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Beleef met de experts een 
exclusieve droomreis naar 
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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

+ veel keuze in 
kleine priJsJes

5,- / 10,- / 15,-

gelDT Voor De DAMes-, heren- en 
kiDscollecTie VoorZien VAn 
een AcTiekAArTje

GELDT VOOR DE DAMES- EN 
HERENCOLLECTIE VOORZIEN VAN 
EEN ACTIEKAARTJE

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

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

DE SITE: WWW.GROOTGELIJK.NL
IS FOUT!!!

HET IS: WWW.GROOTGELIJK.COM!
Onze excuses!!

Mijdr echt- Bouwbedrijf Volker 
Wessels uit Rotterdam neemt het 
failliete bouwbedrijf Midreth alsnog 
in zijn geheel over. Het bouwbedrijf 
wordt ondergebracht bij dochteron-
derneming Bébouw.
Het bouwconcern heeft een ak-
koord bereikt over de overna-
me van de orderportefeuille, good-
will, know-how en intellectuele ei-
gendommen van Midreth. Zeker 
35 werknemers van de Mijdrecht-
se aannemer krijgen een dienstver-
band bij Volker Wessels aangebo-
den. “Dat aantal kan toenemen als 
we erin slagen meer projecten bin-

nen te halen”, zegt woordvoerder 
Dorien Wietsma van Volker Wessels. 
De bouwonderneming onderhan-
delt momenteel met opdrachtge-
vers over voortzetting van de Mid-
reth-projecten. Bébouw, dat zelf ze-
ventig werknemers heeft, zal na de 
inlijving van Midreth verder gaan 
onder de naam Bébouw-Midreth. 
Als uitvalsbasis van de nieuwe on-
derneming zal het Midreth-kantoor 
in Mijdrecht gaan dienen. Vorige 
week kwam al naar buiten dat Vol-
ker Wessels de 27 lopende bouw-
projecten van Midreth wilde voort-
zetten. Of ook de opdrachtgevers al 

akkoord zijn gegaan met de overna-
me met de nieuwe aannemer is nog 
niet bekend. Hierover zijn de ge-
sprekken nog in volle gang.
De Nederlandse Mededingings-
autoriteit (NMa) heeft de overna-
me van Midreth door Volker Wes-
sels  goedgekeurd. Midreth moest 
eind vorige maand uitstel van beta-
ling aanvragen vanwege betalings-
problemen. Op 14 februari werd 
het bedrijf failliet verklaard door de 
Utrechtse rechtbank. In hoogtijda-
gen telde Midreth 180 werknemers 
en was de bouwer goed voor een 
omzet van rond de 200 miljoen.

Bouwbedrijf Midreth gaat door onder de vlag van 
Volker Wessels

Kantoor in Mijdrecht blijft en 35 
werknemers behouden hun baan

Janet Griffioen nieuwe 
hoofdcoach voor CSW D1
Wilnis - Janet Griffioen is de nieu-
we Hoofdcoach CSW dames 1 voor 
het volgend seizoen. De doelstelling 
is om het 1e vrouwenvoetbalteam  
bij CSW verder te ontwikkelen tot 
een stabiele hoofdklasser. Met een 
mix aan ervaring en talenten is de 
doelstelling meer dan realistisch.
Janet heeft een jarenlange erva-
ring als clubcoach en heeft als re-
giocoach voor de KNVB haar spo-
ren verdiend in het vrouwenvoet-
bal, CSW is verheugd dat zij volgend 
seizoen de vrouwenselectie onder 

haar hoede neemt. CSW biedt ruim-
te aan jonge talenten om zich ver-
der te ontwikkelen en de stap ho-
gerop te maken en met de hoofd-
klasse inzicht is CSW een interes-
sante vereniging voor talenten uit 
de regio. Als er talenten geïnteres-
seerd zijn om bij CSW een volgende 
stap te maken, graag een berichtje 
achterlaten op cswbestuur@gmail.
nl. CSW zal contact opnemen voor 
een verdere kennismaking. Bellen 
kan ook: kijk dan even op de CSW 
site: www.cswilnis.nl

Mi j drecht - Een 30-jarige man 
uit Wilnis heeft bekend dat hij een 
TNT-Post brievenbus heeft vernield. 
Op vrijdag 11 december 2010 om-
streeks 21.40 uur werd op het Hof-
land de brievenbus met zwaar ille-
gaal vuurwerk opgeblazen. Een poli-
tiebiker was snel ter plaatse en hield 
kort na de vernieling twee mannen 
staande die enigszins aan het sig-
nalement voldeden. Er waren ech-
ter op dat moment te weinig feiten 
en/of omstandigheden bekend om 
hen als verdachten aan te merken, 
maar hun gegevens werden wel ge-
noteerd. Wel bleek dat er door ca-
meratoezicht bruikbare beelden be-
schikbaar waren. Op deze beelden 
was de vernieling goed waar te ne-
men en de twee mannen stonden er 
ook duidelijk op. 

Te hard, 
rijbewijs kwijt
Vin keveen - Een automobilist reed 
op dinsdagmiddag 22 februari be-
duidend te hard en raakte zijn rij-

Vernieling brievenbus dankzij 
cameratoezicht opgelost

Na bestudering van de beelden con-
stateerde de politiebiker dat de twee 
mannen van wie hij de namen had 
genoteerd, waren betrokken bij de 
vernieling.
 
Heterdaad
Na overleg met de officier van jus-
titie mochten de twee mannen bui-
ten heterdaad worden aangehou-
den. Uit onderzoek bleek dat één 
man geen directe rol had bij de ver-
nieling, waarop zijn zaak door het 
Openbaar Ministerie werd gesepo-
neerd. Het tegen de 30-jarige Wil-
nisser opgemaakte proces-verbaal 
wordt doorgezonden naar het Open-
baar Ministerie voor verdere behan-
deling. De schade aan de brieven-
bus, ongeveer 1500 euro, zal door de 
Wilnisser worden vergoed. 

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

www.vanderhelmmakelaardij.nl

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

IN prIJS verLaagd!
WILNIS
Herenweg 260
Een met veel zorg onderhouden 
2-onder-1-kapwoning met zeer 
royale schuur/garage gelegen 
aan doorgaand vaarwater naar 
de Vinkeveense Plassen.

vraagprijs: € 474.000,- k.k.
Sporten &
Ontspannen
      Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

Sporten &
Ontspannen
      Vanaf €48,50 per maand!

www.amstelhof.com

bewijs kwijt. Rond 13.25 uur surveil-
leerden agenten in een onopvallen-
de politieauto op de Rijksweg A2. 
Zij zagen dat een automobilist met 
hoge snelheid in de richting van 
Amsterdam reed. Zij gingen achter 
hem aan en klokten hem ter hoog-
te van Vinkeveen op 162 km/u, ter-
wijl daar een maximumsnelheid van 
100 km/u geldt. De automobilist, 
een 50-jarige man uit Geel (België), 
werd aan de kant gezet. Hij kreeg 
een proces-verbaal en moest zijn 
rijbewijs inleveren.

www.kunstuitleen-timeless.nl

230 m2 kunst voor iedereen bereikbaar

Ondernemingsweg 45
Uithoorn
Tel. 0297 534 598  
Open wo t/m vr 12-17.00 uur 
zaterdag 11-17.00 uur

Club Fit 4 You (overgewicht kinderen)
Mijdrecht, start 21 maart

Omgaan met pubers is leuk
Mijdrecht, start 5 april

              
Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93

             www.zuwezorg.nl/cursussen

Start nieuwe cursussen



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

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

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

straatnaam Aard van het project  Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

mijdrecht 
Achter Penning 35; Kappen van 1 iep i.v.m. slechte conditie W-2011-0079 14-2-2011
Achter Scholekster 25; Kappen van 1 eik i.v.m. te dicht op erfgrens  W-2011-0079 14-2-2011
Achter Turkoois 46; Kappen van 1 wilg i.v.m. slechte conditie W-2011-0079 14-2-2011

Vinkeveen
Tegenover Meerkoetlaan  Kappen van 4 eiken i.v.m. opdrukking verharding W-2011-0079 14-2-2011 
13 t/m 19 en rioleringswerkzaamheden

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

VooRnemen tot VeRlenInG omGeVInGsVeRGunnInG uItGeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 3 maart 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet alge-
mene bepalingen omgevingsrecht:

straatnaam Aard van het project/inrichting   Aanvraagnr.

Waverveen
Botsholsedwarsweg 2c Intrekken milieuvergunning, varkens- en schapenfokbedrijf W-2011-0056
Hoofdweg 6 Intrekken gedeelte milieuvergunning, agrarisch   W-2010-2057
 bedrijf/herstelwerkplaats landbouwwerktuigen  

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en 
adres, datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende 
brieven, wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen monde-
ling bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk 
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij 
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht 
naar voren hebben gebracht.

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
W. v. Abcoudelaan 24 Het vergroten van een woning tweede fase  2010/0581 22–02–2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouWVeRGunnInGen In comBInAtIe met ontheffInG/WIjZIGInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
W. v. Abcoudelaan 24 Het vergroten van een woning  2010/0581 22–02–2011
Gein-Zuid 16-17 Het plaatsen van een rijhal met stallingsruimte  2010/082 22–02–2011
 en paardenbak  

Wilnis
Gagelweg 5 Het oprichten van een rundveestal  2010/0537 17–02-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VooRnemen tot VeRlenInG BouWVeRGunnInG met 
ontheffInG/WIjZIGInG BestemmInGsplAn

Met ingang van 3 maart 2011 ligt bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, 
de ontwerpontheffing met bijbehorende ontwerpbouwvergunning:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

mijdrecht
Dorpsstraat 39 Het vernieuwen van winkelruimten met  2010/0314 A
 appartementen 

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

ruimtelijke ordening en met toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet Ruim-
telijke ordening.

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schriftelijk 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar 
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in 
hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

VAststellInG ReGlement AutomAtIsche IncAsso
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 1 maart 2011 hebben besloten het Reglement Automa-
tische Incasso vast te stellen. Het Reglement voor de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen 
van de gemeente De Ronde Venen van 13 juni 2006 wordt ingetrokken. Het Reglement Automatische Incasso 
heeft tot doel de formele belastingschuld van de belastingplichtige gedurende het jaar te spreiden en door 
middel van acht maandelijkse termijnen automatisch te incasseren. Dit reglement is van toepassing op de 

onroerende-zaakbelastingen, de belastingen op roerende ruimten, rioolheffing, reinigingsrechten, afvalstof-
fenheffing en de hondenbelasting. De machtiging van diegene die bij de voormalige gemeenten een automa-
tische incassomachtiging heeft afgegeven blijft geldig. Het Reglement Automatische Incasso treedt in werking 
met ingang van de dag na publicatie en is van toepassing met ingang van 1 januari 2011.
terinzagelegging
Genoemd reglement ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde 
Venen bij de balie 10 en /of 11 (Omgevingszaken) in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht en is 
ook te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de daarvoor geldende 
kosten een afschrift worden verkregen.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Natuurgebied Botshol Het uitvoeren van het herstelplan  Het uitvoeren W-2010-2101 17-02-2011
 Botshol fase II van werken, 
  geen bouw-
  werken zijnde
Gein-Zuid 57/58 Het ophogen van het bestaande  Bouwen W-2010-035 4-02-2011
 maaiveld 
Haagwinde 99 Het plaatsen van een aanbouw aan  Bouwen W-2011-0036 22-02-2011
 de achterzijde van de woning 
Koppeldijk 35a Het wijzigen van het gebruik Afwijken  W-2010-025 17-02-2011
  bestemming 
Sluyterstraat 15 Het plaatsen van een erker  Bouwen W-2010-40 31-01-2011
 aan de voorgevel 
Zorgvrij 4 Het vergroten van een woning  Bouwen W-2010-2106 31-01-2011
 met een kelder 

De hoef
Merelslag 68 Het vergroten van een woning en  Bouwen  W-2010-2046 17-02-2011
 het plaatsen van een dakopbouw 

mijdrecht
Buitenkruier 29 Het plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0014 17-02-2011
 het zijgeveldakvlak van de woning 
Derde Zijweg 8 Het vergroten van een opslagruimte Bouwen W-2010-2042 22-02-2011
Gouden Reaal 2 Het vergroten van een woning/  Bouwen W-2011-0029 17-02-2011
 verwijderen van een overkapping 
 aan de keuken en de garage 
 betrekken bij de woning 
Paltrok 10 Het plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2010-2053 22-02-2011
 het voorgeveldakvlak van de woning 

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 89 Het oprichten van een woning  Bouwen W-2010-2078 17-02-2011
 en bijgebouw/ Slopen
 het slopen van een bijgebouw Afwijken
  bestemming
Dodaarslaan 14 Het vergroten van een woning Bouwen W-2010-2084 17-02-2011
Herenweg 276 A 014 Het verlengen van een steiger en  Bouwen W-2010-2069 21-02-2011
 vervangen beschoeiing 
Snippenlaan 3 Het plaatsen van een dakkapel op  Bouwen  W-2011-0030 17-02-2011
 het achtergeveldakvlak van woning  

Waverveen
Waverdijk 11 Het slopen van een schuur en  Slopen W-2011-0052 17-02-2011
 afdak van olietank 

Wilnis
Bovendijk 16 A Het bouwen van een kelder Bouwen W-2010-2070 22-02-2011
  Afwijken 
  bestemming
  Slopen

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na 
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en 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.

tV- ADVIes pRoGRAmmARAAD WeIDeGeBIeD 2011
Dit advies bevat de TV- en radiozenders die Ziggo bij de wijziging van het pakket in 2011 ten minste moet 
doorgeven. Daarnaast geeft Ziggo ook zenders door die niet geadviseerd zijn. Als een zender niet voorkomt in 
het advies wil dat dus niet zeggen dat deze niet meer te zien zal zijn. De programmaraad heeft als wettelijke 
taak om een divers pakket samen te stellen, daarbij ook rekening houdend met kleinere groepen kijkers en 
luisteraars en de specifieke voorkeuren in de regio. Het gehele tv-advies van de programmaraad Weidegebied 
bestaat uit de volgende 15 zenders:
Advies tV (wettelijk minimumpakket):
1. Nederland 1 6. VRT Eén 11. Eurosport
2. Nederland 2 7. Ketnet/Canvas 12. National Geographic Channel 
3. Nederland 3 8. ARD 13. Discovery Channel 
4. Regio tv Utrecht  9. TV5 Monde 14. Nickelodeon 
5. Midpoint voor De Ronde Venen  10. BBC 1 15 CNN
    en RPL FM voor Woerden
noot
De Programmaraad Weidegebied heeft n.a.v. publicatie van het conceptadvies reacties ontvangen van inwo-
ners met de wens om BBC2 op te nemen in het advies. De Raad staat hierachter en verzoekt Ziggo dan ook 
om aan deze wens gehoor te geven. Ook wil de Raad gehoor geven aan de oproep van stichting Roos en stelt 
voor om de regionale omroep (tv Utrecht) op de 11e plaats te zetten. Van SLAM!TV heeft de Programmaraad 
een verzoek ontvangen om opgenomen te worden in het advies. Ziggo kan hier nota van nemen.

Wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1. door hen ,onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu, een ver-

gunning is afgegeven aan:
- j.e.c. van lint voor het oprichten en in werking hebben van een veehouderij voor het houden van melk-

vee, jongvee en schapen op het adres Gein Zuid 8, 1391 Gt Abcoude.
De stukken met betrekking tot deze beschikking liggen van 3 maart 2011 tot en met 14 april 2011 ter inzage. 
Tot en met 14 april 2011 kunt u beroep instellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen naar voren heeft gebracht. De vergunning treedt 
een dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij naast het beroep gedurende de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de bovengenoemde afdeling. De 
vergunning treedt dan niet in werking voor er op dat verzoek is beslist. Voor het instellen van beroep of een 
verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. De aandacht wordt er 
op gevestigd, dat er over het ontwerp geen zienswijzen zijn ingebracht en dat ten opzichte van het ter inzage 
gelegde ontwerp deze beschikking niet is gewijzigd. De hierboven genoemde stukken kunnen worden inge-
zien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de 
stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet. Op 1 
oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergunningen op 
grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden nog verleend 
onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden deze vergunnin-
gen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo. 
2.  zij een melding op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  W. Roest voor het uitbreiden van de opslagruimte op het adres 3e Zijweg 8, 3643 pt mijdrecht.
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
-  j. seeleman voor het plaatsen van een propaantank van 2505 liter op het adres Donkervlietse Binnen-

weg 5, 1396 ln Baambrugge;
-  la canette Vinkeveen B.V. voor het wijzigen van de bedrijfsvoering van een hotel-restaurant op het 

adres Groenlandsekade 61, 3645 BB Vinkeveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen 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.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

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

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

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



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

Gemeentelijke bekendmakinGen

aGenda meninGvormende raadsverGaderinG 3 maart 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 februari 2011.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich 

aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de raadsvergadering bij de griffier via 0297-291785 of via de email 
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
 Door de fractie Lijst 8 is het volgende initiatiefvoorstel ingediend:
 Projectbesluit De Hoef Oostzijde 27 De Hoef
 Voorgesteld wordt een projectbesluit voor te bereiden voor het verplaatsen en vergroten van een schuur op 

het perceel De Hoef Oostzijde 27 De Hoef.
 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de agenda de agendering van 

het initiatiefvoorstel in stemming gebracht.
4. Vaststelling notulen informatieve bijeenkomst raad van 25 januari 2011 en de notulen van de commissie 

Ruimtelijke Zaken van 15 februari 2011
5. Projectbesluit voor inpandige bedrijfswoning op de verdieping van de vergunde bedrijfsruimte voor het 

perceel Oostzijde 117a te De Hoef (raadsvoorstel nr. 0076/10)
 Voorgesteld wordt om een principe-projectbesluit te nemen voor het oprichten van een bedrijfswoning voor 

de heer R.G.C. van Blokland bij zijn plantenkwekerij aan de De Hoef Oostzijde 117a te De Hoef.
6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 3 maart 2011
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 februari 2011.
agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Vaststelling notulen van de raadvergadering van 3 februari 2011.
4. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de 

agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
5. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, drs. M. Burgman

verGaderinG commissie inwonerszaken / samenlevinG 14 maart
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 maart 2011
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 

4. Punten voor de raad van 31 maart 2011 
a. Verbouwing en uitbreiding van dorpshuis De Springbok in De Hoef (raadsvoorstel nr. 0008/11)
 In de gemeenschap De Hoef vervult De Springbok al jaren een centrale rol. Het relatief nieuwe bestuur van De 

Springbok heeft als speerpunt om ‘het huis op orde’ te brengen. Geadviseerd wordt een investeringssubsidie 
a e 67.500 af te geven, het betreft hier een cofinanciering met de provincie. Deze cofinanciering geeft toe-
gang tot de EU Leader subsidiegelden van e 135.000, waardoor na eigen inbreng van de Stichting gemeen-
schaphuis De Hoef het projectvoorstel financieel gedekt is. 

b. Uitbreiding en renovatie dorpshuis Baambrugge, financiële afwikkeling (raadsvoorstel nr. 0009/11)
 Op 9 juli 2009 is door de gemeenteraad Abcoude een amendement aangenomen waarin is besloten dat de 

Stichting Dorpshuis Baambrugge in aanmerking komt voor € 236.000 voor de uitbreiding en renovatie van het 
dorpshuis Baambrugge. Echter, de financiële consequenties hiervan zijn toen niet in de begroting opgeno-
men. Dit voorstel kent de financiële bekrachtiging van desbetreffend raadsbesluit op basis van het vertrou-
wensbeginsel binnen de algemene beginselen behoorlijk bestuur.

c. Re-integratieverordening inkomensvoorzieningen 2011 gemeente De Ronde Venen (raadsvoorstel nr. 
0012/11)

 Op grond van de Wet werk en bijstand (WWB) is de gemeente verplicht bij verordening regels te stellen over 
het re-integratiebeleid in de WWB en de andere inkomensvoorzieningen (IOAW en IOAZ). De re-integratie-
verordening 2004 gemeente De Ronde Venen moet worden geactualiseerd. Voorgesteld wordt de re-integra-
tieverordening inkomensvoorzieningen 2011 gemeente De Ronde Venen vast te stellen onder gelijktijdige in-
trekking van de re-integratieverordening 2004.

5. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Inwonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, H.J. van der Greft

verGaderinG commissie alGemeen bestuurlijke zaken / Financiën 17 maart
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 maart 2011
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

sie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier 
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl. met vermelding van het onderwerp waarover u 
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wij-
ze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda 
4. Overige punten 
a. Bezwaar en beroep op website
 Op 3 februari 2011 hebben de fracties van Ronde Venen Belang / Lijst 8 / SVAB een motie ingediend over het 

plaatsen van informatie over bezwaar en beroep op de gemeentelijke website. Strekking van de motie is, dat 
de drempel voor het instellen van bezwaar of beroep wordt verlaagd door meer informatie hierover te ver-
strekken. In een memo van het college wordt aangegeven, dat op dit moment voldoende informatie beschik-
baar is over de mogelijkheden van bezwaar en beroep. De memo wordt met de commissieleden besproken.

b. Deregulering van de APV
 Op 3 januari 2011 heeft de gemeenteraad de geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV) De 

Ronde Venen 2011 vastgesteld. Tijdens de behandeling van het voorstel is de vraag geopperd of het schrap-
pen van bepaalde verbodsartikelen wel een verbetering betekent voor de inwoners. In een memo wordt aan-
gegeven, dat aanpassing van de APV niet nodig is. Hierover wordt met de commissieleden verder van gedach-
ten gewisseld.

5. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied 

van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
6. Sluiting
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, Mw. J. Vonk-Vedder

VUL ’M VOOR
DE LEKKERE
TREKTREKTREKTREKTREK
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5 heerlijke producten
voor slechts 5 euro!
WWW.DEBIOLOGISCHSPECIALIST.NL

Deze actie loopt van 7 tot en met 20 februari 2011.  

Good For You Mijdrecht
Dorpsstraat 58 | 3641 ED MIJDRECHT | Tel. 0297-591 044

LET OP! Van elk artikel móet een vraagprijs worden vermeld!
*(Doorhalen wat niet van toepassing is)

Te koop/Aangeboden/Gevraagd* 
 1 regel G
 2 regels R
 3 regels A
 4 regels T
 5 regels I
 6 regels S

  Telefoon:

Deze bon kunt u uitknippen en opsturen aan onderstaande adressen:

Weekblad de Nieuwe Meerbode
Mijdrecht Anselmusstraat 19 - 3641 AM
Vinkeveen Herenweg 12 - 3645 DP 

GRATIS kAbAALTjES WORdEN GEPLAATST
ONdER dE VOLGENdE VOORWAARdEN:
- Eén bon per week
- Géén onroerende goederen, woonruimte of auto's.
- Géén goederen en dergelijke met een waarde boven de € 500,- 
- Géén personeels- of zakenadvertenties.
- Géén werk gevraagd of aangeboden.
- brieven met te weinig porto worden niet in behandeling genomen.
- Altijd prijs vermelden

Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade 
van welke aard dan ook, ontstaan door niet tijdig of onjuist plaatsen 
van kabaaltjes. kabaaltjes kunnen op grond van hun inhoud, zonder 
opgaaf van redenen, worden geweigerd.

2

Gratis kabaal

Verbouwen?

De klussenier
Doet het!

Ook:
Onderhoud
Badkamers

Keukens
Dakkapellen

Jack den Ambtman
Cornelis Beernickstraat 88

3641 DD Mijdrecht
tel.: (0297) 28 80 12

Mobiel: (06) 53 85 23 08
j.denambtman@klussenier.nl

www.klussenier.nl

te koop:
Hollander konijntjes zwart/wit 
geb. 26-12-10 15 euro p.st. 
Tel. 0297-568835 17.00-18.00 u.
te koop:
2 computertafels (+ wielen) à 
22,50 euro. Lichtbak 22,50 euro. 
Hometrainer 40 euro. Computer 
25 euro. TV 50 euro. 
Tel. 06-53507473/0297-348181
te koop:
Prima tv Grudnig 66 cm 50 euro. 
Jonge haan Groningermeeuw 
7,50 euro. 
Tel. 0297-561536
te koop:
Computertafel op wielen 
chroom 10 euro. 2 tv ingebouw-
de dvd speler 40 euro p.st. 
Tel. 0297-250631/06-53376655
te koop:
Antiek zgn. snorrestoeltje met 
biezen zitting geheel gaaf 45 
euro. 
Tel. 0297-285424
te koop:
Zwart ijzeren boodschapp. 
mand voor voorop de fiets merk 
Basil i.z.g.st. 12,50 euro. 
Tel. 0297-287240
te koop:
Mooie lederen Braz. halfho-
ge laarsjes Ramirez nw. te klein 
gekocht mt. 36 van 149 voor 
30 euro. 
Tel. 0297-285424
 

Gevraagd:
Oude kroonluchter van kristal. 
Tel. 0297-778469
 

Wastafel compl. met kraan wit 
nog nw. in doos 75 euro. 
Tel. 0297-569270

te koop:
Cracker damesjas, beige, mt. 
38 15 euro. Kort capuchon ski-
jack, grijs, mt. 38 10 euro. Zwar-
te leren jas lekker warm mt. 38 
15 euro. 
Tel. 06-50284402
te koop:
Lange paars/roze effen rok. 
Soepel leer.  
Très chique!  mt. 38 15 euro. 
Tel. 06-50284402
te koop:
Swatch horloge (verzamelob-
ject) vintage, zwart, ‘Marmora-
ta’ uit 1987 (ebay = 90 dollar) nu 
50 euro.
Tel. 06-50284402
te koop:
50 koffiekoppen (zwart) 25 eu-
ro. Mand + tuingereedschap 
22,50 euro. 2 parasols à 7,50 eu-
ro. Div. stripboeken 1x gelezen 
à 2 euro.
Tel. 06-53507473/0297-348181
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Wegenbouwer Fronik Infra B.V. 
breidt begraafplaats Zorgvlied uit
Mijdrecht - Begraafplaats Zorg-
vlied in Amsterdam is genoodzaakt 
tot een uitbreiding, daar er een te-
kort aan zowel de particuliere (fami-
lie) graven als de algemene (huur)
graven dreigt.
Uitbreiding van de begraafplaats is 
niet mogelijk. Een alternatief wordt 
gevormd door de aanleg van mau-
soleum. Hierdoor is het mogelijk in 
meer dan twee lagen per graf te be-
graven en met minder paden te vol-
staan. Het ontwerp beslaat de helft 
van de ruimte die anders nodig zou 
zijn voor eenzelfde aantal gewone 
algemene graven en draagt daar-
door bij aan een efficiënt grondge-
bruik. Voor deze uitbreiding ontving 
Fronik Infra B.V. uit Mijdrecht van de 
gemeente Amstelveen een uitnodi-
ging tot inschrijving voor deelname 
aan het project. Door het schrijven 
van een plan van aanpak, waarin 
duidelijk rekening werd gehouden 
met de te verwachten begrafenissen 
tijdens de bouw, is Fronik uitgeko-
zen voor deelname aan het bouw-
team. Dit bouwteam bestaat uit de 
gemeente Amstelveen, begraaf-
plaats Zorgvlied, Landschapsarchi-
tecte Ada Wille en Fronik Infra B.V.

Ontwerp
Landschapsarchitecte Ada Wil-

le heeft een ontwerp gemaakt dat 
heeft geresulteerd in de bouw van 
’t Lalibellum. ’t Lalibellum biedt 
plaats aan ca. 2.200 graven, waar-
bij een deel verhoogd is (kelders 5 
lagen diep, 140 cm boven maaiveld) 
en een deel op maaiveld (kelders 3 
lagen diep). De kelders zijn afge-
dekt met platen waarin een patroon 
is aangebracht waardoor de indi-
viduele kelder opgaat in een plein. 
Rondom het verhoogde plein is een 
zitrand aanwezig. ’t Lalibellum is rijk 
aan symboliek die verwijst naar le-
ven, dood en het koesteren van her-
inneringen. De sacrale sfeer die de 
plek uitademt is zeer belangrijk. Er 
is een sfeer gecreëerd waarbij het 
lijkt alsof het gehele complex voor 
die ene dierbare overledene is ge-
bouwd. Het plein is ook een ver-
heven, zonnige plek in de begraaf-
plaats, die overwegend uit bomen 
met veel schaduwplekken bestaat. 
Boven op het plateau staat een 
vlammonument dat een centrale 
plek in het complex inneemt en een 
LCD scherm bevat voor persoonlijke 
filmpjes van de overledenen. Hoge 
stalen zuilen langs twee zijden van 
het complex kaderen de twee plei-
nen in. Een monumentale trap met 
brede, lage treden verbindt de twee 
niveaus met elkaar. De trap is tevens 

geluidsoverlast te voorkomen. Na 
het heien zijn de betonbalken ge-
stort die de fundering vormen voor 
de prefab kelderelementen. Tussen 
de funderingsbalken is zo’n 900 m3 
grind gestort. De prefab kelderele-
menten zijn vervolgens op de be-
tonbalken geplaatst. Hierop worden 
de speciaal ontworpen dekplaten 
geplaatst. Voor de afwatering van 
het hemelwater zorgt een betonnen 
goot die is aangesloten op het op-
pervlaktewater.
Om grondwaterstijgingen op te van-
gen is er een stelsel van drainage-
leidingen aangelegd. Natuurlijk be-
luchting, gekoppeld aan boven-
grondse zuilen, zorgt voor een snel-
ler vergaan van de stoffelijke resten 
dan in de bodem het geval zou zijn. 

Zorgvuldig
Het belang van een zorgvuldige 
voorbereiding van dit unieke project 
in de vorm van een bouwteam heeft 

zich inmiddels bewezen tijdens de 
uitvoering; het ontwerp is tijdens 
bouwvergaderingen op sommige 
technische en esthetische punten 

nog aangepast en verder uitgedacht 
en uitgewerkt met inbreng van alle 
partijen. Begin mei 2011 zullen de 
werkzaamheden worden afgerond.

Mijdrecht - Het VLC daagt je uit. En 
dit jaar hebben ze weer een nieu-
we uitdaging. Na het succes van 
o.a. ’Sjiekagoo’, ‘Stairway to Fame’ 
en ‘Night Fever’ zet het VeenLan-
den College dit jaar, na maanden 
van voorbereiding door docenten en 
een grote groep leerlingen, de vro-
lijke en kleurrijke musical ‘The Wiz’ 
op de planken.
Het verhaal van ‘The Wiz’’ speelt zich 
af in New York. De jonge enthousi-
aste docente Dorothy staat voor een 
grote keuze in haar leven. Blijft ze 
daar waar ze zich veilig voelt, op 243 
Prospect Place? Of neemt ze de stap 
en gaat verder dan Amsterdam Ave-
nue. Blijft ze bij haar oom en tante? 
Is het lesgeven aan kleine kinderen 
echt dat wat ze moet blijven doen? 
Of gaat ze de wijde wereld in. 
De avond na de verjaardag van tan-
te Em verandert haar leven. Toto, 
de hond van Dorothy, loopt weg en 
Dorothy gaat achter hem aan. Dan 
komt ze in een storm terecht. Wan-
neer ze weer wakker wordt, is al-
les anders. Ze is in een andere we-
reld beland. Het land van Oz. Het 
land van ‘The Wiz’. Daar ontmoet 
zij bijzondere personen, de vogel-
verschrikker, de blikkenman en de 
leeuw. Samen gaan ze op zoek naar 
de tovenaar van Oz. Hij zou moeten 
kunnen helpen. Hij zou de vogelver-
schrikker hersenen, de blikkenman 
een hart en de leeuw moed, moe-

ten kunnen geven. En Dorothy hel-
pen om weer naar huis te kunnen 
gaan. Maar zo makkelijk gaat dat al-
lemaal niet. En ze belanden in een 
spannend avontuur. 
Benieuwd naar de afloop?
Het belooft in ieder geval weer een 
spektakel te worden. Dus kom kij-
ken ! De voorstellingen zijn op don-
derdag 10 en vrijdag 11 maart. De 
voorstellingen vinden plaats in de 
aula van het VeenLanden College 
in Mijdrecht. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de voorstelling begint 
om 20.00 uur. Kaartjes kosten drie 
euro. Kaartjes kunnen worden ge-
reserveerd via srs@hetvlc.nl (o.v.v. 
naam, dag en aantal kaartjes).

‘The Wiz’

Onderzoek college kosten nieuwe naam voor nieuwe gemeente:

Een nieuwe naam, een nieuw logo 
enzovoorts: zeker een miljoen euro

De Ronde Venen – In de raadsver-
gadering van 3 februari jl. is door 
de Rondeveense raad unaniem een 
motie van de fractie PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal aangenomen, 
waarin aan het college van burge-
meester en wethouders werd ver-
zocht inzichtelijk te maken welke 
kosten het wijzigen van de gemeen-
tenaam met zich zou meebrengen. 

Deze week stuurde het college de 
raad een memo waarin zij hun on-
derzoek bekendmaakten. In dit me-
mo schrijft het college: “Gezien uw 

vraag de beantwoording binnen 
twee weken te verzorgen, is een 
aantal kosten geschat, omdat de tijd 
ontbrak om noodzakelijk onderzoek 
te plegen of concrete prijsopgaven 
te krijgen van externe bureaus. Wij 
menen echter dat wij met dit memo 
u een goede indicatie van de kos-
ten kunnen geven. Uit de inventa-
risatie die we hebben gemaakt, ko-
men we uit op een bedrag van rond 
de één miljoen euro voor het wijzi-
gen van de gemeentenaam. De kos-
ten liggen vooral op het gebied van 
automatisering, openbare werken 

en communicatie. Hieronder wordt 
dit bedrag verder toegelicht. 

Automatisering
Het wijzigen van de gemeentenaam 
brengt vooral kosten met zich mee 
op het vlak van automatisering. De 
gemeentenaam is gekoppeld aan de 
gemeentecode. In tal van gemeen-
telijke bestanden is deze gemeen-
tecode verwerkt. Op het moment 
dat de gemeentenaam wordt aan-
gepast, krijgt de gemeente ook een 
nieuwe gemeentecode. Deze ge-
meentecode moet in alle gemeen-

telijke bestanden aangepast wor-
den. Dit is een omvangrijke ope-
ratie die aan verschillende wette-
lijke voorschriften is gebonden om 
het proces zorgvuldig te laten verlo-
pen en waarvoor inhuur van externe 
programmatuur én inhuur van ken-
nis en capaciteit nodig is. Alle acti-
viteiten die in het kader van de her-
indeling zijn gebeurd en waarvoor 
de gemeentecode moest worden 
gewijzigd, zullen opnieuw moeten 
gebeuren. Gedurende deze werk-
zaamheden zijn de bestanden niet 
beschikbaar en kan de gebruikelijke 
dienstverlening aan de inwoner niet 
plaatsvinden. Deze werkzaamheden 
zijn bij de herindeling van begin dit 
jaar dan ook uitgevoerd in de perio-
de tussen kerst en oud&nieuw. Het 
gemeentehuis was toen gesloten. 
De keuze voor een nieuwe naam 
heeft ook tot gevolg dat applicaties, 
welke tijdens de herindeling niet 
aangepast behoefden te worden, 
moeten worden aangepast. Hier-
bij moet u denken aan een nieuwe 
domeinnaam waarin alle servers, e-
mail, certificaten enz. zitten. 

Indicatie
Het gaat bij de automatiseringskos-
ten om de volgende posten. Dit be-
drag is gebaseerd op eigen erva-
ring, een indicatie van leveranciers 
en op ervaringen van andere ge-
meenten (o.a. Stichtse Vecht)
3.000 uur ambtelijke capaciteit
 180 duizend euro
Inhuur Pink Roccade (aanpassen 
basisadministraties bevolking, 
Sociale Zaken, kadaster, financiën) 
 220 duizend euro
Inhuur N-tree 7,5 duizend euro
Inhuur & licentie Unit 4 
 40 duizend euro
Inhuur vicrea 20 duizend euro

Inhuur Roxit 15 duizend euro
Inhuur Neteyes kantoorautomatise-
ring (e-mail) 110 duizend euro 
Domeinregistratie 150 duizend euro
Inhuur overig & hardware aanpas-
singen 150 duizend euro
Inhuur BCT Corsa postregistratie 
 10 duizend euro
Inhuur Raet salarisadministratie 
 5 duizend euro

Het aanpassen van de gemeente-
naam leidt daarmee op het gebied 
van automatisering tot een geschat 
bedrag van ruim 900 duizend eu-
ro. In dit bedrag zitten niet de uren 
welke op de vakafdelingen gemaakt 
moeten worden. 

Openbare Werken
De huidige gemeentenaam is te vin-
den op een groot aantal borden en 
bruggen in de gemeente. Het wijzi-
gen van de naam betekent dat bij 
een aantal komportalen (borden 
die de bebouwde kom aangeven) 
de panelen moeten worden ver-
vangen. Tevens zal een aantal kom-
portalen vervangen moeten wor-
den omdat hierin geen andere pa-
nelen kunnen worden aangebracht. 
Daarnaast is de gemeentenaam ook 
te vinden op gemeentelijke voertui-
gen en op tal van borden en brug-
gen. Het aanpassen/vervangen van 
de komportalen en het aanpassen 
van de naam op borden en bruggen 
zal naar verwachting tussen de 60 
en 70 duizend euro kosten. Dit be-
drag bestaat uit materiaalkosten en 
de inzet van ongeveer 300 uur amb-
telijke capaciteit.

Communicatie
Om de start van de nieuwe ge-
meente en bijbehorende verande-
ringen vanaf 1 januari ook zichtbaar 
te maken, is een nieuw beeld, een 
nieuwe huisstijl voor de gemeente 
ontwikkeld. De gemeente en de ge-
meentelijke producten hebben een 
authentieke, herkenbare en profes-
sionele uitstraling gekregen, dat de 
kwaliteit van dienstverlening en de 
kernwaarden onderschrijft en past 
in deze tijd. 
De kosten van aanpassing van het 
ontwerp van het logo, de aanpas-
sing van reeds vervaardigde sjablo-

nen, briefpapier, nieuwe gemeente-
lijke vlag, visitekaartjes etc. worden 
geraamd op 20 duizend euro. De 
kosten die gemaakt moeten wor-
den om aan de naamsbekendheid 
te werken en inwoners, instellingen 
en bedrijven te informeren zijn hier-
in niet meegenomen.

Resumerend
Een eerste inventarisatie van de 
kosten die gepaard gaan met het 
wijzigen van de gemeentenaam 
leidt tot de volgende posten: 
Kosten automatisering 
 900 duizend euro
Kosten Openbare Werken 
 60 tot 70 duizend euro
Communicatie  20 duizend euro
Totaal  circa één miljoen euro

Zoals gesteld ontbrak de tijd bij bu-
reaus om nauwkeurige prijsindica-
ties op te stellen. Het wijzigen van 
een naam van een bestaande ge-
meente, dus niet naamswijziging in 
geval van herindeling, is een proces 
waar zij geen ervaring mee hebben 
en waarvoor zij tijd nodig hebben 
om alle gevolgen in kaart te bren-
gen. De bedragen op het gebied 
van automatisering die in dit memo 
worden genoemd, zijn in samen-
spraak met de bedrijven opgesteld 
en worden door hen onderschre-
ven. Wellicht dat een nauwkeuriger 
inventarisatie leidt tot een ander be-
drag dan circa één miljoen euro.
Het bedrag moet echter als een be-
trouwbare indicatie worden gezien. 
Overigens achten wij de kans veel 
groter dat een nauwkeurige inven-
tarisatie tot een hoger bedrag leidt 
dan een lager bedrag dan de nu ge-
raamde één miljoen euro”, aldus het 
college.

Aan de raad
Nu is het aan de raad om te beslis-
sen of zij dit geld over hebben om te 
komen tot een nieuwe naam.

Het miljoen dat het volgens het col-
lege gaat kosten, zou niet door-
slaggevend mogen zijn, aangezien 
de Rijksoverheid voldoende geld 
beschikbaar heeft gesteld om tot 
naamswijziging over te gaan. Dit 
geld is er. Wordt vervolgd.

Groep 5 Twistvliedschool 
naar het bezoekerscentrum 
Mijdrecht - Op donderdag 17 fe-
bruari jl. ging groep 5 van de Twist-
vliedschool op stap naar het bezoe-
kerscentrum op het Oortjespad in 
Kamerik.
Daar was een educatief programma 
over “zintuigen”. Eerst gaf een me-
dewerker uitleg met behulp van een 
powerpointpresentatie. Daarna gin-
gen de leerlingen in groepjes aan 

de slag met een aantal opdrachten. 
Deze waren zowel binnen als bui-
ten! De ouders, die voor het vervoer 
zorgden, begeleidden de leerlingen.
Er werd geproefd, geroken, geluis-
terd en gekeken. De buitenopdrach-
ten vonden plaats bij de konijnen en 
de struisvogels. De ochtend vloog 
om en groep 5 had op een super-
leuke manier weer heel wat geleerd.

Mijdrecht - De maand maart is 
het weer Veenhartfilmmaand! Op 
het grote scherm in de Veenhart-
kerk wordt gedurende de hele 
maand iedere vrijdagavond een 
film van formaat vertoond.
Het thema voor deze filmmaand 
is boekverfilmingen. Komende. 
vrijdagavond 4 maart start de 
filmmaand met de verfilming van 
het boek over een joods meis-
je dat tijdens de Tweede Wereld-
oorlog in Parijs samen met haar 
ouders wordt opgepakt om gede-
porteerd te worden. 
De Veenhartfilmmaand is voor ie-
dereen die dicht bij huis wil ge-
nieten van de betere films en er 
vrijblijvend over door wil praten, 
met openheid en respect voor ie-
ders opvatting.
De Veenhartkerk is een kerk die 
op een eigentijdse en creatieve 
manier kerk probeert te zijn. Een 
kerk die er niet alleen wil zijn voor 
zichzelf, maar voor De Ronde Ve-

nen. Zij wil een plek zijn waar 
ruimte is voor iedereen die bezig 
is met religie of nadenkt over zin-
geving. Alle activiteiten, ook de 
Veenhartfilmmaand, zijn bedoeld 
om op een uitdagende manier 
met religie en zingeving bezig te 
zijn.  De Veenhartfilmmaand is in 
het gebouw van de Veenhartkerk 
aan Grutto 2a te Mijdrecht. 
Vanaf 20.00 uur is de zaal open 
en de film start om 20.30 uur, de 
entree bedraagt 4 euro. De film 
wordt vertoond op een groot 
scherm en na afloop is er een 
drankje en gelegenheid om na te 
praten.
Wil je weten welke films er draai-
en of wil je meer informatie over 
de filmmaand?
Kijk op de website 
www.veenhartkerk.nl
en geef je op voor de Veenhart-
filmladder of word lid van de fa-
cebookpagina, dan word je op de 
hoogte gehouden.

Film in de Veenhartkerk

de plek waar men ter nagedachte-
nis een naamplaatje kan laten aan-
brengen dat via verlichting aan de 
achterzijde aangelicht wordt. 

Gestart
Halverwege februari 2010 is Fro-
nik Infra B.V. gestart met de werk-
zaamheden. Er is eerst ruim 4.000m³ 
grond ontgraven en er zijn 325 hei-
palen geslagen. Vanwege het pas- 
en meetwerk tussen de graven 
door is elk transport van en naar 
de bouwput specialistisch. De aan-
voerweg is 3,3 meter en de heistel-
ling 3,48 meter breed. Dit beteken-
de dat de machines op een diepla-
der werden aangevoerd en tijdens 
de aanvoer boven de graven hingen. 
Deze fase is zonder schade aan gra-
ven en paden afgesloten. 
Alle werkzaamheden worden in 
nauw overleg met de begraafplaats 
afgestemd op de geplande uitvaar-
ten en dus regelmatig stilgelegd om 
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk (voor al 
uw vragen en problemen), Jeugd-
gezondheidszorg en Pedagogisch 
Bureau (voor ouders en kinderen 
van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn tel. 
0900-2359893. Hulp bij het Huis-
houden, tel. 0348-437000. Of kijk op: 
www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144 Vinkeveen, 
tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

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

COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. 
De redactie behoudt het recht 
brieven in te korten of te weigeren.

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

WWW.MEERboDE.Nl

sinds 1888

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Millenniumgemeente

In De Ronde Venen zijn veel initiatieven om de acht millenniumdoelen 
te halen. Bedrijven, scholen en stichtingen dragen hun steentje bij aan 
het bestrijden van ziekten en het terugdringen van armoede en anal-
fabetisme.

Soms zijn de initiatieven niet zo zichtbaar. Maar dat is niet het geval 
met het ontwikkelingsproject leerwerkcentrum Wajir. Als je door de 
Wilnisse Dorpsstraat loopt, zie je in een hoekwinkeltje Afrikaanse ‘cot-
tons’ en ook kettingen en kralen uit Kenia. Tegen de toonbank staat 
een indrukwekkend paneel over het leerwerkcentrumWajir. Dat geeft 
meteen aan hoe gedegen dat wordt opgezet. 

Ze maken in het leerwerkcentrum gebruik van biogas en hebben 
duurzaamheid dus hoog in het vaandel. De hygiëne wordt bevorderd 
door met een ecosansysteem te werken. Zo worden ziekten bestreden 
en voorkomen. Iedereen gaat naar school, jongens zowel als meisjes. 
En de allerarmsten die geen schoolgeld van ouders krijgen, kunnen 
toch naar school. Ze verbouwen op het schoolterrein groenten, krijgen 
daarvoor ‘fee for work’ en toegang tot de lessen.

Door de totaalaanpak van het leerwerkproject wordt het halen van 
meerdere millenniumdoelen tegelijk bevorderd. Daar word je blij van. 
Ook de resultaten van oud-leerlingen maken je vrolijk. Sommigen zijn 
succesvol als journalist en maken een eigen krant. Via hun verslagen 
kunnen we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in Kenia en 
Wajir. En dan hoop je alleen maar dat ze daar in Wajir nog maar lang 
en goed door zullen gaan.

Ria Waal

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

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

Vermist 
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met 
 in de  binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar  
 oud en heet Floor.
- Herenweg in Wilnis, rood/wit/zwarte poes van 7 maanden. Ze is pas 
 gesteriliseerd en heeft dus een kale buik. Ze het “Pipi”. 

Gevonden
- Nessersluis in Waverveen, grote cyperse kater met witte vlekken. 
- Willem Alexanderpoort in Uithoorn, erg magere grijs-witte kat met grijs 
 gestreepte staart.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, cypers met witte poes.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, zwarte kat.
- Burgemeester van Baaklaan in Wilnis, grijs-witte kater.
- Molenland in Mijdrecht, zwart/witte poes. 
- Molenwiek in Mijdrecht, grijze hond. Vuilnisbakje.

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

lieve baas zonder andere katten.

matrassen

boxsprings

lattenbodems 
slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

Slapen iS onS vak

Vrouwencontact Wilnis
Wilnis - Het bestuur van ‘Vrouwen-
contact Wilnis’ organiseert op D.V. 
dinsdag 8 maart een avond met 
schilderes Anneke Kaai. Zij vindt 
de inspiratie voor haar werk in de 
Bijbel en thema’s die daaraan ver-
want zijn. Zij toont in haar schil-
derwerken haar geloofsbeleving en 
emoties die deze thema’s teweeg-
brengen. Anneke Kaai zal een le-

zing (met diapresentatie) verzorgen 
over haar schilderijen over de Psal-
men. De avond vindt plaats in ge-
bouw De Roeping bij de Nederlands 
Hervormde Kerk en begint om 20.00 
uur. 
Iedereen is van harte welkom om 
deze avond bij te wonen.
Ter bestrijding van de onkosten zal 
er een collecte gehouden worden.

Expo Culinaire fotografie 
Mijdrecht - Bonbons om van te lik-
kenbaarden, een tongstrelend zalm-
haasje, dit zijn slechts twee foto’s 
die te zien zijn op de expositie “cu-
linaire fotografie”. Fotoworkshop de 
Ronde Venen stelt de hele maand 
maart vijftien culinaire foto’s in ge-
zondheidscentrum Croonstadt ten-
toon. Zonder voorkennis is het foto-
graferen van voedsel geen gemak-
kelijke opgave. De lezing van cu-
linair fotografe Erika Ottens, ver-
klapte veel tips en trucs om voed-
sel mooi op de foto te krijgen. Ge-
wapend met haarlak, glycerine 
(voor een frisse uitstraling), scheer-
schuim (i.p.v. slagroom) of schoen-
smeer (om de kip “te bruinen”) zijn 
de clubleden thuis aan het werk ge-
gaan. Allereerst de setting beden-
ken, klaarzetten en apparatuur in-
stellen. Vervolgens het gerecht be-
reiden en prepareren. Daarna, in 
de korte tijd dat het eten smakelijk 
oogst, heel snel fotograferen. Dan 

als laatste het zweet van het voor-
hoofd wissen. Er wordt wel gezegd: 
“als je voedsel kan fotograferen, dan 
kun je alles fotograferen”. Vele club-
leden kunnen dit na dit experiment 
beamen. 
Voor meer foto’s en informatie: 
www.fotoworkshop.nl

Gratis computerlessen
De Ronde Venen - SeniorWeb De 
Ronde Venen gaat door met het ge-
ven van gratis computerlessen. Een 
les ‘Kennismaken met de computer’ 
op komende vrijdagmorgen 4 maart 
en een op vrijdagmorgen 18 maart. 
Verder een les ‘Beveiliging compu-

ter’ op vrijdagmorgen 11 maart en 
een op vrijdagmorgen 25 maart. Ie-
dereen is welkom. Plaats leslokaal: 
Energieweg 107 te Mijdrecht. Aan-
melden 0297-272720 of per e-mail 
seniorwebdrv@gmail.com. De les-
sen zijn van 10.00 tot 12.00 uur.

Bingoavond in Amstelhoek
Amstelhoek - De eerstvolgende bin-
goavond van de Buurtvereniging Am-
stelhoek vindt komende zaterdag 5 
maart plaats en begint om 20.00 uur; 
de zaal is open vanaf ca. 19.00 uur. 
Er worden weer 10 ronden gespeeld 

met vele mooie prijzen. De organisa-
tie rekent weer op net zo’n grote op-
komst als de vorige keer; toen was de 
opkomst ongeveer 100 personen! Tot 
ziens op zaterdag 5 maart in de En-
gellaan 3a in Amstelhoek.

Inloopavond genealogiegroep
De Ronde Venen - Een belang-
rijke factor bij stamboomonder-
zoek is de familienaam. Hoe meer 
men zich hierin gaat verdiepen, hoe 
meer de nieuwsgierigheid gevoed 
wordt door het resultaat van diver-
se onderzoeksmethodieken. Inter-
net speelt steeds meer een rol van 
betekenis, omdat de onderzoeker bij 
zijn zoektocht thuis zelf kan recher-
cheren. 
Buiten de bekende DTB-bestanden, 
die altijd een centrale plaats inne-
men, hebben onze voorouders en 
hun verwanten op talrijke sites hun 
papieren “sporen” uit de familiege-
schiedenis achtergelaten. Hiaten 
zullen er altijd wel blijven, omdat je 
eenvoudig niet weet waar je vraag-
tekens bij moet zetten. 
De inloopavonden van de genea-
logiegroep van de historische ver-

eniging De Proosdijlanden hebben 
inmiddels bewezen dat onderling 
contact met andere stamboomon-
derzoekers tot nieuwe perspectie-
ven kunnen leiden. 
Komende maandag is een goede 
gelegenheid om één van de bezoe-
kers, de heer Ab Visser, de gebrui-
kelijke inleiding te laten doen. De 
heer Visser is bezig met het opzet-
ten van een eigen genealogieweb-
site en hij wil zijn ervaringen graag 
delen en uitwisselen met de andere 
aanwezigen. 

De eerstkomende inloopavond is 
komende maandag 7 maart van 
19.30 tot 21.00 uur in de Oudheid-
kamer in verenigingsgebouw De 
Boei in Vinkeveen. U bent die avond, 
net als elke eerste maandag van de 
maand, weer van harte welkom.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij 
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar 
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Help Irene uit Mijdrecht te 
winnen: stem op haar!

‘Allereerst zal ik mij even voor-
stellen: ik ben Irene Rövekamp. 
Ik kom uit Mijdrecht, maar ben 
een zeer groot PSV-fan. 

Mijn verhaal begon toen ik 
acht jaar was. Vanaf de tijd 
dat ik schoolvoetbal speelde, 
was ik verslaafd aan voetbal. 
Met de steun van mijn ouders 
ben ik toen gaan voetballen 
bij CSW. Later heb ik ook nog 
bij KDO gevoetbald. Ik trainde 
meestal in het shirt van PSV en 
ik ben er nog steeds trots op.

Er werd een oproep gedaan 
voor vrouwelijke PSV-fans. 
Dus ik heb mij voor de grap 
ingeschreven voor PSV-mo-
del. Tussen 200 meiden ben ik 
uitgekozen om een fotoshoot 
te doen. Deze fotoshoot vond 
plaats op 12 februari. Wat een 

onwijs leuke dag is dat ge-
weest! Samen met de hulp van 
Irene van de Laar en de foto-
graaf is deze mooie foto ge-
maakt.

Er is nog meer. Er is namelijk 
een stemmingsronde. Diegene 
die de meeste stemmen heeft, 
komt op de voetbalkalender. 
Daarom ben ik hard op zoek 
naar jullie steun! Op dit mo-
ment sta ik vierde, dus ik kan 
alle stemmen goed gebruiken. 
Mijn vraag aan jullie is, of jul-
lie een oproep voor mij in de 
krant kunnen zetten?
Er kan gestemd worden op dit 
adres:
http://psvmodel.omroepbra-
bant.nl/3654/4365/Irene.html ‘

Wel Irene, bij deze!
redactie Nieuwe Meerbode.

Nieuwe naam gemeente 
kost een miljoen

Een miljoen euro en wellicht 
nog meer. Dat kost het om de 
naam van De Ronde Venen te 
veranderen.
Zo hebben we kunnen lezen 
in lokale maar ook in regiona-
le kranten, blijkt uit een bere-
kening van de gemeente. Een 
nieuwe naam, inclusief een 
nieuw logo en alles wat daarbij 
komt kijken kost dus erg veel 
geld. Alles aan communica-
tiemiddelen zal moeten wor-
den vernieuwd tot briefpapier 
aan toe en alle bestaande ma-
terialen zullen moeten worden 
weggegooid.
Verstandig dat de raad er nog 
over nadenkt of ze de naam 
van onze nieuwe gemeente 
willen veranderen, zou je den-
ken. Het gaat hierbij tenslotte 
om een groot bedrag aan ge-
meenschapsgeld dat je niet 
zomaar lukraak uitgeeft.
Toch heb ik mij als inwoner van 

de Gemeente De Ronde Venen 
erg verbaasd over het feit dat 
er sinds kort al nieuwe bord-
jes, inclusief een nieuw “De 
Ronde Venen” logo, zijn ge-
plaatst bij onze gemeente-
grenzen, zo ook in mijn woon-
plaats De Hoef. 
Een nutteloze exercitie, lijkt 
mij, als de raad nog nadenkt 
over een nieuwe naam. Want 
de kans bestaat dat, als er toch 
een nieuwe naam gaat komen, 
dat alles weer vervangen dient 
te worden.

Weggegooid geld dus; ge-
meenschapsgeld dat beter be-
steed had kunnen worden. Bo-
vendien een onnodige belas-
ting voor het milieu.
Ik begrijp waarom de gemeen-
telijke belastingen weer stij-
gen, u ook?

Jolanda van Schaik

Regio - Het Regionaal Operette- 
en Musicalkoor (ROM-koor) be-
staat dit jaar 25 jaar en zal dit ju-
bileum vieren met een uitvoering 
van de bekende operette “Im Weis-
sen Rössl” van Ralph Benatzky. Op 2 
en 3 april zal de Meijert in Mijdrecht 
omgetoverd zijn tot “Hotel Weisses 
Ross” in St. Wolfgang aan de Wolf-
gangsee. Deze operette zou je kun-
nen zien als de tegenhanger van de 
Amerikaanse musicals. Het is een 
lichtvoetig verhaal dat opgeluis-

terd wordt met zang en muziek en 
met, uiteraard, een goede afloop. 
De operette wordt gespeeld en ge-
zongen in het Nederlands (“Het Wit-
te Ros”) en is vanuit het originele 
script vertaald, en wordt ook gere-
gisseerd, door Toine Paauwe. Voor 
het muzikale gedeelte is Ferdinand 
Beuse verantwoordelijk, dirigent van 
het ROM-koor.

Het ROM-koor is 25 jaar geleden 
opgericht en heeft haar sporen in 
De Ronde Venen wel verdiend. Een 
aantal operettes en musicals zijn 
in de afgelopen jaren uitgevoerd. 
Deze keer is bewust gekozen voor 
“Im Weissen Rössl”. Het allereerste 
stuk dat 25 jaar geleden gezongen 
werd, was een selectie van melodie-
en uit deze operette, dus een beet-
je nostalgie komt er wel bij kijken. 
De Meijert zal zijn omgebouwd tot 
een groots theater met een, speciaal 
voor deze gelegenheid opgebouwd 
breed decor! De 250 zitplaatsen ge-
ven de toeschouwers het idee dat ze 
allemaal eregasten zijn! 
De aanvangstijden zijn: zaterdag 
2 april 20.00 uur en zondag 3 april 
14.15 uur. De kaarten kosten 18,- 
per stuk en zijn vanaf begin maart 

ROM-koor viert feest met 
operette ‘Im Weissen Rössl’

Carnaval op De Klimboom en 
De Touwladder een dolle boel
Wilnis- Hoewel het iets te vroeg 
was, stond de voorjaarsvakantie vo-
rige week op de Touwladder in Wil-
nis in het teken van de carnaval! De 
hele afgelopen week mocht ieder-

een verkleed naar de buitenschool-
se opvang komen. En dat gebeur-
de dan ook: er waren zwarte pie-
ten, brandweermannen, prinsessen 
en zelfs een koe. Na het eten zijn 

de kinderen nog mooier gemaakt 
door ze te schminken naar aanlei-
ding van de kleding. Ze maakten er 
een dolle boel van. Met harde mu-
ziek en confetti was het feest he-

lemaal compleet! Ook de pedago-
gisch medewerkers deden gek mee 
en toverden zichzelf om tot hippie, 
heks of rock en roll-babe... De kin-
deren genoten zichtbaar van het ‘ie-
mand anders zijn’ en vermaakten 
zich prima! De donderdag stond in 
het teken van Alles is Andersom. 
Kinderen moesten ‘verplicht’ in py-
jama naar de Touwladder komen en 
dat kwam ook echt iedereen. Met 
dank aan de ouders, het was een 
superleuk gezicht en iedereen zag 
er top uit! Sommige kinderen kwa-
men zelfs ‘andersom’ binnen, goed 
hoor! Er werd begonnen in lijn met 
het thema met snoep-fruit en van 
fruit moet je normaal gesproken 
vier stukjes eten... Drinken deden ze 
uit de pan met een rietje en ‘helaas’ 
was er nog fruit over voor een klei-
ne tweede ronde.

De bovenbouwkinderen hadden 
een parcourtje uitgezet die anders-
om gedaan moest worden en tus-
sen de middag aten de kinderen pa-
tat. Maar niet zomaar natuurlijk, de 
frietjes aten ze op de grond, onder 
de tafel op een zijl vol met mayo-
naise en curry! Wat een leuke, gek-
ke andersom dag. ‘s Middags volg-
de nog beschuit eten en beschuit 
blazen en de dag werd afgesloten 
met een filmpje, die ze helaas niet 
andersom konden kijken. Kinderen 
van buitenschoolse opvang De Par-
kieten uit Vinkeveen hebben deze 
week een dagje meegespeeld, een 
cake gebakken en s’ middags gin-
gen ze met z’n allen bowlen.
De vrijdag stond ook in het teken 
van carnaval, ze vierden een ver-
jaardagsfeestje en sloten deze top-
week af met een daverende disco. 
Meer informatie over kinderopvang 
bij De Klimboom vindt u op 
www.deklimboom.nl

Gerda Boele met beelden 
en schilderijen in de bieb
Mijdrecht - Vanaf dinsdag 1 maart 
is een deel van de kunstwerken van 
kunstenares Gerda Boele in de bi-
bliotheek te zien. Het betreft zowel 
realistische als abstracte werken.

Als kind tekende zij vooral thuis en 
op de middelbare school al graag. 
Door werk en een jong gezin kwam 
zij een tijd lang niet echt toe aan het 
verder ontwikkelen van haar creati-
viteit.
Toen de mogelijkheid zich voordeed 
om een cursus aquarelleren te vol-
gen heeft zij hier direct gebruik van 
gemaakt. Na verloop van tijd wilde 
zij graag driedimensionaal werken 
en volgde een cursus beeldhou-
wen, waar zij veel creativiteit en dus 
veel van zichzelf kon uiten. Toen zij 

er behoefte aan kreeg om meer met 
kleur te gaan werken is zij schilder-
lessen gaan volgen. 
“Ik ben gefascineerd door vormen 
en kleuren in de natuur en kleur-
rijke mensen. Dat probeer ik door 
beelden en schilderijen tot uitdruk-
king te brengen”.

Het resultaat is in maart en april tij-
dens openingsuren in hout, steen 
en op doek te zien in de bibliotheek.

Workshop Persoonlijke 
stijl bij het Cursusproject
De Ronde Venen - Een kast vol 
kleren en je weet niet wat je zult 
aandoen? Kent u dit probleem?
Bij deze workshop leert u waar u op 
moet letten.
Waar kunt u met uw figuur op let-
ten, zodat u er zo mooi mogelijk uit-
ziet. Vindt u dat u bijvoorbeeld lan-
ge of korte benen, een buikje, plat-
te billen, geen borsten of juist teveel 
heeft. In deze workshop wordt ge-
zamenlijk gekeken waar u dan aan-

dacht aan zou kunnen besteden zo-
dat uw lichaam in balans komt. 

De workshopwordt gegeven in De 
Boei aan de Kerklaan 32, in Vinke-
veen. De cursuskosten zijn 25,- eu-
ro. Inschrijven kan via de Rabobank 
of via internet op www.cursuspro-
ject.nl Voor datum en tijdstip van 
de workshop kunt u bellen: 0297 
261849 of 0297 285570, mailen kan 
ook: auwert@casema.nl

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698

Bijzondere kunstexpositie 
van Maurice Delmonte
Wilnis - Vanaf maandag 28 febru-
ari tot en met 29 april aanstaande 
is in dorpshuis De Willisstee aan de 
Pieter Joostenlaan een kleine, maar 
fraaie kunstexpositie te bewonde-
ren met schilderstukken van Mau-
rice Delmonte. Samen met wet-
houder Kunst en Cultuur Erika Spil, 
opende hij ’s middags de tentoon-
stelling door met haar voortvarend 
een aantal doeken te onthullen. 
Initiator van deze expositie is Di-
ny Kroon-Vis die de publiciteit van 

Samen met wethouder Erika Spil onthult kunstschilder Maurice Delmonte een 
aantal schilderwerken van zijn hand in dorpshuis De Willisstee

stichting dorpshuis De Willisstee 
verzorgt. Het bestuur van de stich-
ting, een aantal kunstliefhebbers en 
genodigden woonden de openings-
handeling bij.
Al eerder heeft deze kunstschilder 
zijn werken getoond in De Ronde 
Venen. Dat was tijdens een exposi-
tie in het gemeentehuis te Mijdrecht 
gedurende de maand juli in 2009.
Dit keer is gekozen voor een bij-
zondere collectie. Te zien zijn onder 
andere werken van 9/11 de Twin-

towers, de Bijlmerramp met het El 
Al vliegtuig, een schilderij van Pim 
Fortuyn met zijn hondjes, een oud 
stadsgezicht van Enkhuizen, de 
geredde paarden van een onder-
gelopen stuk land in Friesland en 
niet in de laatste plaats de dijkver-
schuiving in Wilnis in 2003. Dit laat-
ste schilderstuk heeft Maurice ge-
schonken aan stichting dorps-
huis De Willisstee en is te bewon-
deren aan de muur in het cafége-
deelte Stee-Inn. Dit ligt ten grond-
slag aan het feit dat een schoonzus-
je van Maurice geboren en getogen 
is in Wilnis maar al geruime tijd in 
Canada woont. Het werk van Mau-
rice is veelomvattend en biedt veel 
meer dan alleen dat wat tijdens de-
ze tentoonstelling te zien is. De wer-
ken die er nu hangen zijn beslist de 
moeite waard om die eens te bekij-
ken.

BN-er
Maurice is een aimabel mens en 
begenadigd kunstenaar. Met zijn 
bijna 80 jaar zegt hij nog lang niet 
klaar te zijn met wat hij allemaal nog 
wil doen. Hij schildert - voorname-
lijk in olieverf - nog iedere dag por-
tretten, landschappen en stadsge-
zichten, want naast zijn charmante 
echtgenote Lidy is schilderen (ook) 
zijn leven. Het eerste fraaie schilde-
rij dat Maurice maakte is van de nog 
steeds functionerende poldermolen 
‘Molen van Sloten’, aan de Akersluis 
10, Amsterdam-Sloten, op de grens 

van Badhoevedorp en Sloten. Mau-
rice schonk het schilderij aan de 
Molen. Overigens wordt daar op 12 
en 13 maart een Eierbeurs gehou-
den van prachtig beschilderde ei-
eren. Veel kunstenaars nemen aan 
dit unieke evenement deel.

Het is echt een must om het te gaan 
zien. Maurice bezoekt zelf vaak vei-
lingen en restaureert eveneens 
schilderijen. Voor toekomstige ex-
posities heeft hij nog veel meer 
ideeën in petto, maar daarover laat 
hij zich niet uit. Na jaren van trai-
nen en yoga werd hij met zijn act 
in het glazen kistje wereldkampi-
oen acrobatiek door 24 uur aaneen-
gesloten vanuit dat kistje te schil-
deren. Vanuit die positie schilder-
de hij eveneens voor goede doe-
len. Landelijke bekendheid kreeg 
Maurice met zijn vele optredens op 
TV, o.a. bij Willem Duijs, Rudy Car-
rell, Mies Bouwman en Ren je rot. 
Daarnaast trad hij 30 jaar lang voor 
jong en oud op als buikspreker met 
zijn pop Charlie. Maurice is ver-
der een groot dierenliefhebber en 
heeft dan ook vele malen dieren ge-
schilderd zoals Knut het ijsbeertje 
in de dierentuin van Berlijn, Boki-
to de reuzenaap, de hond van Bas-
sie, honden van bekende Nederlan-
ders enz. Maurice en zijn echtge-
note zijn enorme dierenvrienden en 
hebben o.a. al meer dan 32 jaar de-
zelfde papagaai! Maurice Delmon-
te is geboren in Haarlem in 1931 en 
bracht zijn jeugd door in Rijsenhout, 
maar woont met zijn echtgenote al-
weer geruime tijd in Zwanenburg. 
Hij is – weliswaar in een specifiek 
genre – een echte BN-er. De schil-
derijenexpositie in De Willisstee van 
Maurice Delmonte is gratis toegan-
kelijk tijdens de openingstijden van 
het dorpshuis.

verkrijgbaar bij Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en bij Slijterij Vree-
land in Vinkeveen. 
U kunt ook kaarten reserveren per 
e-mail: info@romkoor.nl 
Zodra ze in de handel zijn krijgt u 
daarvan bericht en liggen ze, nadat 
uw betaling per bank is ontvangen, 
klaar aan de ingang van de zaal. 

Deze jubileumuitvoering van het 
ROM-koor wordt mede moge-
lijk gemaakt dankzij een donatie 
uit onder andere het RABO Dicht-
bij Fonds, het Schipholfonds, het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, het 
K.F. Heinfonds en het Elise Mathil-
defonds.

Vijfhonderd 
euro boete
Vinkeveen - Een Belgische auto-
mobiliste reed op donderdagavond 
24 februari beduidend te hard en 
kreeg een pittige boete.
Rond 20.15 uur zagen agenten dat 
een automobiliste met hoge snel-
heid over de Rijksweg A2 in de rich-
ting van Amsterdam reed. Zij gin-
gen achter de automobiliste aan 
en klokten haar tussen Vinkeveen 
en Abcoude op 164 km/u. Er werd 
met een officier van justitie overlegd 
over de hoogte van de boete. Die 
werd bepaald op 500 euro. 
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje
Deze week: Familie Pooy, Dorpsstraat 47, Mijdrecht

toen

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

NU

Bevallen is topsport en 
daarvoor moet je fit zijn
Mijdrecht - Bevallen is een top-
sport en daaarvoor moet je fit zijn. 
Dat zegt Françoise Bonneveld, be-
wegingsspecialiste in fitness en er-
varen in het zelf zwanger zijn en 
‘ontzwangeren’ na drie kinderen. 
‘Als volleerd bodyshape en aero-
bicsinstructrice bij Beuvingsport 
in Mijdrecht heb ik geconstateerd 
dat de huidige fitnessprogramma’s 
vaak veel te fanatiek zijn en niet ge-
schikt voor zwangere vrouwen’, zo 
laat Françoise op haar website we-
ten. ‘Blessures, buikletsel en over-
belasting van spieren en gewrich-
ten vormen daarbij een verhoogd 
risico. Niettemin is sporten tijdens 
zwangerschap – in een aangepaste 
vorm – zeer goed mogelijk en zelfs 
wenselijk.’ Door regelmatig te bewe-
gen en te sporten wordt een goe-
de lichamelijke conditie opgebouwd 
wat weer van pas komt tijdens de 
bevalling. Dat is doorgaans een fy-
siek zwaar gebeuren. “Geloof het 
of niet maar bevallen is topsport. Ik 
heb er alle ervaring in na drie kin-
deren. Daarna is het de bedoeling 
dat het lichaam zich weer herstelt. 
Ook dat kan je met een specifiek 
bewegingsprogramma bereiken. 
Een vorm van ontzwangeren”, vertelt 

Françoise die tijdens haar zwanger-
schapservaringen tevergeefs zocht 
naar een veilige, maar toch doeltref-
fende vorm van bewegen en spor-
ten. En meerdere zwangere vrou-
wen en jonge moeders met haar. 
Die bewegingslessen waren niet 
voorhanden. Reden waarom zij on-
langs besloot zelf een aantal sport-
lessen te ontwikkelen, bestemd voor 
tijdens en na de zwangerschap. 
Daarmee is zij een tijdje geleden 
met succes gestart. Wat meer is, zij 
heeft de resultaten van deze bewe-
gingslessen in positieve zin zelf aan 
den lijve ondervonden. Françoise is 
38 jaar en heeft na drie bevallingen 
haar figuur weer fantastisch in vorm 
gekregen. Ze ziet er letterlijk ‘afge-
traind’ uit. Dat haar lessen binnen 
gezondheidszorg aanslaan bewijst 
het feit dat Zuwe Zorg deze ‘effec-
tieve programma’s voor mamma’s 
in beweging’ vanaf de maand maart 
elke vrijdagavond vanaf 19.30 uur in 
Vleuten de Meern aan haar zorg-
pakket heeft toegevoegd. De sport-
lessen worden door Françoise zelf 
gegeven.

Conditie opbouwen
“Voor de zwangere vrouw heb ik 

het bewegingsprogramma ‘Zwan-
ger in Shape’ ontwikkeld en in prak-
tijk gebracht,” laat Françoise weten. 
“Na de bevalling kunnen de jonge 
moeders indien gewenst deelnemen 
aan vervolgcursussen als ‘Mama in 
Shape’ en ‘Buggyloop’. Zwanger in 
Shape moet je zien als een veilig en 
effectief fitnessprogramma voor alle 
fases tijdens de zwangerschap. Het 
maakt dus niet uit in welk stadium 
de zwangerschap verkeert, of dat nu 
15 of 35 weken is. Behalve natuur-
lijk als je een week voor de beval-
ling staat. Het programma bestaat 
afwisselend uit elementen van con-
ditieopbouw, kracht, ademhalings-
oefeningen, stretchen en relaxoefe-
ningen. Het lichaam raakt daardoor 
in goede conditie en dat heeft een 
vrouw nu juist nodig ter voorberei-
ding op de bevalling.
Uit onderzoek is gebleken dat fitte 
mama’s beduidend minder last heb-
ben van zwangerschapskwaaltjes. 
Verder heeft deze vorm van spor-
ten een positief effect op het her-
stel van het lichaam na de bevalling. 
Kortom: het is een uur nuttig maar 
tevens gezellig bewegen met an-
dere vrouwen die ook zwanger zijn. 
Daarnaast is het een sociaal gebeu-

Françoise Bonneveld (li.) tijdens het geven van haar sportles Zwanger in Shape

ren omdat je met elkaar ervaringen 
kunt uitwisselen.”

In ‘shape’ komen
En als het kind ter wereld is geko-
men, is het dan zinvol kort daarop 
weer te gaan sporten?
“Ja, zonder meer. Daarvoor biedt 
Mama in Shape het nodige om 
weer in een rustig tempo met spor-
ten te beginnen. Belangrijker is dat 
dit programma ervoor zorgt dat het 
lichaam herstelt van de zware in-
spanning die het heeft ondergaan 
en dat de conditie weer op peil 
komt. Verder zorgt het ervoor dat je 
lichaam weer goed ‘in vorm’ komt, 
dus in ‘shape’. Het bestaat uit een 
effectief fitnessprogramma met ele-
menten van cardio- en spierverster-
kende oefeningen. Wie dit program-
ma heeft gevolgd zou daarna weer 
gewoon naar een regulier fitness-
programma kunnen overstappen.”
En wat versta je onder Buggyloop? 
“Heel eenvoudig, dat is een nieuw 
bewegingsprogramma voor bui-
ten. Daaraan kunnen (jonge) moe-
ders meedoen die overdag wel eens 
naar buiten willen om een beetje fit-
ness te doen of te sporten, maar die 
op dat moment geen oppas voor 
hun kleine kinderen kunnen krijgen. 
Die nemen ze dan gewoon mee in 
de buggy. Het is een uurtje fitness 
door samen met andere moeders 
in hoog tempo te wandelen (achter 
de buggy). Lopen blijkt bij te dra-
gen aan het herstel van het lichaam 
na de bevalling. Bij de buggyloop is 
het hele lichaam actief, waarbij door 
een juiste houding bij het rechtop 
lopen rugklachten worden voorko-
men en de diepe dwarse buikspie-
ren getraind. Tevens worden onder-
weg nog meer oefeningen gedaan. 
Voorts kan er op verzoek tijd vrijge-
maakt worden voor kinderen om sa-
men te spelen. Die leren dan met-
een ook dat bewegen gezond is. 
Niet in de laatste plaats heeft ook 
dit gebeuren een sociale kant door-
dat men in contact komt met ande-
re moeders, waarbij andermaal de 
nodige ervaringen kunnen worden 
uitgewisseld.” Aldus een enthousi-
ast vertellende Françoise die haar 
lessen Zwanger in Shape en Mama 
in Shape geeft in een zaal bij Beu-
vingsport aan de Industrieweg in 
Mijdrecht (tegenover Karwei) en in 
Vleuten de Meern.
Wie meer wil weten over haar ach-
tergrond, de verschillende lespro-
gramma’s, lestijden met de duur er-
van, personal training en eventue-
le kosten, kan die informatie uitge-
breid vinden op de website 
www.zwangerinshape.nl. Tevens is 
er een contactmogelijkheid om u 
aan te melden via e-mail of bel voor 
nadere inlichtingen rechtstreeks 
met Françoise, 06-21545279.

Help mee de weidevogels 
in de regio te beschermen
Regio - De Weidevogelbescher-
minggroepen Harmelen, Woerden, 
Breukelen/Kockengen en De Ronde 
Venen & Uithoorn zijn hard op zoek 
naar vrijwilligers die minstens één 
dagdeel per week, van half maart 
tot in juni, mee willen helpen met de 
bescherming van weidevogels. De 
vrijwilligers inventariseren de wei-
devogels op het land van de boeren, 
helpen zoeken naar nesten en zijn 
actief bij het beschermen van kui-
kens. Door legsels te markeren en 
aan de hand van gedrag te kijken 
waar vogels met kuikens zich be-
vinden, kunnen agrariërs daar re-
kening mee houden bij hun werk-
zaamheden in het land.
De grutto, kievit, scholekster, ture-
luur en vele andere vogels horen bij 
het karakteristieke Hollandse wei-
delandschap. De meeste weidevo-
gelsoorten hebben het moeilijk door 
toenemende verstedelijking, moder-
nisering op het boerenbedrijf en tal 
van andere oorzaken. Een reden te-
meer om hier wat aan te doen!

Samenwerking
In nauwe samenwerking tussen 
boer en vrijwilliger gaan de be-
schermers het veld in om de nesten 
van de weidevogels in kaart te bren-
gen en te markeren. Zo blijven de 
nesten beschermd bij allerlei land-
werkzaamheden die nou eenmaal 
nodig zijn op het boerenbedrijf, zo-
als maaien en het uitrijden van mest.
Na het uitkomen van de eieren volgt 
de kuikenbescherming. De vrijwil-
ligers kijken vóór het maaien of er 
nog kuikens in het veld lopen. Door 

het plaatsen van stokken met plastic 
vlaggen, kunnen kuikens naar een 
naastgelegen ongemaaid weiland 
worden gedirigeerd. In totaal wer-
ken er per groep gemiddeld 20 boe-
renbedrijven mee en zijn er gemid-
deld ook 20 vrijwilligers die, alleen 
of in kleine groepjes, het weidevo-
gelbeheer doen. 

Cursus belangrijk
Voor de vrijwilliger is er niet alleen 
de voldoening van het beschermen 
van de nesten wat het vrijwilligers-
werk de moeite waard maakt, maar 
ook het contact met het agrarisch 
bedrijf en het bezig zijn in de vrije 
natuur. Tijdens het genieten van de 
natuur in de Utrechtse Venen, van 
Abcoude tot Woerden, werken de 
vrijwilligers tegelijkertijd mee aan 
het behoud ervan! 
Ervaring is niet vereist, wel een pre, 
voor nieuwe vrijwilligers is het wel 
verplicht een cursus weidevogelbe-
scherming (2 avonden) te volgen. 
Vervolgens wordt u ingedeeld bij 
bestaande groepen vrijwilligers en 
opgeleid en begeleid in het veld. De 
cursusavonden, georganiseerd door 
Landschap Erfgoed Utrecht, wor-
den gegeven op 17 en 24 maart in 
Kockengen bij de familie Segers aan 
de Wagendijk 1, ’s avonds om 20.00 
uur. Ook als u agrariër bent en nog 
niet aan weidevogelbescherming 
doet, kunt u zich aanmelden. 

Voor meer informatie of aanmel-
ding kunt u bellen met de cursuslei-
der van Landschap Erfgoed Utrecht 
Gerrit Hiemstra, tel. 0297 285 285. 

Dierenbescherming houdt 
lezing Wereld Natuur Fonds
Regio - Op dinsdag 15 maart a.s. 
organiseert de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen), na afloop van 
haar jaarvergadering, een lezing 
verzorgd door het Wereld Natuur 
Fonds. De lezing begint ongeveer 
om 21.00 uur en zal plaatsvinden 
in het pand van de Dierenbescher-
ming Aalsmeer e.o. gelegen aan de 

Beethovenlaan 122 (1431 WZ) te 
Aalsmeer. Niet-leden zijn ook van 
harte welkom. De entree is gratis. 
Het Wereld Natuur Fonds zet zich 
op veel manieren in voor bedreig-
de diersoorten. Allereerst natuurlijk 
door de bescherming in hun eigen 
gebied door middel van verschillen-
de veldprojecten. Bijvoorbeeld door 
trainen en financieren van antistro-

Jongerenkoor Progression 
houdt een Sing-along
Mijdrecht - Heb je zingen altijd al 
leuk gevonden én ben je 12 jaar of 

ouder? Dan is dit de ideale gele-
genheid om het uit te proberen en 

met Jongerenkoor Progression mee 
te komen zingen! De Sing-along zal 

worden gehouden in de R.K. kerk 
aan het Driehuisplein 3 in Mijdrecht. 
Vanaf 13.30 uur staat koffie of thee 
klaar en om 14.00 uur zal gestart 
worden met repeteren. Die liedjes 
worden geoefend die ‘s avonds tij-
dens de viering met z’n allen ten ge-
hore gebracht worden. Tussendoor 
houden ze natuurlijk een pauze met 
wat te drinken en iets lekkers. Daar-
na gaat het koor weer vrolijk door 
met oefenen en aan het eind van de 
middag houden ze een generale re-
petitie. Rond 17.30 uur zorgen zij er-
voor dat er soep met lekkere brood-
jes klaarstaat. Om 18.30 uur willen ze 
met zijn allen weer de kerk ingaan 
om vast wat in te zingen en om 19.00 
uur zal de viering beginnen. Na de 
viering is er uiteraard nog koffie/thee 
en gelegenheid om gezellig na te 
praten. Het lijkt het koor erg leuk als 
er zoveel mogelijk mensen meedoen! 

Jij komt toch ook? 
Dus, heb je zin om met Progression 
mee te zingen, geef je dan op vóór 
5 maart, via het volgende mailadres: 
jongerenkoorprogression@gmail.
com Heb je nog vragen dan kun je 
altijd even contact opnemen met 
Marieke van Remmen (dirigente) 06-
48274441. Dit jongerenkoor ziet je 
graag op zaterdag 12 maart, 13.30 
uur, om er met z’n allen een heel ge-
zellige middag en mooie avond van 
te maken! Wil je liever niet meezin-
gen, maar wel naar het resultaat ko-
men luisteren? Dat kan natuurlijk 
ook! Je bent dan van harte welkom, 
de viering begint om 19.00 uur in bo-
vengenoemde kerk.

persbrigades. Maar ook door samen 
met de lokale bevolking te zoeken 
naar alternatieve, duurzame bron-
nen van inkomen en haar te helpen 
conflicten met wilde dieren te voor-
komen (bron: www.wnf.nl). Daar-
naast beschermt het Wereld Natuur 
Fonds bedreigde (dier)soorten, zo-
als de tijger. Dit imposante dier zal 
centraal staan tijdens de lezing. 

De jaarvergadering van de Dieren-
bescherming Aalsmeer e.o. begint 
om 20.00 uur, eveneens op boven-
genoemde locatie. Deze lokale af-
deling van de Dierenbescherming 
onderhoudt onder andere een te-
lefonische infolijn en beschikt over 
een inspectiedienst. Daarnaast 
werkt zij samen met de dierenam-
bulance. Ook heeft zij een eigen af-
deling van de Kids for Animals en 
een eigen hondenschool. Naast le-
den zijn ook andere geïnteresseer-
den van harte uitgenodigd om de 
jaarvergadering bij te wonen. De 
agenda is te vinden op de website 
www.aalsmeer.dierenbescherming.
nl en/of verkrijgbaar voorafgaand 
aan de vergadering.
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Partyservice Proostdij - al 15 jaar 
verstand van een geslaagd feest!
Mijdrecht - Begin december vo-
rig jaar vierde Partyservice Proostdij 
haar 15-jarig bestaan. In deze voor 
het bedrijf drukste periode van het 
jaar was er geen tijd om daar uitge-
breid aandacht aan te besteden. De 
vele bestellingen en afspraken lie-
ten dat niet toe. “Dus hebben we het 
maar een paar maandjes uitgesteld 
en geven we er nu bekendheid aan. 
Dat doen we met een actie voor on-
ze klanten,” geeft Coby van Rossum 
aan die vijftien jaar geleden het be-
drijf opstartte (zie de advertentie el-
ders in deze krant). Daarvoor was zij 
assistent hoofd huishouding in het 
zorgcentrum Gerardus Majella waar 
zij in de keuken vaak meehielp tij-
dens de bereiding van maaltijden, 
buffetten en hapjes als er wat te vie-
ren viel. “Dat werd voor mij langza-
merhand een uitdaging om met na-
me de hapjes en buffetten ook eens 
vanuit mijn eigen keuken voor fami-
liefeestjes, bruiloften en partijen sa-
men te stellen en aan te bieden. Dat 
deed ik met verse ingrediënten en 
alles werd ambachtelijk verwerkt, 
dus veel handwerk. Dat leverde tot 
mijn verbazing zoveel positieve re-
acties op dat ik toen heb besloten 
hier volop mee door te gaan en er 
een eigen naam aan te geven. Al-
dus is ‘Partyservice Proostdij’ ont-
staan omdat wij in die Mijdrecht-
se wijk wonen. Daarnaast ‘proosten’ 
wij nog wel eens op de gezondheid 
van onze klanten. Als beeldmerk ko-
zen wij een driehoek (van David Es-
cher) die zich in de tekening anders 
dan anders voordoet. Het is ruimte-
lijk gezien eigenlijk een onmogelijk-
heid. In tegenstelling daarmee kan 
inmiddels bij ons bijna alles op het 
gebied van lekkere hapjes en (kou-
de) buffetten. Dit als gevolg van vijf-

tien jaar ervaring die we nu hebben 
opgebouwd en wij ons in een trou-
we en tevreden klantenkring mogen 
verheugen. En bij bepaalde aanbie-
dingen, zoals de (Champagne) ont-
bijtservice, leveren en presenteren 
wij dat ook ‘anders’ dan de concur-
rentie dat doet. De tafel wordt ge-
dekt met echt servies, bestek en 
glaswerk, verse producten worden 
uitgeserveerd en alles wordt klaar-
gezet voor een feestelijk ontbijt. 
Men hoeft zelf niets te doen, alles 
staat klaar om te gaan ontbijten. La-
ter worden de attributen weer op-
gehaald. Zo zien wij én de verraste 
ontvanger dat graag.”

Maatwerk
Zoals vijftien jaar geleden werd be-
gonnen met verse ingrediënten en 
veel handwerk bij de bereiding van 
salades, buffetten en hapjes, is dat 
nog steeds onveranderd. Partyser-
vice Proostdij levert in principe niet 
uit voorraad en kent dus ook geen 
massaproductie. Dat is ook de voor-
naamste reden dat afnemers van 
het productengarnituur dit mini-
maal drie dagen van te voren moe-
ten bestellen, ook al omdat het in 
de meeste gevallen om maatwerk 
gaat. Vooral bij hapjes, versbelegde 
broodjes, salades en buffetten is dat 
gebruikelijk. Er is altijd een bespre-
king vooraf met de opdrachtgever 
wat men wil en hoeveel. Juist om-
dat er niet uit voorraad wordt gele-
verd kunnen er daarom niet halver-
wege bijvoorbeeld honderd brood-
jes bijgemaakt worden. In voorko-
mende gevallen kan er nog wel eens 
wat worden toegeleverd als daarvan 
voldoende is ingekocht en er na de 
bestelling iets van de ingrediënten 
overblijft. Maar meestal is het echt 

altijd maatwerk, waarbij de ervaring 
leert dat de feestgangers er ruim-
schoots voldoende aan hebben. An-
derzijds zorgt dat maatwerk er ook 
voor, dat er weinig overblijft wat 
achteraf moet worden weggegooid. 
Behalve dat zoiets zonde is leidt dit 
er ook toe dat de prijzen gematigd 
kunnen blijven omdat er voor de be-
stelling minder hoeft te worden in-
gekocht.

Uitgebreide keuze
In de loop van de jaren is de inpan-
dige garage aan huis verbouwd tot 
professionele productieruimte, met 
keuken, koel- en vriesopslag. Dit al-
lemaal volgens de eisen van de Wa-
renwet. Hoewel Partyservice Proost-
dij bij voorkeur uitsluitend ‘koude’ 
schotels en buffetten levert, zijn er 
ook wel warme variaties, zoals soe-
pen, gehaktballetjes in satésaus en 
(gefrituurd) bittergarnituur. De war-
me bestellingen worden aan huis 
bezorgd op het moment dat daar-
om wordt gevraagd. Maar er is zo-
veel meer. Inhakende op de vraag 
zijn het assortiment en de mogelijk-
heden inmiddels sterk uitgebreid. 
Van Champagne ontbijt tot brunch-, 
lunch- en koffiebuffet, van een keur 
aan salades – inclusief vegetari-
sche, vis- en vleesschotels tot bor-
relhapjes, bittergarnituur, tapas en 
tea-party’s, van cocktails tot soepen 
en de verzorging van lunchpakket-
ten. Al met al teveel om op te noe-
men. Bovendien zijn er ook allerlei 
combinaties van buffetten moge-
lijk. Alles wordt compleet in kratten 
en schalen geleverd. Voorts kunnen 
voor verschillende festiviteiten al-
lerlei bijbehorende attributen wor-
den gehuurd als (sta)tafels, stoe-
len, sfeerverlichting, bestek, glas- 

en serviesgoed e.d. Het wordt alle-
maal gebracht en gehaald. Na af-
loop geen afwas. Vuil serviesgoed 
(zonder etensresten) kan in bijgele-
verde kratten opgeborgen worden. 
Partyservice Proostdij zorgt in eigen 
beheer voor het reinigen van het 
gebruikte serviesgoed en glaswerk. 
Geen omkijken naar dus. Daarnaast 
wordt een videoservice geboden 
in de vorm van het omzetten van 
(waardevolle) oude videobanden op 
DVD. Dat gebeurt met professione-
le apparatuur tegen heel aantrekke-
lijke tarieven. Wie de moeite neemt 
om op de website te kijken: 
(www.proostdij.nl) krijgt een uitge-
breid programma aan mogelijkhe-
den met een overzicht van het pro-
ductenaanbod en prijzen. Folders 
en documentatie kunnen op ver-
zoek ook toegestuurd worden. Tele-
fonisch op te vragen (0297-283349) 
of via e-mail 
(info@proostdij.nl). Langs deze weg 
kan tevens om nadere informa-
tie worden gevraagd. Bij bellen kan 
het voorkomen dat men op een ant-
woordapparaat de boodschap dient 
in te spreken. Vanwege de produc-
tiewerkzaamheden en het bezorgen 
van bestellingen is men niet altijd in 
staat de telefoon op te nemen.

Kleinschalig
“Wij zijn kleinschalig en blijven 
dat ook graag. Alleen op die ma-
nier kunnen wij optimale aandacht 
schenken aan de bestellingen van 
onze klanten en de kwaliteit van 
de producten die wij leveren. In de 
meeste gevallen gaat dat in overleg 
om aan de weet te komen wat men 
precies wil en wat er daarvoor nodig 
is. Indien gewenst adviseren wij de 
klant ook over de opstelling. Daaruit 

ontstaat dat maatwerk. Persoonlijke 
aandacht en service staan bij ons 
heel hoog in het vaandel,” legt Co-
by uit. “Dat kost dan wel meer tijd, 
maar daar krijgt men dan ook wat 
voor. Aan de andere kant zijn wij om 
die reden ook snel volgeboekt. Dus 
op tijd bestellen is altijd een vereis-
te. Kleinschalig kan je ook verta-
len in de hoeveelheid voor wie wij 
aanleveren. Vanaf 6 personen is er 
al een ruime keuze in de schotels; 
voor buffetten, tapas en tea-party 
geldt dat vanaf 10 personen.
Maar het kan ook groot hoor. Voor 
bestellingen tot 125 personen staan 
we er ook klaar voor. Onze doel-
groep is voornamelijk de particulie-
re markt in de regio, maar ook als 
het (klein) zakelijk is kunnen wij het 
verzorgen. Voor warme bestellingen 
net buiten de regio, zoals Woerden 
en Breukelen, halen we het traject 
wel, maar dan moet het wel meteen 
opgegeten worden. Klanten in Ab-
coude en Baambrugge kunnen ook 
bij ons bestellen; alles wat koud uit-
geleverd wordt is geen probleem. 
Het warme deel lukt meestal niet 
vanwege de afstand. Vanaf bestel-
lingen boven de 25 euro is alle be-
zorging in De Ronde Venen gratis. 

Daarbuiten rekenen we een extra 
kilometerprijs, gerekend vanaf de 
gemeentegrens. We hebben het er 
altijd druk mee, vooral rond feest-
dagen, maar ook met Valentijnsdag, 
Vaderdag, Moederdag en noem 
maar op.
Tussendoor zijn er allerlei familie-
feesten en partijtjes waarvoor een 
beroep op ons wordt gedaan. Maar 
niet alleen dat, want ook als er een 
overledene thuis ligt opgebaard en 
familie en vrienden afscheid ko-
men nemen, is er wel eens vraag 
naar een kop koffie of thee, brood-
je en een kopje soep en of wij dat 
dan kunnen verzorgen. Ja, dat doen 
wij en stellen ons dan ter plaatse 
heel discreet op. Dat ons slaat op 
mijn echtgenoot Arie die vaak mee-
helpt, maar veelal voor de video-
service zorgt. Kortom, wij verzor-
gen een feestje of een andere ge-
beurtenis van top tot teen en als het 
moet doen we er zelfs een passen-
de kaart bij”… 

Nou u weet het, het vieren of be-
leven van een (geslaagde) gebeur-
tenis begint dus met het intoetsen 
van het telefoonnummer van Party-
service Proostdij.

Uitbreiding van de woning met een
complete verdieping onder het huis!

Uithoorn - Nieuw in de wereld van 
de woningbouw, althans voor de re-
gio, is de aanbouw van een volledi-
ge verdieping onder de woning. En 
dat kan bij talloze huizen die op fun-
deringen (palen) staan. Zelfs als er 
sprake is van meerdere woonlagen 

kan de woning op de begane grond 
met een benedenverdieping worden 
uitgebreid. In de grond dus. De wo-
ning op zich kan op die manier aan-
zienlijk worden vergroot, standaard 
tot wel 50 procent. Wie een tekort 
aan ruimte heeft kan dat op die ma-

nier laten realiseren en hoeft niet te 
verkassen naar een ander (groter) 
huis. Immers er komt gewoon een 
verdieping bij. Het bedrijf dat dit uit-
voert is Funderingsherstel Holland 
BV, gevestigd in Uithoorn en een 
relatief nieuwe werkmaatschap-

Tussen de fundering realiseert Funderingsherstel Holland een compleet nieuwe ondergrondse woon- of
kantoorverdieping

pij van de Schijf Groep. Het bedrijf 
heeft zich al veertig jaar gespeciali-
seerd in het herstellen van eventu-
ele funderingsschade, scheefstand, 
scheurvorming en alle bijbehorende 
renovatiewerkzaamheden aan fun-
deringen.

Door deze werkzaamheden is stil-
aan het idee ontstaan om de onder-
grondse ruimte tussen de funde-
ringspalen te gaan gebruiken. Dit in 
de vorm van een volledig geïsoleer-
de, waterdichte en energiebespa-
rende betonnen (woon)ruimte die 
in vrijwel elk denkbare afmeting kan 
worden gecreëerd. Voordeel is dat 
er geen extra ruimte voor een uit-
bouw naast of achter de woning no-
dig is. Het gaat zelfs niet ten koste 
van de aanwezige tuin.

Niet in de laatste plaats is er het 
voordeel dat het ondergronds ge-
bouwde object onderhoudsvrij is. 
Verder heeft de bewoner zelf geen 
last van de werkzaamheden en kan 
die gewoon in het huis blijven wo-
nen. Van te voren wordt wel een 
haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd 
wat er mogelijk is. Inmiddels heeft 
Funderingsherstel Holland BV dit 
soort projecten gerealiseerd in Am-
sterdam en Zaandam en doet men 
dit voor de eerste keer in Uithoorn 
nu ook bij een woning aan de Ebro 
in Meerwijk-Oost. Daar komt 60 
vierkante meter ruimte bij.

Hoe werkt het?
“Het is een heel bijzondere, maar 
bovendien eenvoudige methode. 
Wij zien het als een gat in de markt. 
Je kunt er ruimteproblemen bij en 
in woningen mee oplossen. Zon-
der dat omwonenden er last van 
hebben én je ziet niet dat er iets is 
bijgebouwd. Het zit immers in de 
grond met binnen een trapverbin-
ding naar de verdieping (begane 
grond) erboven. Ofwel met een toe-
gang aan de buitenkant via een trap 
naar beneden, zoals je bij grachten-
panden in Amsterdam wel ziet,” legt 
Jan Scheppers van Funderingsher-
stel Holland uit. “Je kunt onder de 
bestaande woning eenvoudig 50 
procent meer ruimte winnen. Dat 
geldt niet alleen voor bestaande 
(oude) panden, maar ook voor nieu-
we als daar behoefte aan is. Via de 
voor- of achtertuin wordt grond ver-
wijderd en aldus een weg tot onder 
het huis gegraven. De grond wordt 
voor een deel afgevoerd en er wor-
den damwanden geplaatst. Indien 
nodig zetten we er pompen bij om 
het grondwater af te voeren. Het 
huis blijft gewoon op de bestaande 
fundering rusten. Vervolgens wor-
den extra palen geplaatst en een 
vloer met wanden gestort. Kort-
om er wordt tussen de palen een 
complete betonnen bak gemaakt 
die aansluit op de kruipruimte van 
de woning erboven. Die blijft be-
staan en wordt vanuit de onderver-
dieping toegankelijk via de begane 
grondvloer en naar wens afgewerkt 
met een systeemplafond. Daartus-
sen lopen de bestaande leidingen 
en afvoeren. Er verandert dus he-
lemaal niets aan de bestaande wo-
ning. Kortom, in de grond wordt een 
complete woonunit gerealiseerd 
die je geheel naar wens kunt isole-

ren en inrichten, van water en licht 
kan voorzien etc. Hoewel er in de 
grond wordt gebouwd is er niette-
min een bouwvergunning voor no-
dig. De gemeente Uithoorn voorziet 
daarin. Wij voeren het noodzakelijke 
grondonderzoek en alle berekenin-
gen uit, zorgen voor tekeningen en 
het aanvragen van de vergunning. 
De opdrachtgever hoeft dat zelf dus 
niet te doen. Natuurlijk is er over-
leg omtrent specifieke wensen, zo-
als het toelaten van daglicht. Daar is 
een heel vernuftig periscoopachtig 
systeem voor bedacht. Dat is nau-
welijks te zien als de grond rond-
om het huis weer is aangebracht en 
de tuin op orde is gemaakt. Eventu-
eel kan er een trap aan de zijkant en 
ook een koekoek, voorzien van een 
rooster, worden aangebracht. (Een 
koekoek is een kleine ‘erker’ on-
der de grond.) Dan heeft de ruimte 
een eigen opgang én toegang van 
daglicht. Wel zo handig als de ruim-
te als kantoor wordt ingericht. Want 
dat moet belastingtechnisch gezien 
een eigen opgang c.q. neergang 
hebben. Al met al zorgt de nieuwe 
woonlaag ook voor een stijging van 
de waarde van het pand.”
De kosten? Die vallen gunstiger 
uit dan bij een vergelijkbare ex-
tra aanbouweenheid bovengronds. 
Die heeft bovendien een kosten-
post voor (jaarlijks) onderhoud. 
Daarnaast vergt een aanbouw ex-
tra tuin- of terrasruimte. Voor reali-
satie van een onderbouw zijn er ook 
subsidieregelingen. Wie belangstel-
ling heeft kan voor verdere inlichtin-
gen of het maken van een afspraak 
terecht bij het bedrijf, de heer Jan 
Scheppers, tel. 0297-522144, e-mail: 
info@funderingsherstelholland.nl 
of kijk eerst op de volgende websi-
te www.funderingsherstelholland.nl.

Carnaval en après-ski bij 
de Huts Geklutste Kliek!
Mijdrecht - Komende zaterdag 
5 maart is het weer tijd voor het 
Groot Carnaval in het Kliekegat in 
het AJOC clubgebouw Immitsj. Dit-
maal heeft de Huts Geklutste Kliek 
bedacht dat het Groot Carnaval an-
ders wordt dan normaal. De carna-
valsavond zal namelijk worden ge-

vierd in het thema van Après Ski. Als 
dat niet Huts Geklutst is?!  De mu-
ziek zal deze avond weer verzorgd 
worden door DJ Kingsize. De groot-
ste carnavals- en après skihits zul 
je deze avond zeker tegen komen. 
Daarnaast is er natuurlijk veel ge-
zelligheid, bier en verklede men-

sen, zoals bij carnaval hoort. Ook 
de mutsen, sjaals en de Jägermeis-
ter mogen deze avond niet ontbre-
ken. Dus houd je van carnavalsmu-
ziek, après skimuziek, gezelligheid, 
bier of polonaise. Of gewoon van 
allemaal? Kom dan naar ‘Carnaval 
goes Après Ski’ op Windmolen 75 in 
Mijdrecht!
Het feest zal beginnen om 21.30 uur 
en de entree bedraagt 5 euro. Ieder-
een die 16 jaar of ouder is, is wel-
kom, maar neem wel je legitimatie 
mee.

Band Zijlstra in De Boei
Vinkeveen - Tijdens zijn theater-
tournee “Liefde en Dorpsgevoel” 
geeft Jeroen Zijlstra met zijn band 
een optreden in De Boei aan de 
Kerklaan 32 in Vinkeveen op vrij-
dag 18 maart. Zijlstra wordt begeleid 
door toetsenist Pieter-Jan Cramer, 
basgitarist Edwin Wieringa en drum-
mer Nout IngenHousz. Het concert 
begint om 20.30 uur

Zoute jazzy popsongs 
Na vijftien jaar gevaren te hebben 
op de vissersvloot van Den Oever 
vond Zijlstra aan land zijn grote lief-
de in de muziek, vooral de jazz en 
de blues. Hij formeerde in 1998 de 
band Zijlstra die optrad onder de 
naam Blauwe Zomers. Na het uitko-
men van het eerste album “Olie en 
Rook” werd de bandnaam gewijzigd 
in band Zijlstra. Inmiddels zijn er ve-
le CD’s verschenen en trekt Zijlstra 
volle zalen op zijn tournee door het 
hele land, waarbij hij meerdere ma-
len in de Kleine Komedie te Amster-
dam staat. Zijlstra is naast zanger 
een begaafd trompettist, componist 
en tekstschrijver. Hij schreef liederen 

voor onder anderen Mylene d ‘An-
jou, Lucretia van der Vloot en Nilgun 
Yerli, allen bekende kleinkunste-
naars. Zijn lied “Durgerdam slaapt“ 
bezorgde hem grote bekendheid en 
staat in de top 2000 op plaats 700. 
Deze song bezorgde hem de An-
nie M.G. Schmidtprijs. In de pers 
wordt Zijlstra geroemd om zijn tek-
sten en chansons, die gaan over het 
leven van alledag en de kleine din-
gen die ons onbewust bezighouden. 
Hij geeft je het gevoel dat zijn liedjes 
speciaal voor jou bedoeld zijn. 

Bandleden
Pieter-Jan Cramer studeerde in 1991 
af in hoofdvak piano aan het Swee-
linck Conservatorium in Amster-
dam. Hij speelde in diverse groepen 
en theatergezelschappen en maakt 
naast de band Zijlstra ook deel uit 
van “De Bende van Drie”, “TOM”en 
“Bachelor Beats”. Behalve pianist is 
hij zanger, toetsenist en accordeo-
nist.
Edwin Wieringa behaalde eveneens 
zijn diploma aan het Sweelinck Con-
servatorium in 1996 en was als con-

trabassist aan verschillende groepen 
verbonden. Hij won diverse prijzen 
als componist waaronder de Dordt-
sche Jazz Prijs. Edwin is ook oprich-
ter van de stichting “Try One” die 
optredens, festivals en CD-opnames 
organiseert voor bands.
Nout IngenHousz behaalde zijn di-
ploma aan het Sweelinck Conserva-
torium in 1993 en won in datzelfde 
jaar als lid van de groep “Ninsk” het 
Middelsee Festival. Nout deed een 
brede speelervaring op zowel in bin-
nen- als buitenland en werkte inten-
sief samen met o.a. Corrie van Bin-
sbergen, de Wereldband en Wende 
Snijders. Sinds 1998 is Nout docent 
drums op The International School 
in Amsterdam.
De toegangsprijs bedraagt 10,. Jon-
geren op vertoon van studie- of 
schoolpas betalen 5,-. Reserverin-
gen op www.cultura-drv.nl zijn mo-
gelijk tot 3 dagen voor het concert. 
Kaarten zijn eveneens verkrijgbaar 
bij boekhandel Mondria in winkel-
centrum De Lindeboom in Mijdrecht, 
drogisterij De Bree aan de Heren-
weg 12 in Vinkeveen en aan de zaal 
een half uur voor aanvang.
Verdere informatie is te vinden op 
www.cultura-drv.nl
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Regio - Terwijl de Amateurs van 
UWTC onder prachtige omstandig-
heden kilometers in de benen draai-
den op Gran Canaria, stond voor de 
jeugd van UWTC onder koude en 
druilerige omstandigheden op zon-
dag 20 februari het kampioenschap 
van de Zaanstreek bij de Zaanse 
Wielerclub D.T.S. op het program-
ma. U begrijpt natuurlijk dat hier de 
krachtpatsers van de toekomst wor-
den gevormd. ’s Morgens om 10.00 
uur bij een temperatuur van net bo-
ven het vriespunt en een harde oos-
tenwind stonden 3 jeugdrennertjes 
van de U.W.T.C. aan de start. Tristan 
Gelijn (cat. 1-2), Owen Gelijn (cat. 
3-4) en Menno van Capel (cat. 5-6). 
Tristan eindigde na een felle strijd 
op een mooie 4e plaats. Owen ko-
pieerde bijna de wedstrijd van zijn 
broertje en ontsnapte in een vroeg 
stadium met nog 4 renners uit een 
verbrokkeld peloton. In de eind-
sprint legde Owen beslag op de 
3e plaats. Menno kon na een goe-
de start het tempo van de kopgroep 
uiteindelijk niet volgen en eindig-
de verdienstelijk in de middenmoot. 

Ondanks de kou en de harde wind 
konden de renners met een voldaan 
gevoel naar huis.  

Kampioenschap
Op woensdag 13 februari werd voor 
de Jeugd het Kampioenschap van 
Waterland verreden. Om 10.00 uur 
startte categorie 1-2 en 3-4. Tristan 
behaalde een mooie vierde plaats 
bij cat. 1-2. Owen kon goed mee-
komen bij ‘grotere’ rijders en zat 
in een groep achter de twee kop-
lopers. Met een knappe eindsprint 
kwam hij helaas toch net naast het 
podium, want net als zijn broer werd 
hij vierde. Om half elf ging catego-
rie 7 van start, gevolgd door cate-
gorie 5 en 6. Bij categorie 5-6 reden 
Menno van Capel en Daniel Wieg-
mans mee. Daniel moest helaas de 
strijd na enkele ronden staken, ter-
wijl Menno in het middenmoot wist 
te eindigen. Bij de categorie 7 stond 
alleen Bart de Veer namens UWTC 
aan de start. Na vorige week zijn 
laatste veldrit wedstrijd gereden te 
hebben waren er nu draadbanden 
op zijn cyclocrossfiets gezet en was 

hij klaar voor zijn allereerste wed-
strijd op de weg. Twaalf rijders aan 
de start in categorie 7, waarvan hij 
er enkelen kende vanuit het veldrij-
den. Bart had een goede start maar 
kon helaas het begintempo net niet 
volgen. Hij kwam in de eerste ron-
de in een groepje van vijf achter de 
kopgroep te rijden. Een aantal ron-
des bleef dit zo. Eén rijder kon mee 
met de koploper van cat. 5-6, Mar-
co Mook. Twee rijders konden het 
tempo niet volgen en zo bleef Bart 
een tijd samen met Jelmer van de 
Hoek rijden. Op een gegeven mo-
ment haalden zij Menno van Ca-
pel in. Menno kon bij Bart en Jel-
mer aanhaken en aansluiting vinden 
bij een aantal rijders van cat 5-6, die 
voor hem reden. Bart werd door 7 
renners op een ronde gezet, maar 
zelf heeft Bart ook nog 2 renners op 
een ronde weten te rijden. Uiteinde-
lijk wist Bart op de tiende plek te fi-
nishen en was weer een hele erva-
ring rijker.
 
Amateurs
Afgelopen zondag 27 februari heeft 
Henk de Jong uit Mijdrecht het re-
giokampioenschap van Uithoorn 
voor Amateurs op zijn naam ge-
schreven. Clubgenoot Gerben van 
der Knaap uit Uithoorn werd fraai 
2e. De wedstrijd werd verreden on-
der zeer regenachtige weersom-
standigheden op het clubparcours 
van Uithoorn. Naast Henk en Ger-
ben stonden ook Edwin de Graaff 
en Michael van Meerland namens 
UWTC aan de start.

Deze wedstrijd stond in het teken 
van een lange ontsnapping van de 
teamgenoten Henk en Gerben (zie 
foto: links Gerben, rechts Henk). Na 
drie ronden koers gingen deze twee 
UWTC rijders samen in de aanval en 
werden niet meer bijgehaald. Het 
peloton werd zelfs na een uur koers 
gedubbeld. De eindzege zou tussen 
deze twee renners gaan. Henk re-
kende in de sprint af met Gerben en 
haalde zo zijn eerste zegen van het 
seizoen binnen. Het trainingskamp 
van UWTC op Gran Canaria heeft nu 
al zijn vruchten afgeworpen.

Renners UWTC domineren 
het regiokampioenschap

Gran Canaria
Op donderdag 10 februari vertrok-
ken zeven UWTC-ers: Remco Kuy-
lenburg, Michael van Meerland, 
Edwin de Graaff, Gerben van de 
Knaap, Bas de Bruin, Henk de Jong 
en streekgenoot Pieter Homan voor 
10 dagen naar Playa del Ingles om 
zich voor de bereiden op het nieu-
we wielerseizoen. De heren vlogen 
vanaf Charleroi, dus men diende 
vroeg te vertrekken voor de vlieg-
reis. Playa del Ingles staat zomers 
bekend om de uitgaansmogelijk-
heden, maar in de wintermaanden 
vormt het een ideaal decor wielren-
ners in voorbereiding op het nieuwe 
wegseizoen. Gran Canaria kenmerkt 
zich door veel bergen, zon, warme 
temperaturen, dus uitstekende om-
standigheden om je voor te berei-
den. Het eiland is van vulkanische 
oorsprong met als hoogste punt: 
de Pozo del Las Nievas. Deze berg 
kent een hoogte van 1945 meter en 
vormt daarom een belangrijke trai-
ningselement.

Er zijn verschillende beklimmingen 
te vinden, zo zijn er lange geleidelij-
ke klimmen, maar ook klimmen met 
percentages tussen de 15-20%. Het 
rondje eiland is ook een zeer fraaie 
trainingsroute met mooie wegen 
langs de kust. Dit rondje kent een 
totale lengte van 200 km. Deze rit 
werd ook door enkele renners ge-
reden. In totaal is er 40 uur getraind 
en 1000 km gereden en aardig wat 
hoogtemeters meegenomen. Door 
deze stage hebben de renners een 
belangrijke stap gemaakt rich-
ting het nieuwe seizoen. Nu zullen 
de renners zich weer gaan melden 
voor de verschillende wedstrijden in 
Nederland. In het inmiddels verre-
den regiokampioenschap van Uit-
hoorn is wel gebleken dat deze trai-
ningstage een hele goede bijdrage 
heeft geleverd op de prestaties in 
het nog prille wegseizoen.

Volgende week staat het regiokam-
pioenschap van Haarlemmermeer 
op het programma. Dit zal verre-
den worden op het clubparcours 
van De Bataaf in Zwanenburg. Vrij-
dagavond 4 maart vindt de jaarlijk-
se ploegenvoorstelling plaats van 
UWTC, deze vindt plaats bij de Ra-
bobank te Uithoorn. Deze ploegen-
voorstelling luidt het startschot voor 
het nieuwe wegseizoen voor alle ca-
tegorieën in, waarbij de renners en 
rensters aan het publiek worden ge-
presenteerd. 

Starten met hardlopen?
Amstelhof Running 
organiseert looptrainingen
Regio - Wilt u verantwoord leren 
hardlopen of uw looptechniek ver-
beteren? Amstelhof Running heeft 
dé oplossing! Vanaf zondag 3 april 
zal Amstelhof Running gedurende 
8 weken voor de vierde maal een 
loopclinic organiseren voor begin-
nende- en gevorderde lopers. Het 
doel van de clinic zal voor begin-
nende lopers zijn dat men (na 8 we-
ken) 5 kilometer achter elkaar kan 
hardlopen. Voor gevorderde lopers 
zal dit doel 10 kilometer zijn.
De 8 gezamenlijke trainingen vin-
den plaats op zondag van 09.15 tot 
11.00 uur en er zal worden toege-
werkt naar de Letterenloop in Haar-
lem. Deze prestatieloop zal plaats-
vinden op zondag 5 juni.

Looptrainingen bij Amstelhof Run-
ning zijn uniek door het uitgebreide 
pakket en de extra faciliteiten voor 
de deelnemers. Alle trainingen wor-
den gegeven door gediplomeerde 
trainers van de Atletiek Unie.

Wacht niet langer en schrijf je snel 
in! Lopen bij Amstelhof is FUN en 
tevens is het aantal plaatsen be-
perkt. Meer weten over het pakket, 
faciliteiten en kosten? Kijk op www.
amstelhofrunning.nl 

Amstelhof Running is gevestigd bin-
nen Amstelhof Sport & Health Club
Noorddammerweg 30
1424 NX Uithoorn
www.amstelhof.com

Atlantis 1 kan geen vuist 
maken tegen Fluks
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 de inhaalwed-
strijd tegen Fluks 1.

De wedstrijd was al eerder vastge-
steld in december maar werd des-
tijds afgelast vanwege de sneeuw-
val. In de uitwedstrijd werd een goe-
de wedstrijd gespeeld maar werd er 
toch verloren.

Fluks heeft nog steeds kans op het 
kampioenschap en Atlantis is nog 
niet veilig voor degradatie. Beide 
ploegen waren er dus op gebrand 
om de punten binnen te halen.

Atlantis begon brutaal aan de wed-
strijd door tot twee keer toe de voor-
sprong te nemen.
Echter was het uiteindelijk Fluks 
dat de doelpunten makkelijker kon 
maken. Fluks kon uitlopen tot een 
stand van 2-6. Het schot van Fluks 
was deze keer beter verzorgd dan 
bij de vorige ontmoeting.

Het bleek snel dat Fluks niet voor 
niets voor het kampioenschap gaat. 
Er werd door de ploeg uit Noordwijk 

voor rust al 13 keer gescoord, zodat 
met rust een 7-13 stand genoteerd 
kon worden.

In de rust werd er aangegeven dat 
er nog meer gegeven zou moe-
ten worden door de ploeg om bij te 
kunnen blijven in de tweede helft. 
Atlantis bleef in de tweede helft 
goed doorspelen. Jelmer Steen 
moest vijf minuten na de rust van-
wege een blessure vervangen wor-
den door Alex van Senten.

Atlantis kon in de tweede helft nog 
terugkomen tot vier punten verschil.
Hier had Fluks een antwoord op 
door snel twee treffers te maken. 
De uitslag zou 13-19 worden in het 
voordeel van Fluks.

Er kan met een goed gevoel terug 
gekeken worden op een redelijke 
goede wedstrijd. Er zijn nog twee 
competitiewedstrijden te gaan die 
door Atlantis in winst zullen moeten 
worden omgezet om degradatie te 
voorkomen. Aankomende zaterdag 
5 maart speelt Atlantis tegen Argus 
om 17.40 uur in sporthal De Phoenix 
aan de Hoofdweg.

Renovatie van de Janskerk
verloopt voorspoedig
Mijdrecht - De werkzaamheden 
van de interne renovatie (FASE I) 
van de Janskerk zijn de afgelopen 
weken flink opgeschoten.
Ondanks alle stof van het werk kon-
den er in die periode toch gewoon 
elke zondag kerkdiensten worden 
gehouden. Dat was mede te dan-
ken aan de vele vrijwilligers die een 
steentje hebben bijgedragen bij 
het schoonmaken en andere werk-
zaamheden.

De ruwbouw voor de verhoging van 
het liturgisch centrum werd ge-
maakt en het balkon is ingekort en 
opnieuw ingericht. Verder werd de 
trap naar het balkon verplaatst.
Om een betere symmetrie te krijgen 
zijn de banken in zowel de noord als 
zuid beuk van de kerk diagonaal ge-
plaatst.

Die schuine plaatsing komt overeen 
met de schuine wanden in het koor.
De ramen in het liturgisch centrum 
zijn verwijderd en zullen in een later 
stadium, met verlichting erachter, in 
de nissen in de toren geplaatst wor-
den. 

Voor het liturgisch meubilair zijn 
ontwerpen gemaakt, maar waar-
schijnlijk zal er nog wel enige tijd op 
het meubilair gewacht moeten wor-
den.
In week 8 werd de oude preekstoel 
verwijderd en is de vloer van het li-
turgisch centrum gelegd.
Het balkon is ondertussen afge-
werkt met panelen zoals die ook bij 
het orgelbalkon zijn aangebracht. 
Zodra de laatste hand aan het bal-
kon is gelegd zal de vloer daarvan 
worden voorzien van praktische 
vloerbekleding. Daarna kunnen de 
banken daar ook weer worden te-
ruggeplaatst.

De banken in het middenschip 
zijn doormiddengezaagd en wer-
den ca twee meter uit elkaar ge-
plaatst. Hierdoor is een breed mid-
denpad ontstaan dat direct vanaf de 
glazen(schuif)deur naar de preek-
stoel in het midden van het litur-
gisch centrum leidt. 
Zoals het zich nu laat aanzien ver-
wacht het College van Kerkrent-
meesters dat eind maart aanstaan-
de FASE I gereed zal zijn.

Bej aarde vrouw ziet twee 
insluipsters in haar woning
Mijdrecht - Een bejaarde vrouw 
werd op dinsdag 22 februari het 
slachtoffer van twee insluipsters.
Rond 15.45 uur bevond een 83-ja-
rige vrouw zich in haar woning aan 
de Prinses Marijkelaan. Toen zij van 
de woonkamer de keuken in liep, 
zag zij dat een onbekende vrouw in 
haar keuken stond.

Zij was kennelijk door de niet af-
gesloten buitendeur binnengeko-
men. De vrouw hing een smoesje 
op over haar aanwezigheid. Vervol-
gens zag de bewoonster een ande-
re vrouw de trap van de eerste ver-
dieping af komen lopen. De bejaar-
de vrouw werkte de beide vrouwen 
de woning uit en zag dat zij weg-
liepen in de richting van de Sche-
penstraat. Toen de verdachten weg 
waren, ontdekte zij dat er onder an-
dere geld uit de woning was gesto-
len. Het slachtoffer stelde pas in de 
avonduren haar zoon op de hoog-

te van de insluiping, waarna hij de 
politie belde. Agenten hebben het 
slachtoffer op het hart gedrukt in 
dergelijke gevallen altijd direct 1-1-
2 te bellen.
 
Signalementen:
Vrouw, ± 50 jaar, stevig postuur, on-
geveer 1.70 meter en donker haar. 
Zij droeg een donkere lange jas en 
een rok en sprak gebrekkig Neder-
lands;
Vrouw, 40-50 jaar, slank postuur, 
± 1.80 meter, lang donker haar en 
een opvallend lange spitse neus. Zij 
droeg donkere kleding.

Aan getuigen die de verdachte me-
nen te (her-)kennen of die hen op 
dinsdagmiddag op of in de omge-
ving van de Prinses Marijkelaan 
hebben gezien, wordt verzocht con-
tact op te nemen met de politie van 
district Rijn & Venen op telefoon-
nummer 0900-8844.

Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, 
helpt kinderen en jongeren met een ziek hart langer en 
gelukkiger te leven. Daarnaast zijn we er ook voor 
 kinderen en jongeren zonder aangeboren hart afwijking. 

VOORKOMEN ÉN GENEZEN
Jump fi nanciert onderzoek naar de gevolgen van aangeboren 
hartafwijkingen en draagt bij aan betere zorg en kwaliteit 
van leven. Voor kinderen en hun ouders. Bovendien laten we 
kinderen en jongeren met een gezond hart zien hoe ze dat 
zo kunnen houden.

Giro 5514 
t.n.v. Jump in Den Haag 
www.heartjump.nl
info@heartjump.nl

Ieder kind verdient een 
eerlijke kans op gezondheid, 
geluk en grote dromen. 
Word daarom nu donateur.

Jump, het jeugdfonds van de Nederlandse Hartstichting, 

‘ Wie sponsort 
mijn hart?’
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Open Ronde Venen 
biljartkampioenschap 2011
De Ronde Venen - Op vrijdag 11, 
zaterdag 12 en zondag 13 maart 
2011 organiseert biljartclub De Me-
rel voor de twee en twintigste maal 
het individuele O.R.V. Biljartkampi-
oenschap. Aan dit toernooi kunnen 
zowel goede als minder goede spe-
lers deelnemen. Het minimumaantal 
caramboles is gesteld op 27. 
Ook kaderspelers kunnen meedoen. 
Iedereen heeft kans want er wordt 
gespeeld volgens het knock-out-sy-
steem. Er wordt op twee biljarts ge-
speeld onder deskundige leiding. 
De winnaar van de prachtige wissel-
trofee mag zich een jaar lang “ Open 
Ronde Venen Kampioen “ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog te-
gen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit 
kampioenschap opgeven door mid-

del van een inschrijfformulier, te 
verkrijgen in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43 in Vinkeveen of via 
een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00, te 
voldoen bij de inschrijving. Voor 
meer informatie kunt u bellen naar 
Café De Merel, tel. (na 20.00 uur) 
0297-263562 of 264159.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 8 
maart opgeven. Voorkom teleurstel-
lingen en lever uw inschrijfformulier 
zo spoedig mogelijk in of even bel-
len naar het clubhuis. Als u het for-
mulier 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

Korfbalteams Atlantis 2 en 
Fluks 2 delen de punten
Mijdrecht - Atlantis 2 trad afge-
lopen weekend aan tegen Fluks 2. 
Deze wedstrijd had eigenlijk al eer-
der gespeeld moeten worden, maar 
vanwege weersomstandigheden 
kon de ploeg uit Noordwijk niet naar 
Mijdrecht toe komen. Dus 26 febru-
ari werd de wedstrijd ingehaald. 
Beide ploegen hadden de punten 
hard nodig om te overleven in een 
competitie waarvan iedereen van el-
kaar kan winnen.

Atlantis 2 startte met de gebruikelij-
ke opstelling met Alex, Peter, Chan-
tal en Joyce in de aanval en met Au-
ke, Kristian, Lisanne en Melissa in 
de verdediging. Het werd meteen al 
duidelijk dat beide ploegen aan el-
kaar gewaagd waren.
Ze gingen de eerste helft gelijk op. 
Atlantis noch Fluks kon uitlopen 
naar meer dan een punt verschil. Ze 
bleven aan elkaar gewaagd en de 
ruststand werd 8-8.

Mogelijkheden
Atlantis 2 zag mogelijkheden om 
van Fluks te winnen en coach Wou-
ter Drubbel attendeerde Atlantis 
hierop. Met een gelijke stand kon 
het alle kanten op.
Het was de taak aan Atlantis om het 
de juiste kant op te laten gaan. He-
laas kreeg Atlantis vlak na het fluit-
signaal van de tweede helft meteen 
twee doelpunten om hun oren. Toch 
kwam Atlantis terug naar 10-10. Zo 
bleef het gelijk opgaan. In de laatste 
minuten werd het extra spannend. 
Fluks gooide in de laatste minuut de 
14-15 erin. Echter, Atlantis wist bin-
nen enkele seconden hierop te rea-
geren en gooide letterlijk in de laat-
ste seconden een belangrijke straf-
worp erin. Zo eindigde de wedstrijd 
in een 15-15 gelijkspel. Volgende 
week speelt Atlantis 2 thuis tegen 
ZKC ‘31. Deze wedstrijd begint om 
16.20 uur in sporthal De Phoenix in 
Mijdrecht.

Volleybalbeachtoernooi 
met Atalante heel gezellig
Vinkeveen - Afgelopen week wa-
ren er geen volleybalwedstrijden en 
om toch een beetje het ritme er in te 
houden werd op donderdag 24 fe-
bruari een beachtoernooi georgani-
seerd in Aalsmeer. Liefhebbers had-
den zich aangemeld voor een fana-
tieke poule of een sportieve poule, 
3 tegen 3. Omdat er ook flink wat 
Atalanters elders de conditie op peil 
hielden (op de latten) waren gezel-
lige spelers van Unitas en oud-H1 
trainer Erik Raket met collega’s ook 
uitgenodigd. Het was een gezellige 
gemêleerde club. De teams uit de 
sportieve poule speelden een dub-
bele competitie en uiteindelijk won 
de combi met Max Bouwman en 
Agnetha Janssen en hun sportie-
ve invallers Remco Vrinzen, Tim ter 
Laare en Sylwia Chalcarz. De negen 
teams uit de fanatieke poule speel-
den eerst 2 wedstrijden in 3 pou-
les, daarna werden 3 nieuwe pou-
les gemaakt. In de fanatieke poule 
werd volgens de beach regels ge-
speeld. De bal die over het net ge-
speeld wordt, dient met hard con-
tact gespeeld te worden. Deze mag 

dus niet met een tipbal of boven-
handse techniek gespeeld worden. 
Verder telt de blokkering als een 
gespeelde bal. Als de bal geraakt 
wordt door het blok, mag je dus nog 
maar twee keer spelen. Dat zorgde 
hier en daar wel eens voor hilariteit, 
in de zaal zouden veel acties en pa-
tronen die er na jaren in geslepen 
zijn, niet afgefloten worden. Na een 
viertal fanatieke wedstrijden ver-
overde het team van Carin van Kou-
wen met fanatieke Unitasser Ricar-
do Angulo Vélez de eerste plek en 
ook zij hadden een aantal fanatie-
ke helpers: Ton Plomp, Paul Verlaan, 
Robert vd Meer en Maarten Vosse-
poel. Volgend jaar of wellicht in mei 
al volgt er weer een beachtoernooi. 
De meeste competitieteams hebben 
nog 6 wedstrijden te gaan, op vrij-
dag 11 maart zijn weer 7 teams van 
Atalante in De Boei te bewonderen. 
Heren 2 speelt om 19.30 uur tegen 
gemeentegenoot Veenland H1 en 
de mannen van H1 (5e) nemen het 
om 21.00 uur op tegen de nummer 3 
uit Soest. Voor meer info zie 
www.vv-atalante.nl

Argon weet zwakke plek 
van Achilles niet te vinden
Mijdrecht - De verre uitbeurt in 
een zeer nat en winderig Groes-
beek heeft Argon niet het gewenste 
resultaat opgeleverd. De thuisclub 
won na een 1-0 ruststand met 3-1 
van Argon dat met veel inzet speel-
de, maar weinig geluk had in de af-
ronding.
Voor beide ploegen was de in-
zet van dit duel duidelijk: aanslui-
ting houden bij koploper FC Oss. In 
de beginfase ging de wedstrijd op 
en neer en wisten beide teams een 
aantal keren hun aanvallers richting 
het vijandelijke doel af te sturen. 
Het eerste echt gevaarlijke moment 
voor het doel van Kevin Rijnvis le-
verde een treffer op, maar scheids-
rechter Blije keurde de goal wegens 
duwen af. 
Na twintig minuten spelen was Pa-
trick Lokken dicht bij een doel-
punt toen zijn van richting veran-
derde schot op het gladde veld veel 
vaart meekreeg maar net langs de 
voor Argon verkeerde kant van de 
paal vloog. Vijf minuten later was 
Argon weer dicht bij een doelpunt 
toen Joshua Patrick aan de linker-
kant van het veld aan zijn bewaker 
ontsnapte en de achterlijn haalde 
maar tot zijn teleurstelling zag dat 
zijn voorzet Thabiso van Zeijl niet 
bereikte en de kans verkeken was. 
Na een klein half uur kwam Achil-
les op voorsprong toen een die-
pe bal op de sterke spits Ivo Rig-
ter niet door de Argon verdediging 
werd onderschept en de aanvaller 
alleen voor Rijnvis niet faalde: 1-0. 
Vlak na de openingstreffer was het 
alweer bijna gelijk toen Joshua Pa-
trick weer een goede actie aan de 
linkerkant liet zien en de bal na een 
scrimmage voor de voeten van Ke-
vin van Essen viel maar die schoot 
hard tegen de rug van een tegen-
stander op. 

Tegentreffer
Kort voor rust moest Argon bijna 
een tweede tegentreffer incasseren 
toen Jasper de Haer door Frank Hol 
werd uitgekapt maar Hol de bal vlak 

naast het doel van Rijnvis schoof. 
Na de theepauze ging een gretig 
Argon op zoek naar een doelpunt 
maar zag de pogingen vaak stran-
den bij het inspelen van de laat-
ste pass doordat er te vaak voor de 
moeilijke oplossing werd gekozen. 
Tien minuten na rust was Argon 
dicht bij het doel van sluitpost Bar-
ry Ditewig toen een goede vrije trap 
van Aziz Ouauoirst door Patrick Lok-
ken werd teruggekopt maar Jasper 
de Haer net niet bereikt kon worden 
om het beslissende tikje te geven. 
Waar Argon voor de goal van Achil-
les de scherpte miste maakte de 
thuisploeg optimaal gebruik van de 
mogelijkheden ze kregen. Na zwak 
verdedigen aan Argon zijde kon 
Frank Hol tussen een woud van be-
nen door de bal achter de zeker niet 
vrijuit gaande doelwachter Rijnvis 
schieten: 2-0.
Twee minuten later was de span-
ning weer terug in de wedstrijd toen 
Kevin van Essen voor de tweede 
week op rij doeltreffend was. Van-
af de rand van het zestien meter ge-
bied schoot de middenvelder de bal 
snoeihard achter de kansloze Di-
tewig en bracht Argon weer hele-
maal terug in de wedstrijd. De ople-
ving van Argon was van korte duur 
want na weer slap ingrijpen aan Ar-
gon zijde schoot Frank Hol ander-
maal raak en bracht de marge voor 
de thuisclub weer op twee: 3-1.
De derde treffer van de thuisclub 
zorgde er niet voor dat Argon het 
hoofd liet hangen maar men ging 
hard op zoek naar de aansluitings-
treffer. Tot uitgespeelde kansen 
kwamen de bezoekers niet meer, 
alleen een hard schot en een kop-
bal van Patrick Lokken in de slotfase 
konden de gastheren nog enigszins 
verontrusten maar doelman Ditewig 
stond zijn mannetje. 
Argon is strijdend ten onder ge-
gaan in Groesbeek en mag zich 
gaan opmaken voor de confronta-
tie met laagvlieger Hollandia, waar-
tegen eerder dit seizoen met 0-0 ge-
lijk werd gespeeld.

Zaalteam Atlantis 4 dit 
seizoen niet echt op dreef
Mijdrecht - Het door Loodgieters- 
en Installatiebedrijf Frans van Kaam 
gesponsorde zaalteam van Atlantis 
maakt een moeilijk seizoen door. Na 
jaren lang bovenin de reserve vierde 
klasse van het KNKV mee te draaien 
wil het dit seizoen niet echt lukken. 
Door enkele mutaties en blessures 
is het team redelijk uitgedund en 
dat is te merken bij de wedstrijden.
Tot nu toe zijn er slechts twee wed-
strijden gelijkgespeeld en zijn alle 
andere wedstrijden verloren. Vaak 
werd er net aan verloren en kon net 
in de beslissende fase niet gescoord 
worden. Vol goede moed werd er 
zaterdag 26 februari gestart tegen 
de koploper van dat moment, na-
melijk OVVO/De Kroon 5.
In de uitwedstrijd werd er net aan 
verloren met 14-13, dus we wisten 
dat er kansen waren. Ook vandaag 
konden we geen volledig team op 
de been brengen.
Door blessures waren Ton Kentrop 
en Klaas van Heeringen afwezig en 
wegens wintersport waren Harold 
en Petra Taal er niet.
Vervangen
Gelukkig werden ze goed vervan-
gen door Kim Stolk en Robin van 
het Schip. Atlantis was van te voren 
gewaarschuwd dat het vooral in de 
verdediging moest opletten tegen 
het sluwe spel van Ovvo.
Helaas was de eerste verdediging 
met Tamira Breedijk, Simone van 
Doorn, Wouter Drubbel en Robin 
van het Schip nog niet helemaal 
scherp en binnen de kortste ke-
ren had Ovvo twee korte kansen af-
gerond. De eerste aanval bestaan-
de uit Kim Stolk, Elze van Leeuwen, 

Bart in’t Veld en Wilco Kuylenburg 
was gelukkig een stuk scherper en 
hield het een tijd dicht tot Ovvo ook 
van afstand tot scoren kwam.
Gelukkig liet Robin toen van zich 
horen door ook van afstand raak te 
schieten. Hierna werd er om en om 
gescoord (met onder andere een 
mooie korte kans van Elze en een 
schitterende doorloopbal van Wou-
ter) en zo stond het 3-6 met rust.

Controle
In de rust werd er nog eens goed op 
gewezen dat Atlantis, op de eerste 
5 minuten na, Ovvo nu goed onder 
controle had. Het werd alleen be-
langrijk om nu ook de kansen af te 
gaan maken en vooral beweging in 
de aanvallen te houden.
Helaas was het Ovvo dat na rust ver-
der ging met scoren. Pas bij 3-8 was 
het Wouter die een mooi dubbelspel 
samen met Robin goed wist af te 
ronden van afstand.
Hierna volgden weer vele kansen 
voor Atlantis, maar waar tot dit sei-
zoen het zaalteam altijd de wed-
strijden besliste door het zuive-
re afstandsschot, liet het schot ook 
nu weer het team in de steek. Elze 
wist nog een doorloopbal te scoren, 
maar dat was het laatste wapenfeit 
van Atlantis. Ook de invallers Mar-
tijn de Horde en Nancy Kroese kon-
den het tij niet keren.
Zo eindigde de wedstrijd in 5-11, 
weer geen overwinning van Atlan-
tis 4. Nog twee wedstrijden te gaan 
voor het einde van het zaalseizoen, 
ook dan zijn er weer kansen, maar 
dan moet het schot wel weer terug 
keren.

Argon deelt punten met 
concurrent FC Almere
Mijdrecht - In een boeiende en 
spannende wedstrijd heeft Argon 
de punten gedeeld met concurrent 
FC Almere. In de eerste helft kwam 
Argon wel op voorsprong maar 
moest in de slotfase toch de gelijk-
maker incasseren. Alle ploegen bo-
venin speelden gelijk zodat er aan 
de stand op de ranglijst weinig ver-
anderde.
De eerste helft was Argon de bo-
venliggende partij en kreeg het 
goede mogelijkheden tegen het fy-
siek sterke Almere. De kans die zich 
aandiende was voor Alan Doorson 
die zijn schot een prooi zag worden 
van doelman Ekkerman. Ook een 
actie van Youri van Adrichem lever-
de weinig op, zijn schot werd door 
de sluitpost tot hoekschop verwerkt. 
Aan de andere kant moest doelman 
Martijn Brouwer gestrekt naar de 
hoek bij een doelpoging van thuis-
ploeg. Halverwege de eerste helft 
kwam dan toch de voorsprong voor 
Argon, op aangeven van Van Adri-
chem kon Groenen van dichtbij in-
tikken 0-1. Enige minuten later was 
er opnieuw een mogelijkheid voor 
Groenen, vanaf rechts zeilde de bal 
rakelings voorbij de tweede paal. 
Vervolgens enkele mogelijkheden 
voor Almere het eerste schot ging 
rakelings naast en even later tikte 
doelman Martijn Brouwer een vrije 
trap over de lat. Stefan Tichelaar 
probeerde het nog met een afstand-
schot oen hij de doelman ver voor 
zijn doel zag staan, maar Ekkerman 
liet zich niet verrassen. Dat deed hij 
even later ook niet toen Van Adri-
chem na een vrije schop van Albert 
Mens gericht inkopte.

Gevaarlijk
De tweede helft drong Almere meer 
aan en kreeg daardoor de gelegen-

heid om af en toe gevaarlijk dicht 
bij het Argondoel te komen. Een in-
zet werd door Brouwer met moeite 
tot hoekschop verwerkt en bij toen 
later de doorgebroken spits alleen 
voor Brouwer verscheen kwam de 
Argondoelman als winnaar uit de 
strijd.

Daarna kansen voor Argon. Stefan 
Tichelaar kapte zijn verdediger uit 
schoot vervolgens maar net naast. 
Vervolgens had Groenen het twee-
de doelpunt op z’n schoen toen hij 
alleen op de Almere sluitpost af-
ging, het schot ging door de benen 
van Ekkerman en vervolgens op mi-
raculeuze wijze via de hak de doel-
man naast de voor Argon verkeerde 
kant van de paal. Twee minuten la-
ter had ook Van Adrichem het ge-
luk niet aan zijn zijde toen hij na een 
hoekschop net voorlangs kopte. In 
deze fase moest Remco von Lind-
heim zich laten vervangen door Adil 
Kamil. Met nog een kwartier op de 
klok kwam Almere toch op voor-
sprong, invaller Jeffrey Koersen 
kreeg na een hoekschop als laat-
ste de bal voor zijn voeten en druk-
te van dichtbij af 1-1. Even daarna 
weer een aantal hoekschoppen op 
rij voor de thuisploeg, Almere scoor-
de wel maar de scheidsrechter had 
buitenspel geconstateerd. Coach 
Honsbeek paste in de slotfase nog 
twee wissels toe, Doorson en Groe-
nen maakten plaats voor René Leg-
ters en Tobias Verburg. De laatste 
poging was weer voor Argon maar 
de inzet van Youri van Adrichem kon 
de doelman niet verrassen.

Komende zaterdag weer een inhaal-
programma, De Meern, ook een te-
genstander uit het linkerrijtje, komt 
op bezoek.

Dammers K & G in goed 
evenwicht met Den Helder
Regio - De wedstrijden tussen de 
damteams uit De Kwakel en Den 
Helder vonden om geografische 
redenen plaats in Zaandam. Daar 
vocht het 1e team van K&G om de 
degradatie te ontlopen, en vocht 
het 2e team van K&G voor eventue-
le promotie. Het 2e team ging slecht 
uit de startblokken, de gebroeders 
Harte verloren vrij snel. Kopman 
Wim Könst bracht weer hoop in de 
Kwakelse harten door mooi te win-
nen 2-4. Nestor Leo Hoogervorst 
bleef knokken als een leeuw en zag 
zijn strijdlust met een fraaie over-
winning beloond, eindstand 4-4. 
Met dit resultaat eindigde het team 
van Leo op de derde plaats in de 
1e klasse, een mooie plek maar net 
niet voldoende voor promotie. Het 
eerste team kwam ook niet verder 
dan een 4-4 gelijkspel en zal waar-
schijnlijk door dit resultaat volgend 
seizoen een stapje terug moeten 
doen. Ook in deze wedstrijd zat er 

weer meer in, Rene stond beter en 
Piet had goede remisekansen. Leo 
Hoogervorst en Wim Keessen wis-
ten deze avond wel de Th Voorn-
prijs veilig te stellen. Zij behaalden 
de beste prestaties van hun team. 
Op 7 maart speelt K&G de laatste 
bondswedstrijd tegen Enkhuizen, er 
zal dan dik gewonnen moeten wor-
den om het hoofdklasserschap te 
behouden.

In de onderlinge competitie stonden 
belangrijke wedstrijden om de titel 
van K&G op het programma. Daar-
in deed Piet van der Poel een goe-
de zaak door al snel van Leo Hoo-
gervorst te winnen. Adrie Voorn wist 
Wim Keessen van het lijf te houden 
door remise te spelen. In de onder-
ste regionen ging de sterk opere-
rende Huib Arends onderuit tegen 
Piet Terlouw en won Jan Bartels van 
de ongelukkige Bert van Wermes-
kerken.

AKU met Karin Versteeg 
in de prijzen in barre loop
Regio - De vierde wedstrijd van het 
Zorg en Zekerheid circuit was voor 
de diehards onder de lopers.
Regen, harde wind en een tempera-
tuur van nauwelijks 4 graden verg-
den het uiterste van de deelnemers. 
Gelukkig toeval was door de werk-
zaamheden aan de A4 de noodzaak 
van een afwijkend parcours, welke 
door de vrij beschutte Vlietlanden 
voerde. Blik vangster van AKU was 
deze maal Karin Versteeg die op de 
15 km. in een prima 1.06.13 de der-
de prijs overall opeiste. In haar leef-
tijdsgroep werd ze hier uiteraard af-
getekend eerste mee.
Sjoerd Heemskerk hield de hoop 
voor de toekomst levend door als 
derde op de 5 km jongens tot 16 jaar 
te finishen in een uitstekende 18.19. 
Aan de andere kant van het leeftijd-
spectrum schitterde Paul Hoogers 
als vanouds door bij de 55 plus als 
eerste op de 15 km. in 57.36 binnen 
te komen. John van Dijk was hier de 
snelste man van AKU in een flitsen-
de 52.29, waarmee hij overall vierde 
en bij de 45 plus tweede werd.
Goede scores waren er verder op de 

10 km. voor Wil Voorn in 51.22 als 
vierde, Jaap Bouwmeester in 41.45 
als vijfde en Baukje Verbruggen in 
46.55 als zesde in hun leeftijdsgroe-
pen.
Op de 5 km. bereikten Irma van Bal-
ken in 25.25, Joke Haak in 30.17, 
Thijs Heemskerk in 24.51 en Anton 
Haak in 27.57 de eindstreep.
Op de 10 km. legden Corrie ten 
Broeke in 58.21, Corrie van Dam in 
66.02 het traject af en deden Harry 
Schoordijk in 43.04, Mario Willemse 
in 43.28, en John Celie in 43.39 nau-
welijks voor elkaar onder. Richard 
Mayenburg in 45.49 en Hans Mooy 
met 49.32 bleven keurig binnen de 
vijftig minuten.
Good old maarten Moraal hield met 
zijn 50.06 Jaap Verhoef met 52.30 
netjes achter zich. Jeroen Bregge-
man prikte zijn tijd net binnen het 
uur met 59.41, ondanks stijve benen 
van de koude regen veroorzaakt 
door frivool lopen in korte broek!
Op de 15 km. viel Theo Rekelhof op 
met zijn 1.03.31 gevolgd door Guido 
van Vliet met 1.07.08 en Arie Ligtvoet 
met 1.17.19.
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Korfbaldames De Vinken 
1 overtuigend kampioen
Vinkeveen - Omdat de laatste wed-
strijd tegen rode lantaarndrager Re-
flex D1 gespeeld zou worden, wist 
eigenlijk iedereen dat dit kampioen-
schap de korfbaldamesploeg van 
De Vinken niet meer zou kunnen 
ontgaan. In de heenwedstrijd name-
lijk werd er maar liefst met 20-0 van 
die ploeg gewonnen. Desondanks 
wilde de D1 van de Vinken het niet 
op de laatste wedstrijd aan laten ko-
men. Ze wilden per se in de thuis-
wedstrijd tegen concurrent SDO de 
buit al binnenhalen. Maar niet al-
leen dat. Ze wilden de trouwe sup-
porters ook trakteren op een leuke 
wedstrijd en laten zien dat ze toch 
echt de beste ploeg waren in deze 
competitie.
Verwacht werd dat tegenstander 
SDO uit Kamerik zich niet zomaar 
gewonnen zou geven. De bezoekers 
hadden tenslotte ook nog een (zeer 
kleine) kans op het kampioenschap. 
Daarnaast was de vorige keer het 
krachtsverschil niet zo groot, al wist 
De Vinken wel met 8-12 te winnen. 

Beste aanval
Gestoken in de nieuwe shirtjes van 
Jumbo Vinkeveen startte de ploeg 
van coaches Helene Kroon en Eddie 
Duikersloot overtuigend. 
De eerste de beste aanval van de 
Vinken duurde gelijk zo’n twee mi-
nuten. De toon van de wedstrijd was 
gezet. Ondanks de vele fraaie doel-
pogingen werd er vooralsnog niet 
gescoord. SDO, dat slechts spora-
disch aan een normale aanval toe-
kwam, was toch de eerste ploeg 
die (via een strafworp) doel trof. De 
Vinken leek even van streek. Maar 
binnen een paar minuten stelde de 
ploeg orde op zaken. En hoe. Na de 

1-1 en 2-1 van Levi Kroon, waren 
het achtereenvolgens Dylan Bras 
(2x), Menno de Graaff (2x) en Ce-
line Mur die de stand nog voor de 
rust op maar liefst 7-1 brachten. Het 
Vinkenteam was zeker in het laatste 
gedeelte van de eerste helft heer en 
meester. Het publiek werd getrak-
teerd op de ene na de andere mooie 
aanval. Met als resultaat de eerder-
genoemde en geruststellende 7-1 
voorsprong bij rust.

Score
Met Timo Pronk in de ploeg voor 
Thomas Duikersloot raasde de 
ploeg in de tweede helft door. On-
danks het feit dat de bezoekers we-
derom de eersten waren die tot sco-
ren wisten te komen, kwamen ze 
er niet meer aan te pas. De aanval 
met Annabel Mulckhuyse, Luka van 
der Vliet, Levi Kroon en Timo Pronk 
brachten de stand met nog ruim 10 
minuten te gaan op 9-3. In het laat-
ste gedeelte van de wedstrijd leek 
het wel of alles lukte. Met een ont-
ketende Celine Mur, een water-
vlugge Menno de Graaff, de onver-
schrokken Dylan Bras en de zeer 
nuttige Fenne Claassen wisten de 
Vinkeveners maar liefst acht keer te 
scoren. Het ene doelpunt was nog 
fraaier dan het ander.
De vreugde straalde van de ge-
zichten af en de ploeg bleef tot aan 
het eind knokken voor nog meer 
(mooie) doelpunten. Bij 17-7 blies 
de scheidsrechter voor de laatste 
keer. De Vinken D1 was kampioen.
Terecht. Meer dan terecht zelfs, 
want als je met maar liefst tien doel-
punten verschil weet te winnen van 
de naaste concurrent, dan is er geen 
andere conclusie mogelijk.

Clubkampioenschappen 
Veenshuttle weer gezellig
De Ronde Venen - In februari zijn er 
bij badmintonvereniging de Veens-
huttle weer clubkampioenschappen 
gehouden. Deze keer waren de dub-
bels aan de beurt. Bij de heren wa-
ren er 3 poules en bij de dames 1. De 
winnaars zijn:
Poule A: Frans en Johan; poule B: Re-
né en Menno; poule C: Nico en Peter 
en bij de dames Michelle en Marijke.
Michelle deed voor de eerste keer 

mee bij de senioren en ze was on-
verslaanbaar. 
Wie het ook leuk vindt om te bad-
mintonnen is welkom op donder-
dagavond in de Phoenix van 20.00 
tot 23.00 uur. Er wordt gezellig met 
elkaar gespeeld en een aantal doet 
mee aan de competitie. Voor ieder-
een die er beter in wilt worden is 
er vanaf maart weer training vanaf 
20.30 uur.

Een geslaagde Veenland 
sportinstuif voor de jeugd
Wilnis - Vorige week dinsdag 22 fe-
bruari, heeft er voor de 3e keer een 
sportinstuif voor de jeugd plaatsge-
vonden in de Willisstee. De opkomst 
was ongeveer gelijk aan vorig jaar 
en dat betekent dat ca. 95 kinderen 
zich hebben vermaakt met sportie-
ve spellen waaronder korfbal, vol-
leybal, hockey, voetbal, trampoline 
springen, klimmen, zwaaien en de 
tumblingbaan.
Er werd bewogen op muziek bij de 
start, halverwege en aan het einde 
van de middag.
Ook werden de kinderen tussen-
door getrakteerd op een snoepje. 

De jeugd mocht overal aan deelne-
men zo vaak als zij zelf wilde, voor-
al de trampoline en tumblingbaan 
waren favoriet. Om 16.00 uur wer-
den de kinderen met rode hoofd-
jes weer opgehaald door hun ou-
ders, die veelal waren blijven kijken 
vanaf de tribune. Deze middag werd 
georganiseerd door Gymnastiekver-
eniging Veenland uit Wilnis met veel 
hulp van vele vrijwilligers. Mocht uw 
kind het leuk hebben gevonden en 
de gym nog eens willen proberen, 
kijk dan op www.veenland.nl.
Zij zijn dan ook van harte welkom bij 
de vereniging.

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Aanstaande vrijdag 
4 maart is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark Mur 43, tel. 
0297-263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn, uiterlijk om 20.15 wordt ge-
start met kaarten, dit op veelvuldig 
verzoek. Er zullen vier maal zestien 
giffies gespeeld worden, de pun-
ten worden bij elkaar opgeteld, en 
de winnaar of winnares is bekend. 
Ook is er op deze avond een gro-
te tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 

prijsklaverjasavond op vrijdag: 
1. Dirk van Nieuwkerk  7191 punten 
2. Evert Berkelaar  7081 punten
3 Sjaan Kolenberg 7023 punten
4 Annelies van Scheppingen
 6630 punten
5 Carla van Nieuwkerk 6606 punten

De poedelprijs was deze avond voor 
Leni Bon 4972 punten
De volgende data is er ook prijskla-
verjassen tot aan de vakanties: 4 en 
18 maart, 1, 15 en 29 april, 13 en 27 
mei, 10 en 24 juni en 8 juli, zijn alle 
op de vrijdag.

Biljartclubs Merel 3 en 
Paddestoel 2 leiden de dans
De Ronde Venen - Met nog 7 
speelweken voor de boeg hebben 
De Merel/Heerenlux 3 uit de B-pou-
le en De Paddestoel 2 uit de A-pou-
le op de eerste plaats genesteld. 
Natuurlijk is dat koffiedik kijken 
maar zeker is dat deze teams hun 
plaats met hand en tand zullen ver-
dedigen.

Vanwege de schoolvakanties zijn 
niet alle wedstrijden op tijd binnen 
en is er dus een kort verslag. Emoti-
oneel had Evert Driehuis het een en 
ander te verwerken want zijn groot-
ste zorg is de laatste tijd voor zijn 
zoon Desmond die revalideert van-
wege een herseninfarct.

Evert liet zijn emotie de vrije loop, 
won in 24 beurten zijn partij tegen 
Hans van Eijk die hij dan ook op-
droeg aan Desmond. Het team van 
Evert bracht aan De Springbok 2 
een 2-7 nederlaag toe en komt in de 
rangschikking op plaats vijf.
Ook Dio 1 mist kopman Paul 
Schuurman, Paul is de afgelopen 
week naar tevredenheid geopereerd 
en is begonnen aan zijn herstel. DIO 
1 liet de punten bij APK-Mijdrecht 
1 in Nieuwer Ter Aa want het werd 
5-4. De Paddestoel 3 won thuisspe-
lend met 7-2 van De Springbok 2, 
alleen Jonathan van Diemen speel-
de in 25 beurten een respectabele 
partij tegen Frans Rekelhof. De Vrij-
heid-Biljartmakers won met 5-4 van 

De Merel-Heerenlux 2, deze laatste 
wist de schade te beperken en be-
zet momenteel plaats 3 in de A-pou-
le. De Merel-Heerenlux 1 won met 
5-4 van De Kuiper-van Wijk. Mi-
chael de Kuiper die het team me-
de-sponsort was de man van week, 
hij was in slechts 17 beurten tegen 
Walter van Kouwen uit hetgeen te-
vens goed was voor de kortste par-
tij van de week.

John Vrielink en Bert Fokker “speel-
den” in respectievelijk 20 en 21 
beurten met hun tegenstanders Ni-
co Koster en Toine Doezé.

Rob ten Den die momenteel steeds 
invalt was voor Harry de Jong veel te 
sterk. De Kromme Mijdrecht 1 ver-
loor met 3-6 van koploper De Pad-
destoel 2. Janmal Banmousa redde 
voor De Kromme Mijdrecht de eer 
terwijl John Oldersma een remise op 
Jim van Zwieten moest toestaan. De 
Merel-Heerenlux 4 won met 5-4 van 
Stieva-Aalsmeer. Benno de Rooy en 
Donny Beets deden het voor Me-
rel 4 terwijl Wil Bouweriks en Derk 
Bunders het voor Stieva deden.

Dio 2 moest een 2-7 verlies leiden 
tegen De Merel-Heerenlux 3. Hans 
van Rijn, Caty Jansen en Cor van 
Wijk waren in de winning mood, 
Ton Brantsema redde in slechts 20 
beurten de eer door Wim Berkelaar 
te duperen.

Vele talenten bij IJsclub 
Nooit Gedacht uit Wilnis
De Ronde Venen - Dat IJsclub 
Nooit Gedacht barst van de talen-
ten bleek afgelopen woensdag weer 
tijdens de finale marathonwedstrijd 
van de C2 competitie op de Jaap 
Eden Baan in Amsterdam
Dat er nog alles mogelijk was voor 
het klassement bleek wel uit het 
verloop van de wedstrijd. Op een 
paar uitlooppogingen na was het 
toch een erg tactische race met op 
het einde een massasprint. Deze 
sprint werd weer glorieus gewon-
nen door Jonathan Boom! Het was 
dit seizoen al de zesde keer dat hij 
als eerste over de finish kwam. Niels 
Immerzeel had ook al twee keer ge-
wonnen en bij de C3 had Henk Jan 
Kroese ook al drie overwinningen 
op zijn naam staan. Mike Ouds-
hoorn één overwinning net als Dirk 
Kroese. Dus talent genoeg bij Nooit 
Gedacht. 
Achter Jonathan werd Sven Prins, 
ook een talent, derde in het peloton 
sprint en Niels Immerzeel werd vier-
de. Dirk de Jong, een wat ouder ta-
lent, werd knap achtste en Michiel 
Visschers werd twaalfde. In het al-
gemeen eindklassement werd Jo-
nathan eerste en Niels Immerzeel 
tweede. Sven Prins pakte een acht-
ste plaats en Dirk de Jong een tien-
de en tot slot werd Michiel Vis-
schers zestiende. Deze resultaten 
leverden een hoop punten op voor 

het clubklassement van alle cate-
gorieën waar Nooit Gedacht al eer-
ste stond wat nu niet meer fout kan 
gaan.

Finales
Aankomende week zijn de Masters 
nog aan de beurt voor hun finales. 
Daar zullen de uit Wilnis afkomstige 
Henk Regelink en Jan van der Zon 
ook hun topposities gaan verdedi-
gen en punten voor het clubklasse-
ment kunnen gaan halen. 
Tot slot rijden er ook nog twee talen-
ten uit De Ronde Venen in de lan-
delijke competitie bij de eerste di-
visie, Kevin Regelink en Martijn de 
Goot. Afgelopen zaterdag was er de 
finale van de KPN marathoncompe-
titie in het mooie Thialf in Heeren-
veen. In de finale van de wedstrijd 
waren er zeven rijders die een ron-
de voorsprong hadden. Kevin reed 
een uitstekende finale en eindigde 
als tweede van het peloton achter 
de winnaar van het algemeen klas-
sement Simon Schouten uit Andijk. 
Kevin werd 39ste in het eindklasse-
ment. Martijn de Groot die een goe-
de eerste seizoen helft had werd 
25ste in het Thialf en in het eind-
klassement 29ste. Voor beide rijders 
komt een rustperiode aan waarna zij 
de skeelers weer onder gaan binden 
om zich voor te kunnen bereiden op 
een nieuw winterseizoen!

De nummers 1, 2 en 3 van TTC De Merel: v.l.n.r. Kees Smit, Co van der Laan 
en Enno Steenhuis Geertsema

Co van der Laan kampioen 
van fietsclub De Merel
De Ronde Venen - Vorige week 
woensdag vond de jaarlijkse leden-
vergadering plaats van Toer Trim-
club De Merel. Het bestuur legde 
verantwoording af over het gevoer-
de beleid en besprak met de leden 
de acties en evenementen van het 
komende jaar. Het hoogtepunt van 
de avond was de huldiging van de 
kampioenen.
Vorig jaar werden enkele succesvol-
le ledenwerfcampagnes gevoerd. In 
juni meldde Sheila Peek uit Wilnis 
zich aan als 100ste lid. Daarna ging 
de groei gestaag verder. De vereni-
ging heeft nu 113 leden.
Vanaf 19 maart kunnen beginnen-
de fietsers gedurende zes zaterda-
gen onder leiding van ervaren fiets-
instructeurs kijken of het fietsen in 
groeps- en clubverband iets voor 
hen is. Aanmelden kan via 
www.fiets-fit.nl.
In april vindt een open dag plaats, 
waarbij iedereen welkom is. Race-
fietsers, gewone fietsers, het maakt 
niet uit. TTC De Merel wil een fiets-
vereniging zijn voor alle soorten 
fietsers.

Wijziging
In het bestuur van de vereniging 
kwam een wijziging. Tom Zuijder-
vliet, die 5 jaar secretaris was, trad 
af. In de persoon van Richard Mors-
sink uit Mijdrecht vond het bestuur 
een prima opvolger voor Tom.
Na het officiële gedeelte volgde de 
uitreiking van de jaarprijzen aan de 
winnaars in de diverse ledencatego-
rieën.
Algemeen clubkampioen werd Co 
van der Laan uit Vinkeveen. Co was 
dat twee jaar geleden ook al. Vorig 
jaar moest Co de eerste plaats laten 
aan Kees Smit uit Wilnis. Maar dit 
jaar werd er door deze twee fietsers 
weer stuivertje gewisseld.
Co reed vorig jaar tijdens het fiets-
seizoen een afstand van 12.709 ki-
lometer. Dat is ruim 2.000 kilometer 
dan Kees een jaar eerder, maar ge-
noeg voor de eerste plaats.
Bij de vrouwen prolongeerde Mar-
got Kompier haar titel, met een af-
stand van 8.962 kilometer.
 
Uitslag per leeftijdscategorie:
Vrouwen
1. Margot Kompier; Wilnis 8.962 km
2. Monique de Bruin;
Bergen op Zoom 3.066 km
3. Sandra Beers; Wilnis 326 km

Mannen 40 t/m 54 jaar
1. René van Bemmelen;
Amstelveen 10.536 km

2. Gert Korver; Mijdrecht  7.645 km
3. Piet van Wijngaarden;
Mijdrecht 7.634 km

Mannen 55 t/m 64 jaar
1. Co van der Laan;
Vinkeveen 12.709 km
2. Ger Hulsman;
Mijdrecht 10.214 km
3. Nico Kroon; Vinkeveen 9.961 km

Mannen 65 jaar en ouder
1. Kees Smit; Wilnis 12.426 km
2. Enno Steenhuis Geertsema;
Wilnis 10.889 km
3. Kees Kuijlenburg; Wilnis 7.270 km
 
Rittenkampioen
De Rittenkampioen is het lid van de 
fietsvereniging dat aan de meeste 
toertochten en clubritten heeft deel-
genomen. Anton van Senten uit Vin-
keveen werd net als een jaar eerder 
Rittenkampioen van TTC De Me-
rel. Hij nam deel aan maar liefst 53 
fietstochten van de vereniging, twee 
meer dan Enno Steenhuis Geertse-
ma. Anton was daarmee vorig jaar 
het meest trouwe lid van de vereni-
ging.

Nieuw is dat er vanaf heden ook een 
Vrijwilliger van het Jaar wordt geko-
zen. Daarmee gaat het er niet zo-
zeer om wat deze vrijwilliger in het 
afgelopen jaar allemaal voor de ver-
eniging heeft gedaan. Ook alles wat 
er in eerdere jaren is gedaan, wordt 
daarbij meegenomen. In de per-
soon van de Vrijwilliger van het Jaar 
eert TTC De Merel de vele vrijwilli-
gers zonder wie het onmogelijk zou 
zijn om alle evenementen te orga-
niseren.

Kees Smit werd de eerste Vrijwilliger 
van het Jaar van TTC De Merel. Kees 
ontving uit handen van de voorzitter 
een mooie bos bloemen en een spe-
ciaal gemaakt vrijwilligerscertificaat.

Fietsseizoen
Het fietsseizoen is weer begonnen 
voor TTC De Merel. Op 27 februa-
ri reden de leden van de vereniging 
als seizoensopening met elkaar en 
met rustige snelheid een tocht van 
50 kilometer.

Op zondag 13 maart vindt de eer-
ste echte toertocht plaats: de Me-
ije Vlisttocht. Dat is een tocht van 90 
kilometer in groepsverband. Niet-
leden worden uitgenodigd om ook 
mee te rijden. Uitgebreide informa-
tie is te vinden op de website van de 
vereniging, www.ttcdemerel.nl.

Boeijen en Brandsteder 
door naar de kwartfinale 
De Ronde Venen - In het drieban-
dentoernooi van biljartclub D.I.O. en 
Café de Merel uit Vinkeveen heb-
ben Jos Boeijen en Eric Brandste-
der flink uitgehaald door hun partij-
en overtuigend te winnen van Krelis 
van der Linden en Gijs van der Neut 
die zijn favorietenrol geen moment 
waar kon maken. Ook door naar de 
kwartfinales gingen Herman Tur-
kenburg, Bert Dijkshoorn ,Theo Va-
lentijn, Anton Berben, Wim Bakker, 
Bart Hoffmans, Joop Luthart, Har-
ry Koperberg, Ed v. Heuven, Richard 
v. Kolck, Erik Spiering, Maarten Dul-
mus, Richard Schreurs, Jan Eijsker, 
Jos Lugtigheid en Rob Gels, Willem 
Dokter, Bert van Walraven, Henny 
Hoffmans, Tino van Bemmelen 

Op zondag kwamen daar nog bij 
Mees Brouwer en Bertus van Vee-
nendaal. Wim v.d. Linden, Dirk Ver-
del, Gijs Rijneveld, Jan Peeters, Re-
ne Hoogenboom, Gerry Hozken, Jan 
van Veen, Cor v.d.Kraats, Dirk-Jan 
van Barneveld en Hans van Ekris 
waren de verliezers in deze eerste 
ronde, geplaatst waren al Bram Ko-

ning, Nick v.d. Veerdonk, Paul Huze-
meier en Patrick v.d. Meer.
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 12 maart zijn de Open Ronde 
Venen libre kampioenschappen. ie-
dereen kan meespelen, opgeven 
kan in Café De Merel Arkenpark 
Mur 43, tel. 0297-263562 of per mail: 
thcw@xs4all.nl

Klaverjasclub
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de wedstrijd van 
dinsdag 22 februari won Martien de 
Kuijer, na een hevige strijd met Fer-
ry Verbraak, de wedstrijd met 5313 
punten. Tweede werd Ferry Verbraak 
met 5257 punten, als derde eindig-
de Cor de Haan met 4864 punten, 
vierde werd Ben ten Den met 4659 
punten en als vijfde eindigde Nel 
Bosman met 4509 punten.
Frans Bierstekers en Bep Schaken-
bos waren allebei knap van slag en 
deelden de laatste plaats met 3997 
punten.




