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KORT NIEUWS:

Veel te hard
Wilnis - Een automobilist reed 
op zondagmiddag 17 februari 
meer dan 50 km/u te hard. Hij 
raakte zijn rijbewijs kwijt. Rond 
12.30 uur zag een agent dat 
een automobilist met een snel-
heid van 136 km/u over de Ir. 
Enschedeweg reed, terwijl daar 
een maximumsnelheid van 80 
km/u geldt. De automobilist, 
een 26-jarige Rotterdammer, 
werd aan de kant gezet. Hij 
kreeg een proces-verbaal en 
moest zijn rijbewijs inleveren.
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Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.
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Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek
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•	 Tuinhout
•	 Tafels
•	 Plaatmateriaal
•	 Balk/Timmerhout

www.boshoutloods.nl
Industrieweg	56,	Mijdrecht	•	Tel.	0297-255483

Onbehoorlijk bestuur, weggesmeten belastinggeld
Wegsturen burgemeester, secretaris en 
ambtenaar kost burger bijna een miljoen

Oud-raadslid Toine Doezé

De Ronde Venen - Ongeveer an-
derhalf jaar geleden verschenen, 
onafhankelijk van elkaar, inge-
zonden brieven van oud-wethou-
der Brouwer en oud-raadslid Toine 
Doezé, in onze krant.

Zij spraken daarin hun grote ver-
wondering uit over de gang van za-
ken rond het ontslag, c.q. opstap-
pen, van twee topambtenaren: de 
burgemeester en een wethouder.
Zij vroegen zich af of dit alles, dat  
de gemeente immers vele honderd-
duizenden euro’s zou kosten, niet 
voorkomen had kunnen worden. 
Noch door het college, noch door 
de gemeenteraad (de volksverte-
genwoordigers), werd daarop ge-
reageerd. Er werd dus ook op geen 
enkele andere manier verantwoor-
ding afgelegd aan hun kiezers, de 

belastingbetalers. Laksheid, lafheid, 
angst voor de gevormde coalitie, of 
zat daar nog wat anders achter? 
Wat wilde de gemeente(raad) ver-
bergen? Onze redactie vroeg inza-
ge in de stukken: werd geweigerd. 
Oud-raadslid Toine Doezé nam het 
stokje van ons over en ging door. 
Maandag jl. kreeg hij eindelijk inza-
ge in de stukken. Wat heeft dit gein-
tje de gemeenschap nu gekost: wel, 
het liegt er niet om: bijna een mil-
joen kost het de belastingbetalers 
van deze gemeente. En dan tellen 
we nog niet eens het wachtgeld van 
de burgemeester erbij, want dat re-
kent het college hier niet mee ‘dat 
wordt betaald door het Rijk’, zo mel-
den zij. Ja prima, maar ook dat is 
ons belastinggeld.

Vervolg elders in deze krant.

Vinkeveen - Het bestuur van Win-
kelcentrum Zuiderwaard in Vinke-
veen is op zijn zachtst uitgedrukt, 
zwaar teleurgesteld in het colle-
ge van gemeente De Ronde Ve-
nen. Al jaren vechten deze onder-
nemers voor een opknapbeurt van 
hun winkelcentrum. Tot nu toe is elk 
plan naar de vuilnisbak verwezen. 
Het laatste plan dat geen nieuw-
bouw maar upgraden schijnt, ge-
zien de opstelling van de gemeente 
De Ronde Venen, lijkt totaal niet se-
rieus genomen te worden en geen 
enkele prioriteit te hebben. In een 
niet mis te verstane brief aan het 
college laat het bestuur dan ook 
weten dat de emmer nu bijna over-
loopt: “Naar aanleiding van het ver-
slag over de bijeenkomst met be-
trekking tot de detailhandelsvisie, 
maar ook de recente communicatie 
over aanpassingen van Winkelcen-
trum Zuiderwaard, willen we onze 
zienswijze met u delen. In het bege-
leidend schrijven bij het verslag was 
vermeld dat de inbreng van de on-
dernemers zou worden meegeno-
men bij het opstellen van de detail-
handelsvisie. Wij hadden begrepen 
dat de ondernemers actief zouden 
meedoen aan het opstellen daar-
van, hetgeen zeker onze voorkeur 
heeft. Tijdens de bijeenkomst is uit-
gebreid gesproken over de situatie 
in de kernen Wilnis, Vinkeveen en 
Abcoude, waar geen sprake is van 
concentratie van het winkelaan-
bod, dit in tegenstelling tot de kern 
Mijdrecht. In het verslag komt niet 
naar voren hoe hiermee om te gaan. 

Dat zou er juist voor pleiten om be-
trokken ondernemers deel te laten 
nemen aan het opstellen van de de-
tailhandelsvisie. 

Bouwplannen
Wij willen voorkomen dat de indruk 
ontstaat dat de winkelgebieden 
in Abcoude, Wilnis en Vinkeveen 
ondergeschikt worden gemaakt 
aan de centrumfunctie die aan 
Mijdrecht wordt toegekend. Gezien 
het verzorgingsgebied, met een ver-
grijzende populatie, is het noodza-
kelijk om ook in de kernen buiten 
Mijdrecht het voorzieningenniveau 
daar waar het economisch verant-
woord is op peil te houden. Een 
goede afstemming bij het opstellen 
van de detailhandelsvisie is dan ook 
zeer gewenst. In dit kader vinden wij 
het jammer dat slechts 1 onderne-
mer in het verslag wordt genoemd, 
terwijl andere ondernemers ook ze-
ker een goede inbreng hebben ge-
had. In het opgestelde gespreks-
verslag wordt duidelijk aangegeven 
dat er voor Zuiderwaard geen be-
hoefte is aan uitbreiding in kwanti-
teit, maar wel in kwaliteit. Dan is het 
in dat opzicht – gezien de economi-
sche omstandigheden – een uiterst 
welkome situatie dat Achmea, eige-
naresse van het winkelcentrum Zui-
derwaard, duidelijk te kennen heeft 
gegeven aan zowel ondernemers 
als aan de gemeente dat zij zich wil 
inzetten voor een upgrading van het 
winkelcentrum. 
Wij betreuren het daarom zeer dat 
de gemeente niet in wil gaan op 

ons gezamenlijke verzoek - Achmea 
en ondernemers - om de nieuwste 
plannen met uw College te bespre-
ken. Naar aanleiding van eerdere 
besprekingen heeft Achmea huis-
werk meegekregen en zij heeft dat 
in nieuwe plannen verwerkt. Wij wil-
len u meegeven dat het niet ingaan 
op ons gezamenlijke verzoek niet 
moet leiden tot de indruk dat de ge-
meentelijke prioriteit zeker niet aan 
ons winkelcentrum in Vinkeveen 
wordt gegeven. 

Vergrijzing
Wij willen – gezien de maatschap-
pelijke noodzaak, gezien de ver-
grijzing - voorkomen dat ons win-
kelcentrum op den duur kan wor-
den gekenschetst als ‘slechts’ een 
buurtboodschappencentrum. Wij 
willen ons inzetten ons winkelcen-
trum – in het belang van de leef-
baarheid van Vinkeveen- toekomst-
bestendig en levensvatbaar te hou-
den, gelet op de toenemende ver-
grijzing in combinatie met de op 
korte termijn te realiseren woning-
bouw. 
Wij zeggen daarom graag onze me-
dewerking toe om een bijdrage te 
leveren aan het opstellen van de 
detailhandelsvisie. Daarnaast ho-
pen en verwachten wij dat we op 
korte termijn, samen met Achmea 
en het gemeentebestuur, de up-
grading van Winkelcentrum Zuider-
waard vorm geven.” Was getekend 
Ab Smit, voorzitter Ondernemers-
vereniging Winkelcentrum Zuider-
waard.

Winkeliers Winkelcentrum Zuiderwaard niet blij met gemeente:

“Ons winkelcentrum is niet ‘slechts’ 
een buurtboodschappencentrum”

Beursmatch 
Smit & Dorlas
De Ronde Venen - De Ne-
derlandse Patiëntenvereniging 
afd. De Ronde Venen én Koffi e-
branderij Smit & Dorlas hebben 
elkaar gevonden op de Beurs-
vloer. Er werd een match ge-
maakt. De vrijwilligers van de 
NPV ondersteunen in De Ron-
de Venen vele mantelzorgers of 
geven georganiseerde ‘man-
telzorg’. Via de beursmatch is 
een gezellige ochtend bij Smit 
& Dorlas op de Nijverheids-
weg georganiseerd. De deal 
was dat de vrijwilligers van de 
NPV een rondleiding door het 
bedrijf kregen met uitleg door 
Hans Zevenhek van de pro-
cessen en de apparatuur. Ge-
paard gaande met een koffi e-
tafel. Als tegenprestatie heb-
ben 2 bestuursleden van de 
NPV op 2 dagen in januari bij 
Smit & Dorlas op kantoor een 
aantal sport- en stoelmassa-
ges gegeven. Ook dat viel erg 
in de smaak bij het personeel. 
Wat hen allemaal betreft: een 
geslaagde deal !

De Ronde Venen - Volgende week 
donderdag zou het behandeld moe-
ten worden in de raadsvergadering. 
De visie op jongerenwerk. Of dat lukt 
is nog maar de vraag. Het lijkt erop 
dat wethouder Spil en haar amb-
tenaren het maar niet voor elkaar 
krijgen om een echte visie op pa-
pier te zetten. In juni vorig jaar had 
de wethouder poging 1 gepresen-
teerd. Deze visie werd door de raad 
terug gestuurd. “Huiswerk overma-
ken. Dit is geen visie.” Nu ruim een 
half jaar later ligt de echte visie er... 
dacht de raad. Wel, wat de amb-
tenaren en de wethouder dit half 
jaar gedaan hebben kun je je afvra-
gen, want volgens een grote meer-
derheid van de raad is het stuk dat 
nu gefabriceerd is niets beter dan 
de eerste. De VVD en CDA waren 
het roerend eens: ‘Het is vaag, heeft 
veel open deuren en totaal geen vi-
sie.”  Van der Greft van de VVD had 
er maar twee woorden voor: “vaag 
gewauwel.” Ook de Christen Unie/
SGP had veel kritische kanttekenin-
gen net als de VVD en het CDA: “Er 
staan onbegrijpelijke zinnen in die 
je, al lees je ze vijf keer, nog niet be-
grijpt. Ook fi nancieel is alles ondui-
delijk en vaag.” Twee partijen zagen 
wel wat in het stuk en dat was de 
PvdA en RVB: Zij vonden het ‘wel 
een goede visie’. D66 was het roe-
rend eens met CDA en VVD. Lijst 8, 
de fractie voor de jongeren, had het 
niet echt begrepen deze avond. Ze 
spraken over deze visie net zo vaag 
en net zo onsamenhangend als de 
visie zelf is.

Stoïcijns
Er waren talrijke vragen. De wet-
houder zat er voor, met naast haar 
deskundige hulp, een ambtenaar. 
Na ruim een uur kon je je afvragen 
waarom deze deskundige ambte-
naar er zat. De wethouder werd het 
vuur aan de schenen gelegd, ze zat 
in het nauw, kwam niet meer met 
gerichte antwoorden, maar de amb-
tenaar zweeg. Zat al die tijd stoïcijns 
voor zich uit te staren en liet haar 
‘bazin’ aan haar lot over.

De voorzitter van de vergadering 
stuurde nog een briefje naar de 
wethouder met ‘dit gaat zo niet, zeg 
dat je het terugneemt’, maar nee, 
de wethouder bleef het proberen. 
Steeds meer uhh-uhh-uhh’ en stil-
tes volgden. Nadat diverse malen 
het woord terugnemen was geval-
len, nam de VVD het heft in han-
den en stelde het offi cieel voor: “Zo 
werkt het niet. Alle vragen moet de 
wethouder maar mee terugnemen 
naar het college en dan zien of er 
antwoord op komt.” CDA, D66, CU/
SGP waren het daar roerend mee 
eens. RVB en SVAB vonden het niet 
nodig, vonden het een goed stuk en 
Lijst 8 begreep het niet: “willen het 
met de benen op tafel bespreken.”
Het is teruggenomen door de wet-
houder, en zal dan opnieuw in een 
openbare commissievergadering 
terug moeten komen voor het in de 
raad kan komen. Hoogstwaarschijn-
lijk zal het daardoor een maand op-
schuiven.
Wordt vervolgd.

Wethouder Erika Spil zat met mond vol tanden

Visie jongerenwerk deel 
twee weer vaag en visieloos

Wethouder Erika Spil: 
Uhh, uhh, uhh...

Van der Greft VVD: 
‘Vaag gewauwel’

GEEN KRANT 
ONTVANGEN?

0297-581698
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Gemeentelijke bekendmakinGen
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de Ronde 
Venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de 
rubriek actueel.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    ontvangst

abcoude
Haagwinde 117 Realiseren van een aanbouw  - Bouwen W-2013-0077 12-2-2013
 aan de achtergevel 

baambrugge
Toertocht 6 Realiseren van tijdelijke  - Afwijken be- W-2013-0081 14-2-2013
 huisvesting kinderopvang   stemming (RO) 

de Hoef
Ruigekade 27 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0075 12-2-2013

mijdrecht
Robijn 5 Beginnen van een kapsalon - Afwijken be-  W-2013-0072 11-2-2013
 aan huis   stemming (RO) 
Watermolen 4 Realiseren van een dakopbouw  - Bouwen W-2013-0068 7-2-2013
 met dakkapel 

Vinkeveen
Herenweg 49b Wijzigen van een bestemming - Bouwen W-2013-0067 6-2-2013
Herenweg 205-209 Renoveren en herstellen van  - Monument W-2013-0079 13-2-2013
 de fundering - Bouwen 
Herenweg 205-209 Slopen van een bijgebouw - Slopen W-2013-0083 13-2-2013
Heulweg 75 Beginnen van een kapsalon - Afwijken be-  W-2013-0071 7-2-2013
 aan huis   stemming (RO) 
Uitweg 25a Plaatsen van een dakkapel op  - Bouwen W-2013-0074 12-02-2013
 het rechter dakvlak 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr.

mijdrecht
Bozenhoven 4 Oprichten van een tuinhuis/afdak - Bouwen W-2012-0645

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

abcoude
Raadhuislaan 3 Loskoppelen van een drietal  - Bouwen W-2012-0665 12-2-2013
 woningen, met de nieuw  - RO (afwijken
 toegekende huisnummers:    bestemming)
 Raadhuislaan 1, Raadhuislaan 2  - Slopen 
 en Raadhuislaan 4, van het 
 voormalige gemeentehuis op 
 het perceel Raadhuisplein 3 te 
 Abcoude plus bijkomende 
 werkzaamheden  
Voetangelweg 2a Realiseren van een bedrijfsruimte - Bouwen W-2012-0649 11-2-2013
 tbv opslag- en stallingsruimte 
Voorthuijsenhof 41 Uitbreiden aan de achterzijde 
 van de woning en het realiseren  - Bouwen W-2012-0633 11-2-2013
 van inpandige verbouwingen 

amstelhoek
Mijdrechtse Zuwe 42 Uitbreiden van de woning  - Bouwen W-2013-0049 11-2-2013

baambrugge
Prinses Beatrixstraat 24 Plaatsen van een dakkapel 
 op het voorgeveldakvlak - Bouwen W-2013-0009 13-2-2013

mijdrecht
Industrieweg 38 (nabij) Plaatsen van een informatiezuil - Bouwen W-2012-0623 8-2-2013
Koningsspil 27 en 29 Vergroten van twee schuren - Bouwen W-2012-0602 12-2-2013
De Passage 30 Aanbrengen van lichtreclame - Bouwen W-2013-0029 12-2-2013

Vinkeveen
Groenlandse kade 31b Vernieuwen van een  - Bouwen W-2012-0654 11-2-2013
 toegangsbrug - (Afwijken be-
    stemming) RO 

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

 VeRleende omGeVinGsVeRGunninGen VooR “kappen”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam aard van het project/ activiteiten aanvraagnr. Verzenddat.
 soort boom   vergunning

amstelhoek/mijdrecht/ Kappen van 7 gemeentelijke
Waverveen te weten: bomen - Kappen W-2013-0010 12-2-2013

amstelhoek
Kerklaan nr 9 plataan, ernstige kroonsterfte

mijdrecht
Sportpark bij trainingsveld eik, slechte aanhechting
Oosterlandweg t.o. Vlasman es, ernstige inrotting
Oosterlandweg t.o. 39 es, kroonsterfte
Oosterlandweg t.o. 35 es, kroonsterfte
Naast Constructieweg 11 es, instabiliteit

Waverveen
Cliffordweg 60 kastanje, houtkortkoolzwam

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

 Wet milieubeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat zij meldingen op basis van het 
Activiteitenbesluit hebben ontvangen van:

- Multifill B.V. voor het veranderen van het bedrijf; het plaatsen van drie afvulmachines, op het adres Com-
municatieweg 24, 3641 SE in Mijdrecht;

- Puur voor het oprichten van een traiteur, op het adres Burg. Haitsmaplein 25, 3641 EW in Mijdrecht;
- J.B.T.M. Renders voor het plaatsen van een bovengrondse propaangastank met een waterinhoud van 5.000 

liter, op het adres Gein-Zuid 60, 1391 JH in Abcoude;
- H. Jongkind voor het plaatsen van een propaantank, op het adres Winkeldijk 18, 1391 HL in Abcoude;
- W. Post voor het plaatsen van een propaantank van 3.000 liter, op het adres Gein-Zuid 48, 1391 JH in Ab-

coude.
Voor het hier vermelde bedrijf zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswij-
zen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij Omgevingsdienst regio Utrecht, Straatweg 66a 
in Breukelen, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. Als u een toelichting wilt of de 
stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een medewerker van de 
cluster A&D van de Omgevingsdienst, telefoonnummer 0346 26 06 00.

 intRekkinG omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:

straatnaam aard van het project Vergunnings aanvraagnr.  Verzenddat.
  nr. intrekking intrekking

mijdrecht
Constructieweg 84 Wijzigingsvergunning voor het  2009/0249 en W-2012-0619 8-2-2013
 vergroten en verhogen v/e afdak 2010/0515 

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken 
na de verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.

 niet in beHandelinG Genomen aanVRaGen omGeVinGsVeRGunninGen
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning niet in behandeling zijn genomen:

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. datum 
    weigering

Vinkeveen
Kerklaan 9 Slopen en herbouwen  - Bouwen
 van een bedrijfsgebouw - Slopen W-2011-0189 13-2-2013

 aanGeVRaaGde eVenementenVeRGunninGen (Week 8 – 21 febRuaRi 2013)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

datum evenement locatie activiteit

Maandag 19 aug t/m  Vakantie- In en rond Dorpshuis De Boei Maandag: creativiteit
donderdag 22 aug 2013 speelweek 2013 in Vinkeveen. Kerklaan 32,  Dinsdag: Sport en Spel 
Maandag 10.00-15.00 u  3645 EV te Vinkeveen. Woensdag: Theater en Bingo
Dinsdag 10.00-15.00 u  En op de velden van Hertha Donderdag: Spelenkermis
Woensdag 10.00-15.00 u  en De Vinken. (afsluitende vrijwilligersavond)
Donderdag 10.00-23.30 u  

inzage, reactie en informatie 
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in 
de vorm van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder ver-
melding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij: Burgemeester en wethouders van De 
Ronde Venen, afdeling Omgevingszaken, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Meer informatie over voornoemde 
aanvragen kunt u verkrijgen via telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 ontHeffinG tijdelijke plaatsinG containeR
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 14 februari 2013 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11, 
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de heer, mevrouw W. 
Verweij ontheffing hebben verleend om:
- tijdelijk een container te plaatsen aan de IJsbaan 6 1396 LD in Baambrugge. Dit in verband met tijdelijke 

kinderopvang in het clubhuis aan de IJsbaan 6 in Baambrugge.
De vergunning geldt voor de periode maandag 15 februari 2013 tot en met maandag 2 september 2013.
Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop 
de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 
250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan 
er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. 

 VaststellinG bestemminGsplan “kom VinkeVeen” en besluit HoGeRe 
 WaaRden inGeVolGe de Wet GeluidHindeR VooR Het bestemminGsplan 
 “kom VinkeVeen” [Rectificatie]
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ex artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
juncto artikel 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de Ronde Venen op 20 decem-
ber 2012 het bestemmingsplan “Kom Vinkeveen” (IDN NL.IMRO.0736.bp003komvinkeveen-va01) gewijzigd 
heeft vastgesteld. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de toelichting, 
de verbeelding en de planregels. De wijzigingen zijn in de zienswijzennota en de nota van wijzigingen beide 
behorende bij het raadsbesluit opgenomen. Tevens maken burgemeester en wethouders van de gemeente 
De Ronde Venen bekend dat zij op 13 november 2012 het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestem-
mingsplan “Kom Vinkeveen” ongewijzigd hebben vastgesteld.

ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken en het besluit hogere waarden liggen 
met ingang van 15 februari 2013 gedurende zes weken ter inzage. De papieren versie van het bestemmingsplan 
is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. De verbeel-
ding van het authentieke plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks 
bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.bp003komvinkeveen-va01 of via http://0736.ropubliceer.nl De authentieke vastgestelde planbe-
standen kunt u downloaden via http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html

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

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

beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:
1.  belanghebbenden die tijdig een zienswijze kenbaar hebben gemaakt;
2.  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest;
3.  een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft 

aangebracht.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit hogere waarden bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door belang-
hebbenden die geen zienswijzen hebben ingediend, maar die kunnen aantonen redelijkerwijs daartoe niet in 
staat te zijn geweest. Voor het instellen van beroep is een griffierecht verschuldigd.

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

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

openinGstijden 
GemeenteHuis:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 u

afValbRenGstations

afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen 
gesloten.

seRVicepunt Wonen, 
Welzijn en zoRG

servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt 
amstelhoek/de Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Vervolg op volgende blz.



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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Lepelaar 33, 

3641 TM Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 21 februarii 2013 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. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 ONTWERPBESTEMMINGSPLAN “KOM MIJDRECHT”
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke or-
dening juncto afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuurs-
recht bekend, dat met ingang van 22 februari 2013 het ontwerpbestemmingsplan “Kom Mijdrecht” (IDN 
NL.IMRO.0736.bp005kommijdrecht-ow01) en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage liggen.

Ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen: De papieren versie van het bestem-
mingsplan is in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis in Mijdrecht. 
Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (U komt rechtstreeks 
bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.
IMRO.0736.bp005kommijdrecht-ow01, of http://0736.ropubliceer.nl. De authentieke ontwerp planbestanden 
kunt u downloaden via de volgende locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.

Plangebied
Het plangebied beslaat de percelen aan beide zijden van de Hofl and, Dorpsstraat en Bozenhoven en wordt aan 
de noordzijde begrensd door het Waverveensepad/N201, aan de westzijde door de Prins Bernhardlaan, aan de 
oostzijde door het bedrijventerrein en aan de zuidzijde door het Driehuisplein in Wilnis. 

LPG vulpunt en invloedsgebied
Het invloedsgebied van het LPG-vulstation aan de Bozenhoven is niet in dit bestemmingsplan opgenomen. Dit 
is een wijziging ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. 

Centrumgebied Haitsmahof en Molenhof
De bestemming voor de ontwikkellocatie Haitsmahof is uit het bestemmingsplan gehaald omdat de geïnte-
resseerde partijen zich (voorlopig) hebben teruggetrokken. In plaats daarvan is in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee later alsnog invulling gegeven kan worden aan het Masterplan 
Haitsmahof. Aangezien nog onderhandelingen plaatsvinden over de ontwikkellocatie Molenhof is ook hiervoor 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Door het opnemen van twee verschillende wijzigingsbevoegdheden 
wordt een zo groot mogelijke fl exibiliteit gecreëerd voor een toekomstige invulling.

Plankaarten en cultuurhistorie
De verbeelding van het voorontwerpbestemmingsplan bestond uit 3 plankaarten. Door deze effi ciënter in te 
delen is dit aantal teruggebracht naar 2, wat het bestemmingsplan eenvoudiger te raadplegen maakt. Inge-
geven door wet- en regelgeving uit 2007 en 2012 zijn er diverse cultuurhistorische waarden in beeld gebracht 
en met regels in het bestemmingsplan opgenomen. Om de papieren versie van het bestemmingplan beter 
leesbaar te maken is een aparte cultuurhistorische kaartlaag gemaakt.

Zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze 
kenbaar maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of 
schriftelijk kenbaar worden gemaakt. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de Raad van de ge-
meente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen kunt u een afspraak 
maken met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via telefoonnummer 0297 29 18 61.

 ONTWERPBESLUIT HOGERE WAARDEN WET GELUIDHINDER VOOR 
 BESTEMMINGSPLAN KOM MIJDRECHT
De gemeente De Ronde Venen stelt het bestemmingsplan Kom Mijdrecht op. Dit bestemmingsplan maakt het 
mogelijk om in het gebied nieuwe functies op te richten. Het gaat om de locaties die op grond van het bestem-
mingsplan zijn bestemd voor “Gemengd-1”. Voor het vaststellen van hogere waarden zijn de mogelijkheden 
voor het realiseren van woningbouw van belang.

Ontwerpbeschikking
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor een aantal bestemmings-
vlakken. De hoogst berekende geluidsbelasting in een bestemmingsvlak wordt als de maximaal toelaatbare 
geluidsbelasting vastgesteld. Het ontwerpbesluit hogere waarden gaat vergezeld van een kaart, waarop de lo-
caties van de waarneempunten zijn weergegeven. Besloten wordt voor maximaal 10 woningen een ten hoogst 
toelaatbare grenswaarden vast te stellen.

Ter inzage
Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken zijn van 22 februari 2013 gedurende 6 weken in te zien bij de 
balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Ook is het 
ontwerpbesluit digitaal te raadplegen via http://0736.ropubliceer.nl. 

Zienswijze indienen
Tijdens de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijk kan dat door toezending van een zienswijze aan het college van Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Voor mondelinge zienswij-
zen kunt u een afspraak maken met de heer F. Klaassen van de afdeling Ruimtelijke Ordening. Te bereiken op 
maandag t/m donderdag tijdens kantooruren via telefoonnummer 0297 29 18 60.

Beroep
In het algemeen kunnen uitsluitend belanghebbenden die nu schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen tegen het ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep instellen tegen het defi nitieve besluit. Volgens de Alge-
mene wet bestuursrecht is een belanghebbende diegene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrok-
ken. Belanghebbenden die geen zienswijzen inbrengen, kunnen te zijner tijd echter wel beroep instellen tegen 
onderdelen van het defi nitieve besluit die gewijzigd zijn ten opzichte van de ontwerpbesluit.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 28 FEBRUARI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 22 februari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

Gemeente start met bouwrijp 
maken Westerheul IV
Vinkeveen - Maandag jl. is de ge-
meente begonnen met het bouw-
rijp maken van de nieuwbouwlo-
catie Westerheul IV in het zuiden 
van Vinkeveen. Dit werk gaat vooraf 
aan de daadwerkelijke woningbouw 
en omvat onder andere het afvoe-

ren van overtollige grond, uitdiepen 
van sloten en het aanbrengen van 
beschoeiing en aanleggen van rio-
lering en bouwwegen. Aannemer J. 
den Breejen GWW zal het werk uit-
voeren. Verkoop van de 270 wonin-
gen start in het voorjaar van 2013.

De werkzaamheden vinden plaats 
tussen 07.00 uur ’s morgens en 18.00 
uur ’s avonds. Hierdoor rijdt tijdelijk 
meer vrachtverkeer over doorgaan-
de wegen van en naar deze loca-
tie. Overtollige grond wordt afge-
voerd naar de toekomstige nieuw-

bouwlocatie Marickenzijde in Wilnis 
ter hoogte van Veenzijde III. Omlig-
gende wegen zijn te allen tijde toe-
gankelijk en omwonenden zijn per-
soonlijk geïnformeerd.

De gemeente heeft daarnaast op-
dracht gegeven aan Kropman In-
stallatietechniek om een duurzame 
energievoorziening in de vorm van 
warmte/koude opslag aan te leggen 
in Westerheul IV. Nog voor de zomer 
van 2013 start zij met de aanleg van 
het hoofdleidingnetwerk. 

Groen
Westerheul IV wordt een rustige 
groene wijk met een dorps karakter 
direct grenzend aan water en weide-
land. Op 7,7 hectare grasland wor-
den maximaal 270 woningen gerea-
liseerd. Variërend van aantrekkelijke 
starters- en huurwoningen tot lage 
appartementengebouwen en vrij-
staande herenhuizen. De inspiratie 
voor de woningontwerpen is gevon-
den in de afwisselende kleinscha-
lige bebouwing in de oude dorps-
kern van Vinkeveen en biedt tege-
lijkertijd alle comfort van nieuw-
bouw. Het hart van de wijk wordt 
gevormd door een centrale groe-
ne ruimte die uitzicht biedt op het 
omliggende groene landschap en 
de naastgelegen woonwijk Wester-
heul III. Een aantal kunstwerken zal 
de wijk verder verfraaien. In de eer-
ste helft van 2013 start de verkoop 
van de eerste fase. De gemeente 
biedt actuele projectinformatie via  
www.westerheulvinkeveen.nl. Geïn-
teresseerden in woningbouw wor-
den op de hoogte gehouden wanneer 
zij hun e-mailadres doorgeven aan  
projecten@derondevenen.nl .

Wilnis - “Had ik maar niet ontwe-
ken, maar gewoon tegen hem aan-
gereden. Dan had ik nu niet met de 
schade gezeten, maar op het mo-
ment dat je moet kiezen in een frac-
tie van een seconde: botsing of pro-
beren uit te wijken, ik deed het laat-
ste. Gevolg, door de gladheid raak-
te ik in een slip, maakte een draai 
van 180 graden en schoot van het 
brug- talud af. Gelukkig bleef de au-
to hangen, je moet er niet aan den-
ken wat er gebeurd was als ik op de 
kop in de sloot was gekomen.”
Aan het woord Bart Nieuwenhuizen 
uit Vleuten. Hij kroop vorige week 
donderdagmiddag door het oog van 
de naald. Het was glad donderdag-
middag, spekglad. Er werd rustig 
gereden. Hij was van de N212 ge-
komen en reed via de Oudhuijzer-

weg richting Vinkeveen. Daar zijn 
versmallingen aangebracht en hij 
heeft voorrang. De bestuurder van 
een groene Rover 75 gaf hem die 
voorrang echter niet.  Bert Nieu-
wenhuizen probeerde een aanrij-
ding te voorkomen, maar raakte in 
een slip. De bestuurder van de Ro-
ver 75 moest nog bijsturen om hem 
te ontwijken, “dus heeft heel goed 
gezien wat er gebeurde, maar reed 
gewoon door.”
Bert werd met hulp van een voor-
bijganger uit de auto gehaald. Ge-
lukkig was hij lichamelijk onbescha-
digd, met hij zit nog vol schrik.  Poli-
tie heeft proces-verbaal opgemaakt, 
maar nu is men op zoek naar de 
veroorzaker. Zijn er getuigen? Meld 
u dan. Bent u de veroorzaker, wees 
een kerel en meld je: 0624670387. 

Getuigen en/of 
veroorzaker gezocht!

Grote opkomst bij kickoff ‘Venen op de kaart’

Wethouder Schouten: 
“Website is een 
fantastisch initiatief”
Mijdrecht -  Een kleine dertig 
belangstellenden kwamen maan-
dagavond naar de bibliotheek 
Mijdrecht voor de lancering van 
‘Venen op de kaart.’ In groepjes 
wisselden zij uit wat voor bijdra-
gen zij zouden kunnen leveren 
aan www.venenopdekaart.nl. 

Met de erfgoedportal venenop-
dekaart.nl bieden Museum De 
Ronde Venen, Regionaal Histo-
risch Centrum Vecht en Venen 
en Bibliotheek Angstel, Vecht en 
Venen informatie over het cultu-
rele erfgoed in De Ronde Venen 
en omgeving. In 2013, het Jaar 
van de Boerderij, kunnen bezoe-
kers online agrarische monumen-
ten bekijken en hierbij zien wel-
ke boeken of documenten over 
de locatie beschikbaar zijn in de 
bibliotheek. Ook kunnen zij met 
een mobiele app wandel- of fiets-
routes volgen die langs histori-
sche boerderijen en andere inte-
ressante plekken leiden.
Omdat de initiatiefnemers met 
‘Venen op de kaart’ de samenwer-
king tussen  diverse natuur-, cul-
tuur- en erfgoedinstellingen wil-
len versterken, waren geïnteres-
seerden van diverse lokale orga-
nisaties maandagavond uitgeno-

digd in de bibliotheek Mijdrecht 
om te horen wat het project in-
houdt. In werkgroepjes bespra-
ken zij wat elk van hen voor bij-
drage zou kunnen leveren aan 
‘Venen op de kaart.’
Wethouder Kees Schouten: ”Ik 
vind het een fantastisch initiatief, 
dat we als gemeente, waar no-
dig, willen faciliteren. Het is van 
cultuurhistorisch belang voor De 
Ronde Venen en het zou mooi zijn 
als we met dit project een kop-
peling kunnen maken met recre-
atie.” Ook Guus Post van Video-
club De Ronde Venen reageert 
enthousiast. ,”Het is een droom 
om landkaarten over elkaar heen 
te kunnen leggen en te zien hoe 
het geweest moet zijn”, legt hij uit. 
Hij oppert dat hij mogelijk zijn ex-
pertise kan inzetten bij het in el-
kaar zetten van de fietsroutes die 
straks te vinden zullen zijn op Ve-
nenopdekaart.nl. ,”Er zijn al dui-
zenden fietsroutes, maar niet 
langs de historische plekken die 
wij straks hebben geselecteerd.”
Heeft u interesse om als vrijwilli-
ger deel te nemen aan ‘Venen op 
de kaart’? Stuur een bericht naar 
cultuurconsulent@bibliotheeka-
vv.nl. De organisatie neemt dan 
contact met u op.



vervolg van de voorpagina

Even terug
Om de affaire nog eens in herinnering te-
rug te brengen: de gemeentesecretaris en 
een van de directeuren werden in het mid-
den van 2011, van de ene minuut op de an-
dere, op non-actief gesteld, met als reden 
(zelfs in de landelijke pers uitgemeten) dat 
zij verantwoordelijk zouden zijn voor een 
miljoenenverlies. Eerst werd gewag ge-
maakt van het verloren gaan van 22 mil-
joen, later liep dat terug tot 12 à 15 miljoen, 
maar ook die bedragen konden nog veel 
kleiner worden indien bepaalde projecten, 
die door de gemeenteraad in de planning 
waren gezet, niet of anders zouden worden 
uitgevoerd. Hoe dan ook, nog veel geld; 
maar was dit misgaan de betrokkenen aan 
te rekenen? Het ‘verlies’ deed zich immers 
ook in tientallen andere gemeenten voor, 
die eveneens geconfronteerd werden met 
de economische crisis, die gemeentelijke 
gronden waardeloos en lucratieve bouw-
projecten onmogelijk maakte. Daar wer-
den, op één uitzondering na, geen kop-
pen gesneld; tegen de late gevolgen van 
de wereldwijde recessie was immers geen 
enkele gemeente opgewassen.. Waarom 
dan hier wél en tegen welke kosten?

Duidelijkheid
Omdat geen enkele duidelijkheid werd be-
tracht en wij vonden dat alle belastingbeta-
lers recht hadden om te weten of hun geld 
goed besteed werd, deed onze krant een 
beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur 
(WOB). Die wet stelt als hoofddoel dat bur-
gers de gelegenheid moeten hebben om 
het bestuur adequaat te kunnen controle-
ren en daardoor eventuele misstanden aan 
de kaak te kunnen stellen. Daarvoor moet 
door de overheid desgevraagd alle beno-
digde informatie beschikbaar worden ge-
steld. Het antwoord van B&W liet lang op 
zich wachten en was daarna meer dan te-
leurstellend. Op grond van een in de wet 
genoemde bepaling (‘bescherming van de 
levenssfeer van betrokkenen’) werd ons 
verzoek tot openheid van zaken helaas af-
gewezen. Wij konden daarover pas eind 
juni van vorig jaar berichten. Ambtelijke 
en politieke molens malen vaak, zeker als 
men eigenlijk niet bereid is aan de burger 
tegemoet te komen, uiterst langzaam. Dit 
lezende bracht oud-raadslid Toine Doe-
zé, die zelf al eerder voornemens was ge-
weest om de WOB in te schakelen, maar 
onze krant niet voor de voeten wilde lopen, 
er toe om eens bij o.a. de weggestuurde 
gemeentesecretaris te informeren of ook 
zij vond dat bij openbaarmaking haar pri-
vacy of andere belangen werden geschon-
den. Dat bleek niet het geval, waarmee dus 
het weigeringsargument van B&W kwam 
te vervallen.

WOB
Daarmee lag voor hem de weg open om op 
zijn beurt een beroep op de WOB te doen.
Dat deed hij, naar zijn zeggen, begin juli 
2012, in een brief waarin hij verzocht hem 
alle informatie te verschaffen over:

- de feitelijke reden van het wegwerken 
(nu inmiddels was gebleken dat niet 
langer het miljoenenverlies, maar een 
‘verschil van inzicht’ werd aangedragen 
en er gesprekken werden gevoerd over 
‘een regeling’) van de topambtenaren;

- alle kosten rondom dat wegsturen van 
de gemeentesecretaris en de projectdi-
recteur, evenals van het –ook als gevolg 
van bovenstaande kwestie- opstappen 
van de burgemeester en wethouder;

- alle gemaakte juridische kosten, de be-
taling van tijdelijk ingehuurde krachten 
(waaronder een dure directiekracht van 
het adviesbureau dat kort tevoren een 
onderzoeksrapport had uitgebracht), 
evenals die van alle extra ambtelijke 
ondersteuning en vergaderingen.

Ook nu duurde het lang alvorens B&W re-
ageerde, zelfs de daarvoor staande wette-
lijke termijn werd ruim overschreden. Wij 
berichtten daarover reeds in ons blad van 

12 september 2012. Erger was echter dat 
men het verzoek kennelijk wilde afdoen 
met een nietszeggend epistel, waarin voor-
al verwezen werd naar voor de doorsnee 
burger niet of nauwelijks bekende wets-
teksten, reglementen en onduidelijke sa-
larisschalen. Zoals we in het bericht van 
september reeds vermeldden, kon en zou 
het hierbij echter niet blijven, omdat Doe-
zé, zoals hij tegenover ons stelde, voorne-
mens was tegen dit besluit, ook al omdat 
het door zijn gebrek aan echte openheid 
de doelstelling van de WOB tot een lacher-
tje maakte, in beroep te gaan. Dat beroep, 
halverwege september ingediend, werd op 
31 oktober 2012 behandeld in een open-
bare zitting van de Algemene Kamer van 
de Commissie Bezwaarschriften. Tijdens 
die zitting werd uitgebreid kennisgenomen 
van het ingediende bezwaar en de pleit-
nota van de heer Doezé en van de argu-
menten die namens B&W daartegen wer-
den ingediend.

Gelijkgesteld
Op 12 december 2012 gaf de Commissie, 
in een uitvoerige rapportage aan de kla-
ger, kennis van haar bevindingen en welk 
advies zij aan B&W hadden uitgebracht. 
Daarin stelde de Commissie zich over-

duidelijk achter de argumenten van Toine 
Doezé, zodat het ingediende bezwaar op 
praktisch alle onderdelen (zo mocht het 
wachtgeld van de burgemeester buiten be-
schouwing blijven, omdat dit niet voor re-
kening van de gemeente, maar van het rijk, 
zou komen) diende te worden gehono-
reerd. Praktisch alle gevraagde informatie 
zou dus alsnog door B&W verstrekt die-
nen te worden. Midden januari liet het col-
lege weten dat het binnengekomen ad-
vies zou worden gevolgd, maar dat nog 
veertien dagen geduld moest worden be-
tracht, omdat nog enkele belanghebben-
den moesten worden benaderd. Nadat die 
(wettelijk toegestane) termijn geruime tijd 
was verstreken, werd door Doezé opnieuw 
aan de bel getrokken, omdat hier opnieuw 
kennelijk sprake was van al eerder ge-
toonde onwil. Daarop, wij hadden tussen-
tijds al enkele keren naar zijn bevindingen 
gevraagd, ontving hij alsnog snel het me-
rendeel van de gevraagde informatie. 

Stukken
Daaruit bleek zonneklaar dat het eerde-
re vermoeden, dat de affaire de gemeen-
te nodeloos vele honderdduizenden euro’s 
had gekost of nog zou kosten, meer dan 
juist is gebleken. Wat blijkt immers uit de 

nu alsnog overgelegde stukken: Aan on-
der meer doorbetaling en afvloeiingskos-
ten van de ex-gemeentesecretaris en de 
directeur projecten moet (wegens een be-
roep op de privacy) gegist blijven worden; 
maar wordt (na wat speur-s en reken-
werk) door Toine Doezé geraamd op on-
geveer drie ton. Het, in de periode sep-
tember 2011-juli 2012, inhuren van een in-
terim-secretaris kostte de gemeente bij-
na 120.000 euro. Het, gedurende de peri-
ode september 2011-april 2012, inhuren 
van een externe interim-directeur projec-
ten, bedroeg meer dan 125.000 euro. Aan 
communicatie werd ruim 5.000 euro uitge-
geven en de totale (deels indirecte) kos-
ten van ingewonnen juridisch advies be-
droegen ruim 40.000 euro. Overige kosten, 
zoals ambtelijke ondersteuning et cetera, 
werden niet in beeld gebracht. Het wacht-
geld van de opgestapte wethouder wordt 
berekend op maximaal ongeveer 250.000 
euro; dat van de ex-burgemeester komt 
voor rekening van het rijk (maar even zo 
goed toch ook uit de zak van de belasting-
betalers). Aan ‘begeleidingskosten naar 
een nieuwe werkkring’ wordt voor de ex-
burgemeester en de ex-wethouder nog 
een kleine 20.000 euro uitgegeven. Uit dit 
overzichtje (en waarschijnlijk is lang niet 
alles in zicht gebracht) blijkt al dat het ge-
dwongen vertrek van de vier functionaris-
sen de gemeente, uit de zak van de belas-
tingbetalers, tenminste 900.000 euro heeft 
gekost.

Lichtzinnig
Desgevraagd oordeelt Toine Doezé op-
nieuw dat door het College, kennelijk niet 
weerhouden door de gemeenteraad, dus 
wel erg lichtzinnig met het geld van de 
burgers is omgesprongen. Hij vindt het 
triest dat, zoals hij al eens eerder heeft 
verondersteld, alleen het niet kunnen sa-
menwerken van een nieuwe wethouder 
(de VVD-er Palm) met een lang geprezen 
gemeentesecretaris, onnodig zo’n hoge 
prijs heeft gevergd. Dat de andere leden 
van het college en zeker ook de gemeente-
raad (toch de baas over de centen) dit niet 
heeft kunnen of willen voorkomen, acht hij 
meer dan droevig te noemen en kan moei-
lijk worden gezien als een vorm van be-
hoorlijk besturen. Voor hem is de zaak nu 
over. Ondanks veel tegenwerking en on-
danks het feit dat ook de leden van de ge-
meenteraad niet bereid bleken een hand-
je toe te steken, is eindelijk toch vast ko-
men staan dat en hoeveel geld onbehoor-
lijk besturen de belastingbetaler heeft ge-
kost. Heel erg (te) veel! Maar goed, ieder 
volk krijgt en houdt het soort regering dat 
het wenst. De heer Doezé heeft zich bereid 
verklaard om vragen van belangstellenden 
te beantwoorden. U kunt hem per e-mail 
bereiken: ando@ziggo.nl
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Onbehoorlijk bestuur, weggesmeten belastinggeld

Wegsturen burgemeester, secretaris en ambtenaar 
kost de burger bijna een miljoen

voor een
beter 

herstel

Geef

Giro 860

BEROERTE
Door een beroerte kan ik niet meer goed voor mijn kind zorgen. www.hersenstichting.nl/beroerte

Beursvloermatch met 
Thuis Sterven en

SSVK zeer geslaagd
De Ronde Venen - Op maandagavond 11 fe-
bruari kwamen de vrijwilligers van Thuis Sterven 
en de leden van stichting SSVK bij elkaar in Ma-
ria-Oord te Vinkeveen. Zij hadden een match ge-
maakt op de beursvloer.
De leden van SSVK (=samenwerkingsverband, 
Samen Sterk voor Kinderen) vonden dat het de 
hoogste tijd werd om de vrijwilligers van Thuis 
Sterven in het zonnetje te zetten, dus verzorg-
den de leden, Colinda Hoogerwerf en Annemarie 
Wouda, die beiden werken als kinderyoga-docen-
te een leuke workshopavond. Zij hadden zich af-

gestemd op het innerlijk kind en gingen van start 
met een speelse voorstelronde: Stap in de kring. 
Er kwam bij enkele vrijwilligers, Truus en Willem, 
veel ondeugendheid los, waardoor er veel lol ont-
stond. Verder was er een bezinningsmoment en 
werd er een kaartje getrokken. Er werd gedanst, 
improvisatietoneel gedaan en getekend, waar-
bij ze elkaar een mooie boodschap cadeau ga-
ven. Het werd een speelse, enthousiaste en ver-
rassende avond! De tegenprestatie volgt nog en 
de leden van SSVK kijken uit naar een overheer-
lijke appeltaart.
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www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Trudy

Kent U Trudy? Vast niet. Trudy 
is onze huismuis. Of beter, 
was onze huismuis. Onge-
veer 7 jaar geleden was Trudy 
bij ons komen inwonen. Na-
tuur in huis, dat is nog dich-
terbij dan Natuur dicht bij huis. 
Zij had het prima naar haar 
zin. En ik eigenlijk ook wel. 
Zuigen onder de eettafel was 
niet meer nodig, want Trudy 
ontfermde zich ’s nachts wel 
over de gevallen kruimels. Als 
’s avonds laat de hele familie 
al naar bed was, kon ik mooi 
toekijken hoe Trudy de vloer 
schoon maakte. Tot, het mo-
ment dat de dames in huis 
doorkregen dat Trudy bij ons 
was komen inwonen. Toen 
moest Trudy er aan geloven, 
want niet iedereen was blij 
met een muis in huis. 
Drie weken geleden hadden 
we weer een Trudy in huis. 
En weer de dames in paniek. 
Dus ook Trudy 2 moet er aan 
geloven. 
En gister maakte Trudy 3 z’n 
opwachting. Omdat een klap-
val door de dames hier in huis 
niet als diervriendelijk wordt 
ervaren, hebben we die vrien-
delijk verzocht te verhuizen 
naar de (koude) tuin.
Trudy 1 was een huismuis, re-
delijk aan de maat, met een 
lange staart, en een snelle 
jongen. Huismuizen zijn cul-
tuurvolgers. Ze eten alles en 
kunnen zich geweldig aan-
passen. Op plaatsen waar 
veel voedsel is opgeslagen, 
kunnen ze zich fl ink vermeer-
deren. Daardoor kunnen on-
hygiënische toestanden en 
veel schade ontstaan. Om 
die reden worden ze intensief 
bestreden, en kun je ze maar 
beter niet in je huis hebben.
Trudy 2 en Trudy 3 waren huis-
spitsmuizen. Die zijn veel klei-
ner, met een spits snuitje, en 
een kort staartje. Ze komen 
in Nederland algemeen voor 
in graslanden, tuinen en ook 

in gebouwen. Het zijn insec-
teneters.
In koude winters zoeken mui-
zen soms hun toevlucht in 
warme woningen. Bij ons lo-
pen ze waarschijnlijk gewoon 
naar binnen als de achterdeur 
een tijdje open staat. 
Behalve huismuizen en huis-
spitsmuizen komen in Neder-
land veldmuizen algemeen 
voor. Die behoren tot de fa-
milie van de woelmuizen. Ze 
leven in gangetjes en holen 
in de grond. Ze eten voorna-
melijk plantaardig voedsel. In 
de landbouw kunnen ze veel 
schade veroorzaken, ze kun-
nen weilanden ‘omwoelen’. 
Om die redenen zijn boeren 
niet blij met jaren waarin veel 
veldmuizen voorkomen.
Maar de natuur vaart wel bij 
dergelijke jaren. Natuurlijke 
vijanden zoals kerkuilen kun-
nen geweldig profi teren van 
muizenjaren, soms broeden 
ze dan wel 3 keer.

In ons gebied zijn huisspits-
muizen en veldmuizen de 
meest voorkomende muizen-
soorten. Dat weet ik omdat 
we enkele jaren geleden de 
braakballen van een kerkui-
len familie hebben laten uit-
pluizen die in de polder de 
Tweede Bedijking woonde. 
Kerkuilen eten eigenlijk alleen 
muizen, en maken geen on-
derscheid tussen de soorten 
die ze kunnen vangen. Aan 
de hand van de botresten in 
de braakballen is dan vast te 
stellen welke muizensoorten 
er op hun menu hebben ge-
staan.

Groeten van een
muizige IVN-er

Ook IVN-natuurgids wor-
den? In 2013 start er weer 
een natuurgidsenopleiding! 
Zie de website voor meer 
informatie.

Hypotheekshop en Ruijgrok Makelaars 
zorgen voor nieuwe kansen huizenkoper

Mijdrecht - Op 2 februari jl. heb-
ben Frans Claessens van De Hy-

potheekshop in Mijdrecht en Lin-
da Ruijgrok van Ruijgrok Make-

laars het certifi caat in ontvangst 
genomen van ‘Erkend Duokoop-
adviseur’ voor de regio De Ronde 
Venen. Duokoop is de regeling die 
is ontwikkeld voor de huizenkoper, 
om een koopwoning binnen het 
bereik van een koper te brengen 
die op basis van de huidige crite-
ria voor de verstrekking van hypo-
theken niet gekocht zou kunnen 
worden.
Volgens Linda Ruijgrok maakt de 
Duokoop regeling het eerder haal-
baar om een eigen woning te ko-
pen: “Duokoop belooft geen gou-
den bergen, maar door de huidi-
ge strakke regels voor het ver-
strekken van een hypotheek is het 
moeilijker, met name voor de star-
ter op de woningmarkt, om een 
koopwoning gefi nancierd te krij-
gen. Wat volgens de regels nu net 
niet lukt wordt met de Duokoop-
regeling meestal wel haalbaar. De 
Duokoopregeling is een echt con-

sumentenproduct welke gericht 
is op de belangen van de consu-
ment.
Frans Claessens: ”Het gaat bij de 
Duokoopregeling uitdrukkelijk niet 
om goedkoper te kunnen wonen, 
al is dit voordeel van minimaal 
100,-- euro per maand toch mooi 
meegenomen. Wij kunnen voor ie-
dereen een berekening maken om 
het voordeel inzichtelijk te maken.”
Frans Claessens en Linda Ruijgrok 
zijn enthousiast over de samen-
werking met Duokoop BV, omdat 
daarmee met een kwaliteitspro-
duct nieuwe kansen worden ge-
creëerd voor kopers in De Ronde 
Venen.
Volgens de website Duokoop.nl is 
goede advisering van de consu-
ment belangrijk bij het kopen van 
een woning. Duokoop BV werkt 
daarom in De Ronde Venen samen 
met Ruijgrok Makelaars en De Hy-
potheekshop.

Project ‘Legakkers Vinkeveense Plassen’ succesvol afgerond
Vinkeveen - Dinsdag 12 februari heeft de provin-
cie het project ’Legakkers Vinkeveense Plassen’ of-
fi cieel afgerond. Het projectteam bestaande uit: 
Recreatieschap Vinkeveense Plassen, Recreatie-
schap Midden Nederland, Gemeente De Ronde Ve-
nen, Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers 
en provincie Utrecht zijn diverse keren bijeengeko-
men om de situatie rondom de Vinkeveense Legak-
kers te bespreken. Projectleider Reny Tuinstra heeft 
aan de betrokkenen een rapport overhandigd met 
daarin o.a. een plan van aanpak om de Vinkeveen-
se Legakkers te behouden. In het rapport wordt 
ook een vervolgstap omschreven om tot een beeld-
kwaliteitsplan en een nieuw bestemmingsplan ten 
aanzien van de Vinkeveense Plassen te komen. De 
gemeente De Ronde Venen zal hierin het trekker-
schap op zich nemen. 

Om de handhaafbaarheid van het plassengebied te 
kunnen garanderen heeft de gemeenteraad mede 
hierom in november 2012 verzocht om samen met 
het recreatieschap - in goed overleg met o.a. de 
Belangen Vereniging Vinkeveense Legakkers (BV-
VL) - de verkoop van de legakkers aan particulie-

ren te bevorderen, met de verplichting tot onder-
houd en met de toezegging gereguleerde bebou-
wing toe te staan. De BVVL juicht dit toe en wil 
graag dat verruiming van de planologische moge-
lijkheden in een nieuw bestemmingsplan hand in 
hand gaat met het opstellen van een beeldkwali-
teitsplan. Een beeldkwaliteitsplan zal echter alleen 
gevolgen hebben voor nieuwe ontwikkelingen en 
nieuwe eigenaren.

Het is heel moeilijk om van huidige eigenaren van 
recreatieverblijven andere materialen en vormge-
ving te eisen naar aanleiding van een beeldkwa-
liteitsplan, mede omdat een beeldkwaliteitsplan 
geen juridische status heeft en een bestemmings-
plan wel. Zowel bestemmingsplan als beeldkwali-
teitsplan zullen dit afbakenen.

In het nieuwe bestemmingsplan, dat niet alleen om 
legakkers gaat, maar om het gehele plassenge-
bied, komen alle ruimtelijke aspecten aan de orde: 
cultuurhistorie, landschap, recreatie, natuur, water, 
bebouwing en infrastructuur. Het projectteam heeft 
een fl ink deel hiervan beschreven.

Kleding-, boeken- en 
speelgoedbeurs
Wilnis - Op zaterdag 2 maart is er 
van 9.30 uur tot 11.00 uur weder-
om de kleding- en speelgoedbeurs 
samen met een boekenverkoop in 
‘De Roeping’ achter het kerkge-
bouw van de Hervormde Gemeente. 
Dit is uw kans om voor een redelijke 
prijs goede en leuke kinderkleding, 
speelgoed en boeken te kopen. De 
inbreng voor de kleding- en speel-
goedbeurs is op vrijdag 1 maart van 
13.15 tot 14.30 uur. 
Voor verkoop kunnen worden aan-
geboden: kinderkleding tot maat 
176 en kinderspeelgoed. Voortaan 
mogen de spullen door de inbren-
ger zelf geprijsd worden. Voor een 
verkoopnummer kan gemaild wor-
den naar Esther Groenendijk:  essa-
groen@gmail.com . U hoeft daarna 
niets meer te doen, zij regelen ver-
der de verkoop. Op zaterdag van 
12.00 uur tot 12.15 uur kunt u de 
niet verkochte goederen weer opha-
len en afrekenen. De niet verkoch-
te goederen kunt u ook achterlaten, 

deze gaan dan naar stichting Roki.
Je mag je geld ook doneren voor 
stichting Lighthouse.

Boeken
Dit keer wordt de boekenverkoop 
gelijk gehouden met de kleding-
beurs en de opbrengst is bestemd 
voor Stichting Lighthouse. Deze 
stichting, die werkzaam is in Wil-
nis, biedt hulp in de vorm van (cri-
sis)opvang aan vrouwen die in ui-
terst moeilijke situaties zijn terecht-
gekomen. Het opvanghuis is een 
plaats van herstel waar vrouwen tot 
rust kunnen komen om weer koers 
en grip op het leven te krijgen. Ver-
dere informatie over deze stichting 
is te lezen op  www.stichtinglight-
house.nl . De boekenverkoop is van 
9.30 tot 12.00 uur, eveneens in De 
Roeping. Voor verdere informatie 
over de boekenverkoop kunt u con-
tact opnemen met Cees en Janny 
Broere, Burg. Van Trichtlaan 132, tel: 
281730.

Over het Klein Vaarbewijs
Vinkeveen – Cursusleider B. Gram-
mel van Nautisch Center Grammel 
wil u graag met dit artikel nadere 
informatie over het behalen van het 
Klein Vaarbewijs geven: “Er is al een 
half jaar veel ‘heisa’ op internet en 
in de media dat het behalen van het 
Klein Vaarbewijs vanaf januari 2013 
moeilijker is geworden. Daar ben 
ik het maar deels mee eens. Het is 
maar net hoe je het bekijkt.
Voor wat betreft Klein Vaarbewijs 
1 voor rivieren, kanalen en meren 
is dat zeker niet het geval. Goed, 
er zijn wat nieuwe vragen aan het 
bestand toegevoegd maar dat mag 
geen naam hebben. Wat dat betreft 
blijft alles wat het voorheen al was. 
Voor het 2e deel, voorheen Vaarbe-
wijs Aanvulling geheten, ligt het wat 
anders. De offi ciële benaming is nu 
Klein Vaarbewijs 2. Aan de stof is in 
principe niets veranderd. Wel wordt 
het zwaarder getoetst. Dat betekent 
dat de vraagstukken waarbij in de 
kaart gewerkt wordt zwaarder mee-
tellen bij het examen. Ook zijn er 
een reeks nieuwe vraagstukken aan 
het examenbestand toegevoegd. 
Aan de lesstof zelf is niets veran-
derd of toegevoegd. De nieuwe 
vraagstukken gaan over onderwer-

pen die je had moeten weten voor 
het examen en ook de praktijk. Al-
leen waren er over bepaalde onder-
werpen weinig of geen vragen maar 
nu dus wel. Het zijn allemaal inzicht-
vragen waarbij in de kaart gewerkt 
moet worden. De cursist of kandi-
daat zal dus wat harder moeten stu-
deren en meer tijd moeten beste-
den aan de voorbereiding van het 
examen. De cursist die maar moei-
lijk tijd kan maken voor de studie zal 
het dus wat moeilijker krijgen. Die-
genen die de stof goed doornemen 
en de vraagstukken tijdens mijn 
cursussen doen zullen geen proble-
men hebben met de nieuwe gang 
van zaken. Uiteraard zal ik in mijn 
cursussen erop letten dat alles goed 
wordt behandeld.

Op donderdag 28 februari 2013 gaat 
om 20.00 uur de cursus Klein Vaar-
bewijs 1 van start in De Boei te Vin-
keveen. Het rooster en alle informa-
tie over de cursus kunt u vinden op 
de website www.grammel.nl. U kunt 
zich via de site voor de cursus in-
schrijven. Uiteraard kunt u ook bel-
len met Nautisch Center Grammel, 
tel 020-6160652.” Aldus cursuslei-
der B. Grammel.

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

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

NU

toen
Deze week: Herenweg, brug naar Padmosweg





Vrouwenakker - Niet helemaal in 
de loop, maar toch iets bijzonders 
voor degenen die op zoek zijn naar 
niet alledaagse woonaccessoires, 
cadeautjes van klein tot groot die 
‘anders dan anders’ zijn en niet te 
vergeten meubels en kasten waar-
voor steigerhout in ruime mate is 
gebruikt. Dat ziet u allemaal in de 
nieuwe winkel van Stampei-Wo-
nen in Vrouwenakker die zater-
dag 9 februari haar deuren open-
de. De winkel is gevestigd op de 
hoek van de Bloklandseweg en de 
Ruigekade, bij de Vrouwenakkerse 
brug, adres: Vrouwenakker 1. Een 
klein maar knus winkeltje, onder-
gebracht in een passend oud win-
kelhuis.
Eigenaresse Thea en haar dochter 
Debby (foto) ontvangen u graag 
in hun nieuwe winkel en kunnen 
u tevens deskundig adviseren. Bij 
binnenkomst lijkt het alsof men 
een Engelse cottage betreedt met 
de gecombineerde geuren van Lit-
tle Hotties geurplaatjes. Je moet 
ervan houden, maar wie er dol op 
is kan hier terecht voor een uiteen-
lopend palet aan ‘geparfumeerde 
smeltwas figuurtjes’ in vele prach-
tige pastelkleuren en elk met zijn 
eigen geur, enkelvoudig te gebrui-
ken of te combineren. Je kunt er 
je eigen persoonlijke geur mee sa-
menstellen. Door ze te laten smel-
ten in een schaaltje op een por-

seleinen stoofje met een waxine-
lichtje eronder, komen de geuren 
ten volle tot ontwikkeling. Bedoeld 
voor in de huiskamer, slaapkamer, 
badkamer, toilet etc. Afhankelijk 
van de sfeer kun je elke ruimte op 
zich zijn eigen specifieke geur ge-
ven. U krijgt er een receptenboekje 
bijgeleverd. Maar er is veel meer te 
bewonderen, zoals steigerhouten 
meubelen, functioneel en decora-
tief, waaronder tafels, kasten, een 
kast met een gel openhaard, zit-
banken enzovoort. Ook toepassing 
van andere houtsoorten is moge-
lijk. Ze zijn op maat te bestellen 
waarna die in de eigen werkplaats 
door de man van Thea, Henk Met-
selaar, worden vervaardigd. Alle-
maal op klantspecificatie, desge-
wenst volgens een eigen ontwerp. 
Beslist geen massaproductie! De 
meubels zijn geschikt voor bin-
nen en buiten, stoer en robuust en 
hebben een sfeervolle uitstraling.

Webwinkel
Wie in die stijl iets zoekt komt bij 
Stampei-Wonen beslist aan zijn 
trekken. Dat geldt tevens voor al-
lerlei toch wel bijzondere woonde-
coraties en accessoires die je bijna 
nergens anders ziet. Zoals bijvoor-
beeld windlichtjes, een seringen 
kapstok, krijtborden, een takken-
lamp en een ‘dienblad koe’, op pa-
neel geschilderde koeienkoppen 

(heel creatief!), dezelfde maar dan 
met schaapjes voor in de kinder-
kamer of met een hertenkop, een 
loodjurk, een stoffen kip op pot 
voor het bewaren van (paas)eitjes, 
aparte lampenkappen, kaasplank-
jes en noem maar op. Er is een as-
sortiment decoratieve flessen van 
Pineut, flessen met kruidenmeng-
sels om zelf (alcoholische) drank 
met een excellente smaak te ma-
ken (bijv. likeur Heilig Neutje, boe-
renjongens en –meisjes, enz.), al-
lerlei (sier)glaswerk, serviezen, 
potjes, mandjes, presenteerblaad-
jes, viltkleden en ga zo maar door. 
Leuk om er eens rond te snuffe-
len en de sfeer te proeven! Kijk op 
de website (www.stampei-wonen.
nl) wat voor leuke dingen er zijn! 
Er staat voor uw beeldvorming de 
nodige informatie op de website, 
want men presenteert zich ook als 
een webwinkel. Op de site komt 
u behalve een uitgebreid aanbod 
aan woondecoraties, accessoires, 
meubels en voorwerpen van stei-
gerhout, ook meer te weten over 
de verdere dienstverlening en ac-
tiviteiten, zoals workshops die men 
gaat organiseren.

Behalve het winkelgebeuren is 
Stampei-Wonen tevens een bedrijf 
voor uw interieuradvies, eventueel 
gekoppeld aan professionele re-
novatie en verbouwing van de wo-

ning, maar ook op het terrein van 
herstelwerkzaamheden.

De winkel is een bezoekje waard. 
Die heeft als openingstijden don-

derdag en vrijdag van 10.00 tot 
18.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Bellen om informatie kan 
ook: 06-22222619 of via e-mail: in-
fo@stampei-wonen.nl. Inmiddels 

presenteert men zich ook op Fa-
cebook. Parkeren doet u langs het 
water van de Amstel op de Ruige-
kade of voor de deur als er plaats 
is.
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Stampei-Wonen de nieuwe woonwinkel
in Vrouwenakker

Valentijnsbijeenkomst 
Rode Kruis groot succes
De Ronde Venen - Vorige week 
donderdag 14 februari, Valentijns-
dag, werd door het Rode Kruis een 
gezellige middag georganiseerd 
voor met name de ouderen in De 
Ronde Venen. Ondanks het zeer 
slechte weer, de sneeuw en de ijs-
regen was de opkomst een groot 
succes. Na ontvangst met koffie en 
gebak dat gesponsord werd door 
Ambachtsbakker de Kruyf, werd er 
met veel animo een bingo gespeeld 
waarbij iedereen een prijs won. 
Het muzikale optreden van Marco 
de Hollander met wie van harte en 

uit volle borst werd meegezongen 
zorgde voor veel warmte in de zaal 
van De Meijert, dat weer borg stond 
voor een uitstekende verzorging. Na 
een hapje en een drankje konden 
de mensen met het veelal voor hen 
geregelde vervoer weer veilig huis-
waarts keren met een bloemetje 
gesponsord door Gerbera kweke-
rij v.d. Wilt en chocolade van Milka. 
Het succes van de Valentijnsmiddag 
was mede te danken aan de vrijwilli-
gers van het Rode Kruis en de spon-
soring door Blauw Autoverhuur en 
Slingerland Tours.

Wil raad dat ook? In maart zal raad reageren op dit idee
College van De Ronde Venen wil 

samenwerking met regio Amsterdam
De Ronde Venen - Het college van B en W wil 
dat De Ronde Venen, als gemeente in het Groene 
Hart, zich op het gebied van gemeentelijke samen-
werking meer gaat richten op de regio Amsterdam. 
Samenwerking met gemeenten in het noordwesten 
ligt volgens B en W meer voor de hand dan samen-
werking met gemeenten in de regio Utrecht omdat 
De Ronde Venen sociaal en economisch veel meer 
op de regio Amsterdam is gericht.

Het college wil deze visie op intergemeentelijke sa-
menwerking bespreken met de raad. In de notitie 
Intergemeentelijke Samenwerking, die dinsdag 12 
februari 2013 door het college is vastgesteld, geven 
B en W aan hoe zij tegen samenwerking met om-
liggende gemeenten aankijken.

Samenwerking is noodzakelijk om een aantal (stra-
tegische) doelstellingen die De Ronde Venen zich 
heeft gesteld te kunnen bereiken en om kosten te 
besparen. Ook kan door samen te werken de ta-
ken die het Rijk overhevelt naar gemeenten be-
ter worden opgevangen. Tot nu toe heeft de ge-
meente De Ronde Venen de blik qua samenwer-
king vaak vanuit de historie automatisch gericht op 
gemeenten in de provincie Utrecht. Tot een aan-
tal jaren geleden zelfs in een formeel samenwer-
kingsverband. Op een aantal inhoudelijke terreinen 
wordt wel al samengewerkt met gemeenten in Am-
sterdamse regio. 

Zelfstandig
In de notitie Intergemeentelijke Samenwerking 
wordt uitgebreid stilgestaan bij de noodzaak en 
voordelen van samenwerking en met welke re-
gio dit het meest voor de hand ligt. Die samen-
werking is belangrijk om als gemeenten efficiën-
ter te kunnen werken in de bedrijfsvoering én om 
met voldoende kwaliteit grotere en nieuwe taken 
te kunnen uitvoeren. Uit verschillende cijfers blijkt 
dat inwoners van De Ronde Venen zowel sociaal 
als economisch het meest georiënteerd zijn op de 
regio Amsterdam en in mindere mate op de re-
gio Utrecht. B en W vinden dan ook dat oriënta-
tie met gemeenten ten noordwesten van De Ron-
de Venen meer voor de hand ligt. Bij deze vormen 
van samenwerking wordt overigens uitgegaan van 
bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeente De 
Ronde Venen.

In de notitie wordt een koers uitgezet die het colle-
ge wil gaan varen. De notitie bevat nog geen pas-
klare antwoorden op vragen als de mate van sa-
menwerking, de terreinen waarop kan worden sa-
mengewerkt en de concrete doelen die bereikt 
moeten worden. Antwoorden op die vragen wor-
den de komende tijd nader uitgewerkt.
De notitie Intergemeentelijke Samenwerking zal 
waarschijnlijk in maart in de commissie worden 
besproken en daarna voor besluitvorming aan de 
raad worden voorgelegd.

Wilnis - Vlinderfeest op donderdag 14 februari, 
Valentijnsdag. Heel Vlinderbos had vlinders in de 
buik. Verkleed in de prachtigste uitdossingen en 
in prettige feeststemming kwamen eerst het team 
en daarna de kinderen de school binnengedanst.
Het feest werd geopend met een verpletterende 
verkleedrace door de meester en juffen, enthousi-
ast aangemoedigd door de kinderen. Het winnen-
de duo werd alvast gekroond tot koning en konin-
gin en getrakteerd op een klaterende confettidou-
che, toegediend door twee kinderen, maar eigen-
lijk wilden ze dat alle tweehonderd wel.
Terug in de klas gingen de oudste groepen snel 
aan het werk. Zij gingen de zelfbedachte spel-
letjes klaarzetten, waar de jongste groepen van 
mochten genieten. Zelf gingen ze ook langs alle 
spelletjes, want ze draaiden wisseldienst bij hun 
spel. Een gezellige drukte in de klassen, op de zol-
ders, in de speelzaal en in de gangen. Er viel veel 
te kiezen. Van snoephappen tot waarzeggen, van 
limbodansen tot spookhuis, van schminken tot 
spijkerpoepen. Het is teveel om op te noemen.

Opgeruimd
Na alles weer te hebben opgeruimd, had iedereen 
trek, dus een broodje knak, komkommers en to-
maatjes, krentenbollen en een pakje drinken gin-
gen er wel in. Dit werd verzorgd door leden van de 
ouderraad, aan wie de schoolleiding zo’n klus al-
tijd blind kan toevertrouwen.

’s Middags konden ze heerlijk bijkomen. Vlin-
derbos werd Vlinderbios, want er draaide in el-
ke groep een film. Lekker met een zakje chips en 
drinken film kijken op die grote smartboardscher-
men. Voor de creatieve types stond er in de er-
ker een grote tafel met knutselspullen klaar. Daar 
werden maskers en valentijnsharten geknutseld, 
met mooie spullen die niet elke knutselles ge-
bruikt worden.

Nog nagenietend van alle feest-en hosmuziek 
ging iedereen aan het eind van de dag naar huis, 
met een heerlijke vakantieweek in het vooruit-
zicht.

Gezellige carnavalsmiddag op Hoflandschool
Mijdrecht - Op dindsdagmiddag 12 fe-
bruari was het groot feest op de Hof-
landschool. Er werd op die middag het 
jaarlijkse carnavalsfeest gevierd. Het 
thema van dit jaar was ‘Ik hou van Hol-
land’.

Dat gaf als resultaat dat veel kinde-
ren verkleed kwamen als kaasmeis-
je, als kaaskop boer of boerin, in het 

rood ,wit, blauw of natuurlijk helemaal 
in het oranje. De middag begon met al-
lerlei spelletjes die in de lokalen en in 
de hal gespeeld werden. Zo was er o.a. 
doelschieten, bowlen, blikgooien, mas-
kers maken, zaklopen, ezeltje prik enz. 
De kinderen kregen van de ouderraad 
limonade en een Hollandse traktatie, 
namelijk een stroopwafeltje met daarop 
een spekje. Daarop volgden optredens 

van alle groepen en ook een optreden 
van alle juffen, die natuurlijk ook mooi 
verkleed waren.

De middag werd natuurlijk afgeslo-
ten met de polonaise waaraan ieder-
een dan ook meedeed en vol overga-
ve meezong. Het was een hele gezellige 
middag waar iedereen van de Hofland-
school met veel plezier aan terugdenkt.

Jenaplanschool Vlinderbos viert Vlinderfeest



Mijdrecht – Wilt de workshop ‘Leuk 
inpakken’ volgen of wilt u een huis-
houdelijk cadeautje op een leuke 
manier verpakken? Kom dan naar 
de workshop op woensdag 3 april 
a.s. ‘s avonds van 20.00 tot 22.00 
uur. De kosten voor deze workshop 
bedragen 7,50 euro, die na aftrek 
van de onkosten bestemd zijn voor 
het Lilianefonds. Er zal van één keu-
kendoek en één theedoek een leu-
ke tas gemaakt worden. En als u de 
smaak te pakken heeft ook nog van 
een andere set keuken/theedoek 
een gezellige hoed. De twee sets 
keuken- en theedoek mag u van te 
voren zelf aanschaffen, dan kunt u 
dat naar eigen smaak en kleur doen.
U bent welkom op woensdag 3 april 
bij ‘Kinderen helpen Kinderen’ aan 

de Schepenenstraat 9 in Mijdrecht 
(ingang achterzijde van de flat). 
Graag opgeven vóór 25 maart bij 
Paulien v.d. Veen, tel. 06-28040492 
op dinsdag of woensdag, e-mail: 
kinderenhelpenkinderen@casema.
nl , bij Joke Verbruggen, tel.285946 
of bij Wil de Ruiter, tel. 285422, zo-
dat de organisatie weet hoeveel da-
mes er komen.

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Goed?
Het zal vast aan mij liggen, maar de afgelopen week lijkt het wel 
alsof ik word gestalkt door allerlei goede doelen. De goede doelen 
zijn natuurlijk het hele jaar door bezig met het werven van leden en 
vooral met het binnenhalen van geld, want er is altijd wel een ziek-
te die bestreden moet worden, kindertjes die gered moeten wor-
den of het zijn de aarde en de natuur zelf die heel hard onze hulp 
nodig hebben. Maar de afgelopen week was het alsof ze allemaal 
tegelijk hadden bedacht dat er bij mij wel geld te halen viel. Dit is 
helaas niet het geval, ik heb de loterij niet gewonnen en heb geen 
honderden euro’s in de maand over om te spenderen aan van al-
les en nog wat. Begrijp me goed, ik heb het niet slecht maar net als 
bij de meeste mensen moeten eerst de vaste lasten betaald wor-
den en heb je zo je eigen prioriteiten waarvoor je geld opzij legt, 
ik noem bijvoorbeeld een spaarpotje voor de kinderen waarvan ze 
hopelijk later kunnen studeren. Oftewel ik vind mijn gezin ook een 
heel goed doel. Is het immers niet zo dat je eerst zelf je broek moet 
kunnen ophouden en dan pas kunt kijken naar wat er om je heen 
nodig is? 

Als ik dan ergens gevoelig voor ben dan is het voor de goede doe-
len die wat dichterbij mijn belevingswereld staan. Zoals de actie 
van een aantal supermarkten vorig jaar waarbij je fiches kreeg en je 
kon kiezen aan welke plaatselijke sportvereniging je die gaf. Ik weet 
niet meer of de vereniging met de meeste fiches een geldbedrag 
kreeg of dat het uiteindelijk werd verdeeld, maar een mooie actie 
was het! Een ander iets waar ik ook gevoelig voor ben is om zelf als 
collectant aan de slag te gaan, onder het mom van een kleine moei-
te en groot plezier. Het is immers niet alleen geld wat je kunt geven, 
soms is een stukje van je tijd net zo waardevol. En als je dan met 
de collectebus langskomt, zie ik bij een aantal mensen dezelfde ir-
ritatie als die ik heb. Een klein beetje met de ogen rollen, een zucht 
slaken of zeggen “Nee, vandaag niet, dank u wel” of toch maar die 
portemonnee trekken en een euro doneren.

Of het nu de collecte aan de deur is, een telefonische actie waar-
bij je geld wordt gevraagd of zo’n studentje die is ingehuurd om in 
de winkelstraat zijn verkooppraatje op je af te vuren om toch beslist 
voor dit ene goede doel je hand over je hart te strijken en geld te 
geven. Ze hebben allemaal één ding gemeen en dat is dat je er niet 
om hebt gevraagd, het is een geaccepteerde werkwijze van sto-
ren, je schuldgevoel aanwakkeren en cashen. Dat deed een van die 
mensen die mij stalkte ook ontzettend goed. Ze wist mij dagelijks te 
bellen op mijn mobiele nummer (die ik op werkdagen sowieso niet 
opneem en op thuisdagen vaak ongebruikt in de kast ligt), maar 
toen ze me eenmaal te pakken had, toen ging ze ook los. In een rap 
spreektempo ratelde ze haar verkoopverhaaltje af. Toch onderbrak 
ik haar dat ik niet gediend ben van deze telefonische wijze van geld 
vragen, waarop ze me toe snerpte dat Artsen zonder Grenzen een 
heel goed doel was en het was toch zeker niet mijn bedoeling dat al 
die arme mensen ver weg zouden sterven? Dat was de grens voor 
mij. Ik weet niet of deze mevrouw werd betaald voor haar telefoni-
sche diensten of dat zij het deed in haar eigen tijd, de manier waar-
op ze me aansprak, stond mij niet aan. Ja, er zijn veel goede doe-
len en ja, ze hebben allemaal hun eigen sterke argumentatie maar 
iedereen moet prioriteiten stellen. Je kunt niet iedereen redden en 
om mensen op deze manier te benaderen vind ik niet netjes. U be-
grijpt dat Artsen zonder Grenzen het helaas zonder mijn vrijwillige 
bijdrage moet stellen. 

Na deze irritatie ondernam ik de poging om al dit soort telefoon-
tjes te vermijden middels een inschrijving bij het bel-me-niet regis-
ter. Maar op de een of andere manier lukte het me niet om de in-
schrijving daar goed te voltooien. Kortom: ik ben nog niet van de 
goede doelen af. En op zich hoeft dat ook niet, als ze maar enig res-
pect tonen voor de mensen die ze benaderen. Zou dat al een goed 
doel zijn, respect voor iedereen? Als dat zo is, misschien word ik 
daar dan wel donateur van. Is het niet in geld dan zeker wel in de 
vorm van tijd.

Tegen de ondervoeding 
van jonge kinderen

Vanaf begin 2013 gaat onze stichting verder onder de naam Ontwik-
kelingsSamenwerking DRV. Ondanks het mindere economische tij 
blijven we doorgaan met ons werk. ‘Onze kinderen’ mogen geen kind 
van de rekening worden. Grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. Wij financieren schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, 
Sri Lanka, Tanzania en Nepal. Daarmee dragen we bij aan de armoe-
debestrijding en aan het halen van de millenniumdoelen. Meer over 
ons op www.sosderondevenen.nl

Postbus 54 • 3645 ZK Vinkeveen • www.sosderondevenen.nl
sosderondevenen@xs4all.nl • Bankrekening: 45.91.18.994

t.n.v. Stichting OntwinkkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Het is begonnen met een opgeknapt kinderdagverblijf voor de Re-
gendruppeltjes in Ecuador, waar in de mooie nieuwe keuken gezon-
de middagmalen voor de kleuters worden bereid. Maar nu is de strijd 
tegen ondervoeding van jonge kinderen naar het hele kanton Otava-
lo uitgebreid.
Op de landbouwschool is namelijk een omvangrijk project gestart. 
Voor dat project bekostigt OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Ve-
nen onder andere materialen voor groenteteeltbedden en maakt ze de 
aanleg van een waterput mogelijk. En om de gewassen te beschermen 
is voorzien in serrebouw met bamboe en plastic. 
De informele leider van de streek Don Diogenes stelde bovendien een 
deel van zijn terrein beschikbaar, zodat ook daar ecologisch verant-
woorde Spaanse peper, achiote en cacao kunnen worden verbouwd. 
Zijn voorbeeld zal hopelijk veel navolging vinden. Don Diogenes is be-
reid zijn uitgebreide kennis en ervaring uit te wisselen met de plaat-
selijke bevolking. 
De cursus ‘gezonde voeding’ wordt behalve aan ouders en leidsters 
ook aan de leerlingen van het landbouwcollege gegeven. Met deze 
omvangrijke aanpak denken we samen met onze lokale partner ECAS-
SEF dat de strijd tegen ondervoeding van jonge kinderen in het kanton 
Otavala gewonnen kan worden.

Ria Waal

Is uw huisdier zoek?
 

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

allemansvriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud; ze krijgt wegens nier-
problemen speciaal dieetvoer. 

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

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

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

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

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

- Uithoorn, Schootsveld: Langharige gecastreerde grijs-witte bos-
kat; Poche is 10 jaar oud en erg schuw; de eigenaar is sinds kort 
verhuisd; mogelijk is Poche teruggegaan naar zijn oude woon-
adres Ebro in Uithoorn.

- Mijdrecht, Leopoldlaan: Rode langharige maincoon poes van 4 
jaar oud; ze heet Doortje.

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

- Wilnis, Geerkade: Rode 2 jaar oude kater. Herman is niet gecas-
treerd. 

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

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

wit vlekje onder de kin.
- De Hoef: Grijze cyperse kat, zwart gestreept met witte sokjes.
- De Kwakel, Banken: Zwart-witte kat.
- De Kwakel, Banken: Rode kat.
- Vinkeveen, Herenweg: Zwarte kat.
- Vinkeveen. Uilensmeer: Cyperse kat.

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

Cursusproject DRV heeft 
nog plekken beschikbaar
De Ronde Venen - De cursussen 
van het Cursusproject De Ronde 
Venen zijn in volle gang. Op sommi-
ge cursussen zijn nog plaatsen be-
schikbaar, bijvoorbeeld bij: 
–  Nabewerken digitale RAW-fo-

to’s. Cursus 41 op 4 maandagen: 
8, 15, 22 en 29 april. Er wordt in-
gegaan op het laden, selecteren, 
verwerken en bewerken van fo-
to’s, het aanpassen van witba-
lans en kleurzweem, exporte-
ren, verscherpen, tinten, leven-
digheid, vignettering en nog veel 
meer.

–  Chakra’s. Cursus 42 op 2 maan-
dagen: 8 en 15 april). Het woord 
‘chakra’ betekent wiel of werve-
lingen van energie. Door het in 
balans brengen van onze cha-
kra’s kunnen we een positieve 
invloed hebben op onze gezond-
heid. Op deze avonden krijgt u 
informatie over de 7 hoofdcha-
kra’s en wat we kunnen doen om 
de balans te herstellen.

–  Workshop Lachyoga-2. Cursus 
38 op dinsdag 26 maart. We-
gens groot succes is deze ont-
spannende workshop 2 keer in 
het programma opgenomen. Op 

deze tweede cursus zijn nog een 
paar plaatsen beschikbaar.

–  Wandelen in Amsterdam-1. Cur-
sus 46, donderdag 11 april. Door 
omstandigheden zijn op deze, 
in eerste instantie volgeboek-
te, wandeling een paar plaat-
sen vrijgekomen. ‘In het voet-
spoor van Pierre Cuypers’. Onder 
dit motto wordt gewandeld door 
de buurt rond de Vondelstraat 
en het Vondelpark, waar bouw-
meester P.J.H.Cuypers geduren-
de zijn Amsterdamse periode 
gewoond en gewerkt heeft. De 
Vondelstraat en omgeving is een 
rustige, overzichtelijke, maar bo-
venal fascinerende buurt, waar 
de grandeur van het einde van 
de 19de eeuw nog steeds zicht-
baar is. 

Op de site www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm. vindt u informatie 
en kunt u zich inschrijven. Meer in-
formatie? Bel dan met 0297-261849 
of 0297-281787 of mail naar au-
wert@casema.nl Stuur een mailtje 
naar stichtingcursusproject@gmail.
com als u de nieuwsbrief wilt ont-
vangen.

Workshop ‘leuk inpakken’

Geslaagde expositie van 
Galerie Boven Verwachting 
De Ronde Venen - Drie volleer-
de kunstenaars toonden afgelopen 
weekend hun kracht door het tonen 
van prachtige werken die je met een 
grote ‘K’ kunt noemen.
Een lekkere sfeer en doorlopend be-
zoek met alleen maar positieve re-
acties kwamen op het bordje van 
Henny Heijnen, beeldhouwer uit de 
Amstelhoek. Met haar brons en na-
tuurstenen vrouwsculpturen trok zij 
veel bekijks. Henny had voor heel 
veel aanloop gezorgd want heel veel 
van haar contacten kwamen kij-
ken. Carla van der Linden uit Oss 

straalde tussen haar zelf bedach-
te schilderijen die kleurrijk, krach-
tig en doeltreffend zijn neergezet. 
Lia Kooijman uit Castricum was voor 
haar Stichting Hart voor Borstkan-
ker een ambassadrice met prachti-
ge pastelkrijttekeningen en hét LIA-
symbool in de vorm van een duur-
zame sieradenlijn. Het was een zeer 
geslaagd weekend met nieuwe mo-
gelijkheden voor Kunstminnend De 
Ronde Venen. Wilt u op de hoog-
te blijven van alle activiteiten? Een 
mailtje aan bocxebeheer@casema.
nl is voldoende.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren 
& klachten dierenmishandeling op maandag 
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze 
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557
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Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
mochten de boys van de D1 einde-
lijk weer het veld op om hun kun-
sten te vertonen en wat voor een 
kunstje zou het worden! Buitenvel-
dert is op het moment koploper in 
de hoofdklasse en de eerdere ont-
moeting bracht het Mijdrechtse 
team een mooie pot voetbal. Het 
veld was drassig, maar goed be-
speelbaar en ondanks de vele va-
kantiegangers stond er een gretig 
team.
Argon opende sterk en kreeg al 
meteen een mooi kans om de sco-
re te openen, de keeper verhinder-
de dit. Langzaam aan komt Bui-
tenveldert steeds meer in zijn spel 
en zakt Argon terug. Ook komen 

de kansen, Bij een snelle uitbraak 
van Argon, kan Erkelly over rechts 
mooi opkomen, Ryan heeft vrije 
positie rond de 11 meter maar de 
bal mag er niet komen.
Na een kwartier spelen is het dan 
toch raak. Argon weet de bal op 
het middenveld te veroveren en 
met prachtig tikwerk weten ze Bui-
tenveldert zoek te spelen en is het 
Jaimy die de bal achter de keeper 
mag schieten.
Buitenveldert staat bekend om zijn 
spelhervatting, maar Argon staat 
achterin op scherp en ze komen 
er niet doorheen. Als Buitenveldert 
in de 25ste minuut een vrije trap 
mag nemen, staan de muur en Da-
ni goed, maar is de spelhervatting 

niet super en hier kan Buitenvel-
dert van profiteren, 1-1.
Het publiek gaat nagenieten van 
de eerste helft en de boys gaan de 
kleedkamer in voor de rust.

Tweede helft
Aan het begin van de tweede helft 
zien we een ijzer sterk Argon. Er 
wordt dan ook een aantal goede 
kansen gecreëerd maar de fines-
se ontbreekt. 
Tien minuten in de tweede helft 
mag Buitenveldert net buiten de 
16 meter een vrije trap nemen. 
De bal komt hoog voor, maar Da-
ni voorkomt een goal en Cas werkt 
weg. De bal wil alleen de 16 me-
ter niet uit en als een Buitenveldert 

speler gaat liggen fluit de scheids 
voor een penalty.
Iedereen neemt zijn positie in rond 
de 16. De spits van Buitenveldert 
legt de bal op de stip en schiet 
hem in de voor hem rechterhoek. 
Dani gaat nog wel de goede kant 
op, maar toch is het 1-2.
Argon laat zich hierdoor niet uit 
het veld slaan en als Ryan wordt 
weggestuurd, houdt hij goed over-
zicht en brengt hij Jordy in positie. 
Deze wacht niet en haalt uit, 2-2.
Met nog 10 minuten te spe-
len loopt de spanning langs de 
kant hoog op en als Buitenvel-
dert langszij op komt zetten, denkt 
Argon nog even aan buitenspel, 
maar de 2-3 is een feit. 
Argon is even zoekende en Bui-
tenveldert gaat nogmaals op zoek 
naar een goal, maar Cas en Dani 
staan deze in de weg. Een diepe 
bal op Jaimy doet het publiek stil 
worden. De keeper van Buitenvel-
dert drijft hem goed naar buiten, 
maar hij kent Argon’s Jaimy niet en 
uit de onmogelijke hoek wordt een 
3-3 stand genoteerd. Terwijl ieder-
een zich lijkt te hebben neerge-
legd bij een verdeling van de pun-
ten, mag Sven een vrije trap ne-
men. Hij ziet wat Buitenveldert niet 
ziet: Tjerk vrij staan. Zijn vrije trap 
komt voor de voeten van Tjerk en 
deze haalt in een keer uit en de bal 
belandt schitterend in het doel.
Een schitterende overwinning en 
een goed begin van de tweede 
competitiehelft.
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Argon A1 verslaat NEC A1 
op karakter
Mijdrecht - Zaterdag stond de te-
rugwedstrijd op het programma te-
gen NEC uit Nijmegen. Heen was 
het een knotsgekke wedstrijd, die 
uiteindelijk met 4-3 verloren werd, 
afgelopen zaterdag moest er wat 
rechtgezet worden. Interessan-
te wedstrijd ook, bij winst zou NEC 
Argon A1 passeren en bij winst van 
Argon zou er een klein gaatje gesla-
gen kunnen worden. Op het hoofd-
veld werd er om 14.30 uur afge-
trapt, onder de prima leiding van 
de scheidsrechter uit Arnhem. Het 
begin is voor Argon, dat fris uit de 
startblokken schiet en gelijk gevaar-
lijk wordt over de linkerzijde, het is 
een verdediger die nog net kan in-
grijpen. Na een minuut of 10 komt 
NEC beter in zijn spel en Argon 
moet terug. Het leidt niet tot veel 
kansen, maar dreiging gaat er wel 
uit van de club uit Nijmegen, die el-
kaar makkelijk weet te vinden. Ar-
gon doet een stapje terug en het is 
dan ook niet verrassend, als NEC op 
voorsprong komt, als een midden-
velder vanaf 20 meter mag uitha-
len en Axel kansloos laat. Even later 
staat de 2-0 op het scorebord, als 
de rechterspits vrijgespeeld wordt, 
de bal laag inbrengt en vervolgens 
door een inlopende speler wordt 
binnengeschoten. Argon is even 
aangeslagen, maar pakt het in het 
laatste kwartier goed op. Het wordt 
dan ook 10 minuten voor rust 1-2, 
als Jesse van Nieuwkerk de bal in 
de loop mee krijgt, alleen op de kee-
per afgaat, de bal prima breed legt 
en Guido Pauw de 2-1 mag aante-
kenen. Een belangrijk moment, zo 
vlak voor rust. Argon is wakker en 
is even later dicht bij de 2-2 als Jes-
se Soner Gedik aanspeelt, de voor-
zet kan net niet door Jesse Loenen 
worden binnengetikt.

Afgesproken
Duidelijk wordt in de rust afge-
sproken dat Argon A1 minder re-

actief zou zijn in de 2e helft en ze 
beginnen goed. De ingevallen Jes-
se Stange gaat alleen op de keeper 
af, maar ziet zijn inzet gered worden. 
Even later opnieuw een redding van 
de keeper als een voorzet van Kel-
vin Jerez door Argon’s aanvallers te-
gen de keeper wordt aangeschoten. 
Toch komt de 2-2 op het scorebord 
als Jesse Stange wordt onderuitge-
haald na een mooie lange bal van 
Matthijs Coenradi en de daaropvol-
gende vrije trap van Jasper Werk-
hoven door Soner Gedik wordt bin-
nengelopen, 2-2. Er wordt flink ge-
wisseld aan de kant van Argon, met 
3 spitsen moeten de zijkanten van 
NEC worden afgedekt. Toch is het 
NEC dat het initiatief neemt en ge-
vaarlijk wordt, Argon hoopt op de 
counter. NEC is een paar keer dicht 
bij de 3-2, maar het mag niet luk-
ken. Zo lijkt de wedstrijd op 2-2 te 
eindigen, totdat in de laatste mi-
nuut een lange bal van Floris Mul-
der over de verdediging valt, Kel-
vin Jerez eerder bij de bal is dan de 
keeper en vervolgens onderuit ge-
kegeld wordt. Resoluut en terecht 
wijst de scheidsrechter naar de stip, 
dit tot ontzetting van NEC. De span-
ning loopt op, omdat het even duurt 
voordat de penalty mag worden ge-
nomen, verschillende spelers van 
NEC verdwijnen in het boekje. Als 
de penalty eindelijk genomen mag 
worden, zet Aaron Bruijn zich ach-
ter de bal en schiet de bal achter de 
keeper, 3-2 voor Argon. De opluch-
ting en ontlading zijn daar. De tijd is 
tekort voor NEC om nog wat terug 
te doen en zo eindigt deze boeien-
de wedstrijd in een 3-2 overwinning 
voor Argon. Complimenten voor de 
geweldige wilskracht mannen, ka-
rakter is een belangrijk ingrediënt 
van voetbal en dit hebben jullie de-
ze wedstrijd laten zien. Volgende 
week naar het verre Sittard, wordt 
vast weer een leuke pot.
Foto: sportinbeeld.com

Argon D1 verslaat koploper

Derk Bunders kampioen 
na spannende biljartfinale
De Ronde Venen - In Café De Pad-
destoel te Mijdrecht was afgelopen 
weekend de finale 2-sterklasse van 
Biljartfederatie De Ronde Venen. 
Een verrassend slot want het was tot 
het einde toe spannend. Het biljart 
was grondig onderhanden geno-
men en afgesteld zodat er een op-
timaal kampioenschap kon plaats-
vinden. Ook de arbitrage en de ver-
zorging van drankjes en hapjes wa-
ren optimaal. Wedstrijdleidster Aria 
opende zaterdag om 13.00 uur het 
kampioenschap die zou gaan tus-
sen Hans Bak in eigen huis, Jos Ba-
der van Cens, Peter Mayenburg van 
De Springbok en Derk Bunders en 
Pieter Coenen van Stieva-Aalsmeer 
en De Kuiper-Van Wijk.
Na zaterdag twee wedstrijden ge-
speeld te hebben waren de beste 
papieren in handen van Hans Bak, 
Hans won beide wedstrijden terwijl 
Pieter, Derk en Peter 2 punten wis-
ten te pakken ging Jos met 0 punten 
op zak huiswaarts.
Met goeie verwachtingen begon 
Hans zondag tegen Pieter Coenen 

die Hans in 27 beurten ruim verloor. 
Derk kwam op stoot tegen Jos die 
ook geen antwoord had in 24 beur-
ten. Peter pakte zondag beide par-
tijen op Pieter in 33 beurten en op 
30 beurten op Jos. Daarna kon Pe-
ter lijdzaam afwachten want het 
maximale voor hem zat er op. Derk 
moest tegen Hans de finale in en 
deed dat keurig in 30 beurten waar-
door z’n moyenneprocent de door-
slag gaf.
Federatievoorzitter Toine Doezé 
bracht een dankwoord uit aan allen 
die gekomen waren en de arbitra-
ge wedstrijdleiding. Aria Dolmans 
en Lucia Burger reikten de Rij-
des-bloemen en prijzen uit plus de 
Bocxe Biljarts cadeaubon en kwa-
men tot de volgende einduitslag:
1. Derk Bunders 6 pt.
2. Peter Mayenburg 6 pt.
3. Pieter Coenen 4 pt.

Kortste partij: 
Pieter Coenen; 19 beurten
Hoogste serie: 
Derk Bunders; 13 caramboles Frank Rijkeboer opent 

score voor Argon A2
Mijdrecht - Voor de A2 van Argon 
stond er afgelopen zaterdag een 
belangrijke wedstrijd tegen DCG 
A1 op de agenda. De mannen van 
trainer Patrick Hilhorst nemen in de 
competitie momenteel een midden-
moot positie in en dat mag nu al een 
prestatie genoemd worden. 

Als enig A2 team in deze competi-
tie op 3e divisieniveau heeft Argon 
immers te maken met de A1’s van 
gerenommeerde clubs als Hollan-
dia, IJsselmeervogels en Zeeburgia. 
Met nog 9 wedstrijden voor de boeg 
was het van belang om het 1 punt 
lager geklasseerde DCG te verslaan. 
Hoewel de vorst nog maar net uit de 
grond was zou het op veld 2 aan de 
Hoofdweg een heet middagje gaan 
worden.
Om te beginnen arriveerde DCG 
met een incomplete selectie, waar-
door de wedstrijd een kwartier werd 
uitgesteld. Argon benutte deze ver-
traging met een uitgebreide war-
ming-up en om 12.15 uur kon er 
worden afgetrapt. In de 1e helft hiel-
den beide ploegen elkaar in even-
wicht met goede mogelijkheden 
voor Argon om de score te openen. 
Indy miste het geluk om al vroeg in 
de wedstrijd op voorsprong te ko-
men en later was Greg net te laat 
om een scherpe voorzet van Ritchie 
alleen voor de keeper met een sli-
ding af te ronden.
Ook DCG kreeg kansen maar Argon 
keeper Donny Kool wist met een 
goede redding in de korte hoek een 
achterstand te voorkomen. Geleide-
lijk trok Argon het initiatief naar zich 
toe en kreeg het overwicht. DCG 
vond het kennelijk geoorloofd om 
dit te beantwoorden met een zwa-
re overtreding op Ritchie. Volko-
men terecht trok de voortreffelijke 
scheidsrechter een rode kaart voor 
de betreffende DCG speler en kort 
daarna kwam voor de ploeg uit Am-
sterdam ook nog het geel te voor-
schijn. 

Rustig
Argon bleef rustig en zocht de weg 
naar de openingstreffer. Ondanks 
een serie gevaarlijke corners aan 
het eind van de 1e helft lukte dit 
nog niet voor het rustsignaal, maar 
in het begin van de 2e helft was het 
wel raak. Aanvoerder Frank Rijke-
boer mocht na opnieuw een over-
treding op de snelle Ritchie, de bal 
op de stip leggen. Zonder aarzeling 
en met een knipoog zoals we dat 
van hem kennen, schoot Frank de 
bal hard en strak in de linker bene-
den hoek: 1-0 Argon ! De score leek 
daarop makkelijk te kunnen worden 
opgevoerd, maar na een afgekeur-
de buitenspel doelpunt van DCG 
ontspoorde de wedstrijd. Overtre-
dingen en respectloos gedrag van 
DCG spelers leverden opnieuw ro-
de en gele kaarten op waardoor de 
gasten met nog slechts 8 spelers op 
het veld stonden. Dankzij verstan-
dig en de-escalerend optreden van 
DCG trainer en leider werd voor-
komen dat de overspannen reactie 
van hun keeper tot een nog grote-
re ontsporing en blamage voor DCG 
leidde. Eigenlijk is het onvoorstel-
baar dat na recente dramatische 
gebeurtenissen in het amateurvoet-
bal er amper 2 maanden later juni-
orenvoetballers rondlopen die zich-
zelf volstrekt niet in de hand hebben 
en daarom beslist niet thuis horen 
op de voetbalvelden. Het was goed 
te zien dat spelers en staf van Ar-
gon A2 zich niet lieten provoceren. 
Met kalmte bleven zij zich focussen 
op een goed resultaat en met nog 2 
goals van Greg werd de score opge-
voerd naar 3-0. Een belangrijke ze-
ge voor Argon A2. Het team is hier-
mee inmiddels opgeklommen naar 
een gedeelde 6e plaats met Spar-
ta Nijkerk. Argon A2 kan omhoog 
gaan kijken en met volgende week 
de thuiswedstrijd tegen het als 2e 
geklasseerde WSV ligt er een mooie 
uitdaging te wachten. 
Foto: sportinbeeld.com

Brandsteder en Zwerver 
naar kwartfinale
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Cafe de Merel te Vinkeveen hebben 
Eric Brandsteder en Koos Zwerver 
flink uitgehaald door hun partijen 
overtuigend te winnen van Cor Ba-
vink en Jos Boeijen die zijn favorie-
tenrol geen moment waar kon ma-
ken, ook door naar de kwartfinales 
gingen op de valreep Frank Witzand, 
Gijs Rijneveld, Jim van Zwieten en 
Robert Daalhuizen. Op zaterdag 
kwamen daar nog bij Paul Schuur-
man, Bert Dijkshoorn, Wil Bouwe-

riks enTino van Bemmelen. Martien 
Heijman,Bram Koning,Hans Dik-
ker, Nick v.d. Veerdonk ,Hero Jan-
zing, Marten Nap, Cor van Wijk, Pe-
ter de Graaf, Jorrit Brouwer, Martien 
Heyman, Gerard Waayman, Gijs v.d. 
Neut zijn de verliezers in deze eerst 
ronde, geplaatst waren al Jan Eys-
ker, Anton Berben, Jeroen van Rijn, 
Peter Driehuis, Thijs Hendrikx, Bert 
Fokker, Mees Brouwer en Rob Gels 
dit alles in Cafè De Merel Arken-
park MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297-
263562 of per mail thcw@xs4all.nl

Veel lol tijdens vrienden-
toernooi Kwinkslag
Vinkeveen - Donderdag 14 febru-
ari speelde de jeugd van badmin-
tonvereniging Kwinkslag een vrien-
dentoernooi. Alle jeugdleden na-
men hun beste vriend of vriendin 
mee, met wie zij samen vier partij-
en moesten spelen. Het enthousi-
asme straalde er vanaf en ieder-
een deed super zijn best. Al bleek 
het soms nog niet zo gemakkelijk te 
zijn als het lijkt. Als alternatief van 
de shuttle moesten de spelers een 
partijtje spelen met een ballon. Dat 
ging helemaal niet, maar wel veel 
plezier en lol daarvan. Zo’n ballon 
gaat alle kanten op, maar niet echt 

naar de plaats die jij denkt. Er wa-
ren natuurlijk prijzen te winnen. Op 
de derde plaats kwamen Danny en 
zijn vriend Benjamin. Esmee en haar 
vriendin Jasmijn werden tweede en 
met vier overwinningen behaalden 
Dennis en zijn vriend Max de eerste 
plaats. Al met al weer een zeer ge-
slaagd toernooi. 

Lijkt het jullie leuk om eens een bal-
letje te slaan, kom dan gerust eens 
langs in De Boei op donderdag-
avond van 19.00 uur tot 20.00 uur en 
vraag dan naar Jolanda of Ton. Zij 
helpen je verder.
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Feest der kampioenen bij 
Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdagochtend 14 
februari was een vrije bridgeronde 
bij Bridgeclub ABC in ‘t Buurtnest 
aan de Arthur van Schendellaan. De 
vrije ronde was bepaald om tevens 
de kampioenen te huldigen.
Een kampioen mag kussen waar zijn 
vrouw bij is. De eerste plaats in de 
A-lijn was voor Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met een gemiddel-
de score van 54,75 %, hier ging het 
kussen van de voorzitter nog goed.
De eerste plaats in de B-lijn was 
voor Aja Bijsterbosch en John de 
Haan met een gemiddelde score 
van 55,14 %, hier had de voorzitter 
wat meer problemen met het kus-
sen. De wedstrijdleiding had weer 
voor prachtige prijzen gezorgd, het 
is niet verwonderlijk dat er door ie-
dereen fel om de bokalen gestreden 
wordt. Na het uitreiken van de tro-
feeën, prachtige bokalen die in geen 
enkele huiskamer zou misstaan en 
de bijbehorende kussen, kon het 
bridgen een aanvang nemen. Er 
werd aan 15 tafels gebridged Acht 
in de A-lijn en zeven in de B-lijn, 
waarbij de wedstrijdbegeleiding al-
le paren door elkaar gegooid had in 
het kader van verbroedering in de-
ze club. 

A- lijn:
In deze lijn was de eerste plaats voor 
Nel Heilman en Hetty Houtman met 
maar liefst 65,42%. Achteraf vertel-
de zij dat zij niet wisten dat er een 
vrije ronde gespeeld werd, waarbij 
de punten niet meetelden voor de 
competitie. Tweede werd het paar 
Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter 
met 60.42%, zij wisten het wel en 
speelden daarom zo vrijuit, zonder 
zenuwen, die hun blijkbaar anders 
nog wel eens parten speelden. Der-
de werd het paar Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 58,75%, dit paar 
heeft de hoge positie op de ranglijst 
volledig waargemaakt.

B-lijn:
In deze lijn was de eerste plaats 
voor het paar Bep Soppe en Ria We-
zenberg met precies 65%, dit paar 
speelt in de B-lijn sterker dan in de 
A-lijn en alhoewel alles door elkaar 
gegooid was, dachten zij toch in de 
B-lijn te spelen, vandaar dit resul-
taat. Tweede werd het paar Lineke 
van Oevelen en Madelon van Ves-
sem met 57,47%. Derde is het paar 
Siep Ligtenberg en Piet Hoogen-
boom met 56,53%, je kon wel mer-
ken dat Siep haar Piet terug had.

Michael Woerden opnieuw winnaar 
PK Sport Bosdijkloop

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag organiseerde Toer Trimclub De 
Merel de jaarlijkse PK Sport Bos-
dijkloop, met start en finish op de 
Kerklaan in Vinkeveen. De Bosdijk-
loop trok, mede vanwege het mooie 
weer, 542 deelnemers; meer dan 
in alle voorgaande jaren. Michael 
Woerden uit Mijdrecht was weder-
om de snelste op de halve marathon 
met een knappe tijd van 1:14:55. Bij 
de dames was evenals vorig jaar de 
overwinning voor de Amsterdamse 
Anja van ‘t Schip met een tijd van 
1:23:46. 

Deelname
De deelname aan de 10 kilome-
ter, altijd de afstand met de mees-
te deelnemers, was gelijk aan vo-
rig jaar, namelijk 232 deelnemers. 
De andere afstanden: de jeugd-
loop, de 5 kilometer en de halve ma-
rathon verheugden zich in een toe-
name. Het hoofdnummer, de hal-
ve marathon, had met 148 deelne-
mers een aanzienlijk deelnemers-
veld. Ook de jeugdloop was met 44 
en de 5 kilometer met 118 deelne-
mers goed bezet. 

Het weer was prachtig, mooi zonnig, 
droog, zeven graden en een zwakke 
zuidenwind. Dus bijna voorjaar, ide-
ale omstandigheden om op alle af-
standen volop strijd te leveren. Met 
maar liefst 72 ‘thuislopers’ uit Vin-
keveen. Bij elk kilometerpunt stond 
een afstandsbord. De lopers waren 
blij met deze grote borden langs het 
parcours; ze konden hierdoor na-
melijk regelmatig controleren of ze 
nog op schema liepen. 

Jeugdloop
De voornamelijk jeugdige deelne-
mers aan de kortste afstand van 1 
kilometer, uit de leeftijdsgroep van 5 
tot 12 jaar, hadden er zin in. De win-
naar bij de jongens was Joup Haf-
kamp uit Uithoorn in een tijd van 
3:41 min. Bij de meisjes was de win-
nares dezelfde als vorig jaar, name-
lijk Esra Zijderlaan uit Polsbroek in 
een tijd van 4:06 min. Alle kinderen 
kregen een medaille als herinnering.

5 en 10 kilometer
De overwinning bij de 5 kilometer 
heren was voor Jeroen Swildens uit 
Utrecht, in een tijd van 18:35 min. 

Twee teams Veenshuttle 
districtskampioen
De Ronde Venen - De herenteams 
van badmintonvereniging Veenshut-
tle speelden het afgelopen competi-
tieseizoen in district Noord-Holland. 
Heren 1 in de derde klas en heren 2 
in de vierde klas. Beide teams wer-
den in hun poule kampioen.
Hierdoor werden ze uitgenodigd om 
mee te doen aan de districtskampi-
oenschappen op zaterdag 9 febru-
ari in Almere. In de derde klas was 
slechts 1 poule in het district waar-
door dit team automatisch districts-
kampioen werd. Het heren 2 team 
had in de vierde klas twee pou-
les, dus moest een wedstrijd tegen 
de kampioen van de andere pou-
le beslissen voor het districtskam-
pioenschap. De tegenstander bleek 
een team met oude bekenden te 
zijn, Ypsilon uit Zwaag. Dit jonge 

team speelt met veel enthousias-
me en inzet. Door afwezigheid bij 
ons team speelden dit keer Hans, 
Johan, Ruud en good old Rob. De 
wedstrijden waren spannend, maar 
werden op een na toch allemaal in 
het voordeel van Veenshuttle be-
slist. Een 4-1 eindstand betekende 
dan ook het kampioenschap van het 
district in de vierde klas voor Veens-
huttle. Aan het eind van de dag bij 
de prijsuitreiking mocht Ruud na-
mens Veenshuttle dus twee bekers 
en oorkondes in ontvangst nemen.
Een mooie afsluiting van een ge-
slaagd competitieseizoen. Nu kan 
iedereen zich op de toernooien con-
centreren en ervaring en kunde uit-
bouwen voor de nieuwe competitie 
in september in de tweede en der-
de klasse.

Open Ronde Venen 
Biljartkampioenschap
De Ronde Venen - Op vrijdag 8, 
zaterdag 9 en zondag 10 maart or-
ganiseert biljartclub De Merel voor 
de vijfentwintigste maal het indivi-
duele O.R.V Biljartkampioenschap.

Aan dit toernooi kunnen zowel goe-
de als minder goede spelers deel-
nemen. Het minimumaantal caram-
boles is gesteld op 27. Ook kader-
spelers kunnen meedoen. Iedereen 
heeft kans want er wordt gespeeld 
volgens het knock-out-systeem. Er 
wordt op twee biljarts gespeeld on-
der deskundige leiding. De winnaar 
van de prachtige wisseltrofee mag 
zich een jaar lang ‘Open Ronde Ve-
nen Kampioen’ noemen. Tot de laat-
ste vier, spelen hoog tegen hoog en 
laag tegen laag. U kunt zich voor 

deelname aan dit kampioenschap 
óf telefonisch opgeven óf via een 
inschrijfformulier dat te verkrijgen 
is in Café de Merel aan Arkenpark 
Mur 43 in Vinkeveen. Het inschrijf-
geld bedraagt acht euro, te voldoen 
bij de inschrijving. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar Café De 
Merel na 20.00 uur: 0297-263562 of 
264159. Men kan zich uiterlijk tot 
dinsdag 5 maart opgeven.
Voorkom teleurstellingen en le-
ver uw inschrijfformulier zo spoe-
dig mogelijk in of bel naar het club-
huis. Indien u het formulier per post 
stuurt, adresseer het dan als volgt: 
Café De Merel, Postbus 16, 3645 ZJ 
te Vinkeveen. Mailen kan ook naar:  
caty.jansen@casema.nl of naar Café 
De Merel: thcw@xs4all.nl .

Bij de dames won Margriet Zijder-
laan uit Woerden. Zij had een tijd 
van 22:37 min. De afstand van 10 ki-
lometer heeft altijd een groot deel-
nemersveld. De winnaar was Stefan 
Leeflang uit Baarn met een tijd van 
34:07 min. Bij de dames won Maris-
ka Visser uit Ter Aar met een tijd van 
39:33 min. 

Halve marathon
De halve marathon is de afstand 
die het meest tot de verbeelding 
spreekt. De route voert door het 
fraaie landschap van het buitenge-
bied van de gemeente De Ronde 
Venen, namelijk door de polder via 
Oukoop naar Nieuwer Ter Aa en te-
rug naar Vinkeveen. De halve ma-
rathon werd om twaalf uur wegge-
schoten door sportwethouder David 
Moolenburgh van De Ronde Venen. 
Bij de heren was de winnaar Mi-
chael Woerden uit Mijdrecht met 
een knappe tijd van 1:14:55. Mi-
chael is een veelwinnaar die weke-
lijks ‘toeslaat’ in het Groene Hart. 
Ook de PK Sport Bosdijkloop heeft 
hij reeds vele malen gewonnen. De 
eerste 1,5 kilometer heeft hij nog 
samen met andere deelnemers ge-
lopen, maar daarna alleen op kop, 
bij mooi weer, zonnig en weinig 
wind. Michael kreeg een wissel-
beker. Sigmar Kock uit Amsterdam 
werd tweede met 1:20:42. De der-
de plaats was voor Manuel Jose uit 
Utrecht met 1:20:48.
Bij de dames was de overwinning, 
evenals vorig jaar, voor de Amster-
damse Anja van ‘t Schip met een 
snelle tijd van 1:23:46. Zij ging net 
als vele andere deelnemers iets te 

hard van start, waardoor het in de 
laatste kilometers moeilijk werd. Zij 
heeft al een half jaar geen wedstrijd 
gelopen en is momenteel in voorbe-
reiding op de CPC Loop Den Haag 
over drie weken. Voor haar was het 
heerlijk lopen op de lange rechte 
stukken in het parcours, prachtig 
weer en bijna geen wind op de open 
stukken. Anja kreeg een wisselbe-
ker. Vanessa Hartman uit Brielle 
werd tweede met 1:27:19. De der-
de plaats was voor Ingeborg Cou-
vee uit Aalsmeer met 1:34:13.

Organisatie
De organisatie bij start en finish, 
in De Boei en onderweg liep dit 
jaar gesmeerd. Daardoor waren 
er veel tevreden gezichten. De en-
thousiaste speaker Peter van Adri-
chem zorgde voor een goede sfeer 
bij de finish. De prijswinnaars kon-
den weer vertrouwen op een vlotte 
en snelle prijsuitreiking. Alle deel-
nemers gingen met een keycord als 
herinnering aan deze jubileumeditie 
naar huis. Al met al was deze 35ste 
PK Sport Bosdijkloop een geslaagd 
evenement.
De organisatie van dit evenement is 
niet mogelijk zonder de vele spon-
sors, met PK Sport als hoofdspon-
sor. En verder natuurlijk dankzij de 
hulp van veel vrijwilligers, gediplo-
meerde verkeersregelaars, leden 
van TTC De Merel, de EHBO, de 
masseur, muziek bij de finish, per-
soneel van De Boei en vele anderen. 
En uiteraard de lopers die na het 
startschot van David Moolenburgh 
door het mooie en landelijke ‘Bos-
dijk’ parcours liepen. 

Regio - Nadat enkele weken ge-
leden door de Diplomazwem-
groep van Zwem- en polovereni-
ging De Amstel is afgezwommen 
voor het Wakdiploma, en men tus-
sendoor nog steeds hard traint voor 
de Zwemvaardigheidsdiploma’s is 
er afgelopen maandag door de eer-
ste groep afgezwommen voor het 
diploma snorkelen. Alle diploma’s 
waar voor afgezwommen wordt val-
len onder de officiële eisen en richt-
lijnen van het ‘Nationaal Platform 
Zwembaden|NRZ’. Het levert dus 
-na het afzwemmen onder toezicht 
van een controleur van bovenge-
noemde instantie- het officiële di-
ploma op.
Deze keer werd afgezwommen voor 
het diploma Snorkelen-1, hierbij 
moet men voldoen aan de volgen-

de eisen: Met zwemvliezen: 1.Te wa-
ter gaan met kopsprong, aanslui-
tend 25 meter borstcrawl. 2.Starten 
in het water, na 15 meter zwemmen 
in maximaal 2 duiken 3 voorwerpen 
in minimaal 2 verschillende kleuren 
ophalen van de bodem (minimaal 2 
meter diep). Met snorkeluitrusting: 
1. Te water gaan met een schrede-
sprong, aansluitend 50 meter snor-
kelen onderbroken door 4 keer 2 
draaien om de lengte as (links- en 
rechtsom). 2. Starten in het wa-
ter, 50 meter snorkelen onderbro-
ken door 2 keer een hoekduik rich-
ting bodem en aansluitend 10 me-
ter onder water zwemmen. 3. Star-
ten in het water, onder water zwem-
men en ondertussen twee uiteinden 
van een touw aan elkaar knopen 
met een platte knoop. 4. Minimaal 2 

voorwerpen in 2 verschillende kleu-
ren (die via de onderwater praatstok 
worden doorgegeven) ophalen van 
de bodem (minimaal 1 meter diep). 
5. Starten in het water, snorkelen, 
een hoekduik maken en door een 
hoepel zwemmen, vervolgens nog 
een keer linksom óf rechtsom door 
dezelfde hoepel gaan. 6. Starten in 
het water, 25 meter snorkelen met 
één zwemvlies.

Hierbij onze felicitaties aan de ge-
slaagde deelnemers: Ilse Kruijswijk, 
Lina Kruijswijk, Jikke ten Cate, Ja-
co ten Cate, Remke Verwoerd, El-
ke Sannes, Marta Cichocka, Marit 
Cornelisse, Mariëlle Breij en Roos 
de Jong. Ben je benieuwd naar wat 
De Amstel jou te bieden heeft? Kijk 
eens op www.zpv-de-amstel.nl.

Afzwemmen Snorkeldiploma bij De Amstel
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Geen goals aan de Hoofd-
weg bij Argon-Quick
Mijdrecht - Een gehavend Argon is 
er niet in geslaagd om de wedstrijd 
tegen de nummer laatst van de lijst 
in een goed resultaat om te zetten. 
Door een schorsing, enkele blessu-
res en spelers die op wintersport 
waren moest trainer Alain Hijman 
flink puzzelen om een team samen 
te stellen. Het bleek, dat het elftal 
met name in aanvallende zin niet 
voldoende kon brengen, slechts en-
kele mogelijkheden gedurende 90 
minuten waren daar het gevolg van.
Na een wat aarzelende start, waar-
in alleen Dion Gerritsen een keer 
voor gevaar kon zorgen met een 
schot voorlangs het doel van keeper 
van der Toorn, kwam Argon na een 
kwartiertje voetballen toch meer bo-
ven te liggen en had de ploeg het 
initiatief. Maar voor een kans moest 
toch tot bijna een half uur spelen 
gewacht worden, het was verdedi-
ger Masies Artien die na een hoek-
schop van Houssain el Zeryouh vrij 
kon koppen, maar vanaf 5 meter 
raakte hij de bal onvoldoende om 
tot een treffer te komen. Vijf minu-
ten voor rust waren er enkele ha-
chelijke momenten voor het Haag-
sche doel, maar een inzet van Hous-
sain el Zeryouh werd in een vol 
strafschopgebied geblokt en een 
vrije trap van dezelfde Argonaut be-

landde een minuut later tegen het 
been van doelman Van der Toorn, 
die daarmee zonder het overigens 
zelf echt te weten een treffer voor-
kwam. Zijn redding kort voor rust 
bij een kans van Samir Jebbar had 
daarentegen niets met geluk te ma-
ken, hier reageerde de sluitpost ge-
woon goed en op tijd.
Na rust zakte het overwicht van Ar-
gon langzaam aan weg en ging de 
strijd gelijk op. Helaas leverde dit 
niet bepaald een interessanter spel-
beeld op, vlot lopende combinaties 
waren helaas van beide kanten niet 
te zien, de toeschouwers moesten 
het doen met veel inzet en goede 
wil, maar weinig voetbalvernuft. Er 
waren enkele mogelijkheden tot een 
treffer, waarbij de gasten na 63 nog 
het dichtst bij succes waren, toen bij 
een scrimmage na een hoekschop 
de bal onder doelman Romero An-
tonioli werd gefrommeld, maar net 
voor de lijn kon Joey van Ede red-
ding brengen. Ondanks dat op de 
goede wil niets was aan te merken, 
slaagden beide teams er in de res-
terende minuten niet in, om de doel-
mannen nogmaals in verlegenheid 
te brengen, waardoor met een dub-
belblanke eindstand de kleedka-
mers weer werden opgezocht. 
 Foto: sportinbeeld.com

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij Onder Ons werd 
vorige week dinsdag gezellig ge-
kaart, waarbij leuke scores zijn be-
haald. De eerste prijs ging naar 
Martien de Kuijer met 5221 pun-
ten, Tweede werd Gerda Vaneman 
met 5164 punten, derde Sonja de 

Waa met 5163 punten, vierde Frede-
rik Mulckhuijse met 5037 punten en 
als vijfde eindigde Ria Matthiesen 
met 4791 punten. De troostprijs ging 
naar Lenie met 3956 punten. Dins-
dag 26 maart is er weer een prijs-
kaartavond met mooie paasprijzen.

Geen wedstrijd?
Strandtraining voor Hertha D1

Vinkeveen - Het is vrijdagmiddag 12.00 uur, KNVB 
last de district west 1 categorie B af. Daar valt ook 
de D1 van Hertha onder. Om toch wat te doen op 
zaterdag bedacht trainer Leo dat ze maar voor 
een strandtraining moesten gaan. Zaterdagmor-
gen 09.30 uur vertrokken de sporters naar Langer-
velderslag in Noordwijk voor een pittige strandtrai-
ning. Daar aangekomen bij het mooie strand werd 
de groep weggestuurd voor een warming-up onder 
leiding van Urban, Henk, Keven en Patrick. Trainer 
Leo zette het toernooienveldje klaar . Het viel de jon-
gens wel even tegen op het zware zand en voor de 

meeste spelers was het zelfs de eerste keer dat ze 
een strandtraining deden. Na de warming-up wer-
den de teams gemaakt en 3 zware partijen van 15 
minuten gespeeld en als afsluiting ook nog eens een 
grote partijspel. De grote winnaar was het team van 
trainer Henk die de finale tegen het team van Urban 
won. Na afloop was iedereen erg moe en hongerig, 
dus werden de Berkies Jeroen en Evert ingescha-
keld bij Hertha en zij hebben ervoor gezorgd dat de 
frituur aan stond zodat de mannen van Hertha D1 
heerlijk aan konden schuiven. Mannen: allemaal su-
per bedankt voor de gezellige dag.

Op de foto v.l.n.r. achterste rij: Joran Polhuis, Tom Vis, Ravi Brockhoff, Finn 
Kroon, Max de Haan en trainster-coach Ingrid Hagenaars; op de voorgrond 
gehurkt: Femke Vousten, Saskia van Vlieten en Zoë van Dasler (Meike Rijdes 
ontbrak wegens wintersportvakantie).

Korfballers De Vinken D1 
ongeslagen kampioen
Vinkeveen - Twee weken geleden 
was een lichte spanning nog op 
de gezichten van de korfbalspelers 
van De Vinken D1 af te lezen. Toen 
moest er namelijk in De Meern ge-
wonnen worden van Fiducia D2 om 
ongeslagen kampioen te worden. 
Na de ruime 9-1 overwinning was 
de titel voor de Jumbo ploeg binnen 
en kon het feest gevierd worden. Af-
gelopen zaterdag speelde de kam-
pioen zijn laatste thuiswedstrijd te-
gen het Kudelstaartse VZOD D1. De 
opdracht: lekker spelen en natuur-
lijk ongeslagen blijven.
Voordat het publiek goed en wel 
binnen was, stond het al 3-0. Drie 
doelpunten binnen twee minuten, 
dat beloofde wat. De talentenploeg 
met Zoë van Dasler, Femke Vous-
ten, Tom Vis en Joran Polhuijs in de 
aanval en Saskia van Vliet, Max de 
Haan, Finn Kroon en Ravi Brock-
hoff in de verdediging deed dat dan 
ook. VZOD kwam er niet aan te pas. 
Als de bal al in de aanval van de be-
zoekers was, werd deze razendsnel 
onderschept en overgebracht naar 
de aanval. En die wist er wel raad 
mee. Bij de vakwissel (na 12,5 minu-
ten) stond het maar liefst 8-0 (zeven 
doorloopballen en een afstands-
schot). De tweede aanval nam het 
tempo in eerste instantie over. De 
eerste de beste bal was raak. Een 
variatie op de startbal - iets waar de 

ploeg patent op heeft - werd keu-
rig afgerond door Saskia. Na de 9-0 
stokte het iets. De aanval van VZOD 
hield de bal wat langer in de ploeg 
en dus kreeg de Vinkenaanval min-
der ballen om te scoren. En de bal-
len die geschoten werden, gingen 
veelal net mis. Desondanks wist de 
ploeg nog twee keer te scoren via 
een afstandsschot (11-0).
Na de rust hetzelfde spelbeeld: een 
onmachtig VZOD en een opper-
machtig De Vinken. Het eerste aan-
valsvak kreeg wederom zeer veel 
kansen, met name doorloopballen, 
en scoorde daaruit vier maal. Na 
de vakwissel ging het tweede aan-
valsvak op jacht naar de magische 
grens van twintig doelpunten. Daar-
voor moest de ploeg nog vijf keer 
scoren. Ondanks een spervuur van 
schoten mistte de ploeg de preci-
sie om dat voor elkaar te krijgen. Bij 
19-0 floot de scheidsrechter voor de 
laatste keer en kregen de kinderen 
hun welverdiende bloemen en me-
daille. Nog even op de foto en het 
feest kon wederom beginnen.
Met nog één zaalwedstrijd voor de 
boeg kan de ploeg zich voorberei-
den op het voorjaarsveldseizoen. 
Daarin speelt de ploeg van coach 
Ingrid Hagenaars een klasse ho-
ger. Iets waar de ploeg, gezien het 
niveauverschil in de zaal, echt wel 
aan toe is.

Yannick Andriessen trapt 
af met Wilco Krimp
Mijdrecht - Hij heeft er even op 
moeten wachten, want in verband 
met het koude weer en alle afge-
laste thuiswedstrijden kwam het er 
maar niet van. Maar afgelopen zon-
dag was het dan zover; Yannick An-
driessen mocht met Wilco Krimp de 
aftrap verrichten van Argon tegen 
Quick.

Yannick is 9 jaar en speelt zelf al 3 
jaar bij Argon. Elke zaterdagoch-
tend speelt hij met de E8 zijn wed-
strijden. Bij voorkeur in keepertenue 
want Yannick staat graag op doel, 
maar het verdedigen gaat hem ook 
goed af. Het is dan ook niet verwon-
derlijk dat verdediger en aanvoer-
der Wilco Krimp zijn favoriete spe-
ler van de zondag 1 is. Yannick heeft 
ook nog andere hobby’s, namelijk 

tennissen, tafeltennissen en gamen, 
maar voetbal neemt toch wel de 
eerste plaats in. Met Ajax als bes-
te club, Lionel Messi als beste voet-
baller en Maarten Stekelenburg als 
betrouwbaarste keeper heeft Yan-
nick een mooi favorietenlijstje. In de 
competitie gaat het overigens uit-
stekend. Met 2 overwinningen op 
Buitenveldert en Aalsmeer United, 
staat de E8 op de eerste plaats en 
volgend weekend wacht de uitwed-
strijd tegen de nummer 2, Nieuw 
Sloten. Zondagmiddag kon Yan-
nick in ieder geval alvast even oe-
fenen want simpel pingelde hij na 
de aftrap over het veld om vervol-
gens de bal in het doel van Quick te 
schieten. Het bleek achteraf de eni-
ge goal van deze middag te zijn. 
Foto: sportinbeeld.com

Yvonne Haverhoek 
kampioen indoormarathon
De Hoef - Na vorig jaar kampioen 
van Noord-Holland te zijn gewor-
den is Yvonne Haverhoek dit keer 
in Houten indoormarathon kampi-
oen geworden van het Mendistrict 
West. Dit district bestaat uit de pro-
vincies Noord-Holland, Zuid-Hol-
land, Utrecht en Zeeland.
“De pony’s gaven echt een super 
gevoel in het lange hindernis par-
cours. Ook de hoge brug gaf geen 
enkel probleem. In volle galop vlo-
gen we daarover heen. Ik ben echt 
trots op m’n Appaloosa pony’s om-
dat ze met hun geringe stokmaat 
van 1.00 m. moeten strijden tegen 
veel grotere pony’s. Maar ze zijn su-
per wendbaar en heel snel. Ik denk 
dat ze nog niet aan hun top zitten en 
ga dan ook in het komende buiten-
seizoen deelnemen aan de Samen 
Gestelde Menwedstrijden klasse 2. 

Een mooie nieuwe uitdaging. Deze 
wedstrijden bestaan uit de onder-
delen dressuur, vaardigheid, weg-
traject van circa 15 km. en 5 hinder-
nissen. Ik heb al aan een paar van 
deze wedstrijden in de hobbyklasse 
deelgenomen en dat ging ons prima 
af. In de dressuur staan de Appaloo-
sa merries ook hun mannetje, hierin 
zijn we M-dressuur.”

Yvonne heeft inmiddels 4 Appaloo-
sa pony’s staan. “Onlangs heb ik er 
nog een nieuwe pony bij gekocht . 
Het is een prettige gedachte om een 
reservepony achter de hand te heb-
ben. De nieuwe pony moet nog be-
leerd worden dus het zal nog wel 
een poosje duren voordat deze pony 
op het niveau van de andere pony´s 
is maar ook dat is een uitdaging en 
erg leuk om te doen”.

Zwaarbevochten punt CSW
Wilnis - CSW behaalde zaterdag 
opnieuw een gelijkspel. Op bezoek 
bij Zuidvogels keerde de ploeg met 
een 1-1 gelijkspel terug richting Wil-
nis. Een zwaarbevochten punt want 
Zuidvogels was duidelijk de betere 
ploeg. De beginfase was prima voor 
CSW want al na een minuut of ze-
ven kwam de ploeg op voorsprong. 
Een corner van Shane Arana Bar-
rantes ging over de keeper heen en 
via het been van een verdediger van 
Zuidvogels belandde de bal in het 
doel. Zuidvogels was de ploeg met 
het meeste balbezit maar CSW bleef 
gevaarlijk via de counter. Zo stuur-
de Mick Stefels met een prachti-
ge pass Sven van Vuuren de diep-
te in maar zijn schot ging over het 
doel. Aan de andere kant voorkwam 
doelman Dirven de gelijkmaker. Een 
corner van Zuidvogels werd schitte-
rend ingekopt maar met een prach-
tige reflex redde Dirven. Een beter 
voetballend Zuidvogels kon ook niet 
de juiste opening vinden zodat echt 
grote kansen uitbleven. Omdat ook 
CSW voorin nauwelijks mogelijkhe-
den kreeg werd de rust met een 0-1 
voorsprong bereikt.

Na rust een nog meer aandringend 
Zuidvogels dat CSW steeds meer 
wist terug te dringen. Via goed com-
binatiespel probeerde zij een ope-
ning te vinden in de hechte defen-
sie van CSW. Dat leverde bijna re-
sultaat op maar de schuiver in de 
hoek werd goed gepakt door Dir-
ven. CSW kwam er nog maar spaar-
zaam uit, de ploeg leed te snel bal-
verlies en kwam zodoende steeds 
meer onder druk te staan. De eni-
ge wapenfeiten waren twee schoten 
van Sven van Vuuren maar die zocht 
het doel te hoog. Vijf minuten voor 
tijd kwam dan eindelijk voor Zuidvo-
gels de verdiende gelijkmaker. Twee 
verdedigers van CSW gingen in de 
zestien naar de bal en een speler 
van Zuidvogels ging over het been 
waarna de scheidsrechter een pe-
nalty constateerde. Deze werd ver-
volgens feilloos benut. In de slotfa-
se behaalde CSW bijna nog de zege. 
Een schitterende lob van Zakaria Is-
sarti werd echter prima gepakt door 
de keeper. Zuidvogels ging ook nog 
voor de volle winst maar grote kan-
sen dienden zich niet meer aan zo-
dat 1-1 de eindstand werd.

UWTC
Kampioenschap Zaanstreek 
Regio - Zondag 17 februari was de 
eerste wegwedstrijd van 2013 met 
het Kampioenschap van de Zaan-
streek bij wielervereniging DTS in 
Zaandam. De oudere jeugd van 
UWTC was goed vertegenwoordigd. 
Bij categorie 5-6 reden Stijn Ruij-
ter en Erik Looij mee. Deze groep 
bleef de gehele wedstrijd bij elkaar 
en een eindsprint moest het podi-
um bepalen. Stijn Ruijter reed naar 
zijn eerste podiumplaats en mocht 
de medaille voor de 3e plaats in ont-
vangst nemen. Bij categorie 7 ston-
den Menno van Capel en Sven Nij-
huis aan start. Na enkele ontsnap-
pingspogingen van renners uit Vo-
lendam brak de groep in tweeën. 
Zowel Menno als Sven kon niet in 
de kopgroep van 7 renners volgen, 
maar zij reden de wedstrijd net-
jes in het tweede peloton uit. Hier 
sprintte Menno lekker mee en ein-
digde op de 10e plaats. Bij de nieu-

welingen/dames een groot deelne-
mersveld. Voor UWTC kwam alleen 
Bart de Veer aan de start. Bart kon 
prima in het peloton blijven en zat 
bij de sprint iets te ver naar achte-
ren. Een 15e plaats voor Bart. Juni-
or Niels Ruijter en Gerard de Veer 
reden de wedstrijd bij sportklasse/
junioren/elite niet uit. In deze groep 
lag het tempo wel erg hoog. Edwin 
de Graaf hield stand in het tweede 
peloton. 
Komende zondag 24 februari wordt 
het Kampioenschap van Uithoorn 
verreden op de wielerbaan van 
UWTC rondom sportpark Rand-
hoorn. Starttijden: 10.00 uur jeugd, 
11.30 uur nieuwelingen/dames, 
13.00 uur sportklasse/junioren//
elite. Toeschouwers zijn van har-
te welkom. Wil je ook komen wiel-
rennen bij de UWTC? Kijk dan op  
www.uwtc.nl/wielren voor meer in-
formatie.
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