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Als alles volgens plan verloopt is Vinkeveen eind 2013 dit fantastisch ogende hotel rijker

Vinkev een - Wie regelmatig de 
N201 afrijdt richting de A2 en om-
gekeerd, zal hebben geconstateerd 
dat het voormalige hotel Golden Tu-
lip Amsterdam-Vinkeveen, beter be-
kend als de ‘Bilderberg Résidence’ 
met het ooit zo vermaarde Restau-
rant Le Canard Sauvage, inmiddels 
helemaal is afgebroken. De opruim-
werkzaamheden zijn nog in volle 
gang. Een lege plek markeert straks 
de locatie waar een nieuw hotel zal 
verrijzen. De grond is eigendom van 
M. Caransa B.V. uit Amsterdam, zo 

genoemd naar de oprichter Maup 
Caransa die het bedrijf in 1950 
stichtte. Caransa heeft tot aan zijn 
overlijden in 2009 in Vinkeveen ge-
woond. De onderneming beschikt 
over specifieke kennis op het ge-
bied van onroerende goederen en is 
met name gespecialiseerd in de ho-
recasector, waaronder projectont-
wikkeling, verhuur van hotels, res-
taurants en cafés. In 2006 verkocht 
de Bilderberg groep Hotel Rési-
dence Vinkeveen, dat toen beschik-
te over 65 kamers, 10 vergaderza-

len en een bar met restaurant, aan 
M. Caransa B.V. Vervolgens ging het 
verder onder de naam Golden Tu-
lip Amsterdam-Vinkeveen (NH Ho-
tels), maar kennelijk was het geen 
lang leven beschoren, ook al om-
dat het niet meer voldeed aan de ei-
sen van deze tijd. Het zou veel geld 
kosten om het te renoveren. Daar-
bij kwam de verbreding van de A2 
waardoor het achter zandhopen 
verdween en het minder aantrekke-
lijk werd voor bezoekers. Het stond 
vervolgens een tijdje leeg wat aan-

Nieuw hotel gaat verrijzen  
aan de Groenlandsekade

Mi j drecht - Na ruim drie jaar van 
overleg en de nodige politieke klip-
pen te hebben omzeild, krijgt het 
Ondernemersfonds voor het cen-
trum van Mijdrecht eindelijk een ei-
gen gezicht. Het is feitelijk een voort-
zetting van de Handelsvereniging 
Mijdrecht (HVM), maar dan gesto-
ken in een nieuw jasje. Eén en ander 
is een door de gemeenteraad vast-
gestelde verordening, dus bij de Wet 
geregeld. De officiële (bestuurlijke) 
oprichtingsvergadering vindt maan-
dag 14 maart plaats in het Parochie-
huis, Bozenhoven te Mijdrecht. Daar 
zijn alle ondernemers/winkeliers 
van het aaneengesloten winkelge-
bied (zijnde het deel vanaf de Ra-
bobank Rijn en Veenstromen, hoek 
Bozenhoven via de Dorpsstraat tot 
aan Bruidswinkel Giovanna op Hof-
land 28, inclusief alle zijstraten) van 
harte welkom. De zaal is open vanaf 
19.30 uur en de vergadering begint 
om 20.00 uur. Op die avond wordt de 
nieuwe naam van het Ondernemers-
fonds in Mijdrecht (‘Koopcentrum 

Mijdrecht’) officieel gepresenteerd, 
evenals het logo en de website. Met 
behulp van dit ondernemersfonds 
bekostigen ondernemers gezamen-
lijk allerlei leuke en gezellige activi-
teiten in het centrum van Mijdrecht 
en/of promoten die. Eerder deed de 
HVM dat met gelden die door de le-
den van de handelsvereniging ‘in de 
pot’ werden gestort. Echter niet al-
le ondernemers/winkeliers waren 
lid van die club, maar profiteerden 
wel mee van de breed georgani-
seerde festiviteiten en promotione-
le acties. Nu er een Ondernemers-
fonds in het leven is geroepen beta-
len alle ondernemers in het centrum 
er verplicht aan mee. Daardoor wor-
den de kosten voor het aantrekkelijk 
houden van het Mijdrechtse koop-
centrum hoofdelijk omgeslagen en 
aldus eerlijk verdeeld. Opgemerkt 
zij hierbij dat ondernemers van bij-
voorbeeld winkelcentrum Adelhof 
hier niet aan meedoen, evenals de 
bedrijven aan de Industrieweg. Die 
hebben immers geen aansluiting 

met het centrum. De ondernemers 
die buiten het gebied vallen, maar 
wel lid zijn van de HVM, blijven dat 
ook gewoon. Het fonds kan worden 
gefinancierd door middel van recla-
mebelasting, OZB niet-woningen of 
met behulp van de nieuwe Experi-
mentenwet Bedrijven Investerings 
Zones (BIZ). In 2014 moet blijken of 
het Ondernemersfonds als een ge-
slaagde verordening kan worden 
gezien. Zo niet dan houdt het op te 
bestaan.

Meerderheid vóór
Ondernemers konden eind vorig 
jaar hun stem uitbrengen of zij voor 
of tegen de vorming van dit Onder-
nemersfonds waren. Eind novem-
ber sloot de stemming. Uiteindelijk 
bleek een ruime meerderheid van de 
ondernemers vóór de invoering van 
een ondernemersfonds te zijn. De 
positieve uitslag van de stemming 
betekende dat de Verordening BIZ 
Centrum Mijdrecht 2010 in werking 
kon treden. De verordening werd in 

Ondernemersfonds krijgt 
eindelijk een eigen gezicht

de vergadering van 28 oktober 2010 
door de gemeenteraad vastgesteld. 
De verordening maakt het mogelijk 
alle ondernemers in de winkelzone 
van het centrum van Mijdrecht te la-
ten meebetalen aan activiteiten die 
voor het gehele centrum georgani-
seerd worden, zoals feestverlichting 
en evenementen (bijv. Sint Nico-
laas). Doel van de verordening is het 
bevorderen van de leefbaarheid, vei-
ligheid, ruimtelijke kwaliteit en aan-
trekkingskracht van het Mijdrecht-
se centrum. Meer gemeenten in het 
land hebben inmiddels voor bepaal-
de interessante (winkel)gebieden 
een ondernemersfonds in het le-
ven geroepen. Het kost de gemeen-
ten overigens zelf niets. Zij incasse-
ren het als een belasting en dragen 
het een op een af aan de onderne-
mersgroep.
Het ondernemersfonds Centrum 
Mijdrecht is er niet zonder slag of 
stoot gekomen. Eind april vorig jaar 
moest de voormalige wethouder 
Bram Rosendaal de hulp inroepen 
van de gemeenteraad om het plan af 
te dwingen van het college dat hem, 
Rosendaal, unaniem had laten val-
len in zijn voornemen het onderne-
mersfonds het levenslicht in te bla-
zen. Meer dan twee jaar was het col-
lege er mee bezig geweest het op te 
starten, maar om onduidelijke rede-
nen wilde men het vervolgens afbla-
zen. Het hele plan was een voorstel 
van de HVM dat er werkelijk alles 
aan heeft gedaan om het erdoor te 
krijgen. Uiteindelijk werd het onder-
nemersfonds als een initiatiefvoor-
stel op tafel gelegd en door de raad 
aangenomen, waarna het college 
niet anders kon dan ermee instem-
men. Wethouder Rosendaal voelde 
zich destijds ‘gepiepeld’ zoals hij dat 
zelf formuleerde.
Maar nu is het straks zover en heeft 
ook de gemeente De Ronde Venen 
voor een aantal Mijdrechtse onder-
nemers in het centrum een Onder-
nemersfonds.

Alle ondernemers/winkeliers in het (koop)centrum van Mijdrecht zijn verplicht bij te dragen aan het ondernemersfonds

De Ronde Venen – Donderdag-
avond was de eerste officiële raads-
vergadering in de nieuwe gemeen-
te De Ronde Venen. De eerste offi-
ciële raadsbijeenkomst waarbij ook 
de raadsleden van Abcoude aanwe-
zig waren. De bewoners van de oude 
gemeente De Ronde Venen weten 
wat een raadsvergadering inhoudt: 
ellenlange vergaderingen, veel te 
veel gepraat, schorsen, weer praten, 
schorsen, en heel veel uren later be-
sluiten of het toch maar weer uitstel-
len. Er was een stille hoop: bij amb-
tenaren, bij belangstellenden, bij de 
pers, dat de raadsleden uit Abcoude 
rust zouden brengen in deze raad. 
Dat zij misschien, heel misschien 
het voor elkaar zouden kunnen krij-

leiding was dat ‘ongewenste bezoe-
kers’ er zich gingen vestigen. Hoe-
wel het niet de bedoeling was om 
zo snel te slopen, besloot Caransa 
toen daar toch opdracht voor te ge-
ven en er iets nieuws neer te laten 
zetten.
(Lees verder elders in deze krant)

Eerste echte raadsvergadering in nieuwe gemeente De Ronde Venen:

Raadsleden uit Abcoude weten niet wat 
hen overkomt: ”Wat een oeverloos ge...”

Vin keveen - Een getuige zag dat 
inbrekers er op donderdag 3 maart 
vandoor gingen. Zij wisten te ontko-
men.
Rond 18.40 uur zag een getui-
ge dat twee mannen vanuit de tuin 
van een woning aan de Loopvelt-
weg over de schutting klommen en 
er met een zak met spullen vandoor 
gingen. Het tweetal bleek in de wo-
ning te hebben ingebroken. De ge-
tuige belde 1-1-2 en gaf een sig-
nalement en de vluchtrichting van 
de verdachten door. Meerdere po-
litie-eenheden gingen ter plaatse 
en stelden een onderzoek in de om-
geving in. Tevens werd door de po-
litiemeldkamer een Burgernetac-
tie opgestart. Al deze inspanningen 
mochten niet leiden tot de aanhou-
ding van de verdachten. Uit de wo-
ning bleken meerdere goederen te 
zijn gestolen. De bewoners, die later 
thuiskwamen, deden aangifte van 
de inbraak.
 
Signalement
De getuige kon een uitgebreid sig-

nalement van de verdachten geven:
1) Blanke tot lichtgetinte man, 25-

30 jaar, 1.80-1.85 meter, zwart 
haar aan de achterkant en zij-
kant opgeschoren en boven-
op enkele centimeters lang; 
een normaal postuur. Hij droeg 
een grijze sweater met capu-
chon met op de achterkant van 
de sweater lichtgekleurde klei-
ne letters op het midden van de 
rug, en een zwarte wijde jog-
gingbroek. Opvallend was dat hij 
Nike sportschoenen aan had, die 
aan de achterzijde feloranje wa-
ren en aan de voorzijde wit.

2) Blanke man, 25-30 jaar, 1.90 me-
ter, lichtblond haar en een nor-
maal postuur. Hij droeg een don-
kere sweater met capuchon en 
een zwarte joggingbroek.

Aan getuigen van de inbraak en aan 
mensen die menen de verdachten 
te (her-)kennen, bijvoorbeeld aan 
de feloranje Nike-sportschoenen, 
wordt verzocht contact op te nemen 
met de politie van district Rijn & Ve-
nen op telefoonnummer 0900-8844.

Inbreker met feloranje 
sportschoenen gezocht

gen, om weer eens te gaan verga-
deren en besluiten en niet weer te 
vervallen in het compleet overdoen 
van de commissievergaderingen en 
alleen maar tegen elkaar en niet 
met elkaar te discussiëren. Maar al 
snel bleek dat het gewoon weer ver-
der ging. Slechts twee agendapun-
ten stonden er op de agenda. Agen-
dapunten die al uitgebreid bespro-
ken waren in diverse langdurige 
vergaderingen. Toch kreeg de raad 
het weer voor elkaar om een agen-
da, die ‘bij ons in Abcoude binnen 
een uur rond was geweest’ zo ver-
zuchtte enkele Abcoudense Ron-
deveners, ruim drie uur te laten du-
ren. Waar ging het om: de raad werd 
gevraagd het college een volmacht 
te geven om te komen tot het kun-
nen geven van een bouwvergunning 
aan de familie Blokland in De Hoef, 
om een inpandige bedrijfswoning te 
bouwen op de verdieping van de be-
drijfsruimte.

Wettelijk of niet?
De commissievergadering over dit 
agendapunt, die twee weken gele-
den ook al twee en een half uur in 
beslag had genomen, werd door de 
raad nog eens dunnetjes overge-
daan. Ook werd er nog even flink 
gesteggeld of het wettelijk wel kon 
wat het college vroeg, om een prin-
cipe project besluit te nemen: “Dat 
bestaat niet”, zei de heer Schreurs 

(PvdA/GL) en hij diende een amen-
dement in om dit weer recht te trek-
ken. Maar nee, Cees Houmes van 
D66 merkte op dat het amendement 
ook niet wettelijk goed in elkaar zat. 
Toen ook Yvonne van den Heerik, 
van de VVD en juriste, de heer Hou-
mes gelijk gaf was de verwarring 
compleet. Een schorsing, een nieuw 
amendement en ja hoor, de raad 
ging in meerderheid akkoord. Een 
idee van lijst 8 om een andere inwo-
ner uit De Hoef, die van zijn hobby 
zijn werk wil gaan maken met scha-
pen fokken en daarvoor een nieuwe 
schuur wilde bouwen hiervoor een 
vergunning te geven ging niet door.
Ook dit onderwerp loopt al ruim een 
jaar. Al drie keer is de bouwaan-
vraag afgewezen. Steeds kwam er 
een nieuw plan op tafel, maar steeds 
was het nee. Ook deze avond haalde 
het voorstel het niet. En zo werd het 
weer laat en zaten diverse Abcou-
dense raadsleden er doorheen: “Dit 
is toch geen beleid voeren. Zo kun 
je toch niet besturen? Dit gebeurde 
nooit bij ons in Abcoude. Toen we de 
agenda zagen zeiden we thuis: “met 
een uurtje zijn we weer thuis”. “Dit 
is toch niet normaal”, zo werd ge-
vraagd. “Ja hoor, wen er maar vast 
aan. Zo gaat het hier al jaren. Of jul-
lie moeten er verandering in kunnen 
brengen? Velen zullen jullie dank-
baar zijn”...
Redactie Nieuwe Meerbode



Gemeentehuis De Ronde Venen
Croonstadlaan 111, 3641 AL Mijdrecht
Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht
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E gemeente@derondevenen.nl
www.derondevenen.nl

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

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken volgens artikel 41 van de Woningwet bekend dat de volgende aanvraag 
om bouwvergunning is binnengekomen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Datum 
    ontvangst

Wilnis
Margrietstraat 14 Vergroten van een woning met een aanbouw  2010/0582 24-2-2011
 aan de achtergevel  

Deze aanvraag is door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze bouwaanvraag kunt u 
nog niet inzien. 

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Aasdomstraat 18 Plaatsen van een dakkapel 
 op voorzijde dak Bouwen W-2011-0108 23-02-2011
Gein-Noord 35 Vervangen van de rieten kap Afwijken  W-2011-0122 23-2-2011
 en schilderwerk  bestemming 
Gein-Zuid 28 Slopen van een stal en aanleggen  Slopen W-2011-0102 21-02-2011
 van een nieuwe inrit Uitrit 

De Hoef 
De Hoef Oostzijde 46 Plaatsen van een woonhuis Bouwen W-2011-0114 24-2-2011
De Hoef Westzijde 50 Aanleggen van een zwemvijver Bouwen W-2011-0095 16-2-2011
Tweede Hoefweg 1 slopen van een winkelpand Slopen W-2011-0098 17-2-2011

mijdrecht
Prinses Beatrixlaan 8 Aanleggen van een duiker Uitvoeren W-2011-0100 10-2-2011
  werk 
Dorpsstraat 39 Slopen van een winkelpand Slopen W-2011-0094 16-2-2011
Industrieweg 33 Bouwen van een bijgebouw Bouwen W-2011-0119 1-3-2011
Jager 8 Realiseren van een raam 
 in de zijgevel Bouwen W-2011-0101 20-2-2011
Maarschalkstraat 34 Plaatsen van een aanbouw aan  Bouwen W-2011-0118 28-2-2011
 de achterzijde van de woning 
Nijverheidsweg 11b Aanbrengen van twee overhead- Bouwen W-2011-0096 17-2-2011
 deuren en enkele kozijnen 
Viergang 11 Vergroten van een dakkapel Bouwen W-2011-0116 28-2-2011

Vinkeveen
Aetsveld 22 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0112 24-2-2011
Baambrugse Zuwe 149a Plaatsen bootlift Bouwen W-2011-0120 1-3-2011
Bloemhaven 54 Uitbreiden van een woonhuis  Bouwen W-2011-0107 23-2-2011
 aan voor- en achterzijde 
Heulweg 14 Uitbreiden van een woning Bouwen W-2011-0115 25-2-2011
Futenlaan 10 Veranderen kozijn Bouwen W-2011-0106 10-2-2011
Loopveltweg 42 Plaatsen van een dakkapel 
 aan de voorzijde Bouwen W-2011-0111 24-2-2011
Muyeveld 20 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen W-2011-0110 24-2-2011

Waverveen
Nessersluis 9 Plaatsen van een noodwoning Bouwen W-2011-0099 18-2-2011
Proostdijerdwarsweg 18a Slopen van diverse gebouwen Slopen W-2011-0103 22-2-2011

Wilnis
Weth. van Damlaan 52 Plaatsen van een dakkapel op  Bouwen W-2011-0104 22-2-2011
 voorzijde dak 
Gagelweg 1 Bouwen van een serre Bouwen W-2011-0105 22-2-2011
Oudhuijzerweg 55 Verwijderen van asbest uit een  Slopen W-2011-0092 22-2-2011
 opslagruimte 

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

VooRnemen tot VeRlenInG WIjzIGInG BestemmInGsplAn
Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 10 maart 2011 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter 
inzage, de ontwerpwijziging bestemmingsplan:

straatnaam Aard van de wijziging   Bouwnr.

mijdrecht
A.C. Verhoefweg 2  Vormverandering van het bouwvlak    2010-0587 

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde wijziging te verlenen met toepassing van een binnen-
planse wijziging ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling 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 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

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

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

De Hoef
Ruigekade 25 Oprichten van een woonhuis met bijgebouwen 2010/0565 28-2-2011

mijdrecht
Industrieweg 15  Oprichten van een kantoor/bedrijfspand 2010/0403 28-2-2011
(nabij 23) 

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belang-
hebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouWVeRGunnInG In comBInAtIe met ontHeffInG/WIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

De Hoef
De Hoef Oostzijde 113 Veranderen van woonbestemming naar bijgebouw 2010/0484 1-3-2011

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat.
    vergunning

Abcoude
Koppeldijk 35a Wijzigen van het gebruik Wijzigen van WABO- 17-2-2011 
  het gebruik 2010-025 

Baambrugge
Rijksstraatweg 12 Gedeeltelijk vernieuwen  Bouwen HZ-WABO- 28-2-2011
 (restaureren) van ramen en  Monument 2010-016
 kozijnen in de straatgevel van 
 café-restaurant De Punt 

mijdrecht
Midrethstraat 77 Plaatsen van een opbouw  Bouwen W-2011-0062 1-3-2011
 op een woning Afwijken 
  bestemming 

Waverveen
Selijnsweg 62 Plaatsen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0048 28-2-2011
 op het achterdakvlak 

Wilnis
Burg. Fernhoutlaan 1 Aanbrengen van een dakkapel  Bouwen W-2011-0034 1-3-2011
 aan de voorzijde van de woning 

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

VeRGADeRInG commIssIe InWoneRszAken / sAmenleVInG 14 mAARt
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 maart 2011
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VeRGADeRInG commIssIe AlGemeen BestuuRlIjke zAken / fInAncIën 17 mAARt
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 4 maart 2011
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommis-

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

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

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

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

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

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

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

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeenteHuIs:

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

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

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



De gemeente Rens-
woude had 
de eer om als 
eerste haar 
uitslagen door 
te sturen. Niet 
lang daarna 
volgden Eem-
nes, De Ronde 
Venen en Houten. 
Langzaamaan 
werd duidelijk 
hoe de partijen er 
voor stonden, maar 
de boodschap van 
de lijsttrekkers aan 
het massaal toege-
stroomde publiek was 
duidelijk: het is maar een 
tussenstand, laten we nog even 
wachten met conclusies trekken.

Contouren
Toch werden - rond de klok van 
één uur -  de contouren van de 
nieuwe Provinciale Staten duide-
lijk: De VVD is de grootste partij 
in de provincie geworden. De 
grote winnaars van de verkiezin-
gen zijn de PVV die met 5 zetels 
de Staten binnenkomt en D66 
die van 2 naar 5 zetels gaat. Het 
CDA moest flink inleveren, net 
als de ChristenUnie. Ook de 

PvdA en de SP 
verloren een zetel. Groen-

Links, de SGP en de Partij voor 
de Dieren bleven gelijk. 50PLUS 
komt met 1 zetel binnen. Mooi 
Utrecht en PLU haalden te wei-
nig stemmen voor een zetel.

Kandidaten 
Voor de definitieve ze-
telverdeling kunt u 
bij de cijfers rechts 
op deze pagina 
terecht.
Benieuwd welke 
kandidaten hun 
plaats in de 
nieuwe Provin-

ciale Staten hebben verworven? 
Houd dan nauwlettend www.
utrechtheeftgekozen.nl in de 
gaten.

En nu?
Wat er nu gaat gebeuren, lijkt 

veel op wat er na 
de verkiezingen 
voor de Tweede 
Kamer of de ge-
meenteraad ge-
beurt: de partij-
en gaan onder-
handelen over 
een coalitie 
die gesteund 
wordt door 
een meerder-
heid van de 
statenleden. 
Uit deze 
coalitie 
komen een 

aantal gedeputeer-
den (zeg maar de ministers van 
de provincie) voort, die het da-
gelijks bestuur gaan vormen. 
Het is gebruikelijk dat de par-
tij die bij de verkiezingen het 
grootst is geworden – in dit ge-
val dus de VVD van lijsttrekker 
Remco van Lunteren - het initia-
tief neemt bij de coalitie-onder-
handelingen. Zodra hier meer 
over bekend is, zal de provincie 

Utrecht daarover berich-
ten.

Informatiepagina voor inwoners van de provincie Utrecht

De stemmen zijn geteld, de resultaten zijn bekend. Vorige 
week woensdag waren de stembussen in de provincie voor u 
geopend om zo een nieuw provinciebestuur te kiezen. Toen 
de stembureaus om 21.00 uur sloten, en de uitslagen lang-
zaamaan binnen druppelden, werd duidelijk welke partijen 
hadden gewonnen en welke hadden verloren. 
De lijsttrekkers – moe maar zichtbaar voldaan van het vele 
campagnevoeren – waren in het Provinciehuis samengeko-
men om de uitslagen af te wachten.

Utrecht bedankt!

nr. 27 / week 10 / 16 maart 2011

Commissaris van de Koningin 
R.C. Robbertsen: “De kiezer heeft 
gesproken. De Utrechter heeft zijn 
of haar Utrecht gekozen. Meer 
dan zestig procent van de stem-
gerechtigden in onze provincie 
heeft de gang naar de stembus ge-
maakt. Utrecht bereikte daarmee 
het hoogste opkomstpercentage 
van Nederland. Door te gaan 
stemmen heeft u blijk gegeven 
betrokken te zijn bij de maat-
schappelijke ontwikkelingen en de 
bestuurlijke inrich-
ting van ons land 
en de provincie. 
Ik wil alle inwo-
ners die hebben 
gestemd hiervoor 
hartelijk danken. 
De komende vier 
jaar gaan wij 
graag weer voor u 
aan de slag om de 
provincie Utrecht 
(nog) mooier te 
maken.

Nieuwkomers
Zoals bij elke verkiezingen zijn 
er winnaars en verliezers. Én 

nieuwkomers. De partijen PVV 
en 50PLUS  maken de komende 
vier jaar hun entree in Provinciale 
Staten. Voor Mooi Utrecht en het 
Platform Lokale partijen Utrecht 
(PLU) was de uitslag een teleur-
stelling: zij komen niet (terug) in 
de Staten.   

Ik wens de 47 (nieuwe) staten-
leden veel inspiratie en werklust 
toe voor de komende 4 jaar. En u 
nodig ik uit om ze op de voet te 

volgen. Want 
uiteindelijk 
doen wij alles 
in het belang 
van onze inwo-
ners, bedrijven 
en instellingen. 
Zodat u met 
veel plezier 
kunt blijven 
wonen, werken 
en recreëren in 
onze prachtige 
provincie!”

R.C. Robbertsen
Commissaris van de Koningin in 

de provincie Utrecht

Utrecht heeft gekozen!

Cijfers

D66-lijsttrekker Ralph de Vries is op de 
verkiezingsavond in het Provinciehuis 
door campagnebureau O benoemd tot best 
Twitterende lijsttrekker van de afgelopen 
verkiezingen. Voor het eerst hebben de provincie 
en de lijsttrekkers dit sociale medium ingezet 
om zichzelf en de verkiezingsthema’s zichtbaar 
te maken. Via de hashtag #kiesjouwutrecht 
konden Twitteraars al het nieuws rondom de 

verkiezingen op de 
voet volgen. Volgens O hebben 
Ralph De Vries – maar ook de andere 
lijsttrekkers die buiten de prijzen vielen – dit 
prima gedaan. 
De provincie Utrecht blijft ook na de verkiezingen 
actief op Twitter. 
Benieuwd? Volg ons op http://twitter.com/
ProvUtrecht

de 

ook de andere 

Zetelverdeling Provinciale 
Staten 2011
Totaal aantal zetels is 47. 
Tussen haakjes het aantal zetels 
behaald in 2007.

VVD: 11(10)
PvdA: 7  (8)
CDA: 6 (11)
D66: 5  (2)
PVV:  5   (-)
GroenLinks: 4  (4)
SP: 4   (5)
ChristenUnie: 2  (4)
SGP: 1  (1)
50PLUS:  1   (-)
Partij voor de Dieren: 1  (1)

Mooi Utrecht verliest haar in 
2007 verworven zetel. Ook het 
Platform Lokale Partijen Utrecht 
heeft geen zetel behaald.

Opkomst
Dit jaar vond 55,9 procent 
van alle stemgerechtigde 

Nederlanders de weg naar de 
stembus. In 2007 was dit nog 
46,4 procent. Dat is een flinke 
stijging.
Utrecht scoorde van alle 
provincies het beste. Maar liefst 
61,7 procent ging stemmen, wat 
een stijging van 23 procent met 
2007 betekent. In de ranglijst 
van grootste stijgers staat 
Utrecht op de tweede plaats, 
vlak achter Noord-Holland.

Stemwijzer
De Stemwijzer voor de Provincie 
Utrecht is ruim 130.000 keer 
ingevuld, wat betekent dat zo’n 
25 procent van de Utrechtse 
stemmers van deze online 
stemhulp gebruik hebben 
gemaakt.

Meer informatie
De verkiezingsuitslag van uw 
gemeente zien? 
Kijk op www.stem2maart.nl. 

Twitter



Regio - Je kunt nog niet op de fiets 
stappen zonder handschoenen, 
maar de krokussen komen toch 
echt al uit de grond. Het voorjaar is 
in aantocht! Tijd om ook in huis wat 
leuke nieuwe decoraties neer te zet-
ten. Komende zaterdag 12 maart is 
er weer van 10.00 tot 17.00 uur een 
open dag in het bloemenatelier van 
Karin van Dierendonck voor het 
nieuwe workshopseizoen. Op deze 
open dag kun je een indruk krijgen 
van de workshops die in de komen-
de maanden gegeven zullen wor-
den. Er is voor elk wat wils: prachti-
ge hanging baskets, decoraties voor 
de bad/slaapkamer, guirlandes en 
taarten voor in de keuken en nog 
veel meer. Je kunt meteen inschrij-

ven, dus neem je agenda mee. 
Kom gezellig inspiratie opdoen en 
snuif alvast wat van het voorjaar 
op. De koffie staat klaar en het gaat 
weer heel gezellig worden.
De open dag vindt plaats in het 
atelier aan de Tuinderslaan 4 in 
Mijdrecht
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INFORMATIEF
DOkTERsDIENsTEN

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

zORG & 
DIENsTvERLENING

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

ALARMNUMMER 112
www.112.nl

BRANDwEER 
& pOLITIE

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

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

COLOFON

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

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

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

124e jaargang

oPlAgE: 16.200

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

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

WWW.MEERboDE.Nl

sinds 1888

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Millenniumgemeente

In De Ronde Venen zijn veel initiatieven om de acht millenniumdoelen 
te halen. Behalve scholen, bedrijven en instellingen maken ambtena-
ren en politici zich er sterk voor. Zij trachten duurzaamheid en eerlij-
ke handel te bevorderen. Nu de gemeente groter is geworden met Ab-
coude erbij willen we graag weten hoe bedrijven, instellingen en scho-
len daar al bezig zijn met de millenniumdoelen. En welke initiatieven er 
nog meer ontplooid kunnen worden. 

Wat betreft ‘eerlijke handel’ weten we dat we fairtrade producten kun-
nen kopen in de supermarkten en reformwinkels in alle Rondeveen-
se deelgemeenten. Daarnaast heeft in Mijdrecht prijsvechter Lidl zijn 
eigen assortiment fairglobe met veel biologische producten van kom-
kommers tot koffie, thee en rijst; de Hema verkoopt ‘eerlijke’ kleding en 
sieraden onder het label ‘return to sender’. En natuurlijk zijn er de we-
reldwinkels in Abcoude en Mijdrecht waar alles fairtrade is, van wens-
kaarten tot sjaals en food.

Sinds de gemeentelijke herindeling en het nieuw aangetreden ge-
meentebestuur is er kans op dat De Ronde Venen fairtrade gemeente 
wordt. Dan kunnen we heel concreet aan het millenniumdoel armoe-
debestrijding en eerlijke handel werken. Als in het gemeentehuis en in 
restaurants, kantines en kerken fairtrade producten worden gebruikt, 
dan gaat dat lukken. We hopen dat er draagvlak voor is.

Ria Waal

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

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

Vermist 
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst.
- Wilgenlaan in Vinkeveen, rode kater van ongeveer 1 jaar. Zijn naam is
 Donder. Heeft een felgeel bandje met naamkokertje om.
- Saffier in Mijdrecht, lapjespoes met veel wit en rood/zwart. Is 4 jaar  
 oud en zij heet Floor.

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

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

een lieve baas zonder andere huisdieren.

VVD de grote winnaar bij de 
verkiezingen Provinciale Staten
De Ronde Venen - In De Ronde 
Venen hebben woensdag 2 maart 
2011 20.313 inwoners hun stem uit-
gebracht in verband met de ver-
kiezingen voor Provinciale Staten. 

Dat is een opkomstpercentage van 
62,91 procent.

In totaal waren 32.290 inwoners ge-
rechtigd hun stem uit te brengen.

De uitslag

Partij Aantal behaalde stemmen Percentage

CDA 3660 18,0
VVD 6534 32,2
PvdA 1999 9,9
SP 1072 5,3
GroenLinks 982 4,8
ChristenUnie 596 2,9
D66 1.513 7,5
SGP 395 1,9
Partij voor de Dieren 328 1,6
Mooi Utrecht 28 0,1
PVV 2.587 12,8
50PLUS 364 1,8
Platform Lokale
Partijen Utrecht (PLU) 220 1,1
Blanco/ongeldige stemmen

Kunst of kitsch
bij Passage

De Ronde Venen
De Ronde Venen - Morgen-
avond, donderdag 10 maart, is 
de heer Cees Schipper te gast bij 
Passage “De Ronde Venen”. Sa-
men met zijn vrouw zal hij zich 
een oordeel vormen van de voor-
werpen die door de leden mee-
genomen zijn. Terugreizend in de 
tijd bekijken zij aan de hand van 
thema’s de wortels van ons huis-
raad: van kist tot kast en van stoel 
tot bank. Ook lichten zij tipjes van 
de sluier op: hoe kun je een oud 

voorwerp dateren met behulp 
van merken, materiaal, specifie-
ke kennis, etc. 
Hoe kan internet daarbij helpen. 
Na de pauze begint het span-
nendste gedeelte, de voorwer-
pen die de leden hebben mee-
genomen. Is het een leuk stukje 
kitsch of is er toch iets van waar-
de bij? Gasten zijn van harte wel-
kom. De avond wordt gehouden 
in de Meijert in Mijdrecht en be-
gint om 20.00 uur. 

Ik zoek een baasje
Regio - Deze lieve Noorse boskat op onderstaande foto zoekt een nieuwe 
baas die geen andere huisdieren heeft. Deze kat heeft een donkere boven-
vacht en een lichte ondervacht. Heeft u interesse, wilt u dan contact opne-
men met de Dierenbescherming, tel. 0297-343618.

Open dag bij Karin van 
Dierendonck Bloemen 
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REACTIE VAN EEN LEZER

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

Gezocht getuige aanrijding 
parkeergarage Amstelplein, 

augustus 2010
Ik wil graag een oproep doen 
in de Nieuwe Meerbode,

Op dinsdag 31 augustus 2010 
om 10.48 uur werd op het Am-
stelplein in de parkeergara-
ge mijn auto, een ZWARTE 
RENAULT TWINGO, door een 
andere bestuurder bescha-
digd. Dit is gezien door iemand 
en deze heeft een briefje on-
der mijn ruitenwisser geplaatst 
met de volgende mededeling.
“U bent linksachter aangere-
den door een lichtgrijze SEAT 
kenteken nr. DD-NH-85, tijd 
10.48 uur. “Ik heb het gezien, 
hij stapte niet uit, reed tegen 
uw auto aan, reed weer iets 

naar voren en draaide toen 
weer achteruit en reed vervol-
gens ‘weg’.

Ik ben op verzoek van de poli-
tie en mijn verzekering op zoek 
naar deze getuige daar diege-
ne die mijn auto heeft bescha-
digd volhoudt dit niet te heb-
ben gedaan.

Voor alle duidelijkheid: de poli-
tie heeft al contact gehad met 
de dader, die eerst zei het ge-
weest te zijn en nu weer ont-
kent dit gedaan te hebben.

M. de Schrijver
Telefoon 0297-546940.

Wintersportreis VeenLanden
College weer onvergetelijk

Regio - Het VeenLanden College 
is weer richting Oostenrijk getrok-
ken voor een wintersportreis. Een 
groep van 49 leerlingen van de lo-
caties Vinkeveen en Mijdrecht plus 
vijf begeleiders zijn in Spittal an der 
Drau geweest om daar te genie-
ten van het witte poeder. Spittal be-
schikt over voldoende pistes en een 
mooioe dalafdaling om het voor ie-
dereen naar de zin te maken.

Na aankomst werd materiaal ge-
haald en moesten de leerlingen in 
groepjes het dorp in. Hier probeer-
den zij een waxinelichtje (het licht) 
te ruilen voor iets anders. Er wa-
ren groepen die terugkwamen met 
planten, boeken en etenswaren. Een 
leuke Duitstalige activiteit dus.

De eerste dag werden de leerlingen 
ingedeeld in groepjes van 9 leerlin-
gen, garantie voor een mooi leerre-
sultaat. Er werd volop genoten van 
het wintersport gebeuren. Na twee 
dagen bewolkt weer met af en toe 
een beetje verse poeder werden de 
weersomstandigheden schitterend, 
de actieve groep genoot met volle 
teugen. 

Aanmoedigen
De laatste dag werd afgesloten met 
de bekende wedstrijd op niveau, 
leerlingen werden aangemoedigd 
door de begeleiders van school en 
hun skileraren. Op zaterdagochtend 
werd de thuisreis aangevangen 
waar men rond middernacht moe 
maar zeer voldaan terugkeerde.  

Weer een juweel van een 
huwelijk in Mijdrecht

Mijdrecht - Het heeft even ge-
duurd, maar wederom kon er afge-
lopen maandag melding gemaakt 
worden van een langdurig standge-
houden huwelijk. Eén met de schit-
tering van diamant! Dit keer waren 
Hans en Mien Smeelen-Bakker in 
de Prinses Marijkelaan middelpunt 
van de feestvreugde. Zij vierden op 
7 maart hun zestigjarig huwelijk. Ge-
lukkig hebben zij dit in alle gezond-
heid kunnen meemaken, hoewel 
Hans op dat moment slechts fluiste-
rend kon spreken vanwege een tra-
cheacanule. Maar buiten dat zien 
beiden er na zestig jaar huwelijk 
nog optimaal uit. Compliment! Hen-
ricus Johannes Smeelen werd op 
26 juli 1931 in Den Haag geboren. 
Zijn echtgenote Wilhelmina Jeanet-

ta een jaartje later en wel op 2 ju-
li 1932. Eerst woonden zij in het Be-
zuidenhout, maar dat werd in 1944 
per ongeluk door de Engelsen ge-
bombardeerd waardoor zij hun huis 
kwijtraakten maar het zelf er levend 
afbrachten. Zij kregen een nieuwe 
woning in de Vreeswijkstraat, niet 
ver van het Zuiderpark waar des-
tijds voetbalclub ADO Den Haag 
haar triomfen vierde. Daar zijn ook 
alle kinderen geboren, drie meisjes 
en een jongen. De jongste dochter 
is nu vijftig jaar en heeft een zoon 
van 18 jaar, een van de zeven klein-
kinderen die de familie rijk is.

Johnson Wax
Hans en Mien trouwden voor de 
burgerlijke stand op 7 maart 1951 

in Den Haag. Hans kwam zijn ge-
liefde tegen op de Avondschool in 
Den Haag waar zij samen op zaten. 
Hij was en is nog steeds goed in het 
administratieve (cijfermatige) werk. 
In 1946 kwam Hans in dienst bij 
de toenmalige Holland Java Com-
pany, dat later de naam NV Duci 
kreeg (Dutch Chemical Industries) 
met vestiging in Sassenheim en ver-
volgens opging in Johnson Wax te 
Mijdrecht. Vanuit den Haag pendel-
de Hans op en neer. Totdat hij de 
kans kreeg om een woningruil aan 
te gaan met een gezin uit Mijdrecht 
dat graag naar De Haag wilde ver-
huizen. Aldus verkaste het gezin 
Smeelen in 1963 naar de Prinses 
Marijkelaan in Mijdrecht waar Hans 
en Mien nu alweer 48 jaar wonen. 
“Destijds keken wij uit over de wei-
landen, want de wijk Proostdijland-
Noord was nog helemaal niet volge-
bouwd. Ik had bloemen in de voor-
tuin geplant en toen ik op een vroe-
ge ochtend naar buiten keek zag ik 
dat er een koe in de tuin stond die 
al onze bloemen stond op te vreten. 
Dat was onze kennismaking met 
Mijdrecht. Ik heb 38 jaar met plezier 
gewerkt bij Johnson. Nadien ben ik 
verder gegaan in het boekhoudkun-
dige werk, maar heb als franchiser 
ook nog twee winkels opgestart met 
kopieermachines in Leiden. Daar 
kwamen veel mensen kopieën ma-
ken, vooral veel studenten. Dat heb 
ik tot laat in de jaren tachtig ge-
daan, waarna ik er mee ben opge-
houden. Nu doe ik alleen nog maar 

wat boekhoudwerk voor vrienden 
en familie,” vertelt Hans die zich in 
zijn leven flink van de sportieve kant 
heeft laten zien.
Hij was een graag geziene judoka in 
Den Haag waar hij het tot de zwar-
te band bracht. Nu gaat hij bij Spel 
en Sport 55 plus maandags gym-
men en op woensdag badminton-
nen. Zij vrouw Wilhelmina klaverjast 
graag. Daarnaast kijkt het echtpaar 
graag TV en volgt met name Hans 
de voetbalresultaten van ADO Den 
Haag op de voet. Geen wonder…

Saillant detail is dat hij destijds aan 
de wieg van de firma Johnson een 
collega was van Wim van Nobelen 
die toen ook bij Johnson werkte en 
de vader is van wethouder Ingrid 
Lambregts-van Nobelen. Laatstge-
noemde was als loco-burgemees-
ter aanwezig om het bruidspaar te 
feliciteren en met hen op de foto te 
gaan. Zij verving burgemeester Ma-
rianne Burgman die wegens ziekte 
helaas niet kon komen. Behalve het 
traditionele bloemstuk van de ge-
meente overhandigde de ‘loco’ als 
geschenk een fraai fotoboek over 
de Vinkeveense plassen en natuur 
er omheen.

Natuurlijk werd trots gewezen op de 
brief van HM Koningin Beatrix die 
het bruidspaar langs die weg even-
eens feliciteerde. Volgend weekend 
gaat de familie samen met het di-
amanten bruidspaar nog een feest-
je vieren in het Preston Palace in 
Almelo. Zo blijf je actief in het le-
ven staan! Bruidspaar, namens de 
Nieuwe Meerbode van harte gefe-
liciteerd met dit kroonjuweel. Maar 
misschien ligt er nog meer in het 
verschiet, zoals briljant (65 jaar). 
Moet kunnen, kwestie van doorade-
men en gezond blijven. Zal best luk-
ken, toch?

Rode kruis rolstoelbrigades 
weer van start!
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag 
startten maar liefst 24 leerlingen 
van het Veenlandencollege met hun 
maatschappelijke stages door mid-
del van rolstoelwandelen met gas-
ten uit de verzorgingstehuizen. Dit 
jaar waren er voldoende leerlingen 
om ook in Zuiderhof in Vinkeveen 
met een brigade te kunnen star-
ten (zie foto). De ouderen uit Nieuw 
Avondlicht en Gerardus Majella wa-
ren de vrijdagmiddagwandelingen 
al gewend. Doelstelling is enerzijds 
dat bewoners lekker naar buiten 

kunnen en genieten van de omge-
ving, anderzijds het contact tussen 
jong-en-oud !
Het Rode Kruis van de Ronde Venen 
verzorgt de instructie van de leerlin-
gen: zij leren het gebruik van de rol-
stoel, stoepjes en hellingen nemen 
en op de rem zetten.
Hoe help je mensen in en uit de rol-
stoel, maar bovenal hoe heb je con-
tact met de bewoner die je bege-
leidt.
De vrijdagmiddagwandelingen wor-
den ondersteund door de activitei-

tenleidster van het verzorgingste-
huis.
Om beurten heeeft een van de leer-
lingen de leiding die de route voor-
bereid en ook een horecagelegen-
heid uitzoekt om gezellig wat te 
drinken en met elkaar te praten.
Ze zorgen dat het voor de gasten uit 
de verzorgingstehuizen een echt UI-
TJE is om het weekend in te luiden.
U komt ze vast regelmatig tegen in 
rode kruis jacks in Vinkeveen en 
Mijdrecht op de vrijdagmiddagen 
t/m 17 juni!

Veel belangstelling voor
modeshow bij Groot Gelijk
Wilnis - Hoe de eigenaren van da-
mesmodewinkel Groot Gelijk alle 
bezoekers aan hun modeshow af-
gelopen zaterdag een plaats heb-
ben kunnen toewijzen, blijft voorals-
nog een raadsel, maar de bijna vijf-
tig(!) belangstellenden hadden al-
lemaal een zitplaats. Dat is op zich 
al een compliment waard voor de-
ze wat oppervlakte betreft toch re-
latief kleine damesmodezaak. Een 
volgende pluim mag op de hoeden 
van Thea en Jeanne worden gesto-
ken want zij hebben hun eerste mo-
deshow prima georganiseerd. Alle 
bezoekers hadden niet alleen goed 
zicht op het middenpad met de ro-
de loper waar de acht kleding sho-
wende dames heen en weer liepen, 
maar een ieder werd ook getrak-
teerd op een hapje en een drank-
je. In de naburige schoonheidssa-
lon Bellissimo mochten de ‘manne-
quins’ zich verkleden, terwijl Lee-
mans Schoenen uit Mijdrecht er-
voor had gezorgd dat de dames op 
modieus schoeisel hun passen op 
de ‘catwalk’ veilig konden uitvoeren. 
In vier vlot gelopen sessies werd 
een divers assortiment aan fleuri-
ge voorjaars- en zomerkleding van 
diverse merken geshowd door Ir-
ma, Ans, Kathrien, Wies, Harmineke, 
Tineke, Mariska en Sharon. Tijdens 
het showen voorzag Thea dit van 
commentaar door per kledingcom-
binatie daar iets over te vertellen. 
De showende dames behoren tot de 
klantenkring en hebben weliswaar 
geen enkele ervaring als ‘manne-

quin’. Dit neemt niet weg dat zij zich 
op de rode loper van hun beste zij-
de hebben laten zien. Na de laatste 
sessie werden de ‘showgirls’ ruim in 
de bloemen gezet als dank voor hun 
prima presentatie die zij in een ont-
spannende sfeer op de rode loper 
hadden neergezet. “Wij waren hele-
maal verrast door zoveel belangstel-
ling. Daaruit blijkt dat er veel animo 
is voor het type kleding dat wij aan-
bieden in een maatje meer. Je ziet 
ook dat onze bezoekers veelal be-
antwoorden aan de doelgroep voor 
deze kleding en ze zijn er zonder 
meer van gecharmeerd. Een aantal 
is al klant en na afloop van de show 
konden wij ons bovendien verheu-
gen in positieve reacties van nieuwe 
klanten,” laat een blije Thea weten 
die bij dezen een dankwoord uit aan 
Bellissimo en Leemans Schoenen 
voor hun welwillende medewerking 
aan de modeshow. Daarnaast liet zij 
weten dat er niet alleen belangstel-
ling was geweest vanuit De Ronde 
Venen, maar ook van mensen buiten 
de regio, waaronder Woerden en 
zelfs vanuit het Gooi. Hoe dan ook, 
damesmodezaak Groot Gelijk heeft 
zich met haar modeshow een stukje 
verder op de kaart gezet in het aan-
bod van kleding voor dames die een 
maatje meer wensen en toch char-
mant gekleed willen gaan.

Daar kun je als ondernemer nóg 
meer voordeel bij behalen zolang je 
dit in voldoende mate aan de bui-
tenwereld laat weten… 

Bejaarde vrouw 
bestolen
Mijdrecht - Een bejaarde vrouw 
werd op vrijdag 4 maart door een 
man van haar pinpas bestolen. Hij 
bleek hetzelfde bij een ander te 
hebben geprobeerd.
Rond 12.50 uur kreeg de politie de 
melding dat een 83-jarige bewoon-
ster van een woning aan de Helm-
straat het slachtoffer was gewor-
den van een babbeltruc. Agenten 
gingen ter plaatse en spraken met 
het slachtoffer. Zij verklaarde dat de 
man die ochtend met een smoes bij 
haar was binnengekomen en haar 
haar pincode had ontfutseld. Tevens 
wist hij haar pinpas te bemachti-
gen, waarna hij ervandoor ging. Het 
slachtoffer nam kort daarna contact 
met de bank op om de pas te laten 
blokkeren.

Later in de middag kreeg de politie 
de melding dat dezelfde verdachte 
rond 10.00 uur bij een andere wo-
ning aan de Helmstraat ook had ge-
probeerd dezelfde truc toe te pas-
sen. Dat was toen mislukt.
 
Signalement:
Lichtgetinte man, Oost Europees ui-
terlijk, 20-30 jaar, 1.70-1.80 meter, 
blauw spijkerjack en blauwe spij-
kerbroek.
 Aan getuigen van de (poging tot) 
diefstallen en aan mensen die de 
verdachte op of in de omgeving van 
de Helmstraat hebben gezien, wordt 
verzocht contact op te nemen met 
de politie van district Rijn & Venen 
op telefoonnummer 0900-8844.

Route wijziging van de 
Buurtbus
Regio - In 2010 is in De Hoef de 
Oostzijde vanaf de Spoorbrug rich-
ting Woerdense Verlaat, groten-
deels verhoogd en opnieuw inge-
richt. Binnenkort gaat ook een an-
der gedeelte langs de Amstel, nl. 
vanaf de Spoorbrug de Oostzijde en 
de Kromme Mijdrecht in de richting 
van Amstelhoek aangepakt worden.
Deze werkzaamheden leiden ertoe 
dat doorgaand verkeer in de perio-
de van de werkzaamheden, niet mo-
gelijk is.
Daarom zal vanaf maandag 14 

maart 2011, dit gedeelte van de rou-
te van de Buurtbus moeten worden 
omgeleid. De Buurtbus rijdt dan bij 
de Spoorbrug naar rechts, via de 
Ringdijk Derde bedijking naar Am-
stelhoek, waar bij de verkeerslichten 
de route wordt opgepakt. 
Terugkomend vanaf Amstelhoek 
gaat de Buurtbus ook via de Derde 
Bedijking en wordt de route bij de 
Spoorbrug weer opgepakt.
Zodra de werkzaamheden dat zullen 
toelaten, zal de bus de gebruikelijke 
route weer gaan rijden.
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‘Liszt’ voordracht en 
muziek in de Thamerkerk
Uithoorn - ‘Liszt’ is de derde co-
productie van pianiste Regina Al-
brink en acteur Klaas Hofstra. Eer-
der speelden zij al de voorstelling 
“Een beker Poolse aarde” over Cho-
pin en de voorstelling “Beethoven”.
De regelmatige bezoekers kennen 
Klaas Hofstra van eerdere optre-
dens bij de SCAU, velen zullen zich 
de indrukwekkende voorstelling 
‘Nacht der Girondijnen’ herinneren. 
Regina Albrink behaalde haar so-
listendiploma in Amsterdam en stu-
deerde daarna nog 3 jaar aan de 
Franz Liszt Academie in Boedapest. 
Zij is een bekend vertolkster van 
Chopin, maar ook met werken van 
andere componisten heeft zij uitge-
blonken.
In de voorstelling ‘Liszt’ schetsen zij 
een beeld van een man die heen en 
weer wordt geslingerd tussen zijn 
geestelijke en lichamelijke begeer-
ten. Hij werd verscheurd door de 
losbandigheid van het leven met on-
stuimige relaties en zijn drang naar 
de afzondering van het klooster en 
het celibaat van het priesterschap. 
Liszt was een man van uitersten. Als 
pianist bejubeld, maar als compo-

nist door zijn tijdgenoten miskend, 
in de schaduw van Chopin. Het le-
ven van Liszt kende enorme succes-
sen en diepe deceptie.

Voorbeeld
Wie is deze man die heel Weimar 
liet wenen vanwege zijn stichtelijke 
voorbeeld? Waardoor lagen vrou-
wen tot aan het eind van zijn leven 
aan zijn voeten? Brieven en ontboe-
zemingen van hemzelf, geliefden, 
bewonderaars en rivalen geven een 
antwoord op deze vragen.
Het intrigerende levensverhaal van 
Liszt wordt door Klaas Hofstra op 
meeslepende wijze tot leven ge-
bracht. Pianiste Regina Albrink laat 
horen dat zijn composities tot het 
mooiste behoren die voor de vleu-
gel zijn geschreven.
‘Liszt’ is een voorstelling waar spel 
en muziek elkaar afwisselen en zo 
een fascinerend beeld geven van 
een miskend genie. Kaarten voor 
deze middag zijn verkrijgbaar à 12 
euro bij de boekhandels Ten Hoope 
aan het Zijdelwaardplein en Bruna 
aan het Amstelplein en aan de zaal 
zolang er plaats is.

Regio rond N201 ook in 
de toekomst bereikbaar
Regio - Gedeputeerde Staten van 
de provincie Noord-Holland willen 

dat de doorstroming van het verkeer 
in Amstel- en Meerlanden in de toe-

komst gegarandeerd blijft. Daarom 
is een studie uitgevoerd naar maat-
regelen om de doorstroming van het 
verkeer in dit gebied te garanderen. 
Mits daar draagvlak voor is, willen 
GS samen met de betrokken par-
tijen een aantal maatregelen gaan 
uitwerken. Hierbij gaat het om het 
aanpassen van wegvakken en kruis-
punten op en rond de N201. Voor 
een rondweg Amstelveen willen Ge-
deputeerde Staten onderzoeken of 
er een alternatief mogelijk is. 

In de vervolgstudie N201 zijn mo-
gelijke verkeersknelpunten beke-
ken die in de toekomst kunnen ont-
staan. Vervolgens zijn oplossingen 
aangedragen voor de periode 2015 
tot 2030. In de studie is ervan uitge-
gaan dat de omlegging van de N201 
tussen Hoofddorp en Amstelhoek is 
gerealiseerd. 

Maatregelen
Gedeputeerde Staten stellen voor 
om vier maatregelen voor te leggen 
aan de betrokken regiopartijen en, 
als hier draagvlak voor is, een aan-
tal maatregelen verder uit te wer-
ken. Het gaat hierbij om de volgen-
de maatregelen:
- Aanpassen kruispunten N201 in 

Haarlemmermeer
- Aanpassen kruispunten Fokker-

weg en aansluitingen A9
- Aanpassen N231-noord: kruis-

punt FloraHolland en (nieuwe) 
N201

- Aanpassen N231-zuid.
In de rapportage wordt de aanleg 
van een rondweg om Amstelveen in 
combinatie met het verbreden van 
de Zijdelweg gezien als oplossing 
voor de verkeersafwikkeling tussen 

de N201 en de A9. Omdat de rond-
weg in het rapport is geprojecteerd 
in een gebied dat in de structuur-
visie van de provincie is aangeduid 
als weidevogelgebied, willen GS de-
ze niet verder uitwerken, maar on-
derzoeken of er alternatieven mo-
gelijk zijn. Verder vinden GS dat de 
in het rapport voorgestelde maatre-
gel van het verbreden van de N201 
tussen de A4 en Fokkerweg geen 
prioriteit heeft. Dit punt wordt weer 
opgepakt als er een definitief be-
sluit valt over het al dan niet aan-
leggen van de parallelle Kaagbaan.  
Het eindrapport van de vervolgstu-
die N201 wordt aangeboden aan de 
colleges van de bij de studie betrok-
ken gemeenten en aan de partijen 
die waren vertegenwoordigd in een 
klankbordgroep.  Dit zijn provin-
cie Utrecht, Stadsregio Amsterdam, 
de gemeenten Haarlemmermeer, 
Aalsmeer, Uithoorn, De Ronde Ve-
nen en Amstelveen, Rijkswaterstaat, 
VNO-NCW, FloraHolland, Schiphol, 
Kamer van Koophandel, Transport 
en Logistiek Nederland en EVO. 

Toelichting: 
Toelichting op verder uit te werken 
maatregelen met betrokken partij-
en:
- Aanpassen kruispunten N201 in 

Haarlemmermeer.
Het gaat hier om het vergroten van 
de kruispunten op de N201.
Bij de uitwerking van dit onderdeel 
wordt rekening gehouden met an-
dere lopende studieprojecten in dit 
gebied, zoals de verbinding tus-
sen de N205 en N206 (doortrekken 
Bennebroekerweg). 
- Aanpassen kruispunten Fokker-

weg en aansluitingen A9.
Hierbij wordt gedacht aan de aan-
sluitingen ten zuiden van de Bos-
randweg en de nieuwe en oude 
aansluitingen op de A9.
- Aanpassen N231-noord: kruis-

punt Flora Holland en (nieuwe) 
N201.

Hier gaat het om het op lange ter-

mijn ongelijkvloers maken van de 
aansluiting van FloraHolland op de 
Legmeerdijk.
Ook de kruising met de nieuwe 
N201 moet dan worden aangepast. 
Voor de korte termijn wordt overwo-
gen de huidige gelijkvloerse krui-
sing aan te passen. Dit omdat de 
verkeersstromen na openstelling 
van de N201 meer noordwaarts ge-

oriënteerd zullen zijn (nu zuidwaarts 
richting huidige N201). 
- Aanpassen N231-zuid
Tussen de Burgemeester Kastelein-
weg en Hoofdweg zal gekeken wor-
den of verbreding van de weg van 
2x1 naar 2x2 rijstroken en recon-
structie van de aansluitingen wen-
selijk is, gezien de functie van de 
weg. 

Sijbrants & Van Olst en ‘theo’: een 
zeer opvallend mooie combinatie 

Regio - Al meer dan 20 jaar is ‘theo’ 
een designmerk van wereldfaam. 
Opgericht door twee Antwerpse 
opticiens, Wim Somers en Patrick 
Hoet, is het merk uitgegroeid tot een 
fenomeen als het gaat om opvallen-
de modellen en technieken. De re-
trolook is een terugkerend thema, 
maar ‘theo’ kopieert geen modellen 
‘uit de tijd van toen’.

Het merk laat er zich vooral door in-
spireren. Na de Vingt-, Trente-, Qua-
rante- en Soixantemodellen lanceert 
ontwerper Wim Somers nu opnieuw 
4 retro-geïnspireerde monturen. 

Cinquante
Cinquante + un, Cinquante + deux, 
Cinquante + trois en Cinquante 
+ quatre zijn de nieuwe modellen. 
Duidelijk geïnspireerd op de zes-
tiger jaren, toen unisexs en zwarte 
oversized modellen het modebeeld 
waren. En ook nu weer tast ‘theo’ de 
grenzen af en komt met nieuwe mo-
gelijkheden. 

Titanium
Binnen de uitgebreide VinGtage 
collectie koos het merk voor het 
eerst voor vederlicht en oersterk ti-
tanium. De modellen zien er zwaar 

Wim Somers, opticien en designer van de ‘theo’brillen

en stevig uit, maar dat zijn ze beslist 
niet. Het hoekstuk werd bovendien 
met een speciale techniek geplooid, 
waardoor er toch een kunststoflook 
is. Doordat de veren flexibel zijn, zijn 
ze ook nog eens heel gemakkelijk 
perfect passend te maken. 

Klinknageltjes
Kenmerkend voor de zestiger jaren 
waren de sierklinknageltjes (de ri-
vetten), die nodig waren om ste-
vigheid te realiseren. Tegenwoordig 
hoeft dat niet meer.
Daarom heeft ‘theo’ de rivetten als 
design-element gebruikt en ze ge-
vuld met epoxyhars. En naar goede 
gewoonte, worden er heel wat vro-
lijke kleurtjes toegepast, contraste-
rend met het montuur.

Daarnaast is er de keuze voor min-
der opvallende ton-sur-ton rivetten. 

Kom passen
Elk design is beschikbaar in 8 kleu-
ren waaronder rood, felgroen, fuch-
sia en turkoois, maar ook zwart, 
donkergrijs en paars. Kom ze ge-
rust passen en ontdek welk model 
en welke kleur het beste bij u past.
Bij Sijbrants & Van Olst Speciaalop-
tiek bent u altijd verzekerd van sta-
te-of-the-art design en het beste 
advies op het gebied van monturen, 
lenzen en oogzorg.
Sijbrants & Van Olst Speciaaloptiek 
kunt u vinden aan Marktplein 21, in 
Uithoorn, tel. 0297-540777 of aan 
Sluisplein 1 in Ouderkerk a/d Am-
stel, tel. 020-4966082.

IVN verzorgt excursie naar
Ridderhofstad Gunterstein
Regio - De IVN-afdeling De Ronde 
Venen en Uithoorn houdt op zon-
dag 13 maart om 14.30 u een Stin-
zenplantenexcursie op het landgoed 
Gunterstein te Breukelen. 

De jonkheer stelt speciaal voor de-
ze gelegenheid zijn privé binnen-
tuin open. Samen met de IVN gid-
sen wordt gekeken naar de stinzen-
planten die in maart al volop in bloei 
staan. Ook wordt gekeken naar de 
uitbottende knoppen van bomen 
en struiken en wordt er gekeken 
en geluisterd naar vogels. De deel-

nemers kunnen op eigen gelegen-
heid naar Guntherstein gaan maar 
het verdient aanbeveling zoveel mo-
gelijk gezamenlijk te rijden. Daarom 
wordt u verzocht zich om 14.00 uur 
te verzamelen bij het Oude Spoor-
huis op de hoek Demmerik/Spoor-
laan in Vinkeveen.
Aangeraden wordt om warme kle-
ding en laarzen of stevige schoe-
nen te dragen. Als u een verrekijker 
hebt, neem die dan mee. 
Belangstellenden kunnen zich aan-
melden bij Nel Bouwhuijzen, tele-
foon 0297-261982.

VLC leerlingen knotten wilgen
Regio - In het kader van maat-
schappelijke stage deden alle twee-
de klassen van het VLC deze win-
ter vrijwilligerswerk. Meer in het bij-
zonder was dat de activiteit wilgen 
knotten. Onder begeleiding van de 
mentor, ouders en een paar vrijwil-
ligers van recreatie Midden Neder-
land gingen de klassen in de buurt 
van de Vinkeveense Bosdijk wilgen 
te lijf om deze vakkundig te knotten, 
zodat de bomen weer kunnen uit-
schieten en behouden blijven in het 
prachtige polderlandschap van het 
Groene Hart. De overheid heeft ver-
plicht gesteld dat alle leerlingen in 
het voortgezet onderwijs een flink 
aantal uren vrijwilligerswerk doen. 
Dit omdat men bang is dat binnen 
enkele jaren het sociale leven tot 
stilstand komt door een gebrek aan 
vrijwilligers. De leerlingen leren dus 
door deze activiteit wat het begrip 
inhoudt. Met goede moed en flin-
ke werklust gingen de groepen aan 
het werk en na vier uur knotten was 

meestal een honderd tot honderd 
vijftig meter bomen gekortwiekt.

Over een paar maanden gaan de 
tweede klassers een activiteit be-

geleiden bij de gemeente De Ron-
de Venen. 
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Woensdag 16 maart Open Huis bij nieuwe Albert 
Heijn in Vinkeveen

Nieuwe supermarkt zorgt 
voor 65 nieuwe banen
Vinkeveen - Donderdag 17 maart 
om 8.00 uur gaat een gloednieu-
we Albert Heijn open in Vinkeveen. 
Maar een dag eerder kunnen al-
le inwoners uit Vinkeveen al ken-
nismaken met de nieuwe super-
markt. Dan houdt de winkel van 
17.00 tot 19.30 uur Open Huis. Su-
permarktmanager Frits van Zanten 
is de man die deze prachtige super-
markt in Vinkeveen gaat leiden. Hij 
is enthousiast en heeft er echt zin in: 
“Iedereen is van harte welkom om 
onder genot van een hapje en een 
drankje onze Albert Heijn te bekij-
ken.” Zo laat hij weten
Tijdens het Open Huis zijn drie in-
woners uit Vinkeveen nadrukkelijk 
aanwezig. Zij zijn de winnaars van 
een speciale openingsactie en mo-
gen gratis bij de Albert Heijn win-
kelen voor een goed doel. “Wie ge-
wonnen heeft en voor welk doel 
boodschappen gaat doen vertellen 
we om 17.15 uur. Dan ontvangen de 
winnaars elk een cheque ter waar-
de van 500 euro om boodschappen 
te doen. In totaal schenken we dus 

voor maar liefst 1.500 euro aan drie 
goede doelen in Vinkeveen,” aldus 
Frits. 
 
Eindelijk
Het heeft heel wat voeten in de aar-
de gehad voor de Albert Heijn ge-
opend kon worden: “Supermarkt 
Super de Boer heeft van alles ge-
probeerd om te voorkomen dat AH 
zich op deze plaats zou vestigen”, 
zo vertelt de eigenaar van het nieu-
we AH filiaal, de heer Johan Verwe-
ij. “Afgelopen week hebben we de 
rechtzaak die aangespannen was 
bij de Raad van State, om onze ac-
tiviteiten te stoppen, gewonnen.De 
voorzitter van de Raad van Staten 
heeft de aanvraag afgewezen. Dat 
betekent dat er nu alleen nog een 
hoger beroepzaak komt. Dat wach-
ten we af, dat zal zo rond augustus 
plaatsvinden.
Maar wij denken dat met deze uit-
spraak van Raad van Staten al dui-
delijk is geworden dat deze mensen 
niet bezig zijn met de zaken waar-
mee zij bezig behoren te zijn. Ze 

proberen alleen maar om ons te be-
lemmeren om open te gaan, maar 
gelukkig zijn we in het gelijk gesteld 
en gaan we aan de slag”, aldus Jo-
han.

Parkeren/laden lossen
“Het gaat ze om twee belangrijke 
zaken en dat is laden en lossen bij 
het pand en de parkeerplaatsen die 
er moeten zijn. 
De gemeente heeft aangegeven dat 
er slechts vijf parkeerplaatsen nodig 
zijn voor de uitbreiding. Zo staat het 
ook in de wet. Wij leveren er echter 
dertig, dus vraag je je af waar heb-
ben ze het over. Dit rekensommetje 
moeten zij toch ook kunnen maken.
Het andere was dat zij aangaven dat 
de grote wagens van ons gedeelte-
lijk op de weg zouden moeten gaan 
lossen. Dat is echter niet waar. We 
gaan met cityvrachtwagens rijden, 
die aanzienlijk kleiner zijn en ge-
woon op ons terrein het laden en 
lossen plaats vind. Daarom denken 
wij dat we ook het hoger beroep wel 
zullen winnen. Al met al wij gaan 

gewoon open en zullen hen laten 
zien, dat wij een geduchte tegen-
stander zijn”. 

Aanbod
De nieuwe Albert Heijn beschikt 
dus over ruime, gratis parkeergele-
genheid op eigen terrein. De winkel 
is ruim van opzet en de afdelingen 
zijn overzichtelijk ingedeeld. “De 
klanten kunnen elkaar goed pas-
seren en dat is natuurlijk erg pret-
tig”, zegt Frits van Zanten. Groente, 
fruit, vlees, vis, kip en zuivel worden 
dagelijks vers aangevoerd; brood 
komt uit eigen oven. Ook is er een 
goede sortering wijnen en een riant 
aanbod van kaas en delicatessen. 
“Bij ons heeft de klant keuze in prijs. 
We verkopen de bekende merken, 
producten van het AH Huismerk en 
het goedkope Euro Shopper.” In de 
supermarkt - die elke dag tot 22.00 
uur open is - gaan zo’n 70 mede-
werkers aan de slag. Het overgro-
te deel is afkomstig uit Vinkeveen. 
De bedrijfsleider en zijn medewer-
kers zijn aanwezig tijdens het Open 
Huis. “We kijken ontzettend uit naar 
de ontmoeting met de klanten en 
willen ze graag onze fraaie Albert 
Heijn laten zien.”
 
Lekkere hapjes
Tijdens het Open Huis wordt het 
groot feest. Om het geheel een 
kwaliteitstint te geven is Ron 
Blaauw, eigenaar en kok van de 
bekende Brasserie Paardenburg in 
Ouderkerk aan de Amstel, uitgeno-
digd om een aantal van zijn produc-
ten te maken en de klanten te laten 
proeven en daarmee ook de kwali-
teit van deze AH aan te geven.
“de receptie willen we graag in-
formeel houden”, aldus Johan Me-
ijer. We willen graag op deze ma-
nier kennis maken met de gemeen-
schap van Vinkeveen en ook Frits 
met zijn medewerkers voorstellen 
tijdens het gezellig bijelkaar zijn 
met een hapje en een drankje.

Veel nieuwe banen
De nieuwe AH in Vinkeveen zorgt 
ook voor veel nieuwe banen voor de 
Vinkeveners. Van de 70 personeels-
leden zijn er maar liefst 65 uit Vin-
keveen. “ Niet allemaal fulltimers, 
maar van 12 tot 40 uur.
Deze dagen trainen de nieuwe 
werknemers die achter de kassa 
gaan draaien, bij de AH aan de Lei-
cester in Mijdrecht ( zie bijgaande 
foto)en ook bij de bakkerij afdeling 
om dit te leren.
Dus Vinkeveners, nog een klein 
weekje en de AH is er....
Hij is gevestigd aan de Herenweg 
71 – 73 in Vinkeveen is open van 
maandag tot en met zaterdag van 
8.00 tot 22.00 uur. 

Kleding en Speelgoed-
beurs Vlinderbos
Wilnis - Op zaterdag 2 april vindt 
op de Jenaplanschool Vlinderbos in 
Wilnis alweer voor de 12e keer de 
jaarlijkse Kleding en Speelgoed-
beurs plaats. De beurs wordt dan 
ook al sinds 1999 georganiseerd 
en staat in de wijde omgeving goed 
bekend. 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 kinder-
cd’s e.d. verkocht. Voor de kinderen 
is er een video- en kleurhoek.
Wie spullen voor de verkoop wil 

aanbieden kan voor informatie 
en een klantnummer tot woens-
dag 30 maart terecht bij Marcella 
Postma (0297-287838), Bianca van 
den Hoek (0297-769010) of via het 
emailadres: beurs@vlinderbos.nl. 
Wacht niet te lang met de aanvraag, 
want het aantal klantnummers is 
beperkt!
De beurs wordt gehouden op zater-
dag 2 april van 09.00 uur tot 11.00 
uur. Van de opbrengst is 60% be-
stemd voor de verkopers en 40% 
voor de school. Spullen die niet wor-
den verkocht, kun je schenken aan 
het goede doel. Het adres van de 
school is Veenweg 117A in Wilnis.

Mothorhead avond
12 maart in The Mix
Regio - Op zaterdag 12 maart staat 
er in JC The Mix een Motörhead-
avond op het programma.
Alles staat dan in het teken van de 
bekende band Motörhead die on-
langs 35 jaar bestond. Er zal een 
metal-market zijn waar je van alles 
kunt kopen op metal-gebied. De be-
kende DJ Martin “Motörhead” heeft 
zijn platengrot bij zich om de avond 
muzikaal te omlijsten!
Verder zijn er natuurlijk live optre-
dens van twee bands: Gunslinger uit 
Engeland en de tribute-band Snag-
gletoöth uit Nederland. Gunslin-
ger is opgericht in 1979, komt uit 
Ipswich en speelt oorverdoven-
de rock&roll! Gunslinger is een 
band met een reputatie! De drijven-
de kracht achter de band is Alan 
“filthy Boomer” Davey ,die 22 jaar in 
het bekendere Hawkwind speelde. 
Hawkwind was de band van bassist-
zanger Lemmy Kilmister van Motör-
head. Davey speelde zelfs een bas-
solo op de Motörhead-cd “Orgas-
matron” in 1986! Gitarist is de neef 
van Alan, Louis. Meer opvallend is 
de drumster CAT, een sensatie in 
Engeland!!. Zij brengt meer metal 
in Gunslinger met haar drumstijl a 
la Slipknot en Metallica. Nummers 
als “If the Bombs don’t get ya, the 
Bullets will’ laten niets aan de fan-
tasie over.

Underground
In 2010 speelde de band 42 gigs 
in Japan, Frankrijk, Duitsland, Ne-

derland, Belgie en Amerika. In ei-
gen land is de band een fenomeen 
in de underground. 2011 is gepland 
om wederom te touren. Snaggle-
toöth is een Motörhead tribute band 
uit Limburg, opgericht in 2005 door 
drummer Roel “Rule” Sanders (God 
Dethroned). Behalve Roel bestaat 
Snaggletoöth uit John “JFK” Kuij-
pers (Rock Fiction, PIT) en Lloyd 
“Lloyd” Koolen (Iezerkop, Villow, 
Dubbs). Ieder voor zich hebben ze al 
behoorlijk wat decibels op hun kerf-
stok, en nu staan ze klaar om samen 
hun tribute aan the loudest band in 
the World, Motörhead, op de Neder-
landse podia te knallen!
Dus zaterdag 12 maart staan bei-
de bands in The Mix. Het is duide-
lijk dat dit niet gemist mag worden! 
Aanvang: 20.30 uur, Entree: 7 euro. 
Kaarten kunnen worden gereser-
veerd via www.the-mix.nl

Kissing Dynamite stal de 
show in The Mix
Uithoorn - Afgelopen zaterdag-
avond stal de duitse Kissin’Dynami-
te de show, maar zeker ook de har-
ten van de bezoekers van The Mix.
In een bijna uitverkocht huis begon 
de avond met de coverband Denim 
& Leather. Zij warmde het publiek 
stevig op voor de tweede band Dra-
gonsfire uit Duitsland.
Als klap op de vuurpijl kwamen de 
jonge eveneens duitse muzikanten 

van Kissin’Dynamite op het podium 
en zetten binnen de korste keer The 
Mix volledig op z’n kop!

Dat de heavymetal nog hoog in het 
vaandel staat bewees de gitarist tij-
dens een van zijn stunts! (foto: Ru-
do Plooy)
Zaterdag 12 maart is het de beurt 
aan een Engelse rockband Gunslin-
ger!

Danscentrum Colij n 
presenteert ‘ Eigenwij s’
Regio - Afgelopen zondag stond 
Danscentrum Colijn in het teken van 
het Open Podium ‘Eigenwijs’. Dit leu-
ke initiatief kwam van docente Merel 
Schrama. Het thema ‘Eigenwijs’ be-
hoeft natuurlijk geen uitleg. Het bij-
behorende affiche is ontworpen door 
Iza Springintveld, ook een leerlinge 
van het danscentrum. 

Tijdens dit open podium krijgen de 
leerlingen de kans iets te laten zien 
wat ze zelf hebben bedacht. Veel mei-
den van de verschillende dansgroe-
pen dansen niet alleen iedere week 
in het Danscentrum maar ook vaak 
thuis, met vriendinnen. Dan ontstaan 
vaak de leukste choreografieën en 
het plezier in het dansen wordt hier-
door gestimuleerd.

Rond twee uur stond er dan ook een 
aantal zenuwachtige dames klaar en 
één heer. Zij brachten choreografieën 
op heel uiteenlopende dans- en mu-
ziekstijlen. Sommigen deden een so-
lo optreden, anderen presenteerden 
iets met een groep. Daarnaast was er 
ook nog een viertal dames dat de mi-
crofoon ter hand nam om het schit-

terende nummer ‘Make you feel my 
love’ van Adele te zingen onder bege-
leiding van Ireen van Bijnen op de pi-
ano. Het publiek werd er stil van. Het 
was geen wedstrijd! Het ging juist om 
het samen verzorgen van een presen-
tatie en respect te ontwikkelen voor 
je mededeelnemers! Tot slot werd er 
nog een choreografie gedanst door 
de meiden van de showgroep en al-
le deelnemers ontvingen een certifi-
caat. Het was een leuke middag en 
het Open Podium komt volgend jaar 
zeker terug!

Charlotte en Selmar naar 
C-klasse! 
Het wedstrijdpaar Selmar en Charlot-
te Smit dansen al heel wat jaartjes bij 
Danscentrum Colijn. Alhoewel zij nog 
heel lang een allround paar waren, 
Ballroom én Latin American, hebben 
zij er het laatste jaar toch voor geko-
zen om zich uitsluitend te richten op 
de Latin American. Naast hun trainin-
gen bij Danscentrum Colijn volgen zij 
ook lessen bij Professional Kampioen 
Ilse Lans (bekend van ‘Dancing with 
the stars’). Dit heeft er in geresul-
teerd dat Selmar en Charlotte gepro-

A2: afsluiting toerit 
Vinkeveen
Vinkeveen - In de avond en nacht 
van woensdag 9 op donderdag 10 
maart tussen 20.00 uur en 05.30 uur 
is de toerit Vinkeveen (afrit 4) naar 
de A2 richting Amsterdam gesloten 
voor verkeer. Bij de aansluiting van 
de toerit Vinkeveen op de A2 wordt 
een drain aangebracht. 
Het verkeer vanaf Vinkeveen dat 
de A2 richting Amsterdam op wil, 
wordt via het onderliggend wegen-
net omgeleid naar de toerit Breuke-
len (afrit 5), omleidingsroute 8. De 
omleidingen worden aangegeven 
met gele omleidingsborden. 
Het verkeer dient rekening te hou-
den met een langere reistijd. De 
werkzaamheden vangen aan na de 
avondspits en zijn voor de ochtend-
spits afgerond. 

Weersomstandigheden
De weersomstandigheden hebben 
invloed op de werkzaamheden. Als 
gevolg hiervan kunnen de werk-
zaamheden worden uitgesteld naar 
de avond en nacht van donderdag 
10 maart tussen 20.00 uur en 05.30 
uur.

Rijkswaterstaat werkt aan de ver-
breding en de vernieuwing van de 
A2. De capaciteit wordt vergroot 
waardoor de doorstroming verbe-
tert.
Tijdens de werkzaamheden doet 
Rijkswaterstaat er alles aan om de 
hinder en de overlast zo beperkt 
mogelijk te houden en het verkeer 
zo goed mogelijk te laten doorstro-
men. Meer informatie over de A2 

moveerd zijn naar de C-klasse van de 
NADB. Dit was een lange weg; door 
het geringe aantal paren dat op dit 
moment meedoet in de Deb. II klas-
se, was het moeilijk om het benodigd 
aantal punten bij elkaar te sprokke-
len.

Dat dit nu toch gelukt is geeft hen 
natuurlijk extra voldoening. Afgelo-
pen zaterdag verzorgden zij nog een 
spetterende demonstratie bij de jaar-
lijkse ouderenmiddag verzorgd door 
de Lions uit Uithoorn. Aanstaande 
zondag staat het Nederlands Kampi-

oenschap in Almere op het program-
ma.

Voorrondes NK Salsa
Aankomende zaterdag staat Dans-
centrum Colijn in het teken van Sal-
sa; de voorrondes voor het NK sal-
sa zullen worden gedanst en aanslui-
tend vindt er een geweldig salsafeest 
plaats. Kaarten zijn aan de deur ver-
krijgbaar.
Deze kosten 15 euro per persoon, u 
kunt dan naar de wedstrijd kijken en 
vervolgens naar het salsafeest. Meer 
info: www.colijndancemasters.nl

is te vinden op www.rijkswater-
staat.nl/A2 Rijkswaterstaat 0800 – 
8002 (ma t/m zo 06.00 – 22.30 uur). 
Ook op andere plaatsen in de regio 
Utrecht wordt vanaf najaar 2010 ge-

werkt. Houd rekening met een lan-
gere reistijd en ga goed voorbereid 
op weg. Wilt u meer weten over de 
werkzaamheden in de regio, kijk 
dan op www.vananaarbeter.nl
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AnnexCinema verwelkomt 
de 100.000ste bezoeker
Regio - AnnexCinema, de bioscoop 
van het Groene Hart in Woerden, 
heeft dinsdagavond 1 maart haar 
100.000e bezoeker ontvangen! Het 
betrof Irene Kok, die dinsdag per-
soonlijk door Geert Dolfing, initia-
tiefnemer en directeur van Annex-
Cinema, werd ontvangen.
Mevrouw Irene Kok kreeg naast 
een boeket bloemen ook twee ca-
deaubonnen voor een filmbezoek 
naar keuze inclusief een drankje en 
hapje. Irene Kok bezocht de film De 
eenzaamheid van de priemgetallen. 
Deze film is geprogrammeerd bin-

nen de Filmestafette, waar verschil-
lende filmhuisfilms zijn geprogram-
meerd. Naast de filmestafette draait 
AnnexCinema de nieuwste films, 
zoals de Oscarwinnaars The King’s 
Speech en Black Swan. Èn vanaf 10 
maart Gooische Vrouwen, waarvan 
de première binnen 12 minuten uit-
verkocht was.
AnnexCinema heeft op 1 april 2010 
haar deuren geopend en inmiddels 
hebben dus meer dan 100.000 film-
liefhebbers de weg naar de bios-
coop met 4 zalen gevonden binnen 
één jaar. Een prachtig resultaat!

Jaarvergadering van npv
De Ronde Venen - De Nederland-
se Patiënten Vereniging afdeling De 
Ronde Venen hoopt woensdag 23 
maart aaanstaande haar jaarverga-
dering te houden.
Spreker voor deze avond is dr. R. 
Seldenrijk, directeur van de lande-
lijke NPV. Het thema zal zijn “Wat 
doet de NPV”, Een uitgelezen mo-
ment om te horen hoe de “Zorg voor 
het leven” wordt waargemaakt. Inte-
ressant voor iedereen die wil weten 
wat Christelijke waarden en normen 
te zeggen hebben over ons medisch 
handelen. Je kunt er tenslotte zo 

maar ineens mee te maken krijgen.
NPV wil u hartelijk uitnodigen om 
deze avond aanwezig te zijn.
De jaarvergadering wordt gehou-
den in het Hervormd Verenigingsge-
bouw aan de Herenweg 207 in Vin-
keveen om 20.00 uur.
De koffie staat om 19.45 uur klaar.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat
mevrouw J. van de Westeringh-
Kardol, tel. 775574, 
derondevenen@afdeling-npvzorg.nl 
of via de website www.npvzorg.nl/
de-ronde-venen . 

voorjaarsvoorstelling van 
O.K.K. staat voor de deur
Mijdrecht - Het gaat niet meer 
gebeuren, ook deze winter zul-
len we de Elfstedentocht op on-
ze buik moeten schrijven. Het ijs 
is verdwenen, de sneeuw is veran-
derd in regen, het strooizout is op 
en de eerste sneeuwklokjes zijn al-
weer ruimschoots gesignaleerd. Vet 
de schaatsen dus maar weer in, 

want de lente staat voor de deur! 
Alle goede voornemens zijn we al-
weer vergeten en de zomervakantie 
is geboekt. Misschien nog een win-
tersportje om ‘t af te leren maar van-
af dat moment is het toch echt af-
gelopen met de winterpret. Hoogste 
tijd dus om u op te gaan maken voor 
de voorjaarsvoorstelling van toneel-

vereniging O.K.K. De acteurs en ac-
trices van O.K.K. zijn al sinds 3 ja-
nuari weer druk aan het repeteren 
om ervoor te zorgen dat u de len-
te met een gulle lach zult beginnen. 
Op vrijdag 18 en zaterdag 19 maart 
aanstaande speelt O.K.K. in party-
centrum De Meijert in Mijdrecht en 
op 26 maart in de Patrimonium Tuin-

zaal in Amstelveen het hilarische 
stuk ‘Betrapt & Gesnapt’.

Weekend
De familie Verhoeven staat op het 
punt om een lang weekend naar 
Terschelling te gaan. Tijdens het in-
pakken van de koffer heeft de man 
des huizes, Paul, er al weer schoon 
genoeg van als hij de koffer niet 
eens dicht krijgt. Zelfs samen met 
zijn schoonzoon Henk krijgt hij hem 
niet dicht. Zijn vrouw Hannie en 
twee dochters Carla en Willy hebben 
er weer eens veel te veel in gedaan. 
De mannen zijn het er dan ook roe-
rend met elkaar over eens: Waarom 
gaan die vrouwen niet lekker alleen 
op vakantie! Als de vrouw van huis 
is danst de man op tafel... of zoiets. 
Alleen zitten ze wel met een pro-
bleem, nou ja één probleem…zeg 
maar gerust problemen. Hoe druk-
ken Paul en Henk hun snor? Hoe 
krijgt Paul zijn schoonmoeder Ca-
therina weer terug op de trein naar 
Groningen, zij komt immers op het 
huis passen, bovendien is er sowie-
so geen plaats voor vrouwen want 
buurman Pim komt ook op bezoek 
en die heeft een hekel aan vrou-
wen. Misschien kan het vriendje 
van Paul’s jongste dochter Willy de 
mannen helpen. Hij is immers ac-
teur en Karel staat natuurlijk in het 
krijt bij zijn “misschien” aanstaan-
de schoonvader als het om de hand 
van Willy gaat. Het spel is op de wa-
gen als Paul en Henk besluiten het 
op overwerk te gooien, in opdracht 
van hun uiterst strenge bazin me-
vrouw Hogervorst. De mannen heb-
ben er dan ook zin in het is immers 
een waterdicht plan. Wat kan er nou 
helemaal mis gaan? Helemaal niets 
toch...? Krijgen de heren waar ze 
zo reikhalzend naar uitkijken, een 
weekend hengstenbal zonder vrou-
wen? Of worden ze... ?

pauline Slot op bezoek bij 
venen Literair in De Boei
Vinkeveen - Schrijfster Pauline Slot 
verzorgt vrijdag 11 maart een avond 
van Venen Literair in De Boei aan de 
Kerklaan 32. Aanvang 20.00 uur. 
Haar credo is dat zij het belang-
rijk vindt dat een boek een hechte 
compositie heeft die concrete beel-
den bij een lezer oproepen. Een ro-
man die zij heeft geschreven over 
Marietje Hagenaar, die als Maria 
Reyes kortstondig getrouwd is ge-

weest met de Chileense dichter Pa-
blo Neruda, sluit wonderwel aan bij 
het thema van de Boekenweek, dit 
jaar, te weten “Portretten”.
De kosten zijn 7,50 euro voor toe-
gangskaarten die alleen verkrijg-
baar zijn bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht en The Read Shop 
in Vinkeveen, alsmede bij de Open-
bare Bibliotheken in Vinkeveen, 
Mijdrecht en Wilnis.

voorverkoop kaarten revue
Vinkeveen - Scouting Eliboe Vinke-
veen bestaat dit jaar 65 jaar! Daar-
om zullen de leden u laten zien dat 
scouting méér is dan hutten bou-
wen en elkaar door de modder sle-
pen. Op zaterdag 14 mei zullen al-
le leden samen een revue opvoeren. 
Vijf jaar geleden, tijdens haar 60 ja-
rig bestaan, hebben de leden ook 
al een revue opgevoerd, maar in de 
planning staat om dit zeker te over-
treffen! Tijdens deze show in de Am-
stelveense Schouwburg zullen zij la-
ten zien wat ze kunnen. Er zijn dans-

acts, er word gezongen en toneel 
gespeeld. De avond zal in het the-
ma staan van ‘sterren stralen’. Het 
belooft dan ook een stralende voor-
stelling te worden met beginnende 
sterren!
De kaartverkoop vindt plaats op 
vrijdag 18 maart van 19.00 tot 22.00 
en op zaterdag 19 maart van 12.30 
tot 15.00 in het gebouw van Scou-
ting in Vinkeveen. De kaarten zullen 
12,50 euro kosten. Wees er wel snel 
bij, want anders heb je kans dat alle 
goede plekken al weg zijn!

Gezellig carnaval voor 
De Ukkepukkies in Kliekengat

Mijdrecht - Al een paar dagen wa-
ren de kindjes van gastouderopvang 
De Ukkepukkies bezig met carnaval.
Welke jurk zal ik aan doen? 
Welke megaheld zal ik worden? De 
carnavalsnummers werden geoe-
fend en de polonaise hadden ze ook 
snel onder de knie.
Woensdag 2 maart was het dan zo-
ver, het was tijd voor Carnaval !! 
Alle kindjes hadden een verkleed-
setje meegenomen. En om 14.00 uur 
was iedereen dress to impress. De 
één als Spaanse danseres, de an-
der als prinses, zelfs Herman den 
Blijker had een evenbeeld. Opgeto-
gen gingen de kindjes naar het Klie-
kengat waar de sfeer al helemaal in 
de feeststemming was. Alles was 
heel erg leuk versierd en de muziek 
klonk vrolijk rond.
De kindjes keken hun ogen uit en 
al snel waren ze op de dansvloer te 

Workshop Glitterfolie bij 
Cursusproject in De Boei
Vinkeveen - Op woensdag 16 maart 
wordt er van 20.00 tot 22.00 uur een 
workshop Glitterfoli gegeven in De 
Boei aan de Kerklaan 32. Folie geeft 
veel mogelijkheden voor de mooiste 
decoraties. Er wordt gewerkt op kle-
ding; echter ook andere materialen 
zijn uit te proberen. Hierbij kan ge-
bruik gemaakt worden van stansen of 
big shot. Bestaande patronen/figuren 
in de stof kunnen mooi subtiel bena-
drukt of omlijst worden. Een chique 
rand langs een effen jurk/shirt maakt 
er iets moois van. Figuren op kinder-

kleding zijn nog veel sprankelender 
te maken. Er zijn veel mooie kleuren 
en de verwerking is zo gemakkelijk! 
Dus pimp uw bestaande kleding of 
andere voorwerpen. Bewerkte stoffen 
kunnen op 40 graden gewassen wor-
den. De cursuskosten bedragen 17,- 
euro. Inschrijven via www.cursuspro-
ject of bellen 0297-261849. Meene-
men: kleding om te bewerken, ge-
wassen zonder wasverzachter, even-
tueel hout of metaal voorwerp. Pen, 
schaartje/breekmesje, stansen, pon-
sen indien je die hebt.

Workshop kleuranalyse
Wilnis - “Kleur is een belangrijke 
factor voor een jonger en frisser ui-
terlijk. Moe eruit zien en bleek zijn 
heeft vaak te maken met de ver-
keerde kleurkeuze”, vertelt me-
vrouw Carla Dijkstra. Zij is zeer des-
kundig op gebied van kleur en wel-
ke emoties kleur kunnen opwekken 
en is de docente van deze work-
shop “Kleuranalyse”. “Neem een of 
twee shirts mee die je graag draagt 
en een of twee shirts die je gekocht 
hebt en nauwelijks of niet draagt”, 
raadt Carla de cursisten nog aan.
Tijdens de workshop wordt uitvoerig 
ingegaan over de indeling van kleur 
in de diverse seizoenen en kan iede-
re deelnemer aan de hand van doe-
ken kijken en leren wat kleur met 

hem/haar doet. De prijs bedraagt 
slechts 8 euro en u betaalt 5 euro 
aan materiaalkosten, die aan de do-
cent moeten worden voldaan. 

De workshop vindt plaats op maan-
dag 14 maart a.s. van 20.00 tot 22.00 
uur in het gebouw van de Stichting 
‘Paraplu’ aan de Pieter Joostenlaan 
28 in Wilnis.
 
Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’, 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl

vinden. Er werd een liedje met be-
wegingen voor gedaan en de oud-
ste kindjes deden gelijk mee. De 
kleintjes moesten eerst even kij-
ken waar ze waren. Zij bleven veilig 
bij Marianne van de Ukkepukkies. 
Ook werd de polonaise ingezet en 
alle kindjes haakten gezellig in. Bij 
de stoelendans was het één groot 
feest, want rondrennen om stoelen 
heen was wel gaaf.

Daarna even rustig een masker 
gekleurd van o.a. Diddle en Do-
ra. Lekkere limonade en een zak-
je chips maakten het feest toch wel 
voor eenieder een geslaagde mid-
dag. Fem die verkleedt was als kok 
Herman den Blijker won ook nog 
eens de tweede prijs bij de meis-
jes als leukst verkleed kind. De an-
dere kindjes waren hard voor haar 
aan het klappen. Na een leuke en 
spannende middag weer snel naar 
de Ukkepukkies waar het feest nog 
eindigde en alle kindjes aan de gro-
te tafel zaten om patatjes te eten.
Alle Ukkepukkies houden van ge-
zelligheid!!! Bedankt, Huts Gekluts-
te Kliek voor een gezellige middag 
in het Kliekengat.

Wat is de geneeskracht 
van planten en kruiden?
Regio - Woensdagavond 16 maart 
komt mevrouw Ooms op de maan-
delijkse afdelingsbijeenkomst van 
NBvP “Vrouwen van Nu” over de 
mogelijkheden van geneeskracht 
welke planten en kruiden bezitten 
vertellen.
De natuur en natuurgeneeskunde 
zijn niet alleen uit naam nauw met 
elkaar verweven.
Ze hebben ook daadwerkelijk iets 
met elkaar te maken.
De natuur levert ons de belangrijk-
ste ingrediënten om in leven te blij-
ven: voedsel, zuurstof, water en ge-
neeskracht.
Meestal is het zo dat je genees-
krachtige kruiden in je directe om-
geving kunt vinden en dat deze 

kruiden ook passen bij jouw ziekte 
of klacht.
Er staan ook veel planten in onze 
omgeving die van oudsher geschikt 
zijn om te eten.
Planten die de term “onkruid” heb-
ben meegekregen smaken vaak 
verdacht goed en hebben boven-
dien nog een heilzame werking.

Wilt u een avond van NBvP “Vrou-
wen van Nu” afdeling Abcoude-
Baambrugge bijwonen om de sfeer 
te proeven, u bent van harte welkom 
op deze avond in de “De Vijf Bogen” 
aan de Prinses Margrietstraat 10 in 
(1396 JX) Baambrugge.
De zaal gaat om 19.30 uur open. 
Aanvang van de avond is 20.00 uur.

Digitaal fotoboek maken
Wilnis - Bijna iedereen heeft een 
digitale camera en een computer en 
het maken van digitale foto’s is heel 
erg populair en ook bijzonder leuk. 
Met deze combinatie bestaan er erg 
veel prachtige en praktische moge-
lijkheden.
“Het samenstellen van een mooi 
fotoboek op de computer van bij-
voorbeeld uw eigen vakantiefoto’s 
of een speciale dag, een leuk feest, 
de eerste maanden van uw kind of 
kleinkind, is een interessante acti-
viteit met een schitterend product”. 
Aan het woord is Sandra Loog-
man, zelf professioneel fotografe 
en digitaal kunstenares. “Het toe-
voegen van effecten op de foto’s 
in het boek, (bv. zwart-wit, sepia), 
het draaien van foto’s en het plaat-
sen van teksten en dergelijke, geeft 
een prachtig resultaat en is eenvou-
dig toe te passen”, laat Sandra nog 
weten. Zij is docente van een cur-

sus waarin gedurende 2 dagdelen 
wordt geleerd om zelf een prachtig 
digitaal fotoboek samen te stellen 
van de zelfgemaakte foto’s. Meege-
bracht moet worden de digitale ca-
mera en het snoer, en/of een USB-
stick, liefst van 2GB met uw eigen 
foto’s. Aan het eind van de les wordt 
het gemaakte fotoboek op de USB-
Stick geplaatst en kan men thuis 
verder gaan met het fotoboek.
De cursus vindt plaats op de woens-
dagen 23 en 30 maart a.s. van 20.00 
tot 22.00 uur. De kosten zijn 20,00 
euro. 

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl

Zondagmiddag 3 april:
Concert Regiokoor De Ronde venen

Regio - Regiokoor De Ronde Ve-
nen geeft op zondagmiddag 3 april 
a.s. een concert in de R.-K.-kerk Jo-
hannes De Doper in Mijdrecht/Wil-

nis. Op het programma staan wer-
ken van Johann Sebastian Bach en 
zijn tijdgenoten Antonio Vivaldi en 
Jan Dismas Zelenka. De muzika-
le begeleiding wordt verleend door 
het inmiddels vertrouwde NAtio-
naal Symfonisch KAmerorkest (ook 
wel kortweg NASKA genoemd) en 
de algehele leiding is in handen van 
dirigent Gert J. Hans. “Wij zijn bij-
zonder blij dat deze muziekmiddag 
in deze prachtige kerk kan plaats-
vinden. Dankzij de voortreffelijke en 
enthousiaste samenwerking met de 
Stichting Vrienden van het Monu-
ment Johannes de Doper zijn we in 
staat de grote groep muziekvrien-
den en –vriendinnen te ontvangen. 
Het wordt een prachtig concert”, al-
dus voorzitter Roel Rademaker van 
Regiokoor De Ronde Venen. Aan-
vang van het concert is om 15.00 
uur. Op het programma staan: Mag-
nificat in D van J. D. Zelenka (1679-
1745), Kantate BWV 147, Kantate 
BWV 75 en Concert voor hobo en vi-
oolstrijkers BWV 1060 van J.S. Bach 
(1685-1750) en Magnificat RV 610 
van A. Vivaldi (1678-1741).

Toegangskaarten zijn à 16 euro ver-
krijgbaar bij Boekhandel Mondria 
in Mijdrecht, Drogisterij De Bree in 
Vinkeveen en bij de leden van het 
koor.
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Sfeervolle seniorenmiddag 
bij Dansschool Colijn
Uithoorn - Mede door het optreden 
van de Luane Hawaiians werd de Li-
ons-seniorendag 2011 een sfeervol-
le happening. Met nog meer senio-
ren dan vorig jaar, was er wederom 
een recordaantal bezoekers. Het ge-
varieerde programma met onder an-
dere in de pauze een professione-

le dansdemonstratie viel bijzonder 
goed in de smaak bij onze Uithoorn-
se senioren.

Door de prima inzet van Dansschool 
Colijn was het totale programma 
weer een gezellig uitje voor onze 
“gouden” mededorpsbewoners.

Landelijke opschoondag 
in de wijk Westerheul
Vinkeveen - Zaterdag 12 maart is 
de Landelijke Opschoondag. Een 
groot aantal gemeenten organiseert 
acties om zwerfafval op te ruimen. 
In De Ronde Venen steken vrijwilli-
gers in de wijk Westerheul in Vin-
keveen hun handen uit de mouwen.
Stichting Wijkcomité Westerheul 
doet al jaren mee aan de Landelijke 
Opschoondag. Vorig jaar kregen zij 
daarbij hulp van zo’n zeventig men-
sen. Ook dit jaar wil het wijkcomi-
té samen met inwoners en groepen 
van de scouting een deel van Wes-
terheul ontdoen van zwerfvuil. Het 
verzamelpunt voor de actie is het 
speelveld aan de Loopveltweg. Vrij-
willigers kunnen zich daar melden 
om mee te helpen.
Om 10.30 uur geeft wethouder Kees 
Schouten het startsein voor de op-
ruimactie, waarna de vrijwilligers 
met prikkers, zakken en containers 

de wijk intrekken. De gemeente le-
vert de benodigde materialen. Mu-
ziekvereniging Triviant zorgt voor 
muzikale ondersteuning.

Om 12.00 uur wordt de actie op het 
speelveld afgesloten. Alle deelne-
mers krijgen daar een attentie na-
mens de gemeente en het wijkco-
mité.
In het gemeentelijk beleid (wijkge-
richt werken) hecht de gemeente 
eraan dat bewoners samen met ge-
meente en andere partijen de ver-
antwoordelijkheid nemen voor het 
verbeteren van de leefbaarheid in 
eigen straat, buurt en wijk. De be-
woners van Westerheul geven daar 
op deze manier een goede invul-
ling aan. In de komende jaren wil 
de gemeente samen met bewoners 
en andere partijen deze actie ook in 
andere kernen en wijken opzetten.

Gratis toerfietsen bij de 
Uithoornse Wieler Trainings Club

Regio - Afgelopen zondag is het 
toerfietsseizoen gestart. De periode 
dat de schaatsen naar zolder gaan 

en de fiets wordt genomen om van 
het prachtige lenteweer te genieten. 
Ook voor de UWTC, de fietsvereni-

ging in Uithoorn die naast wieler- 
en crosswedstrijden op de baan, 
ook toerfietsen op de weg organi-
seert. Op diverse dagen in de week 
worden in groepsverband clubtoch-
ten op verschillende niveaus verre-
den. Voor leden van de vereniging 
betekent dit gezamenlijke deelna-
me aan recreatieve toertochten, dus 
fietsen in een lekker tempo maar 
zonder wedstrijdelement. Sinds kort 
is het ook mogelijk om zonder lid-
maatschap mee te rijden met de 
vereniging. Een nieuwe insteek van 
deze Uithoornse Wielerclub. 

Vrijblijvend 
Inwoners van Uithoorn en omge-
ving in het bezit van een racefiets 
die nog niet eerder in clubverband 
hebben gereden, kunnen geheel 
vrijblijvend aanpikken bij UWTC. 
Waarschijnlijk bevalt het direct en 
kan aansluiting gezocht worden bij 
de vereniging maar dat is geenszins 
de insteek van dit initiatief. Waar 
het UWTC om gaat is om deelne-

mers op een laagdrempelige manier 
kennis te laten maken met de fiets-
sport én het rijden in verenigings-
verband. Iedere beginnende fietser 
kan wel een beetje hulp gebruiken 
om een blijvende fietser te worden. 
De UWTC is daarbij een prima hulp-
middel, ervaren rijders leren onerva-
ren fietsliefhebbers de kneepjes van 
het rijden in groepsverband. Na drie 
trainingen kunnen de meeste deel-
nemers het doorgaans stevige tem-
po van de groep waarin ze rijden, 
bijhouden en blijken afstanden van 
90 km opeens geen belemmering 
om nog eens op te stappen.
Iedereen die de uitdaging aan wil 
gaan kan zich op zondag of, van-
af april, ook donderdagmorgen om 
9.00 uur melden bij het clubgebouw 
aan de Europarei. Daar wordt dan 
eerst de afstand en de snelheid be-
paald zodat er op eigen niveau kan 
worden gestart. Vaste voorrijders 
leiden de groepen door het groe-
ne hart en zorgen ervoor dat ieder-
een zonder te verdwalen weer op de 
startlocatie terugkeert.

Informatie is te lezen op de site: 
www.uwtc.nl/toer/afdeling/aanmel-
den en meer achtergrondinformatie 
wordt verkregen door contact op te 
nemen met de voorzitter van de af-
deling toer.

Tristan Geleijn wint regio-
kampioenschap namens UWTC
Regio - Op zondag 27 februari is 
het kampioenschap van Uithoorn 
verreden. Onder bijzonder slechte 
weersomstandigheden moesten de 
jeugdrijders van de UWTC het op-
nemen tegen de wielerverenigin-
gen uit de regio. Om 10.00 uur ging 
de groep van 8 en 9 jarige van start 
voor hun 5 ronden op het parcours 
aan de Randhoorn. Tristan Geleijn 
uit Rijsenhout sleepte na een felle 
strijd de overwinning binnen door 
zijn vlijmscherpe eindsprint. Hierna 
was het de beurt aan de 10 en 11 ja-
rige renners voor een wedstrijd over 
10 ronden. Owen Geleijn (de broer 
van..) behaalde hierbij een eervolle 
3e plaats. De wedstrijd van de 12 en 
13 jarige (15 ronden) en de 14 jari-
ge (17 ronden) werd mede door het 
slechte weer een heuse afval race. 
Van de 28 gestarte renners waren 
slechts 18 die de eindstreep haalde. 
Van de UWTC waren gestart: Men-

no van Capel uit Nieuwkoop, Leon 
Buijs uit Aalsmeer, Wesley van Dijk 
en Daniel Wiegmans uit Wilnis (12-
13 jr) en Bart de Veer uit Vreeland 
(14 jr). Na een slopende wedstrijd 
waarbij het complete veld uit elkaar 
geslagen was behaalde Menno een 
9e plaats en Leon een 13e plaats. 
Wesley en Daniel zijn niet gefinisht. 
Bij de groep van 14 jarige waren 
in de laatste bocht voor de finish 
4 renners betrokken bij een ernsti-
ge valpartij waarbij zelfs een renner 
in de naastgelegen sloot belande. 
Twee renners zijn dusdanig gewond 
geraakt dat een bezoek aan een arts 
noodzakelijk was. Bart de Veer bleef 
in deze strijd overeind en werd zeer 
verdienstelijk 4e. 
 
Veteranen 
Zondag 6 maart stond in het te-
ken van de start van het wegsei-
zoen voor de 50+ en 60+ vetera-

nen, op het clubparcours van de 
UWTC in Uithoorn. Als eerste ston-
den de 60+ veteranen aan de start. 
In een voorjaar zonnetje stonden 44 
renners aan het vertrek, waaron-
der vier renners van de UWTC: Leen 
Blom, Nico Fokker, Theo Ouds-
hoorn en Guus Zantingh. Eerst was 
men elkaar even aan het beloe-
ren, maar snel werd er door enke-
le renners een vluchtpoging onder-
nomen, maar er kwamen geen ren-
ners weg uit het peloton. Na 13 ron-
den ontsnapten er toch 2 renners 
uit het peloton en deze namen ge-
lijk een mooie voorsprong, Arie de 
Groot en Harry Kellenaers. Vanuit 
het peloton werd nog hevig gerea-
geerd, maar de twee koplopers ble-
ven buiten schot. Op het moment 
dat iedereen dacht de twee vluch-
ters niet meer terug te zien, waag-
de Hans van Bavel de sprong van-
uit het peloton en overbrugde het 

gat in enkele ronden naar de bei-
de koplopers. De drie renners wer-
den niet meer achterhaald en Hans 
van Bavel won duidelijk voor Arie de 
Groot en Harry Kellenaers. De sprint 
van het peloton, voor de vierde 
plaatst, werd gewonnen door Guus 
Zantingh, de overige UWTC renners 
eindigde in het peloton. Na de ve-
teranen 60+ stonden de veteranen 
50+ aan de start met 42 renners, 
met daarbij de UWTC renners: Gijs 
Kostman, Rene Oudshoorn, Peter 
en Rene Wiebes. Vanuit het vertrek 
werd er gelijk hard gekoerst, wat als 
gevolg had dat er direct een kop-
groep van 9 renners ontstond. Snel 
daarna volgde een groep van 4 ren-
ners. Deze vier renners konden ech-
ter niet bij de 9 koplopers aanslui-
ten. Halverwege de wedstrijd splits-
ten zich 4 renner af van de kop-
groep, met daarbij Gerrit Kleiveld en 
Hans Lap. Deze groep van dertien 
renners werd niet meer achterhaald 
door het peloton. De sprint van de 
viermans kopgroep werd gewon-
nen door Hans Lap voor Gerrit Klei-
veld en Robert Godfroid. Van de vier 
UWTC renners wist niemand zich in 
de prijzen te rijden, maar eindigden 
wel keurig in het peloton.

XCO: Veilig, effectief en 
afwisselend!
Regio - In 45 minuten je hele li-
chaam trainen: conditie, spieren en 
bindweefsel. Je verbrandt calorieën 
en het is de optimale buik/rug wor-
kout. Dit is de XCO workout!
De XCO workouts zijn gericht op 
snel en zo effectief mogelijk resul-
taat. Je spant constant je hele li-
chaam aan om in balans te blijven, 
want het grit in de buis wil door en 
dat moet je tegenhouden. Wanneer 
je de buis beweegt, stimuleer je bij 
de heengaande beweging altijd een 

teruggaande beweging. Dit is ‘Re-
active Impact’. De XCO workout is 
een totaaltraining. De training is ge-
schikt voor iedereen, omdat je zelf 
de maat van de XCO-Trainer kiest. 
Je kunt dus zelf de zwaarte en in-
tensiteit van je training bepalen. 
Lestijden? Kijk snel op: www.am-
stelhof.com/lesrooster. Keer uitpro-
beren? Geen probleem! Meld je aan 
via: www.amstelhof.com/dagpas 
XCO wordt gegeven bij Amstelhof 
Sport & Health Club in de Kwakel.

C1000 sponsort Honk- en 
Softbal Vereniging Thamen

Uithoorn - C1000 Reurings, Zijdel-
waardplein en C1000 Visser, Cen-
trum (Oude Dorp) werken op veel 
terreinen samen. De heren Reurings 
en Visser hebben in Uithoorn twee 
succesvolle C1000 supermarkten 
en zijn er graag voor de lokale ge-
meenschap. Mede daarom hebben 
zij besloten voor de komende 3 jaar 
sponsor te zijn van HSV Thamen.
Visser heeft in september 2010 deel-
genomen aan de sponsor-honkbal-
clinic van HSV Thamen en raakte 
enthousiast over de sport, de trai-
ners en het enthousiasme om hem 
heen. De techniek, tactiek en het 
spel hebben hem meteen gegre-
pen. ‘Na die dag besloot ik met mijn 
collega het sponsorschap van HSV 

Thamen te bespreken. In sport-
sponsoring gaat de meeste aan-
dacht uit naar de grotere sportclubs 
zoals voetbal. Wij kiezen echter be-
wust voor wat kleinere sportvereni-
gingen in de omgeving. Naast Wiel-
rennen en Atletiek hebben we nu 
dus gekozen voor Honk- en Soft-
bal’, aldus Piet Visser. Op HSV Tha-
men hangt vanaf nu dus een spon-
sorbord van beide C1000 vestigin-
gen. Aanleiding voor Dustin Kamper 
(bedrijfsleider van Reurings) en Piet 
Visser, om op de honkbal- en soft-
balclub de handen te komen schud-
den met sponsor van het eerste uur 
en lid van de sponsorcommissie, 
Paul van Bijsterveldt van Quermo. 
Door de steun van C1000 en de an-
dere sponsoren kan HSV Thamen 
topsport bedrijven in de top 10 van 
honkbal- en softbalverenigingen in 
Nederland.
Wilt u ook meer weten over spon-
sormogelijkheden van HSV Tha-
men?  Ga dan naar de volgende site
www.vriendenvanthamen.nl voor 
meer informatie.

Drie counters Nederhorst te 
veel voor Legmeervogels
Uithoorn - Legmeervogels trof in 
het uitduel tegen Nederhorst weer 
een elftal aan dat de verdediging 
had versterkt en hoopte met de 
counter succes te hebben tegen 
Legmeervogels. Nu, dit is een suc-
cesvolle formule geweest. Legmeer-
vogels moest de drie tegentref-
fers incasseren via een snel uitge-
voerde counter. De eerste 45 minu-
ten van dit duel, wat nog mee telde 
voor de tweede periode, was Leg-
meervogels het elftal dat het wed-
strijdverloop bepaalde. Doelman 
Patrick Brouwer van Legmeervogels 
heeft de eerste helft weinig of niets 
te doen gehad. Pas in de 40ste mi-
nuut moest hij echt in actie komen. 
Dit was nadat Dennis Rijbeek een 
aanvaller van Nederhorst binnen het 
16-metergebied onderuit had ge-
trokken. Een strafschop was het ge-
volg van deze overtreding. De straf-
schop wordt feilloos ingeschoten 
en staat Legmeervogels sterk tegen 
de verhouding in met 1-0 achter. In 
de 40 minuten voor de strafschop 

van Nederhorst heeft Legmeervo-
gels een groot aantal kansen ge-
had om al vroeg in de wedstrijd af-
stand te nemen van Nederhorst. De 
doelman van de gasten had niet 
een maar een heel dozijn engeltjes 
op de lat zitten om hem de helpen-
de hand toe te steken. Legmeervo-
gels opereerde veelal via de vleu-
gelspelers Mels Bos en Robin Ous-
soren, helaas waren hun voorzetten 
niet altijd op maat. Wat men bij Leg-
meervogels ook probeerde het wil-
de maar niet lukken. Die keren dat 
de doelman van de gasten gepas-
seerd was stond paal, lat of een me-
de speler van de doelman een tref-
fer van Legmeervogels in de weg. 
In de rust vond vriend en vijand het 
vreemd dat Legmeervogels met zo-
veel kansen toch tegen een achter-
stand aankijkt. 

Aanvallen
Ook in het begin van de 2e helft is 
het Legmeervogels dat met goede 
en snel uitgevoerde aanvallen pro-

beert om de opgelopen achterstand 
te niet te doen. Ook nu weer vele 
kansen voor Legmeervogels maar 
de bal wil er gewoon niet in. Dan 
zo maar uit het niets een snel uit-
gevoerde counter en Legmeervo-
gels kijkt tegen een 2-0 achterstand 
aan. Eigenlijk zou dit niet mogen ge-
beuren. Je kunt en moet proberen 
de achterstand weg te werken maar 
je zal ook moeten blijven opletten in 
de verdediging. Voordat je de aanval 
kiest als verdediger zal je toch ook 
moeten kijken wat je achterlaat. De 
situatie die nu ontstaat, is eigenlijk 
dezelfde als eerder dit seizoen uit 
tegen RKDES. Ook toen was Leg-
meervogels de ploeg die het meeste 
recht had op doelpunten maar ook 
toen vielen de treffers aan de an-
dere kant. Ook met een 2-0 achter-
stand blijft Legmeervogels vechten 
voor een goed resultaat. Dan is er 
zomaar een moment dat de engel-
tjes op de lat boven de Nederhorst 
doelman hem even in de steek la-
ten. Eerst helpen zij hem nog even 

door een inzet van Stefan van Pier-
re uit het doel te houden maar op 
de inzet van Rowan Hogenboom is 
de doelman met zijn engeltjes kans-
loos en staat de 2-1 op het score-
bord. Dan zet Legmeervogels nog 
meer druk naar voren en ontstaat 
er weer een aantal mogelijkheden 
voor Legmeervogels om de 2-2 op 
het scorebord te laten verschijnen. 
Alle Legmeervogels aanhangers jui-
chen al als de inzet van Rinse Ver-
kerk de doelman passeert maar dan 
staat er weer een speler van Neder-
horst die de bal uit het doel weet te 
rammen. 

Proberen
Zijn verre trap naar voren bereikt 
de enige speler van Nederhorst die 
niet in het 16 meter gebied is te vin-
den van de Nederhorst. Deze spe-
ler is vervolgens de schaars aan-
wezige verdedigers van Legmeer-
vogels de baas en scoort de 3-1. 
Dan is het eigenlijk gebeurd. Toch 
blijft Legmeervogels het proberen. 
Er ontstaan toch weer wat kleine 
mogelijkheden maar de echte over-
tuiging is er toch wel uit. Vlak voor 
het eindsignaal van de goedleiden-
de scheidsrechter,  de heer Jong-
bloed, wordt het nog triester voor 
Legmeervogels als er weer uit een 
counter wordt gescoord, 4-1. Dan 
maar op naar het volgende duel. 

Dat is dan aanstaande zondag thuis 
en wel tegen HBC. Dit duel gaat te 
allen tijde door. Immers, de KNVB 
heeft bepaald dat bij afgelasting van 
het grasveld, en dat is het hoofdveld 
van Legmeervogels, verenigingen 
die beschikken over een of meer-
dere goedgekeurde kunstgras-
velden deze verenigingen met het 
standaardelftal zaterdag en zondag 
verplicht zijn om uit te wijken naar 
het kunstgrasveld. Legmeervogels–
HBC begint om 14.00 uur.
Opstelling Legmeervogels: Patrick 
Brouwer, Rigi Graanoogst, Stefan 
van Grieken (82 Carlo Persijn), Fran-
klin Meijerhoven (43 Nick van Schaik), 
Dennis Rijnbeek (72 Bart v.d.Tol),
Yannick v.d.Akker, Mels Bos, Rowan 
Hogenboom, Rinse Verkerk, Stefan 
van Pierre, Robin Oussoren. Doelpunt 
Legmeervogels Rowan Hogenboom.

GEEN 
KRANT
ONTVANGEN?

BEL: 
0297-581698
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Atalante volleybalheren 1 
dippen tegen Smashing ‘72
Vinkeveen - Twee weken na de 
thuiswedstrijd tegen Smashing ’72 
vertrokken de Atalante heren al-
weer naar Diemen voor de uitwed-
strijd tegen Smashing’72. Thuis 
wonnen de mannen, gesponsord 
door A-side Websites en drukwerk, 
nog met een zwaarbevochten 4-0. 
Uit werd het andere koek.
In het begin leek er nog geen vuil-
tje aan de lucht. Atalante (5e) was 
heer en meester op het veld. Er leek 
geen kruid gewassen tegen de Vin-
keveense aanvallers. Zowel op het 
midden, met Robert Hardeman en 
Bas van de Lubbe, als op buiten, 
met Erik Verbruggen, Leonard de 
Jong, Martijn de Vries en Sven Pot-
huizen liep de aanval als een trein. 
Smashing (8e) daarentegen kon de 
draai niet vinden. Ze sloegen veel 
aanvallen uit en het Smashing blok 
kon Atalante niet imponeren. Via 
20-25 en 19-25 stond Atalante in no 
time op een 0-2 voorsprong. Maar 
toen begon de derde set en draai-

den de verhoudingen helemaal om. 
Bijna alles wat fout kon gaan ging 
ook fout bij de Vinkeveners. De pass 
kwam niet meer goed aan bij de 
spelverdeler. De aanvallers hadden 
moeite met scoren. En tijdens de 
vele rommelige situaties die in het 
spel ontstonden, trok Atalante ook 
nog vaak aan het kortste eind. Sma-
shing rook een overwinning en ging 
steeds beter spelen. Uiteindelijk wa-
ren de Vinkeveners niet meer bij 
machte om het tij te keren. Via 25-
10, 25-11 en 15-10 gingen de Am-
sterdammers toch nog met de winst 
aan de haal. 

Een lichtpuntje was dat Atalante-
speler Leonard de Jong door het 
publiek tot ‘man of the match’ werd 
verkozen voor zijn onnavolgba-
re techniek en omdat hij jarig was. 
Komende vrijdag volgt een nieuwe 
kans voor de Atalante heren in de 
Boei, om 21.00 uur tegen de num-
mer 3 SoVoCo.

Atlantis D2 maakt historie
Mijdrecht - Het door Roebeson ge-
sponsorde Atlantis D2 heeft een bij-
zonder goed zaalseisoen gehad. Er 
waren al elf wedstrijden gewonnen 
en er stond er nog een op het pro-
gramma en wel tegen SDO uit Ka-
merik. Het team, dat al kampioen is, 
ging met goede moed naar Kamerik 
om een goed potje korfbal te gaan 
spelen. Het begin viel tegen. In de 
eerste aanval scoorde SDO, de D2 
stond achter!
Dat was in de hele competitie nog 
niet gebeurd. Het duurde dan ook 
niet lang of de D2 scoorde de ge-
lijkmaker. Maar tot schrik kwam 
SDO weer op voorsprong. Gelukkig 
werd ook deze vergissing weer snel 
rechtgetrokken.
Daarna kwam Atlantis een beetje 
op gang en werd er een paar keer 
goed en snel rondgespeeld. Daar 
had SDO geen antwoord op en met 
de rust was de stand dan ook 2-6 
voor Atlantis.
In de rust werd verteld dat Atlan-
tis zijn eigen spel moest spelen, wat 
inhield dat er snel overgespeeld 
moest worden. Het tempo moest 
omhoog.
Alle teamleden hadden dat goed 
begrepen en zodra Atlantis de 
bal had, ging het tempo dan ook 
een stuk omhoog. Dit had als ge-

volg een hoop kansen en een aan-
tal doelpunten. SDO kon nog maar 
een ding: de bal vasthouden en zo 
langzaam mogelijk spelen, want als 
zij de bal hadden kon Atlantis niet 
meer scoren. 

In de laatste minuut van de wed-
strijd gaf het team Suzanne nog 
een kans om te scoren en dat luk-
te ook. Het was voor Suzanne haar 
afscheidswedstrijd omdat ze is ver-
huisd, maar een mooier afscheid 
had de D2 haar niet kunnen ge-
ven. De eindstand van deze wed-
strijd kwam op 2-12 voor Atlantis. 
Dus ook de twaalfde wedstrijd was 
gewonnen. De competitie is afgelo-
pen en de balans kan worden op-
gemaakt. Er zijn twaalf wedstrijden 
gewonnen, 144 keer gescoord en 
er waren 17 tegendoelpunten. Het 
doelsaldo komt daarmee op een 
plus van 127. Dit gebeurt maar heel 
zelden en is echt iets om trots op te 
zijn.
Na de wedstrijd kregen Lieke, Elise, 
Marijn, Zoë, Lisa, Leonie, Suzanne,
Anouk, Max, Luuk, Sander en Thy-
men hun medaille en een oorkonde.
Atlantis D2 wil graag alle toeschou-
wers bedanken voor hun steun tij-
dens alle wedstrijden. Op naar het 
veldseizoen in de tweede klasse.

Atlantis 1 team pakt punten
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
stond alweer de laatste thuiswed-
strijd van het zaalseizoen op het 
programma voor het door Rabobank 
gesponsorde Atlantis 1.
Argus uit Weesp was de tegenstan-
der waarvan in de laatste twee ont-
moetingen onnodig verloren werd. 
Om kans te houden op handhaving 
in de derde klasse moest er gewon-
nen worden van de ploeg uit Weesp, 
die al zo goed als zeker gedegra-
deerd was. Door een goed begin 
was Argus vrij snel gebroken en kon
Atlantis de wedstrijd redelijk mak-
kelijk uitspelen. De punten ble-
ven na een 15-8 overwinning in 
Mijdrecht. Qua niveau moest Atlan-
tis Argus makkelijk kunnen hebben, 
maar de antikorfbalmanier van spe-
len ligt de door Rabobank gespon-
sorde ploeg totaal niet.
Voorgaande wedstrijden tegen Ar-
gus werd er zwak begonnen en 
werden de kansen niet goed afge-
maakt. Hierdoor kreeg Argus de 
geest en kon de ploeg uit Weesp 
boven zichzelf uitstijgen. Dit moest 
Atlantis niet nog eens laten gebeu-
ren en coach Mark van den Brink 
benadrukte dan ook voor de wed-
strijd dat er scherp begonnen moest 
worden. Het advies van de coach 
werd dit keer goed opgevolgd. Na 
tien minuten was de stand al 6-1 in 
het voordeel van de Mijdrechtena-
ren. Wat later volgde ook de 8-1 nog 
voor Atlantis, maar na de tegengoal 
van Argus liep de doelpuntenmachi-
ne toch even vast. Door het antikorf-
bal van de Weespse ploeg moest 
Atlantis geforceerd spelen en ging 
het eigenlijk alleen nog maar om het 
afmaken van de kansen. Dit lukte de 

Mijdrechtse ploeg niet meer, waar-
door de ploegen uiteindelijk met 
een stand van 8-3 op het scorebord 
de kleedkamers in gingen.

Eerste doelpunt
Na rust was het Argus dat het eer-
ste doelput voor haar rekening nam, 
maar Atlantis antwoordde gelukkig 
vrij snel, zodat er bij Argus geen ge-
loof in een goed einde op kon bloei-
en. De aanvallen van Atlantis ble-
ven stroef lopen, maar gelukkig 
zat de verdediging goed dicht. Met 
nog een minuut of twaalf te spe-
len kwam Argus met zeven man te 
staan door een nare blessure. Hier-
door kon de verdediging van Atlan-
tis de ballen makkelijk onderschep-
pen, vaak al voor er een kans was 
voor Argus. Aanvallend bleef het 
moeizaam. Ook de in het veld ge-
brachte wissels Alex van Senten en 
Peter van der Wel konden hier wei-
nig verandering in brengen. Toch 
stevende het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis af op een mak-
kelijke overwinning. 15-8 was de 
stand die na het laatste fluitsignaal 
op het scorebord stond.
De behaalde punten waren hard 
nodig in de strijd tegen degrada-
tie, maar toch zal Atlantis volgen-
de week ook punten moeten pak-
ken om te voorkomen dat de ploeg 
volgend jaar in de vierde klasse uit-
komt. De laatste wedstrijd van het 
seizoen zal gespeeld worden tegen 
DOS in Westbroek, waar thuis met 
12-16 van verloren werd. De Rabo-
bank ploeg zal moeten vechten voor 
haar plaats in de derde klasse, maar 
er zijn nog kansen, dus ze zal er ook 
echt voor gaan.

De twee ‘Johnnen’  stunten 
op een hoog bilj artniveau
Regio - Voor biljartcompetitie De 
Ronde Venen was het afgelopen 
maandag een promotieavond. De 
Schans, thuisspelend, kreeg De Me-
rel-Heerenlux 1 op bezoek. De beide 
Johnnen kopmannen, John Beets 
en John Vrielink, stonden face to 
face in de ontmoeting met een hoge 
verwachting. De slechts 11 beurt-
jes durende partij begon aftastend, 
in de 3e beurt kwam John Beets 
tot een serie van 17. In de 7e beurt 
was de stand 18 om 37 in het voor-
deel van de thuispartij. De 8e en 9e 
beurt leverde 48 punten aan de sco-
re toe. John Vrielink begon zijn draai 
te vinden en antwoordde in beurt 9 
met 22 en beurt 10 met 36 carambo-
les. John Beets zette in de 10e beurt 
8 caramboles neer en maakte ver-
volgens in de 11e beurt met 27 ca-
ramboles zijn partij vol. John Beets 
kwam op 10.909 moyenne uit, ter-
wijl John Vrielink op een mooie 
7.909 eindigde. Teamgenoot Dirk 
van 2e winstpartij tegen Bert Fok-
ker en was goed voor een 5-4 team-
winst. Ton Driehuis en Kees Griffi-
oen brachten door hun winst de 
wedstrijd in balans. APK-Mijdrecht 
3 verloor met 4-5 van De Paddestoel 
3. Hans Bak van de laatstgenoem-
de club was tegen Ramon Alblas in 
slechts 14 beurtjes uit. Jos van Wijk 
won nog net van Martijn Engel. Roy 
van Lith en Roy Leemreize van APK 
3 kwamen tegen Teus Dam en Mi-
chel Bak op winst. Stieva-Aalsmeer 
deed maandag een flinke duit in het 
zakkie. 

Geen hout
De ‘mannen’ bakten er geen hout 
van en Cens 2 verliet triomfante-
lijk met 0-9 winst De Willisstee. De 
Kuiper-van Wijk moest ook onder 
in het zakkie wroeten, alleen Nico 
Koster stond dat niet toe en wist net 
voor de finish Richard van Kolck een 
‘halt’ toe te roepen. Anne Beeker, 
Stephan Vos en Bob Hubenet pak-
ten de resterende punten en gingen 

met 2-7 winst voor hun team Bobs 
Bar huiswaarts. De Merel-Heeren-
lux 3 behaalde een 5-4-tje op De 
Paddestoel 1. Voor Merel 1 waren 
het Hans van Rijn en Cor van Wijk, 
voor De Paddestoelen waren het 
Wijnand Strijk en Bas Ratterman die 
‘het deden’. Dio2 verloor met 4-5 van 
De Springbok 2. Jos Boeijen en Pie-
ter Stokhof hielden voor Dio de eer 
hoog, terwijl voor De Springbok Jan 
van Veen en Piet Slingerland het de-
den. APK-Mijdrecht 2 won met 7-2 
van De Merel-Heerenlux 4. Bobby 
de Boer was voor APK in 18 beur-
ten de beste, Hendrik Versluis en 
Nico Zaal wonnen van respectieve-
lijk Wim v.d. Linden en Donny Beets. 
Benno de Rooij redde voor Merel 4 
de eer door winnend af te sluiten 
op Tom Bos. Cens 1 kwam tegen 
De Merel-Heerenlux 2 tot 5-4. Joop 
Luthart en Vincent Roeleveld kwa-
men voor Cens op winst. Frank Wit-
zand pakte voor Merel 2 de puntjes, 
terwijl Peter Marsen tegen Peter van 
Velsen een remise overeenkwam. 
APK-Mijdrecht 1 won met 5-4 van 
De Kromme Mjidrecht 1. René Ho-
geboom en Jan Peters wonnen met 
het extra punt voor hun team APK. 
Voor de Kromme Mijdrecht waren 
Kees Westkamp en Rienus Lanooy 
de champions. De Vrijheid-Biljart-
makers stonden klein verlies aan De 
Springbok 1 toe, het werd 4-5 voor 
de laatstgenoemde.

Bert Loogman won van John van 
Dam, Nico van Soeren won van Pe-
ter Stam. Voor de Springbok namen 
Hans van Eijk en Peter Mayenburg 
de punten mee naar huis. De Pad-
destoel 2 won met 7-2 van Dio 1. 
Robert Daalhuizen was tegen Gijs 
van der Neut in slechts 13 beurten 
uit.
Jim van Zwieten toonde zijn vorm 
door tegen Herman Turkenburg een 
serie van 21 caramboles neer te zet-
ten, deze serie was met 39.62% de 
hoogste van de week.

Aanmelding voor Assuline 
Turfstekerstoernooi van start
Vinkeveen - Atalante organiseert 
op zondag 29 mei voor het 23e jaar 
het Assuline Turfstekerstoernooi op 
de grasvelden van de Vinken. In-
schrijving staat open voor bedrij-
venteams, stratenteams, vrienden-
teams, volleybalteams, enz, zolang je 
maar met minimaal zes bent. Er zijn 
twee toernooien: het recreatietoer-
nooi voor teams die het leuk vinden 
om een keertje te volleyballen en ge-
zellig een dagje sportief bezig te zijn, 
het Super recreantentoernooi is be-
doeld voor teams met volleybalerva-

ring die niet bang zijn om een ste-
vig potje te volleyballen. Het toernooi 
start om 10.00 uur en zal zo rond 
17.00 uur klaar zijn. Wil je meedoen 
aan één van deze toernooien, neem 
dan telefonisch contact op met Han 
Feddema, tel. 0297-287952 of Yvon-
ne Jansen, tel. 0297-285039 of down-
load het inschrijfformulier via 
www.vv-atalante.nl. 

De kosten zijn 28,- euro per team. 
Aanmelden voor 30 april. Graag tot 
ziens op zondag 29 mei!

Ontknoping korfballers De 
Vinken pas volgende week 
Vinkeveen - In de laatste thuis-
wedstrijd van deze zaalcompetitie 
had De Vinken weinig problemen 
met het IJmuidense DKV. De num-
mer 3 in de poule had in de heen-
wedstrijd beide punten in huis we-
ten te houden. De koplopers in de 
poule waren gewaarschuwd en 
hadden dus wel iets recht te zetten. 
Na een wat stroef begin moest DKV 
De Vinken in alle opzichten voor la-
ten gaan. Een 8-5 ruststand was de 
opmaat voor een tweede helft waar-
in de Vinkeveners geen moment 
meer in de problemen kwamen; 
eindstand 14-9.

Stroeve start
In de Vinkenaanval begonnen als 
vanouds Helene Kroon, Mariska 
Meulstee, Peter Koeleman en Pe-
ter Kooijman. De basisacht van 
Fred Straatman had zichtbaar moei-
te met het felle balgerichte verdedi-
gen van DKV. Nogal wat plaatsfou-
ten werden mede veroorzaakt door 
het armgezwaai van IJmuiden. Eén 
van die eerste plaatsfoutjes bracht 
DKV in de gelegenheid de score te 
openen. 

De Vinken was in deze periode zoe-
kende. Pas in de negende minuut 
liet Peter Koeleman het thuispubliek 
juichen. Na de afvang legde hij met 
een fraaie onehander de 1-1 in het 
gele plastic. Het tweede aanvalsvak 
met Charita Hazeleger, Joyce Kroon, 
Kelvin Hoogeboom en Ruud Ousso-
ren ging voortvarend verder. 

Eerst knalde Rudy Oussoren van af-
stand raak; niet veel later gevolgd 
door een benutte strafworp van 
Charita Hazeleger. Na de 3-2 verzil-
verde Mariska Meulstee een toege-
kende vrije worp, in dezelfde minuut 
geriposteerd door DKV: 4-3. 

De leidsman had zichtbaar moeite 
met het rommelige spel. Nogal wat 
aanvallen werden afgefloten en ge-
volgd door een vrije worp of straf-
worp. De gulle arbiter liet in de twin-
tigste minuut Charita Hazeleger op-
nieuw op de stip plaatsnemen. Zij 
faalde wederom niet. En ook DKV 
kreeg een strafworp toegewezen: 
5-4. 

Een bliksemcombinatie tussen de 
beide Peters resulteerde in een koe-
le treffer van de langste van het 
duo. Kelvin Hoogeboom was suc-
cesvol met een fraaie uitwijkbal en 
Ruud Oussoren knalde zijn tweede 
door de mand: 8-4. Dit leek de rust-
stand te worden, maar de bezoekers 

mochten nog een keer een straf-
worp benutten, zodat DKV nog even 
zicht op een beter resultaat mocht 
houden.

Magere score
Direct na de onderbreking flitste 
Mariska Meulstee langs haar direc-
te opponente. De doorloper leverde 
9-5 op. Twee strafworpen later was 
het 10-6. Voor De Vinken scoorde 
Charita opnieuw. Na de 11-6 van 
topscorer Peter Kooijman en de af-
standstreffer van Mariska Meulstee 
(12-6) brak het IJmuidense verzet. 
DKV werd niet meer gevaarlijk. Na 
12-7 maakte Charita Hazeleger van 
afstand 13-7 en de 13-8 werd door 
Peter Kooijman beantwoord met een 
zeer verdiende 14-8. DKV werd in 
deze fase helemaal zoek gespeeld. 
De eindstand van 14-9 werd bereikt 
door nog eens strafworp voor DKV.
Helaas kon De Vinken niet alle fraai 
gecreëerde kansen in doelpunten 
omzetten, zodat zij met een mage-
re score van veertien op een totaal 
van 249 bleef steken. Eén doelpunt 
minder dan het record uit 2001. Dat 
record moet dan maar in de laatste 
wedstrijd gebroken worden. 

Volgende week speelt De Vinken 
de allesbeslissende uitwedstrijd te-
gen naaste belager Fluks in Noord-
wijk. Fluks volgt De Vinken op één 
punt en haalt bij winst zelf de kam-
pioenstitel binnen. De Vinken moet 
minstens gelijk spelen. De ontkno-
ping volgt.

Laatste kans voor aanmelding:
Kies voor Hart en Sport 2011
De Ronde Venen - Kinderen uit 
groep 5 tot en met 8 van de basis-
scholen kunnen zich nog deze week 
aanmelden voor Kies voor Hart en 
Sport. Kies voor Hart en Sport is een 
project waarbij kinderen kunnen 
kennismaken met negentien ver-
schillende sporten. De eerste sport-
cursussen beginnen op dinsdag 6 
april. Aanmelden kan op 
www.sportinderondevenen.nl. Voor 
meer informatie kan contact worden 
opgenomen met bewegingsconsu-
lent Eva Sanders via telefoon: 06-
20165226 of e-mail: eva.sanders@
sportservicemiddennederland.nl. 

Kennismakingslessen 
Door mee te doen aan Kies voor 
Hart en Sport maken kinderen ken-
nis met verschillende sporten. Al-
le sportcursussen zijn gebundeld in 
een boekje. Dit boekje hebben de 
kinderen uit De Ronde Venen ge-
kregen op school. Het boekje staat 
ook op 
www.sportinderondevenen.nl. Een 
cursus bestaat uit drie tot vijf ken-
nismakingslessen. Kinderen moe-

ten een voorkeur aangeven voor 
drie cursussen en worden bij één 
van deze cursussen ingedeeld. Ie-
dereen ontvangt voor de start van 
de cursussen schriftelijk een beves-
tiging bij welke cursus hij of zij is in-
gedeeld. De kosten bedragen 5 eu-
ro per cursus per kind. 

Aanmelden
Kinderen die willen meedoen aan 
Kies voor Hart en Sport kunnen zich 
digitaal aanmelden op 
www.sportinderondevenen.nl. Kin-
deren 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. 

Meer weten?
Voor meer informatie over Kies voor 
Hart en Sport kan contact worden 
opgenomen met bewegingsconsu-
lent Eva Sanders.
Zij is bereikbaar op telefoon: 06-
20165226 of e-mail: eva.sanders@
sportservicemiddennederland.nl. 

Bridgecursus ‘Bieden en 
Uitspelen’  bij  de ‘Paraplu’
De Ronde Venen - Bridgen is sinds 
een aantal jaren een erg populaire 
sport of een spel, dat door veel men-
sen wordt gespeeld zowel in club-
verband als thuis en altijd in een ge-
zellige en ontspannende sfeer.

Om nog meer plezier uit het bridge-
spel te kunnen halen, organiseert 
de Stichting ‘Paraplu’ de komende 
weken een cursus met enige diep-
gang en specialisme: “Bieden en 
Uitspelen”. “Na deze aansluitende 
bridgecursus zijn de deelnemers in 
staat om bij elke bridgeclub te spe-
len en volop te kunnen meekomen”, 
zegt Sonja Dillions, zelf een uitste-
kend bridge-speelster en docente 
bij deze cursus. “Na deze cursus zal 
ook het thuisbridgen veel meer vol-

doening geven”, vult zij nog aan. Het 
lesmateriaal is volgens het ACOL-
systeem en wordt door de docente 
verstrekt. Deelnemers moeten een 
pen en een schrift meenemen. De 
cursus bestaat uit 5 dagdelen van 
19.30 tot 22.30 uur op de maan-
dagen van 21 maart tot en met 18 
april a.s. De cursuskosten bedragen 
41,00 euro.

Inschrijv en
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl



De Ronde Venen - Zaterdag 5 
maart werd in Amersfoort de twee-
de voorronde gehouden. In alle 
vroegte gingen we op weg want de 
wedstrijd begon al om 8 uur.
Als eerste turnde voor Veenland 
Isa van Loon, Sascha Stam en Puck 
Straver. We begonnen op balk. Dit 
keer deed Puck het een stuk rustiger 
aan en dat beviel wel goed want ze 
turnde een prima oefening. Sascha 
en Isa hadden iets meer moeite. Op 
naar de vloer. Vorige keer waren ze 
allemaal de weg kwijt maar dit keer 
gingen Puck en Sascha de goe-
de kant op. Helaas voor Isa had ze 
een complete black out en wist niet 
meer wat ze moest doen maar ze 
liet zich niet kennen en ging geluk-
kig toch weer verder. Op de sprong 
waren keurige overslagen en ook op 
de brug werden geen grote fouten 
gemaakt. Puck werd 15de Sascha 
17de en Isa 23ste. In de tweede ron-
de turnde Celine de Boer. We be-
gonnen op vloer. Hopen dat de salto 
nu wel zou lukken maar helaas ook 
dit keer weer een salto tot zit. Wel 
jammer want met inturnen lukte het 
wel. Maar goed gauw vergeten en 
op naar sprong. Hier geen een goe-
de sprong met inturnen. Het luk-
te niet. Maar gelukkig waar Celine 
de overslag vandaan haalde weten 
we niet maar het was een goede. In 
de tussenstand stond ze vijfde dus 
nog alle kansen voor een medaille. 
Op naar de brug haar favoriete on-
derdeel en dat liet ze nu zien ook. 
Met een perfecte oefening turnde 
ze zich ruim naar de eerste plaats 
op dit toestel. Als laatste de balk dit 
ging niet helemaal vlekkeloos. 

Wankelingen
Enige wankelingen en met de af-
sprong salto af zagen we bijna er 

weer een tot zit maar ze hield zich 
met wilskracht staande. Bij de prijs-
uitreiking wisten we niet wat we 
moesten verwachten. Een goe-
de brug oefening maar een minde-
re balk dus het kon alle kanten op-
gaan. Maar Celine behaalde een 
mooie 1ste plaatst. 
In de derde ronde hadden we geen 
turnsters maar na een hapje eten bij 
Ikea gingen we door naar de vier-
de ronde. Donya Selim en Naomi 
Bouman turnde in baan 2 en Tanja 
Kamp in baan 1.
Tanja begon op vloer met een su-
per oefening. Ook op de balk turn-
de ze stoïcijns haar oefening . Tij-
dens de training blijft de overslag 
over de pegasus toch een lastig 
ding maar nu op de wedstrijd liet ze 
weer een mooie overslag zien. Ook 
het laatste toestel de brug ging pri-
ma. Tanja behaalde een keurige 
12de plaats. Donya en Naomi be-
gonnen op vloer en dit keer ging 
alles goed. Op naar de sprong. Op 
de laatste training lukte de overslag 
bij Donya niet meer maar nu was 
die gelukkig weer terug. Ook Nao-
mi sprong een mooie overslag al-
leen de jury was het daar niet hele-
maal mee eens. Op de brug hadden 
ze alle twee een mooie oefening tot 
de afsprong. Donya lande helaas op 
een knie en Naomi schrok van zich 
zelf ze zat zo hoog met de salto dat 
ze vergat te landen. Op de balk ging 
het gelukkig wel goed en turnde ze 
alle twee een prima oefening. Bij de 
prijsuitreiking bleek Naomi toch nog 
op de vijfde plaatst geëindigd te zijn 
en Donya werd 22ste  in een groep 
van 40 turnsters een prima presta-
tie. Na een lange dag keerden we 
om 19.00 weer tevreden naar huis. 
Nu afwachten wie zich geplaatst 
heeft voor de finale.

De Ronde Venen - Komende zon-
dag, 13 maart, staat de eerste toer-
tocht van dit jaar van TTC De Merel 
op het programma: de Meije Vlist-
tocht. Deze tocht was de afgelopen 
twee jaren een groot succes, nadat 
de jaren ervoor de tocht werd afge-
last vanwege het slechte weer. De 
Meije Vlisttocht is dit jaar de eerste 
officiële toertocht van TTC de Merel. 
Een tocht waaraan ook niet-leden 
mogen deelnemen. De fietstocht 
gaat door het weidegebied van de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland. 
Vanuit de startlocatie Vinkeveen 
gaan de deelnemers via Woerden-
se Verlaat naar het landelijke Me-
ije. Via Bodegraven komen ze bij de 
Reeuwijkse Plassen met zijn smal-
le fietspaadjes. De route gaat ver-
der via Haastrecht naar Vlist. Daar 
staat in café De Vlist, halverwege de 
tocht, de koffie klaar. Daarna gaat 
de rit weer terug naar huis, via on-
der andere Lopik, IJsselstein, Mont-
foort en Harmelen.

Twee groepen
Er starten twee groepen, een snel-
le en een wat minder snelle groep. 
Iedereen met een racefiets kan dus 
mee. Er zijn vaste voorrijders dus u 
rijdt altijd achter sterke en ervaren 

fietsers. Ideaal om na de lange win-
ter uw fietsconditie weer op te bou-
wen. Natuurlijk draagt u een val-
helm. De afstand van deze tocht be-
draagt 90 km.
De start is om 9.00 uur bij café De 
Schans, Uitweg 1 in Vinkeveen. Le-
den van de Merel en andere fiets-
verenigingen betalen 1,50 euro in-
schrijfgeld. Niet-leden betalen een 
euro meer. Kom in verband met in-
schrijven wat vroeger, zodat we op 
tijd kunnen vertrekken.
Informatie: Margot Kompier (tel. 06-
29204925) of www.ttcdemerel.nl
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Kaartavond 
Hertha
Vinkeveen - Zaterdagavond 12 
maart vindt er een gezellige klaver-
jasavond plaats in de kantine van 
Voetbalvereniging 
Hertha aan de Mijdrechtse Dwars-
weg in Vinkeveen.
De zaal is open om 19.30 uur en 
aanvang van de wedstrijden is om 
20.30 uur.

Fiets-Fit: fietstraining bij 
TTC De Merel
Regio - “Iedereen kan fietsen”, zegt 
Jamie Scharloo, projectmedewer-
ker van de NTFU, de landelijke or-
ganisatie van toerfietsverenigingen. 
“Maar vaak weet je niet hoe je dat 
het beste kunt aanpakken. Of je wilt 
niet direct een racefiets aanschaffen 
zonder te weten of je wel blijft fiet-
sen. Daarom houden we een serie 
fietstrainingen onder de naam Fiets-
Fit. Zo krijg je net dat duwtje in de 
rug dat je nodig hebt.”
“Ik deed altijd aan hardlopen,” ver-
telt Marjan van ‘t Hart uit Wilnis. 
“Door blessures ging dat niet meer. 
Ik kocht toen een fiets. De techni-
sche kneepjes, daar wilde ik wel 
meer van weten. Toen ik de aankon-
diging over Fiets-Fit in De Nieuwe 
Meerbode zag, schreef ik me dan 
ook direct in. Ik vond de zes trai-
ningen heel leuk en vooral ook heel 
leerzaam. Bochtjes draaien en keren 
op een smalle weg zonder je voet op 
de grond te zetten. En dat je niet 
bang hoeft te zijn om in een groep 
te fietsen. Door Fiets-Fit zit ik nu een 
stuk zekerder op de fiets.”

Neveneffect
Fietsvereniging TTC De Merel doet 
vanaf 19 maart weer mee met de 
racefietstrainingen. Volgens Enno 
Steenhuis Geertsema, voorzitter van 
De Merel, is het niet primair de be-
doeling dat de deelnemers daarna 
lid worden van de vereniging. “Al is 
dat natuurlijk een leuk neveneffect,” 
zegt hij. “We willen vooral laten zien 
dat we een fietsvereniging zijn voor 
de hele lokale gemeenschap, waar-
mee we graag onze fietservaring 
delen. De deelnemers herkennen 
zich daar blijkbaar goed in.”

Bewegen
Edwin de Veld fietste vroeger veel, 
maar was er mee gestopt. “Ach, je 
weet hoe dat gaat als je de middel-
bare leeftijd bereikt,” zegt Edwin. 
“Je wilt dan weer meer bewegen. 
Ik wilde buiten iets doen. Fiets-Fit 
was daar uitermate geschikt voor. 
Ik kreeg van de instructeurs allerlei 
adviezen over zaken waar je nooit 

stil bij staat. Vooral op het gebied 
van fietsbeheersing. Wat doe je bij-
voorbeeld als je onverwachts van de 
weg raakt en de berm in fietst? Hoe 
herstel je dat? Ik vond het ook als 
leuk dat je zoveel gezelligheid in een 
fietsgroep kunt hebben.”

Nieuwe fiets
Ans en Johan van Schie gingen sa-
men naar Fiets-Fit. “Omdat Fiets-Fit 
een tijdelijke cursus is, is het goed te 
overzien,” zegt Johan. “Na zes trai-
ningen besluit je wat je wilt doen. 
Ans had nog een fiets van dertig 
jaar oud en ik huurde er een. Die 
heb ik na afloop overgenomen.” Ook 
Ans en Johan zijn zeer enthousiast 
over Fiets-Fit. En ook zij gingen door 
met fietsen. “Ik heb nu zelfs een zo 
goed als nieuwe fiets aangeschaft,” 
vertelt Ans. “Het is de fiets waarop 
Nita van Vliet, zus van de ex-prof 
Teun van Vliet, vorig jaar deelnam 
aan Alpe d’HuZes. Deze door Gazel-
le gesponsorde fiets kon ik voor een 
mooi prijsje overnemen. Nita kwam 
‘m zelfs nog bij mij thuis brengen.”

Gezond
“Het is ontspanning door inspan-
ning,” zegt Jamie Scharloo. “Door 
deelname aan Fiets-Fit werk je aan 
een betere gezondheid, je krijgt 
meer zelfvertrouwen op de racefiets 
en het is ook nog eens erg leuk. En 
dat alles resulteert in een gezonde-
re levensstijl. Wat wil je nog meer?”

Op zaterdag 19 maart start de zes 
weken durende trainingsserie van 
Fiets-Fit. Fiets-Fit maakt deelnemers 
op een laagdrempelige manier ver-
trouwd met het racefietsen.
Aanmelden kan alleen via www.
fiets-fit.nl. Op de site registreer je je 
bij de startlocatie Ed de Haan Fiet-
sen/TTC De Merel.
Deelname aan de zes racefietstrai-
ningen kost 37,50.
Heb je nog geen racefiets? Infor-
meer naar de mogelijkheid om een 
fiets te huren bij je lokale fietshan-
delaar of bij Ed de Haan Fietsen in 
Wilnis.

Fiets met De Merel naar 
Meije en Vlist

Kienen bij Serviam
Uithoorn - Op zaterdagavond 12 
maart organiseert stichting Servi-
am weer een gezellige bingoavond 
in het KNA gebouw Legmeerplein..
De zaal is open vanaf 19.00 uur en 
we beginnen om 20.15 uur.
Op deze avond kunt u weer vele 
mooie en leuke prijzen winnen, of 
als hoofdprijs een van onze beken-
de enveloppen.
De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor het ontwikkelingswerk 
van onze Uithoornse missionaris-
sen. Mocht u nog gedragen kleding 

hebben en deze graag kwijt wilt dan 
kunt u dit brengen bij: Voor Uithoorn
Zaal Du Perronlaan 15, tel 
0297567482
Verhaar Thamerweg 56, tel 0297-
568737
Soppe Troelstralaan 21 tel 0297-
530115
Voor De Kwakel
Verhaar Rozenlaan 27 tel 0297-
560264
Voor Mijdrecht / Wilnis
C. Bakker Veenman 24, tel 0297-
281964

Marathonkaarten in 
Amstelhoek!
Regio - De Buurtvereniging Am-
stelhoek houdt op zaterdag 19 
maart wederom haar klaverjasmara-
thon. Er wordt gekaart van 10 uur ’s 
ochtends tot 10 uur ’s avonds, waar-
bij er mooie prijzen zijn te winnen; 
de zaal is open vanaf ca. 9.30uur.
Ook vindt er een verloting plaats 
met allerlei leuke prijsjes.
De entree bedraagt slechts 7,- 
(waarbij inbegrepen een kopje kof-
fie, ’s middags een broodje en ’s 

avonds een heerlijke kop soep met 
een broodje).
Om deze kaartdag vloeiend te kun-
nen laten verlopen, dient u zich ui-
terlijk donderdag de 17de op te ge-
ven bij mevrouw Martine Baltus-Hij-
man (tel: 0297-214543)
email: martinehijman@hotmail.com 
Meld u zich snel aan, want: 
vol = vol! (en bij 92 deelnemers is de 
zaal ECHT vol!)
Tot ziens op zaterdag 19 maart!

Stepgroep Uithoorn 
binnenkort van start!
Uithoorn - Op zaterdagochtend 26 
maart gaat er in Uithoorn een step-
groep van start. Iedereen die wil 
kennismaken met de step kan vrij-
blijvend meesteppen. Aanmelden 
kan vooraf via www.stepgroepuit-
hoorn.nl 
“… We hopen dat veel inwoners van 
Uithoorn en omgeving (jong en oud) 
wekelijks mee komen steppen. Op 
de step de natuur in, lekker er even 
tussenuit. Een sport die je vaak en 
nagenoeg overal kunt beoefenen. 
Werken aan je conditie of een leu-
ke recreatieve tocht tussen de wei-
landen door en langs het vele water 
wat zich in en om de omgeving van 
Uithoorn bevindt. Steppen is laag-
drempelig, kent weinig blessures en 
is een zeer betaalbare sport om te 
beoefenen….” vertelt Erik Wolbers, 
van de net opgerichte Stepgroep 
Uithoorn.

Steppers gebruiken veel spiergroe-
pen en verbruiken best veel ener-
gie en dat op een geheel indivi-
duele intensiteit. Dat maakt step-
pen breed toegankelijk voor jong 
en oud. Er zijn mensen van 80 jaar 
oud die nog iedere week 15km step-
pen. De step is een perfect vervoer-
middel om in je dagelijkse leven toe 
te passen. Door veel sporters wordt 
steppen gebruikt als aanvulling op 
hardlopen of fietsen. De calorie-
verbranding bij het steppen zit tus-
sen het fietsen en hardlopen in. Ook 
als sport neemt het steppen toe. Er 
worden in Nederland jaarlijks ve-
le tochten en wedstrijden georga-
niseerd door de verschillende step-
groepen en de Nederlandse Auto-
ped Federatie.

Het doel van Stepgroep Uithoorn is 
binnen nu en 12 maanden een re-
creatieve en gezellige groep op de 
step te hebben. Een groep die we-

kelijks gezamenlijk traint op eigen 
niveau. Dus recreatief voor de men-
sen die lekker willen touren en wat 
fanatieker voor de mensen die zich-
zelf sportief willen uitdagen. Wan-
neer nieuwe deelnemers nog geen 
eigen step bezitten kunnen ze zeker 
een eerste keer een step tegen zeer 
lage kosten huren. Wel vooraf aan-
melden zodat een step geregeld kan 
worden. 

De Stepgroep start zaterdag 26 
maart om 10:30 uur net iets bui-
ten Uithoorn bij boerderij ‘Blik op 
de wei’, waar we verzamelen on-
der het genot van een kopje koffie. 
Om 11:00 uur vertrekken we voor de 
eerste steptocht langs De Kromme 
Mijdrecht. Misschien is Stepgroep 
Uithoorn wel iets voor jou! Kom 
langs en step vrijblijvend een keer-
tje mee om het uit te proberen.
Mail even van te voren als je komt 
met steppen@stepgroepuithoorn.
nl. Meer info en aanmelden ook op 
www.stepgroepuithoorn.nl

Tennishal de Ronde Venen organiseert:
Het Rabobank indoor 
toernooi 2011
Mijdrecht – Tennishal de Ronde 
Venen in Mijdrecht is zich aan het 
voorbereiden op alweer de twaalfde 
editie van het open toernooi. Dit jaar 
is het indoor tennistoernooi van za-
terdag 26 maart tot en met zondag 3 
april en voor de veteranen (50+) van 
maandag 28 maart tot en met vrij-
dag 1 april. Inmiddels staat het toer-
nooi niet alleen in de directe om-
geving, maar ook daarbuiten op de 
kaart. 

Tennissen staat centraal tijdens het 
altijd gezellige open toernooi, maar 
er is meer. De gehele toernooiweek 
staat in het teken van Brazilië, met 
de hele week heerlijke hapjes.
Tijdens het toernooi kunt u elke 
avond een heerlijke maaltijd genie-

ten. Op zaterdag 2 april organiseert 
de tennishal een swingende feest-
avond met cocktails en een dj. 

Inschrijven! 
De inschrijving voor het Rabobank 
open indoor is geopend. Inschrijven 
kan in de categorieën enkel, dub-
bel en gemengd dubbel in de speel-
sterktes 3, 4, 5, 6 17+, 7 25+ en 8.

De veteranen 50+ kunnen zich in-
schrijven in de categorieën 5, 6, 7 
en 8. Wacht niet langer en schrijf 
je voor 14 maart in via de website 
www.tennishalderondevenen.nl! 

Kijk voor meer informatie en nieuws 
rondom het op www.tennishalder-
ondevenen.nl 

Turnsters Celine en Naomi 
winnen wederom voorronde

Vanaf zondag 27 maart 9.00 uur
Fietstochten met Blom & 
Blom Fietsexperts in 2011
Regio – Zondag 27 maart a.s. start 
de e eerste fietstocht voor trim-
mers (racefiets) en vervolgens iede-
re zondag daar op volgend. Afstand 
van de ritten rond de 60 km.
Startlocatie in de winkel van Blom 
& Blom fietsexperts Industrieweg 41 
3641 RK Mijdrecht, open vanaf 8.30 
uur, beginnend met een kopje koffie 
of thee. We bespreken dan de route 
en gaan op pad.
We vertrekken precies om 9.00 uur 
en eindigen bij Restaurant Meesters 
Provincialeweg 3 3641 RS Mijdrecht 
.
Deelname is kosteloos.
Wij zijn en worden geen geregi-
streerde fietsclub. Uiteraard zijn 
consumpties onderweg en na af-
loop voor eigen rekening. U rijdt 
voor eigen risico, omdat wij geen 
club zijn is er ook geen verzekering!

Snelheid en verkeersregels
Snelheid waarmee gereden wordt 
is op trimmers niveau, dus absoluut 
geen race snelheden.
Motto: samen uit en samen veilig 
weer thuis. Let op: Alle verkeersre-
gels dienen in acht te worden ge-
nomen. 

Wie zijn er welkom?
Iedereen die van fietsen en gezel-
ligheid houdt. Man, vrouw en jeugd 
vanaf 16 jaar mogen allemaal mee 
doen. U bent welkom, ook als u 
(nog) geen klant bent bij Blom & 
Blom Fietsexperts.

Het doel is om met een aantal men-
sen op een gezellige en gezonde 
manier met fietsen bezig te zijn. 
We zien u graag zondag 27 maart 
voor de begin zomertijd rit. De af-
stand van deze rit is ± 60km. 
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‘Mannen’ van Hertha E3 
winnen van de Vecht E3
Vinkeveen - Eindelijk was het weer 
een zaterdag waarop gevoetbald 
werd.
Na 2 weken vakantie was het nu 
ook wel weer tijd. Al die tijd hadden 
de jongens gezeten met een trauma 
van de wedstrijd tegen Maarssen. 
En nu hadden ze eindelijk de kans 
om zich te revancheren. Met de be-
spreking ook alleen maar gezegd 
dat ze vanaf het eerste fluitsignaal 
de tegenstander onder druk moeten 
proberen te zetten en proberen zo 
snel mogelijk 2 à 3-0 voor te komen 
want dan is de wedstrijd gespeeld. 
Voor de wedstrijd nog even foto’s 
maken van de tenues van Brou-
wer Transport, de veters nog even 
nakijken en wachten op het eer-
ste fluitsignaal. Nou, er stonden er 
een paar in het veld, zo gespannen 
als een boog. En op het moment dat 
de scheidsrechter floot gingen ze 
er vol op. De Vecht had geen schijn 
van kans en binnen 7 minuten was 
de wedstrijd beslist en stond het al 
3-0 voor Hertha. 1-0 Eric, 2-0 Jef-
frey, 3-0 Eric. Er werd uiterst gecon-
centreerd gevoetbald en de Vecht 
kon zich alleen maar beperken tot 
verdedigen. De combinaties vlogen 
over het veld en de een na de ande-
re kans werd benut.

Met de rust stond het dan ook al 10-
0 door doelpunten van Wouter (4-0) 
Eric (5-0, 7-0, 8-0, 10-0) Jeffrey (6-0) 
en Calvin (9-0) 
In de rust wel iedereen weer op 
scherp gezet, want doordat het zo 
goed ging wilde natuurlijk ieder-
een wel scoren, wat resulteerde dat 
bepaalde mensen te veel hun po-
sitie uit het oog verloren en teveel 
gingen pingelen. Dit hielp, want in 
de tweede helft werd er nog een 
schepje bovenop gedaan.
Het werd uiteindelijk een zeer ver-
diende 15-0 door doelpunten van 
Calvin , Eric en 2 x Ivar.
Het 15e doelpunt wordt voorlo-
pig op naam van Wesley geschre-
ven, hun keeper. Wie die maakte is 
de verslaggeverniet bekend, de eni-
ge bal die Wesley kreeg stopte hij, 
wat na een wedstrijd niets doen ook 
heel knap is. Een groot compliment 
voor de hele ploeg, vooral dege-
nen die niet gescoord hebben, want 
doordat zij heel goed op hun posi-
ties bleven spelen kreeg de rest de 
gelegenheid om de ruimte te be-
nutten en te scoren. Volgende week 
weer geen competitie, omdat Loos-
drecht eruit is.
Op 19 maart volgt de kraker in Bus-
sum tegen SDO.

Atlantis C1 haalt ook in de 
zaal kampioenschap binnen
Mijdrecht - Zaterdag 5 maart 
speelde de C1 van korfbalvereni-
ging Atlantis de laatste wedstrijd 
van dit zaalseizoen. Met winst of 
een gelijkspel zouden ze het kampi-
oenschap voor dit zaalseizoen in de 
wacht kunnen slepen. Het kampi-
oenschap was dus heel erg dichtbij 
maar moest nog wel gepakt worden.
Het door Roebeson gesponsorde 

Atlantis C1 had na een succesvol 
verlopen buitenseizoen, een mooie 
uitdaging gekregen om ook in de 
zaal het kampioenschap binnen te 
halen.
Dit mooie voornemen leek al vervlo-
gen na de eerste 2 zaalwedstrijden 
aangezien deze beide verloren wer-
den van respectievelijk De Vinken 
en EKVA. Het team verloor echter 

niet het enthousiasme en de geest-
drift en ging met goede moed door 
om er toch nog een mooi seizoen 
van te maken.
Dit werd beloond en zij wonnen 
vervolgens een aantal wedstrijden 
op rij met hele mooie uitslagen. Het 
team kroop elke week dichter naar 
de top en zelfs een eventueel kam-
pioenschap behoorde ineens weer 

tot de mogelijkheden. Het feit dat 
De Vinken en EKVA, de naaste con-
currenten, hier en daar punten lie-
ten liggen, werkte ook in het voor-
deel van de C1. 

Return
Eind januari was de returnwed-
strijd tegen EKVA en het Roebe-
son team stond zo op scherp dat zij 
geen spaan heel hielden van EKVA 
en ruim wonnen met 10-4. Hierna 
werd de uitwedstrijd tegen De Vin-
ken van heel groot belang maar dat 
gold voor beide teams. Zo werd op 
krokuszaterdag een superspannen-
de korfbalwedstrijd gespeeld die 
in het voordeel van Atlantis beslist 
werd. Deze winst werd mede in de 
wacht gesleept door de geweldige 
invalbeurt van Sander, Amy en Cis-
ka. Ineens had de C1, bestaande uit 
Britt, Echica, Heleen, Jonathan, Jop-
pe, Joyce, Lars, Mark en Rosalie, het 
kampioenschap in eigen hand. Op 
5 maart jl. was er nog één wedstrijd 
te spelen bij Fiducia in Vleuten. Het 
leek even spannend te worden maar 
dat was van korte duur. Het team 
kwam volledig op stoom en was er-
op gebrand om het kampioenschap 
niet uit handen te geven en met een 
eindstand van 8-16 werd dit zaal-
seizoen met een zeer verdiend kam-
pioenschap afgesloten. Samen met 
de vele aanwezige ouders en opa’s 
en oma’s, toog het gelukkige team 
met hun trainers/coaches Sandra 
Gortenmulder en Jimmy de Koning 
naar de Atlantiskantine om daar ge-
huldigd te worden door de interim 
voorzitter van de Jeugdcommissie 
Wilco Kuijlenburg en sponsor Ro-
gier van der Horst. Ook werd er door 
beide heren gespeecht. 
Het team ziet vol vertrouwen het 
komende buitenseizoen tegemoet 
en u bent altijd van harte welkom 
om dit team aan te moedigen bij 
Korfbal Vereniging Atlantis aan de 
Hoofdweg.

Schaatser Henk Regelink 
derde in finale marathon
De Ronde Venen - Voor de vete-
ranen van IJsclub Nooit Gedacht 
was het afgelopen woensdag fina-

leavond voor de marathoncompe-
titie op de Jaap Edenbaan in Am-
sterdam. Als eerste reden de vete-

ranen 2 met op de zevende plek in 
het klassement voor Henk Regelink 
uit Wilnis. Henk reed een heel goe-

de wedstrijd en in de finale was het 
een eindsprint met het volledige pe-
loton. Henk hield zich goed voor-
in en werd uiteindelijk derde ach-
ter Frits Schalij en Henk Portengen. 
Door dit resultaat klom Henk twee 
plaatsen en werd in het eindklas-
sement vijfde met één punt achter 
nummer vier Henk Portengen. Jan 
van der Zon reed ook een goede 
wedstrijd en werd knap zevende en 
in het eindklassement dertiende en 
dat met een half seizoen.
Hierna kwamen de veteranen 3 in 
actie en dat zijn toch altijd wedstrij-
den waar flinke strijd wordt gele-
verd door de vele Nooitgedachters.
Dit keer was Kees Houtman, se-
cretaris van de vereniging, dege-
ne die een puntje pakte in de uit-
slag. Kees werd vijftiende en daar-
achter werd Cor Oudshoorn twintig-
ste. Voor Wouter Veerkamp uit Ko-
kengen die voor het tweede seizoen 
meedeed bij de veteranen 3, was 
het een knap resultaat om als drie-
entwintigste te eindigen.
Aanstaande woensdag wordt er het 
Amsterdamse kampioenschappen 
verreden waaraan alle categorie-
en mee mogen doen, na afloop is er 
een prijsuitreiking en ook wordt hier 
het klassement van de clubcompe-
titie bekendgemaakt en de prijzen 
uitgereikt.

Biljarten D.I.O./De Merel
Driehuis en Van der Meer 
naar de kwartfinale
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van biljartclub D.I.O. en Cafe 
De Merel in Vinkeveen hebben Ton 
Driehuis en Jan van der Meer flink 
uitgehaald door hun partijen over-
tuigend te winnen. Ook door naar 
de kwartfinales gingen Herman Tur-
kenburg, Bert Dijkshoorn ,Theo Va-
lentijn, Anton Berben ,Wim Bakker, 
Jos Boeijen, Eric Brandsteder, Bart 
Hoffmans, Joop Luthart, Harry Ko-
perberg, Ed van Heuven, Richard 
v.an Kolck, Erik Spiering, Maar-
ten Dulmus, Richard Schreurs, Jan 
Eijsker, Jos Lugtigheid en Rob Gels, 
Willem Dokter, Bert van Walraven, 
Henny Hoffmans en Tino van Bem-
melen. Op zondag kwamen daar 

nog bij Mees Brouwer en Bertus van 
Veenendaal. Wim v.d. Linden, Krelis 
van der Linden, Gijs van der Neut, 
Dirk Verdel, Gijs Rijneveld, Jan Pee-
ters, Rene Hoogenboom, Gerry Hoz-
ken, Jan van Veen, Cor v.d.Kraats, 
Dirk-Jan van Barneveld en Hans 
van Ekris waren de verliezers in de-
ze eerst ronde. Geplaatst waren al 
Bram Koning, Nick v.d. Veerdonk, 
Paul Huzemeier en Patrick v.d. Meer. 
Op vrijdag 11, zaterdag 12 en zon-
dag 13 maart zijn de Open Ronde 
Venen librekampioenschappen. Ie-
dereen kan mee spelen. 
Opgeven kan in Cafè De Merel aan 
Arkenpark Mur 43, tel. 0297-263562 
of per mail: thcw@xs4all.nl

Overtuigende winst voor 
voetbalmeiden Hertha C1
Vinkeveen – Dit weekend moesten 
de Hertha C1 meiden thuis tegen ’s-
Graveland C1.
Voor het eerst dit seizoen was de 
voltallige selectie present en na het 
onverdiende verlies van vorige week 
waren de meiden erop gebrand om 
revanche te nemen. Dus met de be-
spreking werd iedereen op scherp 
gezet door Danny Bierman, de suc-
cesvolle coach die eindelijk zijn in-
spanningen beloond ziet worden 

met goed voetbal, en vol overtuiging 
ging iedereen het veld op. ‘s- Grave-
land mocht aftrappen en het duur-
de ongeveer 30 seconden voordat 
de spits 4 man passeerde alsof ze 
er niet stonden en de bal in de goal 
schoot. 0-1
De meiden keken elkaar aan en je 
zag ze denken ‘wat gebeurt er nu’!!
Gelukkig pakten de meiden het 
goed op, werd er na een paar tac-
tische wissels ineens goed gevoet-

bald ’s-Graveland werd op eigen 
veld onder druk gezet, wat resul-
teerde in een paar fraaie kansen. 
Het kon ook niet uitblijven of de 1-1 
viel. Claire die wel vaker een neus-
je voor de goal heeft scoorde, door-
dat Kiana 2 ‘man’ meenam, waar-
door Claire ineens vrij door kon lo-
pen naar het doel en niet twijfelde. 
Er werd de eerste helft niets meer 
weggegeven en de C1 meiden gin-
gen rusten met 1-1. In de rust zijn 

de meiden weer op scherp gezet 
en overtuigd dat ze nu wel voor de 
winst moesten gaan. 

Risico
Dit gebeurde en nu werd ’s-Grave-
land zo onder druk gezet dat eigen-
lijk iedereen probeerde in te schui-
ven. Dan loop je dus het risico dat 
je tegen een counter aanloopt. Die 
kwam er ook en gelukkig dat Am-
ber nu eens niet zo lief was en de 
tegenstander van achter een duw 
gaf, anders was het zeker 1-2 ge-
weest. Dit was wel het moment dat 
het omsloeg. Danny moest eerder 
weg, en had dit beter niet kunnen 
doen, want hij was nog niet weg of 
Imke schoot prachtig de bal van 18 
meter in het kruis, 2-1.
Toen viel er een last van ieders 
schouder, want ineens werd er ge-
voetbald op een manier waar Barce-
lona jaloers op zou zijn. Er werd ge-
tikt, vrijgelopen, weer getikt en nog 
belangrijker, op de goal geschoten. 
Werkelijk prachtig om te zien. Bij 
zo’n prachtige combinatie was het 
weer Claire die scoorde, en de wed-
strijd besliste, 3-1.
Nog was de koek niet op, want 
Hertha bleef voetballen alsof het 
kampioen kon worden.
Na weer een prachtige combinatie 
over rechts was het Danitjsa die in-
schoot, 1-4. En als slagroomtoetje 
op de taart schoot Nancy van bij-
na 25 meter de bal ineens werkelijk 
prachtig over de keeper heen, 5-1.

Wat een wedstrijd!
Het blijkt weer dat de meiden beter 
kunnen voetballen dat ze zelf den-
ken.
Het blijft spannend in de competi-
tie, en Hertha MC1doet volop mee!!

Dubbelslag Atlantis A1
Mijdrecht - Dinsdag 1 maart jl. 
speelde het door van Dam bedrijfs-
diensten gesponsorde Atlantis A1 
de inhaalwedstrijd tegen Tempo A 2. 
In een zeer matige wedstrijd, waar-
in de Mijdrechtenaren bijna de ge-
hele wedstrijd achter stonden, pak-
te de ploeg in de allerlaatste minuut 
alsnog de overwinning en werd dus 
ook de 10e wedstrijd op rij gewon-
nen. Eindstand was 11-10.
Zaterdag 5 maart kwam het op de 
2e plaats staande Fiducia op be-
zoek. Een ploeg waartegen Atlan-
tis het altijd moeilijk heeft, getui-
ge de nipte 11-12 overwinning eer-
der dit seizoen in De Meern. Alle re-
den om in de laatste thuiswedstrijd 
dit zaalseizoen er een ware korfbal-
show van te maken en duidelijk te 
maken dat Atlantis A1 de terech-
te kampioen is. Direct na het eerste 
fluitsignaal kon het publiek al jui-
chen; de eerste poging van afstand 
was raak (Jeroen Korver). Fiducia 
kwam al snel langszij maar het nieu-
we aanvalsvak tilde de stand naar 
3-1 (Goof van Straaten en Sharon 
Moen). De bezoekers klampten aan 
tot 3-3, maar opnieuw brachten 
Sharon en Timo Jongerling de mar-
ge weer naar 2 puntenverschil. De 
aansluitingstreffer bij 5-4 was het 
sein voor Atlantis om even een tus-
senspurt te plaatsen en in no time 
werd het 8-4 (Cynthia Sassen, Timo 

en Goof). Ietwat gemakzuchtig ver-
dedigen van Atlantis gaf Fiducia de 
gelegenheid om te gaan rusten bij 
8-6. Coaches Marijke Pauw en Arie 
Zaal waren tevreden met het ver-
toonde spel Gezien het aantal kan-
sen dat er werd gecreëerd kon het 
niet uitblijven dat er in de tweede 
helft veel doelpunten zouden moe-
ten vallen en de vraag was of Fidu-
cia dit nog lang kon volhouden. Ti-
mo scoorde de 9-6 maar een benut-
te strafworp van Fiducia betekende 
de 9-7.
Atlantis herpakte zich op formida-
bele wijze. Met prachtige doelpun-
ten en wervelende acties werden de 
bezoekers zoek gespeeld en konden 
zij slechts toezien hoe Atlantis met 7 
doelpunten op rij de stand tilde naar 
16-7. Met twee afstandsschoten 
van zowel Fiducia als Atlantis werd 
de eindstand bereikt: 17-8. Ook de 
11e competitiewedstrijd werd dus 
door Atlantis A1/Van Dam gewon-
nen. Vermeldenswaardig is dat ook 
twee van de drie invallers tot sco-
ren kwamen. Doelpuntenmakers 
tweede helft: Sophia van der Horst, 
Robin van ’t Schip, Goof, Sharon, 
Cynthia, Jeroen, Reinout Molenaar 
en Lusanne Meints. De laatste wed-
strijd is in Leiderdorp tegen het on-
deraanstaande Velocitas, een du-
el dat thuis met 20-10 werd gewon-
nen.
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Nieuw hotel aan 
de Groenlandsekade

(Vervolg van voorpagina)

Maandagavond 7 maart presenteerden 
de architecten John Bosch (OeverZaaij-
er architectuur en stedebouw) en Wil-
lem Heyligers (Heyligers design + pro-
jects) op het gemeentehuis in grote lij-
nen het ontwerp van het nieuwe hotel 
dat ongeveer 150 kamers zal gaan om-
vatten. Het ontwerp voorziet in een L-
vormig gebouw, met de hoogste zijde 
gericht naar de vernieuwde rijksweg A2 
– het zakelijke deel - waar uitsluitend 
kamers zijn gesitueerd aan de havenzij-
de (de havenkom) die uitkijken uit over 
de Vinkeveense Plassen. De gevel is hier 
circa 24 meter hoog. De zijfl ank, paral-
lel lopend aan de N201, is lager en heeft 
aan beide kanten uitzicht over het Groe-
ne Hart respectievelijk de plassen en de 
havenkom. Alle kamers hebben een ei-
gen balkon grenzend aan een trapsge-
wijs verspringende, doorlopende gale-
rij waardoor aan de buitenkant de uit-
straling van een cruiseschip wordt ge-
suggereerd. Niet zo gek met zoveel wa-
ter in de buurt! De glazen gevels aan de 
A2 en N201 zijde zijn voorzien van zoge-
heten ‘frittings’ (pixels). Een soort vlak-
ken met witte punten (pixels) opgeno-
men in het glas . Overdag komt licht van 
buiten naar binnen in het gebouw en ’s 
avonds straalt het licht naar buiten. Het 
voorkomt spiegeling van de wand als de 
zon erop schijnt. Het gebouw zelf past 
in dit ontwerpconcept wondermooi in 
het landschap. Het heeft aan een kant 
een geluidwerende wand (dijklichaam) 
als bescherming tegen het verkeers-
lawaai. Anderzijds liggen de kamers 
op de laagste verdieping toch zo hoog 
(ruim vijf meter boven het maaiveld) dat 
er zicht is over de dijk en de N201 heen 
naar het groen. Het hotel krijgt deels 
een zakelijke, deels toeristische func-
tie. Er komen naast vergaderruimten 
ook gemeenschappelijke ruimten op de 
begane grond aan de A2. Aan die zijde 
wordt op de bovenverdieping ook een 
Skybar en fi tnessruimte gerealiseerd. In 
het hotel worden twee restaurants on-
dergebracht, een met het karakter van 
een echt hotelrestaurant, het andere 

als een à la carte versie. Laatstgenoem-
de is ook van buitenaf door niet-ho-
telgasten bereikbaar. Het interieur be-
staat uit overwegend ronde vormen (re-
ceptiebalie, liftschachten, meubels). De 
begane grondlaag heeft een extra ho-
ge plafondhoogte met grote glazen ge-
veldelen waardoor de transparantie van 
het gebouw wordt gewaarborgd. Aan 
de achterkant wordt het pand met een 
enigszins gebogen bouwlaag uitgebreid 
rond een uitstulping van de plas (de 
kom), waarin een haven met aanlegmo-
gelijkheden voor passanten is voorzien. 
Aan een uiteinde komt o.a. een trouw-
kapel (!) met bruidssuite, aan de andere 
zijde ligt het à la carte restaurant terwijl 
de haven zelf wordt omringd door ge-
zellige terrassen, waarbij het geheel een 
‘Mediterraan’ aanzien krijgt (zoals men 
vaak ziet bij klassieke Griekse en Turkse 
kustplaatsjes). Het gebouw wordt voor-
zien van een ondergrondse parkeerga-
rage. Wie de verschillende artist impres-
sions eens bekijkt zal tot de conclusie 
komen dat beide architecten een fan-
tastisch mooi ontwerp naar buiten heb-
ben gebracht. Overigens kunnen aan de 
artist impressions van de architecten 
geen rechten worden ontleend.
Wethouder Lambregts noemde na af-
loop van de presentatie het project een 
schitterende aanwinst voor de gemeen-
te, goed voor de economische ontwik-
keling, goed voor de werkgelegenheid, 
de vrijetijdsector en niet in de laatste 
plaats een forse impuls in de zakelijke 
uitstraling. “De Provincie en Waternet 
zijn in het project gekend en de bouw-
vergunning gaat het traject in,” zo liet zij 
tot slot weten.

Het duurt nog even
“Alvorens het project van start kan gaan 
zijn er nog wel de nodige vooronderzoe-
ken nodig,” laat een woordvoerder van 
de afdeling Ruimtelijke Ordening we-
ten. Daarmee meteen het voorzichti-
ge enthousiasme de kop indrukkend al 
zou er al snel een hotel uit de puinho-
pen herrijzen. “Nee, eerst moet er een 

uitgebreid bodemonderzoek plaatsvin-
den om te zien of de grond niet vervuild 
is. Verder zal er een (verplicht) archeolo-
gisch onderzoek volgen. Maar dat laat-
ste hoeft niet zo lang te duren als er 
geen belangrijke vondsten worden ge-
daan. Omdat de locatie aan de Vinke-
veense plassen grenst aan het Groene 
Hart wordt er tevens een fl ora- en fau-
na onderzoek op losgelaten. En wat te 
denken van externe veiligheid wat even-
eens aanleiding is om te zien hoe vei-
lig de ligging van het hotel is langs de 
A2 en het belangrijke kruispunt met de 
N201. Kortom, er is een heel pakket aan 
onderbouwing nodig alvorens de eer-
ste paal kan worden geslagen. Daar-
naast wijkt het nieuwe pand af van het 
vigerende bestemmingsplan omdat het 
ontwerp hoger uitvalt, namelijk circa 24 
meter hoogte aan de A2 zijde. Dat bete-
kent dat het bestemmingsplan wellicht 
moet worden aangepast. Verder komt er 
een grote parkeerkelder onder het nieu-
we hotel en ook dat brengt consequen-
ties met zich mee.”
De directie van M. Caransa B.V. heeft 
haar plannen al eerder ontvouwd en 
toegelicht aan de voormalige gemeen-
teraad. Afgelopen maandag kwamen 
vertegenwoordigers van de nieuwe raad 
aan de beurt om te worden bijgepraat. 
Ook heeft men een tijd geleden voor di-
rect omwonenden een informatieavond 
georganiseerd waar de plannen zijn ge-
presenteerd. Daar werd in elk geval en-
thousiast gereageerd. Hoewel goed on-
derbouwd en duidelijk gepresenteerd, 
zal het nog wel even de nodige tijd ver-
gen voordat de plannen in daad kunnen 
worden omgezet. Niettemin voorzag 
gemeentelijk projectleider Anne Haga 
dat nog dit jaar de schop de grond in 
kan gaan en dat het project vervolgens 
ruim anderhalf jaar later kan zijn afge-
rond. Gelijk met dat van de omgelegde 
N201. In dat licht gezien zijn alle te ne-
men inspanningen de moeite waard om 
de nieuwe aanwinst (snel) te gaan rea-
liseren en de ondernemer die hiervoor 
zijn nek uitsteekt te omarmen!

Gezicht op de havenkom met terrassen

Waar tot voor kort hotel Golden Tulip Amsterdam Vinkeveen stond 
rest nu alleen nog maar puin.

De galerijen met balkons suggereren de uitstraling van een 
cruiseschip

Ronde vormen en een extra hoge plafondhoogte bevorderen het 
transparante doorzicht van het interieurReceptie met lounchruimte

Impressie van het nieuwe hotel met entree aan de A2-kant




