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Rente 10 jaaR vast
Hypotheken
met vaste
rentepercentages
Bij Financiële Diensten Mijdrecht

10 jaaR 4,75 %
Marktplein 21, Uithoorn. Telefoon 0297-540777

Financiële Diensten MijDrecht
Bel 0297 27 30 37

of kom langs op het Burg. Haitsmaplein 29 in Mijdrecht
Wij zijn nog op zoek naar

Gedeputeerde Elisabeth Post bevestigt samen met Peter Korbee van het Projectbureau N201+ met behulp van presentator A.Buis (oranje) het deelproject ‘Aansluiting A4’ als een puzzelstuk aan de grote overzichtskaart. Rechtsonder
op de foto is op de kaart de omlegging Amstelhoek nog net te zien.

Startschot uitvoering
aansluiting N201 op de A4
Regio - Met een knal van twee confettikanonnen werd afgelopen donderdagmiddag 4 maart op het Ketenpark Aansluitingen A4 – een
bouwterrein nabij de A4 in Hoofddorp - symbolisch het startschot gegeven voor de bouw van de aansluiting van de omgelegde N201 met
rijksweg A4. Een en ander gebeurde
in het bijzijn van de gedeputeerde
van de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post (VVD), talloze genodigden van de uitvoerende bouwbedrijven, de provincie en vertegenwoordigers van de aan de N201 grenzende gemeenten. Onder hen wethouder Maarten Levenbach (PvdA) van

Uithoorn en de wethouders Jacques
Dekker (RVB) en Bram Rosendaal
(VVD) van de gemeente De Ronde
Venen. En passant werd op het terrein een uitstekend georganiseerde
informatiemarkt gehouden waar belangstellenden in detail de hele aanleg van de nieuwe N201 met bijbehorende (deel)projecten in woord en
beeld konden zien. De aanleg van
de vernieuwde N201 wordt in zeven
deelprojecten uitgevoerd. Twee ervan zijn reeds in uitvoering, te weten
de onderdoorgang van de Ringvaart
bij Schiphol-Rijk (de Waterwolftunnel) en de omlegging Aalsmeer-Uithoorn. Dit jaar gaan de overige vijf

deelprojecten in uitvoering en daarvoor werd op deze dag het startsein
gegeven. Dat zijn de aansluitingen
met de A4, op het grondgebied van
Hoofddorp, gelegen tussen de bestaande N201 en de Geniedijk; de
omlegging Schiphol-Rijk (zgn. Boerenlandvariant); de Fokkerweg tussen Schiphol-Rijk en Schiphol-Oost;
de aansluiting met de A9 in Amstelveen en last but not least de omlegging Amstelhoek met het aquaduct
onder de Amstel richting De Ronde
Venen.
Meer over deze deelprojecten leest
en ziet u elders in deze krant.

BEZORGERS

voor onze krant in Mijdrecht.
Ook zoeken wij mensen
die in de vakantieperiode
wijk(en) willen lopen.
Ben je serieus,
14 jaar of ouder, heb je op
WOENSDAGMIDDAG
tijd, bel ons dan.
Goede verdienste.

Tel. 0251-674433
(tijdens kantooruren)
vragen naar Rogier of Marco.

Korver Makelaars O.G. B.V.
Stationsweg 12, 3641 RG Mijdrecht
Locatie: tegenover het gemeentehuis

Ook voor uw feesten en partijen!
Uniek in Vinkeveen:

steengrill en kaasfondue

b.g.g. 0297-261 266
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Teveel op:
rijbewijs kwijt

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

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

Mijdrecht - Een automobiliste raakte op woensdagochtend 3
maart haar rijbewijs kwijt omdat zij
een behoorlijke slok te veel op had.
Rond 09.40 uur controleerden agenten op de Bozenhoven een 44-jarige automobiliste uit Mijdrecht. Zij
bleek te veel te hebben gedronken
en werd aangehouden. Bij de ademanalyse in het politiebureau blies zij
635 ug/l, bijna drie keer het wettelijke maximum van 220 ug/l. Tegen de
Mijdrechtse is proces-verbaal opgemaakt en haar rijbewijs werd ingevorderd.

Auto te water,
bestuurder
gedronken

Brullend leuke prijzen bij
Super de Boer!
Vinkeveen - De afgelopen weken stond Super de Boer in het teken van de dierentuinactie. Tijdens
deze actie kon er meegedaan worden aan de kleurwedstrijd en was er
een dierentuinquiz die opgelost kon
worden. Er konden natuurlijk weer
mooie prijzen verdiend worden en
het aantal inzendingen was dan ook
enorm groot.
Afgelopen zaterdag was het zover,
voor de prijswinnaars was het een
spannende ochtend. Pascha Luneborg, Dounia Zemouri en Sumire
Iwasaki kregen hun prijs voor mooiste kleurplaat overhandigd van Monique, geassisteerd door twee levensechte knuffeldieren. Zij hadden
twee dierentuinvouchers gewonnen en een Big Headz knuffel met
iets lekkers erbij. Ook Quinn Hartsink, Nova Ploum en Dorja hadden
gewonnen, maar konden niet bij de

prijsuitreiking aanwezig zijn.
Mark Lugtmeijer had de dierentuinquiz helemaal goed ingevuld en
won dierentuinvouchers voor het
hele gezin en twee Big Headz knuffels met iets lekkers.

Alle kinderen ontzettend bedankt
voor het meedoen met de kleurwedstrijd en de quiz!
Heeft u uw spaarkaart nog niet vol?
Tot zaterdag 13 maart kunt u nog
zegels sparen.

Inbraak bij juwelier in Vinkeveen
Vinkeveen - In de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 maart is ingebroken bij een juwelier aan de Herenweg in Vinkeveen. Rond 03.10 uur
werd een ruit van de winkel vernield.
Enkele mannen gingen vervolgens
de winkel binnen. Door hen werden
meerdere goederen gestolen. Daarna
renden de mannen weg. Een getuige
verklaarde vervolgens te hebben gehoord dat er een auto werd gestart

en dat deze met hoge snelheid wegreed. Aan getuigen van de inbraak,
aan mensen die iets verdachts op
of in de omgeving van de Herenweg
hebben gezien en aan mensen die
tussen 03.00 en 04.00 uur een auto
met hoge snelheid in de omgeving
van Vinkeveen hebben zien rijden,
wordt verzocht contact op te nemen
met de politie van district Rijn & Venen op tel. 0900-8844.

Herenweg 276
3645 DX Vinkeveen
www.proosdij.nl
0297-265 308

Vinkeveen - In de nacht van zaterdag op zondag 7 maart raakte op de
N201 een auto te water. Rond 03.35
reed de bestuurder die onder invloed van alcohol verkeerde, over
de N201 toen hij de controle over
zijn voertuig verloor en in het water
belandde. Voor zover bekend raakte hij niet gewond. Uit een blaastest
bleek dat de 26-jarige bestuurder uit
Mijdrecht veel te veel alcohol gedronken had (810 ug/l). Proces-verbaal tegen de man wordt opgemaakt
en zijn rijbewijs is ingevorderd.

Bromfietser
gewond
Wilnis - Een bromfietser raakte in
het begin van de nacht van donderdag 4 op vrijdag 5 maart gewond
toen hij op een afgesloten weg
onderuitging. Rond 00.30 uur reed
een 53-jarige man uit Wilnis met zijn
bromfiets over de Wilnisse Zuwe
ondanks dat de weg was afgesloten
voor het doorgaande verkeer. De afsluiting werd door verkeersborden
en dranghekken duidelijk gemaakt.
Vermoedelijk door het zeer slechte
wegdek kwam de Wilnisser ten val
en raakte gewond. Hij werd per ambulance naar het AMC in Amsterdam gebracht.

Sinds 21 februari is onze

Muckey

spoorloos verdwenen.
Muckey is een rood/witte
Maine Coon kater (gecastreerd)
van 2,5 jaar jong.
Muckey hoort thuis in arkenpark
de Waterlelie (polder Wilnis).
Heeft u Muckey gezien? Neemt u
dan alstublieft contact op met:
Familie Koene, Waterlelie 13
Wilnis, tel. 0297-272089

Weer een aanrijding bij het
BP benzinestation in Wilnis
Wilnis – Het houdt maar niet op bij
het BP benzinestation in Wilnis. Er
rust duidelijk geen zegen op de eerste benzinepomp rechts. De pomp
is nog niet eens teruggeplaatst na
de aanrijding hiervoor of een automobilist ziet niet dat er een benzinepomp ontbreekt en rijdt tegen de
restanten aan.

De onderkant van de auto van de uit
Duitsland afkomstige automobilist
werd door deze manoeuvre zwaar
beschadigd. Gelukkig bleven de
overige pompen onbeschadigd.
Dit is nu de derde aanrijding met
een pomp in nog geen jaar. Je gaat
je toch afvragen: zijn de automobilisten nou zo dom of...?
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Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
seniorwebdrv@gmail.com

Iets over onze basiscursussen!

Wie een laptop (draagbare computer met uitklapbaar
scherm) of een desktop (grote kast met los scherm,
los toetsenbord en muis) computer koopt krijgt
altijd te maken met besturingsprogramma’s. Dat zijn
programma’s die er voor zorgdragen dat die laptop
of die desktop kan werken. In vrijwel alle gevallen
zijn dat producten van de firma Microsoft, bekend
onder de naam Windows. Dat is zo sinds begin jaren
negentig van de vorige eeuw. Toen Seniorweb DRV
in 1999 begon met lesgeven kreeg ze te maken met
cursisten die thuis Windows 95 en Windows 98 op
hun computers geïnstalleerd hadden. Later werden
dat Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
en straks Windows 7. Allemaal elkaar opvolgende
besturingsprogramma’s. De een beter dan de ander.
Veelal afhankelijk van wat de handel op de markt
bracht.

Zoals verwacht schuift raad naamgeving gemeente op

Toine Doezé: “Zo zorg je
voor nog meer aversie van
burgers voor de politiek”
De Ronde Venen – Zoals al verwacht na de discussies tijdens de
RTG bijeenkomst, heeft de meerderheid van de Rondeveense raad besloten nog geen nieuwe naam te kiezen voor De Ronde Venen. Vreemd,
aangezien deze raad nu juist de
burgers de gelegenheid heeft gegeven om een naam te kiezen, een
speciale commissie is benieuwd om
een naam te kiezen en als deze democratische vorm van kiezen als
uitslag heeft dat een meerderheid
kiest voor de nieuwe naam: Proostdijlanden, is de Rondeveense raad
het er weer niet mee eens.
Slechts één partij vindt dat het de
gekozen naam Proostdijlanden
moet worden. Maar zij stonden alleen. Toine Doezé van de Combinatie stak zijn ergernis niet onder stoelen of banken over deze gang van
zaken:
Veel tijd
“We hebben al heel wat vergadertijd en geld besteed met praten over
deze naamgeving. En is deze naam
nu zo belangrijk? Nauwelijks. Het
is alleen een bestuurlijk fenomeen.
De naam van de nieuwe gemeente
heeft onze fractie nooit opgewonden. Iedere nieuwe (dus niet bestaande) leuke benaming was voor
ons goed geweest. Voortzetting van
de naam De Ronde venen was en is
echter voor ons geen optie en wel
om de volgende redenen:
1: We gaan van twee gemeenten
een nieuwe gemeente maken en
zouden dus een naam moeten kiezen waar beide gemeenten zich in
kunnen herkennen.
2: Zo’n nieuwe naam zou Abcoude
duidelijk maken dat we niet op een
soort annexatie uit zijn, maar dat we
rekening willen houden met de gevoelens die in die gemeente heer-

sen. Het zou goodwill kweken bij de
collega’s waar we straks mee moeten samenwerken, een uitgestoken
hand!.
Argwanend
Daarboven speelt er nog iets mee.
We weten allemaal dat de burgers
nogal argwanend naar de politiek
kijken. Dat de kloof tussen burgers
en politiek eerder groter dan kleiner wordt. Dat is toch niet vreemd
als je alleen maar kijkt naar de wijze
waarop we met dit voorstel, het onderwerp “naamgeving” zijn omgegaan. We riepen in beide gemeenten
burgers en organisaties op om met
suggesties te komen (900 inzendingen). We gaven er aardig wat geld
voor uit en tuigden daarnaast een
hele kiesorganisatie op, een werkgroep met zelfs een heuse externe
voorzitter. Die adviseerde in meerderheid een andere naam te kiezen
dan De Ronde Venen, en dat terwijl
de meerderheid van die werkgroep
uit Rondeveners bestond.
Democratisch
Een democratisch genomen besluit/
advies dus, dat eigenlijk als een hamerstuk zou kunnen worden afgehandeld. Helaas, die Rondeveense partijen, die kennelijk op een ander advies hadden gehoopt, namen
plotseling afstand van de gang van
zaken, van een structuur, werkgroep
en werkwijze waaraan ze (zonder
enig tegensputteren) zelf hadden
deelgenomen.
Ze beperken zich daarbij niet tot het
afwijzen van het voorstel, maar ze
dienen zelfs een amendement in om
Abcoude nog eens extra duidelijk te
maken dat met de gevoelens in die
gemeente geen rekening wordt gehouden.
Voor ons onbegrijpelijk en ook zor-

gelijk. Zo handelen, het niet democratisch afhandelen van gemaakte
afspraken, zorgt immers onmiskenbaar voor aversie van burgers voor
de politiek. Gedraai bij het leven!
Zo handelen zorgt vooraf ook niet
voor goede betrekkingen met Abcoude en voor goede collegiale verhoudingen. Wij, de Combinatie, zullen - al zal dit kennelijk niet leiden
tot aanvaarding - het collegevoorstel wel steunen om daarmee re tonen, gemaakte afspraken wel na te
komen en aan iedereen te laten zien
dat in deze raad in ieder geval nog
een aantal mensen zit die zuivere
politiek willen bedrijven en die ook
bereid zijn de collega’s en inwoners
van Abcoude serieus te nemen.
Bij een nieuwe gemeente hoort een
nieuwe naam, hoort zuivere en heldere politiek, hoort eerlijk overleg
en goede samenwerking. Geen annexatie”, aldus de niet mis te verstane woorden van Toine Doezé.
Onmogelijk
De rest van de raad echter vond het
een onmogelijke taak om nu een
nieuwe naam te kiezen. Zij vonden
dat de werknaam gewoon De Ronde Venen moet blijven en de nieuwe
raad een nieuwe naam kiest. Volgens Cees Houmes van D66 is het
zelfs wettelijk zo geregeld: “Een gemeenteraad gaat over de naam van
de gemeente. De nieuwe gemeente
is er nog niet. De nieuwe raad is er
ook nog niet. De nieuwe raad kiest
de nieuwe naam en niet de oude
raad”, aldus Cees Houmes.
De meerderheid stemde tegen het
voorstel van het college, om de
nieuwe gemeente de naam te geven
die de meerderheid van de burgers
had gekozen: Proostdijlanden. Nu is
het aan de nieuwe raad om dat te
doen in medio maart 2011.

Hizi Hair: tijd voor iets nieuws!

‘Make MY Evening’, dé
metamorfoseavond voor jou!
Mijdrecht - Om er fantastisch uit te
zien heb je niet het perfecte haar of
een onbeperkt budget nodig. Weten
wat je staat, daar gaat het om, en met
een perfect afgestemde kleur- en
haarstylingsadvies kun je veel aan je
eigen haar en uitstraling doen.
Daarom begint het team van Hizi Hair altijd met kijken naar de gezichtsvorm en naar het haar.
En zij luisteren goed naar je wensen, want dan pas kunnen zij de
juiste coupe knippen en door middel van een kleuranalyse laten zij je
zien welke haarkleur er het beste bij
je past. Gewapend met een kleurenwaaier die je gratis (t.w.v. 9,95 euro) meekrijgt, doe je nooit meer een
miskoop. “Make MY Evening” is een
complete metamorfose die je avond
top maakt. In diverse maanden zal
deze worden gehouden in de salon
van Hizi Hair aan de Dorpsstraat 46
in Mijdrecht.
De visagiste Brigitte Boekhorst zal
de make-up verzorgen die helemaal
past bij je huid en je nieuwe haarkleur. Schrijf je nu alvast in op een
van deze avonden die plaatsvinden
op 20 april, 17 mei, 22 juni, 14 sep-

tember en 16 november. Heb je vragen over deze avonden, loop dan binnen in de salon of bel: 0297-281192.
Voorproefje
Een voorproefje van de eerste metamorfoseavond was op 1 maart j.l.
Drie dames kwamen binnen en werden compleet verrast met een nieu-

we kleur, coupe en make-up. Zij
hadden deze avond gewonnen via
de Oud &Nieuw-actie in deze krant.
De avond was uiteraard aangekleed
met verschillende lekkere drankjes
en hapjes.
Het team van Hizi Hair keek met een
goed gevoel terug op deze leuke
gezellige en zeer creatieve avond.

Op dit moment is er veel vraag naar basiscursussen
voor Windows XP en Windows Vista en de
vervolgcursussen gebaseerd op internet en e-mail.
In zo’n basiscursus leert u allereerst omgaan met het
toetsenbord en de muis. Daar hebben we een aantal
leuke programmaatjes voor. U leert dan waar al die
toetsen voor dienen en waar die muis goed voor is.
Met die muis kunnen we op het beeldscherm een
aanwijzer aansturen. We kijken naar die aanwijzer
en sturen met de hand. Op die muis zitten twee
knoppen en een wieltje. Met die twee knoppen en
dat wieltje geef je opdrachten aan programma’s
Hetzelfde gebeurt met de toetsen op het toetsenbord.
Wanneer u dit allemaal een beetje onder de knie
hebt, laten we zien hoe Windows omgaat met de
verschillende programma’s die in de computer zijn
opgeslagen. We leren u wat een programma is en
hoe je zo’n programma kunt starten. We leren u wat
een bestand is, hoe je bestanden kunt maken en
deze een naam geven. We leren u een stukje tekst
intypen en dat als bestand op een vaste plaats in
de computer vastzetten (opslaan) om dat later te
kunnen gebruiken. We leren u de mogelijkheden die
andere programma’s bieden en hoe u daarmee moet
omgaan.
Het moeilijkste onderdeel is het opslaan van
bestanden en dat komt in de praktijk vaker voor dan
je zou denken. Een voorbeeld. Je ziet op internet
een leuk stukje muziek of een leuke foto die je wilt
binnenhalen. Dat noemen ze downloaden. Het eerst
wat dan moet gebeuren is bepalen waar je dat liedje
of die foto wilt opslaan. In de map ‘mijn liedjes’ in
de map ’muziek’ of gewoon op het bureaublad.
Hetzelfde geldt voor de map waar die foto in moet
komen. Wanneer die mappen niet bestaan, moeten
ze gemaakt worden. De eerste vraag wordt dan:
“Hoe maak ik mappen en hoe geef ik ze een naam.”
Wanneer dat gedaan is komt de vraag, hoe krijg ik
dat bestand in die door mij gemaakte map.
En dat is nou precies wat je op zo’n basiscursus
leert. Het staat ook allemaal beschreven in het

lesmateriaal waar we mee werken. Probleem vaak is
dat wanneer je er niet mee aan de slag gaat en thuis
oefent, je alle kennis snel kwijt bent. Dat is dan ook
de reden dat wij opfriscursussen in het leven hebben
geroepen. Dan pas wordt iedereen het belang
duidelijk. De laatste twee lessen van de basiscursus
besteden we aandacht aan internetten en e-mailen.
Aan de programma’s die daarvoor nodig zijn en wat
we er allemaal mee kunnen doen. Ook hier weer een
moeilijk onderdeel. Het meesturen van een bijlage.
Met een e-mailtje kun je heel makkelijk een fotootje,
een videootje of een stukkie muziek meesturen of
meegestuurd krijgen. Hoe stuur ik ze uit, hoe krijg ik
ze binnen en hoe speel ik ze af. De antwoorden op
al die Hoe’s krijg je bij Seniorweb. In acht lessen van
twee uur. Desgewenst aangevuld met vier lessen
opfriscursus. Dit allemaal gebracht door een team
van negen vrijwilligers, die zonder een cent subsidie
gewoon in een steeds dringender behoefte voorzien.
Want... een computer thuis is niet meer weg te
Groet Joop
denken. 			

Ons cursus
programma
Basiscursus Vista
Acht lessen te beginnen dinsdagmiddag 27 april.
Basiscursus XP
Acht lessen te beginnen op dinsdagmiddag 2 maart
(1 plaats vrij) en woensdagmorgen 21 april.
Internet en Email
Zeven lessen te beginnen op donderdagmiddag 4
maart. Daarna maandagmiddag 6 september.
Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op woensdagmiddag 14
april.
Internetbankieren
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen
26 februari. (vol) Deze workshop is gratis voor
rekeninghouders bij de Rabobank. De volgende
staat voor vrijdagmorgen 26 maart (bijna vol)
Opfrissen Windows en slimmer internet
Vier lessen van twee uur te beginnen op
maandagmorgen 29 maart.
Basiscursus Windows 7
Acht lessen te beginnen op donderdagmiddag 29
april.
CD’s en DVD’s branden.
Een workshop van twee uur op vrijdagmorgen 5
maart..
Andere
Verder organiseren we twee uur durende workshops
over computerbeveiliging, kennismaking met de
computer, CD’s en DVD’s branden en het gratis
tekstverwerkingsprogramma Open Office.
Meld u aan. Zonder aanmeldingen kunnen we
niet plannen. Een workshop of cursus gaat door
bij vijf of meer deelnemers. De lessen bij SeniorWeb
lopen van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00
uur.

Kleding- en speelgoedbeurs op Vlinderbos
Wilnis - Op zaterdag 27 maart aanstaande vindt op de Jenaplanschool
Vlinderbos in Wilnis weer de jaarlijkse kleding- en speelgoedbeurs
plaats. De school verandert op die
dag voor even in een grote winkel
waar allerlei koopjes te halen zijn.
Er worden naast (tweedehands)
kinderkleding (maat 92 t/m 176),

(buiten)speelgoed, boeken, skates,
schaatsen, kinderfietsen en kindercd’s e.d. verkocht. Voor de kinderen
is er een video- en kleurhoek.
Wie spullen voor de verkoop wil aanbieden kan tot woensdag 24 maart
via het e-mailadres; beurs@vlinderbos.nl informatie en een klantnummer opvragen. Informatie kan ook

Help mee weidevogels te
beschermen
De Ronde Venen - Weidevogelbeschermingsgroep IVN De Ronde Venen & Uithoorn is hard op zoek naar
vrijwilligers die minstens één dagdeel per week, van half maart tot in
juni, mee willen helpen met de bescherming van weidevogels. De vrijwilligers inventariseren de weidevogels op het land van de boeren,
helpen zoeken naar nesten en zijn
actief bij het beschermen van kuikens. Door legsels te markeren en
aan de hand van gedrag te kijken
waar vogels met kuikens zich bevinden, kunnen agrariërs daar rekening mee houden bij hun werkzaamheden in het land.
De grutto, kievit, scholekster, tureluur en vele andere vogels horen bij
het karakteristieke Hollandse weidelandschap. De meeste weidevogelsoorten hebben het moeilijk door
toenemende verstedelijking, modernisering op het boerenbedrijf en tal

van andere oorzaken. Een reden temeer om hier wat aan te doen!
In nauwe samenwerking tussen
boer en vrijwilliger gaan de beschermers regelmatig het veld in
om de nesten van de weidevogels
in kaart te brengen en te markeren.
Zo blijven de nesten beschermd bij
allerlei landwerkzaamheden die nou
eenmaal nodig zijn op het boerenbedrijf, zoals maaien en het uitrijden
van mest.
Na het uitkomen van de eieren volgt
de kuikenbescherming. De vrijwilligers kijken vóór het maaien of er
nog kuikens in het veld lopen. Door
het plaatsen van stokken met plastic
vlaggen, kunnen kuikens naar een
naastgelegen ongemaaid weiland
worden gedirigeerd. In totaal werken er twintig boerenbedrijven mee
in de omgeving van Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, Waverveen en Uithoorn.

Voorjaarskleuren op
rommelmarkt in Spoorhuis
Vinkeveen - Het voorjaar komt
er aan. En Pasen. Pasen is voor de
protestantse kerk een groot feest
waarbij als versiering de kleur geel
vaak een rol speelt. Deze maand is
er in het spoorhuis dan ook wat extra aandacht voor de kleur geel.
Maar ook andere kleurrijke voorjaarsartikelen zijn bij elkaar gezet om het u als bezoeker gemakkelijk te maken. U kunt er ook te-

recht voor allerlei huishoudapparaten. In Het Spoorhuis zijn de spullen
netjes uitgestald per gebruiksgroep.

Kaarten in
De Springbok

De Hoef - Op zaterdag 13 maart organiseert Biljartvereniging De Hoef
weer de gezelligste kaartavond uit

opgevraagd worden bij Jeannette van Adrichem (0297-242225) of
Marcella Postma (0297-287838).
Wacht niet te lang met de aanvraag,
want het aantal klantnummers is
beperkt! De beurs wordt gehouden op zaterdag 27 maart van 09.00
uur tot 11.00 uur. Van de opbrengst
is 60% bestemd voor de verkopers
en 40% voor de school. Spullen die
niet worden verkocht, kun je schenken aan het goede doel (Kindertehuis in Hongarije). Jenaplanschool
Het Vlinderbos kunt u vinden aan
de Veenweg 117A in Wilnis.
Cursus belangrijk
Voor de vrijwilliger is er niet alleen
de voldoening van het beschermen
van de nesten die het vrijwilligerswerk de moeite waard maakt, maar
ook het contact met het agrarisch
bedrijf en het bezig zijn in de vrije
natuur. Tijdens het genieten van de
natuur in de polders werken de vrijwilligers tegelijkertijd mee aan het
behoud ervan!
Ervaring is niet vereist, wel een pre,
voor nieuwe vrijwilligers is het wel
verplicht een cursus weidevogelbescherming (2 avonden) te volgen. Vervolgens wordt u ingedeeld
bij bestaande groepen vrijwilligers
en opgeleid en begeleid in het veld.
De cursusavonden, gegeven door
Landschap Erfgoed Utrecht, zijn op
23 en 30 maart in Kockengen. Ook
als u agrariër bent en nog niet aan
weidevogelbescherming doet, kunt
u zich aanmelden.
Voor meer informatie of aanmelding
kunt u bellen met Gerrit Hiemstra,
coördinator van de weidevogelbeschermingsgroep, tel. 0297 285285.
Zo is er ook een kamer waarin het
speelgoed te vinden is. Komt u even
kijken? Aanstaande zaterdag is de
rommelmarkt in het oude spoorhuis
aan Demmerik in Vinkeveen weer
open van 9.00 tot 15.00 uur.
de omgeving. Met vele leuke prijzen voor deze maand, waaronder
natuurlijk fantastische vleesprijzen.
Goede, slimme en gelukkige kaarters mogen deze avond dus niet
missen.
De kaartavond is in De Springbok,
Oostzijde 61a en begint om 20.30
uur. Iedereen is welkom. Voor de inwendige mens wordt gezorgd.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Servicelijn
Serviceverzoeken en wensen kunt
u online melden door middel van
het serviceformulier op de website,
of via tel. (0297) 29 18 00.
Servicepunten
Hier kunt u terecht met vragen
over wonen, welzijn en zorg
én voor financiële diensten. Bij
het servicepunt kan bijna alles
geregeld worden wat te maken
heeft met het leven van alledag.
www.servicepuntderondevenen.nl,
algemeen nr: (0297) 58 76 00
Servicepunt Mijdrecht
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Hoofdweg 1, 3641 PN Mijdrecht,
(0297) 38 33 99,
mijdrecht@
servicepuntderondevenen.nl
hoofdweg@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Wilnis
Geopend: ma. t/m do. van 9.0016.00 uur en vr. van 9.00-13.00 uur
Dorpsstraat 28, 3648 AH Wilnis,
(0297) 23 76 10,
wilnis@servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Vinkeveen
Geopend: ma. t/m vr.
van 9.00-13.00 uur.
Futenlaan 52, 3645 GE Vinkeveen,
(0297) 58 76 00,
vinkeveen@
servicepuntderondevenen.nl
Servicepunt Mobiel Kantoor
Iedere woensdag in Waverveen,
Amstelhoek en de Hoef
(06) 13 16 31 76,
mobielkantoor@
servicepuntderondevenen.nl
Afvalbrengstation
Industrieweg 50, 3641 RM
Mijdrecht, (0297) 29 18 00
servicelijn@derondevenen.nl.
Geopend: ma, wo, do, vr en za
9.00-12.00 uur, 12.30-16.00 uur
en di 12.30-16.00 uur.
Op dinsdagochtend en
zon- en feestdagen is het
afvalbrengstation gesloten.
Spreekuur college
Als u iets aan de burgemeester
en/of wethouder wilt voorleggen,
kan dat tijdens hun spreekuur op
dinsdag van 11.00-12.00 uur.
Bel voor een afspraak
(0297) 29 17 10.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

De tijden die bij het onderwerp zijn aangegeven zijn indicatief. Het kan ook voorkomen dat de volgorde van behandeling wordt gewijzigd. Indien u wilt deelnemen aan het ronde tafel gesprek kunt u
zich aanmelden bij de griffie via 0297-291752 of via de email griffier@derondevenen.nl.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Samenleving, maandag
15 maart 2010, aanvang 19:30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer A.J.C. Goldhoorn
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE
A. Financiële aanvraag en koers stichting Servicepunten 2010 (raadsvoorstel nr. 0007/10) (45
minuten)
De servicepunten zijn sinds 2009 een zelfstandige stichting. Het bestuur heeft eind 2009 haar
plannen voor 2010 gepresenteerd. De plannen hebben betrekking op de toekomst en de begroting
van de servicepunten. Het college heeft de plannen beoordeeld en vraagt de gemeenteraad in te
stemmen met het collegebesluit.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD
A. Memo minimabeleid (45 minuten)
De werkgroep minimabeleid gemeente De Ronde Venen en Abcoude heeft zich gebogen over
het gevoerde minimabeleid. Naar aanleiding daarvan is een memo opgesteld. De werkgroepleden
hebben voorgesteld deze memo in een ronde tafel gesprek met het college te bespreken.
B. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op
het terrein van Samenleving, en mededelingen te doen.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 5 maart 2010.

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving, op woensdag
17 maart 2010, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht
Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf
1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE
A Vaststelling bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid”
(raadsvoorstel nr. 0009/10) (30 minuten)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat de genoemde zienswijze ontvankelijk en ongegrond wordt verklaard. Het bestemmingsplan “Parkeren Fluitekruid” ongewijzigd wordt vastgesteld en ex artikel
6.12 Wet ruimtelijke ordening, lid 2 geen exploitatieplan voor het plangebied wordt vastgesteld.
B. Vaststelling bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114a” (raadsvoorstel nr. 0008/10)
(15 minuten)
Voorgesteld wordt te besluiten, dat het bestemmingsplan “Recreatiewoning Eilinzon R114a”, conform het ontwerp bestemmingsplan wordt vastgesteld en ex artikel 6.12 Wro, lid 2 geen exploitatieplan voor het plangebied vast te stellen.
C. Vrijstellingsverzoek bouwen van een brug achter Herenweg 260-262 (raadsvoorstel nr.
0011/10) (45 minuten)
Voorgesteld wordt een met de bouwaanvraag voor een brug achter Herenweg 260-262 samenhangend verzoek om vrijstelling ex artikel 19 lid 1 WRO te weigeren.
D. Gebiedsconvenant Groot Wilnis-Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0016/10) (45 minuten)
Voor Groot Wilnis–Vinkeveen, een veenweidegebied met bijzondere landschappelijke waarden,
is een langetermijnvisie ontwikkeld in de vorm van een convenant, waarin aandacht is voor het
beperken van de veenbodemdaling, en waarin het ontwikkelen van landbouw, natuur, water en
recreatie onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD
A. Informatie uitwisseling (actualiteiten/mededelingen) (15 minuten)
De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen, op
het terrein van Omgeving, en mededelingen te doen.

Meldpunt Zorg &
Overlast
(030) 630 54 80
meldpunt@ggdmn.nl
www.meldpuntzorgenoverlast.nl

De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 5 maart 2010.

ADVIES EN STEUNPUNT
HUISELIJK GEWELD
STAD EN REGIO UTRECHT
(0900) 2 300 300
ashg@vo-utrecht.nl
www.huiselijkgeweldutrecht.nl

Voorzitter: de heer R. Blans
Griffier: de heer M. de Graaf

Agenda Ronde Tafel Gesprekken Omgeving, op donderdag
18 maart 2010, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis te Mijdrecht

1. ONDERWERPEN VANUIT HET COLLEGE
A. Nota van uitgangspunten Doorvaart De Heul (raadsvoorstel nr. 0091/09) (90 minuten)
Voor het project ‘Doorvaart De Heul’ is de nota van uitgangspunten geformuleerd. Hierin zijn
globaal de (beleids)uitgangspunten weergegeven. Deze nota vormt de start van de uitwerking
die in de eerste helft van 2010, in overleg met de direct betrokkenen, plaatsvindt. Uw raad wordt
geadviseerd in te stemmen met de nota van uitgangspunten.
B. Beeldkwaliteitplan Groenlandsekade 1 Vinkeveen (raadsvoorstel nr. 0015/10) (30 minuten)
Ter aanvulling op de welstandnota is voor bijzondere objecten een beeldkwaliteitplan noodzakelijk
ter toetsing. Dit beeldkwaliteitplan voorziet daar in.
C. Budget bestemmingsplannen (raadsvoorstel nr. 0012/10) (15 minuten)
In de begroting van 2010 is voor de herzieningsoperatie bestemmingsplannen géén budget opgenomen. Hiermee wordt naar verwachting een bedrag van circa e 200.000 aan leges misgelopen.
Om de actualisatie te kunnen voortzetten én het mislopen van de leges te voorkomen, is het van
belang in 2010 alsnog budget beschikbaar te stellen. Wij adviseren u in 2010 in totaal e 60.000
beschikbaar te stellen ten laste van de saldireserve.
2. ONDERWERPEN AANGEDRAGEN VANUIT DE RAAD
A. Ontwikkelingen project N201 (30 minuten)
De fractie VVD verzoekt gezien enerzijds de ontwikkelingen project N201 en anderzijds het feit dat
het inmiddels een lange tijd geleden is dat dit project besproken is, om dit onderwerp te agenderen voor bespreking met het college.
De stukken liggen in de leeskamer ter inzage vanaf vrijdag 5 maart 2010.

UITNODIGING VERGADERING OP DONDERDAG 11 MAART,
AANVANG 20.00 UUR IN HET GEMEENTEHUIS TE MIJDRECHT
Leden Adviescommissie voor Jeugd- en Jongerenbeleid:
Maarten van der Greft (voorzitter), Richard Reurings (secretaris), Tim Baaten (vicevoorzitter)
Vincent Veenenberg (vicesecretaris), Lindi Barla, Annika Borgstede, Daniëlla Vellinga
Madeleine Kievits (notulist)
Ter Kennisname:
J.M van Breukelen, Raad (raadsgriffier, M. de Graaf), College (secretaris , E. de Lange), Media
Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een vergadering van de Adviescommissie Jeugd- en
Jongerenbeleid gemeente De Ronde Venen
Agenda
1. Opening
2. Spreektijd voor inwoners
3. Mededelingen
4. Ingekomen en uitgegane post
5. Vaststellen notulen vorige vergadering
6. Vaststellen agenda
7. Bezoek wethouder van Breukelen
8. Afscheid voorzitter Maarten van der Greft
9. Verkiezing en benoeming nieuwe voorzitter
10. Fietslampenactie
11. Kinderraad
12. Promotie en communicatie
13. Presentaties Veenlanden college
14. Nieuwsbrief
15. Website
16. Profielwerkstuk Lars en Guido onderwerp JAC
17. Secretarieel jaarverslag 2009
18. Samenstelling JAC
19. WVTKK/Rondvraag
20. Actielijst
21. Afsluiting

Winnaar prijsvraag Glas
ontvangt glasservies
Op woensdag 3 maart reikte wethouder Dekker (Reiniging en Afvalbeleid) van de
gemeente De Ronde Venen een glasservies uit aan Mirjam Heijman uit Wilnis. Zij won
de prijsvraag over glas uit de campagne ‘Doe meer met afval’ en won het 18-delig
kristallen glasservies. Deze campagne is gestart ter verbetering van de afvalscheiding
in de provincie Utrecht.
De reacties op de prijsvraag waren overweldigend. In totaal hebben bijna 3000 mensen uit de
29 deelnemende Utrechtse gemeenten gereageerd. Mevrouw Heijman nam de prijs samen
met haar zoontje in ontvangst en was erg blij met de prijs. “Ik ga beslist weer meedoen met de
volgende prijsvraag”, zo liet ze wethouder Jacques Dekker weten, die de prijs persoonlijk aan
huis bezorgde. Afgelopen december startten alle Utrechtse gemeenten met de gezamenlijke
campagne ‘Doe meer met afval’. Per afvalstroom worden de inwoners gestimuleerd hun
huishoudelijk afval zo goed mogelijk te scheiden. Dat levert een hoop voordelen op, namelijk
een groener milieu en een goedkopere afvalverwerking. Bovendien is het gescheiden afval
weer grondstof voor nieuwe producten. Zo wordt glas weer glas en plastic wordt verwerkt tot
een fleecetrui, een dvd-hoesje of een autodashboard. Van al het apart ingezamelde groente-,
fruit- en tuinafval in de Utrechtse gemeenten wordt niet alleen compost gemaakt, maar zelfs
groene stroom. De eerste campagne-etappe bracht het thema glas onder de aandacht. Een
van de onderdelen was een quiz over hoe de inwoners het best hun glas kunnen scheiden
en waarom. De prijsvraag was te vinden in ‘Afvalnieuws’, de informatieve nieuwsbrief van
de campagne en op www.doemeermetafval.nl. De glasserviezen zijn aangeboden door
Royal Leerdam-Libbey en Stichting Duurzaam Verpakkingsglas. Binnenkort start de tweede
campagne-etappe over het thema groente-, fruit- en tuinafval. Ook over dit thema verschijnt
er zowel in de tweede editie van ‘Afvalnieuws’ als op de campagnewebsite
www.doemeermetafval.nl een prijsvraag.

Digitaal Rondeveens
loket over opvoeden en
opgroeien
Voor vragen over opvoeden en opgroeien, kunnen ouders, kinderen, jongeren en professionals terecht bij het Rondeveense Digitale Centrum voor
Jeugd en Gezin (DCJG). De website www.cjgderondevenen.nl, die toegesneden is op de lokale situatie in De Ronde Venen, is vanaf heden in de
lucht. De gemeente De Ronde Venen heeft zich aangesloten bij een samenwerkingsverband van Jeugd en Gezin met de provincie Utrecht. Daardoor
is het voor de Utrechtse gemeenten die mee wensen te doen, mogelijk een
snelle start te maken met het DCJG.
Het DCJG is een laagdrempelige digitale informatievoorziening over opvoeden en
opgroeien voor (toekomstige) ouders, kinderen, jongeren en professionals. De internetsite www.cjgderondevenen.nl bestaat uit een regionaal en lokaal gedeelte. Het regionale gedeelte bevat algemene informatie over opvoeden en opgroeien per leeftijdsgroep. Deze informatie wordt voor 80% gevuld vanuit een centraal
punt. Landelijke kennisinstituten als het Nederlands Jeugdinstituut, Trimbos en het
Voedingscentrum leveren de inhoud aan van het gemeenschappelijke deel van
de website. De overige 20% is om informatie te bieden over de lokale situatie. Op
het lokale gedeelte kunnen bezoekers informatie vinden specifiek geldend voor
De Ronde Venen, zoals openingstijden van instanties, jongerenactiviteiten en cursussen, handige adressen op het gebied van welzijn, zorg en vrije tijd en voor het
downloaden van brochures.
Doel
In het voorjaar van 2009 is de gemeente De Ronde Venen samen met de gemeente
Abcoude gestart met de realisatie van een Centrum voor Jeugd en Gezin. In 2011
moeten namelijk alle Nederlandse gemeenten voorzien in een Centrum voor Jeugd
en Gezin. Het doel daarvan is dat professionals als jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen, pedagogen en maatschappelijk werkers nog nauwer gaan samenwerken
en ouders en jongeren terecht kunnen bij één loket met vragen over opgroeien en
opvoeden. Naast een fysiek loket acht de gemeente De Ronde Venen ook een digitaal loket wenselijk. Vooruitlopend op deze fysieke locatie, is het Digitale Centrum voor Jeugd en Gezin (DCJG) ontwikkeld. Zowel bij het digitale als in de toekomst het fysieke Centrum voor Jeugd en Gezin werkt de gemeente De Ronde Venen nauw samen met de GGD en Zuwe Zorg, beide partners van het CJG. Vanaf heden is het digitale CJG toegankelijk voor alle (toekomstige) ouders, kinderen,
jongeren en professionals in de gemeente De Ronde Venen. De opening van de fysieke locatie in Mijdrecht staat gepland in het najaar van 2010.
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Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
T. (0297) 29 16 16
info@derondevenen.nl
Actueel nieuws en spoedeisende mededelingen kunt
u dagelijks lezen op de website: www.derondevenen.nl.

Laatste kans om nog aan te melden

Kies voor Hart en Sport
2010

Kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisscholen kunnen
zich nog tot woensdag 10 maart aanmelden voor Kies voor Hart
en Sport. Kies voor Hart en Sport is een project waarbij kinderen
kunnen kennismaken met negentien verschillende sporten. De
eerste sportcursussen beginnen op dinsdag 6 april. Aanmelden kan
op www.sportinderondevenen.nl. Voor meer informatie kan contact
worden opgenomen met sportconsulent Erik Leus, e-mail
info@sportinderondevenen.nl of telefoon 06-43093929.
Kennismakingslessen
Door mee te doen aan Kies voor Hart en Sport maken kinderen kennis met
verschillende sporten. Alle sportcursussen zijn gebundeld in een boekje.
Dit boekje hebben de kinderen uit De Ronde Venen gekregen op school.
Het boekje staat ook op www.sportinderondevenen.nl. Een cursus bestaat
uit drie tot vijf kennismakingslessen. Kinderen moeten een voorkeur
aangeven voor drie cursussen en worden bij één van deze cursussen
ingedeeld. Iedereen ontvangt voor de start van de cursussen schriftelijk
een bevestiging bij welke cursus hij of zij is ingedeeld.
De kosten bedragen 5 euro per cursus per kind.
Aanmelden
Kinderen die willen meedoen aan Kies voor Hart en Sport kunnen zich tot
woensdag 10 maart digitaal aanmelden op www.sportinderondevenen.nl.
Kinderen die thuis geen internet of computer hebben, kunnen zich op
school inschrijven. Ook kinderen die wel in De Ronde Venen wonen maar
buiten de gemeente naar school gaan, kunnen meedoen.

Openingstijden gemeentehuis
Ma
8.30-16.00 uur
17.30-19.30 uur
Di t/m do 8.30-16.00 uur
Vr
8.30-12.30 uur
Voor spoedgevallen is de gemeente
bereikbaar op tel. (0297) 27 23 61.

Als de raad het goedvindt

Nog dit jaar weer een
verlicht uurwerk voor
Janskerk Mijdrecht
Het uur- en luidwerk van de Janstoren, inclusief de verlichting,
zijn al enkele jaren aan restauratie toe. Tot nu toe werd
volstaan met tijdelijke reparaties en noodoplossingen. Om
de monumentale waarden van de Janskerk te waarborgen is
grondige restauratie nodig. Het college van B en W besloot
dinsdag 2 maart om de gemeenteraad voor te stellen in te
stemmen met de benodigde financiering van E 41.656,- ten
laste van de eenmalige ruimte voor het herstel van het uur- en
luidwerk.
Al enige tijd is de toren van de Janskerk in Mijdrecht onverlicht. Het
college van B en W van De Ronde Venen ontving hierover vorig jaar een
brief van raadslid Rouwenhorst. Hierop is besloten de voorbereidingen
te starten voor de restauratie van het uur- en luidwerk en de verlichting
en de daarvoor benodigde financiering. Hoewel de Janskerk eigendom
van de gemeente is, maar tevens een rijksmonument, is voor de
werkzaamheden een monumentenvergunning vereist. Vanwege het
behoud van monumentale waarden van rijksmonumenten is dit een
langdurig proces en is onder andere positief advies nodig van de
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en de Monumentencommissie.
Als de monumentenvergunning in maart 2010 onherroepelijk is, is
nog instemming van de gemeenteraad nodig voor de benodigde
financiering. Wanneer de raad de financiële middelen ter beschikking

stelt, zal opdracht gegeven worden aan Koninklijke Eijsbouts te
Asten om de restauratie te starten. Naar verwachting behandelt de
gemeenteraad dit onderwerp tijdens de vergadering van 20 mei 2010.
De Janskerk is in 1857-1858 gebouwd en is daarmee de oudste kerk
in De Ronde Venen. De Janskerk verving daarmee de bouwvallige
laat-gotische dorpskerk uit 1557. De toren van de Janskerk is in
1885 herbouwd in de zogeheten Hollandse renaissance stijl. Daarbij
werden de twee historische 17e eeuwse luidklokken uit de vorige
toren overgeplaatst. De kerk werd ontworpen door Boote de Vries en
gebouwd door Dirk van der Helm, aannemer te Mijdrecht.

Gemeentelijke bekendmakingen
De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen. In deze rubriek
staan gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en
zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De gemeentelijke bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op
www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met
servicenormen.
Aanvragen bouwvergunning
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvragen om
bouwvergunning zijn binnengekomen:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Buitenkruier 65
Paltrok 8
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 180
Arkenpark
De Plashoeve 16d

Ontvangst
datum

Plaatsen van een aanbouw en dakkapel
aan de achterzijde
Plaatsen dakkapel op het
achtergeveldakvlak van de woning

Lichte bouwvergunning

2010/0107

1-3-2010

Lichte bouwvergunning

2010/0106

1-3-2010

Oprichten van 2 bijgebouwen en een
zwembad
Vernieuwen van een steiger

Reguliere bouwvergunning

2010/0105

26-2-2010

Lichte bouwvergunning

2010/0104

24-2-2010

Deze aanvragen zijn door de afdeling Bouw- en woningtoezicht in behandeling genomen. Deze bouwaanvragen kunt u nog niet inzien.
Servicenorm
Uw ‘lichte’ bouwvergunning wordt binnen 2 weken verleend. (Het gaat hier om een aanvraag voor een dakkapel, uitbouw etc, die voldoet
aan de voorwaarden van volledigheid, het bestemmingsplan en de welstand.)
Voornemen tot ontheffing bestemmingsplan
Ingediend ná 1 juli 2008
Met ingang van 11 maart 2010 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor een ieder ter inzage, de ontwerp-ontheffingen met bijbehorende ontwerp-bouwvergunningen:
Straatnaam

Aard van het bouwwerk

Soort vergunning	Bouwnr.

Opm.

Amstelhoek
Amstelkade 94

Plaatsen van een windmolen

Reguliere bouwvergunning

2010/0059

A

Mijdrecht
Ontspanningsweg 1

Het oprichten van een kunstwerk

Reguliere bouwvergunning

2010/0093

B

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing:
- Onder A, B te verlenen onder toepassing van een buitenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening.
Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar voren brengen. Dit kan schriftelijk bij Burgemeester en Wethouders, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van
het ontwerp-besluit 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 uw zienswijzen ook mondeling
op afspraak bij de behandelend ambtenaar kenbaar maken. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in hun
beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het ontwerp-besluit geen zienswijzen
als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
Verleende Bouwvergunningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
Mijdrecht
Handelsweg 10, 12, 14
Industrieweg 23

Verzenddat.
vergunning

Verleende Bouwvergunningen in combinatie met ontheffinG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
Straatnaam
Aard van het bouwwerk
Soort vergunning	Bouwnr.
				
De Hoef
De Hoef Oostzijde 14
De Hoef Oostzijde 121
Mijdrecht
Heemraadsingel 2
Heemraadsingel 3
Vinkeveen
Achterbos 1

Verzenddat.
vergunning

Oprichten van een tijdelijk informatiebord
tbv het project dijkversterking (nabij)
Oprichten van een tijdelijk informatiebord
tbv het project dijkversterking (nabij)

Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk
Bouwvergunning tijdelijk
bouwwerk

2009/0590

2-3-2010

2009/0611

2-3-2010

Vergroten van een garage
Vergroten van een garage

Bouwvergunning
Bouwvergunning

2009/0474
2009/0475

2-3-2010
2-3-2010

Maken van op- en afritten tpv een nog
te maken brug (nabij)

Bouwvergunning

2009/0593

2-3-2010

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De
belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerp-besluit 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.
Wijziging Huisvestingsverordening 2006 De Ronde Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 26 januari 2010 hebben besloten de Huurinkomentabel
behorende bij de Huisvestingsverordening 2006 De Ronde Venen te wijzigen. Aanleiding hiertoe vormt de periodieke, bij ministeriële
regeling, vastgestelde inkomensgerelateerde parameters huurtoeslag. Het besluit treedt met terugwerkende kracht in werking op 1
januari 2010.
Ter inzagelegging
Genoemde verordening ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij de balie
Publiekszaken in het gemeentehuis en is tevens te raadplegen op www.derondevenen.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling
van de daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.
Verkeersbesluit
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit besluit betreft de
volgende verkeersmaatregel: Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Stadhouderlaan 87, 3641 KE Mijdrecht. Dit besluit ligt met ingang van 10 maart 2010 gedurende een termijn van zes weken ter inzage in het
gemeentehuis.
Bezwaar
Op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag waarop dit
besluit is bekendgemaakt, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. Dit bezwaarschrift dient te worden verzonden naar Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.
Verzoek om een voorlopige voorziening
Indien onverwijlde spoed of de bij het besluit betrokken belangen het vereist, kan de President van de rechtbank op verzoek van o.a.
de indiener van het bezwaarschrift, een voorlopige voorziening treffen. Een dergelijk verzoek kan uitsluitend worden ingediend nadat
reeds een bezwaarschrift is ingediend bij het bestuursorgaan dat dit besluit genomen heeft, zoals hiervoor is aangegeven. Dit verzoek,
vergezeld van een afschrift van het bezwaarschrift, dient te worden gericht aan de President van de arrondissementsrechtbank Utrecht,
sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht (gevestigd Vrouwe Justitiaplein 1 te Utrecht, tel. 030 2233000). Van verzoeker
wordt door de griffier van de rechtbank griffierecht geheven.

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische toetsing plaats en wordt
het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vindt o.a. de technische toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden
gemaakt. Bezwaren kunnen echter uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen.
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.

Bekendmaking ontwerp-projectbesluit en ontwerp-bouwvergunning
Herenweg 71-73 in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.11 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4
(uniforme openbare voorbereidingsprocedure) van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat met ingang van 11 maart 2010 het
ontwerp-projectbesluit “Herenweg 71-73 in Vinkeveen” en de ontwerp-bouwvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen. Het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning zijn op de volgende
manieren te raadplegen:
- De papieren versie van het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning zijn in te zien bij de balie Bouwen en Wonen in
de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur en ma. avond 17.3019.30 uur.
- De verbeelding van het authentieke ontwerp plan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.
U komt rechtstreeks bij het ontwerp-projectbesluit via het volgende adres:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.PB002Herenweg7173-ow01.
- Het ontwerp-projectbesluit en de ontwerp-bouwvergunning zijn als pdf te downloaden en in te zien via de gemeentelijke website
www.derondevenen.nl. (keuzemenu: bouwen, wonen en milieu – bestemmingsplannen).
Toelichting
Het project bestaat uit het vergroten en veranderen van een winkelruimte en het ontsluiten en loskoppelen van twee bovenwoningen
van de winkel op het perceel Herenweg 71-73, 3645 DG Vinkeveen.
Zienswijzen
Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder op het ontwerp-projectbesluit een zienswijze kenbaar maken bij het Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen. Deze zienswijze kan naar keuze mondeling of schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar gemeente De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG te Mijdrecht. Voor mondelinge zienswijzen
kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Bouw- en woningtoezicht, tel. (0297) 29 17 81.

Inrichting tijdelijke bouwplaats aan Plaswijk in Vinkeveen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 maart 2010 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 Meijer Bouwservice Amsterdam B.V. uit Amsterdam vergun¬ning hebben
verleend om een tijdelijke bouwplaats in te richten aan Plaswijk in Vinkeveen. Dit in verband met een verbouwing van een recreatiewoning aan Plaswijk 13 in Vinkeveen. De vergunning geldt voor de periode 15 maart 2010 tot en met 1 juni 2010. Een ieder die rechtstreeks
in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van 6 weken na de datum waarop de vergunning is verleend, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de
werking van het besluit niet. Wel kan er, als tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een voorlopige voorziening worden ingediend bij de
voorzieningenrechter van de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van een verzoek
om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

Verstrekte persoonsgebonden gedoogbeschikkingen voor
permanente bewoning van recreatiewoningen
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat voor permanente bewoning van de recreatiewoningen op de navolgende percelen
een persoonsgebonden gedoogbeschikking is verstrekt: Mijdrecht: Molenland 14 -189, 3641 PL. Deze besluiten liggen zes weken
tijdens openingstijden ter inzage bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis. Een ieder die rechtstreeks in zijn belang is getroffen, kan binnen een termijn van zes weken na de datum waarop de vergunning verzonden is een gemotiveerd bezwaarschrift indienen
bij het 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.

Provincialeweg N201
Provincialeweg N201
Provincialeweg N201
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 167
Pijlstaartlaan 3

Oprichten van 30 bedrijfs- en 8 opslagunits
Oprichten van een bedrijfsgebouw/
kantoor/showroom (nabij)
Realiseren van een ecoduiker met
bijbehorende werken (nieuw deel)
Realiseren van een 3-tal vaarduikers
met bijbehorende werken (nieuw deel)
Realiseren van een vaarduiker
met bijbehorende werken (nieuw deel)

Bouwvergunning

2010/0061

2-3-2010

Bouwvergunning fase 2

2009/0531

2-3-2010

Bouwvergunning

2009/0619

2-3-2010

Bouwvergunning

2009/0620

2-3-2010

Bouwvergunning

2009/0621

2-3-2010

2007/0503
2010/0045

2-3-2010
2-3-2010

Vernieuwen van een buitenbar
Bouwvergunning
Veranderen van een appartementengebouw Bouwvergunning fase 1
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN
De Ronde Venen: 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.
Uithoorn: Spoedgevallen overdag via
eigen huisarts of tel. 0297-531111.
Spoedgevallen avond/nacht/weekenden via huisartsenpost Ziekenhuis
Amstelveen, tel. 020-4562000.

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

DIERENHuLP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

COLOFON
Verschijnt woensdag
EDItIE 2:
DE RoNDE VENEN,
MIjDRECHt, WIlNIs,
AMstElHoEk, DE HoEf,
VINkEVEEN, WAVERVEEN,
VRoUWENAkkER,
ZEVENHoVEN
EDItIE 3:
UItHooRN, DE kWAkEl,
NEs A/D AMstEl

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.
Dierenartsenpraktijk
Uithoorn-Aalsmeer,
Marijnenlaan 46, 1421 NH Uithoorn,
tel: 0297-560627. Behandeling na tel.
afspraak

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

PsyCHOLOGIsCHE
HuLPvERLENING
De Ronde Venen/Uithoorn:
Praktijk voor directe psychologische
hulpverlening, Drs. J.M.M. Simons
klin. psychol./psychotherap. en medew. 0297-285371 of 0297-568866;
www.simons-psychologischebegeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening, R.
Rap, tel: 0297-286436
Nes a.d. Amstel/Uithoorn:
Praktijk voor Eerstelijnspsychologie
Nes a/d Amstel, Mw. drs. C. de Klerk,
gezondheidszorgpsycholoog (BIG
geregistreerd) tel./fax: 0297-582706;
06-44222810; psychoprakt@hetnet.
nl; www.psychoprakt.nl

sTICHTING IMET
De Ronde Venen: Gespecialiseerde
praktijk voor behandeling van angst-,
dwang-, identiteits- en eetstoornissen. Landelijk infonr. 071-5234234.
www.imet.nl

sTICHTING
RECHTswINkEL

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

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.

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Internet www.meerbode.nl

VVV De Ronde Venen/
Vinkeveense Plassen:
Herenweg 144, 3645 DT
Vinkeveen, tel: 0297-214231.
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.
VVV/ANWB Uithoorn:
Kon. Julianalaan 54, 1421 AH
Uithoorn, tel. 0297-532725.
uithoorn@vvvhollandsmidden.nl
ma 10.00-16.00 u./ di t/m vr 9.3013.00 u/13.30-17.30 u. za 9.30-13.00
u/13.30-15.00 u./zo gesloten.

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
Druk:
Boesenkool Krantendruk B.V.
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
tel. 0251-656750
fax 0251-650741
E-mail info@boesenkool.nl
Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
tel. 0297-581698
Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
122e jaargang
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
EDItIE 2
oPlAAg 15.450
EDItIE 3
oPlAAg 14.050
Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op artikelen of zijn mening
te geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente.
Uw ingezonden brief dient
echter ondertekend te zijn met
naam en adres, telefoon of emailadres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op
attent, dat door ons in deze krant
geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERBoDE.Nl

vvv/ANwB

zORG &
DIENsTvERLENING
Zuwe Zorg in De Ronde Venen:
Hoofdweg 1, 3641 PN 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.
Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ): voor info., advies of
aanmelding voor thuiszorg, verpleegthuiszorg, opname in een verzorginghuis of verpleeghuis kunt u contact
opnemen ma t/m vr 9.00-17.00 u,
tel. 0900-3573573.
Uitleen, verhuur, verkoop van
hulpmiddelen en verpleegartikelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht,
Hofland 6, tel. 0297-273538.
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
Hulplijn De Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
Ned. Patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

zwANGERsCHAP
Maatschap Verloskundigen: ‘De
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a,
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300.
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku.
vlgs afspraak.

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

Is uw huisdier
zoek?

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming Regio Uithoorn/
De Ronde Venen en omstreken:
0297-343618. Voor vermiste/gevonden
huisdieren en klachten dierenmishandeling
op ma. t/m vrij. 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, spoedgevallen en
gevonden honden: 06-53315557.

Vermist:
- Rode Klaver in Uithoorn, witte kat met grijze vlekken. De kat is
een beetje schuw. Is 1,5 jaar oud en heet Puma.
- Aan de Zoom in Uithoorn, zwart/wit poesje met zwarte staart
met witte stip aan de punt. Korte pootjes, 10 jaar en heet
Bonny.
- Waterlelie in Wilnis, grote rood/witte kater. (Maine Coone).
Hij heet Muckey en is 21/2 jaar oud.
- Thamerdal in Uithoorn, grijs/wit cyperse poes, 1 jaar oud.
Haar naam is Tinkerbel.
Gevonden:
- Hoofdweg bij 1ste Mange in Mijdrecht, witte poes met
zwarte vlekken.
Goed tehuis gezocht voor:
- Rood/wit gestreepte kater. (Whiskas-kat).

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Komende vrijdag 12
maart organiseert Supportersvereniging De Lijnkijkers weer een bingoavond in het clubgebouw van de
sv Argon. Aanvang 20.00 uur en de

kaarten kosten nog steeds maar
0,50 euro per stuk. Deze avond onder meer als prijs een Samsung
DVD Recorder, mooie vleesprijzen
en de bekende boodschappentassen. Natuurlijk is het eerste kopje
koffie/thee gratis!

Uitvoering Johannes Passion
door Amicitia met solisten
en orkest
Regio - Geen Pasen zonder Passion.
Dit jaar wordt de Johannes Passion
van J.S. Bach uitgevoerd door Christelijke Oratorium Vereniging Amicitia Uithoorn o.l.v. dirigent Toon de
Graaf op 26 maart in de R.-K. kerk
H. Johannes de Doper in Mijdrecht/
Wilnis, aanvang 20.00 uur. Solisten
zijn: Caroline Stam-sopraan, Léonie Korff-alt-mezzo, Joost van der
Linden-tenor-evangelist, Hans de
Vries-bas-Christuspartij, Jean-Léon
Klostermann-tenor, Ronald Dijkstrabas. Orkest Continuo-Rotterdam en
organist Eric Jan Joosse begeleiden koor en solisten. De uitvoering
geschiedt in samenwerking met de
stichtingen Vrienden van Amicitia,
Cultura De Ronde Venen en Vrienden Monument Johannes de Doper.
Diverse sponsors uit De Ronde Venen hebben deze uitvoering mede
mogelijk gemaakt.

Orkest-solisten
Van de 6 solisten zongen Ronald
Dijkstra en Hans de Vries twee jaar
geleden de Johannes Passion in de
R.-K. kerk H, Johannes de Doper. De
andere 4 solisten zijn eveneens veelgevraagde solisten bij concerten in
binnen- en buitenland.
Organist Eric Jan Joosse is de vaste
repetitor van C.O.V. Amicitia en tevens dirigent van twee koren naast
zijn werk als cantor organist van de
Amstelkerk in Uithoorn.
Orkest Continuo Rotterdam heeft
zich gespecialiseerd in het begeleiden van koren en bestaat uit enthousiaste beroepsmusici en vergevorderde conservatoriumstudenten.
Dirigent Toon de Graaf is naast het
dirigentschap van Amicitia en het
Rijnmondkoor als docent muziek
verbonden aan een grote scholengemeenschap

Johannes Passion
Vroeger werd het lijdensverhaal van
Christus in de versie van een van de
vier Evangelisten op verschillende
dagen voorgelezen in de week voor
Pasen. Deze passielezing was tijdens
het leven van Bach nog in gebruik.
Bij zijn aanstelling in 1723 als cantor
aan de Thomasschule in Leipzig was
de opdracht duidelijk; Bach moest
zorgen voor nieuwe cantates bij de
erediensten en voor nieuwe passiemuziek. Hij schreef zijn Johannes
Passion in drie maanden en de eerste uitvoering was in 1724 in Leipzig.
Tijdens het leven van Bach is de Johannes Passion viermaal uitgevoerd.
Bij elke uitvoering bracht Bach veranderingen aan, zowel in muziek als
tekst. Het grootste deel van de tekst
is ontleend aan het Johannes Evangelie. Bach voegde twee keer een
dramatisch deel uit het Matthäus
Evangelie toe.
In de Johannes Passion komt een
aantal belangrijke thema’s voor, zoals het thema van het koningschap
van Christus, de wereldlijke macht
van de Romeinen tegenover de hemelse macht van Jezus, waarbij Jezus in de Johannes Passion uitgroeit
tot een krachtig figuur tegenover de
onzeker wordende Pilatus. De Johannes Passion is geschreven voor
sopraan- en altsolo, twee tenor- en
een bassolo, vierstemmig koor, orkest en basso continuo. De Duitse tekst en de Nieuwe Nederlandse
Bijbelvertaling van 2004 voor de Bijbelteksten staan in het fraaie tekstboekje dat tevens als entreebewijs
dient.

Lustrum Amicitia
Christelijke Oratorium Vereniging
Amicitia Uithoorn is in 1956 opgericht. Het vierstemmige koor telt ruim
90 leden en staat sinds 1984 onder
leiding van dirigent Toon de Graaff.
Amicitia kan terugzien op een imposante lijst van uitvoeringen. In april
2009 vierde het koor grote triomfen in de Gedächtniskirche in Berlijn
met de uitvoering van het Requiem
van Mozart. Dit jaar is er sprake van
een lustrum: voor de 5e keer wordt
de Johannes Passion uitgevoerd in
de prachtige ambiance van de R.-K.
kerk H. Johannes de Doper.
Kaartverkoop
De toegangsprijs inclusief tekstboekje bedraagt voor volwassenen
19,00 euro, voor 65+ en houders CJP
17,00 euro en voor jongeren tot 16
jaar 7,50 euro. Entreebewijzen zijn te
reserveren op www.cultura-drv.nl en
verkrijgbaar op de volgende adressen: Drogisterij Nap en boekhandel
Mondria te Mijdrecht
Drogisterij de Nagtegaal te Wilnis
Drogisterij De Bree te Vinkeveen
Boekhandel Ten Hoope te Uithoorn
en op 26 maart vanaf 19.15 uur aan
de ingang van de R.-K. kerk H. Johannes de Doper te Mijdrecht/Wilnis.
Verdere informatie is te vinden op
www.cultura-drv.nl
Geen Pasen zonder Passion: het magistrale meesterwerk van Bach, de
Johannes Passion, in De Ronde Venen in een geweldige uitvoering van
koor-solisten-orkest!

Stichting Ontwikkelings

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Ontwikkelingssamenwerking:
missie, visie en geluk
Al vele eeuwen trekken zendelingen en missionarissen de wereld in, aanvankelijk om hun religie te verspreiden maar ze komen terug met verhalen
over armoede en ellende, raken gedreven om zich daar te vestigen en er
daadwerkelijk iets aan te doen. Ze hebben zich verenigd in interkerkelijke
organisaties als Solidaridad en ICCO en spelen al heel lang een belangrijke
rol in de wereld. In Afrika, Latijns-Amerika en Azië.
Het bestrijden van honger en armoede, het geven van humanitaire hulp,
aandacht voor eerlijke handel, het bevorderen van mensenrechten, het belang van democratisering, duurzaamheid, milieu, het bepalen en het herwegen van doelen. Een missie met een visie.
Pas sinds 1947 doen overheden aan ontwikkelingswerk. Nederland was
een van de eerste ontwikkelingslanden: in de jaren 1948 tot 1951 werd
door Amerika 13 miljard dollar uitgegeven aan het herstel van Europa na de
Tweede Wereldoorlog.
In 1949 besloot ons kabinet om mee te gaan doen aan ontwikkelingssamenwerking door met 1,5 miljoen gulden te participeren in een project dat
door de Verenigde Naties in het leven was geroepen.
Vorig jaar konden we vieren dat we alweer 60 jaar aan ontwikkelingssamenwerking doen.
Wat een geluk dat wij dat kunnen doen!
Madelon van der Stap

www.sosderondevenen.nl

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.
O Ik wil donateur van SOS worden
en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e ..................................................
O Ik schenk eenmalig een bedrag van  .....................................................
ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’
Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mijdrecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mijdrecht, onder vermelding van mijn keuze.
Naam..............................................................................................................................
Adres..............................................................................................................................
Tel.nr...............................................................................................................................
Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar:
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

IVN-excursie Gunterstein
De Ronde Venen/Uithoorn - De
IVN-afdeling De Ronde Venen &
Uithoorn verzorgt op zondag 14
maart 2010 een excursie naar de
Ridderhofstad Gunterstein in Breukelen. Ook dit keer zal de jonkheer
voor deze speciale gelegenheid de
privé binnentuin openstellen. Er zal
samen met de IVN natuurgidsen
worden gekeken naar stinzeplanten
die in maart al volop in bloei staan.
Verder wordt gekeken en geluisterd
naar vogels, die op het landgoed
uitbundig hun voorjaarsliederen
ten gehore brengen. Ook de uitlopende knoppen van bomen en struiken worden bekeken en besnuffeld.

Voor de liefhebbers wordt door een
van de gidsen verteld worden over
de historie van de Ridderhofstad
Gunterstein. Vertrek om 14.30 uur
uit Vinkeveen bij het Spoorhuis aan
het Spoorplein aan de Demmerik.
De deelnemers rijden zoveel mogelijk gezamenlijk. Aanvang van de
excursie op het landgoed 15.00 uur.
De excursie is gratis voor IVN-leden
en -donateurs. Andere deelnemers
betalen 1,25 euro. Warme kleding,
laarzen of stevige schoenen en een
verrekijker meenemen.
Belangstellenden kunnen zich voor
deze excursie aanmelden bij Nel
Bouwhuijzen, telefoon 0297-261982
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Jochem en Viviënne Prins
winnaars Hyundai Blue
Challenge
Mijdrecht - Eind vorig jaar kon iedereen die een rijbewijs had tot 31
december gratis meedoen aan de
Hyundai Blue Challenge. Dat was
een ludieke landelijke actie van Hyundai Nederland in samenwerking
met oliemaatschappij BP. Als Hyundai dealer nam autobedrijf Rovémij de honneurs voor de regio waar.
Uitdaging daarbij was om met een
Hyundai type i301.4i Blue kans te
zien om met minimaal verbruik aan
brandstof 30 kilometer te rijden. Wie
het minste verbruik had kon in De
Ronde Venen meedingen naar een
prijs van 500 euro aan brandstof in
de vorm van een BP-tankpas. Landelijk zelfs naar een prijs van 10.000

euro! Het uiteindelijke doel van de
actie was elke automobilist zo milieuvriendelijk mogelijk te laten rijden. De i301.4i Blue droeg daar
technisch in hoge mate aan bij. Milieuvriendelijk autorijden kan echter altijd, ook als de auto niet van
Hyundai is, door een aantal regels
in acht te nemen. Daarin was een
groot aantal deelnemers geslaagd.
Maar één echtpaar sprong er boven
uit. Dat waren Jochem en Viviënne
Prins uit Vinkeveen, beter bekend
als eigenaren van Prinselijk Proeven
in de Mijdrechtse Dorpsstraat. Zij
zagen kans om met een gemiddelde van 4,9l/100 km (1 op 20,4 km)
hun koppositie op de lijst van deel-

nemers uit de Ronde Venen tot het
einde toe te behouden. Zij waren
overigens een van de eerste deelnemers. “Jochem reed en ik was navigator. We hebben een weg uitgekozen met zo weinig mogelijk verkeerslichten, over de Oude Spoorbaan, richting Nieuwveen. Natuurlijk zonder airco en accessoires die
allemaal brandstof verbruiken en
natuurlijk heel rustig gereden,” vertelt Viviënne lachend.
“We kwamen hier weer aan met de
verwarming op uit en geen lichten
aan. De hele auto was van binnen
beslagen,” valt Jochem haar onder
grote hilariteit bij. “Het was gewoon
leuk om mee te doen. De uitdaging
en het merk sprak ons wel aan, hoewel we zelf rijden in auto’s van een
heel ander merk. Viviënne in een VW
Golf cabrio en ik in een SEAT Léon,
een leaseauto. Maar ook daarmee
kun je best zuinig rijden als je jezelf
er maar op instelt.” Jeroen van Ballegooy van Rovémij was best tevreden met het aantal deelnemers en
de resultaten die neergezet waren
met de i301.4i.
“Op zeker moment kun je niet lager komen met het verbruik omdat
dit technisch gezien dan onmogelijk
wordt. De motor heeft een bepaald
verbruik en daar kun je niet omheen,
tenzij je geweldig sjoemelt. Bijvoorbeeld door de auto een aantal kilometers te laten trekken en de motor stationair te laten draaien. Maar
je doet toch niet mee om de boel te
beduvelen? De deelnemende garagebedrijven komen daar toch achter.”
Uiteindelijk kregen de prijswinnaars
buiten bij de auto uit handen van
Jeroen de BP-brandstofpas overhandigd. Vanzelfsprekend waren de
‘Prinsen’ daar erg blij mee. Jochem:
“Ik pak hem dan wel aan, maar de
prijs is voor Viv…, want ik heb een
leaseauto. Bovendien had ik zonder haar inbreng niet zo zuinig gereden.” Voor Viviënne betekent het
een half jaar gratis tanken. Dat tikt
nog eens lekker aan.”

Van Rijn Racing laat visitekaartje achter in België
Regio - Na de winterstop van ruim
vier maanden, maakte het team zich
op voor zijn eerste wedstrijd in 2010.
Op zondag 7 maart kon Van Rijn Racing zich meten met de concurrentie
op het Duivelsbergcircuit in Maasmechelen (B). Het werk wat door
het team verzet is afgelopen winter
zou beloond gaan worden! De techniek liet Van Rijn ditmaal niet in de
steek en de gedane aanpassingen
aan de rallyrace wagen wierpen zijn
vruchten af. Elke manche werd de
start gewonnen en er werd zelfs een
4e tijd geklokt in de eerste heat!

Voordat de wedstrijd zou beginnen,
was er gelegenheid om te trainen.
Dit maal mocht er meerdere malen gereden worden in de vrije training dan gewoonlijk. Deze mogelijkheid werd door het team optimaal benut. Al had het team eerder
in Mijdrecht getest, was het toch
weer even ‘wennen’ aan het echte
circuit werk. Het team besloot na de
trainingen over te gaan op ander type band. Dit bleek een juiste keuze.
Toch kwam Dennis nog een paar seconden tekort in de kwalificatie, wat
resulteerde in een 4e startplaats

in de eerste heat. De eerste manche moest Van Rijn aan de buitenkant starten, maar bij het doven van
de rode lichten was de Cordoba als
eerste weg! Een klein gaatje werd
gelaten in de eerste bocht. Dit werd
benut door Remans, die zijn Fiësta
binnendoor stak en zo de koppositie overname. Vervolgens werd de
tweede plaats niet meer afgestaan
door Dennis van Rijn. Er werd een
knappe vierde tijd gezet. Op dat moment was Van Rijn de beste Nederlander in het klassement. Een grote
stap richting de finales was gezet.
Na de nodige controles aan de auto in de service tent, was de Cordoba weer gereed om de strijd aan te
gaan in de tweede manche. Doordat er een vierde plaats in de eerste
manche was behaald, moest Dennis
rijden tegen een paar sterke tegenstanders. Ook deze hadden het nakijken met de start.
Met enkele meters voorsprong nam
Dennis meteen de jokerlap, een alternatief stuk circuit wat elke deelnemer eenmaal moet afleggen.
Meteen kon de Cordoba op de achterbumper worden gezet van de
Belg Vleesschouwers. Deze verslikte zich net voor het opgaan van de
Duivelsberg en kwam dwars voor
de SEAT te staan. Enkele kostbare
secondes gingen verloren, omdat
Dennis van de ideale racelijn moest
wijken. De tijd kon niet verbeterd
worden en een achtste plaats was
zijn deel. Wel werd er al een startbewijs bemachtigd voor minimaal
de B-finale.

UWTC’ers Thijs Leijgraaf, André Looij
en Guus Zantingh toonaangevend in
pril wegseizoen
Uithoorn - In Uithoorn werd op
zondag 28 februari jl. het kampioenschap van Uithoorn verreden, bij
wielervereniging UWTC, die dit jaar
zijn 75ste jubileum viert.
Maar de weersvoorspellingen waren niet mis deze zondag, regen en
veel wind. Toch kwamen de renners
naar Uithoorn, omdat de eerste 2
wedstrijden de voorgaande weken
waren afgelast wegens sneeuw. Bij
alle wedstrijden kwam het hemelwater onafgebroken uit de lucht
vallen, maar dit deerden de meeste renners niet. Om 11:30 uur was
de start van de nieuwelingen, voor
UWTC verschenen aan de start,
Thijs Leijgraaf, Jeroen van Pierre,
Hidde Schelling en Etienne Lenting.
Aan het begin van de koers was het
toch nog even droog maar al gauw
viel de regen wederom met bakken
uit de lucht en is het de hele wed-

strijd niet meer droog geweest. Gelukkig bleef de voorspelde wind nog
even uit. De eerste ronden werd er
even naar elkaar gekeken, wie gaat
er wat doen en wanneer. Het peloton bestond uit zo’n 15 tot 20 renners, dus niet zo heel groot. Het
“wanneer” kwam onverwacht snel
toen Thijs Leygraaff alleen het hazenpad koos en niemand bij hem
aansloot. Hierna volgden voortdurend uitlooppogingen waarbij Etienne Lenting nadrukkelijk betrokken
was. Deze pogingen eindigden telkens weer in een terugval in het peloton, tot de laatste poging.
Samen met een renner van een andere club ging het bijna lukken. De
twee jeugdige renners hadden een
gat geslagen van zo’n 15 seconden, dus vruchtbaar genoeg om vol
te houden tot de finish, waarvan ze
slechts nog 6 ronden verwijderd

waren. Thijs Leygraaff had inmiddels een ronde voorsprong genomen op het peloton. Thijs Leygraaff
won het kampioenschap met 1 ronde voorsprong, Jeroen van Pierre,
Hidde Schelling en Etienne Lenting
moesten genoegen nemen met een
finish in het peloton.
Amateurs
Hierna was het de beurt aan de
overige categorieën Junioren, Amateurs A en Amateurs B, Elite. De
renners streden in de regen om
het kampioenschap van Uithoorn
en de bloemen. In het begin werd
er hard gekoerst wat tot gevolg had
dat het peloton in 2 stukken brak en
na ≤ koers dubbelde de eerste de
tweede groep. Henk de Jong (elite)
van UWTC bracht met een mooie
3de plek de bloemen naar huis. De
overige UWTC renners hebben ook

Dansers van Dansstudio Jan
Verburg weer in de prijzen
Mijdrecht - Het was een geweldige zondag voor de jeugd van Dansstudio Jan Verburg die het dansen als wedstrijdsport beoefent. In
Badhoevedorp werden door drie
dansparen vijf prijzen weggekaapt.
In een zeer goed geoutilleerde sporthal eindigden v.l.n.r. Bart uit Wilnis,
met partner Roxane uit Uithoorn zo-

wel in de Standaard, als in de Latin
discipline op de derde plaats, Mario uit Uithoorn, en partner Petra uit
Mijdrecht in beide disciplines op de
zesde plaats, terwijl Alexandra uit
Mijdrecht met partner Kjell, ook uit
Mijdrecht in de hoogste Debutanten klasse, als eerste eindigden en
daarmee weer een aantal promotiepunten konden bijschrijven aan hun

Aanstaande zondag open
dag bij Qui Vive hockey
Uithoorn - Zondag 14 maart a.s.
van 11.00 tot 14.00 uur organiseert
hockeyvereniging Qui Vive op haar
accommodatie aan de Vuurlijn een
kennismakingsdag voor nieuwe leden. Ook de Uithoornse Kinderopvang is aanwezig om ouders en kinderen kennis te laten maken met
het Buitengewoon Sportieve Opvang Qui Vive programma (BSO Qui
Vive). Bij het hockeyen kunnen jongens en meisjes vanaf 6 jaar spelenderwijs kennis maken met deze sport. Onder leiding van ervaren
trainers en begeleiders worden er
spelletjes gespeeld waarbij de eerste beginselen van het hockey worden uitgelegd en geoefend. Er wordt
ook een partijtje gespeeld met een
echte keeper. Het hockeyprogram-

ma van 14 maart a.s. bestaat uit een
ontvangst om 11.00 uur van de kinderen en de ouders gevolgd door
een clinic voor de kinderen. Gelijktijdig zal voorzitter Marcel van Eijk
een presentatie voor de ouders geven. Er wordt ook met de kinderen
gegeten en gedronken. Bij de inschrijvingen hoopt het bestuur het
1000e lid te mogen huldigen. Tenslotte is er een competitiewedstrijd
van dames 1 tegen HBS met de afslag door het 1000e lid. Op de dag
zelf zijn er veel vrijwilligers die alles
kunnen vertellen over o.a. lid worden, de contributie, het trainingsprogramma, het tenue en de spelregels. Nieuwe leden kunnen op deze
dag lid worden voor slechts 50 euro
voor de rest van het seizoen, zonder

Michiel de Ruyter doopt
twee nieuwe boten
Uithoorn - De Amstel is weer ijsvrij
en dat is goed nieuws voor de roeiers van Michiel de Ruyter. De afgelopen maanden kon er niet geroeid
worden. Toch is er niet stilgezeten.
Tijdens indoortrainingen is de conditie op peil gehouden. Het voornaamste werk werd verricht op de
ergometer, een droogroeimachine
die de meeste mensen misschien
wel herkennen uit de sportschool.
De club heeft vijf ergometers in haar
trainingsruimte, die door elk lid benut kunnen worden. Van dat recht

hebben veel leden de afgelopen
(strenge) winter gebruik gemaakt.
De vereniging heeft met haar eigen
geld een oude houten roeiboot gerenoveerd. Dankzij de inspanningen
van de materiaalcommissie, die gedurende de ijsperiode met man en
macht aan deze ‘tweeriems ongestuurde vier’ hebben geklust, kan
deze boot binnenkort worden gedoopt. Met ondersteuning van het
Rabofonds werd er nog een boot
aangeschaft: een splinternieuwe
‘vier met stuur’.

ijzersterk gereden, het kampioenschap veel glans gegeven en eindigde in het peloton.
Wederom in Uithoorn, maar dan een
week later, stond zondag 7 maart
de seizoenstart van de Veteranen
60+ op het programma. De renners
kwamen weer uit alle windstreken
naar het parcours de Randhoorn.
Ondanks de lage temperatuur van 1 ºC stonden er toch 33 renners aan
het vertrek, waaronder UWTC renners Leen Blom, Theo Oudshoorn
en Guus Zantingh.
Omdat het de afgelopen periode
nogal koud was geweest en hierdoor de meeste renners nog niet
goed wisten wat hun conditie was
(door gebrek aan training), werd
er in het eerste deel van de wedstrijd afwachtend gekoerst. Halverwege de wedstrijd ontstond er dan
toch een kopgroep van 12 renners,
daarbij Guus Zantingh. Helaas werd
door slechte samenwerking de kopgroep weer ingelopen door het peloton.
Net op het moment dat men begon te denken, dit wordt een massaspurt, sprongen er 5 renners weg.
Deze vijf renners werden niet meer
achterhaald, Hans van Bavel was
duidelijk de sterkste van de vijf, voor
Paul Otten en Cor Berkhouwer. De
sprint van het peloton werd gewonnen door UWTC’er Guus Zantingh,
voor de winnaar van vorig jaar Karel Teeuwen.

er bleven bij André nog 3 renners
in zijn wiel, Thijs, Glenn en nog een
renner van een andere vereniging.
Het peloton stond echter ook niet
stil waar voor UWTC alleen nog Etienne in de voorste gelederen aanwezig was om het gat naar de koplopers groter laten worden, waarin hij goed presteerde en zijn werk
deed. Jeroen van Pierre had in het

In Zwanenburg stond diezelfde
zondag 7 maart bij wielervereniging De Bataaf voor de Nieuwelingen van UWTC het Kampioenschap
van Zwanenburg op het programma. Met 50 startende renners(sters)
en voor UWTC Thijs Leijgraaf, André Looij, Jeroen van Pierre, Etienne
Lenting en Glenn van Nierop aan de
start, voor een wedstrijd over 1 uur
en 2 ronden. Na 10 minuten koers
werd er flink aan de boom geschud,

Etienne Lenting

totaal.
Nu nog vier puntjes van de twaalf
en ook zij zijn gepromoveerd naar
de officiële adults klassen, waarbij
dan in de zo mooie wedstrijdkleding
gedanst moet worden.
Hoog tijd om daarover te gaan denken. Jongens en meisjes, het was
weer geweldig. Gefeliciteerd
inschrijfgeld maar wel bij een contante betaling.” De medewerkers
van de Uithoornse Kinderopvang
geven een uitleg over het sporten spelprogramma dat als buitenschoolse kinderopvang sinds september 2009 op de sportaccommodatie van Qui Vive bestaat voor kinderen tussen 6 en 13 jaar. Er wordt
ook een rondleiding gegeven door
de ruimten die voor dit programma
worden gebruikt. In de goed ingerichte ruimten op de eerste etage,
op het buitenterras en bovendien
door gebruik te maken van hockey- en tennisvelden kan het BSO
Qui Vive sport- en spelprogramma succesvol worden uitgevoerd.
Naast sporten kunnen de kinderen
ook puzzelen, tekenen en spelletjes spelen. Bovendien is een ruimte
uitgerust met de modernste media
waaronder een computer, play-station en een Wii (sport). Alle kinderen van de omliggende basisscholen kunnen aan dit unieke programma deelnemen.
Iedereen is van harte welkom om op
zondag 14 maart aanwezig te zijn bij
de doop van beide boten. De ceremonie vindt plaats rond 11:30 uur.
In de winter heeft de club ook tijd
gehad om de opvang van nieuwe leden onder de loep te nemen. De hele
procedure is in een nieuw jasje gestoken. Vanaf 20 april start de nieuwe instructiecursus, waarbij cursisten tweemaal per week de boot ingaan. Ben u nieuwsgierig geworden
of de roeisport iets voor u is? Kom
dan kennismaken. Er zijn dit jaar
twee kennismakingsdagen. Op 13
en 27 maart bent u vanaf 11:00 uur
van harte welkom om langs te komen. U kunt dan een afspraak maken voor een proefles en zo kennismaken met de prachtige roeisport.
2de peloton een plaatsje gevonden.
Er werd door de 4 koplopers goed
samengewerkt, maar Glenn kon de
snelheid van de 3 koplopers jammer
genoeg niet bolwerken en moest de
3 medevluchters laten lopen. Glenn
nam plaats in het peloton, waarin toch telkens gedemarreerd werd
en Etienne zich met bijna alles bemoeide wat maar van voren bewoog. Hierdoor namen André (die
overigens zaterdag een wedstrijd
won in het Belgische Aerendonk),
Thijs en nog een medekoploper na
≤ koers een ronde voorsprong op
het peloton. Glenn van Nierop heeft
het menig maal geprobeerd om uit
de greep van het peloton te komen,
maar tevergeefs. In de finale van de
koers wilde André zijn overwinning
veilig stellen, demarreerde en nam
Glenn mee in zijn wiel, deze pakte
in rap tempo een ronde voorsprong,
zo zaten de UWTC renners in een
zetel om het podium groen te laten
kleuren.
Het 2de peloton waar Jeroen zich
in bevond moest eerder afsprinten
en hierna met nog 2 ronden te gaan
was het de beurt aan Etienne om zijn
uitstekend gereden koers goed af te
sluiten. Etienne werd als 19de in de
uitslag opgenomen. Hierna kwam
de strijd om de 2 t/m 4 de plaats.
Glenn probeerde nog in zijn laatste
beetje adem een voorsprong te krijgen, Thijs en André sloten de medevluchter letterlijk in, maar deze renner was de rijders van UWTC te slim
af en kon tussen de twee nog een
gaatje vinden. Glenn reed al ronden op zijn laatste benen, dus de
sprint om de 2de plaats werd door
Thijs met veel overmacht veiliggesteld. Glenn werd door zijn aanvallende rijden 4de. André werd kampioen van Zwanenburg. Ook al kleurde het podium in Zwanenburg bij de
nieuwelingen niet helemaal UWTC
groen, het was een prachtig kampioenschap om naar te kijken.
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Atlantis A1 ontvangt
medekoploper

Atalante Heren 1
handhaaft koppositie

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis A1, gesponsord
door Van Dam Bedrijfsdiensten,
de voorlaatste zaalcompetitiewedstrijd in Kamerik tegen SDO A2. In
de thuiswedstrijd werd er een puntje verspeeld en Atlantis moest vandaag winnen om de koppositie te
blijven behouden. In een wervelend
duel wist Atlantis via een 4-5 ruststand uiteindelijk te winnen met 1213 en aangezien medekoploper OVVO A2 tegenstander De Vinken A1
met een 19-6 nederlaag naar huis
stuurde, blijven zowel Atlantis als
OVVO de ranglijst aanvoeren.
Beide teams hebben na dertien
speelrondes 23 punten.
Atlantis startte sterk tegen SDO; de
eerste doelpoging was direct raak.
Iris Facee Schaeffer schoot de 0-1op
het bord. SDO antwoordde echter
direct; 1-1. Jeroen Korver en Cynthia Sassen brachten het verschil
weer op twee. Atlantis ging de rust
in met een 4-5 voorsprong met doelpunten van Cynthia Sassen en Goof
van Straaten. De coaches Marijke
Pauw en Arie Zaal gaven het team
de opdracht mee om de bal langer
in de aanval te houden om zodoende meer tijd te krijgen voor een goede aanvalsopzet.
Koud in het veld maakte SDO gelijk.
Jeroen Korver bracht Atlantis weer
op voorsprong, maar een discutabele strafworp voor SDO zette de
6-6 op het bord. Lars van Walraven
en Wendy Kentrop zetten Atlantis
op 6-8. SDO kreeg echter opnieuw

Vinkeveen - Na een spannende
wedstrijd afgelopen vrijdag tegen
de nummer drie, is de door A-Side
gesponsorde ploeg uit Vinkeveen
weer een stapje dichter bij het kampioenschap in de eerste klasse. Tegenstander Spaarnestad uit Haarlem doet ook mee in de race om de
eerste plaats, maar moest lijdzaam
toezien hoe Atalante Heren 1 de
wedstrijd naar zich toe trok en bovenaan blijft staan.

een strafworp en even later plofte
zelfs de gelijkmaker door de mand.
Maar Atlantis toonde veerkracht en
liet zich niet van de wijs brengen
en via Wendy Kentrop en Goof van
Straaten werd het 8-10. Mede door
het uitstekende afvangwerk van
Joyce Gortenmulder mocht Jeroen
Korver de elfde goal noteren en Lars
van Walraven gaf de stand een nog
draaglijker aanzien; 9-12.
Atlantis paste een wissel toe:
Sharon Moen mocht de moegestreden Iris Facee Schaeffer vervangen. Met nog minder dan vijf minuten te gaan, leek de buit binnen.
Leek, want SDO perste er een wanhoopsoffensief uit dat resulteerde in
drie doelpunten op rij. Atlantis leek
aangeslagen, maar Lars van Walraven bracht in de laatste minuut met
een afstandschot Atlantis in extase
en zette de ploeg definitief op voorsprong. Een prachtig resultaat voor
deze jonge ploeg met zeker ook
dank aan trouwe reserve Robin van
’t Schip. In de allerlaatste zaalcompetitiewedstrijd zullen Atlantis en
OVVO in een onderling duel gaan
uitmaken wie zich de sterkste mag
noemen en volgend seizoen mag
uitkomen in de eerste klasse. In een
eerder onderling treffen wist Atlantis met 17-18 te winnen, maar het
doelsaldo van de ploeg uit Maarssen is vele malen beter. Kan Atlantis ook nu voor een verrassing zorgen? De wedstrijd begint zaterdag
13 maart om 11.25 uur in sporthal
de Phoenix in Mijdrecht.

Atlantis 1 verliest weer
nipt van VZOD 1
Mijdrecht - Het door Rabobank
gesponsorde 1ste Atlantis team
speelde afgelopen zaterdag de returnwedstrijd tegen VZOD uit Kudelstaart. Atlantis en VZOD waren
elkaar al twee keer eerder dit seizoen tegengekomen. De eerste wedstrijd was tijdens de eerste helft van
het veldseizoen, waarbij Atlantis tijdens een zeer spannende wedstrijd
net aan verloor. De tweede wedstrijd
was aan het begin van het zaalseizoen, Atlantis kon toen goed bijblijven in de eerste helft van de wedstrijd, maar verloor toen de wedstrijd
vooral in de tweede helft, waardoor
de wedstrijd met 9-15 verloren werd.
Jammer genoeg lukte het Atlantis
ook deze wedstrijd tegen VZOD niet
om de winst te pakken.
Ook deze wedstrijd lukte het Atlantis niet om te domineren. Het eerste
doelpunt werd door VZOD gescoord
en Atlantis scoorde daarna meteen
weer terug. En zo bleef het de gehele wedstrijd: VZOD kwam met een
of twee punten voor, waarna Atlantis weer terugkwam en weer gelijk
maakte. Met rust stond het 8-8 gelijk. Opvallend hierbij was dat VZOD
van de acht schoten, vijf schoten uit

standaard situaties scoorde zoals
vrije ballen en strafworpen. Atlantis
scoorde vooral velddoelpunten.
De tweede helft was het aanvalsspel
van Atlantis duidelijk beter dan in de
eerste helft, maar dit mocht niet baten. Atlantis kwam achter, trok de
stand weer gelijk, waarna het ze
wederom niet lukte om het spel in
voordeel van Atlantis om te draaien. Twee minuten voor tijd stond het
uiteindelijk 14-14 gelijk. Atlantis en
VZOD bleven doorknokken, waarbij
VZOD aan het langste eind trok. Een
VZOD heer zette een lopend blok op
een dame van Atlantis, waardoor zij
niet meer bij haar dame kon komen
en de dame van VZOD een afstandschot in de laatste minuut van de
wedstrijd kon scoren. Atlantis lukte
het nu niet om weer terug te komen
en verloor daarom met 15-14.
Zaterdag 13 maart zal Atlantis de
laatste wedstrijd van dit zaal seizoen thuis in de Phoenix hal spelen
om 17.15 uur tegen SDO. SDO heeft
de vorige wedstrijd gewonnen, maar
staan op de zesde plek, twee punten
onder Atlantis. Kortom: deze laatste
wedstrijd zal een leuke en spannende wedstrijd gaan worden! Komt u
ook kijken?!

Vier keer goud voor
GVM’79 acrogym
Mijdrecht - Afgelopen weekend
hebben de acrogymnasten van
GVM’79 in het C, D en E niveau het
spits afgebeten voor het wedstrijdseizoen. Er waren flink wat zenuwen
aanwezig, maar het inturnen ging
goed bij iedereen.
In de ochtendwedstrijd mochten
Mart en Dana als eerste team van
GVM’79 hun oefening aan de jury
laten zien. Met een goede oefening
verdienden zij 25,350 punten en
hiermee hebben zij de gouden medaille behaald. Rink en Vera lieten
ook een mooie oefening zien, waarbij vooral de schouderhandstand
heel mooi werd uitgevoerd en werden met een score van 25,150 tweede. Voor beide teams was het hun
eerste officiële wedstrijd, dus dit is
een prachtig resultaat voor hun.
Daarna was het de beurt aan Amber en Sanne. Ook dit is een team
wat dit seizoen bij elkaar gekomen is. De dames hebben hard gewerkt voor de wedstrijd en dat betaalde zich uit. Met een mooie oefening waarbij de salto en de tossup heel goed uitgevoerd werden,
konden zij de jury overtuigen. Met
een score van 26,000 behaalden ze
de eerste plaats. Lois en Chanel zijn
voor het tweede seizoen samen en
zijn dit seizoen en een stapje hoger
gegaan. In hun nieuwe oefening zitten twee salto’s die allebei goed uitgevoerd werden. Helaas ging er aan
het eind van de oefening een element mis, waardoor de score wat
kelderde. Uiteindelijk haalden ze
een score van 23,400 en werden
vierde.
Als laatste van de ochtendwedstrijd
was het de beurt aan Tessa, Pibbe
en Noëmi. Ze waren alle drie erg zenuwachtig, maar lieten een prachtige oefening zien. Met een score
van 25,950 kregen ook zij de gouden medaille om gehangen.

Oefening
In de middag mochten Bibian en
Chanice als eerste hun oefening laten zien. De toss salto achterover
was mooi hoog en de choreografie van de oefening was erg goed.
De oefening werd beloond met een
score van 24,900 en hiermee eindigde dit damespaar op een 10e
plaats.
Laura, Swetta en Mariska lieten een
prachtige balansoefening zien met
originele torens en een sterke choreografie. Dat de jury dit ook vond
bleek wel uit de 27,300 die zij voor
deze oefening kregen. Bij de tempo oefening was er een klein probleem met de muziekinstallatie en
dit zorgde voor veel zenuwen bij de
dames. Toch lieten ze zien met de
druk om te kunnen gaan en op een
paar schoonheidsfoutjes na was
ook dit een prachtige oefening. Met
een uiteindelijke score van 54,200
werden de dames met grote overmacht eerste. Ook het trio Ulijn, Florine en Fleur ondervond hinder van
de muziekinstallatie. Voor Fleur was
dit haar allereerste wedstrijd, maar
de dames deden het super. De elementen werden goed uitgevoerd en
ook de dans was mooi strak. Bij de
tempo oefening liet Fleur een keurige overslag zien en ook de salto’s
werden goed en hoog uitgevoerd.
Met een score van 52,700 behaalden zij een vierde plaats en vielen
daarmee net naast het podium.
Voor het team van Laura, Shenna
en Fabiënne was het ook hun eerste
wedstrijd. Fabiënne had in de ochtend al een turnwedstrijd gehad en
had dus een pittig programma. De
hoge toren werd goed uitgevoerd en
de oefening liep als een trein. Ook
de tempo oefening werd door de jury hoog gewaardeerd en met een
totaalscore van 52,400 is het trio op
een prachtige vijfde plaats geëindigd.

Atlantis D2 verliest van
Thor D1
Mijdrecht - Zaterdag 6 maart was
de laatste thuiswedstrijd in de zaal
en Atlantis ontving Thor uit Harmelen. Atlantis mocht vandaag in het
eigen shirt spelen met het logo van
de sponsor HCM omdat ze de thuispartij waren. Thor had ook een wit
shirt maar zij speelden vandaag in
rood .
In de eerste helft begonnen Anna,
Esmé, Sean en Thymen in de aanval.
Lisa, Nathalie, Luuk en Max stonden
in de verdediging.
Atlantis nam uit. Zij probeerden
meteen een aanval maar helaas,
Thor nam over en de bal ging naar
de andere kant van het veld. Nathalie verdedigde goed en de bal ging
weer naar Atlantis. Er kwam een
nieuwe kans voor Atlantis: Sean
schoot maar hij werd verdedigd. Atlantis deed zijn best en met een ver
schot scoorde Thymen in de vijfde
minuut het eerste punt; 1-0.
Maar dat liet Thor niet op zich zitten en helaas scoorden zij in de zesde minuut de gelijkmaker; 1-1. Atlantis bleef fanatiek en na over en
weer aan te vallen kreeg Atlantis
in de twaalfde minuut kans om uit
een doorloopbal te scoren. Thymen

maakte 2-1. Na de wisseling van vak
kwamen Anouk in het veld voor Esmé en Demi kwam voor Luuk in het
veld.
Thor deed flink zijn best om de achterstand in te halen en door een
strafworp scoorden zij 2-2. Aanval en verdediging deden goed hun
best, maar voor de pauze scoorde
Thor nog tweemaal en ging de pauze in met 2-4.
Na de pauze bleek dat Thor toch
iets feller was op de bal dan Atlantis en in de tweede minuut scoorde
Thor 2-5. Maar Atlantis bleef goed
verdedigen en in de achtste minuut
wist Thymen nogmaals te scoren; 35. Atlantis bleef hard werken en verdedigde goed. Meerdere schoten
van Thor werden afgekeurd omdat
Atlantis goed verdedigde. Na wisseling van vak kwamen Luuk en Esmé
ook weer in het veld en ook zij werkten hard om tot een doelpunt te komen, maar helaas was Thor toch de
betere partij vandaag. Er werd nog
tweemaal gescoord door Thor en de
wedstrijd eindigde in 3-7. Dit was
jammer voor Atlantis want zij hadden echt hard gewerkt. Het was een
mooie wedstrijd om te zien.

De eerste set kenmerkte zich door
rommelig spel. De mannen van Atalante speelden niet helemaal ontspannen en kregen de wedstrijd
niet onder controle. Irritatie richting
arbiter en een matig lopende aanval
maakten het ook niet veel beter en
de eerste set werd door het team uit
Haarlem gewonnen met 20-25.
De tweede set ging gelijk op, maar
ook hierin wisselden arbitraire dwalingen, irritatie en rommelig spel elkaar af. Gelukkig kon het thuisteam
dankzij een goede serviceserie van
Robert Hardeman in combinatie
met een aantal knappe reddingen
van Sven Pothuizen zichzelf hervinden en werd de set gewonnen met
25-22.
Het in groten getale aanwezige publiek had inmiddels in de gaten dat
de A-Side mannen wel wat steun
konden gebruiken en zorgden voor
een geweldige sfeer. Atalante kreeg
hierdoor meer vertrouwen en spelverdeler Frans Roos koos voor snelle aanvallen met Robert Hardeman
op midden en Erik Verbruggen op
rechtsvoor. Dat gaf nog meer vertrouwen en samen met goed blokkerwerk van Bas van der Lubbe
en Martijn de Vries werd de der-

de set gewonnen met 25-22. In de
vierde set voelde Atalante zich gesterkt door de overvolle tribune en
kon de wedstrijd blijven controleren.
Leonard de Jong bleef de belangrijke punten maken en coach Erik Raket hield zijn team scherp en maakte goed gebruik van zijn wisselmogelijkheden. Tevreden pakten de ASide mannen ook de vierde set met
25-20 en won de wedstrijd met 3-1.
Volgende wedstrijden: vrijdag 12
maart een uitwedstrijd tegen VV
Amsterdam en vrijdag 19 maart tegen VHZ om 21.00 uur in de Boei.

Atalante H2 pakt volle
winst met variatiespel
Vinkeveen - Een nieuw Heren 2
trad aan tegen Van Nispen. De samenstelling van de Heren van 2 was
veranderd, Erik Verbruggen had
zijn rentree gemaakt bij heren 1 en
Rein Kroon was op vakantie gegaan.
Rein is gaan wintersporten, na al die
Olympische actie was hij er wel aan
toe. Bleef heren 2 achter met een
selectie van acht personen. Gelukkig niet de minste. Voor de wedstrijd
had de thuisploeg van Oradi de tip
gekregen veel prikballen te geven,
diep achterin, of achter het blok.
Verder mochten de mannen, omdat Heren 1 graag ook gebruik wilde maken van het centre court, veld
2 gebruiken, midden in de zaal, midden in de belangstelling, midden in
de samenleving. Aangezien Heren
2 midden in de poule staat, was dit
veld wel goed. Set 1 begint en vanaf het begin was het duidelijk, het
was wennen, en het was werken.
Set 1 eindigt in een 26-24 overwinning, mede door de goede verdediging van Bob Bakker en de goede aanval van Leroy Kuijper. Plaats
(prik) ballen afgewisseld met harde
slagen was nog steeds de tactiek,

ook in set 2. Set 2 was ook voor de
Rabobank heren: 25-20. Nu bleek
hoe hard de Vinkeveense mannen
Van Nispen hadden aangepakt. Ondanks hun goede veldwerk en reddingen ging de conditie meespelen.
In set 3 ging bleek hoe Heren 2 Van
Nispen had uitgeput met het variatiespel en deze set werd gewonnen
met een duidelijk verschil 25-13.
Als heren 2 met 3-0 voor staat dan
dwalen de gedachten al af naar de
bar en wordt er al uitgekeken welke dames er zijn om aan te moedigen. De vierde set is meestal een
ramp, maar niet deze keer. Van Nispen rechtte nog één keer de rug,
maar je kon zien dat de betere spelers teveel veldwerk moesten doen:
25-20 winst.
Vooruitblikkend staat de groengele ploeg nu 5e, geen slechte positie, alleen staan de teams in de midden moot erg kort op elkaar. 9 punten lager staat de nummer 9, en met
de hele top 4 nog in het vooruitzicht
toch zaak om punten te pakken!
Maar met het getoonde spel moet
het mogelijk zijn om op deze mooie
plek (of hoger) te blijven.

Terecht verlies voor Argon

Atlantis’ Auke van der Zijden verdedigt.

Atlantis 2 wint van VZOD 2
Mijdrecht - Zaterdag 6 maart speelde het door Rabobank gesponsorde
Atlantis 2 uit in Kudelstaart tegen
VZOD 2. Van deze wedstrijd hing
heel veel af: het ging om de zesde
plek in de competitie dus het ging
om een eventuele degradatie. Atlantis begon meteen goed met het
eerste doelpunt, maar al snel scoorde VZOD weer terug. Zo bleven ze
om beurten scoren tot de 4-4. Daarna nam Atlantis de leiding en maakte in tien minuten zeven doelpunten. VZOD had daar met twee doelpunten niet echt een antwoord op.
Met een stand van 6-11 in het voordeel van Atlantis gingen ze de rust
in. Atlantis wist dat de overwinning
nog niet binnen was, dus moesten
ze nog 30 minuten knokken voor de
overwinning. VZOD kwam scherp
uit de rust en wist meteen het eerste doelpunt te maken. Maar Atlantis wist de voorsprong te behouden

tot een stand van 10-15. Daarna was
het VZOD die aan een inhaalrace
begon en wist terug te komen naar
een stand van 15-17. Daarna was
het Atlantis die de 15-18 maakte. Tot
een minuut voor tijd wist VZOD nog
terug te komen met en stand van
17-18. Het door Rabobank gesponsorde Atlantis 2 wist deze stand tot
de wedstrijd geëindigd was te behouden. Door de twee punten die
Atlantis met deze wedstrijd behaald
heeft, komt de ploeg boven VZOD in
de poule te staan.
Volgende week 13 maart neemt Atlantis het thuis in de Phoenixhal op
tegen ADOS. Voor ADOS hangt er
nog veel van af; ze staan namelijk
bovenaan in de competitie. Atlantis 2 wil nog graag twee punten binnenhalen tegen deze goede tegenstander en maakt het ADOS volgende week daarom ook erg moeilijk.

Mijdrecht - Als je na weken stilstand weer eens een wedstrijd in
competitieverband mag spelen, verwacht je dat de spelers het gras zo
ongeveer op willen vreten. Dat bleek
bij VVSB – Argon in ieder geval niet
voor de spelers van de bezoekers te
gelden, want vanaf de aftrap was
het de thuisploeg, die de bovenliggende partij was. Binnen enkele minuten waren er al twee hoekschoppen te noteren en een scrimmage,
waarbij de bal nog net kon worden
weggewerkt, maar er kwam in deze fase ook een antwoord van Argon, want na 6 minuten brak Patrick
Lokken over links uit en vond met
zijn voorzet de voet van Joshua Patrick, die de pech had dat zijn inzet
van de onderkant van de lat weer in
het veld stuitte en in tweede instantie tot hoekschop kon worden verwerkt. Maar daarna was het vooral de thuisploeg, die het spel bepaalde en nog voor de klok op 10
minuten stond, was de voorsprong
er. Vreemd genoeg was het Franssen, die toch al jaren bekend staat
als scorende spits, die na een hoekschop vrij kon inkoppen bij de tweede paal, een onbegrijpelijke verdedigende fout, 1-0.
Het spel van Argon bleef slordig, duels werden veelal verloren en de opbouw ging via lange ballen, al was
het middenveld verboden terrein
om te voetballen. Deze speelwijze werd door de lange verdedigers
van VVSB bepaald als prettig ervaren, het merendeel van de hoge ballen was hun prooi. Slechts éénmaal
kwam er gevaar voor het doel van
keeper v.d. Meer, toen Patrick Lokken na een goede voorzet van Michael van Laere vrij kon inkoppen,
maar van 4 meter afstand verdween
de bal ruim over de lat.
Tegenwind
Na rust werd ondanks de stevige tegenwind geprobeerd, meer de aanval te zoeken, maar dit leverde de

aanval van de thuisploeg ook meer
ruimte op en dat veroorzaakte meer
gevaarlijke momenten dan de aanvallende pogingen van Argon. Na
56 minuten ontstond na een vrije
trap een scrimmage voor het doel
van Eelco Zeinstra, die tegen de uiteindelijke inzet van Franssen geen
verweer had en de 2-0 stond op
het bord. In het resterende half uur
slaagden de aanvallers van VSB er
niet meer in om, ondanks enkele
goede mogelijkheden, de score verder uit te breiden en dat betekende dat Argon er in kon blijven geloven. Maar het geloof in eigen kunnen leek deze middag ver te zoeken,
slechts zelden was een goedlopende combinatie te zien en doelman
v.d. Meer had het dan ook zelden
moeilijk. Bij een goede inzet van invaller Ben Ebu-Mordi moest hij zich
strekken richting bovenhoek, maar
dat bleek niet teveel gevraagd zodat deze poging slechts een hoekschop opleverde. Toen de doelman
een vrije trap van Nicolai Verbiest
niet goed wist te verwerken, werd
de inzet van de opgekomen Jasper
de Haer op het laatste moment geblokkeerd en Patrick Lokken schoot
in minuut 85 nog voor het doel van
VVSB langs, daar bleef het deze
middag bij.
Met enkele zware weken voor de
boeg kan Argon nog steeds aanhaken bij de topvier, want ook deze keer waren er weer diverse verrassende uitslagen te noteren,
maar dan zal de ploeg zichzelf wel
op moeten rapen, te beginnen a.s.
donderdagavond als om 20.00 uur
de inhaalwedstrijd thuis tegen AFC
op het programma staat. Deze koploper ging zondag ook onderuit en
dus mogen twee verschrikkelijk gemotiveerde ploegen verwacht worden. Als Argon deze ontmoeting tot
een goed einde kan brengen, kan
de rest van de maand maart in ieder geval weer met vertrouwen tegemoet worden gezien.
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Meisjes van GVM turnen
de tweede voorronde

Argon F2 wint op zijn sloffen
Mijdrecht - Eindelijk mochten ze
weer de jongens van de Argon F2.
Na een hele lange winterstop van
weinig trainen hadden ze er duidelijk zin in.
Het beloofde een mooie dag te worden, het veld was prima en de zon
scheen.
Van de kou hadden ze geen last !
Met Martijn op doel , Luc, Max en

Noah in de verdeding had de tegenpartij geen kans om te scoren voor
de rust.
De
voorhoede
Tom,Niels,
Jordy,Xavier en Mitchell slaagde erin om bijna continu op de helft van
de tegenstander te spelen.
Voor de rust is de stand 3-0 !
Na de rust is er gewisseld, de beide
teams gaan er weer voor.

In een onbewaakt ogenblik ziet de
tegenpartij kans op te scoren stand
3-1.
Argon F2 staat gelijk weer op scherp
en zet het spel gelijk weer naar hun
hand en scoort nog 4 maal.
Eind uitslag 7-1. echt spannend was
het niet maar langs de lijn hebben
wij genoten van een partijtje goed
voetbal.

Wilnis - In de Willisstee in Wilnis,
werd zaterdag 6 maart de tweede voorronde geturnd van het Rayon De Vechtstreek. De organisatie
was ditmaal in handen van BEO uit
Baambrugge en GVM uit Mijdrecht.
Nadat er op vrijdagavond twee
vrachtauto’s met turnmateriaal gelost waren, kon er op zaterdagochtend vroeg aan het opbouwen van
de wedstrijdbanen begonnen worden. Om 08.15 uur deden de eerste turnsters hun warming-up, om
daarna in de eerste wedstrijd ronde te starten.
Voor GVM deden in deze ronde
bij divisie 6, jeugd niveau 9, Joline
Twaalfhoven en Caressa van der Galiën mee en bij de categorie divisie
6, pupil 1 niveau 11, kwam ook nog
Sarah Roodenburg voor GVM uit.
Sarah turnde bij haar eerste sprong
een mooie handstand plat en mocht
toen als tweede sprong met een
halve draai turnen, dit was de eerste keer dat zij deze sprong turnde
tijdens een wedstrijd. Het ging nog
niet helemaal goed maar daar gaan
we op de trainingen aan werken! In

een groep met totaal 38 turnsters en
behaalde Sarah de 15de plaats met
een puntentotaal van 44,950.
Joline twaalfhoven turnde deze
tweede voorronde beter dan de eerste en behaalde een keurige 6de
plaats met een punten totaal van
47,950. Caressa turnde deze tweede wedstrijd net iets minder strak
dan haar eerste wedstrijd en dat
kostte haar de eerste plaats, maar
niet getreurd een tweede plaats
met een punten totaal van 50,700
is ook een hele mooie score. Goud
voor GVM turnster Eva Vergeer! De
allerjongste turnsters turnden in de
tweede wedstrijdronde. Voor GVM
kwamen in divisie 5, pre-instap niveau 12 drie turnsters uit, Eva Vergeer, Sophie Pleunes en Isabel Slagboom. Deze meisjes turnden al een
mooie eerste wedstrijd, maar ook de
tweede wedstrijd wisten zij zich alle drie weer bij de eerste 10 turnsters te plaatsen. Isabel Slagboom
werd 8ste met een score van 45,850,
de 6de plaats met een puntentotaal
van 46,200 was voor Sophie Pleunes en met een heel mooie score

Taekwondoka wint zilver
op open west kampioenschap
Wilnis - Taekwondoka Wim Schoenmaker van Horangi Taekwondo
heeft een podiumplaats veroverd op
de open west kampioenschappen
in Den Haag. Wim vocht zich een
weg naar het podium ondersteund

door trainer en coach Bas Bokkes.
Na een eerste overwinning van 7-0
ging de Wilnisser met goede moed
de finale in.
Bij een taekwondowedstrijd gaat
het erom dat je je tegenstander met

een goed uitgevoerde trap weet te
raken. Je hebt bescherming aan om
de borst en rug, de onderbenen, de
onderarmen, het kruis en het hoofd.
Een scheidsrechter houdt de wedstrijd nauwlettend in de gaten en
geeft strafpunten wanneer een
deelnemer een verboden handeling
uitvoert zoals onder de band (heuphoogte) trappen of stoten naar het
gezicht. Een achterwaarts gedraaide trap is meer waard dan een directe trap en technieken naar het
hoofd worden ook met meer punten
beloond omdat deze moeilijker uit te
voeren zijn.
Een wedstrijd duurt 2 keer 2 minuten. De eerste ronde van de finale van Wim ging niet volgens plan.
Hij ging met een 3-0 achterstand de
rust (30 seconden) in. Het is Wim in
de tweede ronde wel gelukt meer
dominant te zijn en Wim kwam uitstekend terug. Een mooie en dynamische wedstrijd maar helaas was
zijn tegenstander net iets te sterk
en met een eindstand van 6-5 in
het nadeel van Wim was de tweede
plaats een feit.
Meer informatie over Horangi Taekwondo Mijdrecht is te vinden op
www.horangi.nl

De Vinken A2 wint voor
vierde keer op rij
Vinkeveen - De Vinken A2 draaide aan het begin van het zaalseizoen slecht: er werden maar twee
punten gepakt in zeven wedstrijden. Na de overwinning of Reflex
A1 is het alleen nog maar goed gegaan met de A2. Nadat er gewonnen was van Reflex kon de ploeg
misschien nog denken aan een
vierde plaats in deze vierde klasse. De Vinken A2 won vorige week
met 10-5 van Thor uit Harmelen. Elke overwinning geeft wel een boost
in het samenspel en het zelfvertrouwen wordt verbeterd. Afgelopen zaterdag was het de beurt aan SDO
om aan te treden tegen deze steeds
beter spelende ploeg. De Vinkeveners begonnen fel aan de wedstrijd,
veel acties, veel kansen en qua
verdediging ging iedereen erop. Arjan Lommers zorgde via
een erg mooi schot voor de 1-0.
Door een klein foutje in de verdediging kon SDO op 1-1 komen. Danique Pauw versierde
een strafworp die Peter v.d. Leeden keurig afmaakte. Daarna
kwam Pascal Hoogeboom ook
nog met een schot: 3-1. Even later was het Nelly Huizinga die
met een mooie schijnbeweging
haar tegenstander verschalkte
en via een doorloopbal zelfs 41 op het scorebord bracht. SDO
kon echter weer terugkomen
met een dieptebal en een strafworp: 4-3. Pascal zorgde er via
een afstandschot voor dat SDO
niet dichterbij kon komen. Helaas kreeg SDO vlak voor rust
nog een strafworp. Zodoende
werd de ruststand 5-4. Wel in
Vinkeveens voordeel, maar een
nieuwe overwinning was nog allerminst zeker.

Rust
In de rust kreeg de ploeg de opdracht om zo door te gaan. Verdedigend moest de ploeg er alleen meer
voor zorgen dat SDO geen aangeef
onder de korf kon krijgen.
Sarena Jansen werd gewisseld voor
Daniëlle Gijsen. Die maakte via een
mooi schot 6-4. Danique had nog
niet veel geschoten dit seizoen en
maakt meestal de beweging naar
binnen voor de doorloopbal, maar
dit keer was ze trefzeker met een
schot: 7-4.
Onder de korf kreeg Pascal een
kansje: 8-4. SDO deed nog wel
wat terug en verkleinde de achterstand met een schot en een kans-

Horangi op internationaal
Wushu Festival 2010
Mijdrecht - Taekwondoschool Horangi heeft zijn kunsten vertoond op
het internationale Wushu Festival
van Amsterdam. Het wushutoernooi
duurde twee dagen en op zaterdagavond vond er een groots vechtsportgala plaats.
Een aantal teams van verschillende vechtsporten lieten zien wat hun
sport inhoudt.
Het team van Horangi trakteerde de
bezoekers op een spectaculaire taekwondo show.

De show begon met een zelfverdedidingsact waarbij twee dames drie
aanvallers van zich afsloegen. Twee
van de jongste taekwondoka’s, Victor van der Most en Boris Kuppens
lieten een stijlvorm zien. Na deze
vorm doken de twee in elkaar en
Christina Verbruggen sprong over
ze heen om succesvol een plankje
te breken.
Taekwondo is een zeer geschikte demonstratiesport omdat het erg
veelzijdig is. Er komen veel aspecten in voor zoals beheersing, snel-

van 49,800 ging de gouden medaille
naar Eva Vergeer.
En nog een keer goud, nu voor Babette Veenbrink!
Ook in de derde wedstrijd ronde
deden de GVM turnsters het weer
PRIMA.
In divisie 6, pupil 2, niveau 10, turnde Sara Kroon zich, net als op haar
eerste wedstrijd dit seizoen, wederom naar de 6de plaats, met een
puntentotaal van 45,950.
Bij de categorie divisie 5,instap niveau 11, was de 11de plaats voor
Laisa Hartong met
49,350, de 9de plaats met 49,800
was er voor Elise Kop en Babette
Veenbrink turnde op de Rondeveense bodem de sterren van de hemel
en voor haar was er de eerste plaats
met een score van 52,850. Net als
Sarah Roodenburg turnde Laisa en
Babette voor het eerst tijdens deze
wedstrijd bij de sprong de half in op
het verhoogde vlak.
Het is voor de turnsters altijd spannend als je op een wedstrijd een
nieuw element kan gaan turnen.
In de vierde en tevens laatste wedstrijdronde kwamen er nog 4 turnsters voor GVM uit.
Divisie 5, pupil 1 niveau 10, hier deden mee, Joyce Brands, Marjolein
Werkhoven en Lynn Loman. Lyn liet
het deze wedstrijd een beetje liggen
met name op de balk, met 42,800
eindigde zij op de 29ste plaats.
De 16de plaats was voor Marjolein
met een puntentotaal van 47,300 en
Joyce werd 14de met een score van
47,450. Wat het was weten we niet,
misschien het late tijdstip dat voor
jullie de wedstrijd begon, maar jullie trainster weet dat jullie veel beter
kunnen turnen.
Tess Geerts deed mee in divisie 6
instap niveau 12. Tess turnde een
goede wedstrijd en behaalde met
een puntentotaal van 49,000 de 6de
plaats.
Inmiddels was het buiten weer donker geworden en stonden de vrachtauto’s weer bij de Willisstee om alle spullen weer terug te brengen
naar de sporthallen in Baambrugge en Mijdrecht. Het was een lange maar gezellige dag en nu begint het wachten op het bericht van
de KNGU welke turnsters zich geplaatst hebben voor de finale wedstrijden.

heid en balans. Andere elementen
waren het sparren (tweegevecht
met bescherming en onder begeleiding van een scheidsrechter), trappen op een trapkussens met veel
gesprongen tehcnieken en poomse (stijvorm). De kinderen brachten
een komische noot in het stuk door
een nogal arrogante tegenstander
een pak rammel te geven.
Dion Nijhuis zorgde letterlijk voor
een hoogtepunt door zich op een
teamgenoot af te zetten en op ongeveer 2,5 meter hoogte een plankje te breken.
Meer informatie over het demonstratieteam en over Horangi taekwondo is te vinden op de website
www.horangi.nl.

je. Maar na een doorloopbal van Peter en nog een schot van SDO was
de eindstand 9-7 in het voordeel van
De Vinken A2.
Weer twee punten in een wedstrijd tegen een directe concurrent
voor de laatste positie. Nu hebben
de Vinkeveners nog één wedstrijd
in Vleuten tegen hekkesluiter Fiducia te spelen. Ongeacht de uitslag is
De Vinken A2 geëindigd op de vijfde plaats. Dat wil echter niet zeggen
dat ze deze wedstrijd zullen laten
schieten, want vijf overwinningen
op een rij is natuurlijk nog mooier
dan deze reeks van vier. En een prima opsteker voor de veldcompetitie
die weer over een aantal weken begint.

Vriendjes- en vriendinnetjesdag
bij tv De Ronde Vener
Mijdrecht - Tennisvereniging De
Ronde Vener organiseert op zondag 21 maart een opendag voor de
jeugd, 5 t/m 17 jaar. We starten om
10.00 uur en het duurt tot ongeveer
13.00 uur. Iedereen is welkom om
kennis te komen maken met tennis,
of je al lid bent of niet.
Je kunt je inschrijven per e-mail via
tec@tvdrv.nl, maar je kunt ook ge-

woon om 10.00 uur langskomen.
Heb je geen racket, dan zijn er tennisrackets aanwezig!! Dus wil jij
weleens weten hoe het gaat bij ons
op de tennisclub, kom dan gerust
langs om te tennissen en neem een
vriendje of vriendinnetje mee. Onze tennisleraar Ruud van der Helm
is deze dag ook aanwezig en gaat
o.a. verschillende tennisoefeningen

met jullie doen. Ook zijn wij van de
jeugdcommissie aanwezig, om al
jullie vragen te beantwoorden over
het reilen en zeilen van onze club.
Mochten jullie eerder vragen hebben, bel dan gerust met Anja Pauw,
287530 of Karin Marsen, 274539. En
natuurlijk wordt er voor de jeugd
voor drinken en wat lekkers gezorgd.
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Anouk Hoogendijk scoort
haar 50e interland
De Ronde Venen - Maandag 1
maart werd een gedenkwaardige
dag voor de 24-jarige Mijdrechtse.
Op Cyprus speelde zij haar 50e Ainterland voor het Nederlands vrouwenvoetbalteam tegen Italië. Anouk
bekroonde haar jubileuminterland
met een doelpunt waardoor de wedstrijd in een gelijkspel (1-1) eindigde. Nederland werd hierdoor 2e in
de poule voor de jaarlijkse Cypruscup. Eerder werd met 4-1 gewonnen van Schotland en 1-1 gelijkgespeeld tegen Nieuw Zeeland. Uiteindelijk speelde Nederland voor de
3e plaats tegen Zwitserland, de als
2e geëindigde in de andere poule.
Nederland won overtuigend met 40 en eindigde dus als 3e in het toernooi. Anouk speelde alle wedstrijden, d.w.z. 4 interlands in acht dagen, hetgeen wel erg zwaar is.
De wedstrijd tegen Italië was voor
Anouk extra beladen omdat haar
meest trouwe supporter, haar 90jarige opa Hoogendijk (zie foto), de
avond voor de wedstrijd was overleden. Het doelpunt was voor opa.
Ring
Bij 50 interlands wordt een speelster
door de KNVB altijd in het zonne-

tje gezet. Zij krijgt een gouden ring
met een diamant. Bij de 75e wedstrijd komt er een diamant bij, bij de
100e weer één, enz. Teamgenoot en
tevens ex-CSW-ster Annemiek Kiesel-Griffioen heeft inmiddels 4 diamanten in haar ring maar zij is ook
al wat langer bezig op dit niveau.
Hoogtepunten
De hoogtepunten in de interlandcarrière van Anouk waren de ontmoetingen met de toplanden van de
wereld: wereldkampioen Duitsland,
ex-wereldkampioen USA en andere
toppers als China, N-Korea, Canada,
Noorwegen, Engeland en Denemarken. Een absoluut hoogtepunt was
de eindronde van het EK afgelopen
zomer in Finland.
Vooral de beslissende penalty in de
kwartfinale tegen Frankrijk maakte Anouk tot een landelijk bekende. De daaropvolgende halve finale
tegen Engeland werd in Nederland
door 2,4 miljoen mensen bekeken,
waaronder velen uit De Ronde Venen. Mede dankzij deze prestaties
werd Anouk in januari voor de derde keer gekozen tot sportvrouw van
het jaar in De Ronde Venen.

DONDERDAG 11 MAART 20.00 UUR

ARGON-AFC
SpORTpARk ARGON
Hoofdweg - Mijdrecht

Argon zaterdag opnieuw
de bovenliggende partij
Mijdrecht - Evenals vorige week
moest ook nu Argon aantreden tegen de koploper, in Amsterdam bestreed Argon WV-HEDW. In een bij
vlagen rommelige wedstrijd werd
het na een half uur 0-1 voor Argon.
Een kwartier voor tijd scoorde Argon 0-2. Toen de thuisclub vier minuten later op 1-2 kwam werd het
nog even spannend maar in de
blessuretijd bepaalde Alan Doorson
de eindstand op 1-3.
Het veldspel was minder verzorgd
dan vorige week tegen IJFC, maar
tocht bleef Argon de gastheren de
baas. In een rommelige beginfase stond Argon behoorlijk onder
druk, een omhaal van aanvaller De
Jong ging rakelings naast en Remco von Lindheim moest doelman
Bas van Moort assisteren bij een
inzet van Van den Akker. Na twintig minuten kon een eerste doelpoging aan Argonzijde genoteerd
worden, maar het schot van Albert
Mens werd door de keeper gepareerd. Nadat nog een poging voorlangs schoof was het na een half
uur wel raak. Een vrije trap van Youri van Adrichem kwam via de muur
voor de voeten van Mark Flapper
die vervolgens zijn inzet door keeper Roomer zag weggeslagen, vervolgens stond Youri van Adrichem
op de juiste plaats om het net te laten bollen, 0-1.
Vrije trap
Vijf minuten voor tijd kreeg ook WV-

HEDW een vrije trap maar daarbij
kreeg de geslagen Argondoelman
hulp van het aluminium. In deze fase
moest Albert Mens vervangen worden door Lars Sloothaak. Alan Doorson verzuimde om de ruststand een
wat fraaier aanzien te geven toen hij
alleen voor de doelwachter kwam te
staan maar hij mikte net naast de
verkeerde kant van de paal.
De tweede helft werd niet echt
sprankelend, veel blessurebehandelingen en bij Argon twee mogelijkheden bij dode spelmomenten,
een vrije trap van Van Adrichem
ging over en Kevin Blom schoot in
handen van de keeper. Nadat doelman Maarten Roomer namens WVHEDW twee inzetten van Argon onschadelijk had gemaakt was hij tien
minuten voor tijd kansloos toen Youri van Adrichem na een fraaie vrije
trap van Kevin Blom hard en strak
inkopte, 0-2.
Vervolgens zette coach Jack Honkoop twee verse spelers in, Niels de
Wildt in de aanval en Justin Eindhoven in de verdediging. Het werd nog
even spannend toen vier minuten
later Frank Ulrich de 1-2 op het scorebord zette en Bas van Moort een
inzet van Djoere de Jong onschadelijk maakte. Maar Alan Doorson zag
vlak voor tijd z’n harde werken beloond, op aangeven van Kevin Blom
zorgde hij voor de 1-3 eindstand.
Aanstaande zaterdag speelt Argon
thuis tegen Altius.

Een mooie en overtuigende
overwinning voor Dames 1
Vinkeveen - Op vrijdag 5 maart jl.
speelden de dames, gesponsord
door Krijn Verbruggen Schoeiing,
Grond en Baggerwerken en Haaxman Lichtreclame in De Boei tegen
Wilhelmina dames 1 uit Amersfoort.
De vorige wedstrijd werd met een
nipte en spannende 4-0 overwinning gewonnen.
De eerste set werd goed gespeeld.
Een aantal meiden speelde op een
andere plaats dan gebruikelijk. Zo
begon Carin van Tellingen op de buitenaanval, waar ze een goede wedstrijd heeft gespeeld. Door vakantie
van Astrid van de Water startte Mirjam van der State op de diagonaal.
Nancy speelde op de libero positie
aangezien Marlieke Moen afgelopen week ziekig was. Er werd goed
gecommuniceerd en goed samengewerkt in het veld. Het resulteerde in een 25-19 overwinning voor de
dames uit Vinkeveen.
In de tweede set liep alles lekker, de
ballen kwamen mooi aan bij de spelverdeelster Irma Schouten. De ballen werden mooi opgezet naar Loes
Kuyper, die ze op haar beurt weer
mooi kon neerknallen in het veld
bij de tegenstander. Daarnaast had
Wilhelmina weinig verweer tegen de
mooie servicebeurt van middenaanvalster Suzan Heijne. Een 25-7 overwinning was een feit.

Derde set
In de derde set begon Wilhelmina met een andere opstelling. Hier
moest het Atalante team erg aan
wennen. Al snel werd er tegen een
achterstand van 0-8 aangekeken.
Door fanatieke aanmoediging van
Marlieke, zwangere Janine en aanwijzingen van coach Sjaak Immerzeel, werd er hard teruggevochten. Punt voor punt werden de ballen goed verdedigd door Atalante
en werd er gebruik gemaakt van de
gaten van Wilhelmina. Nancy verdedigde de ballen goed in het achterveld, waardoor de ballen mooi in de
handen van Irma werden gespeeld.
Een 25-19 overwinning, de beloning
voor het harde vechten.
Een 4-0 overwinning zat erin voor de
dames. Dit zou mooi zijn om de aansluiting met de nummer 4 te behouden. Door een goede organisatie in
het veld was er geen enkele dreiging dat de laatste set verloren zou
gaan. Met 25-20 werd de wedstrijd
winnend afgesloten.
Aanstaande zaterdag, 13 maart om
17.00 uur, staat Vanetie Casting Amsterdam Dames 2 op de planning.
Vorige keer werd er thuis met 4-0
verloren. De laatste tijd laat Amsterdam punten liggen, dus een mooie
kans om een aantal punten mee
naar huis te nemen.

Girlfriend-event bij Hertha
Vinkeveen - Voetbal is ontzettend
populair! Dit zien we ook bij sv Hertha in Vinkeveen. Bij Hertha trainen
en spelen ze met meidenteams.
Er zijn al veel meisjes die in verschillende teams voetballen.
In alle leeftijdsgroepen is er plaats
voor nieuwe speelsters, en er is geen
wachtlijst. Meisjes en meiden kunnen vrijblijvend meedoen om te kijken of de voetbalsport ook iets voor
hun is! Ook kan er worden deelgenomen aan het 4 tegen 4 toernooi
speciaal voor meisjes. Op zaterdagmiddag 3 april aanstaande vanaf
13.00 uur is het weer zover.
Alle meisjes, die op de basisschool
of op de middelbare school zitten
kunnen hieraan meedoen. Je kunt
je individueel inschrijven. Vriendinnetjes, nichtjes, zusjes, buurmeisjes,
klasgenootjes enz. mogen natuurlijk
ook meedoen.
Deelname is geheel vrijblijvend en
gratis. Alle meisjes vanaf 5 t/m 18
jaar zijn welkom! Kom ook en doe
mee, schrijf je wel even in! Voor
meer informatie over de vriendinnendag ga naar www.hertha.nl of
bel na 18.00 uur. Danny Bierman
0297 263150

De Merel/Heerenlux 1
met 58 punten aan kop

Ledenwerving bij
Golfpark Wilnis gestart
Wilnis - Overal in het land worden initiatieven genomen om te komen tot nieuwe golfbanen; het is de
snelstgroeiende sport van Nederland. Nederland telt inmiddels zo’n
360.000 golfers, ongeveer 3 % van
de bevolking. In de ons omringende landen golft maar liefst 10 % van
de bevolking, dus de groei is er nog
lang niet uit. Het beleid van de overheid is er echter op gericht om het
nog bestaande open landschap zo
veel mogelijk te sparen. Vandaar

dat er eerder vergunning verleend
wordt voor een uitbreidingsplan van
een bestaande golfbaan dan voor en
totaal nieuw complex. In Wilnis nadert de uitbreiding van de baan zijn
opleveringsfase, zodat er weer ruimte is voor mensen uit de regio om
lid te worden. De meeste leden van
de baan in Wilnis komen uit de driehoek Vinkeveen, Uithoorn en Woerden, hoewel er geen bezwaar bestaat voor mensen uit een verdergelegen woonplaats. De baan in Wil-

Uitstel van executie voor
de spelers van De Vinken
Vinkeveen - Het was De Vinken
niet gegund om afgelopen zaterdag twee wedstrijdpunten in huis
te houden. In een zeker niet onverdienstelijk optreden hadden de Vinkeveners in de eerste helft het initiatief. Helaas was het bezoekende
Fiks in de tweede spelperiode wat
trefzekerder, waardoor de Fortisformatie uiteindelijk met 12-17 opnieuw met lege handen achterbleef.
Trainer-coach Siemko Sok moet
het nog altijd stellen zonder Peter
Koeleman. Voor hem speelde nu al
weer voor de vierde keer op rij Rogier Schoenmaker. Samen met Helene Kroon, Charita Hazeleger en

Peter Kooijman vormde Schoenmaker de Vinkendefensie. In de Vinkeveense aanval startten Joyce Kroon,
Mariska Meulstee, Kelvin Hoogenboom en Ruud Oussoren. Het eerste Vinkenschot was direct raak.
Maar ook Fiks was na de openingstreffer van Mariska Meulstee meteen succesvol, zodat binnen een
minuut de vakken al weer gewisseld waren. Nadat de bezoekers
uit Oegstgeest vrij makkelijk op 1-3
kwamen had Mariska Meulstee opnieuw met slechts één poging van
afstand scorend succes. Een nieuwe
tegentreffer van Fiks werd door Rogier Schoenmaker keurig geripos-

nis is gelegen midden in de polder
in het Groene Hart waardoor u geen
last heeft van auto’s of andere verkeersoverlast.
De ledenwerving voor de uitbreiding
is begonnen; per direct is er ruimte
op de oefenbaan, heel erg geschikt
voor mensen die de sport onder de
knie willen krijgen. Beginnen met
golf is veel gemakkelijker dan vaak
gedacht wordt. Er zijn twee golfprofessionals aan het golfpark verbonden, zodat u op elk moment van de
week les kunt krijgen. U kunt zich
in het clubhuis inschrijven op een
door u gewenst moment en de leraar (golfpro) zal u een les geven.
Per 1 januari 2011 is er nog ruimte
op de nieuwe volwaardige 18-holes

baan, dus een mooie kans om de
golfstokken ter hand te nemen.
De golfvereniging bestaat dit jaar 25
jaar wat als groot voordeel heeft dat
de verenigingsstructuur al helemaal
staat; er worden regelmatig wedstrijden georganiseerd en er is een
goed geoliede introductiecommissie die nieuwe leden van harte welkom heet en ze ter zijde staat bij het
onder de knie krijgen van de golfsport. Uit Zweeds wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat golfers gemiddeld 5 jaar langer, en gezonder, leven dan niet golfers. Voor
meer informatie kunt u altijd contact
opnemen met de baanmanager Tom
Blasse via tom@golfparkwilnis.nl of
0297-287347

teerd en de bliksemsnelle Kooijman
verschalkte kort hierna zijn directe opponent: 4-4. Daarna was Rudy Oussoren twee maal trefzeker en
zo gaandeweg de eerste helft leek
het erop dat De Vinken een aardige vuist kon maken. Toch was Fiks
nog lang niet aangeslagen. Drie
treffers kort achter elkaar kantelden de wedstrijd opnieuw. Mariska Meulstee nivelleerde de stand
en Charita Hazeleger wist op aangeven van Peter Kooijman de voorsprong weer terug te pakken. Een
afstandstreffer voor Oegstgeest leverde de 8-8 ruststand op. Direct na
rust liet de thuisploeg zich de kaas
van het brood eten. Binnen twee minuten was het 8-10 en vervolgens
mocht Fiks vanaf de stip 8-11 aantekenen. Deze klap kwam de thuisploeg niet meer te boven. Een hardwerkend Vinken bleef achter de fei-

ten aanlopen. Ondanks een enorme inzet en een voortdurend aandringen kwam De Vinken niet meer
dichterbij. Twee strafworpen van
aanvoerster Charita Hazeleger en
een benutte vrije bal van Mariska
Meulstee brachten halverwege de
tweede helft nog enige hoop (1113), maar hierna kon Fiks opnieuw
verder weglopen. Weliswaar leverde de inzet van oud-topscorer Arjan
Kroon de thuisploeg nog een treffer op. Met 12-17 zouden de wedstrijdpunten uiteindelijk toch mee
gaan naar Oegstgeest. De Vinken
kan rechtstreekse degradatie uit
de tweede klasse alleen nog ontlopen door volgende week in de laatste uitwedstrijd te winnen van Oranje Nassau. Deze winst moet dan gepaard gaan met verlies van concurrent Fiducia. Het doek is evenwel
nog altijd niet gevallen.

De Ronde Venen - Speelweek 28
was een vrij stabiele biljartweek in
De Ronde Venen. Alleen De Paddestoel 2 wist op te klimmen naar
plaats 2, dit ten koste van Dio 1.
De Merel/Heerenlux 1 staat met 8
punten voorsprong stevig in het zadel. Het team van Merel 1 won met
5-4 van APK-Mijdecht 1. Opmerkelijk was de korte partij van Ton Driehuis die in slechts 16 beurten van
Rene Hoogenboom won. Voor APK1 was Cor Ultee de beste want hij
deed er slechts 17 beurten over om
Harry de Jong te laten buigen. Cor
produceerde een serie van 12 hetgeen procentueel de hoogste serie van de week werd. Dio 1 verloor
met 2-7 van De Paddestoel 1. Peter
Jongerling was de enige die voor
zijn team de Paddestoel 1 verloor,
maar tegen niemand minder dan
Paul Schuurman. Cens 2 won met
5-4 van De Schans. Chris Esser (18
brt) en Zweder van Dalen deden het
voor Cens, terwijl Dirk van Yperen
en Hans Dikkers het voor De Schans
deden. De Paddestoel 3 won met 72 van Cens 1. Hans Bak van De Paddestoel 3 was tegen Desmond Driehuis in slechts 15 beurten uit. Pa
Evert wist als enige voor Cens de

eer te redden. De Vrijheid/Biljartmakers verloor met 3-6 van De Kromme Mijdrecht 1. Stieva Aalsmeer
kwam 4-5 overeen tegen De Merel/
Heerenlux 4. Derk Bunders van Stieva kwam die avond met een korte
partij van slechts 21 beurten waar
Ben Fransen de dupe van werd. De
Paddestoel 2 won met 5-4 van Dio 2.
Ton Brantsema van Dio was tegen
Cock Verver (kampioen 2-sterklasse) in slechts 15 beurten uit.
APK-Mijdrecht 2 verloor met 2-7
van De Merel/Heerenlux 2. Bobby
de Boer van APK speelde een puike partij, hij was tegen Roy Leemreize in slechts 18 beurten uit.
De Kuiper/van Wijk won met 7-2 van
De Merel/Heerenlux 3. Hans van
Rijn van De Merel speelde een superpartij in slechts 14 beurten, tegenstander Jos Lugtigheid kon het
geweld niet aan, want de serie van
19 caramboles die Hans in de 5e
beurt neerzette werd hem fataal.
Tijdelijk kopman Nico Koster verving
Kees de Zwart fantastisch, Nico was
tegen Jan van de Meer in slechts 18
beurten uit, Nico eindigde met 3,6
moyenne. Hero Janzing en Martien
Heijman volgden het voorbeeld zonder enige twijfel.
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Boer Hans smaakmaker bij
Kom in de Kas in Mijdrecht
Mijdrecht - Kom in de Kas in
Mijdrecht heeft dit jaar twee heel bijzondere smaakmakers uitgenodigd:
de bekende ‘Boer zoekt vrouw’-boer
Hans en zijn vriendin Audrey. Naar
Audrey wordt een nieuwe gerberavariëteit vernoemd. De nieuwe snijbloem wordt tijdens de open dag officieel ten doop gehouden. De bedrijven zijn opengesteld op zaterdag

27 maart tussen 10.00 en 16.00 uur.
Het thema van deze 33ste editie van
Kom in de Kas is ‘Mooi, lekker & gezond’. De Gerberadoop is om 11.00
uur in de kwekerij van de familie Van
der Wilt aan de Tuinderslaan. In de
kwekerij wacht de bezoeker een zee
van kleur. Boer Hans, zelf gerberakweker, opent ook Kom in de Kas.
Dweilorkest Dorst zorgt voor de mu-

zikale omlijsting. Iedereen kan ook
nog meedoen aan de buisrailkarduwwedstrijd. Hier kunnen liefhebbers (gratis) pannenkoeken eten en
delen paashazen paaseitjes uit.
Andere deelnemende bedrijven zijn:
Maatschap Vlasman aan de Oosterlandweg, waar Sanktpaulia’s worden
gekweekt; Zorg Tuinderij De Kweektuin met een biologische winkel aan
de Tuinderslaan; Karin van Dierendonck, eveneens gevestigd aan de
Tuinderslaan, organiseert workshops
voor kinderen; Lucky Stable aan de
Hoofdweg toont paardendressuur
en bij de familie Oudshoorn aan het
einde van het Molenland kan men
een echte ouderwetse boerderij bezichtigen. Daar is ook een kinderdagverblijf gevestigd.
De opengestelde bedrijven zijn zowel
per fiets als te voet goed te bereiken. Een rondje langs alle bedrijven
is ongeveer acht kilometer. Bezoekers die met de auto komen, kunnen
hun auto parkeren op Parkeerplaats
Windmolen en aan het einde van de
Schattekerkerweg aan de dijk bij de
Kerkvaart. Van daaruit rijden busjes
langs de bedrijven. Meer informatie
over Kom in de Kas is te vinden op
www.komindekas.nl.

Zangleerlingen geven
concert in de Janskerk
De Ronde Venen - De Zangschool
viert haar derde lustrum: sinds 15
jaar vinden in de Janskerk haar
steeds omvangrijker wordende concerten plaats!
Het is begonnen als een huiskamerconcert. Vervolgens groeide het
uit tot een groter muziekfestijn, een
waar evenement van de leerlingen
die hun opleiding krijgen in de zangschool (Studio-Rotschild) aan de
Bozenhoven 128.
De afgelopen jaren was er heel veel

belangstelling van zowel familie,
vrienden als zangliefhebbers uit De
Ronde Venen en ver daarbuiten!
Komende zaterdag 13 maart vindt
al voor de 15de keer zo’n concert
plaats. De aanvang van het concert
is 19.00 uur in de Janskerk.
U kunt gaan luisteren naar de volgende genres: klassieke aria’s, operette, musical, pop, jazz, volksliedjes,
zelfgemaakte liedjes!
Er zal solistisch, in duet of terzet en
in groepjes worden gemusiceerd!

De begeleiding is live met Peter
Scholcz-contrabas, Dick van Beekgitaar en Greetje de Haan-piano, of
met orkestopnames die worden bediend door Mick Fernhout!.
Het belooft weer een heel gezellig concert te worden met kinderen
van 7 jaar, tot en met volwassenen
die-zo-oud zijn als-ze-zich-voelen: u
kunt luisteren naar vele getalenteerde zangers en zangeressen die net
begonnen zijn en hun debuut maken, maar ook zangers die van plan
zijn een vakopleiding te gaan doen
of reeds zingen in de musicals in de
grote theaters, of al vele jaren zangles hebben genoten meer dan tien
jaar zangles hebben en reeds bij koren in de omtrek zingen!
De deelnemenden zijn Floor Bokkes,
Thijs Snoek, Maud Fernhout, Mendy
Bon, Sammy, Jil en Lois Uivel, Jaimy
Matzer, Hanneke de Bruijn, Geertje
van Wijngaarden, Gabriella Dohle,
Esther en Judith van Harten, Petra en Willem van der Vaart, Echica Warrels, Julia van Alphen, Maaike van Driessen, Julia Ruijgrok, Fabia Ruinerman, Debby Janmaat, Nanou van Iersel, Rieneke Kelder, Jan
Klomp, Ellen Hilbers en Marriet Fakkeldij. U bent aanstaande zaterdag
13 maart om 19.00 uur welkom in de
Janskerk! De kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa voor 7,50 inclusief
consumpties.

Genieten van spectaculaire
terrasoverkapping-show!
Regio - Met een vier seizoenen terrasoverkapping kunt u nog langer
van de zon genieten. Een overkapping kan naar elke seizoen worden
aangepast omdat deze dicht of gedeeltelijk dicht te maken is. Hiermee
biedt het een perfecte bescherming
tegen de felste zonnestralen en toch
krijgt u evenveel licht.
Bovendien is een terrasoverkapping
door middel van een vaste of flexibele glazen wand om te bouwen
tot een tuinkamer. Een tuinkamer is
een dichte overkapping die vooral

geschikt is voor het voor- en najaar.
Een ander voordeel van de tuinkamer is dat u de glazen zijwanden
open en dicht kunt klappen. Wilt u
het voorjaarszonnetje in de buitenlucht voelen, dan klapt u de glazen
wand open, vindt u het wat frisjes
in het najaar, dan klapt u de glazen
wand dicht voor meer warmte.
Gaat u eens naar de terrasoverkapping-show van Van der Wal Zonwering in Hilversum die aanstaande
vrijdag 12, zaterdag 13 en zondag
14 maart plaatsvindt en ervaar wat

de mogelijkheden bij u kunnen zijn.
Uiteraard kunt u ook telefonisch een
afspraak maken voor een vrijblijvend
advies op maat bij u thuis.
Openingstijden: vrijdag 12 maart
van 09.00 tot 17.30 uur, zaterdag
13 maart van 10.00 tot 17.00 uur
en zondag 14 maart eveneens van
10.00 tot 17.00 uur.
U vindt Van der Wal Zonwering aan
de Nieuwe Havenweg 5 in Hilversum. Voor meer info zie advertentie
elders in dit blad

Verse sneeuw voor de
wintersporters van VLC
Regio - Op het moment dat 50 leerlingen en 5 docenten de spullen inlaadden in de bus, naar Seeboden
in Oostenrijk, viel daar een dik pak
sneeuw. De lange busreis was echter
gelijk vergeten toen iedereen de bus
uitstapte en de prachtige bergen,
bedekt met verse poedersneeuw
zag. De groep bestond uit skiërs en
snowboarders, van beginner tot ver
gevorderd. Voor de gevorderden was
het in het begin weer even wennen,
maar ze kregen al snel het oude gevoel weer terug. De beginners maakten grote stappen vooruit. Beginnend
op de babypiste maar al snel met de
gondel naar boven. Op de grote pistes is het dan wel weer even slikken, maar daarna vliegen ze naar beneden. De gevorderden hielden zich
bezig op de langste zwarte dalafdaling van Oostenrijk en natuurlijk werden er ook schansen gebouwd om
overheen te springen. Na elke dag
werden de wintersporters goed verwend in het gasthuis van de Familie Ertl. Vorig jaar was de VLC wintersportreis ook te gast bij deze familie. Mevrouw Ertl had goed onthouden waar de monden van de Hollandse kaaskoppen voor open gaan.
Na het eten was er heel even tijd om
te relaxen. De avonden werden ge-

vuld met een druk programma: spellen, carnaval, kegelen, stapavond en
bonte avond. Daarna snel naar bed,
want de volgende ochtend begonnen de lessen al weer vroeg. De laatste dag werd er een wedstrijdafdaling georganiseerd door de skischool
voor alle groepen. Iedere leerling
probeerde zo veel mogelijk snelheid
te maken zonder de poortjes te missen en een zo snel mogelijke tijd te

“Muziek in de Kring’ voor
peuters
Regio - “We gaan nu beginnen, is iedereen binnen?
Dag Abel, dag Charlotte, dag Stijn,
dag Bente, dag Tycho.
Wat fijn dat jullie er weer zijn!”
Angela Smit vertelt: “Zo begint een
ochtend bij ‘Muziek in de Kring’. De
kinderen druppelen langzaam binnen, samen met hun ouders of met
opa en oma. In het midden van een
kring staat een grote stapel met vrolijkgekleurde stoeltjes. Ik vraag ieder
kind op welke stoel hij of zij vandaag
wil zitten. Als iedereen een plekje
heeft gezocht gaat de les beginnen.
Eerst komt Sem de giraf langs. Hij
heet alle kinderen welkom, en sommige kinderen willen graag een dikke knuffel.
Dan zingen we met elkaar ons welkomstlied.
Boerderij
Deze les gaat het over de boerderij.

Eerst zingen we met elkaar een aantal bekende liedjes zoals: “boer wat
zeg je van mijn kippen.” En daarna
leren we ook een nieuw lied over
de boer. Omdat het belangrijk is om
goed te leren luisteren naar elkaar
spelen we vaak luisterspelletjes.
Vandaag mogen de kinderen luisteren naar een cd met dierengeluiden.
Hoor jij welk dier dat is?
En natuurlijk mogen ze daarna in
een liedje ook zelf de dierengeluiden maken.
Wie kan het geluid van een biggetje nadoen?
Natuurlijk proberen ze dat allemaal.
Favoriet
Hierna is het tijd voor het favoriete
onderdeel van de les: de instrumenten. Alle kinderen helpen mee om
de grote trommels en de volle mand
naar het midden van de kring te

Amerikaanse gitaargigant
Sonny Hunt in The Mix
Uithoorn - Ter promotie van zijn
cd The Nashville Blues Sessions zal
de Amerikaanse bluesgitarist Sonny Hunt in maart op diverse Nederlandse podia te zien zijn. Op zaterdag 20 maart staat deze fantastische muzikant samen met zijn band
The Dirty White Boys vanaf 21.00
uur op het podium van The Mix in
Uithoorn. De sfeer wordt extra versterkt door een speciaal gastoptreden van Rory de Kievit, een opkomend Nederlands gitaartalent. Reden te meer je luie stoel deze dag
voor gezien te houden.
Bescheidenheid siert de mens, zegt
men. Het is een gezegde dat bij de
Amerikaanse gitarist Sonny Hunt
volledig van toepassing is. Menigeen zal bij het horen van zijn naam
niet meteen opkijken. Echter, deze fantastische muzikant is al eerder in ons land geweest. Samen
met gitarist Tony Spinner (bekend
van zijn werk bij de wereldformatie TOTO) heeft Sonny Hunt in 2004
en 2005 op een aantal Nederlandse
podia gestaan. Met de Nederlandse
gitaarmeester Jan Akkerman heeft
Hunt in augustus 2005 geschitterd
op het Rapenburg Festival in Leiden
en Akkerman was zeer onder de indruk van Hunt’s gitaartechniek en
persoonlijkheid!
Muzikaal
Geboren en getogen in Memphis
en komende uit een muzikaal nest,
is het niet verwonderlijk dat Hunt

al op vroege leeftijd met de muziek
in aanraking kwam. Op achtjarige
leeftijd begon hij zijn kunsten op het
drumtoestel te vertonen. Pas nadat
Hunt de legendarische Jeff Beck op
tv zag, kocht hij zijn eerste gitaar en
ging er fanatiek mee aan de slag.
Ruim 25 jaar bezat Hunt een opnamestudio in Jonesboro, Arkansas en
heeft hij met geweldige muzikanten
– allen niet bepaald onverdienstelijk
in genres van rock, country en rap
- gewerkt.
Het is vriend en zanger/basgitarist Dick Stam van de Nederlandse band The Dirty White Boys die
hem in het voorjaar van 2007 uitno-

klokken. Aan het einde van de dag
was er een prijsuitreiking met medailles! Op zaterdag keerde iedereen
totaal uitgeput terug in Mijdrecht.
Omdat de bus pech had gekregen
onderweg was iedereen gedwongen
van de kapotte naar de nieuwe bus
over te stappen om daar weer verder
te slapen. Door de late thuiskomst
moesten de verhalen en foto’s wachten tot de zondag.

brengen. Ieder kind mag een instrument kiezen. Er zijn trommels, tamboerijen, fluiten, een xylofoon, bellenstokken, een gitaar en soms zelf
een keyboard. Het volgende kwartier wordt er naar hartelust op de instrumenten gespeeld. Ik probeer de
kinderen spelenderwijs kennis te laten maken met begrippen als hard
en zacht en langzaam of snel. Ook
wordt er steeds in een ander ritme
gespeeld.
Dansje
Nadat de instrumentjes zijn opgeborgen is er nog tijd voor een dansje. En daarna komt Sem alweer gedag zeggen, de les is weer voorbij.
Maar niet voordat we ons afscheidslied hebben gezongen: Mijn vingers
die dansen voor de grap, Mijn handen die gaan van klap, klap, lap. Tot
ziens, tot ziens, tot ziens tot de volgende keer. Ik ga me verstoppen, je
ziet mij niet meer.” Aldus Angela.
Wilt u meer informatie over de cursus dan kunt u contact opnemen
met de docent, Angela Smit, tel.
0297-265531 / 06-52237152.
0digde voor een korte toer door Nederland. Aangewakkerd door de enthousiast ontvangen optredens besluiten ze een gezamenlijk album op
te nemen. In oktober van 2007 vertrekken Dick Stam en drummer Han
Neijenhuis naar The States om samen met Hunt in het Mekka van de
muziekindustrie Nashville een cd op
te nemen. Als gastmuzikanten spelen Tony Spinner (TOTO) en Rory
de Kievit, een jonge en zeer getalenteerde Nederlandse gitarist, op
twee nummers mee. Tien prachtige
bluesrocksongs zijn het uiteindelijke resultaat van deze bijzondere samenwerking.
Het optreden is op zaterdag 20
maart aanstaande in The Mix aan
de Jan van Seumerenlaan 1 in Uithoorn. Aanvang optreden: 21.00 uur,
de deur gaat om 20.30 uur open. De
toegangsprijs bedraagt 7,50 euro.

Cursisten exposeren hun
‘poldervisie’ in de bieb
De Ronde Venen - In de bibliotheek
van Mijdrecht aan de Dr. J. van der
Haarlaan 8 exposeren vijf cursisten
van Marijke Zwart hun schilderijen
gedurende de maand maart.
Vijf enthousiaste maandagmiddagcursisten die hun visie geven op
het thema ‘polder’. Het polderlandschap en de daarin aanwezige koeien, weide-en watervogels. Kortom
onze mooie eigen landelijke omgeving met herkenbare plekjes vormde de inspiratiebon.
De schilderijen zijn grotendeels fi-

guratief, soms gestileerd, in acryl en
gemengde technieken. In sprekende kleuren werden de verschillende
aspecten van dit thema verbeeld –
ieder op zijn eigen wijze.
Het is beslist de moeite waard om
eens een kijkje te gaan nemen. De
expositie in de bibliotheek is te bekijken tijdens de openingsuren;
ma, di, do, vr, :
14.00-17.00 uur
di. en vr. avond :
19.00-20.30 uur
wo. :
10.00-12.00 uur
en 14.00-17.00 uur
zat. :
10.30-13.00 uur
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Scrap en Stempel Paradijs
in Mijdrecht geopend
Mijdrecht - Vrijdag 5 maart jl. opende het Scrap en Stempel Paradijs in
de Helmstraat 54A haar deuren. Onder de bezielende leiding van Hellen Woldhek en Rosanne Bruin kunnen vanaf heden liefhebbers van
‘scrapbooking’ en stempelfiguren
hier terecht voor een keuze uit een
breed assortiment. Scrapbooking
is een van oorsprong Amerikaanse
hobby om bijvoorbeeld fotoboeken
met scrapmaterialen op te vrolijken.
Maar ook om fotolijsten met figuren of bloemen te vullen en houten
maskeringen als een kunstwerk gestalte te geven. Heel bijzondere slingers kun je er ook mee maken en
niet te vergeten verjaardagscadeautjes versieren. Allemaal op basis van
papier- en zijde. Naast scrapbooking kun je met allerhande stempels
bijvoorbeeld heel kunstzinnig zelf
ansichtkaarten maken of (losse) foto’s opvrolijken die je dan weer kunt

inlijsten. Met name de oudere generatie blijkt heel veel belangstelling
voor deze creatieve tak te hebben
en het ook graag als handwerk te
doen. Die kunnen nu terecht bij het
Scrap en Stempel Paradijs. Kleurrijke materialen voor deze hobby sieren de muren en kasten van de winkel, die pal naast Buko Audio Video
is gevestigd. Het is de enige hobbywinkel in dit genre en uniek in de
regio.
Eigen import
“We importeren alles rechtstreeks
uit Amerika. Veel wat je hier ziet en
aantreft kom je bij andere soortgelijke winkels dus niet tegen. We kunnen zelf meer dan één miljoen artikelen aanbieden en leveren als
we dat zouden willen. Die hebben
we natuurlijk niet allemaal in huis.
Maar wie bepaalde attributen wil
hebben kan die altijd bij ons bestel-

len”, vertelt Hellen, intussen drukdoende met de inrichting van haar
winkel, daarbij geholpen door Rosanne. Laatstgenoemde kwam Hellen op de basisschool Vlinderbos in
Wilnis tegen en hoorde wat zij ging
doen. Zij raakte zo enthousiast dat
ze besloot Hellen terzijde te willen
staan en doet dat vanaf heden een
paar dagen in de week. “Ongeveer
twee en een half jaar geleden ben
ik een webwinkel voor artikelen van
Scrapbooking begonnen. Maar ik
miste de mens erachter die het gebruikte. Die wil ik knutselend om mij
heen hebben”, gaat Hellen verder.
“Toen ik hoorde dat Buko een deel
van zijn pand wilde verhuren zijn we
eens gaan praten. Adriaan Verburg
kon zich helemaal in onze plannen
vinden, waarna we er samen snel
uitkwamen. Wat vroeger een deel
van zijn winkel was is nu met een
tussenwand afgescheiden. Het is

Hellen Woldhek (li.) geeft samen met Rosita Egelmeer en Rosanne Bruin (re.) een creatieve demonstratie in scrapbooking

geschilderd, wit gesaust, we hebben een keukentje en een toilet. Er
is mooie verlichting opgehangen en
nu zijn we de winkel annex knutselruimte aan het inrichten. Ook hebben we kastenwanden gekocht. In
het midden hebben we een grote
knutseltafel opgesteld met stoelen
erom heen. Adriaan Verburg heeft
veel werk verzet om de ruimte aantrekkelijk te maken voor ons doel
Dat is een compliment waard. Alles
is in samenspraak met ons uitgevoerd. We hebben het heel erg met
hem getroffen. Overigens hebben
we geen startkapitaal van de bank
nodig gehad. We zijn begonnen met
inzet van eigen middelen.”
Kom knutselen!
Wie dat wil kan bij Hellen en Rosanne dagelijks gezellig komen knutselen. Men krijgt er ook nog een kopje koffie bij. Wat het duo voor ogen
staat is dat bijvoorbeeld ook ouderen uit de zorgcentra bij hun kunnen scrapbooken en stempelen.
Daar wil men het met Zorgcentra
De Ronde Venen eens over hebben
of de oudere liefhebbers op bepaalde tijdstippen met een busje gebracht en gehaald kunnen worden.
Hellen: “Wij zorgen ervoor dat er
materialen beschikbaar zijn tegen
een gereduceerde prijs. Ik heb zelf
in de thuiszorg gewerkt en weet dat
ouderen dit heel leuk vinden, maar
vaak weinig te besteden hebben.
Vanzelfsprekend kunnen ook zelfstandig wonende ouderen en andere belangstellenden gewoon bij ons
binnenlopen om te komen knutselen of materialen te kopen. Wie wat
moeite heeft zelf creatief te zijn helpen we met adviezen en materiaalkeuze. Bovendien wordt een van de
muren als een complete scrapwand
ingericht met allerlei voorbeelden.
De toegang is rolstoel- en rollatorvriendelijk. Als je over prijzen praat,
kan je hier al vanaf 1 euro terecht
voor materiaal. De hobby is dus heel
geschikt voor een kleine beurs”, aldus Hellen.
Tijdens de openingsdagen afgelopen vrijdag en zaterdag werden demonstraties verzorgd door Rosita
Egelmeer. De bedoeling is dat zij op
gezette tijden workshops gaat organiseren. Daarbij is elke belangstellende van harte welkom. Nadere informatie daarover in de winkel.
Scrap en Stempel Paradijs is geopend di t/m za van 9.30 tot 16.30
uur. Op vrijdag tot 21.00 uur.

Leerlingen van VeenLanden College
illustreren materiaal voor Stichting
Omgaan met pesten
Regio - Leerlingen van het voortgezet onderwijs lopen tijdens hun
schoolloopbaan een of meerdere
maatschappelijke stages. Eva Straver, Eveline Ysenbout, Steffi Karay-

aneva en Pieter Hoogewerf van het
Veenlanden College kozen voor een
creatieve stage bij Stichting Omgaan
met pesten. Zij zetten zich in binnen

het project “door jongeren voor jongeren”. Zij volgden een workshop
om zich meer te verdiepen in het
pestprobleem en de aanpak van deze stichting. Begeleid door Mirel-

le Valentijn (docent en trainer van
de stichting en coördinator van de
landelijke werkgroep) illustreren zij
materialen die worden ingezet tij-

Fem@il, een ‘female vocal
group’ in de Thamerkerk
Uithoorn - Op 21 maart om 14.30
uur treden de dames van Fem@il op
in de Thamerkerk.
Al eerder heeft de SCAU ze in het
programma gehad en met hun vrolijke, kleurrijke optreden waren zij
een groot succes. Dus zijn ze er
weer.
De passie die Fem@il drijft is om

met elkaar een zeer divers en afwisselend repertoire neer te zetten,
waarbij een flinke dosis humor – en
uiteraard tevens kwaliteit – een grote rol speelt.
Die kwaliteit is streng beoordeeld
tijdens het Nederlands Korenfestival
van 2008, waarbij Fem@il werd uitgeroepen tot het beste vrouwenkoor

dens training en projecten met kinderen en jongeren. Deze materialen worden bijvoorbeeld ingezet tijdens buitenschoolse groepstrainingen waarin deelnemers werken aan
zelfvertrouwen en weerbaarheid.
Ook worden deze materialen gebruikt tijdens het werken met klassen waar een negatieve sfeer is en
of gepest wordt. Stichting Omgaan
met pesten werkt aan een positieve sfeer in groepen waar iedereen
zichzelf kan en mag zijn en opkomt
voor zichzelf en een ander.
Trots
Op de foto zie je een trotse Eva en
Eveline met de eerste spelkaartjes
van het spel “Ik denk me sterk” dat
zij hebben mogen vormgeven. Eva
vertelt het leuk te vinden om creatief
bezig te zijn. “Het voelt goed om mij
in te zetten en zo iets aan het pesten te doen, want ik ben tegen pesten. De stage is erg leuk, vooral omdat onze materialen echt gebruikt
gaan worden.” Mirelle licht toe dat
dit seizoen de materialen omgezet
worden in een bruikbare vorm, zodat trainers er mee kunnen gaan
werken. Daarnaast zal een deel van
de illustraties ook verwerkt worden
op de nieuwe website van de stichting. Een deel van de materialen
wordt volgend seizoen uitgegeven,
zodat ook andere beroepskrachten
daarmee kunnen gaan werken. Eveline vertelt dat zij zelf gepest is en
dus weet hoe naar dat is. “Ik vind
deze stage fijn, omdat ik mijn eigen
ideeën kwijt kan. Pesten kan niet
en voor jezelf opkomen is heel belangrijk. Pesten moet je bestrijden,
want het komt overal voor”, laat Eveline weten.

ste materialen als proef ingezet in
de nieuwe trainingsgroepen die
weer van start gaan in Nederland.
In De Ronde Venen start Mirelle
op woensdagmiddag weer een ‘sta
sterk training. Deze training is bedoeld voor kinderen van 8 – 10 jaar,
tieners vanaf 10 tot en met 12 jaar
en jongeren vanaf 12 tot en met 17
jaar (middelbare school) die te maken hebben met het pestprobleem,
niet sociaal weerbaar zijn en/of niet
sociaalvaardig zijn, of faalangstig.

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

De geur van de
lente!

Merkte u het ook? Toen de
vorstperiode voorbij was, rook
het ineens anders buiten. Eigenlijk viel het me toen pas
op, dat er ‘s winters maar zo
weinig te ruiken valt. Ja, de
geur van een houtvuur. Of na
een sneeuwbui ‘ruik’ je de tintelend schone lucht. Maar nu
kwamen de geuren weer van
alle kanten op me af. Bij een
rondje door de tuin rook ik bijvoorbeeld rottende bladeren.
En toen ik wat tuinwerk deed,
kneusde ik per ongeluk de lavendel en citroenmelisse.
De reuk wordt als zintuig onderschat, vind ik. Bepaalde
geuren kunnen herinneringen
oproepen, of je dat nu wilt of
niet. Geuren zijn ook gekoppeld aan emoties. Sommige
geuren maken me blij of
geven me energie. Andere
geuren stemmen me melancholisch. En natuurlijk zijn er
geuren waarvan ik bijna over
m’n nek ga.
Op internet las ik dat de reuk
het meest gevoelige zintuig
van de mens is en in direct
contact staat met ons emotionele brein. Bij contact tussen
mensen speelt geur ook een
rol, al zijn we ons dat vaak
niet bewust. Dieren maken

veel meer gebruik van geuren
dan mensen. Bijvoorbeeld om
hun territorium af te bakenen.
Of om de andere sekse te lokken. Planten maken er ook gebruik van: door aantrekkelijk
te ruiken trekken ze insecten
aan die van belang zijn voor
de bestuiving en dus voor de
voortplanting. Sommige van
die geuren vinden wij heerlijk, andere zijn ronduit vies.
Zo zijn er bloemen die naar
rottend vlees ruiken. Maar
bepaalde vliegensoorten zijn
er gek op.
Nu het lente is, verheug ik me
op de geur van al die bloemen
die nog moeten gaan bloeien.
Op de geur van pasgemaaid
gras. Op de geur van verse,
zongewarmde aardbeien, uit
eigen tuin. Zelfs verheug ik me
op de geur van stalmest.
Nu moet ik het nog even doen
met de wat flauwe geur van
sneeuwklokjes en winterakonieten die volop in bloei staan.
Om die te ruiken moet ik wel
even door de knieën zakken.
Maar binnenkort… Ik wens u
allen een geurig en zinnenprikkelend voorjaar toe!
Ineke Bams
(IVN-natuurgids)

Deelnemers worden weerbaarder, ze veranderen hun houding,
bouwen hun zelfvertrouwen en eigenwaarde opnieuw op, andere
klachten nemen af en ze worden
niet meer gepest of veel minder.
De deelnemers leren opkomen voor
zichzelf door middel van direct toepasbare handvatten. De deelnemers
leren omgaan met onaangename
situaties zoals: non-verbaal, verbaal en digitaal pesten, buitensluiten, negeren, chanteren, roddelen.
Zij leren hen angsten overwinnen.
De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Bij de training
horen ook een intakegesprek en
twee ouderbijeenkomsten. De training voor deelnemers van 12 t/m 17
jaar wordt gegeven in samenwerking met Stichting de Baat.

Proef
Aankomende april worden de eer-

Info
Voor meer informatie over de activiteiten van Stichting Omgaan met
pesten, de trainingen en aanmelden
kunt u contact opnemen met:
Mirelle Valentijn 0297–274605 praktijkvoorlevensgeluk@kpnplanet.nl
Ook vind je informatie over pesten
en deze training op:
www.omgaanmetpesten.nl
www.stichtingdebaat.nl

van Nederland. Ook in 2009 waren
ze het beste middelgrote koor in de
categorie a capella.
Alle composities en arrangementen
zijn van de hand van muzikaal leider Jetse Bremer. Daarin zijn invloeden te horen uit de jazz, de pop, de
kleinkunst en de swing, maar ook
het betere luisterlied is terug te vinden in het repertoire.
Het exacte programma is op dit moment nog niet bekend, maar er komen in ieder geval bekende liederen op voor uit de laatste 50 jaar zoals Crazy little thing called love van

Queen, Puppet on a string van Sandy Shaw, Ik wil niet dat je liegt van
Paul de Leeuw, Waterloo van ABBA en Waarom nou jij van Marco
Bossato. Maar er zullen veel meer
mooie liedjes te horen zijn die uitgevoerd worden door een dynamisch
en bruisend gezelschap van 17 eigenzinnige individuen.
Kaarten voor deze middag zijn verkrijgbaar à 10.-euro bij de boekhandels Ten Hoope aan het Zijdelwaardplein en Bruna aan het Amstelplein en aan de zaal zolang er
plaats is.

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

Ronald Giphart in
Vinkeveen
Vinkeveen - Venen Literair ontvangt schrijver Ronald Giphart komende vrijdag 12 maart om 20.00
uur in De Boei aan de Kerklaan 32
in Vinkeveen. Kaarten ad 7,50 euro zijn uitsluitend in voorverkoop te
verkrijgen bij Boekhandel Mondria
in Mijdrecht, The Readshop in Vinkeveen en bij de Openbare Bibliotheken in Vinkeveen, Mijdrecht en
Wilnis.
Giphart (1965) studeerde Nederlands. Zijn debuutroman “Ik ook van
jou” werd bekroond met het Gou-

den Ezelsoor. Daarna volgden romans als Giph, Phileine zegt sorry,
Ik omhels je met duizend armen en
Troost. Hij schreef het Boekenweekgeschenk 2003 getiteld “Gala” dat
in een nationale recordoplage van
780.000 exemplaren verscheen.

GEEN KRANT

ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Hertha zaterdag wint de
topper van SDZ
Vinkeveen - Hertha heeft een zeer
belangrijke slag geslagen in de strijd
om de tweede plaats. Na een 1-0
ruststand kreeg Hertha in de tweede helft legio kansen om de wedstrijd te beslissen, maar gooide het
tien minuten voor tijd de wedstrijd
pas definitief in het slot, 2-0. Een
druk bezocht sportpark de Molmhoek zag Hertha met veel strijd spelen, maar de scherpte in de afronding ontbrak.
Hertha begon rommelig aan de
wedstrijd, vooral in balbezit was het
slordig. De spitsen kwamen moeilijk los van de fysieke verdedigers
van SDZ en er was weinig beweging, waardoor Hertha moeilijk aan
voetballen toekwam. De uitstekende arbiter Mac-Intosh liet veel doorgaan, waardoor er veel duels werden uitgevochten, dit kwam volledig
ten goede aan de wedstrijd. Hertha kwam in de beginfase niet verder dan een aantal afstandsschoten, die geen gevaar opleverden
voor de Amsterdammers. SDZ stelde hier aanvallend weinig tegenover, de behendige en snelle spitsen van de Amsterdammers hadden weinig in te brengen tegen de
verdedigers van Hertha. De laatste
lijn met Tim Bendermacher, Dennis van de Broek, Lars Overzee en
Pieter Liesveld stonden zeer geconcentreerd te spelen. Liesveld moest
nog voor rust het veld verlaten na
een stevige charge en werd vervangen door Peter Post. Keeper Wouter
Moen kwam niet in de problemen,
verder dan een schot in het zijnet
kwam SDZ niet.
Eerste helft
Aan de andere kant creëerde Hertha aan het eind van de eerste helft

wel een aantal mogelijkheden. De
kansen waren echter niet besteed
aan Jorg Landwaart en Rick Aarsman. Vlak voor rust kwam Hertha
dan toch op voorsprong. Rick Koot
werd de hoek ingestuurd door een
dieptepass van aanvoeder van de
Broek. Uit een onmogelijke hoek
schoot Koot, tot verrassing van de
SDZ keeper, op doel, 1-0. De 1-0
ruststand was verdiend en een flinke opsteker voor de hardwerkende
Vinkeveners.
Hertha speelde in de tweede helft
meer vooruit en zette vanaf het begin druk op de helft van SDZ. SDZ
kwam er niet meer uit en moest
zich beperken tot tegenhouden. De
spitsen Koot, Landwaart en Wessel
Mayer zorgden voor veel druk op de
SDZ verdediging. Hierdoor kon het
middenveld met Wim Mollers, Rick
Aarsman en Erik Post de tweede bal
veroveren. Het verdedigingsduo Van
de Broek en Overzee legde de spitsen van SDZ volledig aan banden
waardoor de backs Bendermacher
en, de uitstekend ingevallen Peter
Post zich steeds meer bij balbezit
konden inschakelen. Door de grote druk van Hertha kwam SDZ niet
meer aan voetballen toe. De Vinkeveners creëerden flink wat kansen,
maar het probleem lag, zoals wel
vaker dit seizoen, in de afronding.
Schoten van Aarsman, Koot, Landwaart en Mayer misten doel of stuitten op de uitstekende keeper van
SDZ. Hierdoor bleef de wedstrijd
lang onnodig spannend.
Beslist
Tien minuten voor het einde werd
de wedstrijd eindelijk beslist. Aarsman onderschepte op het middenveld de bal, kon doorlopen richting

Gelijkspel voor CSW 1
Wilnis - Thuis tegen medeconcurrent Castricum heeft CSW niet de
volle winst kunnen halen. In een
aantrekkelijke wedstrijd werd het
een 1-1 gelijkspel.
In de beginfase van de wedstrijd
was het CSW met het meeste balbezit tegen een Castricum dat compact speelde en loerde op de counter. Doordat de ruimtes erg klein waren was het voor CSW moeilijk om
de juiste opening te vinden, daardoor ontstonden er dan ook erg weinig kansen. Uit dode spelmomenten
kon het nog weleens gevaarlijk worden, o.a. een vrije trap van Stefan
Baars maar die werd knap onschadelijk gemaakt door de doelman
van Castricum. Het op de counter loerende Castricum kon er een
paar keer gevaarlijk uitkomen, maar
één keer lag doelman Jordi Wens in
de weg en bij een andere kans wist
Vincent Wens ternauwernood de bal

tot corner te verwerken. CSW kwam
aan het eind van de eerste helft een
paar keer goed door op de flanken
maar was te vaak onnauwkeurig bij
de voorzetten. De mooiste kans voor
rust was voor Alexander Bos die bij
een hoekschop zomaar de bal voor
zijn voeten kreeg, maar helaas te
zacht inschoot waardoor de keeper
de bal kon pakken.
Verbeten
De tweede helft was een stuk levendiger en CSW ging verbeten op zoek
naar de openingstreffer. Dat leverde wel wat kleine kansjes op, maar
echt in de problemen kwam Castricum niet. Het was zelfs Castricum
dat na een minuut of twintig spelen de leiding nam. Een voorzet vanaf de flank kon zomaar worden binnengekopt. CSW begon meer risico te nemen, begon nog meer aan
te dringen en dat leverde na een

Ben Fransen sterkste
speler van 9 finalisten
De Ronde Venen - De Kromme
Mijdrecht was afgelopen weekend
de finalearena om het persoonlijk
kampioenschap van De Ronde Venen. Vrijdagavond trad iedereen aan
voor 2 partijen, zaterdag en zondag
moest elke speler 3 wedstrijden spelen. Een zware opgave waarbij het
om de langste adem zou vastzitten.
Na die vrijdagavond stond Theo Valentijn er het beste voor na 2 winstpartijen. De andere deelnemers gigen met 1 winst en 1 verliespartij huiswaarts, alleen Hero Janzing
wist nog niet te scoren. Zaterdag
werd Theo Valentijn als favoriet bestempeld, hetgeen tot aan de finalepartijen ging duren. Zondag ging
het uiteindelijk om de laatste 2 partijen die om 17.15 uur begonnen. Er
waren 4 spelers die kans hadden op
het kampioenschap te weten: Theo
Valentijn kwam uit tegen Nico Kos-

ter en Nico van Soeren tegen Ben
Fransen.
Alle spelers zaten er zondag een
beetje doorheen en de partijen gingen langer duren. Nico Koster haalde Theo Valentijn uit de droom en
Ben Fransen leek in het begin kansloos tegen Nico van Soeren, omdat deze een ruime voorsprong
had opgebouwd. Het ging uiteindelijk om de laatste 8 caramboles die
Ben vleugels gaven omdat hij vorige
week in district Veenrijn als reserve
driebandenkampioen werd.
Rond 18.30 uur maakte Federatievoorzitter Cor van de Kraats de
kampioen bekend, reikte de bekers
uit en verblijdde de deelnemers, arbitrage en bediening met een fleurige bos Rijdes-bloemen. De kersverse kampioen werd voor het nageslacht vereeuwigd met de 1e prijs,
bloemen en de Bocxe-Biljartsca-

het doel en schoof de bal in de verre
hoek, 2-0. Hertha speelde de wedstrijd daarna simpel uit en behaalde
een dik verdiende overwinning.
Koploper Vliegdorp maakte in de
thuiswedstrijd tegen Legmeervogels
geen fout en boekte een simpele
overwinning, 5-1. Nummer vier van
de competitie OSO haakte definitief
af in de strijd om de tweede plaats
na het verlies thuis tegen OSM’75.
Door de overwinning staat Hertha
stevig op de tweede plaats met 28
punten uit 11 wedstrijden. SDZ blijft
derde met 25 punten uit 13 wedstrijden. Vliegdorp gaat aan kop met 34
punten uit 12 wedstrijden.
Zaterdag speelt Hertha opnieuw
thuis, OSM’75 uit Maarssenbroek
is de tegenstander. Uit werd moeizaam met 0-1 gewonnen door een
benutte strafschop in de laatste minuut. OSM’75 is een stugge ploeg,
dus Hertha zal scherp moeten zijn in
de afronding. De wedstrijd zal door
de jonge ploeg zeker niet worden
gezien als een tussendoortje tussen
de toppers tegen SDZ en Vliegdorp.
Hertha zal elke wedstrijd met maximale concentratie moeten spelen
om de druk op Vliegdorp te behouden. Volgende week speelt het uit in
Soesterberg tegen de koploper.
Hertha 2 boekte een simpele overwinning op OSM’75, 4-0. Jerry Remmer tweemaal, Bart Kroon en Joshua
van Andel waren succesvol voor het
tweede. Hertha blijft door de overwinning koploper. Volgende week
speelt Hertha 2 thuis tegen IJFC, de
wedstrijd begint om 12.00 uur.
Hertha 1 speelt aanstaande zaterdag thuis tegen het OSM’75. De
wedstrijd begint om 14.30 uur op
sportpark de Molmhoek.

half uur spelen in de tweede helft
de verdiende gelijkmaker op. Een
afgeslagen hoekschop kwam terecht bij Frank Zaal. De prachtige
pass van Zaal was precies op maat
voor Alexander Bos, die schitterend
aannam en de keeper verschalkte met een lob. CSW ging op zoek
naar meer en kreeg ook de kans
via Ronnie Hilhorst maar die krulde
de bal net naast de verkeerde kant
van de paal. Daarna een kopbal van
Jay Klaas Wijngaarden die maar net
naast ging en een kopbal van Michel Zeldenrijk werd door de keeper
onder de lat weggetikt. Tegen het
einde van de wedstrijd was het Castricum dat nog een paar keer gevaarlijk uitkwam waarbij Jordi Wens
tot tweemaal toe redding moest
brengen.
Zodoende eindigde deze wedstrijd
in een 1-1 gelijkspel en daardoor
hield CSW Castricum op afstand op
de ranglijst. Zaterdag speelt CSW
uit bij Voorland om 14.30 uur.
deaubon.
Uitslag:		
Ben Fransen kampioen
13 pnt.
2e Nico van Soeren
10 pnt.
3e Nico Koster
10 pnt.

Turnsters van Veenland
stijgen boven zichzelf uit
De Ronde Venen - Afgelopen zaterdag 6 maart was de tweede voorronde verplichte oefenstof divisie 5
en 6. Ditmaal dicht bij huis, namelijk
in sporthal De Willisstee. Best wel
spannend, want er kwam veel thuispubliek kijken. Als eersten turnden
Nadi Snel, Naomi Bouman en Denise Offerman in baan 1 hun wedstrijd
en in baan 2 turnden Kimberly Bouman en Isa van Loon. In baan 1 werd
gestart op brug. Ditmaal geen valpartijen maar allemaal heel mooie
oefeningen. Op naar de balk. Helaas voor Denise lukte de opsprong
ditmaal niet, maar gelukkig ging de
rest wel goed, al dacht ze daar zelf
anders over. Bij Nadi lukte de opsprong ditmaal wel en dit verbaasde haar zo dat de rest eigenlijk niet
zo goed ging en ze wel vier keer de
balk moest verlaten. Maar ook met
de koprol bleef ze erop. Naomi turnde een prima oefening en ondanks
de val bij de koprol turnde ze het
hoogste cijfer. Op sprong werd er
dit keer gesprongen met de trampoline en dit bleek een goede keuze. Prachtige overslagen werden er
gesprongen. Denise sprong zelfs de
mooiste van allemaal. Als laatste de
vloer, voor de drie meisjes een goede oefening. Ook hier voor Naomi
het hoogste cijfer. Op baan 2 begonnen ze met de balk. Altijd een lastig
onderdeel voor Kimberly en ook nu
ging het niet vlekkeloos. De zenuwen zorgden toch wel voor veel wiebeltjes.Isa turnde een strakke oefening. Op naar vloer. Hier turnden ze
een prima oefening. Ook de sprong
ging goed, er werden mooie overslagen over de kast gesprongen (met
rechte benen!). Op de brug waren er
hier en daar een paar kromme benen. Helaas.

stekend. Zelfs de sprongen werden
dit keer hoger uitgevoerd op de balk.
Op de vloer werden er ook geen fouten gemaakt. Met mooie radslagen
en koprollen ging het uitstekend. Op
naar sprong en met mooie zweefrollen beëindigden ze de wedstrijd.
Bij de prijsuitreiking bleek Eva 3de
en Yanniek 16de. In de derde ronde turnden Nades Kamminga en Julie Postma hun wedstrijd.
Op brug zwaaiden ze er weer rustig op los en dit keer ging de balk
ook uitstekend, alleen met de koprol
moesten ze de balk af, maar ach, dat
had iedereen. Op naar de sprong.
Nades had een keurige overslag en
Julie deed het weer helemaal alleen,
nu zelfs met de trainster op de juiste
afstand. Op vloer werden geen fouten meer gemaakt en bij de prijsuitreiking bleek Nades 1ste. Wat uniek
is, ze was ook de hoogste op alle vier
de toestellen. Voor de grootste ver-

rassing zorgde Julie door op mooie
3de plaatst te eindigen. Het harde
werken werd beloond.
Eindelijk
Dan eindelijk de laatste ronde met
daarin Sascha Stam en Puck Straver in baan 1 en Kimberly Moeliker in baan 2. Sascha en Puck begonnen goed op brug. Helaas was
de balk niet zo strak en ook allebei
met de koprol eraf. Ook op vloer was
de spanning af en toe ver te zoeken.
Maar ze sloten de wedstrijd af met
een mooie overslag over de kast.
Ook Kimberly begon op brug. Dit
deed ze uitstekend. Op de balk had
ze een superstrakke oefening, alleen
dacht de jury er iets anders over.
Op sprong liet ze een mooie zweefrol zien en ook op vloer schudde ze
er een strakke oefening uit. Kimberly
bleek op een keurige 4de plaats geëindigd. Puck werd 7de en Sascha
10de.

Spanning
Bij de prijsuitreiking bleek Naomi in de tussenstand eerste en Denise vijfde. Nu was het een ronde
met spanning wachten op de einduitslag, maar gelukkig bleek Naomi nog steeds 1ste en Denise nog
steeds 5de. Nadi werd 18de. Isa 7de
en Kimberly 8ste. In de tweede ronde
waren aan de beurt Yaniek Hooijman
en Eva Turk. Ze begonnen sterk op
brug en ook op de balk ging het uit-

CSW 2 stuurt koploper
Aalsmeer 3 met een pijnlijke 6-2 nederlaag naar huis
Wilnis - In een periode waar punten
hard nodig zijn om het kampioenschap in het zicht te houden, heeft
CSW 2 ook zijn derde wedstrijd in
2010 gewonnen. Nadat IJFC-uit met
3-0 werd gewonnen en vorige week
CJVV thuis werd verslagen, stuurden de Wilnissers dit keer koploper
Aalsmeer met een pijnlijke 6-2 nederlaag naar huis. Maurice Bartels,
die na lang blessureleed zijn eerste
(!) wedstrijd van het seizoen speelde, scoorde maar liefst vijf keer. De
andere goal kwam van Raymond
Wens. Toch leek van tevoren niet alles even scherp, zo bleek bijvoorbeeld uit het positiespel dat tijdens
de warming up werd gespeeld. De
jongens leden veel balverlies en
gingen onderling slappe duels aan.
Trainer Van Zundert en leider Pauw
waarschuwden de ploeg hiervoor en
deelden hun mee dat ze toch echt
scherp aan de wedstrijd moesten
beginnen. In het begin van de wedstrijd bleek dat het team de waarschuwing serieus nam, want CSW
was feller dan Aalsmeer, won de
duels en speelde een goed positiespel. Het wachten was dus op de
eerste goal en die kwam uiteindelijk
rond de 18e minuut. Verrassend genoeg kwam deze niet uit een aantal
mooie combinaties, maar van een

afstandsschot van Maurice Bartels.
Vanaf een meter of 35 zag hij de
keeper wat ver voor zijn doel staan
en legde de bal keurig achter hem
in het net.
Na de 1-0 zette CSW door en stond
het al na ongeveer 25 minuten 3-0.
Ook deze goals waren zeer fraai. Na
een aantal mooie combinaties bekroonde Raymond Wens een aanval met een goal en scoorde Maurice Bartels zijn tweede van de middag met een volley.
Wakker
Na de 3-0 werd Aalsmeer eindelijk
wakker en begon iets beter te spelen. Noemenswaardige kansen kregen zij niet, maar toch werd het voor
rust nog 3-1. Een vrije trap rond het
16 metergebied werd keurig in de
kruising gelegd. Na de rust leek het
er heel even op alsof het nog spannend zou worden, maar Aalsmeer
bleek toch echt een offday te hebben. CSW nam het heft weer in
handen en aan de hand van Maurice Bartels zorgden de Wilnissers
voor een eindstand waar men voor
de wedstrijd meteen voor zou tekenen: 6-2. Door deze winst is CSW nu
koploper van de tweede klasse C.
Hoewel Aalsmeer nog twee wedstrijden in moet halen staan de Wil-

nissers nu met 32 punten bovenaan.
Aalsmeer volgt met één punt minder. Volgende week staat er wederom een topper op het programma.
Dan moet CSW 2 het uit opnemen
tegen Eemdijk 2.

Klaverjasclub
Onder Ons

Vinkeveen - Bij de laatste kaartavond van Klaverjasclub Onder
Ons had Theo Kranendonk een uitschieter van 5298 punten, Elly Degenaars was tweede met 4987 punten, An van der Meer eindigde met
4807 punten als derde, vierde werd
Cor de Haan met 4786 punten en
als vijfde eindigde Rob van Achterbergh met 4750 punten.
Frans Bierstekers kon het tempo
niet bijhouden en sloot af met 4088
punten.
Na vijf avonden spelen zijn de toppers:
1. An van der Meer
24104 ptn.
2. Theo Kranendonk
23745 ptn.
3. Frans Bierstekers
23452 ptn.
De meeste marsen zijn gespeeld
door Frans Bierstekers met 10 marsen.
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R E ACTIE VAN EEN LEZER
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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.

Gaat dit nou niet te ver?
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Deze kruising komt te vervallen en wordt verlegd naar de oude spoorbaan

Raad gaat akkoord met toekomstvisie gebied
Rondweg-Stationslocatie
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Eerste deel: doorsteek
Rondweg naar Nijverheidsweg snel mee beginnen
Maandag 1 februari jl. vonden de bewoners van
Timotheegras en Trilgras in Wilnis een brief in de
bus waarin de gemeente De Ronde Venen meldde: “In het kader van hulpverleningen en veilig
optreden bij stormschade zal de brandweer a.s.
dinsdag 2 februari aan de Timotheegras een viertal bomen omzagen. Deze bomen zijn door de gemeente voorzien van kapvergunning. U begrijpt
dat dit met de nodige herrie van motorkettingzagen gepaard gaat.”
Bij omwonenden kwam deze brief als een grote
verrassing. Een enkeling wist er meer van. Een van
de omwonenden zou last hebben van die bomen
want ze hielden zijn zon tegen. Erg vreemd, want
die vijf bomen staan zeker op zo’n 30 meter van
alle omringende bebouwing. Omdat details over
de verlenen van kapvergunning ontbreken besluit de verantwoordelijke wethouder het kappen
op te schorten. Tot afgelopen zaterdag. De brandweer in vol ornaat kapt drie van de vijf bomen.
Hoe kan dat nou? Het kappen was toch opgeschort? Dan blijken er op het gemeentehuis din-

gen te gebeuren waar zelfs een wethouder geen
weet van heeft. Hoe kan het dat iemand daar het
besluit van een wethouder zo maar kan overrulen
en hem (misschien ongewild) in zijn hemd zet.
Maar groenbeheer in de gemeente De Ronde Venen is vaker negatief in het nieuws. Drie jaar geleden werd het parkje rond Trilgras kaal gekapt.
Eenentwintig hardstikke gezonde vijftien jaar oude kastanjebomen moesten het veld ruimen.
Daarvan zijn foto’s gemaakt. Nu is die afdeling van
de gemeente al drie jaar lang bezig daar andere
boompjes neer te zetten. Maar elk jaar worden
die jonge boompjes na een jaar weer gekapt omdat ze niet willen aanslaan. Waarschijnlijk wegens
de vervuilde grond, ontstaan tijdens de bouw van
de wijk in 1987 toen bij een overstroming nogal
wat troep in de grond verdween. Komt weer die
vraag: “Gemeenteraad, zou het niet eens tijd worden om de uitvoering van het beleid door groenbeheer eens echt onder de loep te leggen?”
Joop Frankenhuizen Wilnis

Mijdrecht – Donderdagavond
heeft de Rondeveense gemeenteraad een heel belangrijk besluit genomen. Een besluit dat er voor kan
gaan zorgen dat er, binnen nu en
vijf jaar, heel veel belangrijke besluiten kunnen worden genomen en er
veel – al jaren op de plank liggende plannen – verwezenlijkt kunnen
gaan worden. De raad ging akkoord
met: de uitkomsten van het eindrapport Rondweg en Stationslocatie
Mijdrecht van oktober vorig jaar. De
raad ging akkoord om de varianten
Noord 1 en Zuid 3 uit dit eindrapport als uitgangspunt te nemen voor
het race van de Rondweg
De raad ging akkoord dat bij de uitwerking van het gebied Rondweg/
Stationsgebied Mijdrecht de ruimteschets “De Rondweg in verbeelding
ROVM december 2009 als richtinggevende denkrichting te nemen,
waarbij het college wordt opgedragen tot nadere uitwerking van de
verschillende deelgebieden van het
totale gebied te komen.”
De raad ging akkoord dat als eerste project de aanleg van de doorsteek van de Rondweg naar de Nijverheidsweg direct wordt opgepakt en de projectopdracht vast te
stellen. Tot slot besloot de raad om
voor de verdere uitwerking van deze plannen 155.000 euro beschikbaar te stellen.
Nu verder
Met deze besluiten en zeker met het
besluit om de doorsteek zo snel mo-

gelijk te realiseren, is het nu mogelijk om vaart te zetten met de plannen Haitsmahof bijvoorbeeld. Als
die doorsteek er is, zijn er heel wat
uitwijkmogelijkheden voor de winkeliers om tijdelijk te verkassen, zodat er in alle rust een mooi nieuw
centrum kan worden gecreëerd.
Het heeft heel wat jaren geduurd
maar een belangrijke stap is nu gezet. Naar de toekomst van de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht
is de afgelopen jaren het nodige onderzoek gedaan zonder dat dit leidde tot een bestuurlijke besluitvorming. Hierdoor was een impasse
ontstaan en konden er geen verantwoorde besluiten worden genomen
over bijvoorbeeld het verbeteren van
de verkeersafwikkeling op de Rondweg/Industrieweg (de steeds groter
wordende dagelijkse files aldaar) en
over het verbeteren van de ontsluiting van het dorpscentrum, het vernieuwen van het dorpscentrum (het
plan Haitsmahof) en over de invulling van het stationsgebied.
In 2008 besloot de raad om een variantenstudie uit te laten voeren en
dat rapport was in oktober vorig jaar
gereed.
Dit onderzoek geeft aan dat het beste kan worden gewerkt met de varianten Noord 1 en Zuid 3.
Noord 1
Deze variant houdt in dat de Rondweg in het noordelijke deel van het
plangebied grotendeels op het bestaande tracé van de Rondweg blijft
liggen. Alleen ter hoogte van het

kruispunt
Rondweg/Stationsweg
wordt de Rondweg verlegd naar het
tracé van de oude spoorbaan.
Hierdoor ontstaat meer ruimte voor
het verbeteren van de ontsluiting van
het dorpscentrum en kan een goede
aansluiting worden gemaakt op de
in het kader van de herontwikkeling
van het Burgemeester Haitsmaplein
te realiseren parkeergarage. Bij deze variant ontstaat geen ruimte voor
stedenbouwkundige ontwikkelingen, behalve mogelijk enige bebouwing naast het aquaduct.
Zuid 3
Voor het Zuidelijke deel wordt gekozen voor model Zuid 3. Het eindplaatje van deze variant is, dat de
Rondweg bij de brug nabij de Rabobank wordt aangesloten op de Nijverheidsweg en de bestaande kruising met de Industrieweg vervalt.
Als gevolg hiervan ontstaat een
groot gebied dat herontwikkeld kan
worden. Herontwikkeling zou kunnen plaatsvinden met lichte bedrijvigheid, woningbouw of een combinatie.
Nu de raad haar goedkeuring heeft
gegeven worden de plannen verder
uitgewerkt. Het zal nog jaren duren
voor het geheel klaar is, maar nu
kan er echt begonnen worden.
Het zal nog vaak en veel in vergaderingen terugkomen, er zullen nog
best veel hindernissen genomen
moeten worden, maar de eerste belangrijke stap is gezet en daar werd
al jaren op gewacht.

Langs de dorpjes van
Andalusië met Calle Real
Mijdrecht/Wilnis - Men neme
twaalf mediterrane damesstemmen,
een cello, een fluit, twee gitaren, een
viool en een trommel als ingrediënten voor een zwoele zomeravond in
maart. Voeg daar wat castagnetten
en ritmisch handgeklap aan toe en
men waant zich in het zuiden van
Spanje, niet meer in De Boei.
Flamencokoor Calle Real nam het
publiek vrijdagavond mee op reis
langs de dorpjes van Huelva, een
provincie van Andalusië, tegen de
grens van Portugal. In deze door
toerisme onontgonnen streek heerst
folklore en kent ieder dorp zijn eigen
liederen. Calle Real ontleent haar
naam aan een veelbezongen straat
in het dorpje Alosno. Hier ligt het
hart van de muziek van de groep,
hier is de muziek onlosmakelijk verbonden aan de vele volksfeesten die
dag en nacht doorgaan.
Gevoelig
Soliste Inmaculada de la Huerta
en flamencogitarist Frans Nottrot
openden de show in kleine setting
met een gevoelige soleares. Met
deze pure vorm van flamenco was
meteen duidelijk dat zich iets speciaals zou gaan voltrekken. De opening werd met zoveel gevoel en inleving gebracht dat de zon in de zaal
leek te gaan schijnen, ook al was het
avond. De diepe emotie die Inma
haar klanken meegaf maakte dat ie-

dereen de muziek kon verstaan zonder iets van de tekst te begrijpen. Ze
maakte haar publiek deel van het
Spaanse plattelandsleven en warmde daarmee de zaal op.
Het programma werd zeer gevarieerd gebracht en wisselde van de
meeslepende Fandagos tot de vrolijke Allegria en een ritmische Tanguillos, waarmee deze Spanjaarden
de nacht zingend en dansend doorbrengen. Vuurrode lippen brachten strakke samenzang, afgewisseld
met een solo of een dans, nu eens

begeleid door tamboerijn en trom,
dan weer door een cello en viool,
maar altijd met gitaarmuziek en in
een opzwepend tempo. Fluitiste Maria Martinez Ayerza leek wel een toverfluitje te bespelen, zo snel en zuiver volgden de klanken elkaar op.
Toegift
Het was niet verwonderlijk dat men
onder invloed van de zonnige klanken en het stampen van flamencohakken niet stil bleef zitten. Vanuit
de zaal klonk meerdere keren een

Dit stuk Rondweg komt te vervallen en hier kan dan gebouwd worden
Rondeveens ‘Olé!’ en de handen van
menig toeschouwer klapten mee in
het ritme. Bij de toegift gaven mensen uit het publiek zelfs spontaan
gehoor aan de oproep om te dansen, zoals dat past in de traditie van
de enclave Huelva. Flamenco is voor
de Spanjaarden immers een middel
om mensen bij elkaar te brengen en
plezier te maken. In Vinkeveen is dat
vrijdagavond absoluut gelukt, met
veel dank aan Calle Real.
Stichting Cultura organiseert haar
volgende avond op vrijdag 26 maart
aanstaande met een grandioze vertolking van de Johannes Passion door c.o.v. Amicitia in de R.-K.
Kerk Johannes de Doper aan het
Driehuisplein 1 in Mijdrecht/Wilnis. Aanvang 20.00 uur. Kaarten
zijn verkrijgbaar in de voorverkoop
via www.cultura-drv.nl, boekhandel
Mondria in Mijdrecht en drogisterij
De Bree in Vinkeveen.

Eiermiddag in De Woudreus
De Ronde Venen - Het is voorjaar en bijna Pasen. Daarom organiseert NME-centrum De Woudreus
op woensdag 31 maart een speciale
middag met allerlei activiteiten rond
‘eieren’. Wat is er allemaal te doen?
Je kan eieren onderzoeken en je kan
meedoen aan een eierquiz en allerlei spelletjes. Ook gaan jullie eieren
zoeken, verven en versieren. Er loopt
een echte paashaas rond. En er is
voor iedereen wat lekkers. Heb je
zin om te komen en ben je tussen de
6 en 12 jaar? Dan ben je van harte
welkom in NME-centrum De Woudreus aan de Pieter Joostenlaan 28a
in Wilnis. De middag is gratis. Het
begint om 14.00 uur en eindigt om
16.15 uur. Je moet je wel van te voren opgeven, in elk geval uiterlijk 29
maart. Dat kan telefonisch (0297273692) of per e-mail (info@nme-

derondevenen.nl). Er is plaats voor
25 kinderen, dus meld je snel aan!
In verband met de eiermiddag is op
woensdagmiddag 31 maart geen inloopmiddag op de Woudreus

Ledenvergadering

Wilnis - Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging Passage afdeling Wilnis houdt volgende week
woensdag 17 maart haar ledenvergadering. Ds. A.S. Klusener uit
Breukelen komt op deze avond met
zijn lezing ‘De dagen voor Pasen’.
Ook gasten zijn hartelijk welkom.
De avond is in De Schakel aan de
Dorpsstraat 20 in Wilnis en begint
om 20.00 uur.

