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Vinkeveen - Tijdens de inloopavond, georganiseerd door de gemeente De Ronde Venen, over
de aanleg van een fietspad op de
spoordijk van Wilnis naar de Demmeriksekade in Vinkeveen, heeft het
actiecomité tegen de aanleg van
het fietspad aan wethouder Schouten een petitie overhandigd. In totaal was de petitie door 420 mensen ondertekend, 350 via de webpagina bij Petities.nl en nog 70 tijdens de actiewandeling op zondag
29 januari jl.
Op die bijeenkomst in de hal van het
stadhuis waren ongeveer 20 burgers, die emotioneel reageerden op

de pogingen van de ambtenaren om
het beleid van de wethouder uit te
leggen. De emoties betreffen naast
het veranderen van een sfeervol
wandelpad in een fietspad, vooral
het verwijderen en rigoureus snoeien van een deel van de struiken en
bomen. De sfeer van de spoorbaan
wordt volgens hen nooit meer zoals
het was. De wethouder en de ambtenaren benadrukten het belang
van fietsers om ook van de natuur
langs de spoorbaan te kunnen genieten. Bovendien wordt het fietspad niet geasfalteerd, maar voorzien van een soort zandachtig gravel. Helaas kwamen de standpun-

ten van beide partijen niet naar elkaar toe.
De aanbieding van de petitie vond
plaats door Ineke Thierauf van wandeloverleg Utrecht en Joke Fraijman. Benadrukt is het belang van
de spoorbaan als wandelpad, waar
wandelaars voorrang hebben op al
het andere verkeer. Deze voorrang
voor wandelaars is zeer zeldzaam in
deze regio, zoals op de kaart in foto (dikke helgroene lijnen) is te zien.
Op 29 maart zal de gemeenteraad
een besluit nemen over het voorstel
van het college en daarvoor (waarschijnlijk 13 maart) vergadert de
commissie over het voorstel.
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Bekendmaking van de winnaars
Sportverkiezingen De Ronde Venen
De Ronde Venen - In een goed
gevulde De Meijert in Mijdrecht zijn
woensdagavond 22 februari de winnaars van de Sportverkiezingen De
Ronde Venen bekendgemaakt. Marathonschaatser Kevin Regelink is
verkozen tot Sportman en hardloopster Jolanda ten Brinke tot Sportvrouw van 2011. Het juniorenteam
Argon B1 is verkozen tot Sportploeg
van het jaar en baanwielrenner André Looy tot Sporttalent. De Sportvrijwilliger 2011 is Alexia Sifneos,
die zich inzet voor de Hockey Vereniging Abcoude. De Sportstimuleringsprijs werd uitgereikt aan judovereniging Fuyiama. De sportverkiezingen zijn een niet meer weg
te denken traditie in de gemeente De Ronde Venen. En ook in tijden van financiële tegenwind eert
de gemeente op gepaste wijze haar
sporthelden. De verkiezingen werden live door de lokale omroep Midpoint uitgezonden.
Test
De bekendmaking van de winnaars
van de verschillende sportprijzen
stond centraal deze avond. De aanwezigen maakten nader kennis met
sportwethouder David Moolenburgh. Hij keek kort terug op het
voorbije sportjaar en vooruit naar
komend sportjaar waarin de gemeente vanwege de financiën voor

lastige keuzes staat, ook op het gebied van sport. Maar de wethouder zag ook kansen om met creativiteit en inzet van betrokkenen uit
de sport de gemeente sportief te
houden. Het programma werd afgewisseld met een demonstratie
van acrogym van GVAbcoude, een
sportquiz waarin de lokale sportkennis werd getest, een zumbashow
waarin Edith Blok de zaal mee liet
doen, en met tips over hoe sportclubs kunnen bijdragen aan de millenniumdoelstellingen van de gemeente De Ronde Venen.
Vrijwilliger
De titel Sportvrijwilliger 2011 werd
toegekend aan Alexia Sifneos. Zij
doet vrijwilligerswerk voor Hockey
Vereniging Abcoude. Daar vervult zij
enthousiast verschillende rollen: van
trekker van de wervingscommissie, wedstrijdsecretaris tot trekker
van de zaalhockeycommissie. Sinds
haar betrokkenheid staat de HV Abcoude veel meer op de kaart binnen het district, is de vereniging gegroeid en spelen de lijnteams langzaam maar zeker steeds hoger in de
competitie. Ook genomineerd als
sportvrijwilliger waren Anneke Both,
bekend als een heel gezellige, maar
stille kracht binnen voetbalvereniging CSW en Elvira Oudemans die
onder meer al jaren het diploma-

Inbraak in winkel
Vinkeveen - Afgelopen maandag
27 februari kreeg de politie een melding van een inbraak in een winkel
aan de Herenweg. Agenten stelden
een onderzoek in.
Toen zij omstreeks 00.30 uur bij de
winkel aankwamen, bleek dat er
een ruit naast de ingang was vernield. Uit onderzoek bleek dat er
niemand meer in de winkel was. Uit
een eerste inventarisatie en came-

rabeelden bleek dat men maar kort
binnen is geweest en men geen
kans heeft gezien goederen buit te
maken. Het is niet bekend hoe de
daders zijn gevlucht.
Eenieder die informatie heeft, wordt
gevraagd dit te melden bij de politie
De Ronde Venen, bureau Mijdrecht,
of
via
het
telefoonnummer
0900-8844.

zwemmen bij de Abcouder Zwem
en Polo Club begeleidt en wekelijks zwemles geeft aan de jeugd.
De Sportstimuleringsprijs (sponsor: Brouwer transport en logistiek)
werd uitgereikt aan judovereniging
Fuyiama uit Abcoude vanwege hun
toezegging gehandicaptensportacitiviteiten te gaan opzetten.
Baanwielrenner André Looy werd
uitgeroepen tot Sporttalent van het
jaar 2011. Hij heeft in 2011 vijf medailles van het NK baanwielrennen
op zijn naam weten te zetten: twee
maal goud, twee maal zilver en een
bronzen medaille. Daarnaast wint
hij ook internationale wedstrijden
tegen Duitsers, Belgen, Polen en
Amerikanen. Hij streed om de titel
met Thijs Leijgraaff eveneens baanwielrenner en Sterre Deetman die
hockey speelt bij HV Abcoude.
Sportploeg
De prijs van Sportploeg van het jaar
(sponsor: Rabobank Rijn en Veenstromen) ging naar het juniorenteam B1 van Argon. Dit voetbalteam
is in 2011 kampioen geworden van
de tweede divisie en wist zo rechtstreeks te promoveren naar de eerste divisie landelijk. Met zes punten voorsprong op de nummer twee
verzekerden ze deelname in deze landelijke competitie, waar in dit
seizoen gespeeld wordt tegen de B1
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van betaalde voetbalclubs als Groningen, Volendam, De Graafschap
en Almere City. Deze ploeg streed
om de titel tegen het korfbalteam
A1 van Atlantis en het zijspanteam
van Roké Motors bestaande uit
Kees Kentrop en Gerard Daalhuizen. Hardloopster Jolanda ten Brinke werd tot Sportvrouw 2011 verkozen. Zij heeft bij alle wedstrijden
(23) minimaal een podiumplaats
behaald en haalde voor het eerst
in haar carrière twee NK-medailles:
zilver op NK 10 km en brons op NK
halve marathon in categorie ‘vrouwen 40’. Nicoletta de Jager, die aan
moutainbiken doet en sportvrouw
2010 van De Ronde Venen is en
Anouk Claessens, eveneens hardloopster, waren de andere genomineerden voor Sportvrouw 2011.
Sportman
Marathonschaatser Kevin Regelink
is Sportman 2011. Hij heeft schitterende prestaties geleverd als marathonschaatser bij de eerste divisie,
landelijke marathon. Won tijdens
het Nederlandse kampioenschap
eerste divisierijder KPN cup en Thialf Heerenveen in een heel sterk nationaal veld een bronzen medaille.
Volgend jaar gaat hij bij de Topdivisie landelijke marathon schaatsen.
Dit is het hoogst haalbare bij het
marathonschaatsen. Hij streed samen met rodelaar Dirk Jongkind en
handbiker Tim de Vries om de titel.

VERMIST

Verdwenen sinds 19 februari jl. uit
Mijdrecht, omgeving Wijde Blick/Hoﬂand.
• Overwegend wit met zwarte vlekjes
• Klein en slank
• Bijna één jaar oud
• Gechipt
Heeft u haar gezien? Wilt u dan contact
opnemen met tel.nr. 06- 53 16 35 44.

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

0297-273037

INFO@FIDICE.NL
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Actiegroep biedt wethouder
Schouten petitie aan

kijk voor ons volledige aanbod op onze vernieuwde site:
www.rossum-mijdrecht.nl
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. 0297 - 29 16 16
F 0297 - 28 42 81
E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

Gemeentelijke bekendmakinGen

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

de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente de ronde venen. in deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen
zijn. bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek
actueel.
aanGevraaGde OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam
abcoude
Bergvliet 4
Bovenkamp 4
Gein-Noord 81
Haagwinde 29
Haagwinde 97
Hoogstraat 18a
Hollandse Kade 8

aard van het project

Veranderen van een garagedeur
Slopen van een deel van de
gevelplaten en plaatsen van 2
overhead deuren
Plaatsen van een veranda
Kappen van een boom in de
voortuin
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde
Realiseren van een off
premiseruimte
Realiseren van 2 opslagplaatsen
voor consumentenvuurwerk

activiteiten

aanvraagnr.

datum
ontvangst

Bouwen
Slopen
Bouwen

W-2012-0081
W-2012-0076

19-2-2012
14-2-2012

Bouwen
Kappen

W-2012-0090
W-2012-0092

22-2-2012
22-2-2012

Bouwen

W-2012-0073

15-2-2012

Bouwen

W-2012-0082

20-2-2012

W-2012-0084

20-2-2012

W-2012-0089

21-2-2012

Oldenhoff 30

Wijzigen van een gevel

Bouwen
Afwijken bestemming (RO)
Milieu-verantwoord ondernemen
Bouwen

baambrugge
Zand- en Jaagpad 5

Kappen van een boom

Kappen

W-2012-0085

20-12-2012

Plaatsen van een dakopbouw
op het voorgeveldakvlak en
verlengen van een dakkapel op
het achtergeveldakvlak
Wijzigen van een gevel
Plaatsen van een dakkapel aan
de voorzijde van de woning
Bouwen van een machineberging

Bouwen

W-2012-0078

16-2-2012

mijdrecht
Barnsteen 46

Haitsmaplein 24
Heemraadsingel 36
Westerlandweg 5

vinkeveen
Arkenpark De Plashoeve Vestigen van een bedrijf aan huis
10a
Baambrugse Zuwe
Kappen van 5 bomen, thv nr. 69
(ongenummerd)
(1knotboom), thv nr. 119a
(2 bomen), thv nr. 121 (2 bomen)
Westerheul IV
Realiseren van beschoeiing
Nessersluis 1d
Realiseren van een showroom
aan huis

straatnaam
abcoude
Waardassackerstraat 22

amstelhoek
Kerklaan 3

mijdrecht
Houtduif 41
Houtzaagmolen 63
Kwikstaart 42

Bouwen
Bouwen

W-2012-0088
W-2012-0075

21-2-2012
15-2-2012

Bouwen

W-2012-0080

17-2-2012

Afwijken bestemming (RO)
Kappen

W-2012-0091

22-2-2012

W-2012-0094

23-2-2012

W-2012-0079
W-2012-0086

16-2-2012
13-2-2012

W-2012-0087

27-1-2012

W-2012-0074

15-2-2012

Bouwen
RO (afwijken
estemming)

Vervangen van het hekwerk rond Bouwen
het stoepgat
Monument
Raadhuisstraat 17, 19,
Saneren van asbesthoudende
Slopen
21, 23, 25 en 33, Koningin materialen
Julianastraat 4 en 6,
Wilhelminastraat 2, 3 en 4

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
vOOrnemen tOt weiGerinG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 2 maart 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

vinkeveen
Vinkenkade 7 L

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

vinkeveen
Baambrugse Zuwe
(ongenummerd)
Baambrugse Zuwe 172
Herenweg 115 E
Molenkade 1

wilnis
Amstelkade 49

straatnaam

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.

aard van het project/inrichting

activiteiten

aanvraagnr.

Vervangen van een schuur, uitbreiden van terras
en plaatsen van afdak

Bouwen

W-2011-0620

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. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.
niet in behandelinG GenOmen aanvraaG OmGevinGsverGunninG
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvraag om
omgevingsvergunning niet in behandeling is genomen:
straatnaam

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr.

datum
weigering

mijdrecht
Penning 36

Uitbreiden van de schuur

Bouwen

W-2011-0644

20-2-2012

Plaswijk 33
Provinciale weg 11

waverveen
Waverdijk 11

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Slopen en herbouwen van een
aanbouw

Bouwen
Slopen
RO (afwijken
bestemming)

W-2011-0648

16-2-2012

Herbouwen van een bijgebouw
en uitbreiding van woning

Bouwen
Slopen
Afwijken
bestemming

W-2011-0595

16-2-2012

W-2012-0028

16-2-2012

W-2012-0021

20-2-2012

W-2011-0646

9-2-2012

W-2012-0094

27-2-2012

W-2012-0010
W-2011-0633

16-2-2012
16-2-2012

W-2011-0600

20-2-2012

W-2011-0604

14-2-2012

W-2011-0591

20-2-2012

W-2011-0611

13-2-2012

Veranderen van de voordeur en
Bouwen
plaatsen van een raam in de
zijgevel
Realiseren van een aanbouw aan Bouwen
de achtergevel
Plaatsen van een
Bouwen
terrasoverkapping
Kappen van 5 bomen, thv nr. 69
(1 knotboom), thv nr. 119a
(2 bomen), thv nr. 121 (2 bomen)
Slopen van een villa
Wijzigen van gebruik

Kappen

Slopen
RO (afwijken
bestemming)
Veranderen van een woning
Bouwen
(o.a. een rieten kap)
Slopen
Bouwen van een recreatiewoning Bouwen
Slopen
Bouwen van een loods
Bouwen
Afwijken
bestemming
Realiseren van een kelder tbv
mestopslag

Bouwen
Slopen

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na
de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit
niet. Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
verleende OmGevinGsverGunninGen - uitGebreide prOcedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:
straatnaam
wilnis
Bovendijk 22

aard van het project

activiteiten

aanvraagnr. verzenddat.
vergunning

Oprichten van een
vleesvarkensstal

Bouwen

W-2011-0343

16-2-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben
ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd
beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van
de indiener van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend,
een verzoek om voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht,
postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift.
Van de indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.
intrekkinG OmGevinGsverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
straatnaam
vinkeveen
Molenkade 13

aard van het project

vergunningsnr.

aanvraagnr. verzenddat.
intrekking
intrekking

Intrekken van de vergunningen
voor het oprichten van een
recreatiewoning met kelder,
plaatsen van een berging,
zwembad en hekwerk.

2008/347
2009/180
2009/404

W-2012-0039

31-1-2012

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

vOOrnemen tOt verleninG OmGevinGsverGunninG uitGebreide prOcedure
Met ingang van 2 maart 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter
inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

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

straatnaam

aard van het project/inrichting

activiteiten

mijdrecht
Tuinderslaan 11

Bouwen van een zorgwoning

Bouwen
W-2011-0618
RO (afwijken
bestemming)

30 juni tot 1 juli 2012
Nacht zonder dak
Zaterdag 30 juni vanaf
9.00 uur tot zondag 1 juli
20.00 uur.

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. U kunt ook op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk
verklaard in hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij
tegen de ontwerpbeschikking geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht
naar voren hebben gebracht.

Prins Bernhardlaan 2, 3641 PG Mijdrecht Afsluiting weg
vanaf Prinses
Beatrixlaan tot
ingang kerkge
bouw De Rank
(Prins Berhardlaan 2) en versterkt geluid.

30 juni tot 1 juli 2012
Zaterdag 30 juni van
10.00 tot 22.00 uur en
zondag 1 juli van
11.00 tot 19.00 uur.

Rap en ruigrace

Boot bouwen op zandeiland 1,
3645 AX Vinkeveen

Versterkt geluid.

11 augustus 2012
10.00 tot 16.00 uur.

Rommelmarkt

Kerkplein aan de Kerklaan 2, 3645
EV Vinkeveen.

Versterkt geluid.

verleende bOuwverGunninGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

29 augustus 2012
8.30 tot 12.30 uur.

Verkeerseducatie
voor basisschoolleerlingen

Parkeerterrein naast sv Argon aan
de Hoofdweg 85b, 3641 PR Mijdrecht.

Afsluiting
parkeerterrein.

straatnaam

aard van het bouwwerk

bouwnr.

vinkeveen
Donkereind 17

Oprichten van een brug met hekwerk

2008/0336

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag van 08.30 tot 16.00 en vrijdag van
08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een zienswijze
kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen door te bellen met
telefoonnummer 0297 29 16 71 of 0297 29 18 35.

aanvraagnr.

verzenddat.
vergunning
21-2-2012

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-

datum + tijdstip

evenement

locatie

activiteit

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
inrichtinG tijdelijke bouwplaatsen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 24 februari 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan de gemeente De
Ronde Venen ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan:
Burgemeester des Tombeweg in Abcoude. Dit in verband met de reconstructie Kievitsheuvel – Sluijterstraat
e.o. in Abcoude. De vergunning geldt voor de periode van 1 maart 2012 tot en met 28 december 2012. Het
werkadres is Kievitsheuvel (1391 AP) en Sluijterstraat e.o. (1391 XC) in Abcoude. Het adres van de tijdelijke
bouwplaats is Burgemeester des Tombeweg, 1391 CL in Abcoude.
Markestraat in Mijdrecht. Dit in verband met groot onderhoud 34 woningen aan de Markestraat en Gouwenstraat in Mijdrecht in opdracht van GroenWest. De vergunning geldt voor de periode van 1 maart 2012 tot
en met 27 juli 2012. Het werkadres is Markestraat (3641 JP en 3641 JR) en Gouwenstraat (3641 JL en 3641 JM)
in Mijdrecht. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Markestraat, 3641 JN in Mijdrecht.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 27 februari 2012 in relatie tot de artikelen 2.10, 2.11,
2.45, 2.46 en 5.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen (APV) aan Aannemersbedrijf
Krimp B.V.ontheffing hebben verleend om de tijdelijke bouwplaats in te richten aan:
Pieter Joostenlaan in Wilnis. Dit in verband met werkzaamheden aan het dak van Sporthal de Willestee in Wilnis. De vergunning geldt voor de periode van 5 maart 2012 tot en met 30 maart 2012. Het werkadres is Pieter
Joostenlaan 24, 3648 XR Wilnis. Het adres van de tijdelijke bouwplaats is Pieter Joostenlaan 24, 3648 XR in
Wilnis.
Eenieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum
waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders,
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet.
Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de
indiener van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.
wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen van:
- Mw. N. Petropoulos voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-Zuid 44,
1391 JG Abcoude;
- J. de Boer voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank, op het adres Gein-Zuid 35, 1391 JG Abcoude;
- Mw. H. van Geel voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 1200 liter, op het adres GeinZuid 20, 1391 JE Abcoude;
- F. Prins Smederij- Constructiebedrijf, voor het veranderen van de inrichting, op het adres Winkeldijk 46,
1391 HM Abcoude;
- PrimaPost voor het oprichten van een inrichting voor het verzorgen van directmail, op het adres Rendementsweg 6, 3641 SK Mijdrecht.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
- Bloed Kleinfruit voor het uitbreiden van de opslag en het koelen van fruit, op het adres Poelweg 1, 3646 AN
Waverveen.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag bereikbaar van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur. Als u een
toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken met een
medewerker van de cluster recht van de milieudienst door te bellen met telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt
de stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, onder rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

aGenda verGaderinG commissie inwonerszaken / samenlevinG
12 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 13 februari 2012
5. Punten voor de raad van 29 maart 2012
a. Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2012 De Ronde Venen en verordening afstemming en handhaving 2012 De Ronde Venen, raadsvoorstel 0007/12.
De WWB is per 1 januari 2012 op een aantal punten aangescherpt om te benadrukken dat de bijstand echt het
laatste vangnet is. De regels voor jongeren zijn – in aangescherpte vorm – opgenomen in de WWB. De WIJ is
ingetrokken. Mede vanwege intrekking van de WIJ hebben de genoemde ontwikkelingen consequenties, dit
raakt ook de WWB-verordeningen.
b. Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, raadsvoorstel 00../12.
Het college heeft in het beleidsplan 2011 -2014 ‘Kernachtig verbinden’ als doel gesteld om meer te sturen (regierol) op het optimaliseren van het gebruik van onze accommodaties dan op het realiseren van nieuwe accommodaties. Dit doel is onderdeel van het op te stellen beleid ‘Accommodaties’ in 2012.
6. Overige punten
a. Onderzoek Rekenkamercommissie naar de subsidiering van Stichting De Baat
Het onderzoek heeft betrekking op het welzijnsbeleid vanaf 2007 als basis voor de subsidiering aan Stichting
De Baat, de relatie tussen het welzijnsbeleid en de subsidieverlening aan Stichting De Baat in 2010 en de financiële aspecten van de subsidiering aan Stichting De Baat en de bedrijfsvoering van de stichting.
De effectiviteit en de kwaliteit van de producten van Stichting De Baat zijn geen onderwerp van onderzoek geweest. Daarom doet de rekenkamercommissie daar geen uitspraken over.
De rekenkamercommissie De Ronde Venen hoopt met dit rapport de gemeenteraad voldoende handvatten
aan te reiken voor verdere kaderstelling op het terrein van subsidieverlening in het algemeen en de subsidierelatie met Stichting De Baat in het bijzonder.
b. Buitenaccommodaties sportverenigingen Abcoude.
De fractie Ronde Venen Belang heeft verzocht over de stand van zaken rond de buitensportaccommodaties
Abcoude met het college van gedachten te wisselen. Nut en noodzaak van vooral aanleg van kunstgrasvelden wil men aan de orde stellen, zo mogelijk leidend tot een raadsvoorstel om tot investering in kunstgrasvelden over te gaan. Behandeling van de situatie rondom de velden in Abcoude is noodzakelijk, om de mogelijkheden, om tijdens de zomerperiode de velden aan te passen, niet op voorhand te blokkeren. Daarnaast biedt
behandeling het college de mogelijkheid nog gerichter de harmonisering van de kosten en kostentoerekening
van de buitensportaccommodaties nader te beschouwen. Bovenal is van belang dat er duidelijkheid komt voor
beide verenigingen. De memo waarin vragen van de fractie van Ronde Venen Belang over dit onderwerp zijn
beantwoord wordt hierbij betrokken.
7. 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.
8. Sluiting

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

aGenda verGaderinG commissie publieke werken 13 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer J.C.A.M. van Kessel
De stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2012.

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

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 29 maart 2012
a. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik
en Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat
er een gecombineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn
begroot op € 258.000 en een subsidie van € 100.000 is bij de provincie aangevraagd.
Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep
recreanten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en uitvoering gegeven aan het Convenant Groot WilnisVinkeveen.
5. Overige punten
a. Bezuinigingsvoorstellen openbaar groen
In de raad van 2 februari jl is afgesproken om de 12 bezuinigingsvoorstellen groenbeheer in de raadscommissie Publieke Werken aan de orde te stellen. Het onderwerp wordt besproken aan de hand van de memo van
het college over de stand van zaken motie D66: stopzetten operatie kaalslag.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting

aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 8 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 februari 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 2 februari 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012, raadsvoorstel 0005/12
Per 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de Wet werk en bijstand verplicht een verordening op te stellen over de maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen. In deze verordening wordt slechts een
procedureel kader gegeven, de verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verordening worden vastgelegd in de beleidsregels.
4b. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, raadsvoorstel 0002/12
De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor de
komende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten op
het gebied van veiligheid.
5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de
agenda van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

aGenda verGaderinG commissie alGemene bestuurlijke zaken / Financiën
15 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 20.00 uur. Voorzitter: Mw. J. Vonk - Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2012.
agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie adviseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffier
via 0297-291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u
wilt spreken. Als u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.
3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 16 februari 2011
5. Punten voor de raad van 29 maart 2012
a. Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel nr 00/12
In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De
Ronde Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de
Nota Reserves en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen.
6. Informatieuitwisseling
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied
van Algemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7. Sluiting
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ALARMNuMMER 112
www.112.nl

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

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

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

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

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

Mijdrecht - Zaterdag 3 maart is het
tijd voor weer een leuk feestje bij
Immitsj Live. De bands Rattlesnake
Shake en Pro Fools komen de Immitsj op zijn kop zetten.
Pro Fools is een 4-koppige coverband uit de omgeving Woerden. Ze
spelen nummers van onder andere:
BZB, de Heideroosjes, Golden Earring en AC/DC en daarnaast zoals ze dat omschrijven: ‘eigen herrie’. Hun motto luidt: er een feest van
maken met vette alternatieve rocksongs uit de laatste dertig jaar.
Rattlesnake Shake is een oude bekende binnen Immitsj en zorgt gegarandeerd voor een groot feest. Al
meer dan 20 jaar houdt Rattlesnake Shake een ongekende live reputatie hoog. De balans tussen heftig
en hitgevoelig is al jaren een schot
in de roos en de mannen weten van

dIERENHuLp

HUISHOUDEN

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

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

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

Door Flavoring
De lente hangt in de lucht en dus was er afgelopen week het evenement voor de Nederlandse vrouw, de huishoudbeurs. Het schijnt
dat er door miljoenen vrouwen naar uit wordt gekeken, maar kennelijk val ik niet in deze specifieke categorie ‘huishoudvrouw’. Ik kijk er
niet naar uit, het staat niet in mijn agenda, maar vind het fenomeen
wel grappig.

Hotel de Beatrix opent
voor één dag haar deuren
Wilnis - Op donderdag 23 februari opende hotel De Beatrix voor
één dag haar deuren. Dit allemaal
ter ere van de verjaardagen van alle meesters en juffen van de Prinses Beatrixschool. Alle kinderen
kwamen in hun mooiste kleren naar
school. De meester- en juffendag
begon in de klassen met cadeaus
en knutsels voor de leerkracht.
Daarna was er voor de onderbouw
een gezellige spelletjesochtend. In
groepjes gingen zij leuke hotelspelletjes doen zoals tafel dekken, koksmuts maken, borden werpen, hun

eigen hotel ontwerpen en cakejes versieren. De bovenbouw had
een mysterie op te lossen. Alle hotelgasten waren ziek geworden. Iemand had iets in het eten gedaan.
Wie was de dader?
Tussendoor kwamen de serveersters
van de Ouderraad langs met drinken en een lekkere traktatie.
In de middag ging het feest in de eigen groep verder. Aan het eind van
de middag sloot het hotel haar deuren weer en kon iedereen na een
geslaagde feestdag gaan genieten
van een week vakantie.

En net als vele vrouwen voor mij en met mij, heb ik de 67e editie van
de huishoudbeurs dit jaar bezocht. Ik heb me laten verleiden door
een vriendin om mee te gaan op koopjesjacht. Je kunt je natuurlijk
afvragen of het wel echt koopjes zijn, als de entreeprijs om binnen te
komen al 18 euro bedraagt. En als ik de cijfers uit de krant mag geloven, is de omzet van de exposanten gestegen van 19,7 miljoen euro vorig jaar naar 25 miljoen euro dit jaar. Uit een steekproef van de
Huishoudbeurs bleek dat bezoekers gemiddeld voor 101 euro de portemonnee trokken. Als je dit zo leest, geloof je niet dat we in Nederland midden in een recessie zitten.

En er lopen wat mensen rond op zo’n huishoudbeurs. Het blijft een
feest om te kijken naar alle mensen, groepjes vrouwen die lopen te
slepen met trolley’s vol met net aangekochte producten.
Ik heb heerlijk door de hallen geslenterd met mijn vriendin en op deze wijze een leuke dag gehad.
Als nu ook die voorjaar- en schoonmaakkriebels toeslaan bij me, dan
kan ik het achteraf helemaal een geslaagde dag noemen.

Is uw huisdier zoek?

zwANGERSCHAp

Al met al een interessante en
inspirerende avond voor de natuurfotograaf, beginnend en
gevorderd! De lezing is gratis.
Aanmelden is niet nodig. Meer
informatie: tel. 0172-407054.

Ook in de jaren vijftig ging het op de huishoudbeurs om ‘noviteiten’:
om nieuwe en vernieuwde elektrische apparaten die nog sneller, nog
praktischer werkten. Zo was het synthetische vaatdoekje het wonder
van 1951 en zorgden de wasautomaten in 1952 voor grote ogen. (http://www.geschiedenis24.nl)

Als ik naar mezelf kijk, laat ik me niet zozeer verleiden door de zogenaamde koopjes. Nee, ik vind het heerlijk om op de beurs iets heel
anders te doen. Het is mijn ultieme hobby die nooit verveelt, namelijk mensen kijken.

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

link, allebei bioloog én natuurfotograaf, hierover het Handboek Natuurfotografie geschreven. Meer informatie vindt u op
www.centrumvoornatuurfotografie.nl.
Op 6 maart houdt Edo van
Uchelen een lezing over dit onderwerp met uiteraard veel aansprekende foto’s. U kunt op deze avond ook het handboek
aanschaffen. Daarnaast is er
een kleine expositie van de fotowerkgroep van het IVN.

De eerste officiële Huishoudbeurs vond in 1950 plaats in Den Haag,
maar sinds 1955 worden ze steevast in de Amsterdamse RAI gehouden. Daar kunnen huisvrouwen kennismaken met de nieuwste snufjes op huishoudelijk gebied. Het tijdstip van de jaarlijkse expositie
was zeer bewust gekozen: het was de tijd van de voorjaarskriebels.
En die kriebels werden omgezet in vlijtig schoonmaken.

Maar goed, de beurs is dus zeer succesvol en heeft maar liefst
246.998 bezoekers getrokken. De huishoudbeurs draait allang niet
meer om het thema huishouden.
Tegenwoordig is het een grote shopping experience, te vergelijken
met de diverse outlets in ons land. Het leuke van de beurs is dan wel
dat de diversiteit heel groot is, van kleding, tot etenswaren en zelfs de
sexshop heeft er een stand staan.

zORG &
dIENSTvERLENING

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.

Mijmeringen

elk optreden weer een waar spektakel te maken. Afgelopen jaar werd
Rattlesnake Shake uit 1600 bands
door het Nederlandse publiek uitgeroepen tot populairste coverband
van Nederland. De stijl laat zich het
beste omschrijven als ‘Cock Rock’,
rock met ballen dus! De set is opgebouwd rond een mix van pop/rockklassiekers, alle met de nodige jus
overgoten en gemanipuleerd zodat ze het label Rattlesnake Shake
kunnen dragen. Het dak zal kraken
maar niet bezwijken en het publiek
zal met een overgrote glimlach huiswaarts gaan. Het feest vindt plaats
in Immitsj aan Windmolen 75 in
Mijdrecht. Het begint om 21.30 uur
en de entree bedraagt 7 euro. Onder
de 16 jaar heb je geen toegang, legitimatie verplicht.
See you 3 maart @ Immitsj Live!

dierenambulance
tel: 06-53315557.

Inspirerende IVN-lezing
over natuurfotografie
De Ronde Venen - Op dinsdag
6 maart organiseert IVN afdeling De Ronde Venen een inspirerende lezing over natuurfotografie. De lezing wordt gehouden in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis en begint om 20.00
uur.
Vogel- en natuurfotografie is
populair. Voor geslaagde foto’s
heb je geen exotische natuur of
soorten nodig. Maar wel goede
apparatuur, inzicht in composities, veldkennis van planten en
dieren en het allerbelangrijkste:
fantasie. Ook is het belangrijk te
weten hoe je de dieren het beste benadert. Om mensen hiermee op weg te helpen hebben
Edo van Uchelen en Bart Siebe-

Immitsj Live maakt er
weer een groot feest van

Bouw uw eigen BijenBungalow
De Ronde Venen - Help de bijen
en bouw zelf een luxe bijenbungalow. Op zaterdag 17 maart organiseert De Groene Venen in het kader
van de actie NL DOET een workshop Bijenbungalows bouwen. Wilde bijen zijn belangrijk voor de bestuiving van bloemen van groente en fruitbomen. Door diverse omstandigheden gaat het niet zo goed
met bijen. De Groene Venen wil de
bijen daarom een handje helpen.
De workshop wordt gehouden onder de Hooikap van de Zorgboerderij Amstelkade aan de Amstelkade 61 in Wilnis. Iedereen is van harte welkom, ook kinderen vanaf circa
10 jaar (met begeleiding). De workshop is gratis, zal ongeveer twee
uur duren en begint om 10.00 uur.
De deelnemers mogen een bijenbungalow mee naar huis nemen. Er
kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. De aanmeldingen op emailadres degroenevenen@hetnet.
nl worden behandeld op volgorde
van binnenkomst. Vol is vol!
De workshop houdt in dat u een
voorgezaagde bijenbungalow in elkaar zet en vult met bamboestok-

jes, riet en andere materialen waarin de wilde bijen deze zomer hun eitjes kunnen leggen. U moet zelf nog
wel de stokjes zagen en gaatjes boren. De panelen voor de bijenbungalows worden ter beschikking gesteld en voorgezaagd door Bouwbedrijf Mulckhuyse uit Vinkeveen. De
Groene Venen zorgt voor materialen, gereedschap en begeleiding. En
natuurlijk krijgt u tips voor de plaatsing van de onderhoudsarme bijenbungalow in uw tuin.

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood- beigeachtig middelgroot
tam konijn.
Gevonden:
- Vinkeveen, Groenlandkade: zwart-witte kater met witte bef en
pootjes.
- Burg. Des Tombeweg, Abcoude: bruin-beige kat met bruine
ringen in poten en donkere oren.
- Vinkeveen, Waverveensepad: zwart-witte kat met witte bef en
witte sokjes aan voor- en achterpoten; heeft witte vlek op buik.
- De Hoef, Westzijde: rode kater.
- Mijdrecht, Rozenobel: cyperse grijs-zwarte kater.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: kater: rood-oranje met witte bef,
gestreepte staart en witte poten.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.
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Een ecopassage als
aardrijkskundeles
Naast een veilige kruising
voor dieren én automobilisten,
kan een ecoduct nog veel
meer zijn. Dat bewijst de
ecopassage bij de N225 tussen
Elst en Rhenen: de betonnen
palen waar de brug op rust,
zijn uitgegraven uit het zand

van de Utrechtse Heuvelrug.
Hierdoor zijn heel duidelijk de
verschillende aardlagen te zien
waaruit de grond in dat deel van
de provincie is opgebouwd. Zo
krijgt deze ecopassage meteen
een educatieve functie.

Utrechtse natuur voor
ons allemaal
De natuur en het landelijk
gebied in onze provincie
vinden we belangrijk. We
werken daarom hard aan het
realiseren van nieuwe natuur,
het verbinden van bestaande
natuurgebieden en werken mee
aan goede omstandigheden
voor agrarische ondernemers.
We verbinden natuurgebieden

PS

bijvoorbeeld met ecoducten.
Via deze ecoducten kunnen
dieren veilig de weg oversteken.
En dat doen ze ook. Dieren
als boommarters, dassen en
zandhagedissen maken er
dagelijks gebruik van. Ook
grotere dieren steken wel eens
over en komen zo in onze
provincie terecht. In het drukke

Grondbezitters:
‘Let op de gevolgen’

‘Bewoners en landeigenaren
moeten niet de dupe worden’

Herman Graaff, Provinciale Statenlid voor
CDA: “De CDA-fractie heeft in januari
ingestemd met het besluit om voor een
duidelijk beheer te kiezen voor wilde
zwijnen, edelherten en damherten in de
provincie Utrecht. Voor ons is het van
groot belang dat de bewoners en
landeigenaren in het gebied niet de
dupe worden van de overlast die deze

GS

Utrecht is helaas geen ruimte
om wilde zwijnen, damherten
en edelherten onbeperkt toe te
laten: ze veroorzaken schade aan
natuur en landbouwgewassen en
leveren een gevaar op voor de
verkeersveiligheid. Het beperken
van deze diersoorten blijft dan
ook noodzakelijk.
www.provincie-utrecht.nl

dieren veroorzaken. Wij hebben ingestemd
met het toestaan van een beperkt
aantal dieren op de Utrechtse Heuvelrug,
op voorwaarde dat de schade die deze
dieren veroorzaken voortaan volledig
worden gecompenseerd. Ook vinden wij het
belangrijk om in de gaten te houden
of de groei van de populaties niet te
groot is.”

‘Toename aantal dieren
vraagt om keuzes’

Gedeputeerde Bart Krol: “Het beleid
dat in Nederland gevoerd wordt is
succesvol. Het aantal dieren neemt toe.
Een goede ontwikkeling die echter ook
om keuzes vraagt. Bijvoorbeeld rond
grote hoefdieren zoals het wilde
zwijn, het damhert en het
edelhert. Deze verplaatsen
zich niet alleen over de
ecoducten, maar kruisen, net
als reeën, ook zelfstandig de
provinciale wegen. Hierdoor

kunnen ernstige ongelukken gebeuren. Een
aanrijding met een damhert kan een dodelijke
afloop hebben. Ook kunnen deze dieren
schade toebrengen aan landbouwgewassen.
Grote aantallen wilde zwijnen zijn moeilijk te
handhaven in een kleine dichtbevolkte
provincie als Utrecht. Het damhert is
op een enkele plek al aanwezig en mag
daar ook blijven. We kiezen ervoor om
alleen het edelhert zich hier straks
in beperkte omvang nieuw te laten
vestigen. “

Het Utrecht Particulier
Grondbezit (UPG), een
vereniging van particuliere
Landgoederen en
grondeigenaren, heeft de
discussie over het al dan niet
toelaten van het edelhert,
damhert en wilde zwijn
aandachtig gevolgd. “Bij de
voorbereidingen en discussie
rond dit beleid heeft UPG haar
visie ingebracht en aandacht
gevraagd voor randvoorwaarden
zoals verkeersveiligheid,
populatiebeheer een passende
schaderegeling. Niet alleen
voor landbouw maar ook voor
bos- en natuurterreinen en
(cultuurhistorische) parken,”
vertelt Diederik Diepenhorst
namens UPG.
“Wij kunnen ons vinden in
de keuze zoals deze nu door

de provincie gemaakt is: een
nulstand van het wilde zwijn,
een kleine gecontroleerde
populatie damherten op de
plantage Willem III bij Elst en
Rhenen ( met daar buiten een
nulstand door actief beheer)
en een ‘proef’ met een kleine
populatie edelherten.”
Het UPG plaatst echter ook een
kanttekening: “Bij het invullen
van het grote Hoefdierenbeleid,
is de provincie minder
doortastend te werk gegaan en
naar ons idee voorbij gegaan aan
de gevolgen die de aanwezigheid
van deze dieren heeft. We hopen
dat de provincie de verdere
uitwerking en invoering van dit
beleid voortvarend oppakt en
rekening houdt met de inbreng
van UPG.”

In de provincie is
een uitgave van de provincie Utrecht. Aan de
hand van actuele onderwerpen laten we zien waar u
de provincie tegen komt. De volgende editie verschijnt op
14 maart. Meer informatie vindt u op: www.provincie-utrecht.nl
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden gedaan, in
onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die
niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan
ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt
gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

Bescherm de bomen!
De Ronde Venen - In de afgelopen weken is de gemeente De Ronde Venen opgeschrikt
door zowel een ‘operatie kaalslag’ door de gemeentelijke
plantsoenendienst, het vellen
van twee monumentale platanen in Mijdrecht door een particulier bedrijf (zie de Nieuwe
Meerbode, 15 februari jl.) en
onnodige kap door Rijkswaterstaat van o.a. fraaie bomen bij
Fort Nigtevecht.
Waarschijnlijk komt dit slordige
omgaan met het groen in onze gemeente niet uit de lucht
vallen. Een jaar geleden is besloten dat de nieuwe gemeente het beleid moest overnemen
zoals dat in de oude gemeente
De Ronde Venen was ingesteld,
namelijk dat kapvergunningen niet meer nodig waren. Bezwaren tegen deze afschaffing
werden door een meerderheid
in de locale politiek gebagatelliseerd met opmerkingen dat
‘het zo’n vaart niet zal lopen’ en
dat ‘kernen als Mijdrecht geen
monumentale bomen hebben
zoals in Abcoude’. Inmiddels
kunnen we zien wat het resul-

taat is. Nog even en Mijdrecht
heeft inderdaad geen monumentale bomen meer.
Wij roepen dan ook op tot een
beleid dat het groen beter beschermt, een beleid dat het behoud van zoveel mogelijk bomen in onze mooie gemeente tot inzet heeft. Waarschijnlijk
zal dat toch een soort van vergunningsplicht inhouden. In ieder geval is het belangrijk dat
een kapaanvraag een redelijk
aantal weken van tevoren gepubliceerd wordt zodat omwonenden en deskundigen daar
tijdig op kunnen reageren.
In Abcoude is inmiddels een
bomenwerkgroep in oprichting.
Het zou goed zijn als betrokken, groenminnende burgers in
de andere kernen ook dergelijke locale bomengroepen oprichten om mee te kunnen denken met de gemeente en waar
nodig aan de bel te trekken.

Bronsgietworkshop bij Atelier Mark
van Kuppevelt
De Kwakel - Beeldend kunstenaar
Mark van Kuppevelt maakt, al dan
niet in opdacht, bronzen beelden
en gedenktekens zoals urnen. Dat
hij hier zijn gevoel en persoonlijkheid in kwijt kan is duidelijk zichtbaar in zijn prachtige werken. Mark
heeft zijn compleet uitgeruste atelier
op De Banken in De Kwakel. Aangezien Mark zijn inspiratie voor zijn
kunstwerken uit de natuur haalt, is
deze locatie, in de schitterende polder met oer-Hollandse landschap,
voor hem een fantastische plek. Zijn
vrouw Ilse Blesing heeft hier ook
haar werkruimte. Haar veelzijdige
schilderkunst heeft vooral te maken
met haar innerlijke gemoedstoestand. Zo schildert zij lieflijke kleurige portretten, meest van dieren die
terecht kunnen in bijvoorbeeld een
kinderkamer, maar daarnaast grote explosieve schilderijen met abstracte kunst en veel donker. Door
deze creativiteit in haar, beeldhouwt
Ilse daarnaast sinds een paar jaar
ook met groot succes. En dan vooral

hoofden. “Eigenlijk meer markante
mythische koppen”, aldus Mark. Zijn
enthousiasme is aanstekelijk en deze karaktereigenschap kan hij goed
gebruiken voor de bronsgietworkshops die het kunstenaarsechtpaar
ieder eerste weekend van de maand
geeft. Mark steekt van wal: “Bij ons
in het atelier krijg je de mogelijkheid
om in één weekend je eigen bronzen kunstwerk te maken. Op zaterdagmorgen om half tien vertellen wij hoe het weekend eruit komt
te zien en na een mok koffie met
iets lekkers erbij beginnen we meteen met het boetseren met was. Je
kunt al een thema in je hoofd hebben, maar als je nog niet weet wat je
wilt maken dan helpen wij daarbij.
Dat kan iets abstracts zijn of symbolisch. Er zit overigens veel meer
inspiratie en creativiteit in mensen
dan zij zelf vaak denken. Die ontdekking is al leuk.”
Helemaal zelf gemaakt
Omdat de cursus voor maximaal

Chris Duif, secretaris
GroenLinks
De Ronde Venen
Haagwinde 49, Abcoude.
E-mail: drv@groenlinks.nl

acht personen gegeven wordt, kunnen Mark en Ilse hun aandacht goed
verdelen. Na het boetseren van het
beeld, wordt er een uitgebreide
boerenlunch geserveerd. ’s Middags volgt dan het technische gedeelte, namelijk het maken van een
mal met giet- en ontluchtingskanalen. Mark: “Uiteraard helpen wij je
door dit, eigenlijk wel, ingewikkelde
proces heen maar laten de cursisten het overwegend zelf doen. Het
kunstwerk gaat dan om vier uur in
de oven en hier eindigt dan de eerste dag.” De volgende morgen staat
de kunstenaar al vroeg op, om brons
te smelten en de cursisten moeten
uiterlijk om half tien weer aanwezig
zijn om dit brons in de mallen te gieten. Dit nauwkeurig en ambachtelijk
werkje is een spektakel op zich. Tijdens de koffie kan het brons afkoelen. Daarna worden de mallen met
beleid uitgehakt. “Het is voor iedereen afzonderlijk dan net of ze een
surprise krijgen; langzaam komt
hun eigen beeldje tevoorschijn! Uiteindelijk wordt het beeld bijgewerkt,
gevijld, op kleur gebracht en op een
houten zuil geplaatst. Die finishing
touch is heel belangrijk. ”Op deze

zondag zal er opnieuw een lunch
worden geserveerd en tijdens de
gehele workshop heerst er een ontspannen sfeer. Er wordt veel gepraat en gelachen! De bronsgietworkshop is voor alle leeftijden toegankelijk. Een leuk idee voor een
vrijgezellenfeest, teambuilding-uitje, een familieweekend of gewoon
een groep vrienden en vriendinnen
bij elkaar. Voor slechts 295 euro inclusief alle benodigdheden, bezorgen Mark en Ilse je een fantastisch
verzorgd weekend, waar je ook nog
eens een echt kunstwerk aan overhoudt. Tot slot wil Mark nog kwijt:
“Kun je je misschien nog herinneren
van vroeger, dat je als klein kind een
tekening had gemaakt waar je zelf
dan ontzettend trots op was en aan
iedereen wilde laten zien?
Nou, ik garandeer je dat je met dát
ouderwets trotse gevoel ons atelier op zondagmiddag verlaat. Trots
over een beeld dat je helemaal zelf
hebt gemaakt!” Voor meer informatie en data kijk op de website www.
markvankuppevelt.nl Adres: De
Banken 1a, De Kwakel, telefoonnummer 06-54981504.

Klas 2 VLC op maatschappelijke stage
De Ronde Venen - De winter is bijna voorbij, hetgeen betekent dat bijna alle tweede klasleerlingen van
het VeenLanden College het winterdeel maatschappelijke stage hebben gelopen. Wilgen knotten was
voor hen het devies. De enkele klassen die dit nog niet gedaan hebben
zullen dit de komende paar weken
alsnog gaan doen.

Dertigjarige samenwerking

Instituut voor huidverzorging Tête à Tête!
Vinkeveen - Vorige week is door de
directie van BABOR- cosmetics via
de sales-manager aan Ineke de Mari van Instituut voor huidverzorging
Tête à Tête een bokaal met bijbehorende oorkonde uitgereikt vanwege
meer dan 30 jaar partnerschap! Dit
was voor Ineke en BABOR een bijzondere gebeurtenis, omdat in Nederland slechts vijf schoonheidssalons deze eervolle onderscheiding
hebben gekregen.
Het assortiment van BABOR biedt
actieve, luxueuze en verdraagzame
huidverzorgingsproducten, ontwikkeld op basis van natuurlijke werkstoffen en in volstrekte harmonie
met het milieu. BABOR’s producten

voldoen aan de hoogste eisen en
zorgen voor een duurzaam gezond
huidbeeld.
De 30-jarige samenwerking tussen
Instituut voor huidverzorging Tête
à Tête en BABOR levert een schat
aan ervaring, welke symbiose de
klant voorsprong in huidverzorging
en huidverbetering biedt.
Ter gelegenheid van deze feestelijke gebeurtenis heeft Instituut voor
huidverzorging Tête à Tête van 1 tot
8 maart a.s. een speciale kortingsactie. Zie daarvoor de advertentie elders in dit blad. Ineke de Mari en haar team ontvangen u gastvrij
en zullen u vrijblijvend advies geven
over uw huidverzorging.

Vastgelopen woningmarkt?
Mijdrecht - U denkt wel eens aan
een volgende stap in uw wooncarrière, maar door de vastgelopen woningmarkt stelt u uw verhuisplannen uit. U wilt immers eerst de zekerheid dat uw eigen woning verkocht is, voordat u een nieuwe woning koopt. Even rustig blijven zitten
en afwachten tot de tijden wat beter zijn lijkt dan soms ook de beste keuze…
Maar eigenlijk is dit zonde, want
niemand weet dat uw leuke woning
te koop is, terwijl er misschien best
wel mensen zijn die een woning zoals de uwe zoeken… Immers is iedereen die zijn woning te koop heeft
staan op zoek naar iets anders…
Daarom introduceert Vida makelaars de MIX & MATCH woningbeurs.
De woonwensen van iedereen die
plannen heeft om te verhuizen worden verzameld en er wordt gekeken

of er matches gemaakt kunnen worden. Dit hoeft niet altijd één op één
te zijn, maar er kunnen bijvoorbeeld
ook ‘treintjes’ gemaakt worden met
meerdere matches.
Maak daarom kenbaar wat u aan
te bieden heeft en wat u zoekt. Wie
weet wordt er een match gemaakt
en kunt u verder naar uw nieuwe
woning met de zekerheid dat uw
huidige woning verkocht is. De woningbeurs is op basis van no-cure-no-pay. U heeft in feite dus niets
verliezen.
Komende maandagavond 5 maart
wordt er een inloopavond gehouden. Heeft u vragen over de woningbeurs, de woningmarkt of andere specifieke vragen? U bent van
harte welkom tussen 18.00 en 21.00
uur op het kantoor van Vida makelaars og aan de Dorpsstraat 14 in
Mijdrecht.

Recreatie Midden-Nederland
Onder leiding van vrijwilligers van
Recreatie Midden-Nederland gingen de tweede klasleerlingen de afgelopen maanden naar het Bosdijkgebied achter Vinkeveen om daar
wilgen te knotten en elzen te snoeien. De klassenmentor en enkele ouders begeleidden hen erheen en tijdens het snoeien zelf. Voordat deze
activiteit zou plaatsvinden hadden
de leerlingen een introductie snoeien en veiligheid en een uitvoerige
uitleg over maatschappelijke stage

ontvangen in de school.
Harde wind maar niet koud
Tijdens de snoeidag was het onder
anderen Paul van Vlaanderen van
RMN (Recreatie Midden-Nederland) die de leerlingen uitleg gaf en
de organisatie van het snoeien begeleidde. Afgelopen dinsdag was
klas A2a aan de beurt om te gaan
snoeien. Aan de Gageldijk te Portengen arriveerden zij om half tien
in de ochtend, kregen een korte uitleg en gingen vol goede moed aan
de slag. Hard werken was het devies want met de harde westenwind
moesten de leerlingen het vooral
niet koud krijgen. Vol goede moed
werden de elzen aangevallen, ‘per
tweetal een stronk’ zoals Paul het
noemde.
Onderuit
Na enige tijd vielen de eerste takken
op de grond, soms wel acht meter

lang. Het ‘onderuit’ was niet van de
lucht. De leerlingen werden steeds
enthousiaster. Na de eerste stronk
vielen ze een nieuwe aan. Zo heeft
deze klas bijna tweehonderd meter
‘kaal getrokken’.
Tijdens de korte thee- en later de
lunchpauze vertelde Paul iets over
het gebied waar de leerlingen in
werkten. Zo was iedereen verbaasd
te horen dat Mijdrecht ooit aan zee
heeft gelegen en dat de restanten,
te weten verhogingen in het landschap, nog overal te zien zijn (Westerlandweg in Mijdrecht bijvoorbeeld).
Ook was een nieuwtje dat Spengen een verbastering is van Spanje. Vroeger werkten hier Spaanse arbeiders om de moerassen te
bewerken maar ook Demmerik is
een verbastering van Denemarken.
De arbeiders die in Kamerik werk-

ten kwamen uit het Franse Cambrai
en zo had Paul nog mooie dingen te
vertellen.
Kerkhof
De mooiste vraag echter was de
volgende: “Wie ziet hier een kerkhof
liggen”. Niemand wist het antwoord
maar Paul natuurlijk wel. In het weiland achter de Gageldijk ligt een
houtbosje - en dat is raar want de
boeren hadden wel bosjes bij huis
- de zogenaamde geriefhoutbosjes, die belangrijke leveranciers waren van kachelhout. Dit bosje echter bleek een miltvuurbosje te zijn.
Een plaats waar de boer dode koeien (miltvuur is zeer besmettelijk) en
andere dieren begroef. De mond
van begeleiders en leerlingen viel
van verbazing open.
Zo werd deze dag een leerzame dag
met een nog belangrijker doel: ‘Iets
betekenen voor de maatschappij’
door middel van vrijwilligerswerk.

Vlinderfeest
op Jenaplanschool
Vlinderbos
Wilnis - Vrijdag 24 februari was
de laatste ochtend op school
voor de krokusvakantie. Deze
ochtend sloot basisschool Vlinderbos af met een gezellig Vlinderfeest. Alle kinderen, juffen en
begeleiders waren voor dit feest
verkleed naar school gekomen.
Na elkaar in de klas bekeken en
bewonderd te hebben ging de
hele school gezellig hossen in
de hal: in polonaise door de hal
en lekker gooien met serpentines. Nadat alle kinderen bijgekomen waren met wat eten en

drinken konden de kinderen uit
groep 5 t/m 8 de zelfbedachte spelletjes klaarzetten. Toen
alles gereed stond konden de
groepen 1 t/m 4 in groepjes alle spelletjes doen waar ze zin in
hadden.
Het was erg gezellig met dropveter eten, sjoelen, ballonscheren en nog veel meer. Heel erg
spannend waren de spookhuizen. De gezellige ochtend was
weer snel voorbij en de krokusvakantie kon beginnen.
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Kinderen van Hoflandschool hebben
een geweldige carnavalsmiddag
Mijdrecht - Vorige week vierden
alle kinderen van de Hoflandschool
carnaval. Het thema van dit jaar was
‘beestenbende’.

“We zijn onderdeel van
het gezicht van Mijdrecht”
Mijdrecht - Dat ondernemers
niet bereid zijn te investeren in
hun bedrijfspand, is een misverstand. Neem de Walraven Group
uit Mijdrecht. Daar werd kort geleden de laatste hand gelegd aan de
renovatie van hun hoofdkantoor in
Mijdrecht. ‘Dit pand laat zien waar
we voor staan: kwaliteit, continuïteit
en maatschappelijk betrokken,’ zegt
Léon Raadschelders, Area Operation Manager.
Raadschelders enthousiaste verhaal staat in een nieuw boek van de
KvK Midden-Nederland met de titel: “Het ideale moment om de boel
op te knappen“. Dit boek wordt op
7 maart in een speciale bijeenkomst
in Woerden gepresenteerd en bevat een bundeling verhalen van ondernemers uit het Groene Hart die
de afgelopen jaren fors investeer-

den in renovatie of nieuwbouw van
hun bedrijfspand. Naast de Walraven Group komen ook andere
Mijdrechtse bedrijven hier aan het
woord, zoals bioTRADING, Smit&
Dorlas, Homan Elektrotechniek en
Van Walraven Bouw- en Installatiematerialen.
Efficiënte logistiek
De renovatie van het hoofdkantoor
bij de Walraven Group was nodig
om de uitbreiding in activiteiten en
de interne logistiek efficiënter te organiseren. ‘Door de onophoudelijke toename van activiteiten waren
afdelingen, magazijnen en opslagruimtes niet langer optimaal op elkaar afgestemd. Interne transporten duurden langer dan gewenst en
strikt nodig.’ De oplossing - een interne herverkaveling - zorgt inmiddels voor een gestroomlijnd produc-

tieproces. ‘Bovendien zijn alle eenheden nu onderdeel van één hoofdkantoor en is er samenhang in ontwerp, bouw en inrichting.’ Daarbij
valt de hoge kwaliteit in afwerking
op. Een bewuste keuze, legt Raadschelders uit. ‘Onze ligging grenst
aan de oude kern van dit dorp. Als
onderneming maken we dus onderdeel uit van het gezicht van
Mijdrecht. Dat verdient onze zorg
en aandacht.’
Uitnodiging
De presentatie van dit ondernemersboek is op 7 maart a.s. ’s middags bij De Leeuw Interieurbouw in
Woerden, op bedrijventerrein Honthorst. Wilt u hierbij aanwezig zijn?
Meldt u dan aan bij Peter Ewalts (06
33817852 / peter.ewalts@kvk.nl). U
kunt ook via hem in het bezit komen
van dit boek.

’Kinderen helpen kinderen’
en Passage Mijdrecht
Mijdrecht - Vorige week donderdag
hield Passage afdeling Mijdrecht
haar jaarlijkse jaarvergadering. Na
het huishoudelijke gedeelte en de
cijfertjes was het tijd voor een bestuurswisseling: na zes jaar in het
bestuur namen ze afscheid van hun
eerste secretaris Wil de Ruiter.
Vol enthousiasme en met heel veel
inzet heeft zij het secretariaat van
de Passage afdeling gedaan. Met
een vrolijk lied en een prachtige bos
bloemen werd zij voor al haar werkzaamheden bedankt.
Na de pauze was Paulien van der
Veen te gast. Zij is de motor achter de knutselclub ‘Kinderen helpen kinderen’. Elke woensdagmiddag komen kinderen vanaf 6 jaar bij
haar thuis om samen leuke knutselspulletjes te maken. Deze werkjes worden verkocht o.a. op braderieën en de opbrengst is voor het Liliane Fonds. Dit fonds helpt kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. Naast de kinderen zijn
natuurlijk ook hun ouders en oma’s
en opa’s welkom om zich in te zetten voor het goede doel.

Bijzondere wijze van betonstorten onder de Amstel
Regio - De aanleg van de nieuwe
N201 tussen Hoofddorp en de Amstelhoek door de provincie NoordHolland bestaat uit een aaneenrijging van kleine en grote bouwwerken. Een van deze zogeheten kunstwerken is het Aquaduct onder de
Amstel bij de gemeenten Uithoorn
en De Ronde Venen. Op dit moment
wordt het onderwaterbeton voor dit
aquaduct onder de Amstel gestort.
De bouw aan het aquaduct onder de Amstel vordert gestaag. In
de bouwkuip aan de Utrechtse zijde van de Amstel wordt onder water

het beton gestort voor de vloer van
het aquaduct. Dit gebeurt met behulp van een betonpomp. Het vloeibare beton gaat vanuit deze pomp
via een lange arm de Amstel in. Met
een lengte van 62 meter, wordt hier
gebruik gemaakt van de langste
arm van Nederland.
Als het beton is gestort en uitgehard, kan het water uit de bouwkuip
worden gepompt. Hierna wordt verder aan dit deel van het aquaduct
gewerkt. Volgens planning wordt
het aquaduct onder de Amstel eind
2013 opgeleverd.

Kennismakingslessen
tennis bij TVM
Mijdrecht - Lijkt het u ook leuk om
te tennissen, maar wilt u eerst even
uitproberen of het iets voor u is?
Dan kunt u deelnemen aan de kennismakingslessen die Tennis Vereniging Mijdrecht organiseert! Er zijn
zowel lessen voor kinderen als voor
volwassenen:
Kids tennis 5–8 jaar zaterdagochMevrouw Van der Veen en één van
haar medewerksters hebben de leden van Passage veel over hun
werk verteld en er werden ook deze
avond spullen te koop aangeboden
waar veel belangstelling voor was.
Als u meer wilt weten over de knut-

selclub ‘Kinderen helpen kinderen’, kijkt u dan even op de site:
kinderenhelpenkinderen.gethost.nl
Deze zeer geslaagde avond werd
afgesloten met een hapje en een
drankje.

Koreaanse Samsung topman
bezoekt Koeleman Elektro
Mijdrecht - Vorige week woensdag
ontving elektrozaak Koeleman uit
Mijdrecht een van de topmannen
van Samsung Electronics uit ZuidKorea. De heer Gee-Sung Choi, Vice Chairman & CEO van Samsung
Electronics, deed twee dagen Nederland aan. De topman wilde met
eigen ogen zien hoe succesvol
Samsung in Nederland is. Met zijn
bezoek aan Koeleman Elektro in
Mijdrecht zag hij dat de elektrozaak
het merk Samsung op heel professionele wijze presenteert Ook ervoer hij dat Koeleman Elektro met

Alle kinderen, hulpouders en teamleden waren verkleed als dier. In de
klassen waren door de leerkrachten verschillende spelletjes bedacht
en uitgezet die met dieren te maken hadden. Zo was er een levend
ganzenbord, een dierenquiz, ezeltjeprik en nog veel meer. De ouderraad
zorgde voor een gezellig kraampje
met limonade en (dieren)snoepjes.
Na de spelletjes waren er optredens
die werden gedaan door de kinderen en het team.
Om drie uur gingen de kinderen
moe en voldaan van alle gezelligheid weer naar huis.

veel enthousiasme inspeelt op nieuwe ontwikkelingen en er alles aan
doet om klanten meer dan tevreden
de deur uit te laten gaan.
‘Door onze persoonlijke benadering
en onze expertise kunnen wij onze
klanten een persoonlijk advies geven. Wij zorgen ervoor dat mensen
producten kopen die bij hun wensen passen. En dat levert zichtbaar tevreden klanten op, die graag
bij ons terug komen’, vertelt Peter
Koeleman.
Bezoek van Samsung had Peter
Koeleman vanzelfsprekend al eer-

der gehad. Maar dat hij ooit een
topman van Samsung in zijn zaak
aan de Genieweg in Mijdrecht zou
ontvangen, had hij niet verwacht.
‘Toen het telefoontje kwam dat GeeSung Choi onze zaak zou komen
bezoeken, waren we zeer vereerd.
We hebben direct de winkel vernieuwd met nieuwe wanden om de
Samsung TV’s nóg beter uit te laten komen. Ik ben er trots op dat wij
het visitekaartje mochten zijn van
de Nederlandse elektrozaak die met
zijn tijd meegaat.’

tend 10.00–11.00 uur, start 10 maart
Kids tennis 9–12 jaar zaterdagochtend 11.00–12.00 uur, start 10 maart
Volwassenen dinsdagavond 20.00–
21.00 uur, start 6 maart
De kosten voor 4 weken Kids tennis
bedragen 20 euro. Deze lessen worden gegeven in de tennishal achter De Meijert. De kosten voor de 4

N201+
De werkzaamheden maken onderdeel uit van de omlegging van de
N201 in het gebied tussen Hoofddorp en de Amstelhoek. In het
N201+ programma werkt de provincie Noord-Holland samen met de
gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,
De Ronde Venen, Haarlemmermeer
en Uithoorn. De omlegging van de
N201is hard nodig om dit economisch belangrijke gebied rondom
Schiphol vitaal te houden. De nieuwe weg verbetert de leefbaarheid,
bereikbaarheid en verkeersveiligheid in het gebied.
lessen voor volwassenen bedragen
10 euro. Deze lessen worden op de
buitenbanen van TVM gegeven. De
trainer heeft leenrackets beschikbaar. Voor meer informatie en opgeven kan men contact opnemen
met Auke Ykema, tel. 065137723
of 0297-282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com
Besluit u na afloop om door te
gaan met deze leuke sport? U kunt
zich aanmelden als lid op www.
tvm-mijdrecht.nl . Daar vindt u ook
meer informatie over deze gezellige
vereniging.

Bedrijfscompetitie tennis

Rabobank wint spannende
ontmoeting met Van Walraven
Mijdrecht - Vrijdag 24 februari
stond er een ontmoeting in poule B
van de bedrijfscompetitie van Tennishal De Ronde Venen op het programma. Rabobank 1 moest het opnemen tegen Van Walraven. Rabobank 1 had na de 16-0 nederlaag
van de vorige speelronde iets recht
te zetten. Van Walraven speelde de
vorige ontmoeting in de voorronde poule met 8-8 gelijk tegen Rabobank 2. Het team van Rabobank
had een paar meer games gehaald
dan van Walraven en was hierdoor
de winnaar. Het beloofde weer een
spannende strijd te worden omdat Van Walraven en Rabobank 1 in
poule B met een verlies waren begonnen. Om 19.00 uur startten op
baan 1 en 2 de wedstrijden tussen Van Walraven en Rabobank 1.
Op baan 1 nam Van Walraven meteen de leiding en kwam op een paar
games voorsprong. Het koppel van
de Rabobank kwam steeds beter
in de wedstrijd waardoor de achterstand langzaam verdween. Toch
was het Van Walraven dat de wedstrijd met 10-5 won. Op baan 2 was
het team Rabobank 1 dat goed uit
de startblokken kwam en won het
team overtuigend met 11-3.
Gewisseld
Het tweede uur werd er gewisseld
van baan en tegenstander. Rabo-

bank 1 ging fel van start en pakte
op baan 2 meteen een voorsprong.
Deze voorsprong werd gedurende
het uur steeds verder uitgebouwd.
Het koppel van Van Walraven stelde alles in het werk om terug in de
wedstrijd te komen maar het koppel
van de Rabobank was simpelweg te
sterk. Na een uur stond er 13-2 op
het bord in het voordeel van Rabobank 1.
Van Walraven moest de wedstrijd
op baan 1 nu wel winnen om er nog
een gelijkspel uit te kunnen slepen.
Vanaf het begin was het een spannende wedstrijd. Een wedstrijd die
eigenlijk tot het einde op een gelijkspel leek af te gaan. Dit was een
wedstrijd die in de A poule niet had
misstaan, misschien wel een wedstrijd die tot één van de beste bedrijfscompetitiewedstrijden van de
hele competitie behoorde.
Dagwinnaar
Doorpriemende services waarvan
vele aces gecombineerd met agressief netspel waarbij niemand elkaar
een duimbreed toegaf. In de laatste
10 minuten was het toch Van Walraven dat de langste adem had en
won met 10-7. Dit betekende voor
de einduitslag een gelijke totaalstand van 8-8. Maar omdat Rabobank 1 net een paar games meer
haalde dan Van Walraven, was Ra-

bobank 1 toch nipt de dagwinnaar
geworden. Op 9 maart is de Rabobank battle. De volgende ronde in
Poule B wordt op vrijdag 9 maart
gespeeld. S.T. Baembrigde neemt
het dan op tegen Van Walraven. En
de beide teams van de Rabobank
komen tegenover elkaar te staan in
deze heuse battle.
De wedstrijden starten om 18.30
en 19.00 en zijn voor iedereen gratis te bekijken aan de Doctor J. van
der Haarlaan 3 in Tennishal De Ronde Venen.

Bingo bij
Amstelhoek
Amstelhoek - U kunt komende zaterdag 3 maart weer gezellig bingoen bij Buurtvereniging Amstelhoek.
De avond begint om 20.00 uur en de
zaal is open vanaf ongeveer 19.00
uur. Er zullen weer 10 ronden gespeeld worden met vele mooie prijzen. De entree en het eerste kopje koffie zijn gratis. Afgelopen keer
waren er 103 bezoekers. ’n Prima
aantal! De organisatoren rekenen
uiteraard weer op zo’n grote opkomst, u bent van harte welkom!
Tot ziens op zaterdag 3 maart aan
de Engellaan 3a.
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Schrijfster Margriet de
Moor in De Boei

Juwelier Ed Koek:

“Oud goud en unieke
juwelen zijn veel geld waard”
Mijdrecht - Juwelier Ed Koek, juwelenmakelaar, specialist in trouwringen, unieke sieraden en bijzondere horloges kan er niet genoeg op hameren dat ‘oud en liggend goud’ vandaag de dag heel
veel geld waard is. Hij bedoelt daarmee (oude) gouden sieraden, zoals hangers, kettingen, (trouw)ringen, gouden horloges, versleten
of delen daarvan, in welke karaat
dan ook die niet meer worden gedragen. Maar ook gouden munten, kronen of tanden. Veelal liggen die ergens in een juwelenkistje of kluis opgeborgen, vergeten of
waar niet naar wordt omgekeken.
Ze kunnen een kapitaal in goudwaarde vertegenwoordigen! Waarom wordt er door de eigenaar (of
nabestaanden) niets mee gedaan,
zo vraagt hij zich af? Nog nooit was
de goudprijs zo hoog. Die schommelt momenteel rond de 1.700 US
dollar per troy ounce (= 31,1 gram).
“Het is voor iedereen tijd om eens
in alle kasten en laden te kijken, of
er ergens nog ‘oud goud’ ligt. Misschien vergeten sieraden of erfstukken uit grootmoederstijd. Is dat het
geval, kom er mee naar ons toe voor
een (gratis) taxatie,” nodigt Ed Koek
uit. “Het hoeft helemaal niet zo te
zijn dat ze dan voor het goud wat
er aan zit ‘gesloopt’ moeten worden.
De mogelijkheid bestaat ook om juwelen via een speciale website van
ons te koop aan te bieden. Wij hebben een dergelijke website nu bijna
een jaar lang in gebruik en er blijkt
heel veel belangstelling te bestaan
van derden die zoeken naar een bepaald type gouden sieraad. Vooral als blijkt dat het nergens meer in
die setting te koop is omdat het niet
meer wordt gemaakt, willen liefhebbers daar best een mooie prijs voor
betalen als dat nu juist het sieraad
is dat ze zoeken. Dan komt het weer
in omloop, is de koper heel blij en
houdt de verkopende partij er een
aardig bedrag aan over. Dat is beter dan het maar in een donkere la
of kast te laten liggen. Bovendien levert verkoop als geheel meer op dan

wanneer het als ‘sloopgoud’ wordt
aangeboden. Want vaak is het zonde om een prachtig gouden sieraad
te slopen om daarvan dan weer iets
anders te maken. Bovendien is dat
weer heel duur. Dat moet worden
voorkomen. Wij hebben hele goede
ervaringen met de website en onze
klanten met ons. Wie zich wil oriënteren doet er goed aan de site www.
juwelenmakelaar.nl eens te bekijken. Daar staan heel veel mooie sieraden en juwelen op die worden
aangeboden.”
‘Win-win-winsituatie’
Vanwege de schrikbarend hoge
goudprijs is de handel in nieuwe
gouden sieraden nagenoeg tot stilstand gekomen. Reden om bestaande gouden sieraden en die waar
goud onderdeel van uitmaakt, eens
tevoorschijn te halen. Ed: “Tenzij je
er zo aan gehecht bent dat je het
niet kwijt wilt, maak het dan te gelde. Kom er mee naar ons toe om het
te laten zien en om de waarde vast
te stellen. Samen kan dan besloten
worden hoe te handelen: ofwel op
de website te koop aanbieden, of
dat wij het innemen als ‘sloopgoud’
waarvoor men in ruil een mooi bedrag aan geld krijgt. Dat kan in contanten maar we kunnen het geld
op verzoek ook via een bankrekening overmaken. Voor alle drie partijen is er dus een ‘win-win-winsituatie’ mogelijk. Wat er op de website
aan sieraden en juwelen wordt aangeboden is uniek in Nederland. De
sieraden zijn bovendien verzekerd
als die hier voor taxatie en dergelijke korte tijd in huis zijn. Kortom,
het is een eigentijdse manier om uw
sieraden en juwelen onder de aandacht te brengen en te verhandelen,” zo laat Ed Koek weten.
Wie meer wil weten over het aanbieden c.q. verkopen van zijn/haar oude gouden sieraden en juwelen kan
behalve oriëntatie op de website
ook even rechtstreeks bellen met Ed
Koek voor meer informatie: tel. 0653811601.

Opleiding MusicKidz bij
VIOS gaat door
Mijdrecht - Afgelopen vrijdagavond vond in clubgebouw De Notenkraker onder grote publieke belangstelling een bijzondere MusicKidz-les plaats. In deze les lieten de
kinderen aan hun ouders, opa’s en
oma’s, broertjes en zusjes zien en
horen wat zij in 20 lessen van een
uur allemaal geleerd hebben. Aan
het einde kregen alle 16 MusicKidz
uit handen van de juffen Sabina en
Joyce een mooi diploma en ging de
groep nog even gezellig op de foto.
Sinds een aantal jaren is het voor
kinderen vanaf 7 jaar mogelijk om
een gratis muziekopleiding te volgen bij muziekvereniging VIOS. Met
een uitgebalanceerd lespakket krijgen de kinderen in een half jaar tijd
een goed beeld van muziek maken,
noten lezen, instrumenten bespelen
en worden een aantal basisvaardigheden aangeleerd. De lessen beginnen in september en eindigen in februari. De opleiding is gratis door
een bijdrage uit het Rabo Dichtbij-

fonds. Dit jaar is de opleiding voor
het eerst met 7 lessen verlengd
tot aan de zomervakantie. Daarmee overbrugt VIOS de anders lange periode tot september wanneer
de vervolglessen en andere opleidingen starten. Kinderen die daar
oud genoeg voor zijn kunnen dan
in september met les op een blaasof percussie-instrument beginnen.
Kinderen die daar nog te jong voor
zijn kunnen naar de blokfluitklas of,
en dat is dit jaar voor het eerst, kunnen deelnemen aan “MusicKidz het
vervolg”. Hier gaan de kinderen gericht aan het werk met specifieke
blaas- en slagwerkinstrumenten en
wordt de muzikaliteit in algemene
zin verder gevormd.
Het MusicKidz project wordt gecoordineerd door Sabina Hoogerdijk.
Ook voor aanmeldingen kunt u bij
haar terecht. Zij is bereikbaar via
musickidz@vios-mijdrecht.nl of telefoonnummer (0297) 242343.

Thema ‘ruimte’ op
Jenaplanschool Vlinderbos
Wilnis - Op Jenaplanbasisschool
‘Vlinderbos’ weten de kinderen inmiddels van alles over het zonnestelsel, de raketten en André Kuipers. Dit komt doordat er de afgelopen weken met alle kinderen is gewerkt aan het thema ‘de ruimte’.
Wanneer een ruimtewezentje genaamd Ofu allerlei brieven op
school achterlaat met daarin vragen om hulp kun je niet anders dan
proberen antwoorden te vinden op
deze vragen. Gelukkig kwam Roland Taams van het Holland Space
Center op school om de kinderen
heel veel te vertellen en te helpen
met die vragen. En als je dan in de

avond naar school mag komen om
de sterren te bekijken is dat wel helemaal fantastisch en gaat het project echt leven! Uiteindelijk hebben
de kinderen Ofu kunnen helpen en
konden zij zich voorbereiden op de
presentatie voor alle ouders aan het
eind van de projectweken. De ouders werden getrakteerd op een
dans door aliëns, er was een aflevering van ‘de ruimte draait door’,
een toneelstukje rondom een zelf
gebouwd ruimteschip en nog heel
veel meer. De leerkrachten hebben
gemerkt dat dit thema de kinderen heel erg aansprak, een zeer geslaagd project dus!

Vinkeveen - Venen Literair ontvangt vrijdag 16 maart schrijfster
Margriet de Moor. Zij komt naar De
Boei aan de Kerklaan 32 voor een
lezing over eigen werk en zal vragen beantwoorden en boeken signeren. Aanvang 20.00 uur. De alleen
in voorverkoop te krijgen toegangskaarten kosten 7,50 euro en zijn te
koop bij de Openbare Bibliotheken
in Vinkeveen, Wilnis en Mijdrecht,
maar ook bij The Readshop in Vinkeveen en boekhandel Mondria in
Mijdrecht. Aanvang van de verkoop
van de kaarten is vrijdag 2 maart.
De in 1941 in Noordwijk geboren
Margriet de Moor studeerde aan
het Koninklijk Conservatorium in
Den Haag piano en solozang. Eind
jaren zeventig studeerde ze kunstgeschiedenis en archeologie aan de
Universiteit van Amsterdam. Zij las
veel totdat ze besloot zelf de pen ter
hand te nemen en fulltime schrijfster te worden. Na een aantal verhalen en novellen verscheen in 1991
haar debuutroman ‘Eerst grijs dan

Proostdijschool met
carnaval op vossenjacht
Mijdrecht - De kinderen van de
Proostdijschool hebben vorige week
dinsdagmiddag carnaval gevierd.
Iedereen mocht die middag verkleed naar school komen. De kinderen van groep 8 hadden zich aangeboden om als ‘vos’ verstopt te gaan
in de wijk en het park bij de school.
De kinderen van groep 1 tot en met
7 gingen in groepjes onder begelei-

ding van ouders of leerkrachten op
zoek naar de vossen. Dit leverde een
vrolijk geheel op in de wijk van zoekende smurfen, dieren en figuren
uit sprookjes en tekenfilms.
Verder werd er gedanst op carnavalsmuziek en kregen de kinderen
iets lekkers. Al met al een vrolijke
middag waarbij iedereen heeft genoten.

Landenproject voor leerlingen
basisschool de Pijlstaart

Tuin weer netjes opgeknapt
Vinkeveen - De tuin bij Kleinschalig Groeps Wonen 2, bouwdeel 3 van Zuwe Maria-Oord is onlangs opgeknapt. De werkzaamheden zijn gratis uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Fronik B.V.
uit Mijdrecht. Zij zijn al meer dan
50 jaar werkzaam op de markt van
grond,- water- en wegenbouw in de
provincies Noord- en Zuid Holland
en Utrecht. De bewoners van de
Groeps Wonen 2 van Zuwe MariaOord kunnen nu weer buiten zitten,

zeker nu het voorjaar in aantocht is.
Zowel de bewoners als de personeelsleden zijn hier erg blij mee.
Leden van de Cliëntenraad De Ronde Venen zijn hierbij intensief betrokken geweest en hebben een
groot aandeel in de totstandkoming
gehad, samen met de facilitair manager van Zuwe Maria-Oord. Uit
dankbaarheid voor de werkzaamheden hebben zij wijn en een taart
aangeboden aan de heer Fronik en
zijn personeel.

Vinkeveen - Twee weken lang zijn
de leerlingen van de Pijlstaartschool
bezig geweest met een landenproject.
Dit project was opgezet door stagiaire Evelien Dros die voor haar eindopdracht van de opleiding Sport en
Bewegen in Amsterdam, een project op een basisschool moest organiseren.
Omdat juf Evelien stage loopt bij
gym heeft zij bedacht een landenproject te organiseren. Tijdens de
gymlessen hebben de kinderen de
sporten van het land gekregen. In

Mijdrecht -Komende zaterdag 3
maart organiseert het ROM-koor
weer een ROMmelmarkt. De ROMmelmarkt wordt gehouden in het
oude pand van Rijkenberg aan Bozenhoven nr. 63. U bent van harte
welkom tussen 10.00 uur en 15.00
uur. Er is natuurlijk weer van alles
te koop: snuisterijen, boeken, CD’s,
glas- en aardewerk, kleding en ga
zo maar door. Ook is er weer een
koffie- en theehoekje waar u voor
weinig geld even kunt uitrusten van
uw speurtocht tussen de oude spullen onder het genot van een kopje
koffie of thee met een stuk eigen-

gebakken taart. En evenals vorige
keer is er weer een kleurrijke prijzenboom waaraan vele roosjes hangen en waarin meer dan 250 prijzen
zijn verborgen. Voor één euro per
stuk mag u zelf uw roosje plukken.
De opbrengst is bestemd voor de
uitvoering van de ‘Night of the
ROM’s’ op zaterdag 21 en zondag
22 april a.s. Dan zal het ROM-koor
een spetterende uitvoering verzorgen met medewerking van Dansschool Nicole en een groot aantal blazers. Uiteraard vormt zang de
hoofdmoot. Dus heel wat om naar
uit te kijken!

de klassen zijn de kinderen met een
vragenboekje en knutselwerken bezig geweest. Op donderdag 23 februari werd dit project afgesloten
met een tentoonstelling en proeverij van alle landen. Alle ouders waren deze middag uitgenodigd om de
landen in de klassen te bekijken en
de hapjes uit de landen te proeven.
Het was een gezellige middag waaraan de leerlingen en leerkrachten
veel plezier beleefd hebben.
We wensen juf Evelien succes met
het afronden van haar opleiding.

Interkerkelijk Koor United
gaat nieuwe CD opnemen
Uithoorn - Ben je een liefhebber
van mooie muziek en vind je het
leuk om met een groep enthousiaste mensen samen te zingen?
Het Interkerkelijk koor United gaat
zich dit voorjaar voorbereiden op de
opname van een nieuwe CD.

ROM-koor rommelt
zaterdag geld bij elkaar!

wit dan blauw’. Hiervoor kreeg zij
de AKO Literatuurprijs 1992. In de
door de Volkskrant uitgegeven serie
‘De beste debuutromans’ verscheen
deze roman onlangs in herdruk. De
dertigste druk! Andere succesvolle romans zijn ‘De virtuoos’uit 1993,
‘Hertog van Egypte’(1996) en ‘ZeeBinnen’ ( 1999).
Het liefdesverhaal ‘Kreuzersonate’ kwam in 2001 uit. De emoties in
dit laatste wederom zeer succesvolle verhaal worden opgeroepen door
wat de personages zien, door wat
ze niet kunnen zien en vooral wat
ze horen en gaat dan ook over een
blinde muziekcriticus. In 2005 zag
‘De verdronkene’ het licht. Een verhaal van twee zussen tegen de achtergrond van de watersnoodramp
1953.
Voor ‘De schilder en het meisje’ uit
2010 duikt de Moor in de vaderlandse geschiedenis. Zij is daarbij geïnspireerd door de terechtstelling in
1664 van Elsje Christiaens op de
Dam in Amsterdam.

Het koor bestaat uit zo’n 50 zangers
en zangeressen uit de regio Amstelland. Onder deskundige leiding
van dirigent Rob van Dijk wordt een
prachtige collectie kerstmuziek in-

gestudeerd, variërend van gospel
tot licht klassiek.
Nieuwe leden welkom
Voor dit project zijn nieuwe leden
van harte welkom om mee te repeteren en mee te zingen bij de opname van de CD. United repeteert elke
maandagavond van 20.00 tot 22.00
uur in kerkgebouw De Schutse aan
De Merodelaan (winkelcentrum Zijdelwaard).
Meer informatie via de website
www.koor-united.nl

Stille Omgang door het
hartje van Amsterdam
Regio - Nadat het Mirakelwonder
in 1345 in Amsterdam had plaatsgevonden is de traditie ontstaan
dit eucharistisch wonder ieder jaar
te gedenken. Door het houden van
een stille bedetocht door het hartje
van Amsterdam met een Eucharistieviering in één van de Amsterdamse kerken herdenkt men ieder jaar
dit wonder. Deze bedetocht staat ieder jaar in het teken van een the-

ma ter overdenking. Dit jaar luidt het
thema: ‘Passie voor Eucharistie’.Treffend en passend zijn de woorden
van Christus: “Wie mijn vlees eet en
mijn bloed drinkt heeft eeuwig leven
en Ik zal hem uit de dood opwekken
op de laatste dag”.
Aanmelden bij: W. van Tol, Gerberalaan 2, tel: 0297-560924 of T. van der
Hoorn, Vrouwenakker 8b, tel: 0297568640. De kosten zijn 15,- euro p.p.

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.

ACTIVITEITEN INSTELLINgEN
MAAND MAART
gERARDUS MAjELLA

Vaste activiteiten:
Elke di mo stoelgym
10.30 u
Elke woe mo handwerken
met het Rode Kruis 9.30 u
Elke oneven week
zingen o.l.v. dhr. Regeling
10.30 u
Elke even week
woe fotoclub o.l.v. Jan
Woud
Elke do Rozenkransgebed
9.45 u
Ma 5 mrt 10.00 u
Modeshow Meijssen
Ma 5 mrt 14.00-16.00 u
Kaarten
Ma 5 mrt 19.00 u
Zingen met elkaar
Di 6 mrt 15.00 u Sjoelen
Woe 6 mrt 15.00 u
Bloemschikken
Do 8 mrt
Optreden theater
Voorstelling Groene Zeep
en mariakaakjes
Ma 12 mrt 19.00 u
Zingen met elkaar
Di 13 mrt 15.00 u Bingo
Woe 14 mrt 10.00 u
Zingen o.l.v. dhr. Regeling
Do 15 mrt 15.00 u
Filmmiddag
Ma 19 mrt 19.00 u
Zingen met elkaar
Di 20 mrt 15.00 u Sjoelen
Ma 26 mrt 19.00 u
Zingen met elkaar
Di 27 mrt 12.30 u
Themamaaltijd Lente
Di 27 mrt 15.00 u Sjoelen
Woe 28 mrt
Zingen o.l.v. dhr. Regeling
Programma onder
voorbeh.

MARIA-ooRD

Do 1 mrt 14.00 u
Filmvoorstelling in
Cinema Plus
Do 8 mrt 14.00-16.00 u
Borrelmiddag met muziek
van Wim Holla
Woe 14 mrt 10.30 u
Open podium Jozefschool
za 17 mrt
Open dag in de zorg,
Koffieconcert licht klassiek
programma
Do 22 mrt 14.00-16.00 u
Borrelmiddag met Ger
Dijkshoorn
Vr 23 mrt 10.15 u
Fa. Doorduyn komt met
kleding en modeshow
Di 27 mrt 14.00 u Bingo

NIEUW AVoNDLICHT

Vaste activiteiten:
Ma morgen 10.30 u
zingen rond de piano
Ma middag 14.30 u
reminisceren
Di avond 19.00 u
activiteit in de koepelzaal
Do middag 14.30 u
naar de markt of bewegen
Do avond 19.00 u
muziekavond
Vr morgen 10.45 u
bewegen
Eerste vr v/d maand
15.00 u Eucharistieviering
overige vr.dagen 15.00 u
weeksluiting
Maandag 5
Oudhollandse spelmiddag
14.30 u
Dinsdag 6
bloemschikken 14.30 u
Dinsdag 6
Theatervoorstelling 19.00 u
Maandag 12
Oudhollandse spelmiddag
14.30 u
Dinsdag 13
Themamaaltijd Lente
12.30 u
Dinsdag 13 Bingo 19.00 u
Maandag 19
Oudhollandse spelmiddag
14.30 u
Dinsdag 20 creatief
14.30 u
Dinsdag 20
Filmavond 19.00 u
Donderdag 22
Zingen met Shalom 10.00 u
Maandag 26
Oudhollandse spelmiddag
14.30 u
Dinsdag 27 Bingo 19.00 u
Donderdag 29
Zing mee met Shalom
10.00 u. Programma onder
voorbehoud

zUIDERHof

Vaste activiteiten
Di morgen 10.30 u
knikkerbaan, sjoelen en
rummicub
Do morgen 10.30 u Spel
Do 19.00 u
Zingen in Zuiderhof

Vr middag 15.00 u
Bibliotheek
Vr middag 16.15 u
Weeksluiting
Do 1 mrt 14.30 u
Zingen rond het orgel
Do 1 mrt 14.30 u
manicure
Vr 2, 9, 16, 23 en 30 mrt
10.30 u Creatief
za 3, 17 en 31 mrt 19.00
u Filmavond
Ma 5 mrt 14.30 u
quizmiddag
Di 6 mrt 14.30 u Bingo
Woe 7 en 21 mrt 10.30 u
Zingen /Beauty
Woe 7 mrt 14.30 u
Bloemschikken
Woe 7 mrt 14.30 u
Knikkerbaan
Do 8 mrt 14.30 u
Theatervoorstelling
Groene zeep en
Mariakaakjes
Ma 12, 19, 26 mrt 14.30 u
Spelmiddag
Di 13 en 27 mrt 14.30 u
Bewegen
Woe 14 en 28 mrt 10.30
u Schilderen
Do 15 mrt 14.30 u
Koersbal
Do 15 mrt 17.30 u
Soepavond
Di 20 mrt 12.30 u
Themamaaltijd Lente
Do 22 mrt 14.30 u
Modeshow H & A mode
Do 29 mrt 14.30 u
Spelmiddag. Programma
onder voorbehoud

SAMENWERKINgEN

Alzheimer Café
Het thema van de
avond op 14 maart
is: “Hoe ga je om met
gedragsveranderingen?”
Alles waar je het hoofd bij
moet houden kost iemand
met dementie extra inspanning. Meestal ontdekt de
partner of een familielid dat
er iets mis is. Aanleidingen
zijn subtiele maar terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en
veranderingen in karakter.
Deze avond is Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige
Janny Wiersema de gastspreekster. Met haar praten
we die avond over hoe je
om kunt gaan met die gedragsveranderingen. Bent u
nieuwsgierig geworden en
wilt u met ons van gedachten wisselen dan bent u van
harte welkom. Er is muziek,
koffie en gelegenheid om
elkaar te ontmoeten.
Het Alzheimer Café,
zorgcentrum Zuiderhof.
Adres: Futenlaan 50 in
Vinkeveen. Het café is open
vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met: Esther Smit,
coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting
De Baat. Mail: e.smit@
stichtingdebaat.nl
of telnr (0297) 230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
Op de even weken
Va 16.00 uur In De Fabriek
Ma 5 en 19 mrt
open Tafel
van 12.30-14.30 u.
29 mrt Zuiderhof
overige
Passage Mijdrecht
Do 22 mrt De zeven
kruiswoorden van Jezus
Dhr. A. Hendriksen vertelt
en laat muziek horen van
Joseph Haydn. Locatie
Gebouw Irene Kerkstraat.
Passage, afd. Vinkeveen
en Waverveen
27 maart 19.30 u
Paasliturgie
ouderenmiddagen in
de Roeping
1 maart Spelmiddag
15 maart Eigen invulling
van de middag
29 maart Mevr. M. Gorter
geeft een demonstratie
eieren beschilderen
onze Kontakt Morgen
Woe 21 mrt. Onderwerp:
Israel, bakermat van 3
godsdiensten, door dhr.
Hazeveld
SeniorWeb DRV
Internetcafé
Di en do10.00-12:00 u.
ANBo-leden
Soos in de Meijert
Wekelijks op wo 13.30 u.

Kom mee naar buiten en doe de lente check
Het voorjaar staat weer voor de deur en dan wordt het
weer tijd om er op uit te trekken. Het is gezond om regelmatig te bewegen en heerlijk om dat buiten te kunnen
doen. Dit kan op de fiets of wandelend of, als u niet zo
goed ter been bent, op de scootmobiel. Dit kunt u natuurlijk alleen doen, maar het is ook gezellig om met een
maatje of in groepsverband op pad te gaan.
De Gemeente De Ronde Venen, De Baat en Spel en Sport
DRV organiseren in april de mobiliteitscheck met als doel:
het bevorderen van veiligheid. Zoals de auto een APK
keuring krijgt, organiseren wij een mobiliteitscheck voor
alle senioren uit De Ronde Venen. Niet alleen de materialen zoals de fiets, de scootmobiel en schoenen worden op
veiligheid gecheckt maar ook kunt u gratis uw ogen en
oren laten testen. Door middel van eenvoudige oefeningen krijgt u praktische tips met betrekking tot balans en
valpreventie. Ook een opfriscursus verkeersregels staat
op het programma.

Misschien vindt u aansluiting bij een van de clubs die het
hele jaar door tochten maakt of ontmoet u een gelijkgestemd maatje om af en toe mee op pad te gaan!
De kosten voor 2 bijeenkomsten is 5 euro per persoon
inclusief een kopje koffie of thee. Komt u naar buiten
en wilt u de lente check doen? Meld u dan nu vast aan
bij een van de Servicepunten (0297) 587 600.

Op woensdag 18 en 25 april worden er van 12:30 uur tot
16:00 uur twee bijeenkomsten in de Willisstee in Wilnis
georganiseerd. Op 18 april zal de nadruk liggen op theorie en oefeningen. De week daarna op 25 april is een terugkomdag en wordt een wandel-, fiets- en scootmobieltocht georganiseerd. Iedereen wordt op weg geholpen.

CURSUSSEN EN TRAININgEN VooR
TIENERS EN joNgEREN
VooRjAAR 2012
Stichting De Baat organiseert ook dit voorjaar
weer verschillende cursussen en trainingen
voor tieners en jongeren:
Sta Sterk training voor
tieners
Leeftijd: 12 t/m 17 jaar.
Dag/tijd: dinsdag van
16-17.30 u. Lokatie: Vlinderbosschool in Wilnis.
Doelstelling van de training: Werken aan je sociale weerbaarheid en het
omgaan met pesten!
Training faalangst
de baas
Leeftijd: 12 t/m 17 jaar.
Dag/tijd: di van 16-17.30
u. Lokatie: Vlinderbosschool in Wilnis. Aan het
einde van de training weten de deelnemers hoe
zij hun faalangst de baas
kunnen zijn op een manier die bij hen past. Zij
kunnen anders omgaan
met de omstandigheden
die faalangst oproepen.

jaar. Dag/tijd: wo.middag.
Lokatie: Gymzaal van de
Vlinderbos basisschool
in Wilnis. Eerste les: 14
maart 2012. Doelstelling
van de training: meisjes
die graag zelfverzekerder
en weerbaarder willen
worden, zodat zij zichzelf
beter kunnen verdedigen.
Voor alle trainingen en
aanmelding kunt u contact opnemen met Wendy de Waal w.dewaal@
stichtingdebaat.nl of bellen naar: (0297) 272 829.
Ook kun je kijken op:
www.stichtingdebaat.nl.
Voor de Sta Sterk training
en de Training Faalangst
de baas: www.praktijkvoorlevensgeluk.nl en
voor de training Weerbaarheid voor meiden:
w w w.stichtingeigenkracht.nl.

Weerbaarheid voor
meiden
Leeftijd: meiden van 10
t/m 12 jaar en 13 t/m 17

NL DoET 2012: HET BETERE DAgjE UIT!
Op 16 en 17 maart 2012
steken vele maatschappelijk betrokken Nederlanders
de handen uit de mouwen
tijdens NL DOET. Dit is de
grootste vrijwilligersactie
van het land, georganiseerd
door het Oranje Fonds.
Ben of ken je een maatschappelijke
organisatie
waar vrijwilligers nodig zijn
voor een leuke klus of activiteit? Of heb je zin om samen
met collega’s, vrienden of
teamgenoten bij een organisatie aan de slag te gaan?
Doe dan mee met NL DOET.
openstaande klussen
- muurschildering maken
op de Proostdijschool in
Mijdrecht
- inventariseren van knutselmateriaal op de knutselclub in Mijdrecht
- een mooi hok timmeren
voor de vuilcontainers
van Zideris in Mijdrecht
- kindvriendelijk en scoutingproof opknappen van
de clubruimte bij de scouting in Mijdrecht
- Helpen met schelpen bij
de Kweektuin in Mijdrecht
- schilderen van de studio
bij Midpoint in Mijdrecht
- paden maken / repareren
bij zorgboerderij Amstelkade in Wilnis
- maken van bijenkastjes
waarin bijen kunnen wonen bij De Groene Venen
in Wilnis
- Een bijenstal voor de bijenkasten van het NME in
Wilnis maken
- het maken van een afras-

-

-

tering van het voetbalveld en snoeiwerk bij HSV
in De Hoef
schilderen van clubhuis
en zeecontainers bij Kanovereniging DRV in Vinkeveen
wilgen knotten in Botshol
in Waverveen
opruimen van bossage
bij het clubhuis van HV
Abcoude
tuin opknappen bij De
Merenhof in Abcoude
klussen in en om ontmoetingscentrum
Angstelborgh in Abcoude
mascotte en sieraden maken bij De Oppepper in
Abcoude
hulp bij zwerfvuildag
van Stichting Landschap
werkgroep Abcoude

Meer weten?
Voor aanmelding, extra informatie, het laatste nieuws
en tips en inspiratie voor
een fantastische NL DOET
activiteit kun je terecht op
www.nldoet.nl.

Of neem dan contact op met
Claudia Prange van Stichting
De Baat via c.prange@stichtingdebaat.nl of (0297) 230 280.

RABoBANKBUS
Dinsdag, even weken
Waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De Hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
Amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

VACATURESVRIjWILLIgERSWERK
Zoekt u leuk of boeiend vrijwilligerswerk in De Ronde Venen? Hieronder krijgt u een indruk van ons aanbod. Voor
meer informatie over de onderstaande vacatures kunt u
kijken op de website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
U vindt hier tevens zo’n 60 andere vacatures voor vrijwilligerswerk bij u in de buurt.
- Tennisvereniging Mijdecht zoekt een conciërge in
Mijdrecht. Meer info zie nummer 6061
- Het Reumafonds zoekt een wijkhoofd in ProostdijlandZuid Mijdrecht. Meer info zie nummer 5963
- Het Reumafonds zoekt collectanten in Mijdrecht.
Meer info zie nummer 5962
- Vluchtelingenwerk zoekt taalcoaches in De Ronde Venen. Meer info zie nummer 1541
- Stichting Spel en Sport De Ronde Venen zoekt een
PR-man of -vrouw in De Ronde Venen. Meer info zie
nummer 4804
- Stichting De Baat zoekt een maatje voor een 83-jarige
dame uit Wilnis. Meer info zie nummer 5233.
- De Zonnebloem rondom de Venen zoekt een bestuurslid
bezoekwerk. Mee info zie nummer 6023.
- SV Argon zoekt een kantinemedewerker in Mijdrecht.
Meer info zie nummer 429.
- Het Rode Kruis zoekt een medewerker telefooncirkel.
Meer informatie zie nummer 258
•EHBO diensten Nederland zoekt een materiaalbeheerder/klusman/vrouw. Meer informatie zie nr. 235.
- Watersportvereniging Vinkeveen, Abcoude zoekt een
beheerder activiteiten Clubschip WVA. Meer info zie
nummer 4039

NIEUWS EN
ACTIVITEITENKALENDER
MANTELzoRgSALoN
Paasworkshop op
maandag 26 maart
Bent u mantelzorger en
woont u in de Ronde Venen,
dan bent u van harte welkom bij de mantelzorgsalon
van 13.30 tot 15.30 uur in De
Buurtkamer aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.
Om enigszins in te schatten
hoeveel mensen er komen,
kunt u zich vooraf opgeven
bij Stichting de Baat, tel
(0297) 230 280, of per e-mail
e.smit@stichtingdebaat.nl
Uiteraard wordt er voor koffie/thee en wat lekkers gezorgd.
PLUSBUS UITjES EN/of
WINKELEN
Do ochtend 1 mrt
boodschappen 3 euro
Do middag 1 mrt
Film 7 euro
Vr 2 mrt Theehuis
‘De Noordhoek’ 4 euro
Vr 2 mrt
Tafelen in het Buurthuis
te Wilnis 10 euro
Woe 7 mrt
Uitzending KoffieMax in
Hilversum 7 euro
Do middag 8 mrt
Boodschappen 3 euro
Vr 9 mrt Winkelen in
Bisonspoor 7 euro
Ma 12 mrt
Eten in de Fabriek 10 euro
Woe 14 mrt
Tuinc. Cruquius 5 euro
Do 15 mrt
Boodschappen 3 euro
Vr 16 mrt
Shell NL-Doet diner 12 euro
Vr 16 mrt
Tafelen in het
Buurthuis Wilnis 10 euro
Woe 21 mrt
Rit naar Castricum 13 euro
Do ochtend 22 mrt
Boodschappen 3 euro
Do middag 22 mrt
Repair Café 3 euro
Vr 23 mrt
Bezoek beeldentuin
Garderen 15 euro
Ma 26 mrt
Eten in de Fabriek 10 euro
Di 27 mrt Vislunch 9 euro
Woe 28 mrt Teylers
museum Haarlem 21 euro
Do-middag 29 mrt
Boodschappen 3 euro
Vr 30 mrt Avifauna 6 euro
Vr 30 mrt Tafelen in het
Buurthuis 10 euro

Rollatorspreekuur
elke 2e donderdag van de
maand van 10 tot 11 u
8 maart in Nieuw Avondlicht
Cinema 55+
in Maria-Oord
Prijs: € 4, of 5 x voor € 15,-.
(aanvang 14.30 u) 1 maart
Kookpunt!
Op de maandagen op de
oneven weken.
In De Fabriek, Rondweg 1a,
Mijdrecht van 17 tot 20 u
Ma 13 en 27 maart
U kunt deze vacatures en zo’n 70 andere, bekijken via onze Tafelen in het Buurhuis
website www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. Voor vragen Op de vrijdagen in de
of opmerkingen over vrijwilligers, vrijwilligerswerk, vrijwil- oneven weken
ligersverzekering, deskundigheidsbevordering voor vrijwil- Vossestaart 2, Wilnis
ligers, NLDoet, of maatschappelijke stages, kunt u contact Van 17 tot 20 u
opnemen met Dyanne van Tessel van Stichting De Baat via Vr 2 en 16 maart
Repair Café: U heeft vast
telnr. (0297) 230 280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyanne nog iets om te reparen!
van Tessel (0297) 230 280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl Elke 2e en 4e donderdag
van de maand kunt u tussen
14 en 16 u terecht in De
Buurtkamer in Mijdrecht
voor het Repair Café.
De gezellige ruimte van De

Buurtkamer wordt op deze
donderdagen omgetoverd
tot een reparatiewerkplaats
waar deskundige vrijwilligers uitgedaagd worden om
samen met u kapotte spullen te herstellen. Het Repair
Café is voor jong en oud en
voor iedereen uit De Ronde
Venen. Ouders met kleine
kinderen met kapot speelgoed of kapotte kleding zijn
van harte welkom maar ook
jongeren die op technisch
gebied willen leren, kunnen
bij het Repair Café terecht.
U dient zelf voor onderdelen te zorgen en er staat een
giftenpot voor eventuele bijdrage van verbruik van lijm,
soldeersel, garen en ander
materiaal.
Kortom: Kijk eens rond wat
u graag zou willen (laten)
repareren en breng het mee
naar het Repair Café want:
Weggooien? Mooi niet!
De komende data voor het
Repair Café zijn: 8 en 22
maart en 12 en 26 april van
14 tot 16 u. De Buurtkamer
Mijdrecht, G. v. Aemstelstr. 5.
De Baat start nieuwe
cursus levensboek maken
Een boek vol met uw eigen
persoonlijke verhalen, met
foto`s, schoolrapporten, geboortekaartjes. Zo`n boek
noemen we een levensboek,
waarin u terugblikt op uw
eigen leven. Het is meer een
sfeertekening dan een complete autobiografie.
Stichting De Baat biedt u
daarom de bijzondere mogelijkheid om uw levensverhaal in groepsverband vast
te leggen. Bij de cursus krijgt
u handreikingen om thuis
steeds verder te werken
om tot een mooi resultaat
te komen. Uiteraard krijgt
u tijdens de bijeenkomsten
begeleiding en kunt u uw
verhaal vertellen. Door het
vastleggen van uw levensboek gaan uw verhalen in
ieder geval niet verloren! Dat
is niet alleen bijzonder voor
uzelf, maar ook voor uw kinderen of kleinkinderen.
Op vrijdag 16 maart start
een nieuwe cursus
Aantal bijeenkomsten: 6
Max. aantal deelnemers: 6
Leeftijd: voor alle leeftijden
Waar: kantoor van Stichting
De Baat: Kerkvaart 2,
Mijdrecht. Kosten: geen
Wanneer: 16–23–30 maart,
20–27 april en 4 mei van
13.30 – 15.30 u
Of lijkt het u leuk om als gastman of vrouw op de vrijdagmiddag te assisteren? Dan
zijn we op zoek naar u! Neem
hiervoor contact op met Nel
Verhoek (zie gegevens hieronder).
Niet mogelijk in
groepsverband?
Bent u niet in de gelegenheid om in groepsverband
deel te nemen maar wilt u
toch graag dat uw levensverhaal wordt vastgelegd,
dan bestaat deze mogelijkheid ook.
Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met
Nel Verhoek. Per email:
n.verhoek@stichtingdebaat.
nl of tel (0297) 230 280.

SPEL EN SPoRT DRV
Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600
Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis:
Dorpsstraat 28
Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:
Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Voor informatie en advies over wonen, welzijn en
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeente De Ronde Venen en de Rabobank.
Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.
Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

Minicursus badminton bij
Spel en Sport De Ronde
Venen.
Ja, u leest het goed: Spel
en Sport De Ronde Venen
biedt naast haar vele andere sportactiviteiten ook
badminton. Op de woensdagmiddag wordt al vele
jaren door veel mensen gebadmintond. Niet in competitieverband maar gewoon
lekker een potje badminton.
Spel en Sport DRV biedt u nu
de mogelijkheid om goed
kennis te maken met deze
sport. Een minicursus badminton van 5 lessen voor
slechts € 10,-!
Aansluitend kunt u natuurlijk bij Spel en Sport DRV

blijven spelen voor een aantrekkelijk tarief. Dit allemaal
onder leiding van gecertificeerde badmintondocenten.
Hebt u er zin in gekregen?
U bent van harte welkom op
de woensdagmiddag van
14.30-15.45 uur in Sporthal
de Willisstee, Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis. Graag
schone gymschoenen aan
en er zijn voldoende badmintonrackets aanwezig.
Voor meer informatie kunt
u terecht op de websitewww.spelensportdrv.nl of
kunt u bellen naar tel. 0621918353. Deze aanbieding
is tot en met woensdag
28 maart 2012.
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Benefiet damesvoetbaltoernooi
voor Ronald McDonald Kinderfonds

Gelijkspel voor Hertha D1
Vinkeveen – Het D1-team van
Hertha heeft afgelopen weekend
een oefenwedstrijd tegen Altius uit
Hilversum gespeeld, een ploeg die
goed meedoet in 1ste klasse en
daar prima in de middenmoot staat.
Het begin van de wedstrijd was het
van Hertha kant wat rommelig, Altius was feller en combineerde prima, ze vonden elkaar wat makkelijker dan de Herthanen. Strijd en inzet zijn erg belangrijk en als de duels gaan winnen kom je ook beter in
de wedstrijd. Altius kwam verdiend
op 1-0 op dat moment, na 20 minu-

ten beten de Vinkeveners wat meer
van zich af en kregen kleine kansjes via Damian en Ferdi. De wedstrijd was iets meer in evenwicht
maar kort voor rust kwam Altius
toch op 2-0. De tweede helft begon
het Hertha-team in ieder geval beter
dan de eerste helft, nu begonnen ze
wel fel en wilden wel winnen. Joost
maakte de 2-1 en ze gingen er weer
in geloven. Het Hertha-team bleef
goed de combinatie zoeken. Het
was leuk om te zien, mannen! Altius kwam nog wel op 3-1 door een
mooi afstandsschot. Toch raakten ze

niet van slag, ze speelden prima en
na een mooie actie van Joost wast
het Jay die de 3-2 maakte. Kansen
bleven er, Damian, Maikel kregen
de kans op de gelijkmaker. Uiteindelijk was het Ferdi die de verdiende gelijkmaker maakte: 3-3.
Er is een wedstrijd met twee gezichten gespeeld, eerste helft matig maar de tweede helft hebben de
Hertha-spelers het uitstekend gedaan. Een prima oefenwedstrijd tegen een leuke tegenstander. Jeffrey
en Melvin: bedankt voor het meespelen!

Recreantencompetitie voor
badmintonners Veenshuttle
De Ronde Venen - Na vele jaren
deed Badminton Vereniging Veenshuttle weer mee met de recreantencompetitie. Hierbij doet een aantal
verenigingen uit de buurt mee. Alle
verenigingen spelen 1 wedstrijd uit
en 1 wedstrijd thuis. De Veenshuttle
had veel belangstellenden voor het
team en het is voor alle leden toegankelijk die geen competitie spelen via de bond.
De stand wordt niet officieel bijgehouden. Maar het levert wel heel
leuke en gezellige wedstrijden op,
waarbij men ook verbaasd staat van
de tegenstand. Of soms je eigen
partner.

Wilnis/Vinkeveen - CSW Wilnis
en Sportvereniging Hertha uit Vinkeveen willen in mei dit jaar samen een eerste benefiet damesvoetbaltoernooi organiseren waarvan de volledige opbrengst bestemd
is voor het Ronald McDonald Kinderfonds. Een en ander ter nagedachtenis aan jeugdspeelster Jasmin Peters. Zij voetbalde bij zowel
CSW als SV Hertha, maar overleed
vorig jaar op 14-jarige leeftijd aan
leukemie. Initiatiefnemers van dit
benefiet voetbaltoernooi zijn John
Berndsen, coördinator voor het damesvoetbal bij CSW en Danny Bierman van SV Hertha. CSW kent een
groot aantal meisjes onder haar leden die het damesvoetbal als sport
hebben gekozen. De vereniging behoort tot de categorie met de meeste damesvoetbalelftallen in de regio.
SV Hertha telt momenteel zes meisjesteams.
“Het idee om een benefiet toernooi
te organiseren is eigenlijk ontstaan
na het overlijden van Jasmin Peters. Zij begon ooit met voetballen
bij SV Hertha, waarna zij overstapte naar CSW.
Zij was een veelbelovende voetbalster, maar helaas kreeg zij een ernstige vorm van leukemie waaraan zij
in september 2011 jammer genoeg
is overleden. Dat heeft een diepe indruk nagelaten binnen de leeftijdscategorie van haar ploeggenootjes
waarmee zij in de competitie speelde”, vertelt John. “Op zeker moment
belde de coördinator van SV Hertha
mij op om te vragen of ik het zag zitten om ter nagedachtenis aan Jasmin gezamenlijk een voetbaltoernooi te organiseren voor een goed
doel. In elk geval met als achterliggende gedachte dat dit iets moest
zijn in de sfeer van onderzoek naar
kinderkanker of een bijpassende
zorg. Het lag eerst in de bedoeling
om dat kleinschalig te doen als een
herinnering. Ik heb de ouders van

Jasmin toen gevraagd wat die ervan
vonden. Die reageerden heel enthousiast en stemden met het idee
in. Maar meteen kwam het voorstel om er iets aan vast te koppelen met een donatie. Dat is het Ronald McDonald Huis geworden.
Het blijkt dat de ouders daar zoveel steun hebben ondervonden tijdens de ziekte van hun dochter, dat
zij deze vorm van zorg graag voor
het voetlicht willen halen. Maar ook
het Kinderatelier in het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam willen
wij, voor zover mogelijk, een donatie
geven. Het wordt dus méér dan een
kleinschalig gebeuren.
Sponsors gevraagd
John en Danny realiseerden zich
wat zij op hun schouders hadden
geladen, maar naarmate het idee
verder werd uitgewerkt, ging dat
gepaard met steeds meer enthousiasme. Van het een kwam het ander en op dit moment staat er een
raamwerk op poten voor een toernooi met zestien teams van CSW en
SV Hertha in de C- en B-categorie,
leeftijd 14 tot 16 jaar. De bedoeling
is het toernooi te spelen op zaterdag
12 mei aanstaande op het sportcomplex van CSW. Volgend jaar wil
men dat bij SV Hertha laten plaatsvinden.
John: “Maar niet alleen het sportieve
aspect is belangrijk, wij willen daarmee ook het goede doel steunen.
Er moeten dus inkomsten worden
gegenereerd. Daarvoor hopen wij
sponsors bij elkaar te krijgen voor
een financiële bijdrage. Wij realiseren ons dat dit niet zal meevallen
in een tijd dat het economisch niet
voor de wind gaat, maar wie weet
krijgen we het rond. Alle financiële
bijdragen zijn netto bestemd ter ondersteuning van het Ronald McDonald Huis en deels voor het Kinderatelier in het Emma Kinderzieken-

Aanmelden
Het Ronald McDonald fonds beheert verblijfruimten (huizen) bij
ziekenhuizen voor ouders van zieke of gehandicapte kinderen. In een
Ronald McDonald Huis kunnen ouders, broertjes en zusjes van zieke
kinderen logeren die worden behandeld in het nabij gelegen (psychiatrisch) ziekenhuis of revalidatiecentrum. Op dit moment zijn er
vijftien Ronald McDonald Huizen in
Nederland. Elk Ronald McDonald
Huis heeft een eigen website met
nieuws, foto’s en achtergrondinformatie. Ronald McDonald Huis AMC
Amsterdam is te vinden op loopafstand van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Het Amsterdamse Huis
was in 1985 het eerste Ronald McDonald Huis in Nederland én Europa.
Aanspreekpunt voor het te organiseren Jasmin Peters benefiet toernooi zijn John Berndsen van CSW,
tel. 06-47914415 en Danny Bierman
van SV Hertha, tel. 06-14904946.
Het rekeningnummer waarop bijdragen gestort kunnen worden is
1716.25.730 t.n.v. Jasmin Peters
Voetbaltoernooi. De organisatie is
voornemens een follow up in deze krant te plaatsen indien daartoe
aanleiding is. Deelnemende sponsors zullen eveneens worden vermeld. Bij voorbaat dank voor uw
aanmelding en/of inwinnen van nadere informatie bij de organisatoren.

Vinken D2 wint van Atlantis D3
De Ronde Venen - Het is 25 februari. Voor de kinderen van de door
Brouwer Transport gesponsorde
D2 is de voorjaarsvakantie begonnen en dus hadden zij ook andere
dingen aan hun hoofd dan korfbal.
Maar deze wedstrijd stond nou eenmaal op het programma en dus zouden ze proberen te winnen van Atlantis. In de competitie staat Atlantis
op de achtste plek en de D2 op de
tweede. In de eerste wedstrijd wist
de D2 met 4-12 te winnen, en ze

Ook volgend seizoen hoopt Badminton Vereniging Veenshuttle dit
weer met clubs uit de omgeving
te organiseren. Ben je nieuwsgierig geworden hoe badminton in zijn
werk gaat, kijk dan op http://www.
veenshuttle.nl of kom eens kijken
en eventueel een keer meespelen
op de donderdagochtend of -avond
in sporthal de Phoenix.

hoopten dat ze deze wedstrijd deze
score konden verbeteren.
Door de voorjaarsvakantie waren helaas enkele basisspelers van
de D2 niet aanwezig, maar gelukkig wilde Saskia uit de E1 invallen.
In de aanval begon de D2 met Deena Dankelman, Saskia van Vliet, Tom
Vis en Joran Polhuis en de verdediging bestond uit Femke Vousten, Ilse Bosch, Jesse Breedijk en Bart-jan
Burggraaff. De eerste helft begon
Miquel Jacobs op de reservebank.

Atalante, Unitas en zelfs een van
VCH uit Hoofddorp werden gemixt
tot gelijke drietallen. In twee poules van 4 teams was het om en om
sportiviteit en fanatisme en vooral
gezelligheid dat de boventoon voerde. De potjes waren kort (10 minuten) om maar zoveel mogelijk te
kunnen sparren met verschillende tegenstanders. Na de eerste drie
wedstrijden werden de poules opnieuw ingedeeld door wedstrijdleider Annike van Kouwen. Alles was

onder controle tot en met de Aurora scheidsrechterfluitjes aan toe.
De Zandhappers met Wilma van der
Schaft (Atalante D3), Bob van Unitas H2 en een wisselende invaller
werden met een zeer klein verschil
tweede net achter de Zandschepjes
met Richard van der Spoel (Atalante jeugd B), Marjan Fares van Atalante D2 en Atalante H1 speler Erik
Verbruggen. Leuk toernooi, volgend
jaar weer! Zie ook vele mooie foto’s
op www.vv-atalante.nl

De eerste helft begon goed voor de
D2. Al in de tweede aanval wisten zij
d.m.v. Saskia, die een kansje benutte, op een 1-0 voorsprong te komen.
En niet veel later gooide Tom er ook
een kansje en een doorloopbal in,
wat voor 3-0 zorgde. Na de 3-0 wist
Atlantis hun eerste doelpunt te maken via een doorloopbal, wat weer
werd beantwoord door Tom via zijn
tweede doorloper. Met de vakkenwissel stond het 4-1. Het tweede
aanvalsvak van De Vinken had wat
meer moeite om tot scoren te komen waardoor 4-1 tevens de ruststand werd.
In de rust benadrukte de coach nog
maar eens goed dat de D2 er niet te
makkelijk over moest gaan denken
en dat ze de kansen beter moesten afronden. Ook besloot de coach
om Miquel er voor Tom in te brengen. Naarmate de tweede helft vorderde bleek dat de D2 goed naar de
tips had geluisterd. Eerst wist Saskia via twee schoten de stand op
6-1 te brengen, waarna ook Deena haar doelpunt meepakte. Hierna ging Saskia rustig door met scoren. Zij maakte haar vierde doelpunt en daarmee 8-1. In de tweede
helft wist ook het tweede aanvalsvak wat doelpunten te maken. Eerst
Jesse via een kansje, daarna Femke ook met een kansje en als laatste
Ilse ook met een kansje. Dit bracht
de stand op 11-1. Hierna wist Atlantis nog eenmaal te scoren via een
doorloopbal, wat de eindstand op
11-2 bracht.

Beachtoernooi met mix
van Unitas en Atalante
De Ronde Venen – Vorige week
en deze week ligt de volleybalcompetitie even stil in verband met de
voorjaarsvakantie. Net als afgelopen twee jaren een prima mogelijkheid om voor liefhebbers een 3 tegen 3 toernooitje te organiseren in
de beachhal in Aalsmeer. Hoewel de
opkomst, mede door de inhaalwedstrijd van de Dames 1 op precies dezelfde donderdagavond 23 februari
gepland, wat minder was, mocht het
de pret niet drukken. Spelers van

huis. Op dit moment echter hebben
wij nog niets, eerst zullen we geld
binnen moeten zien te halen. Verder kan er ook gesponsord worden
in natura, zoals een (wissel)bokaal,
vaantjes, shirtjes met opdruk, reclameuitingen en wat nog meer nodig is om een dergelijk toernooi een
succes te laten worden. Ook particulieren kunnen een bijdrage geven
of als sponsor fungeren.”

Eerste ronde derde cyclus
bij Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 23 februari
was er de eerste ronde van de derde en laatste cyclus van dit seizoen
bij Bridgeclub ABC.
Het was wel even wennen voor een
aantal paren, omdat er enige gepromoveerd zijn en ook een zelfde aantal paren dat gedegradeerd
was. Het nam wel even tijd in beslag voordat iedereen in de juiste lijn zat. Het leek wel of een aantal paren met tegenzin in de nieuwe
lijn plaatsnam, maar toen de wedstrijdleiding even optrad, kwam alles toch voor elkaar en kon het bridgen een aanvang nemen. Er werd
aan 13 tafels gebridged. Zeven in de
A-lijn en zes in de B-lijn.
A-lijn
In de A-lijn was de eerste plaats
voor het echtpaar Tilly en Arnold
van Dijk met 57,99%. Dit paar gaat
vroeg met vakantie en daarom moe-

ten zij gedacht hebben: ‘de eerste
klap is een daalder waard’, zodat
zij met een gerust hart naar Spanje kunnen vertrekken.
Tweede werd het paar Bep Soppe en Ben Leeftink met 55,56%, dit
paar is de laatste weken wel erg op
dreef, zij blijven maar hoog scoren.
Derde werd het echtpaar Ria en
Joop Smit met 54,56%, dit paar is
mentaal wel ijzersterk, na het debacle van de eerste tafel hebben zij
zich wonderbaarlijk hersteld.
Het valt wel op dat deze week de
scores heel dicht bij elkaar bleven,
het belooft een spannende competitie te worden.
B-lijn.
In de B-lijn was de eerste plaats
voor het paar Corry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 65,00%.
Dit paar blijkt zo snel mogelijk weer
terug te willen naar de A-lijn, waar

zij naar mijn mening ook thuishoren.
Tweede werd het echtpaar Coby en
Joop Buskermolen met 60,42%, duidelijk een paar dat zo snel mogelijk
weer in de hoogste lijn wil spelen en
daar ook de potentie voor heeft.
Derde is het paar CorryH Snel en
Netty Walpot met 58,33 %.
De schrijver van dit verslag zal eens
proberen te achterhalen waar de H
in de naam van Corry (HSnel) voor
staat, want het is intrigerend, het
lijkt wel Amerikaans, daar heeft bijna iedereen een extra letter in zijn
naam. Het heeft wel iets, met zo’n
naam kun je voor de dag komen.
In de B-lijn liggen de scores beduidend verder uit elkaar dan in de Alijn.
Volgende week spelen de bridgers
van ABC de tweede ronde van de
derde cyclus, dus weer competitiebridge.

pagina 18

Nieuwe Meerbode - 29 februari 2012

Korfbalmeiden van
Atlantis F2 kampioen!

Open Ronde Venen Biljartkampioenschap 2012

Mijdrecht - aterdag 18 februari 2012 was een spannende dag:
Atlantis F2 moest tegen TOP/Wereldtickets.nl F4. Het was 10.00 en
de tribune van sporthal De Phoenix was vol. De meiden van Atlantis F2 (Tessa Verweij, Lisanne Troost,
Maud de Jong, Emma Rezaei, Silke
van Scheppingen en Esmee Neeleman) en de coaches (Iris Facee
Schaeffer en Joyce Rodenburg) waren er klaar voor, want het team had
goed getraind. Met nog twee wedstrijden te gaan was winnen of gelijk spelen genoeg om kampioen te
worden.
Om 10.00 begon eindelijk de wedstrijd. De coaches hadden het team
meegegeven om alleen op de eigen
tegenstander te letten. De F2 ging
goed van start en zo kwam door Esmee Neeleman met een korte kans
de 1-0 op het scorebord te staan.
Door een slordig foutje scoorde
TOP F4 de 1-1. De aanvallen werden
steeds beter. Iedereen speelde goed
over en zo kwam de stand op 4-1
door Tessa Verweij, Esmee Neeleman en Lisanne Troost. Met een tus-

De Ronde Venen - Op vrijdag 9,
zaterdag 10 en zondag 11 maart organiseert biljartclub De Merel voor
de tweeëntwintigste maal het individuele O.R.V. Biljartkampioenschap.
Aan dit toernooi kunnen zowel goede als minder goede spelers deelnemen. Het minimumaantal caramboles is gesteld op 27. Ook kaderspelers kunnen meedoen. Iedereen
heeft kans want er wordt gespeeld
volgens het knock-outsysteem. Er
wordt op twee biljarts gespeeld onder deskundige leiding. De winnaar
van de prachtige wisseltrofee mag
zich een jaar lang ‘Open Ronde Venen Kampioen’ noemen.
Tot de laatste vier, spelen hoog tegen hoog en laag tegen laag.
U kunt zich voor deelname aan dit
kampioenschap opgeven door middel van een inschrijfformulier, te ver-

senstand van 4-1 ging de F2 van Atlantis de rust in.
In de tweede helft mocht TOP F4 beginnen met aanvallen. Al snel kwam
er een tegendoelpunt en stond het
4-2. Al snel volgde Tessa Verweij
met een afstandschot en stond het
5-2. Na nog een paar mooie aanvallen scoorden Tessa Verweij en
Esmee Neeleman en was de stand
7-2. Net voor het eindsignaal kreeg
TOP F4 een strafworp mee en scoorde. Het eindsignaal klonk, Atlantis
F2 had de wedstrijd gewonnen met
7-3. De kinderen sprongen in het
rond en de volle tribune ging staan.
De coaches waren super trots.
Atlantis F2 ging naar de kantine om
daar een taartje te eten en een bloemetje in ontvangst te nemen. Ze
hopen dat het tweede deel van het
buitenseizoen net zo goed gaat als
dit binnenseizoen.
10 maart speelt Atlantis F2 hun
laatste wedstrijd tegen Thor F2 in
Harmelen. Tot nu toe heeft de F2 al
82 doelpunten voor en maar 21 tegen, dus vier keer zoveel gescoord.
Iets om trots op te zijn.

Atlantis 1 niet in staat om
ZKC ’31 bij te houden
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
reisde het door Rabobank gesponsorde Atlantis 1 af naar Zaandam
om te spelen tegen ZKC ‘31. In de
thuiswedstrijd werd er verloren van
deze koploper. Voor de ploeg uit
Mijdrecht is het belangrijk om nog
punten te halen om degradatie te
ontlopen. Helaas kon de ploeg deze wedstrijd geen vuist maken tegen ZKC ‘31. Er werd uiteindelijk
19-7 verloren.
Na het voorstellen van de teams
kon eindelijk de wedstrijd beginnen. De ploeg van ZKC’31 opende
de score. Atlantis had hier meteen
een antwoord op (1-1). Het zou echter het enige antwoord van de eerste helft zijn. De ploeg kon de eerste
30 minuten verder maar niet tot scoren komen. Vele aanvallen waren te
kort en werden niet afgemaakt. Dit

resulteerde uiteindelijk in een 10-1
rust stand.
In de tweede helft werden er na 10
minuten spelen vier wissels in het
veld gebracht. De invallers konden
gelukkig wel tot scoren komen. Mede dankzij deze spelers werd er een
beetje veerkracht getoond. In de
laatste 20 minuten van de wedstrijd
vielen de doelpunten om en om. De
wedstrijd werd uiteindelijk beëindigd bij een stand van 19-7.
Atlantis mag de laatste wedstrijd
van het zaalseizoen thuisspelen tegen DOS Westbroek. Tijdens deze wedstrijd zal de ploeg er alles aan willen doen om de blamage van deze nederlaag goed te maken. De laatste thuiswedstrijd zal op
10 maart gespeeld worden om 17.40
in de Phoenixhal aan de Hoofdweg
in Mijdrecht.

Servicedruk nekt Atalante
volleybalteam dames 1

Biljarter Richard van Kolck
speelt de kortste partij
Mijdrecht - In speelweek 25 leverde Richard van Kolck van Bob’s
Bar een schitterende prestatie. In
slechts 7 beurten had hij zijn 65 caramboles uit de keu getoverd. Na
de zeer korte partij prijkte er een
moyenne van 9,285 op het scorebord. De procentueel hoogste serie
van de week en dit seizoen kwam
op naam van Kees de Bruijn met 90
caramboles = 50% van zijn te maken punten.
Tot nu toe had Jan Lindhout de kortste partij van dit seizoen met 9 beurten. Theo Valentijn had tot nu toe de
hoogste serie met 39 caramboles =
45,88. Het toeval wil dat Theo Valentijn deze week de tegenstander
was van de ontketende Richard van
Kolck.
In poule A nemen De Paddestoel 2,
DIO en De Kuiper/van Wijk al weer
afstand van de overige teams.
In poule B delen Bob’s Bar en De
Kromme Mijdrecht 2 de eerste
plaats met De Paddestoel 3 als goede derde.
Poule A: APK Mijdrecht 4 zag De
Kuiper/van Wijk met 2-7 naar Wilnis vertrekken. Jan Lindhout was in
20 beurten veel te sterk voor Kees
de Zwart. Jan heeft al 20 partijen
gewonnen voor zijn team. Jos Lugtigheid won met degelijk spel van
Laura van der Graaf. Joris Schilder
verloor zijn ’dubbelpartij’ van Toine
Doezé en Michael de Kuiper.
DIO won moeizaam met 5-4 van De
Vrijheid/Biljartmakers. Nick van de
Veerdonk scoorde met 19 caramboles = 40,42% een hoge serie. Na
21 beurten was hij de overwinnaar
van Eric Brandsteder. Paul Schuurman won in een lange partij van
Bert Loogman. Herman Turkenburg
zorgde voor het extra punt door in
23 beurten Nico van Soeren een pak
slaag te geven.
De Springbok 2 was met 7-2 de
baas over De Kromme Mijdrecht 1.
Gerrit Schuurman had in 22 beurten
afgerekend met Nico de Boer en zijn
team de enige punten bezorgd.
De Merel/Heerenlux 2 was met 0-9
geen partij voor de geoliede biljartmachine van De Paddestoel 2. Dit
team heeft zijn zinnen gezet op de
2e periodetitel. Jim van Zwieten, Pim
de Jager, Robert Daalhuizen en Arjan Bosman waren veel te sterk voor
de Vinkeveners.
Cens 2 won nipt met 5-4 van De
Merel/Heerenlux 1. Leen Corne-

lissen verraste in 22 beurten Kees
Griffioen. Walter van Kouwen won
nog verrassender in 22 beurten van
Edwin de Jong.
Poule B: De Schans verloor ruim met
2-7 van Bob’s Bar. De wedstrijd van
deze ronde was het optreden van
Richard van Kolck tegen Theo Valentijn. Na 7 beurten was Richard
de triomfator en liet een sprakeloze Theo Valentijn achter. Richard
Schreurs en Bob Hubenet namen de
andere punten uit Vinkeveen mee.
De Kromme Mijdrecht 2 gaat na de
7-2 zege op De Springbok 1 naar de
gedeelde eerste plaats. Peter Stam
was de ‘redder’ van De Hoef door
in slechts 18 beurten Adri van Yperen te verslaan. Kees de Bruijn kon
het ondanks de hoogste serie van
de week niet redden tegen Erik de
Vries.
De Paddestoel 3 won verdiend met
7-2 van APK Mijdrecht 2. Michel
Bak, Hans Bak en Jonathan van
Diemen hielden de punten in eigen
huis.
Stieva Aalsmeer moest met 2-7 de
eer laten aan APK Mijdrecht 3. Roy
Leemreize won na een prachtige
pot in 17 beurten van Derk Bunders.
Derk kwam slechts 2 caramboles
tekort en speelde heel ruim boven
zijn moyenne. Roy van Lith had er
ook zin in door in 20 beurten van
Bernard Enthoven te winnen.

Vinkeveen - Met Annemarieke
Wijnands van dames 2 als invalster en Sandra Wiebes als vervangend coach voor trainer Erik Raket
mochten de door Haaxman en Verbruggen gesponsorde volleybaldames afgelopen donderdag de 23e
spelen in de Wethouder Verheijhal
in Amsterdam tegen Armixtos DS1.
Dit was een verzette wedstrijd van
14 januari en dus de 1e keer dat
Atalante tegen deze dames mocht
spelen.
De 1e set begon coach Sandra met
Loes Kuijper en Daniëlle van der
Horst op het midden, Jana Chatrnuchova en Allie Koekoek op buiten, Nancy Lijten op diagonaal en
Xuee Lont als spelverdeelster. Vanaf het begin was het hard werken.
Er werd door goede passes, slimme
plaatsballen afgewisseld met harde aanvallen een kleine voorsprong
opgebouwd. Armixtos kwam door
servicedruk weer terug in de wedstrijd en Atalante dames 1 begon
slordig te spelen.
Coach Sandra wisselde Mirjam van
der Strate als spelverdeelster in om
de rust weer terug te brengen. Mede dankzij knappe reddingen en
blokkeringen op het juiste moment
werd de 1e set met 23-25 gewonnen
door de Atalante dames.
Gestart
De 2e set werd er gestart met dezelfde basis als de 1e. Maar de Atalante dames vergaten opnieuw een
voorsprong te nemen en de dames
van Armixtos kwamen beter in hun
spel. Vooral hun servicedruk nam
toe. Hierdoor konden de Atalante-dames moeilijk controle over de
pass krijgen en juiste passes niet
helemaal afmaken. Mirjam en An-

nemarieke werden nog ingebracht
om te proberen de druk op te voeren, maar het mocht niet meer baten. De set ging met 25-15 naar Armixtos.
De 3e set was er opnieuw vanaf het
begin een voorsprong. Mirjam was
blijven staan voor Xuee als spelverdeelster. Na een time-out van Armixtos kwamen ze toch weer terug
in het spel. Toch bleven de Atalante
dames hard werken, zowel voor- als
achterin het veld. De vechtlust bleef
ook ditmaal tot het einde van de set,
maar ditmaal trokken de Atalante
dames aan het kortste eind. De set
ging met 25-23 naar Armixtos.
De 4e set was de koek een beetje op. De servicedruk van Armixtos was enorm hoog en deze ballen waren moeilijk onder controle
te krijgen. Als de passes wel aankwamen bij de spelverdeelster, kwamen de set-ups soms te scherp. En
als de set-ups lekker waren, konden
ze niet afgemaakt worden door de
aanvalsters, omdat de verdediging
van Armixtos stond als een huis. Bij
22-13 werd het spel opnieuw stilgelegd, nu voor een blessure bij Armixtos. Daarna hoopten de Atalante dames nog terug te kunnen komen in het spel, maar met 3 puike
services aan Armixtos zijde was de
set over en verloren de Atalante dames met 25-13 de 4e set.
Toch nog een puntje voor het harde werken. De volgende wedstrijd
spelen de Vinkeveense dames op
maandag 5 maart om 19.30 uur in
Amstelveen tegen de waarschijnlijk aankomend kampioen AMstelveen DS1.
Laten we hopen dat ze hier ook een
puntje meepakken?

Watergymnastieklessen bij
Spel en Sport DRV!
De Ronde Venen - Wat houdt watergymnastiek in en voor wie is het
bedoeld?
Eigenlijk is de officiële naam Meer
Bewegen voor Ouderen in het water.
Ha!, denkt u, het is dus voor ouderen bedoeld. Niets is minder waar,
want het is voor iedereen de moeite
waard. Want ouder, gezond, niet helemaal gezond, iedereen voelt zich
lekker in het water. Bewegen in het
water is onbelast, je kunt oefeningen doen, die je op de kant nooit
zou durven. Je kunt veel meer dingen in het water dan je denkt. Het
water is lekker op temperatuur
en iedereen doet wat hij of zij kan
zonder dat het pijn mag doen.
We proberen zo veel mogelijk gebruik te maken van de eigenschappen van het water. Lopen bijvoorbeeld in het water is veel zwaarder
dan op de kant, met diverse materialen kun je de kracht van het water goed ervaren. En evenwichtsoefeningen in het water zijn veel leuker dan op de kant, je kunt nooit erg

hard vallen. Iedere les komen alle
gewrichten aan de beurt en zonder
spierpijn achteraf kun je alle oefeningen op je eigen niveau meedoen.
Ook de kaakspieren zijn flink in beweging. Sociale contacten zijn heel
belangrijk en al pratend kun je toch
goed in beweging zijn.
Je hoeft niet te kunnen zwemmen
en zelfs mensen met watervrees
doen heel gezellig mee met de les.
De bodem van het bad is verstelbaar
en de waterdiepte tijdens de les is
tussen l m 15 en 1m 40.
Kom eens langs voor een gratis
proefles en ervaar waarom zij van
Sport en spel De Ronde Venen zo
enthousiast zijn.
De watergymnastieklessen zijn donderdag tussen 12.00 en 12.45 uur in
het Veenweidebad in Mijdrecht. Wel
graag van te voren even aanmelden
via tel. 06-21918353.
Bekijk ook eens de website van Spel
en Sport De Ronde Venen: www.
spelensportdrv.nl

krijgen in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43 of via een telefoontje.
Het inschrijfgeld bedraagt 8.00 euro,
te voldoen bij de inschrijving. Voor
meer informatie kunt u bellen naar
Café De Merel, tel. 0297-263562 of
264159 na 20.00 uur.
Men kan zich uiterlijk tot dinsdag 6
maart opgeven. Voorkom teleurstellingen en lever uw inschrijfformulier
zo spoedig mogelijk in of bel naar
het clubhuis. Als u het formulier per
post stuurt, adresseer het dan als
volgt:
Café “De Merel“
Postbus 16
3645 ZJ Vinkeveen.
Mailen
kan
ook
naar:
caty.jansen@casema.nl of
cafe de merel; thcw@xs4all.nl

Argon pakt punt tegen
De Treffers uit Groesbeek
Mijdrecht - Argon pakte in de strijd
tegen de ploeg uit Groesbeek een
punt in een wedstrijd, die aanvankelijk lijkt uit te draaien op een negatief resultaat.
Want in de eerste tien minuten van
de ontmoeting waren het de gasten, die alles op het veld bepaalden. Argon kwam in de periode niet
in de buurt van het doel van keeper Peters en het was dan ook conform het wedstrijdbeeld, dat de gasten na 7 minuten op voorsprong
kwamen. Zeer matig verdedigen na
een hoekschop zorgde ervoor, dat
Janssen van net binnen de zestienmeterlijn uit kon halen, de bal verdween langs de kansloze Maxime
Singels in de verste hoek voor 0-1.
Maar de eerste keer dat Argon in
de buurt van het doel van De Treffers kwam, was het meteen gelijk.
Een vrije trap van Kevin van Essen
leverde de doelman de nodige problemen op en toen Patrick Lokken
de bal opnieuw voor het doel bracht,
was het Samir Jebbar die de bal net
voor de handen van de doelman
wist te toucheren en zo de 1-1 op
het scorebord bracht. Deze gelijkmaker bleek de lont in het team van
trainer Alain Hijman aan te steken
en langzaam richtte de ploeg zich
op. De strijd ging meer gelijk op, al
was het duidelijk, dat de kwaliteit
van de Groesbeekse ploeg wat hoger ingeschat moest worden. De inzet aan Mijdrechtse kant vergoedde
op dat gebied veel, Argon bleek als
ploeg veel voor elkaar over te hebben en zo ontspon zich een aantrekkelijke wedstrijd.
Mogelijkheden
Er ontstonden mogelijkheden voor
Lorenzo Lassooij (over), Kevin van
Essen (vrije trap hard net naast) en
Joshua Patrick, maar hij stuitte op
doelman Peters. Dezelfde doelman
raakte na een vrije trap van Jocelino
de Sa de bal en het hoofd van Patrick Lokken in dezelfde beweging,
maar scheidsrechter ten Horn zag
daar terecht geen overtreding in en
liet het spel (waar Lokken even later
na verzorging gewoon weer aan kon
deelnemen) doorgaan.

In de laatste fase voor rust was het
vooral de gastploeg, die aanvallend
de aandacht op zich wist te vestigen, maar Echarqui en Van Neervoort mikten verkeerd en de opvallend spelende Echarqui zag in de
blessuretijd van de eerste helft dat
Maxime Singels zijn lage schuiver
goed wist te verwerken.
Na rust was het eerste opvallende
moment een knappe redding van
Maxime Singels op een kopstoot
van Beyer, het tweede was de wissel van doelman Peters door Lücke. Blijkbaar voelde de doelman
zich onwel, want van een blessure leek geen sprake. Lücke bleek in
het verloop van de tweede helft een
betrouwbare vervanger, al waren er
momenten dat hij over meeval niet
klaagde. Zo kreeg Samir Jebbar tot
tweemaal toe de bal niet goed mee
na een steekpass in het Groesbeekse strafschopgebied, terwijl ook Patrick Lokken bij een scrimmage in
het strafschopgebied de bal niet op
de voet wist te krijgen. Ondanks dat
Argon niet de bovenliggende partij was, wisten ze in de slotfase toch
voor het meeste gevaar te zorgen.
Vrije trap
Maar doelman Lücke wist een vrije
trap van Kevin van Essen uit zijn
heiligdom te ranselen, wat hij ook
deed met een harde inzet van Patrick Lokken. De oudgediende Patrick Pothuizen was in de blessuretijd van groot nut toen hij de bal uit
een voorzet van Joshua Patrick juist
vóór het hoofd van Lokken over zijn
eigen doel wist te koppen, terwijl de
laatste schietkans van de wedstrijd
voor Kevin van Essen was, maar
diens inzet verdween luttele centimeters naast het doel van Lücke.
Zo pakte Argon in de strijd tegen
degradatie een punt tegen middenmoter De Treffers, maar blijft de situatie onderin onveranderd. Nog
steeds staat men 4 punten achter
op de plek, die recht geeft op promotie-/degradatiewedstrijden, maar
dat blijft dus ook nog steeds een reele optie en gezien de instelling van
het team zeker niet onmogelijk.

Jos Boeijen en Erik Spiering
door naar kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoernooi van biljartclub D.I.O. en Café De Merel hebben Jos Boeijen en
Erik Spiering flink uitgehaald door
hun partijen overtuigend te winnen
van Eric Brandsteder en Richard
Schreurs die zijn favorietenrol geen
moment waar kon maken.
Ook door naar de kwartfinales gingen op de valreep Hans van Ekris,
Bert Dijkshoorn, Paul Schuurman,
Cor Bavinck, Michel Bak Richard
van Kolck, Bart Hoffmans, Thijs
Hendrikx , Bert van Walraven, Wim
Bakker, Theo Valentijn, Harry Koperberg, Frank Witzand en Heny v.`t.
Hul.
Op zondag kwamen daar nog bij Jan
van Veen en Jos Lugtigheid. Martien
Heijman, Jac de Leeuw, Bert Fokker,

Dirk –Jan v. Barneveld, John Vrielink, Gerry Holzken, Anton Berben
Gerrit Schuurman, Joop Luthart en
Wim Dokter waren de verliezers in
deze eerst ronde, geplaatst waren al
Thijs Hendrikx, Bart Hoffmans, Ronald Schoonhoven, Henk Doornekamp, Ton Driehuis, Ed van Heuven,
Wil Bouweriks en Gijs Rijneveld.
Ze hebben nog een weekend te
gaan voordat alle kwartfinalisten
bekend zijn.
Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag
11 maart word het Open Ronde Venen Kampioenschap Libre gespeeld
in Café De Merel aan Arkenpark
Mur 43. Wilt u meer informatie, mail:
thcw@xs4all.nl of tel. 0297-263562.

Maak kennis met tennis!
Mijdrecht - Binnenkort kunnen
kinderen weer op speelse wijze kennismaken met de tennissport.
Tennis Vereniging Mijdrecht start in
maart met voorbereidend tennis. Dit
is bedoeld voor kinderen van circa
5 tot 8 jaar.
De lessen worden gehouden op zaterdagochtend van 10.00 tot 11.00
uur in de tennishal achter De Meijert op 10, 17, 24 en 31 maart.

De kosten bedragen 20,00 euro per
kind. Een racket kunnen zij lenen.
Als ze het leuk vinden om met tennis door te gaan, kunnen ze in april
lid worden bij TVM.
Voor meer informatie en opgeven kan men contact opnemen
met Auke Ykema, tel. 0651357723/
(0297)282126 of per e-mail:
aukeykema@hotmail.com
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20 jaar Dorpshuis De Quakel
In het dorpshuis zijn 5 dagen in de
week, verdeeld over de ochtend-,
middag-, en avonduren, meerdere verenigingen, groepen en instanties werkzaam. Van de peuterspeelzaal tot muziek, creativiteit en seniorenactiviteiten, waaronder gymnastiek en kaarten. Van
film tot vogels, van toneel tot tafeltennis. In de weekenden zijn er
regelmatig uitvoeringen van of extra mogelijkheden voor de betreffende verenigingen.
20 Jaar geleden is het dorpshuis
gebouwd voor de gemeenschap
in De Kwakel. De meeste verenigingen zijn dan ook al die 20 jaar
actief en stellen graag de deuren
open voor mensen die eens een
kijkje willen nemen en sfeer willen proeven.
Afgelopen vrijdagavond was het
feest! Dit gezellig samenzijn was
vooral bedoeld om alle verenigingsleden, vrijwilligers en belangstellenden te bedanken en
een hart onder de riem te steken
voor een nog veel langer bestaan
van dit bruisend dorpshuis.
En gezellig was het. Vele dorpsgenoten kwamen even een hapje en een drankje halen en ook kijken naar de opnamen die de filmen videoclub afgelopen tijd heeft
gemaakt. Deze video gaf een mooi
beeld hoe veelzijdig de activiteiten in het dorpshuis wel zijn.
Meer foto's zijn te bekijken op
www.verheijfotografie.nl

