VLC maakten hier dankbaar
gebruik van. In de middag werd de
terugreis naar Mijdrecht gemaakt

Als de brandweer
Vanaf 17.00 uur kwamen de leerlingen weer naar school, dit keer niet
op de fiets of brommer maar men
werd gebracht in de meest in het
oogspringende voertuigen. Speciaal
hiervoor was eenrichtingsverkeer
ingesteld op de Diamant.
Grote brullende Ford auto´s, een politiewagen met gillende sirene, maar
ook een tweetal brandweer auto´s,
werden ingezet om de kandidaten
in stijl naar school te brengen. Hier
werden de leerlingen opgewacht
door de heer Boonstra die hen een
speciaal welkom heette.
Daarna snel naar binnen waar het
galadiner opgediend werd in de
gymnastiekzalen.
Afsluitend feest
Na het galadiner trokken de honderden leerlingen naar de Willisstee
waar het afsluitende feest werd georganiseerd en waar men welkom
werd geheten door de stampende
beat van de discotheek.
Tot in de late uurtjes genoten de
examenkandidaten van deze speciaal voor en door hen georganiseerde dag.
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Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Cursusprogramma SeniorWeb

De kop van het nieuwe jaar is er af. Zes beginnerscursussen bijna afgewerkt, een nieuwe serie staat op het punt te beginnen. In Mijdrecht in
het leercentrum aan de Energieweg. In Abcoude
in een lokaal gehuurd bij Tympaan.

Zaterdag 17, zondag 18 en zaterdag 24 maart:

Kom, lach en geniet van de
voorstelling van Altovi!
Vinkeveen - Acteurs, zangers en
een vijfkoppige band nemen u mee
voor een dagje supermarkt. De spelers en speelsters van Altovi en de
zangers van Braq, ondersteund door
de band Litavo, laten u een kruidenierszaak zien, waar u nog nooit geweest bent, maar waar u graag naar

toe wilt. Humoristische sketches,
afgewisseld met liedjes uit ‘Ja zuster, nee zuster’ laten u meeleven
en meezingen met het wel en wee
van de leiding, het personeel en de
klanten in deze strakgeleide levensmiddelenzaak. Deze voorstellingen
van de 65-jarige toneelvereniging

Altovi worden gespeeld in Dorpshuis De Boei op zaterdag 17, zondag
18 en zaterdag 24 maart. U kunt vast
reserveren op Altovi@Zonnet.nl. Informatie over voorverkoopadressen
en aanvangstijden volgt nog. Kom
kijken: lach en geniet! U bent van
harte welkom!

Zeemansklanken bij Nieuw Avondlicht,
Gerardus Majella Ajoc en Het Rode Kruis
De Ronde Venen - Het Vinkeveense shantykoor de Turfschippers had
in een week tijd liefst vijf optredens
gepland staan.

ONS LESPROGRAMMA
Lesprogramma locatie Mijdrecht
Kennismaken met de computer
Een gratis les van twee uur op dinsdagmiddag 13
maart van 14.00 tot 16.00 uur. Deze les is bedoeld
voor mensen die overwegen een computer te kopen of die er pas een gekocht hebben. Belangstellenden krijgen in het leslokaal aan de Energieweg te zien en te horen wat ze thuis allemaal met
een computer kunnen doen en wat ze er voor nodig hebben. Erg belangrijk, nu steeds meer naar
internet en e-mail wordt verwezen. Vooraf aanmelden is niet nodig.
Beginnerscursus Windows 7
Acht donderdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur,
te beginnen 22 maart. U volgt daarbij een lesboek
waarin de acht lessen precies beschreven staan
en daarmee een prima naslagwerk vormen.
Opfriscursus
Vier woensdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur,
te beginnen 7 maart. Deze cursus herhaalt in vier
lessen het opslaan, het kopiëren, verplaatsen en
downloaden van bestanden. Het gaat daarbij om

het vastleggen van stukjes tekst, foto’s, plaatjes,
muziek en videootjes op een USB stick, op een
CD of DVD of ergens anders in de computer. Voor
herhaling vatbaar.
Cursus fotobewerken
Gebaseerd op Picasa. Acht woensdagochtenden
van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen 21 maart. Ook
hier weer zal het cursusboek gevolgd worden.
Cursus Internet/Email
Zeven dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur,
te beginnen 27 maart. Deze cursus gaat diep in op
de mogelijkheden van Internet Explorer versie 8
en het e-mailprogramma Windows Live Mail versie 2011.
Internetbankieren
Elke laatste vrijdagmorgen van de maand van
10.00 tot 12.00 uur. De eerstvolgende les is op
24 februari. De les behandelt de manier waarop
de Rabobank internetbankieren ondersteunt en
wordt mede begeleid door een medewerker van
de bank. De les is gratis voor rekeninghouders
van de Rabobank. Wel vooraf aanmelden!
Aanmeldingen en inlichtingen:
Geldt voor de reguliere cursussen. Graag elke dinsdag- of donderdagochtend telefonisch tussen 10.00
en 12.00 uur naar 0297- 272720 of per e-mail op
seniorwebdrv@gmail.com
U kunt op die inloopochtenden ook langskomen in
het leercentrum aan de Energieweg 107 te Mijdrecht en kennismaken met de docenten. Surf ook eens
naar de website: derondevenen.seniorweb.nl.

Vanaf nu kunt u
een kabaal opgeVen
ia internet
Via

Misschien wel een geluk dat één
van deze optredens, bij zorgcentrum Zuiderhof, wegens omstandigheden, was uitgesteld.
Bij de overige uitvoeringen bij de
zorgcentra en carnavalsvereniging
de Huts geklutste Kliek in Mijdrecht
werden de meest oudere toeschouwers door het koor onthaald op de
voor hun bekende en soms minder
bekende zeemansliedjes. Dit alles
ondersteund door een voortreffelijke muziekgroep.

Ga naar
www.meerbode.nl
Dirigent Con Huijbreghs zorgde,
met een portie droge humor, ervoor
dat de liederen vloeiend in elkaar
overliepen.
Ook de diverse solisten kregen met
hun uitvoeringen van Nederlandse,
Engelse en Duitse zeemansliederen
een open doekje van het publiek.
De afsluiting was in party- en congrescentrum De Meijert in Mijdrecht
bij een ouderenmiddag geheel verzorgd en begeleid door de vrijwilligers van het Rode Kruis.

en klik op de knop
“opgeven”
een kabaal via
e-mail opgeven
is niet toegestaan!

Ook hier liet een bijna voltallig koor
een stukje nostalgie, afgewisseld
met wat eigentijdse nummers, herleven.

Gratis workshops breakdance en hiphop
Mijdrecht - Ter promotie van de
breakdance en hiphop lessen in
zijn nieuwe dansschool gaf Sylvain
Veldkamp de afgelopen twee weken weer gratis breakdance en hiphop workshops aan enkele scholen
in De Ronde Venen. In plaats van
een normale gymles kregen de kinderen een hiphop- of breakdancles. De kinderen dansten allemaal
enthousiast mee en keken vol verbazing naar de coole breakdance

moves van Sylvain. Alle kinderen
kregen nog een uitnodiging om nog
een proefles te komen volgen. Daar
werd gretig gebruik van gemaakt.
Er zijn nog enkele plekken beschikbaar bij de hiphop- en breakdancelessen en kinderen tussen de 8 en
16 jaar kunnen komende weken nog
instromen. Voor meer info kijk op
www.hiphoplessen.nl of zie de advertentie in de krant.

Groep 8 De Fontein verstopt
zich niet in buurt vrachtwagen!
Mijdrecht - Hein Bakker uit groep
8 van basisschool de Fontein moest
afgelopen vrijdag zijn spreekbeurt
houden. Hij besloot zijn klasgenoten meer te vertellen over vrachtwagens. De verschillende types, de
lengte- en breedte-maten en de
verschillende merken. Ook vertelde hij over de verschillende soorten opbouw, waaronder een kraan
op de vrachtwagen. Het laat zich raden dat zijn keuze voor dit onder-

werp zeer gemakkelijk was, omdat
zijn vader chauffeur is. Als laatste
onderwerp legde Hein de gevaren
uit die vlakbij de vrachtwagen zijn,
de dode hoeken.
Om het iedereen nog duidelijker
te laten zien was zijn vader met de
vrachtwagen van Bouwmaterialenhandel ‘de Bedijking’ uit Mijdrecht
naar school gekomen. De leerlingen
van groep 8 konden even allemaal
eens in een vrachtwagen zitten en

‘oogcontact’ maken via de spiegels.
Ook de juf nam plaats als chauffeur
en zag een gedeelte van haar klas
verdwijnen uit het zicht. Deze groep
8 weet nu één ding zeker: Ik verstop
me niet in de buurt van een vrachtwagen!
Of deze extra les ook geholpen
heeft bij de spreekbeurt is niet bekend, maar het werd in ieder geval
een goed cijfer!
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Conny Bijnen: ‘Zorgen zit
mij in het bloed’
De Ronde Venen - Na bijna 15 jaar
actief te zijn geweest als verpleegkundige in het Johannes Hospitium, het bekende high care hospice
in Wilnis, gaat Conny Bijnen op 29
februari a.s. met pensioen. Een korte terugblik op haar werk in dit bijzondere huis.
Heb je je hele werkzame leven
in de verpleging gewerkt?
Wél tot mijn drieëndertigste. En
daarna zeventien jaar in het bedrijf van mijn man. Dat was ook een
soort zorgfunctie, want wij coachten hostesses voor party’s en bedrijfssessies. Maar ook in die periode trok de hulpbehoevende mens
mij méér dan dat commerciële wereldje. Ik las ergens over een hospice en ik wist het meteen: dat wil
ik ook. Toen ik zo’n vijftien jaar geleden hoorde dat er in Wilnis een hospice werd opgezet, ben ik er achteraan gegaan. Heerlijk om samen
met een groep enthousiastelingen
het huis op te bouwen tot een thuis
voor anderen. Ik kijk daar met ontzettend veel genoegen op terug en
heb er ook echte vriendschappen
aan overgehouden.
Is dat nou wel een vorm
van gezondheidszorg?
Niet echt dus, want werken in een
hospice is werken te midden van
het onvermijdelijke, de dood. Ik heb
dat trouwens als een heel logisch
onderdeel van mijn carrière ervaren. Toen ik als jong verpleegstertje
begon, heb ik voornamelijk aan de
verloskundige kant van de zorg gewerkt. Aan de basis van het nieuwe
leven, zeg maar. En de laatste vijftien jaar in de verpleging van terminale bewoners. Met recht dus ‘the
circle of life’ meegemaakt. En al die
tijd iets kunnen toevoegen aan het
welzijn van mensen, die aan mij en
mijn collega’s waren toevertrouwd.
Dat geeft zo’n heerlijk gevoel. Dat is
echt wat ik onder ‘zorg’ versta.

Wat het werk in het hospice
me heeft geleerd?
Dat het beste in me naar boven is
gehaald. Klinkt misschien een beetje vreemd, maar zo voel ik dat. Iedere dag is anders en iedere dag
vraagt van een verpleegkundige
nieuwe oplossingen voor onbekende vragen. Daar groeit je persoonlijkheid enorm van. Ik voel dat er bij
mijn afscheid straks wel wat emotioneels staat te gebeuren.
Natuurlijk denk ik dat ik daar wel tegen kan hoor, maar zeker weten doe
je het nooit. Er hoeft er maar één te
zijn die even een heel gevoelige
snaar raakt. Zoveel collega’s en vrijwilligers die me de hand schudden
en dat misschien wel voor de laatste keer. Maar er zullen ook banden
blijven bestaan. Dat voel ik.
Zelf ga ik eerst even een paar maanden uitblazen, maar ik ga beslist
daarna vrijwilligerswerk doen in de
zorg. Heb altijd al een heel speciale warmte gevoeld voor mensen met
een beperking en daar ligt in de toekomst mijn liefde: werken als vrijwilliger voor mensen die een beetje aandacht en liefde nodig hebben.
Het zorgen zit me nou eenmaal in
mijn bloed.

Behalve leuk is webloggen ook erg
handig. Men kan vanaf elke plek ter
wereld inloggen en de eigen weblog
bijwerken, mits er natuurlijk een internetverbinding is. “Dus gaat u
voor lange tijd op vakantie dan kan
men iedereen op de hoogte houden

Mijdrecht – De permanente expositie van Atelier de Kromme
Mijdrecht in het Gezondheidscentrum aan de Hoofdweg 1-3 in
Mijdrecht is weer vernieuwd. De expositie biedt een gevarieerd overzicht van het werk van de leden van
het atelier. Het werk van een tweetal leden staat centraal. Daarnaast
worden nog werken van vier andere leden geëxposeerd. De kunstwerken zijn elke werkdag tussen 09.00
en 16.00 te bekijken. De voorjaarsexpositie duurt tot 21 juni a.s.
In de expositie is een centrale plaats
ingeruimd voor het werk van Renate
Nonnekes en Marian van den Heuvel, die beiden een vijftiental werken
laten zien.
Renate Nonnekes woont in Wilnis
en is in 1996 begonnen met het volgen van lessen aan het AKM. Ze begon met aquarelleren waarbij bloemen, natuur en stadsgezichten haar
favoriete onderwerpen zijn. Later is
ze overgestapt op acryl.
Marian van den Heuvel schildert
sinds 15 jaar bij Atelier de Kromme
Mijdrecht. Doordat ze les krijgt van

verschillende gediplomeerde docenten heeft ze kennisgemaakt met
vele technieken en stijlen. Marian
heeft gekozen voor acryl en maakt
de laatste jaren vooral abstracte
werken.
Naast de twee hoofdexposanten is
er werk te zien van Johan van Veluwen-Barneveld, Frans Nijenhuis, Julia Meijering en Agnes Remkes.
Atelier De Kromme Mijdrecht
(AKM) is een vereniging van amateurkunstenaars. AKM verzorgt cursussen en workshops onder deskundige leiding van professionele kunstenaars. Dagelijks wordt er
zowel gedurende de ochtenden, de
middagen als ook ’s avonds gewerkt
in het atelier dat gevestigd is aan de
Energieweg 107 in Mijdrecht.
Meer informatie over de activiteiten
van AKM vindt men op de site www.
atelierdekrommemijdrecht.nl. Daar
kan men ook terecht voor informatie over het lidmaatschap en de mogelijkheden om cursussen te volgen. Op woensdag- en vrijdagmiddag zijn er lessen voor junioren.

Repair Café: Repareerwerkplaats voor iedereen!

maximaal 25 mensen deelnemen.
De aanmeldingen op e-mailadres
degroenevenen@hetnet.nl worden
behandeld op volgorde van binnenkomst. Vol is vol!
De workshop houdt in dat u een
voorgezaagde bijenbungalow in elkaar zet en vult met bamboestokjes, riet en andere materialen waarin de wilde bijen deze zomer hun eitjes kunnen leggen. U moet zelf nog
wel de stokjes zagen en gaatjes boren. De panelen voor de bijenbungalows worden ter beschikking gesteld en voorgezaagd door Bouwbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen. De
Groene Venen zorgt voor materialen, gereedschap en begeleiding. En
natuurlijk krijgt u tips voor de plaatsing van de (onderhoudsarme) bijenbungalow in uw tuin.

Workshop Eigen weblog maken

In deze workshop van twee avonden
leren de deelnemers hun uw eigen
weblog te maken. “Een weblog is
kort samengevat een website waarop u uw persoonlijke verhalen en
foto’s kunt delen met uw familie en/
of vrienden. Het gaat over uzelf, uw
favoriete automerk, het familiefeestje, de geboorte van uw kleinkind of
over de kat van de buren; het maakt
niet uit. U kunt over elk onderwerp
gaan bloggen!”, horen we van docente Sandra Loogman.

Voorjaarsexpositie in
Gezondheidscentrum

Weggooien? Mooi niet!

Workshop ‘Bouw uw
eigen bijenbungalow!’

Wilnis - Sociale media zijn niet
meer weg te denken uit onze huidige informatiemaatschappij. Stichting ‘Paraplu’ stelt inwoners van De
Ronde Venen graag in de gelegenheid om bij te blijven in deze trend
met een cursus ‘Het maken van een
Weblog’.

Met IVN kijken naar
zeevogels in IJmuiden

gebeurt allemaal. Met Kerstmis maken we het, net als thuis, feestelijk
met kaarsen, een kerstboom en extra lekker eten.
Het heeft mij al die jaren het meest
getroffen dat zoveel vrijwilligers, zoveel belangeloos willen doen voor
ons huis. En dat maakte mijn werk
ook zo boeiend. Als verpleegkundige heb je de verantwoordelijkheid
over de zorg in huis en je geeft elke dag sturing aan een vrijwilligersteam. Daar ben ik echt van onder de
indruk. Ik denk dat ik dat straks het
meest ga missen.

Ook een beetje ruimte
voor alledaags plezier?
Oh, ja hoor. Een hospice is een open
gemeenschap waar, net als in de
gewone wereld, tegenslag en verdriet is. Maar waar ook om heel
menselijke dingen heerlijk kan worden gelachen. Vergeet niet dat wij
door onze intense zorg, heel veel
pijn en verdriet bij onze bewoners
en hun familie kunnen verzachten.
En dat er dus ook een verjaardag
kan worden gevierd met een gebakje en een vrolijke noot. Ja, hoor, dat

De Ronde Venen - Help de bijen en
bouw zelf een luxe bijenbungalow.
Op zaterdag 17 maart aanstaande organiseert De Groene Venen in
het kader van de actie NL DOET een
workshop bijenbungalows bouwen.
Wilde bijen zijn belangrijk voor de
bestuiving van bloemen van groente en fruitbomen. Door diverse omstandigheden gaat het niet zo goed
met bijen. De Groene Venen wil de
bijen daarom een handje helpen.
De workshop wordt gehouden onder de Hooikap van de Zorgboerderij Amstelkade aan Amstelkade 61
in Wilnis. Iedereen is van harte welkom, ook kinderen vanaf ca 10 jaar
(met begeleiding). De workshop is
gratis, zal ongeveer twee uur duren
en begint om 10.00 uur. De deelnemers mogen een bijenbungalow
mee naar huis nemen. Er kunnen

Zaterdag 3 maart:

via de eigen weblog, met zowel tekst
als foto’s”, deelt Sandra nog mede.
Voor deze workshop is een goede
basiskennis van de computer en het
internet vereist.
Deelnemers worden verzocht van te
voren na te denken waar hun blog
over moet gaan en nemen toepasselijke foto’s mee op een USB-stick.
De cursus vindt plaats op de maandagen 12 en 26 maart van 20.00 tot
22.00 uur. Kosten: 20,00.
Informatie en Inschrijven
Nadere informatie over deze en andere cursussen en workshops kunt
u vinden in het programmaboekje af te halen bij de ‘Paraplu’ en op de
website www.stichtingparaplu.nl.
Voor aanmelding kan men online inschrijven of een inschrijfformulier worden ingeleverd dat kan
worden gedownload op de website www.stichtingparaplu.nl, of afgehaald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28.
Via e-mail kan men altijd terecht op
info@stichtingparaplu.nl .

De Ronde Venen - Elke tweede
en vierde donderdag van de maand
kunt u tussen 14.00 en 16.00 uur terecht in De Buurtkamer in Mijdrecht
voor het Repair Café. De eerstvolgende is morgen, donderdag 23 februari.
De gezellige ruimte van De Buurtkamer wordt op deze donderdagen
omgetoverd tot een reparatiewerkplaats waar deskundige vrijwilligers
uitgedaagd worden om samen met
u kapotte spullen te herstellen. Het
Repair Café is voor jong en oud en
voor iedereen uit De Ronde Venen.
Ouders met kleine kinderen met kapot speelgoed of kapotte kleding
zijn van harte welkom maar ook jongeren die op technisch gebied willen leren, kunnen bij het Repair Café terecht.
Ook is er een gezellige zithoek waar
de (gratis!) koffie/thee/ranja door
de gastvrouwen wordt verzorgd.
Repareren
Het repareren kan op allerlei gebieden. Huishoudelijke apparaten, verlichting, computers,
klein meubilair, speelgoed maar ook
kleding kunnen gerepareerd worden. Er zijn enkele dames die u allerlei handwerktechnieken kunnen leren en er is een naaimachine waarmee u met hulp aan de slag
kunt. Kortom:
We kunnen heel veel met elkaar repareren waardoor we ook minder
weggooien.

U dient zelf voor onderdelen te zorgen en er staat een giftenpot voor
eventuele bijdrage van verbruik van
lijm, soldeersel, garen en ander materiaal.
Kijk eens rond wat u graag zou willen (laten) repareren en breng het
mee naar het Repair Café want:
Weggooien? Mooi niet!
De komende data voor het Repair
Café zijn: 23 februari, 8 en 22 maart
en 12 en 26 april.
De Buurtkamer ligt aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht. Dit is
een zijstraat van de Anselmusstraat
en de Midrethstraat en ligt vlak achter de parkeerplaats tegenover Hema.
Op de openingsmiddagen kunt u
het Repair Café vanaf 13.30 uur bellen op De Buurtkamertelefoon als u
vragen heeft over reparaties: 0297288466.

Regio - Zaterdag 3 maart organiseert IVN de maandelijkse vogelexcursie. Deze keer is de bestemming IJmuiden om daar op de pier
naar zeevogels te speuren. Soorten
die o.a. kunnen worden gezien: Eidereend, Kuifaalscholver, Paarse
strandloper, Jan van Gent, Brilduiker.
Afhankelijk van het weer en de tijd
wordt een stukje achterland (Kennemermeer) bezocht om daar zangvogels te spotten.
IVN-ers vertellen u graag over de
leefwijze en de achtergronden van
deze vogels. Vertrek om 8.30 uur
vanaf de parkeerplaats bij de Nieuwe Begraafplaats aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis.
Rond 14.00 uur zijn de deelnemers
daar terug. Neem kijker, brood en
koffie mee. Kleed je zonodig warm
aan. Aanmelden is niet nodig. Autokosten worden hoofdelijk omgeslagen.

Als bij erg slecht weer de excursie
wordt afgelast staat dat op die dag
om ca. 7.30 uur op
de site van IVN: www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn
De volgende korte vogelexcursie,
die op het programma staat is naar
‘Het Landje van Geijsel‘ bij Abcoude
op zaterdag 7 april.

Utrecht circa 1500-1850

Lezing over de bevolking
van de provincie
De Ronde Venen - De Historische
Vereniging ’De Proosdijlanden’ heeft
de heer R.N.J. Rommes uitgenodigd
om woensdag 29 februari een lezing
te komen geven over ‘De bevolking
van de provincie Utrecht circa 15001850’.
Ronald Rommes studeerde geschiedenis in Utrecht en promoveerde aan de Universiteit van Amsterdam op een studie over migratie
naar de stad Utrecht. Hij heeft vele
publicaties en boeken geschreven
Op 1 januari 2010 telde de gemeente De Ronde Venen officieel 34.411
inwoners. Samen met de 8789 in
de gemeente Abcoude zijn dat er
43.200. Omstreeks het jaar 1500
zullen er 2500 tot 3000 mensen in
hetzelfde gebied gewoond hebben.
De bevolking is in vijf eeuwen dus
enorm toegenomen.
Binnen de provincie verschillen de
groeicijfers per gemeente en per
woonkern. De heer Rommes gaat
in op de ontwikkeling in het noordwesten van de provincie, de (voormalige) gemeentes De Ronde Venen en Abcoude, in vergelijking met
de rest van de provincie.
Aan de orde komen:
- Hoeveel mensen woonden er op
verschillende tijdstippen en waar
woonden ze?
- Hoe is de groei (of krimp) in bepaalde perioden te verklaren?
- Wat was het verband met de ontwikkeling van de bestaansmogelijkheden?
- Welke rol speelden andere factoren?
- Welke rol speelde oorlogsvoering?

Vindt u het spannend om een indruk
te krijgen hoe onze voorouders leefden en ook zonder moderne apparatuur fantastische prestaties leverden?
Rommes neemt ons mee in het verleden van onze provincie, De Ronde
Venen en Abcoude, en kan daarbij
verschillende geheimen ontrafelen.
De lezing zal gehouden worden in
De Schakel aan de Dorpsstraat 20 in
Wilnis. Aanvang 20.00 uur.

(Bron: CBS, Wikipedia)
18 - 20%
20 - 22
22 - 24%
24% of meer.

Repair Café De Ronde Venen
Iedere 2e en 4e donderdag van de
maand kunnen bewoners van 14.00
tot 16.00 uur met kapotte spullen terecht in het Repair Café De Ronde
Venen in de Buurtkamer Mijdrecht.
Ze kunnen daar zelf aan de slag met
het repareren van hun voorwerp.
Deskundige vrijwilligers zijn aanwezig voor ondersteuning.
Het Repair Café De Ronde Venen sluit aan bij een landelijk initiatief om de afvalberg te verminderen, kennisoverdracht rond repareren te organiseren en ontmoeting
op buurtniveau te stimuleren.

Kaart provincie Utrecht

Lezing bij Vrouwennetwerk
Wilnis - Komende maandag 27 februari verzorgt Vrouwennetwerk afdeling De Ronde Venen een lezing
over middeleeuws Brugge en de
schilder Hans Memling, door mevrouw A.Teunen in de Willisstee,
aanvang 10.00 uur.
Brugge is in de 14e en 15e eeuw
het Rotterdam van Europa, een grote zeehaven met internationale handel en met internationale bewoners.
Een grote zeer rijke stad en een van
de grootste markten ter wereld.
Het was de hoofdzetel van de Bourgondische hertogen, die een groots
imperium in Noord-Europa aan het
bouwen waren vanuit hun moederland Bourgondië.
Vlaanderen was het rijkste gewest
binnen dit Bourgondische rijk. In het

welvarende Brugge werkte de schilder Hans Memling. Uit de buurt van
Frankfurt gekomen streek hij hier
neer. Maakte altaarstukken en reliekschrijn voor het hospitaal van de
Jans broeders en zusters en hij portretteerde rijke Italiaanse kooplieden. Zijn werk is in het Janshospitaal bewaard gebleven en in de 19e
eeuw werd een deel van het Janshospitaal Memlingmuseum.
We zullen eerst door de stad lopen
en de middeleeuwse pracht en praal
bewonderen en vervolgens gaan we
binnen in het Memlingmuseum om
het werk van de schilder te bekijken.
Het belooft een interessante ochtend te worden.
Introducés zijn welkom, zij betalen
2,50 euro.

Fragment van de kaart Blaauw, De Ronde Venen in 17e eeuw

pagina 16

Nieuwe Meerbode - 22 februari 2012

Vierendertigste PK Sport Bosdijkloop
wederom een groot succes
die het meest tot de verbeelding
spreekt. De route voert door het
fraaie landschap van het buitengebied van de gemeente De Ronde
Venen, namelijk door de polder via
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en terug naar Vinkeveen. De halve marathon werd om twaalf uur weggeschoten door sportwethouder David
Moolenburgh van De Ronde Venen.

Vinkeveen - Afgelopen zondag organiseerde Toer Trimclub De Merel
de jaarlijkse PK Sport Bosdijkloop,
met start en finish op de Kerklaan
in Vinkeveen. De Bosdijkloop trok,
ondanks het frisse winterweer, 452
deelnemers; meer dan in alle voorgaande jaren. Neals Strik uit Baarn
heeft de halve marathon gewonnen
met een knappe tijd van 1:14:03. Bij
de dames was de overwinning voor
de Amsterdamse Anja van het Schip
met een tijd van 1:23:15, een persoonlijk record.
Deelname
De deelname aan de 10 kilometer (altijd de afstand met de meeste deelnemers) was nagenoeg gelijk
aan vorig jaar, namelijk 232 deelnemers. De andere afstanden, vooral
de halve marathon en de 5 kilometer, verheugden zich in een toename. De halve marathon had met 133
deelnemers een aanzienlijk deelnemersveld. Ook de 5 kilometer was
met 74 deelnemers goed bezet.
Bij de start was het zonnig en droog,
later bij de halve marathon een hagelbui. Vijf graden, met een stevige noordwestenwind, waardoor
het koud aanvoelde. Dat belemmerde de lopers niet om op alle afstanden volop strijd te leveren. Met
maar liefst 60 “thuislopers” uit Vin-

keveen. Bij elk kilometerpunt stond
een afstandsbord. De lopers waren
blij met deze grote borden langs het
parcours; ze konden hierdoor namelijk regelmatig controleren of ze
nog op schema liepen.

Bij de heren was de winnaar Neals
Strik uit Baarn met een knappe tijd
van 1:14:03. De eerste zes tot zeven
kilometer samen met Michael Woerden gelopen, kop afgewisseld. Na
zeven kilometer had hij een gaatje. Dit langzaam uitgebouwd naar
27 seconden aan de finish. Stukken met tegenwind waren pittig. Het
weer was goed in het eerste deel
van de loop, zonnig en droog, maar
bij kilometer zeventien viel er een
hagelbui. Het was zijn eerste deelname aan deze loop. Neals kreeg
een wisselbeker.
Op de tweede plaats Michael Woerden uit Mijdrecht (1:14:30). De derde plaats was voor Corné Klein uit
De Kwakel (1:19:32).
Bij de dames was de overwinning
voor de Amsterdamse Anja van
het Schip met een snelle tijd van
1:23:15. Voor haar een persoonlijk
record op deze afstand. Zij was oppermachtig en had bij de finish een
voorsprong van bijna drie minuten
op nummer twee. Ook voor haar
was de wind stevig, met name op
de open stukken in de polder. Anja kreeg een wisselbeker.

Carla van Rooijen uit Aalsmeer
werd tweede. Zij was met een tijd
van 1:26:28 sneller dan vorig jaar.
De derde plaats was voor Elizabeth
Barker uit Engeland (1:27:05).
Organisatie
De organisatie bij start en finish, in
De Boei en onderweg liep dit jaar
gesmeerd. Daardoor waren er veel
tevreden gezichten. Bij de finish was
voor het eerst een steiger over de
Kerklaan gebouwd, voorzien van de
tijdklokken. De enthousiaste speaker Peter van Adrichem zorgde voor
een goede sfeer bij de finish. De
prijswinnaars konden weer vertrouwen op een vlotte en snelle prijsuitreiking. Al met al was de 34ste
PK Sport Bosdijkloop een geslaagd
evenement.
De organisatie van dit evenement is
niet mogelijk zonder de vele sponsors, met PK Sport als hoofdsponsor. En verder natuurlijk dankzij de
hulp van veel vrijwilligers, gediplomeerde verkeersregelaars, leden
van TTC De Merel, de EHBO, de
masseur, muziek bij de finish, personeel van De Boei en vele anderen.
En uiteraard de lopers die na het
startschot van David Moolenburgh
door het mooie en landelijke ‘Bosdijk’ parcours in de omgeving van
Vinkeveen liepen.
De 35ste PK Sport Bosdijkloop, een
jubileum editie, wordt gehouden
op de derde zondag van februari:
17 februari 2013.

Jeugdloop
De voornamelijk jeugdige deelnemers aan de kortste afstand, uit
de leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar,
hadden er zin in. De winnaar bij
de jongens was Laurens Burger uit
Mijdrecht (7:10 min.). Bij de meisjes
was de winnares dezelfde als vorig jaar, namelijk Esra Zijderlaan uit
Polsbroek (7:53 min.). Alle kinderen
kregen een medaille als herinnering.
5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer heren was voor Menno Beck uit
Lekkerkerk, in een zeer snelle tijd
van 16:37 min. Bij de dames won de
Mijdrechtse Eveline Zeldenthuis. Zij
had een tijd van 22:12 min.
De afstand van 10 kilometer heeft
altijd een groot deelnemersveld.
De winnaar was Bernard te Broekhorst uit Maastricht met een snelle
tijd van 32:09 min. Bij de dames won
Monique Arkenbout-Andriessen uit
Limmen met een tijd van 39:44 min.

Pas in de derde set was de strijd
werkelijk aan en kreeg de thuisploeg meer vat op de pass enerzijds en er werd beter aan het net
gescoord ook bij het wat minder
mooie verdediging- en opgooiwerk.
Met name Joke Ruizendaal wist met
haar routine het lange blok slim te

Wilnis - De dames volleybalsters
van Veenland draaien een wat
wisselvallig seizoen.
Thuis speelde het team een van de
betere wedstrijden tegen het hoger
geplaatste Spaarnestad uit Haarlem. In de eerste set kwam de pass
bij Veenland niet goed en spelverdeelster Ans Vianen moest hard
werken om er toch nog een goede set up van te maken. De Wilnisse dames keken al snel tegen een
achterstand aan. Aan het eind van
de set leek de tactische wissel van
coach Ruimerman, van spelverdeelster Nel Compier voor aanvalster
Willeke Elenbaas, even te werken en
de achterstand werd voor een deel
ingelopen. Toch haalde Spaarnestad
de setwinst binnen met 20 -25.
In de tweede set startte Veenland
beter en lang ging de stand gelijk
op. Na de stand 16-16 liep Spaarnestad toch weer uit. Een extra aanvalster in de ploeg door Nel Compier voor Babs Kouwenberg te wisselen, mocht dit keer niet baten. De
winst ging wederom met 19-25 naar
het Haarlemse team.
De derde set startte Veenland voortvarend en stonden zij een tijd lang
voor. Spaarnestad had moeite met
de services van Iris Schwegler en
ook de aanvalster Simone van Bolhuis was lekker op dreef. Een inci-

dent aan de zijlijn zorgde even voor
wat beroering. Het thuisteam raakte
van slag en gaf de voorsprong weer
uit handen. Wilnis herstelde zich
nog wel, maar net niet genoeg om
de winst te pakken. Het werd 23—
25.
In de vierde set kreeg Anniek de
Jong te veel last van haar blessure om nog verder te kunnen spelen.
Babs Kouwenberg, die al met een
gevoelige enkel op de bank zat,
moest haar plaats noodgedwongen
innemen, het geen natuurlijk geen
ideale situatie was. Het was daarom niet zo verwonderlijk dat Veenland ook deze set verloor met 17-25.
Ondanks de verloren wedstrijd was
trainer /coach Ruimerman niet ontevreden over zijn dames. Het team
had de winst niet cadeau gegeven
en gevochten voor wat het waard is.
De eerst volgende wedstrijd is op 7
maart, uit tegen KDO.
Overige uitslagen
De overige teams van Veenland waren meer succes vol in deze spelronde. Op donderdagavond wonnen de Meisjes C 1 thuis van Oradi met 3 – 0.
Van heren 1 was de tegenstander
niet gekomen, waardoor zij reglementair wonnen met 4 – 0.
Het tweede heren team won met 4-0
van Amstelveen 4.

Vrijbridgen Bridgeclub ABC

Halve marathon
De halve marathon is de afstand

Sterke service doet
Atalante D2 das om
Vinkeveen - Op vrijdagavond 17-2
stond het tweede damesteam van
VCH uit Hoofddorp tegenover het
tweede team van Haaxman Atalante
D2 (nr 8). Wederom een tegenstander uit de top 4 waar een 3-2 verlies
was gescoord met een matige eerste set, in een mooie opleving in het
3e en 4e bedrijf door het heft in handen te nemen. In dit duel kwamen
de Vinkeveense dames in de eerste
set ook weer vrij gespannen en geforceerd op gang. In de eerste set
was de service pass nog niet eens
zo verkeerd maar op allerlei fronten
werden veel foutjes gemaakt terwijl
VCH ongecompliceerd op gang kon
komen, 14-25 was het magere resultaat. In de tweede set verbeterde het iets, maar de service druk van
het team uit Hoofddorp was stukken
beter en lekker warm gedraaid en
maar weinig passes kwamen netjes bij verdeler Annemarie Bakker
aan waardoor de aanvallers en met
name de middenaanvaller regelmatig niet gevaarlijk genoeg in stelling
gebracht konden worden. De pass
kwam niet goed onder controle ondanks dat de Vinkeveense defensie
herhaaldelijk werd bijgedraaid. Ook
het offensief van de Hoofddorp dames was sterk en vaak snoeihard via
de buitenkant en minder hard door
het midden maar wel van een lange
aanvaller: 16-25 verlies.

Volleybal dames Veenland
Wilnis-Spaarnestad

omzeilen en menig middenaanval te scoren en Marjan Blenk wist
de middenachter veldverdediging
strak te bewaken. Het Vinkeveense team putte kracht uit de groeiende goede momenten, de eigen service werd sterker en lange tijd hield
het team voorsprong. Er werd mooi
gecommuniceerd, duidelijker samen gespeeld en mooie mogelijkheden gezien. Echter in de 20 herpakte VCH zich met een sterke service reeks en wist in een spannende eindstrijd de voorsprong te keren
en de winst wederom binnen te halen met 23-25.

Promotie voor dammers
Kunst & Genoegen

Binnenhalen
Het was net niet, maar het duel was
begonnen en de Vinkeveense equipe wilde toch nog het laatste punt
binnenhalen. Het speelde gelijksoortig aan de eerste set, trainer/
coach Erik Raket bleef de dames
manen vanuit hun posities te blijven spelen, achterspelers niet te ver
naar voren, vrije net spelers bedacht
op het vrije midden, dat door de tegenstanders steeds vaker bestookt
werd in plaats van de harde maar nu
gekende aanvallen. Het was wederom spannend en min of meer gelijk opgaand tot tegen de 20, en een
mooie service reeks van VCH de 2125 vrij snel op het bord draaide.
Even twee weken pauze om wat onderdelen bij te spijkeren, de volgende wedstrijd is op dinsdag 6 maart,
uit in Amsterdam tegen Xenon D1
(10e). Thuis werd in een spannende strijd nipt met 2-3 verloren en zoals het er nu naar uitziet zal dit de
eerste wedstrijd zijn dat de voltallige
10 dames van dames 2 zullen aantreden.

Regio - De topper tussen de nummers 1 en 2, K &G en Almere, heeft
geen kampioen opgeleverd. De
wedstrijd eindigde in een gelijkspel, waardoor in de laatste bondswedstrijd de beslissing pas zal vallen. Maar omdat Almere dan tegen
de nummer 3 Haarlem moet spelen, zal K&G zeker bij de eerste twee
teams eindigen, wat genoeg is voor
promotie naar de hoofdklasse van
Noord-Holland.
Invaller Piet Terlouw, op de plaats
van Rene de Jong, had clubgeschiedenis kunnen schrijven als
hij maandagavond zijn partij in ’t
Fort De Kwakel had gewonnen. Hij
kreeg een grote kans om te winnen
en daarmee het kampioenschap in
de wacht kunnen slepen. Maar Piet
gaf bij een mooie combinatie twee
schijven teveel weg, zijn tegenstander kon daarom nipt naar remise afwikkelen. Kopman Adrie Voorn had
toen al remise bereikt in een matte partij. Wim Keessen kwam ook
tot een puntendeling, maar Wim
was na afloop van zijn partij teleur-

gesteld omdat in de analyse bleek
dat Wim schijfwinst had kunnen afdwingen. Wederom bleef nestor Piet
van der Poel tot laat in de avond in
de damring achter. Deze ring werd
gevormd door al de overige dammers die nieuwsgierig waren naar
de afloop. Eerst stond Piet niet zo
goed (Almere kampioen) later beter
(K&G kampioen). Maar ook kwam
de klok weer om de hoek kijken, Piet
had in het eindspel te weinig tijd om
zijn voordeel winnend uit te buiten.
Na een meeslepend gevecht eindigde deze partij toch in remise en
het duel tegen Almere in een gelijkspel. De beslissing om het kampioenschap zal daarom pas over een
maand in Purmerend vallen. Winst is
voor K&G voldoende voor het kampioenschap, een gelijkspel zal waarschijnlijk een beslissingswedstrijd
op leveren.
Dit is afhankelijk van de uitslag Almere tegen Haarlem, maar de zekere promotie is alvast een felicitatie
waard voor de damclub uit De Kwakel.

Regio - Donderdag 16 februari was
er de tweede ronde vrij bridgen,
volgende week wordt er weer een
competitieronde gespeeld en gaat
het dus weer om de knikkers.
Dat er vrij gebridged werd was ook
wel te merken, niet zozeer aan de
uitslag, maar wel aan de manier
waarop gespeeld werd. Er werd ontspannen gebridged, door een enkeling wel zeer ontspannen.
Het viel wel op dat degene die na de
tweede cyclus gepromoveerd zijn,
nu als laatste in hun lijn zijn geëindigd, dat geeft toch te denken over
de aanstaande competitie.
Helaas was er op het laatste moment nog een afzegster, zodat de
wedstrijdleiding nog andere loopbriefjes moesten produceren en er
ook een stilstaande ronde was in de
B-lijn. Voor aanvang van het bridgen werd Roel v.d. Knaap nog even
in het zonnetje gezet, omdat hij met
Greet de Jong met grote overmacht
de tweede cyclus gewonnen had en
vorige week helaas verhindert was.
Hij nam bescheiden als hij is, in stilte de prachtige bokaal (was het echt
goud Roel?) in ontvangst. Er werd
aan 13 tafels gebridged. Zeven in de
A-lijn en zes in de B-lijn, met wel in
de B-lijn een stilzitter.

Jeannet Vermey met 64,24 %, waarschijnlijk was dit paar niet op de
hoogte dat er een vrije ronde gespeeld werd. Tweede werd het paar
Miep v.d.Hoek en Nel v.d. Neut met
58,68 %, dit paar speelt altijd zeer
geconcentreerd, of er vrij of voor de
competitie gespeeld wordt maakt
niet uit.
Derde werden het paar Greet de
Jong en Roel Knaap met 57,29 %,
zij blijven maar doorgaan met hoge
scores te behalen.

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het paar Addie de Zwart en

Volgende week is er weer competitie Bridge en gaat het weer om de
punten.

B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Snel en Lenie
Veninga met 57,50 %, dit paar raakt
steeds beter op elkaar ingespeeld,
wat de uitslag laat zien.
Tweede werd het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 56,25
%, duidelijk een paar dat zo snel
mogelijk weer in de hoogste lijn wil
spelen en daar ook de potentie voor
heeft, maar ongelukkig was door de
vakantie van Nelly.
Derde is het paar Leny van Noort en
Phini Sutter met 55,21 %.
Het is opvallend dat deze week geen
van de vijf echtparen in de prijzen
viel, ik zal trachten uit te vinden
waar dat aan zou kunnen liggen.

Bowlen voor mensen met
een beperking
Mijdrecht - De Bowling Vereniging
Mijdrecht organiseert in samenwerking met Sportservice Midden Nederland een eerste bowlingavond
voor zgn. G-Bowlers in de Bowling
Mijdrecht, Ontspanningsweg 1A te
Mijdrecht. Het is de bedoeling dat
de deelnemers onder begeleiding
van ervaren bowlers gaan bowlen en daarmee kennismaken met
de bowlingsport. Het bowlen is bedoeld voor volwassenen met een lichamelijke (of verstandelijke) beperking. Deze kennismaking met
het bowlen vindt plaats in de bowling Mijdrecht op maandag 5 maart
2012 van 19.30 uur tot 20.30 uur.
Deelname kost 5 euro per persoon
(cash te betalen op de dag zelf). 5
Maart is de aftrap voor G-bowlen op

de maandag avond eens in de vier
weken. Bowlen is een sport die gezamenlijk gespeeld kan worden met
valide en invalide mensen. Wellicht
een visie voor de toekomst is indeling in de reguliere competitie de elke week wordt gespeeld.
Aanmelden is wenselijk bij Frans
Schulte, tel. 0348-414629, maar niet
noodzakelijk. U kunt gewoon op
5 maart komen.
Voor informatie over deze avonden
kunnen belangstellenden contact
opnemen met Frans Schulte via het
genoemde telefoonnummer of via
email: fmjschulte@casema.nl, danwel via tel. 0297-282957.
E-mail: riet.helmig@tiscali.nl
www.bvmijdrecht.nl/bvm/contact/.
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Aanstaande zondag 26 februari:

Winst in laatste thuiswedstrijd
Vinkeveen - De Vinken 1 heeft zaterdag opnieuw goede zaken gedaan. Tegen het bijna gellijkwaardige Fluks uit Noordwijk was het één
helft spannend. Na de rust stonden de bezoekers ruim een kwartier droog. De intussen opgebouwde marge was voldoende voor de
Vinkeveense winst: 16-14.
Honderdste van Rudy Oussoren
Voorzitter Henk Kroon kon in zijn
aankondiging verklappen dat Rudy Oussoren alweer zijn honderdste competitiewedstrijd ging spelen
voor de Vinkeveense hoofdmacht.
Samen met Kelvin Hoogeboom, Silvia Oussoren en Joyce Kroon begon
Oussoren als vanouds in de verdediging. Fred Straatman had Melanie Kroon en Mariska Meulstee en
de beide Peters (Kooijman en Koeleman) weer geposteerd in de aanval.
De D2-pupillen vormden het enthousiaste team van de week en deze jongelingen kregen zeker waar
voor hun aansporingen.
Na het kringgesprek van Fluks en
het handjeklap van de Abn-Amroploeg zag het publiek overigens wel
een slordige wedstrijdstart. Diverse plaatsfouten in de Vinkenaanval
wogen niet op tegen de goede rebound in de verdediging. Het werd
0-1 voor Fluks.
Een benutte vrije bal (Mariska
Meulstee) leverde 1-1 op en van
afstand nam Noordwijk opnieuw
een voorsprong: 1-2. Ruud Oussoren kon na een fraaie rebound van
Kelvin Hoogeboom in de tiende minuut 2-2 maken. Mariska Meulstee
knalde van afstand de 3-2 erover
heen, maar een simpele omdraaibal
bracht Fluks weer op gelijke hoogte.
Een mooi uitgespeelde aanval resulteerde in een knappe uitwijktreffer
van Silvia Oussoren, direct gevolgd
door een keurige uitwijkbal van Kelvin Hoogeboom.
Na de 5-4 tilde Mariska Meulstee
halverwege de eerste helft de thuisploeg weer naar een tweepunten
voorsprong. Tot aan de rust speelde
Fluks echter net even wat feller, leper en brutaler. Via 6-6 kwamen de
bezoekers op 6-8. Maar nog op slag
van rust scoorde Rudy Oussoren de
belangrijke aansluitingstreffer.

Gebroken
De tweede aanval wist opnieuw met
vlot samenspel de tegenstander te
verschalken. Kelvin Hoogeboom
rondde een fraai uitgespeelde aanval keurig af en kort daarna knalde de gewezen Mijdrechtenaar ook
nog eens 12-8 door het plastic.
Nadat ook Peter Koeleman een
strafworp meekreeg (score Mariska) leek de tegenstand gebroken.
Tot zeven minuten voor tijd bleef de
marge erg ruim. Maar juich nooit
te vroeg. Een mooie doorloopbal
van Kelvin Hoogeboom bracht de
thuisploeg op 14-9. Silvia Oussoren maakte haar derde en Melanie
Kroon rondde de Vinkeveense overheersing keurig af door van afstand
16-10 te scoren.
De laatste treffers van Fluks (waaronder twee stippen) tellen nog
slechts voor de statistieken. Met 1614 konden de Vinkeveners opnieuw
twee punten bijschrijven.
De komende twee weken is er geen
programma. De laatste zaalwedstrijd speelt De Vinken 10 maart uit
tegen Fiks in Oegstgeest.

Bekeravontuur voor meiden
CSW MF1 duurt voort!
Wilnis - Afgelopen weken kon er
door het winterse weer slechts 1x
getraind worden op het kunstgras
van CSW. Maar na al dat sneeuwen ijspret kon er afgelopen zaterdag
gelukkig weer gevoetbald worden.
Op het programma stond de kwartfinale voor de KNVB beker. Al vier
jongensteams op rij werden er door
CSW MF1 verslagen. De tegenstanders werden steeds sterker en groter. Zoals zaterdag morgen vroeg
wel bleek bij aankomst in Huizen
bij Zuidvogels F7. In de eerste helft
was er sprake van licht speloverwicht van Zuidvogels. CSW had iets
meer tijd nodig om in het spel te komen. Het was dan ook een aanval
van Zuidvogels, waarmee 1-0 op het
scorebord kwam. Het was dezelfde
grote aanvaller die onhoudbaar de
2-0 inschoot. Na rust had CSW de

wind mee en kwamen de meisjes
sterk uit de startblokken. Wat ook al
in eerdere wedstrijden werd opgemerkt is dat CSW conditioneel sterk
is en met hun inzet als team daar in
de tweede helft hun voordeel mee
weet te behalen.
Uit een hoekschop en goed afspelen was het Noa die 2-1 scoorde en de spanning terugbracht. Nu
was het CSW die met goed samenspel de wedstrijd bepaalde. Met
een hard afstandsschot van Donna werd het 2-2. En daar bleef het
niet bij. Het was Quincy die goed
stond opgesteld en 2 minuten voor
tijd het winnende doelpunt binnenschoot. Eindstand 2-3 voor CSW en
een plaats in de halve finale van de
KNVB beker. Wat een spannende
en sportieve wedstrijd. Top gedaan
meiden!

De Ronde Venen - Hoewel de winter nog lang niet voorbij is, maakt
toerfietsclub De Merel zich al weer
op voor het voorjaar. Traditioneel
begint De Merel het seizoen met de
Openingstocht. Bij deze eerste tocht
fietsen alle leden, snelle en minder
snelle, met elkaar in een rustig tempo in één groep.
De Openingstocht vindt plaats komende zondag 26 februari. Ook als
niet-lid bent u welkom om mee te
fietsen. De start is bij Eetcafé De
Schans in Vinkeveen.
Fietsvereniging De Merel heeft voor
het komende seizoen weer een
mooi programma opgesteld.
De club organiseert veel tochten
waarbij iedereen, lid of geen lid, van
harte welkom is. Er zijn groepstoertochten waarbij in twee groepen
wordt gereden. De ene groep houdt
een tempo van maximaal 30 kilometer per uur aan, de andere doet het
wat rustiger met ongeveer 26 kilometer per uur.
Daarnaast zijn er zogenaamde vrije
toertochten. Dat zijn uitgepijlde
toertochten waarbij iedereen zijn of
haar eigen tempo rijdt. Van de recreatieve fietser die graag een afstand van 30 kilometer rijdt tot de
prestatieve fietser die zijn hand niet
omdraait voor een afstand van 150
kilometer. Iedereen kan meedoen
aan deze tochten. De Rabobank
Molentocht is met vier afstanden op

20 mei de eerste vrije toertocht van
het seizoen. Noteer deze datum alvast in uw agenda!
Fietst u graag met anderen? TTC De
Merel heeft voor iedereen wel een
geschikte groep om in mee te fietsen. Zondagochtend om 8.30 uur
zijn er de clubritten van 60 tot 80 kilometer, met verschillende snelheden. Op donderdag start er om 9.30
uur een groep senioren; zij fietsen
een afstand van 100 kilometer en
houden halverwege een koffiestop.
In het zomerseizoen is er ook op
woensdagavond een clubtocht van
50 tot 60 kilometer.
Bent u een beginner en wilt u eens
meemaken of toerfietsen iets voor
u is? Dan is het Fiets-Fit programma geknipt voor u. Het programma
bestaat uit zes zaterdagochtenden
waarbij ervaren toerfietsers u tijdens
het rijden van een tochtje de kneepjes van het toerfietsen bijbrengen.
U hoeft hiervoor geen lid te zijn; dat
kunt u later zelf bepalen.
Alle fietstochten (zowel groepstochten als vrije toertochten) worden in
de media aangekondigd. Dat geldt
ook voor het Fiets-Fit programma.
Kijk voor het programma en meer
informatie op www.ttcdemerel.nl.
Openingstocht: aanstaande zondag
26 februari, start 09.00 uur (melden
vanaf 8.30 uur)
Plaats: Eetcafé de Schans, Uitweg 1,
Vinkeveen.

Veenlopers lopen
Vinkeveense Bosdijkloop

Marge
Wat Fluks in de kleedkamer besproken heeft zullen we nooit weten,

Korfballers De Vinken A1
stunten tegen koploper
Vinkeveen - Nadat De Vinken A1
vorige week verloren had van OKV
A1, konden ze afscheid nemen van
het idee, dat ze wel eens kampioen
konden worden. De derde plek zou
nu waarschijnlijk het hoogst haalbare zijn. Maar dan mogen er in
de laatste wedstrijden niet al teveel
punten verspeeld worden. En dat is
geen gemakkelijke opgave, want de
wedstrijden tegen de nummers 1 en
2 staan nog op het programma.
Afgelopen zaterdag kwam Apollo A1, de huidige nummer 1, op bezoek. De vorige wedstrijd tegen
Apollo A1 werd kansloos verloren
met 14-6. Apollo A1 is een ploeg
met hele goede heren, die niet alleen razendsnel zijn, maar ook van
afstand raak knallen. De dames zijn
van mindere kwaliteit en daar lagen
dan ook de kansen voor De Vinken.
Met Marriëlle Wilde, Nelly Huizinga, Jesper Rijnders en Melvin Pauw
op de bank, begon de equipe van
makelaardij Witte in hun vertrouwde opstelling. In de aanval stonden Mark de Haan, Johan Huizinga,
Annick Stokhof en Eva Hemelaar.
De verdediging bestond uit Pascal Hoogeboom, Jelle Mul, Emese
Kroon en Nelly Huizinga. In de voorbespreking werd duidelijk gemaakt
dat de spelers van deze wedstrijd
moesten genieten. Dit zijn de wedstrijden waar je het voor doet en dit
soort wedstrijden maakt je een betere korfballer. De wedstrijd begon
rustig. Na diverse kansen gemist te
hebben kon de thuisploeg de score openen. Het was Mark de Haan
die met een ver afstandschot de 1-0
maakte. Apollo A1 was op zoek naar
de gelijkmaker en kon steeds gevaarlijk doorbreken. Toch was het
weer De Vinken A1, die de score uitbreidde en via een kansje van opnieuw Mark de Haan de 2-0 maakte.
De Vinken had Apollo A1 aardig in
toom. Desondanks kwamen ze wel
op 2-1. De Vinken A1 liet zich niet
van de wijs brengen en met goed en
verzorgd aanvalspel bestreden ze de
tegenstanders. Een verdiende strafworp van Nicky Kroon werd verzilverd door Emese Kroon: 3-1. Nadat Apollo A1 de 3-2 maakte, volgde een schitterende aanval van de
thuisploeg die werd bekroond door
een afstandschot van Eva Hemelaar:
4-2. De Vinken liet de bal geduldig
rondgaan en koos het juiste moment om toe te slaan. Maar Apol-

Openingstocht TTC De Merel

maar er kwam een heel ander team
de tweede helft spelen. Het eerdere elan was er uit. Het relaxte spel
maakte plaats voor gehaast ‘gedoe’
en doordat De Vinken goed in de
wedstrijd kwam was het even gedaan met de Noordwijkse scoringskracht.
Silvia Oussoren scoorde van afstand, Mariska Meulstee vanaf de
stip (nadat Peter Kooijman door
twee man verdedigd werd) en Peter Koeleman tekende van afstand
10-8 aan.

lo kwam steeds beter in het spel en
er volgde een fase waarin de bezoekers op voorsprong kwamen: 4-5.
Ondanks deze tegenslag bleef De
Vinken haar eigen spel spelen. Gevarieerd en niet alleen gericht op
het schot. Vlak voor rust werd deze strijdwijze beloond middels een
strafworp die werd benut door Mark
de Haan: 5-5. In de rust kreeg de
ploeg een groot compliment. Ze
speelden goed, alleen verdedigend
kon het beter. De heren van Apollo liepen er af en toe zo langs en dat
moest voorkomen worden. De opdracht was om verder gewoon lekker te blijven ballen en op elkaar te
vertrouwen. Na de rust kwam Apollo
trefzekerder uit de kleedkamer. Ze
liepen binnen vijf minuten weg naar
5-7 en het was duidelijk dat Apollo het heft in handen nam. Het was
zaak dat De Vinken A1 rustig bleef
korfballen en zich door deze achterstand niet van de wijs liet brengen. Mark de Haan gaf een schitterende pass op de doorgebroken Annick Stokhof en die doorloopbal verzilverde ze ook: 6-7. Het publiek genoot met volle teugen, want dit was
een wedstrijd waarin van alles gebeurde: emotie, vreugde, teleurstelling en gedrevenheid. Na een aantal
kansen gemist te hebben, wist Annick Stokhof uiteindelijk wel de gele
kunststof korf te vinden. Een kansje werd benut, 7-7. De thuisploeg
kwam weer langzaam op stoom,
maar Apollo A1 liet zien over een
uitmuntend team te beschikken,
het werd 7-9. De vraag was of De
Vinken A1 weer terug kon komen.
Het antwoord was positief. De ploeg
toonde wederom veerkracht en Eva
Hemelaar scoorde via een mooi afstandschot 8-9. Maar ook de bezoekers scoorden: 8-10. Nadat De Vinken via een strafworp, die benut
werd door Emese Kroon, op 9-10
was gekomen, was het weer Apollo
A1 dat op twee punten verschil wist
te komen: 9-11. Nadat Annick Stokhof twee keer achter elkaar foutief
afgestopt werd, kon Mark de Haan
tot twee keer toe een strafworp scoren en de stand op 11-11 brengen.
Een zeer spannende slotfase brak
aan. Maar ook een rommelige fase met veel plaatsfouten aan beide
kanten. Gelukkig bleef het 11-11 en
had de ploeg een welverdiend punt.
Een prima prestatie na een zeer
spannende en fraaie wedstrijd.

De Ronde Venen - Om 12.00 uur
loste wethouder van sport David Moolenburgh op de Kerklaan
in Vinkeveen het startschot van de
Bosdijkloop. Hij zorgde er daarmee
voor dat in totaal maar liefst 447 lopers in beweging kwamen voor respectievelijk de halve marathon, de
10 km, de 5km en de kinderloop
over 1,7 km. Het perfect door TTC
De Merel georganiseerde evenement was daarmee een groot succes. Uiteraard liet een groot aantal
Veenlopers deze thuiswedstrijd niet
aan zich voorbij gaan.

Leeuwen deed dat bij de Masters
45. Hij finishte in een mooie 1.26.54.
Frans Woerden was ‘de koning van
de Bosdijkloop’ in 2000 en 2001.
Hij finishte nu in 1.29.07. Voor Henny Kooijman was het een zeer succesvolle loop. Hij liep een schitterend nieuw persoonlijk record met
een tijd van 1.34.39. Andere Veenlopers op de halve marathon: Jos van
den Bosch 1.38.09, Kees Lindhout
1.38.20, Gert van der Geest 1.38.59,
Rene Rijkeboer 1.43.06, Herman van
’t Schip 1.44.14, Leo van Diemen
1.44.28 en Dennis Boon 1.44.40.

De halve marathon is al jaar en dag
de hoofdafstand van de Bosdijkloop.
De loop ontleent z’n naam aan het
recreatiegebied wat op 13 km wordt
gepasseerd. Want verder is het voor
een groot deel het open buitengebied tussen Vinkeveen en Nieuwer
ter Aa dat de deelnemers aan de
halve marathon krijgen voorgeschoteld. De wind en de aangekondigde winterse buien hebben dan vrij
spel. Gelukkig bleef het bij één winterse bui; alleen voor de meeste lopers wel op het open gedeelte van
de Korenmolenweg.

10 kilometer
Op de 10 km vielen er ook persoonlijke records te noteren. De enthousiaste speaker (en tevens trainer van
de Veenlopers) Peter van Adrichem
zag Jaco de Ruiter al na 39.30 weer
terugkeren van zijn ronde langs Zuiderwaard en Westerheul en over
Demmerik en Donkereind. Hij was
daarmee 10 seconden sneller dan
z’n oude toptijd. Ook Jos Bunschoten liep een pr. Gehaasd door Johan
Baas (41.19) liep hij naar een mooie
41.21. En Richard Zeldenthuis haalde maar liefst een minuut van z’n
oude toptijd af: 46.02.
Andere Veenlopers op de 10 km:
Mark Baas 40.37, Theo Noij 42.25
(4e Masters 55), Bert van Diemen
43.12, Karin van Waveren 47.20,
Rob van Zijtveld 48.31, Henk Regelink 49.45, Frank Klokkers 52.28 en
Yvonne van Zalingen 59.35.

Afstend
De Veenlopers deden het goed op
de langste afstand. De tweede plek
bij zowel de senioren, Masters 35
als Masters 45 ging naar een Veenloper. Michael Woerden (2e Masters
35) moest wel zijn titel van vorig jaar
(en 2009 en 2010) afstaan aan Neals Strik uit Baarn. Dat was echter
geen schande; Neals liep nog niet
zo lang geleden 2.18 op de hele marathon. Michael hield hem tot de finish op de Kerklaan in zicht. Hij finishte op 25 seconden in 1.14.25.
Ricardo van ’t Schip liep een goede
halve marathon. Hij behaalde een
mooie tweede plek bij de senioren
in een tijd van 1.21.24. Willem van

Op de 5 km zorgde Eveline Zeldenthuis voor een mooie verrassing. Zij
behaalde namelijk een schitterende
overwinning. Eveline was met haar
tijd van 22.12 17 seconden sneller
dan haar directe opponent. Andere Veenlopers op de 5 km: Leo Kok
20.35, Aad van ’t Hart 24.58, Erik
van Waveren 26.54 en Atie Wesseling 30.49.

Valentijn en Koperberg
door naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café
de Merel te Vinkeveen hebben Theo
Valentijn en Harry Koperberg flink
uitgehaald door hun partijen overtuigend te winnen van Gerry Holzken en Anton Berben die zijn favorietenrol geen moment waar kon
maken.
Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Bart Hoffmans,
Thijs Hendrikx, Bert van Walraven, Wim Bakker, Frank Witzand
en Heny v.`t Hul.Op zondag kwamen daar nog bij Jan van Veen en
Jos Lugtigheid. Martien Heijman,

Jac de Leeuw, Bert Fokker,Dirk –
Jan v.Barneveld, John Vrielink, Gerrit Schuurman, Joop Luthart en Wim
Dokter waren de verliezers in deze eerst ronde, geplaatst waren al
Thijs Hendrikx, Bart Hoffmans, Ronald Schoonhoven, Henk Doornekamp, Ton Driehuis, Ed van Heuven,
Wil Bouweriks en Gijs Rijneveld we
kunnen nog enkele spelers plaatsen
voor dit driebanden toernooi om de
kampioen van verleden jaar Ed van
Heuven te verslaan, opgeven kan in
Café De Merel Arkenpark MUR 43
te Vinkeveen tel. 0297-263562 of per
mail: thcw@xs4all.nl

Atlantis A2 kampioen met
monsterscore van 28-13!
Mijdrecht - Zaterdag 18 februari 2012 was ‘D-Day’ voor de Atlantis A2; bij winst zou de Mijdrechtse ploeg kampioen zijn. Atlantis A2,
gesponsord door Hassing Rioolservice, moest aantreden tegen Haarlem A2. De wedstrijd werd gespeeld
om 19.10 in Sporthal de Phoenix in
Mijdrecht.
De vorige wedstrijd tegen Haarlem
werd door Atlantis gewonnen met
2-14, maar de ploeg wist dat men
deze tegenstander niet moest onderschatten! Het zou zonde zijn als
deze kampioenswedstrijd werd verloren. Coach Chantal Poolman kon
niet bij de wedstrijd aanwezig zijn,
maar Auke van der Zijden was bereid gevonden om haar te vervangen. Ondertussen was de tribune
volgestroomd en onder het geluid
van toeters en bellen kon de wedstrijd beginnen. Voor Atlantis begonnen in de aanval Robin van ’t
Schip, Kariem Khalifa, Robina van
Senten en Willemijn Schouten en
in de verdediging Timo Jongerling,
Niels van Oudernallen, Iris Façee
Schaeffer en Eva Haspels. In het begin van de wedstrijd ging het gelijk
op naar een stand van 3-3, de doepunten van het Mijdrechtse team
werden gemaakt door Robin, Timo en Willemijn. Toen kreeg Atlantis A2, gesponsord door Hassing Rioolservice, de smaak te pakken en
liep de ploeg uit naar 7-3 via scores
van Iris, Niels en Robina(2x). Atlantis miste daarna wat scherpte waardoor Haarlem terug kon komen naar
8-6. Dit liet Atlantis niet op zich zitten en de ploeg scoorde weer. Een

mooi doelpunt om te benoemen was
een samenwerking van Niels en Timo; Niels ving de bal, maar moest
voorkomen dat hij buiten de lijnen
zou belanden en gooide de bal naar
achteren, precies in Timo zijn handen en die scoorde! Het publiek
ging helemaal uit zijn dak! Dit alles
had tot gevolg dat het bij rust 1410 stond.
In de rust kreeg Atlantis te horen dat
men niet moest denken dat er al gewonnen was, maar dat men moest
blijven volhouden. Ook al zou de
ploeg in een dip belanden waardoor
niet alle ballen door de korf zouden
vallen, het doel voor de tweede helft
was om de 20 doelpunten te halen.
Maar in de tweede helft was er
geen dipje, Haarlem A2 wist na de
rust slechts drie keer te scoren, terwijl bij Atlantis A2 de doelpunten
maar bleven komen! Het spel verliep vloeiend, er werden veel kansen gecreëerd en die werden later
ook afgemaakt! Na het laatste fluitsignaal (stand 28-13) was het zeker:
Atlantis A2 is kampioen! De ploeg
wil het publiek graag bedanken; zoveel mensen zorgde voor een goede motivatie! Atlantis A2 mag trots
zijn, want veertien doelpunten per
helft word niet vaak gehaald! Na de
wedstrijd was er in de kantine gelegenheid om een lekker stukje taart
te eten.
De vele doelpunten werden gemaakt door: Timo (7x), Willemijn
(5x), Iris (3x), Niels (3x), Robina (3x),
Eva (2x), Lusanne (2x), Kariem, Matthijs en Robin (ieder 1x).
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Helaas wederom verlies
voor dames Atalante D1

Argon E3 bij Remy Bonjasky Academy
Mijdrecht - Na vorige keer bij PK
Sport al “Kick en Fun” gedaan te
hebben, ging Argon E3 deze keer
voor het echte werk. De E3 was zaterdagochtend namelijk in Almere te gast bij Remy Bonjasky, maar
liefst drievoudig wereldkampioen

K1. K1 is een combinatie van karate, kungfu en kickboksen. Na een
stevige warming-up waarvan menig voetballer normaliter zou omvallen, hielden de mannen van de E3
het prima vol en mochten zich onder professionele begeleiding uitle-

ven op de bokszakken. Een geweldige ervaring voor deze sportieve
spelers en tevens een prima alternatief in deze periode van afgelaste wedstrijden. Met ondermeer dank
aan Marvin en Remy van de Remy
Bonjasky Academy.

Biljartfederatie De Ronde Venen
met tweede helft competitie gestart
De Ronde Venen - De 2e helft van
de competitie wordt gespeeld in 2
poules met 11 teams. Er worden
dus 10 rondes gespeeld. De kampioen van elke poule spelen een barrage tegen elkaar. De winnaar van
deze barrage speelt om het algeheel kampioenschap tegen de winnaar van de 1e periode. Deze winnaar is DIO. In beide poules zijn er
3 ploegen gestart met een 7-2 overwinning en 2 ploegen met een 5-4
zege. Uiteraard valt er nog niets
te zeggen over de afloop van deze
competitiehelft, maar spannend zal
het zeker worden. Jamal Banmousa
was de meest opvallende speler uit
deze ronde. Hij had met 15 beurten
de kortste partij en met 12 caramboles de procentueel hoogste serie
van de week = 34,29%..
POULE A:
De Kuiper/van Wijk won moeizaam
met 5-4 van De Kromme Mijdrecht
1. Kees de Zwart was in 20 beurten
te sterk voor John Oldersma. Nico
Koster was na een sterk begin Gerrit Schuurman de baas. Lanette Engel (zie foto) verraste vriend en vijand maar in het bijzonder Martien
Heijman. Met een sterk slot liet Lanette Martien kansloos.
APK Mijdrecht 1 was met 7-2 De
Vrijheid/Biljartmakers de baas. Cor
Ultee, René Hoogeboom en Henny
Versluis zorgden dat de punten in
Nieuwer ter Aa bleven.
De Springbok 2 liet De Merel/Heerenlux 2 met 2-7 vertrekken. Een
spannende partij speelde Dorus van

der Meer tegen Jan van Veen. Dorus
was na 25 beurten net iets eerder
uit dan Jan. Cees Hemmer haalde
met een ruime zege op Evert Oudhof enige Hoefse punten.
De Paddestoel 2 won nipt met 5-4
van APK Mijdrecht 4. Willem van
der Graaf had in 22 beurten Jim
van Zwieten te pakken. Stefan Vos
en Arjan Bosman zorgden voor de
winst van De Paddestoel 2.
Cens 2 verloor met 2-7 kansloos
van DIO. Paul Schuurman won in 23
beurten van een op het eind sterk
spelende Chris Esser. Jos Bader had
maar 23 beurten nodig tegen een
teleurstellende Herman Turkenburg.
POULE B:
Stieva Aalsmeer startte zwak met
2-7 tegen De Kromme Mijdrecht 2.
Ton Bocxe won met een sterk slot
van Eric de Vries. De grote man was
Jamal Banmousa. Hij denderde in
15 beurten over een “arme” Lucia
Burger heen.
Bob’s Bar maakte met 7-2 tegen
APK Mijdrecht 2 de bedoelingen
van de 2e helft duidelijk. Richard
Schreurs had in 21 beurten Bobby de Boer aan zijn zegekar gebonden. Erik Spiering was een maatje
te groot voor Bertus Oostveen. Bob
van de Kolck won het duel van de
“jonkies” tegen Nico Zaal.
De Springbok 1 was in mineur met
2-7 tegen De Merel/Heerenlux 3.
Hans van Rijn, Wim Berkelaar en
Cor van Wijk namen de punten mee
naar Vinkeveen. Wim Holla redde de
eer voor de Hoefenaren.

De Paddestoel 3 won nipt met 5-4
van De Merel/Heerenlux 4. Wim
van der Linden had maar 20 beurten nodig tegen Jonathan van Diemen. Gijs van der Vliet zorgde voor
de overige 2 punten van De Merel/
Heerenlux 3. Michel Bak en Ralph
Dam waren met de winst goed voor
het extra punt van De Paddestoel 3.
Cens 1 verloor met slechts 4-5 van
De Schans.
Henk Doornekamp speelde een fantastische partij tegen een heel goed
spelende Joop Luthart . Na 18 beurten kwam Joop maar 7 caramboles
tekort tegen Henk. Dirk van Yperen
zorgde met een ruime zege op Vincent Roeleveld voor het extra punt
van De Schans.

en Aisha Keijman deed zijn best en
kwam tot scoren met een wegtrekbal van Casper. Hij had er vertrouwen in en scoorde er ook nog een
schot achterna. Het was toen 2-2 en
er werd weer gewisseld. Na de wissel scoorde Sarina een doorloopbal,
maar helaas deed de tegenstander
dat ook. Weer werd er gewisseld en
stond het gelijk: 3-3.
Het was rust. Het team kreeg van
de coaches Niels van Oudenallen
en Joyce Gortenmulder te horen
dat ze geconcentreerd moesten blijven en scherper moesten zijn. Het
was nog te twijfelachtig.Na de rust
kwam Echica Warrels erin voor Sarina. Casper scoorde nog een mooie
doorloopbal. Dat zetten de tegenstanders weer recht door een korte kans. Er werd nogmaals gewisseld en het stond 4-4. De tegenstander wilde een voorsprong ne-

Gelukkig konden Nancy Lijten en
Loes Kuijper dit goed opvangen.
Atalante kon deze set aardig bijblijven maar moest de setwinst toch
met 19-25 aan US laten.
Opstelling
De derde set startte Atalante in dezelfde opstelling. Het spel werd echter wat onzorgvuldig. Door een matige pass kon setupster Xuee de
aanvalsters niet optimaal bedienen.
Tevens kon zij in deze fase van de
wedstrijd onvoldoende variatie in de
aanvalsopbouw realiseren. Het lange blok van het Amsterdamse team
wist menig aanval te keren. Mede door diverse persoonlijke fouten
konden de Vinkeveense speelsters
US niet bijhouden. Ook de scheidsrechter maakte in deze set, maar
ook al eerder, een aantal twijfelachtige beslissingen. De setupster van
US had best een aantal keer bestraft mogen worden op een technische fout. Dat zijn gelukkig niet de
punten waarop je een wedstrijd wint
of verliest. Daarom ging ook deze
set met 15-25 naar US.
Toch gaf het Verbruggen team de
moed niet op. In de vierde set werd

er fel en enthousiast gestart. De
pass werd goed verzorgd en dit resulteerde direct in een aantal fantastische aanvallende scores. Ook
verdedigend gingen de dames er
nog vol voor. Een aantal geweldige
reddingen zorgden er voor dat US
toch ook in deze laatste set niets cadeau kreeg. Helaas kon Atalante dit
enthousiasme slechts tot halverwege de set volhouden. Daarna ontstonden er wat misverstanden en
onnodige fouten. US maakte hier
dankbaar gebruik van en konden
vooral met een harde aanval op de
buitenpositie een flinke voorsprong
nemen, 10-19. Maar de Haaxman/
Verbruggen equipe toonde haar
flexibiliteit en wist, terwijl het publiek al langzamerhand huiswaarts
keerde, toch nog diverse punten te
vergaren. Ondanks alle inspanningen ging helaas ook de 4e set met
21-25 naar het Amsterdamse US.
Helaas wederom een 0-4 verlies
voor Atalante. Hopelijk kunnen de
dames tegen de lager geplaatste
teams, waar ze de komende weken
nog tegen moeten spelen, toch nog
een aantal punten binnen halen.

Lont
In de tweede set nam Xuee Lont de
spelverdeling over van Mirjam van
der Strate. Atalante ging beter spelen. De felheid kwam weer terug in
het spel, de servicedruk werd groter en er kon weer lekker aangevallen worden. De dames van US hadden duidelijk meer moeite met dit
spel maar konden door een stapje
harder te werken veel ballen van de
grond houden. Maar ook aan Atalante zijde werden met name door
Jana Chatrnuchova een aantal ballen fantastisch gered. Daar tegenover viel haar servicepass deze
wedstrijd wat tegen. Het team van
US merkte dit en zochten haar regelmatig op met de service.

Showballet Nicole in de prijzen

Korfbalteam Atlantis B2 knokt
zich naar de overwinning!
Mijdrecht - Zaterdag 18 februari
speelden de korfballers Atlantis B2
hun thuiswedstrijd tegen Groen Geel
B3. Bij de uitwedstrijd was het zeer
spannend met toen als einduitslag
7-8. Dit keer is dat ook weer waargemaakt en ging het gelijk op, met
als einduitslag 9-8 voor de thuisploeg. Atlantis B2 zou een spannende wedstrijd tegemoet gaan. De
aanval begon met Joy Trompert, Sarina Oliemans, Jelle van Wermeskerken en Koen van Wermeskerken. Bij
de eerste aanval ging het mis: Jelle
ging door zijn enkel. Hij wilde graag
verder spelen, maar was niet in staat
de wedstrijd af te spelen. Snel werd
er een invaller geregeld: Sander van
Diemen. Helaas scoorde de tegenstander een korte kans en vervolgens nog een schot. Er werd gewisseld van vak en functie. De aanval,
bestaande uit Casper van Vliet, Davey van Putten, Willemieke Meints

Vinkeveen - Het zit het eerste damesteam van Atalante dit seizoen
niet mee. Aan het begin van het seizoen moest het team, met een aantal nieuwe speelsters erbij, aan elkaar wennen en op elkaar ingespeeld raken. Dat was deels de reden dat er in de eerste helft niet veel
wedstrijden werden gewonnen. In
de tweede helft van het volleybalseizoen zijn het de blessures die het
team de das om doen. Een onwillige kuit, een geïrriteerde schouder,
een gescheurde achillespees, een
verzwikte enkel, een auto ongeluk
en zoals u heeft kunnen lezen vorige week een ernstige knieblessure.
Het is een hele waslijst.
Vrijdag 17 februari moesten de dames van Atalante, gesponsord
door Haaxman/Verbruggen, wederom een wedstrijd spelen tegen US
uit Amsterdam. Met de hulp van 2
speelsters uit het tweede team kon
coach Erik Raket beschikken over
een 9-tal dames. De eerste set begonnen de dames slecht. Er werd
veel fout geserveerd en door een
matige pass hadden de dames niet
de mogelijkheid om te scoren bij
het goed verdedigende team van
US. Al heel snel keek de Haaxman
equipe tegen een flinke achterstand
aan. Een wissel waarbij Nancy Lijten, herstellend van een blessure, in
het achterveld werd ingebracht voor
een betere pass gaf wel wat meer
rust in het veld maar niet het gewenste resultaat. De eerste set ging
al snel met 9-25 verloren.

men door een doorloopbal, maar
gelukkig scoorde Joy toen met een
mooie korte kans. Nu stond het dus
5-5. De wedstrijd liep echt super gelijk op en bleef heel spannend. Sander was uitgeput na twee wedstrijden en werd gewisseld voor invaller
Rick Kuylenburg. Het ging even wat
minder, waardoor het 5-7 werd. Gelukkig scoorde Koen een strafworp,
maar de tegenstander scoorde weer
een schot. Er werd weer gewisseld
en de laatste paar minuten tikten
weg. Mede dankzij de goedgevulde
tribune bleven de spelers gemotiveerd en de kracht bleef erin. Ze deden er alles aan om nog te kunnen
winnen. Daardoor scoorde Casper
twee keer: een doorloopbal en een
korte kans. Er werd gewisseld en de
spanning steeg. De laatste minuut
tikte weg en de verdediging deed er
alles aan om de bal naar de aanval
te brengen. Toen de bal eenmaal in
de aanval kwam scoorde Rick met
een prachtig schot. Er werd afgefloten. Atlantis B2 had gewonnen met
9-8! Coaches Niels en Joyce waren
super trots! Het publiek en vooral de
invallers Sander en Rick werden bedankt. De spelers van de B2 mogen
trots zijn op hun prestaties van de
laatste tijd, het gaat erg goed! Helaas zijn er in de zaal geen thuiswedstrijden meer. De laatste wedstrijd van de zaal wordt gespeeld
op zaterdag 10 maart om 18.45 uur
tegen KZ/Hiltex B3 in Koog aan de
Zaan. Allemaal bedankt voor het
aanmoedigen.

Mijdrecht - Afgelopen zondag
vond de eerste voorronde plaats van
het Nederlands Kampioenschap Soneo Dance te Drachten. De competitie bestaat uit drie voorrondes
waar men zich kan plaatsen voor
het NK, het EK en zelfs het WK in
Orlando in de dansstijlen Streetdance/Hip-Hop, Showdance, Jazz en
Cheerdance. Elke voorronde wordt
je dans beoordeeld op originaliteit,
presentatie, muzikaliteit, techniek,
formaties en algemene indruk. Je
verdient dan punten en aan de hand
van de hoogte van je punten voor
de verschillende voorrondes mag je
wel of niet uitkomen op een van de
kampioenschappen.
Jazzdance
Showballet Nicole heeft deelgenomen met twee teams in de categorieën jazzdance rules en no-rules.

Selectie 2 mocht beginnen in de norules divisie. De Papimix begon ietwat onzeker en in canon in plaats
van tegelijk, maar dit heeft de jury waarschijnlijk niet opgemerkt.
Al snel was de spirit terug en knalde het nummer van het podium. De
opstellingen stonden goed en de
groep straalde een en al energie
uit, helaas haperde de muziek, maar
ook hier dansten de meiden en heer
gewoon door alsof er niets aan de
hand was. Dit optreden werd beloond met een eerste plaats en hopelijk genoeg punten voor een vervolg tijdens het NK.
Klassiek
Toen mocht het tweede team aantreden in de rules divisie. De groep
voor hen had een vrij klassiek nummer met veel hoog technische elementen en dubbele draaien, maar

die laatste hadden zij ook in hun
dans. Dus vol goede moed stapten
ze het podium op om hun Freakinmix te laten zien en dat hebben ze
heel goed gedaan. De juiste posities
werden aangehouden, uitstraling
en focus waren perfect, de dubbele draaien moeten verder geoefend
worden, want alleen hier haperde het een beetje bij een enkeling.
Waarschijnlijk dat ze daarom net 0,3
punt minder kregen dan de eerste
plaats. Maar knallen deden ze zeker,
want ze hebben alsnog een mooie
tweede plaats behaald! Allemaal
van harte gefeliciteerd en na een
ijzingwekkende terugreis over een
supergladde A1 ijsbaan wil ik al het
publiek en rijdende ouders bedanken voor hun enthousiasme. Nu verder trainen en op naar de volgende
voorronde voor nog meer punten:
Dronten, here we come!!

