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GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

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

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

DaalDer 19 • 3641 lK MijDrecht

€ 239.500 K.K. 

Voor InlIchtIngen kunt u terecht bIj:

hofland 182a | Mijdrecht | 0297-28 55 53
mijdrecht@kooplenstra.nl

In de rustige wijk Hofland Zuid staat deze hoekwoning 
met vier slaapkamers op maar liefst 171 m² eigen grond. 
Daalder 19 heeft een doorzon woonkamer van bijna 
8 meter lang en een achtertuin van 12 meter diep op 
het westen. Op de eerste verdieping zijn drie slaap-
kamers en de badkamer met ligbad en aansluitpunt 
voor de wasmachine. Op de zolder is de vierde slaap-
kamer die lekker licht is door twee grote dakramen.
De woning staat aan een rustige straat met aan de 
overzijde bungalows.

Looptrainingen 
voor beginnende en 
gevorderde lopers 

Kijk op: www.amstelhofrunning.nl 

Leren hardlopen?

 www.amstelhofrunning.nl

Start per
18 maart

BEN JIJ
OP ZOEK

NAAR EEN 
LEUKE BAAN?

WWW.INTERSPORTDUO.NL
BEZOEK ONZE WEBSITE:

Financiële Diensten Mijdrecht
Zeker voor uw hypotheek.

INFO@FIDICE.NL

NU 10 JAAR VAST 
VANAF 4.5%!
www.fdmijdrecht.nl

Bezoek ons op

Of zoek contact voor een vrijblijvend gesprek

0297-273037
ADVERTEREN?

IN DE

INfoRmATIE:
✆	0297-581698
✆	06-53847419
✉	VERkoopmIjDREchT@
 mEERboDE.Nl

SPONSOR
KeeS JaN KOedam
vOOR alPe d'HuzeS

KiJK OP www.meeRbOde.Nl

Grieks Restaurant

CorfuCorfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

zaterdag 
10 maart
31 maart

Livemuziek

zaterdag 
10 maart
31 maart

Livemuziek

Amstelhoek - In deze krant is de 
afgelopen tijd uitgebreid aandacht 
besteed aan de kleitransporten door 
de fi rma Kool Grondverzet in Am-
stelhoek richting De Hoef/Kromme 
Mijdrecht. In opdracht van Water-
net (Hoogheemraadschap Amstel, 
Gooi en Vecht) is de klei bestemd 
voor dijkversteviging. Niks mis mee. 
Alleen ging en gaat het op de ma-
nier waarop. Want hoe stond het 
met de vergunningen? Is zowel de 
Provincie als de gemeente ‘hand-
havend’ opgetreden omdat de berg 
klei (ruim 13.000 kuub) er ‘illegaal’ 
lag? Nee! Verordonneerd was dat 
de grond over de weg moest wor-
den afgevoerd vóór half december 
2011. Uitgevoerd? Nee! Al met al 
ontsprong het bedrijf de dans, want 
men bleek volgens de gemeente op 
een klein voorval na niet in overtre-
ding te zijn... En de Provincie maakte 
er zich met een waarschuwing van-
af. Ook was voor een aantal werk-
zaamheden op het terrein en de ka-
de geen adequate vergunning of 
vrijstelling van richtlijnen conform 
de APV vereist om – in dit geval – 
de grond te verplaatsen. Kortom, 
er is het bedrijf niets in de weg ge-
legd om de grond met behulp van 
mobiele grijpers over de Amstel-
kade heen in duwbakkken over te 
slaan en te verschepen via de Am-
stel. Voor de fi rma Kool een succes, 
maar niet voor de plaatselijke infra-
structuur!

Kind van de rekening
Bijgaande foto laat zien hoe het 
dijklichaam en de weg er inmiddels 
bijliggen. Ook de afgekalfde oevers 
zijn een bron van zorg geworden 
en de rietkragen zijn verdwenen. 
De bermen zijn vernield. Verder-
op is de weg bedekt met een sme-
rige laag klei wat een glad wegdek 
veroorzaakt bij nat weer. Dat levert 
gevaarlijke situatie op voor weg-
gebruikers. Bovendien moeten die 
beslist niet met hun wielen naast 
de witte belijning komen. De kade 
is wel erg smal geworden! Water-
net is nota bene zelf verantwoorde-
lijk voor de dijk en wat ermee ge-
beurt. Bewoners aan de Amstelka-
de vragen zich af waarom de cabine 
van de mobiele grijper geblindeerd 
is. Dit komt volgens hen het uit-
zicht van de (zeer jonge) kraanma-
chinist bepaald niet ten goede. En 
is deze wel bevoegd om de grijper 
te bedienen? Dagelijks wordt ‘verse’ 
klei aangevoerd en verscheept. Is 

Amstelkade dupe van 
kleioverslag voor Waternet

dat nog steeds dezelfde klei waar-
over zoveel commotie is geweest 
of andere? Voorts heeft de fi rma 
Kool een 15 meter brede laad- en 
losplaats ingenomen aan de oever. 
Kan dat zomaar? Overigens niets 
nieuws onder de zon want jaren ge-
leden moest dezelfde fi rma een ille-
gaal aangelegde laad- en losplaats 
op last van de gemeente weer ver-
wijderen. Elke keer is het weer prijs 
met dit bedrijf dat bij voortduring 
de uiterste randen van wat mag en 
niet mag overtreedt, maar er wette-
lijk gezien altijd mee wegkomt. In-
tussen is de dijk het kind van de re-
kening geworden.

Nat bedrijventerrein?
De conclusie is dat er enerzijds 
overlast is, waar anderzijds dit ken-
nelijk niet kan worden tegenge-
gaan met maatregelen als ‘hand-

haven’ of wat daarvoor doorgaat en 
intrekken van (milieu)vergunnin-
gen. Sterker nog, die worden ge-
woon door de Provincie verstrekt als 
het bedrijf daarvoor een verzoek in-
dient. Dit proces kan jaren zo door-
gaan. Anders gezegd, Kool Grond-
verzet mag zijn nering uitoefenen 
binnen gestelde kaders, wat die ook 
mogen zijn. Even los van het ge-
schil tussen bewoners, Kool Grond-
verzet (Amstelkring) en de bemoei-
enis van de overheid, zou het dan 
niet eens tijd worden om de impas-
se te doorbreken? Bijvoorbeeld door 
toch de plannen van dat natte be-
drijventerrein uit de kast te halen 
om te zien of dat gerealiseerd kan 
worden aan de oever van de Am-
stel? Bij de voormalige scheepswerf 
van Kup, nu eigendom van Kool, is 
al een kade! Kan die dan niet voor 
dat doel gebruikt worden? Bedrijven 

Grote ongelukken op de Twistvliedschool!
Mijdrecht - Op woensdagochtend 
leek de speelzaal van de Twistvlied-
school wel een ziekenhuis! Veel ge-
wonde kleuters lagen op de grond, 
met een zere knie, arm of gekneus-
de vinger en hadden dringend des-
kundige EHBO-hulp nodig. Geluk-
kig hebben de kinderen van groep 

8 afgelopen weken een groot aan-
tal EHBO-lessen gevolgd en kon-
den hun vaardigheden in praktijk 
gaan brengen. Heel vakkundig wer-
den verbanden gelegd, pleisters ge-
plakt en mitella’s omgeknoopt. De 
kleuters keken kritisch mee of het 
allemaal wel goed ging. 

die aan de Amstelkade zijn gelegen 
kunnen er dan (legaal) gebruik van 
maken, de Amstelkade zelf wordt 
gespaard, bewoners kunnen hun in-
breng hebben bij de realisatie, c.q. 
uitbreiding en zullen daarna wel-
licht minder last hebben van de be-
drijvigheid zoals die nu voor veel on-
vrede en onrust zorgt. Voorts is ligt 
aan de achterkant van het terrein al 
een weg die aansluit op de omge-
legde N201 (De Van Geijnweg). Het 
is weliswaar een idee, maar praat 
er eens over met elkaar. Zo kan het 
niet doorgaan.

Mijdrecht – Een jongeman werd op 
woensdagmiddag 29 februari door 
een man mishandeld. Het slachtof-
fer werd per ambulance naar een 
ziekenhuis gebracht. Rond 17.20 uur 
kreeg de politie de melding dat ie-
mand op de Grondzeiler met een bijl 
op zijn hoofd was geslagen. Agen-
ten gingen ter plaatse en troffen op 
de Viergang twee jongemannen, 
20 en 21 jaar oud en afkomstig uit 
Mijdrecht, aan. De 21-jarige jonge-
man had een bloedende hoofdwond 
en verklaarde door een man met 
een bijl op zijn hoofd te zijn gesla-
gen. De 20-jarige verklaarde vriend 
van het slachtoffer te zijn en getui-
ge te zijn geweest. Het slachtoffer 
werd per ambulance naar een zie-
kenhuis gebracht. Agenten gingen 
naar de nabijgelegen woning van 
de verdachte, een 35-jarige man 
uit Mijdrecht. Hij werd aangehou-
den en naar het politiebureau over-
gebracht. De agenten troffen de ge-
bruikte keukenhakbijl in de woning 
aan. Die werd in beslag genomen. 
Uit een eerste onderzoek bleek dat 
de man onlangs problemen met de 
twee jongemannen had gehad. Ver-
moedelijk was dit de aanleiding tot 
dit confl ict. De politie onderzoekt 
wat er precies is gebeurd.

Jongeman 
mishandeld

Mijdrecht – Een 16-jarige jongen 
uit Mijdrecht is in de nacht van za-
terdag 3 op zondag 4 maart aange-
houden wegens vernielingen. Om-
streeks 04.35 uur kreeg de poli-
tie een melding dat op de Hoofd-
weg een ruit was ingegooid Meteen 
daarop kwam een soortgelijke mel-
ding uit de Drossaardstraat. Agen-
ten gingen er op af en troffen enke-

le vernielde autoruiten aan. In een 
poort achter de Prinses Marijkelaan 
stuitten zij op de verdachte. Die had 
op dat moment een slagvoorwerp in 
zijn handen. 
Later bleek dat van drie auto’s rui-
ten waren ingeslagen. De verdach-
te is aangehouden en overgebracht 
naar het bureau. Zijn moeder is in-
gelicht.

Als afsluiting gingen ze met elkaar 
op de foto. De kleuters wensen de 
kinderen van groep 8 heel veel suc-
ces met hun EHBO-examen. Wat 
de kleuters betreft is iedereen ge-
slaagd!

Autoruiten vernield



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

Gemeentelijke bekendmakinGenOpeninGstijden 
Gemeentehuis:

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

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

afvalbrenGstatiOns

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

servicepunt wOnen, 
welzijn en zOrG

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

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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. de of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
actueel. 

 aanGevraaGde bOuwverGunninG
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

mijdrecht
Ringdijk 2e bedijking 25 Vernieuwen van een loods voor agrarisch gebruik 2010-0618 21-2-2012

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

 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
Amsterdamsestraatweg 1 Melden van brandveilig gebruik Brandveilig W-2012-0106 29-2-2012 
  gebruik 
Leo Dongelmansstraat 13 Brandveilig gebruik van een  Brandveilig W-2012-0096 23-2-2012
 kinderdagverblijf gebruik 
Gein-Noord 77 Vergroten van een woning  Bouwen W-2012-0099 26-2-2012
 met een verdieping 
Koppeldijk 3 Bouwen van een schuur Bouwen W-2012-0101 29-2-2012
Koppeldijk 15 Uitbreiden aan de achterzijde  Bouwen W-2012-0095 23-02-2012
 van de woning 
Winkeldijk 3 en 4 Kappen van bomen en struiken Kappen W-2012-0097 24-2-2012

mijdrecht
Briljant 18 Realiseren van een aanbouw aan  Bouwen W-2012-0104 29-2-2012
 de achterzijde van de woning 
Giselbertstraat 1 Realiseren van een aanbouw  Bouwen
 aan de zijgevel 
Industrieweg 6 Herbestemmen van een Monument  W-2012-0100 27-2-2012
 watertoren Bouwen
  Afwijken be-
  stemming RO 

vinkeveen
Achterbos 58 Gedeeltelijk vervangen  Bouwen W-2012-0102 1-3-2012
 van de woning 
Groenlandsekade 31b Bouwen van een woning Bouwen W-2012-0103 29-2-2012

Wilnis
Amstelkade 49 Vervangen van het hekwerk Bouwen W-2012-0087 27-1-2012 
 rond het stoepgat Monument 
Rietvoorn 16 Plaatsen v/e dakkapel aan het Bouwen W-2012-0098 24-2-2012 
 voorgeveldakvlak van de woning 

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

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

straatnaam aard van het project activiteiten aanvraagnr. verzenddat.
    vergunning

baambrugge
C.P. van der Leestraat 36 Plaatsen van 2 dakkapellen,  Bouwen W-2012-0008 27-2-2012
 uitbreiden van de entreehal en 
 plaatsen van kozijnen op/bij de 
 woning 

mijdrecht
Steven van  Realiseren van een uitbouw Bouwen W-2011-0606 27-2-2012
Rumelaerstraat 50 met kelder 
Vinkeveen
Baambrugse Zuwe Kappen van 5 bomen thv nr. 69,  Kappen W-2012-0094 27-2-2012
(ongenummerd) nr. 119a en nr. 121 
Waverbancken 8 Plaatsen van een dakopbouw Bouwen  W-2012-0072 28-2-2012
 en uitbouw Afwijken be- 
  stemming RO 

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

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

datum evenement locatie activiteit

Zaterdag 7 april v/a 22.00 uur Gekke Beesten tentfeest Weiland naast Gagelweg 3, Versterkt geluid
tot zondag 8 april 04.00 uur.  3648 AV Wilnis
   
Maandag 11 juni t/m vrijdag Avondvierdaagse Wegen in de woonkernen Gebruik van wegen,
15 juni tussen 18.30-22.00 uur Mijdrecht - Wilnis Mijdrecht en Wilnis afsluiting parkeer-
   terrein naast sv 
   Argon, Hoofdweg 
   in Mijdrecht.

Zaterdag 16 juni v/a 21.00 uur Wilde Wijven schuurfeest Gagelweg 5,  Versterkt geluid 
tot zondag 17 juni 05.00 uur   3648 AV Wilnis. 

Zaterdag 30 juni v/a 16.00 uur Vogelvrij Festival Fort Amstelhoek,  Versterkt geluid
tot zondag 1 juli 02.00 uur  1427 AV Amstelhoek.

Zaterdag 4 augustus Water- en loopevenement  Zandeiland 1 en 2 Versterkt geluid
v/a 14.30-21.00 uur Rondje eilanden in Vinkeveen 

Zaterdag 25 augustus Film aan de plas Zandeiland 1 in Vinkeveen Versterkt geluid
v/a 17.00-01.00 uur  

inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via 
telefoonnummer 0297-291671 of 0297-291835.

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

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
 Indien u wilt inspreken over een geagendeerd onderwerp -maximaal 5 minuten per inspreker- kunt u zich aanmel-

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

3. Vaststellen agenda
 Door de fractie D66 is het volgende initiatiefvoorstel ingediend: Harmoniseren winkelsluiting
 Het college heeft tot op heden nagelaten om de winkeltijdenverordening te harmoniseren. Hierbij heeft ze zich laten 

leiden door een passage in het coalitieakkoord. Het is evenwel mogelijk binnen dit kader tot een evenwichtiger en 
eerlijker verordening te komen. D66 heeft daartoe dit initiatief raadsvoorstel opgesteld.

 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vaststelling van de agenda de agendering van het 
initiatiefvoorstel in stemming gebracht.

4. Marickenzijde, raadsvoorstel 0004/12
 Het project Marickenzijde ligt ten noorden van de kern Wilnis en maakt onderdeel uit van het grotere project Maric-

kenland. Het project Marickenzijde is opgedeeld in twee fasen. Voor de eerste fase van Marickenzijde is er een bin-
dend advies dat is voortgekomen uit een in 1994 gesloten samenwerkingsovereenkomst met Verwelius. Voor de ont-
wikkeling van het nieuwbouwproject Marickenzijde moeten reële financiële kaders worden vastgesteld die samen-
hangen met de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. 

5. Uitbreiden uren portefeuille wethouder Spil, raadsvoorstel 0078/11
 In verband met de noodzakelijke intensieve bestuurlijke inzet en daadkracht met meerdere onderwerpen binnen de 

portefeuille van wethouder Spil, wordt voorgesteld de omvang van de portefeuille qua ureninzet uit te breiden van 0,6 
naar fulltime.

6. Sluiting

 aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 8 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 24 februari 2012.

agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 2 februari 2012
4. Akkoordstukken
4a. Verordening Maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen Wet werk en bijstand 2012, raadsvoorstel 

0005/12
 Per 1 januari 2012 zijn gemeenten op basis van de Wet werk en bijstand verplicht een verordening op te stellen over 

de maatschappelijke participatie voor schoolgaande kinderen. In deze verordening wordt slechts een procedureel 
kader gegeven, de verstrekkingen categoriale bijzondere bijstand zoals bedoeld in deze verordening worden vastge-
legd in de beleidsregels.

4b. Vaststellen Integraal Veiligheidsplan 2012-2014, raadsvoorstel 0002/12
 De gemeente De Ronde Venen geeft in het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 haar veiligheidsbeleid voor de ko-

mende drie jaar weer. Het veiligheidsbeleid is ontwikkeld op basis van de evaluatie van het Integraal Veiligheidsplan 
2006-2010, de uitkomst van de veiligheidsmonitor en de regionale en gemeentelijke prioriteiten op het gebied van 
veiligheid.

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering
 Bij de behandeling van de stukken in de meningvormende raad, wordt bepaald of deze als agendapunt op de agen-

da van de besluitnemende raad worden geplaatst.
6. Sluiting

 aGenda verGaderinG cOmmissie inwOnerszaken / samenlevinG 
 12 maart 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: Dhr. R. Kroon
De stukken liggen ter inzage vanaf 2 maart 2012.

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie ad-

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

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Inwonerszaken / Samenleving van 13 februari 2012 
5. Punten voor de raad van 29 maart 2012 
a. Verordening toeslagen en verlagingen Wet Werk en Bijstand 2012 De Ronde Venen en verordening afstemming 

en handhaving 2012 De Ronde Venen, raadsvoorstel 0007/12.
 De WWB is per 1 januari 2012 op een aantal punten aangescherpt om te benadrukken dat de bijstand echt het laatste 

vangnet is. De regels voor jongeren zijn – in aangescherpte vorm – opgenomen in de WWB. De WIJ is ingetrokken. 
Mede vanwege intrekking van de WIJ hebben de genoemde ontwikkelingen consequenties, dit raakt ook de WWB-
verordeningen.

b. Integraal accommodatiebeleid gemeente De Ronde Venen, raadsvoorstel 00../12.
 Het college heeft in het beleidsplan 2011 -2014 ‘Kernachtig verbinden’ als doel gesteld om meer te sturen (regierol) 

op het optimaliseren van het gebruik van onze accommodaties dan op het realiseren van nieuwe accommodaties. 
Dit doel is onderdeel van het op te stellen beleid ‘Accommodaties’ in 2012.

6. Overige punten
a. Onderzoek Rekenkamercommissie naar de subsidiering van Stichting De Baat
 Het onderzoek heeft betrekking op het welzijnsbeleid vanaf 2007 als basis voor de subsidiering aan Stichting De Baat, 

de relatie tussen het welzijnsbeleid en de subsidieverlening aan Stichting De Baat in 2010 en de financiële aspecten 
van de subsidiering aan Stichting De Baat en de bedrijfsvoering van de stichting.

 De effectiviteit en de kwaliteit van de producten van Stichting De Baat zijn geen onderwerp van onderzoek geweest. 
Daarom doet de rekenkamercommissie daar geen uitspraken over.

 De rekenkamercommissie De Ronde Venen hoopt met dit rapport de gemeenteraad voldoende handvatten aan te 
reiken voor verdere kaderstelling op het terrein van subsidieverlening in het algemeen en de subsidierelatie met 
Stichting De Baat in het bijzonder.

b. Buitenaccommodaties sportverenigingen Abcoude.
 De fractie Ronde Venen Belang heeft verzocht over de stand van zaken rond de buitensportaccommodaties Abcou-

de met het college van gedachten te wisselen. Nut en noodzaak van vooral aanleg van kunstgrasvelden wil men aan 
de orde stellen, zo mogelijk leidend tot een raadsvoorstel om tot investering in kunstgrasvelden over te gaan. Behan-
deling van de situatie rondom de velden in Abcoude is noodzakelijk, om de mogelijkheden, om tijdens de zomerpe-
riode de velden aan te passen, niet op voorhand te blokkeren. Daarnaast biedt behandeling het college de mogelijk-
heid nog gerichter de harmonisering van de kosten en kostentoerekening van de buitensportaccommodaties nader 
te beschouwen. Bovenal is van belang dat er duidelijkheid komt voor beide verenigingen. De memo waarin vragen 
van de fractie van Ronde Venen Belang over dit onderwerp zijn beantwoord wordt hierbij betrokken.

7. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van In-

wonerszaken / Samenleving en mededelingen te doen.
8. Sluiting

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

agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie ad-

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

3. Vaststellen agenda
4. Punten voor de raad van 29 maart 2012 
a. Realisatie fietspad oude spoorbaan Vinkeveen, raadsvoorstel 0006/12.
 Een recreatief halfverhard fietspad wordt gerealiseerd op het tracé van de oude spoorbaan tussen Demmerik en 

Demmeriksekade in Vinkeveen. Het tracé is nu een wandelroute. Met de aanleg van het fietspad ontstaat er een ge-
combineerd wandel/fietspad. Twee nieuwe fietsbruggen worden aangelegd. Het beheer en onderhoud van het pad 
en de naastgelegen bermen is voor een periode van 10 jaar gegarandeerd. De kosten zijn begroot op € 258.000 en 
een subsidie van € 100.000 is bij de provincie aangevraagd. 

 Met dit plan wordt het recreatief fietspadennetwerk uitgebreid en beleefbaar gemaakt voor een grotere groep recre-
anten, wordt een natuurdoelstelling gerealiseerd en uitvoering gegeven aan het Convenant Groot Wilnis-Vinkeveen.

5. Overige punten 
a. Bezuinigingsvoorstellen openbaar groen
 In de raad van 2 februari jl is afgesproken om de 12 bezuinigingsvoorstellen groenbeheer in de raadscommissie Pu-

blieke Werken aan de orde te stellen. Het onderwerp wordt besproken aan de hand van de memo van het college 
over de stand van zaken motie D66: stopzetten operatie kaalslag.

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

Publieke Werken en mededelingen te doen.
7. Sluiting



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

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN

 AGENDA VERGADERING COMMISSIE ALGEMENE BESTUURLIJKE ZAKEN / FINANCIËN 
 15 MAART 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 20.00 uur. 
Voorzitter: Mw. J. Vonk-Vedder
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 2 maart 2012.

Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners
 Indien u wilt inspreken -maximaal 5 minuten per inspreker- over een onderwerp waarover deze raadscommissie ad-

viseert, dan kunt u zich aanmelden tot 12.00 uur op de dag van de commissievergadering bij de griffi er via 0297-
291785 of via de email m.degraaf@derondevenen.nl met vermelding van het onderwerp waarover u wilt spreken. Als 

u wilt inspreken op een onderwerp dat op de agenda staat, dan kunt u zich ook op deze wijze aanmelden. U krijgt 
dan het woord als het agendapunt aan de orde komt.

3. Vaststellen agenda
4. Vaststellen notulen commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken van 16 februari 2011 
5. Punten voor de raad van 29 maart 2012 
a. Nota reserves en voorziening, raadsvoorstel nr 00/12
 In december 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de openingsbalans van de nieuwe gemeente De Ronde 

Venen. Hierbij zijn de reserves en voorzieningen van de voormalige gemeenten overgenomen. In de Nota Reserves 
en voorzieningen zijn voorstellen opgenomen tot herschikking van reserves en voorzieningen.

6. Informatieuitwisseling
 De raadsleden wordt de mogelijkheid geboden om actuele onderwerpen aan de orde te stellen op het gebied van Al-

gemeen Bestuurlijke Zaken / Financiën en mededelingen te doen.
7. Sluiting
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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:
redactiemijdrecht@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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

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. 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

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

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

STICHTING 
RECHTSwINkEL

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma 
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde 
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

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

pSyCHOLOGISCHE 
HuLpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe 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), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

zwANGERSCHAp
Maatschap. Verloskundigen  
‘De Ronde Venen’. 7 dagen per week, 
24 uur per dag mobiel bereikbaar 
voor bevallingen en spoedgevallen 
op tel.nr: 06-47556371. Voor minder 
dringende zaken gelieve kantooruren 
tijden aan te houden. Het spreek-
uur wordt meestal op maandag 
en woensdag gehouden volgens 
afspraak. Voor inschrijven en een 
1ste afspraak maken kunt u gebruik 
maken van het aanmeldformulier op 
onze website:  
www.verloskundigenderondevenen.nl

Mijmeringen

Door Flavoring

Het leven hangt aan elkaar van soms. 
Soms is het leven eerlijk, soms niet. Soms is het leven hard, soms niet. 
Soms maak je vrienden voor het leven en soms kom je mensen te-
gen met wie je tijdelijk iets deelt. Je loopt dan een eindje met elkaar 
op tot het moment komt dat de gedeelde factor weer wegvalt en een 
ieder zijn eigen weg gaat. De gedeelde factor kan zijn school, werk, 
geloof, sport of hobby. En op deze wijze kom je in aanraking met veel 
verschillende mensen. Het kunnen mensen zijn van je eigen leeftijd, 
of met dezelfde opleiding of juist dezelfde hobby. Het maakt niet uit, 
elk mens laat zo zijn eigen indruk achter. Ieder mens verrijkt je we-
reldbeeld.

Deze week, in deze krant ga ik de naam van iemand tegenkomen. Het 
zal me doen terugdenken aan vroeger. Het zal een herinnering zijn 
aan een van die bijzondere mensen met wie ik een tijdlang heb opge-
lopen. Haar naam in een rouwadvertentie, te jong gestorven, soms is 
het leven niet eerlijk. Maar mijn herinneringen aan haar zijn positief, 
zij heeft laten zien wat een kracht er in ieder mens zit. Weinigen zul-
len echt weten hoe zwaar haar strijd was, maar velen zullen hebben 
gezien dat ze heeft gevochten en gestreden. Dit beeld, dit visioen heb 
ik voor ogen als ik aan haar denk. Een liefdevol, warm en sterk per-
soon, een voorbeeld voor allen. 

Een verlies verwerken, rouwen is ook een zware taak. De nabestaan-
den moeten verder, maar hoe? Ik wens iedereen die hiervoor staat 
heel veel sterkte en kracht toe. En soms kunnen alle sterkte betuigin-
gen een klein lichtje in het donker zijn. Zo hoop ik dat de woorden 
van onderstaand gedicht uit een eerdere rouwadvertentie ook een 
klein lichtje mag zijn.

De uitstraling van je aanwezigheid mag nog zo sterk zijn.
Het gaat erom wat er van haar overblijft als zij niet meer aanwezig is.

Je hebt jouw naam in het levenszand geschreven,
maar de golven hebben die nu uitgeveegd.
Men heeft jouw naam in een boom gegrift,
maar de schors zal er ooit afvallen.
Nu wordt jouw naam in het marmer gebeiteld,
maar de steen kan altijd breken.
Maar velen hebben jouw naam in hun hart geborgen
en de tijd zal die eeuwig bewaren!

SOMS

 

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:
- Amstelhoek, Mijdrechtse Zuwe: rood-beigeachtig middelgroot  
 tam konijn.

Gevonden:
- Vinkeveen, Wavervensepad: Zwart-witte kat met witte bef en
 witte sokjes aan voor en achterpoten. Heeft witte vlek op buik.
- De Hoef, Westzijde: Rode kater.
- Mijdrecht, Rozenobel: Cyperse grijs-zwarte kater.
- Uithoorn, Koudenhovenflat: Kater: rood-oranje met witte bef.
 Gestreepte staart en witte poten.
- Mijdrecht, Viergang: Tamme valkparkiet.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Lieve jonge konijntjes.

Themamiddag ‘Braakballen’ 
bij de Woudreus
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert op 14 maart 2012 
van 13.30-15.30 uur een themamid-
dag voor kinderen van 8-12 jaar. Het 
thema is ´braakballen’.  

Als wij ’s avonds lekker in bed krui-
pen, denken we dat de wereld om 
ons heen tot rust komt. Maar niets 
is minder waar. Terwijl wij slapen 
komt het leven van veel dieren juist 
op gang. Wat er ’s nachts zoal om 
ons heen gebeurt, is te ontdekken 
tijdens allerlei activiteiten die NME-
centrum De Woudreus in 2012 aan-
biedt, want dit jaar staat het thema 
‘nachtdieren’ centraal. Er worden 
tentoonstellingen, excursies, thema-
middagen en inloopmiddagen geor-
ganiseerd rondom dit thema. 

Uilen
Uilen gaan ‘s nachts als jij slaapt 
heel stil op jacht. Zou jij willen we-
ten wat de uilen dan allemaal van-
gen en opeten? Op 14 maart is er 

een themamiddag over uilen en 
braakballen. Op deze themamiddag 
kan je dat uitzoeken. We gaan na-
melijk braakballen pluizen! Braak-
ballen heten ook wel uilenballen. 
Uilen (en andere roofvogels) slok-
ken hun prooi in één keer op. Alles 
wat ze niet kunnen verteren komt er 
als braakbal weer uit. In de braak-
ballen vind je dan de botjes, tanden, 
haren enz. Daaraan kan je zien wat 
ze gegeten hebben.
 
Leuk?
Lijkt je dat leuk, kom dan naar de-
ze spannende themamiddag. Als je 
mee wilt doen moet je je voor 12 
maart opgeven bij NME-Centrum 
de Woudreus. De themamiddag kost 
2 euro. Voor meer informatie neemt 
u contact op met Anouk Andreae, 
educatief medewerker NME-Cen-
trum de Woudreus. (0297)273692. 
NME-centrum de Woudreus, Pieter 
Joostenlaan 28A, Wilnis. Telefoon 
(0297)273692

Kim Hoorweg bezorgt 
publiek kippenvel
Mijdrecht - Ondanks dat nog veel 
mensen op vakantie waren, was 
de grote zaal van De Meijert in 
Mijdrecht vrijdagavond gezellig ge-
vuld met kunst- en cultuurliefheb-
bers uit de wijde regio. Onder hen 
bevonden zich mensen die nieuws-
gierig waren naar de negentienja-
rige sensatie Kim Hoorweg, maar 
ook een aantal fans vanaf het eer-
ste uur. “Ik volg haar al vanaf dat 
ze dertien is”, vertelt een vrouw en-
thousiast aan haar buur, terwijl de 
zaal zich aan het vullen is. Ze heeft 
al vroeg een plaatsje op de eerste 
rij weten te bemachtigen en zit vol 
spanning te wachten op wat komen 
gaat. Op het tafeltje voor haar staat 
een fles rosé die ze met haar vrien-
dinnen nog voor de voorstelling al-
vast heeft aangebroken. Haar vrien-
dinnen knikken instemmend met 
haar mee. Ook zij weten hoe goed 
Kim Hoorweg is.
Nadat eerst de zes Houdini’s de 
zaal opwarmden met een vrije jazz-
impressie, verschijnt dan eindelijk 
Kim Hoorweg ten tonele. Ze lijkt erg 
jong naast de rijpe muzikanten die 
haar begeleiding vormen. Het pu-
bliek reageert hierdoor een beetje 
aarzelend met een beleefd applaus, 
maar vanaf het moment dat ze be-
gint te zingen gaat er een rilling 
door de zaal. Kim Hoorweg over-
dondert haar publiek met een loep-
zuivere stem, haar timing en bereik. 
Zo nu en dan neemt ze het woord 
en vertelt ze hoe haar vader, pia-
nist Erik Hoorweg, de jazzklassie-
kers eigenhandig naar arrangemen-
ten heeft omgezet. Ondertussen 
staan de twee trompettisten en de 
saxofonist naast haar tot grote hi-
lariteit van het publiek voortdurend 
te klieren. Ze vertelt hoe ze samen 
naar Parijs gingen voor haar nieuw-
ste nummer, wat jazzlegende Peg-
gy Lee voor haar betekent en hoe ze 
in New York heeft geleerd die num-

mers naar eigen improvisatie te ver-
tolken. 
Niet alleen het alom bekende “Fe-
ver” brengt ze in een nieuw jas-
je, maar ook “Summertime” en “La-
dy be good” zingt ze in een frisse 
setting. Het oogst grote bewonde-
ring in de zaal. De liefde voor mu-
ziek spat in warme klanken van het 
podium en de muzikanten genieten 
zichtbaar van wat ze aan het creë-
ren zijn. Een aantal jongeren heeft 
bij de swingende klanken moeite 
om op de stoel te blijven zitten en 
wipt ritmisch van de ene bil op de 
andere. Ook bij anderen bewegen 
de voeten enthousiast op de maat 
mee, want bij deze muziek zou ei-
genlijk gedanst moeten worden. Het 
applaus na afloop is dan ook over-
weldigend en houdt in een staande 
ovatie lang aan.
“Ik heb er nog kippenvel van”, ver-
telt een vrouw aan haar man, terwijl 
ze samen naar de signeertafel lopen 
waar Kim zojuist heeft plaatsgeno-
men naast haar moeder en mana-
ger Simone Brinkman. Ze kopen de 
nieuwste cd, maar niet eerder dan 
dat ze nog even persoonlijk bedan-
ken voor de fantastische avond. Om 
hen heen wachten meer mensen 
om hetzelfde te kunnen doen. Zon-
der uitzondering heeft iedereen ge-
noten van de muzikale traktatie die 
Kim Hoorweg & The Houdini’s heet.
De volgende avond van Stichting 
Cultura vindt plaats op vrijdag 23 
maart,. Dan vertolken acteur Frans 
van Deursen en het Pavadita Tan-
go String Quartet hun voorstelling 
“Anibal en Astor”, waarin zij u mee-
nemen naar het bruisende nachtle-
ven van Buenos Aires.
Kaarten zijn verkrijgbaar in de voor-
verkoop via www.cultura-drv.nl, 
boekhandel Mondria in Mijdrecht, 
drogisterij De Bree te Vinkeveen en 
De Meijert van Mijdrecht en kosten 
elf euro.

Kunstexpositie: Jezus Verbeeld
Mijdrecht - Tot en met zondag 
8 april is in de Veenhartkerk de 
kunstexpositie ‘Jezus Verbeeld’ te 
zien. Een expositie die al een tijd-
je rondtrekt door Nederland en nu 
in Mijdrecht is te zien. Het gaat om 
22 kunstwerken door 20 kunste-
naars gemaakt. Zij laten op hun ei-
gen manier zien hoe zij tegen de 
persoon Jezus aankijken. Dat levert 
een boeiende en diverse serie wer-
ken op. De expo daagt op deze ma-
nier uit na te denken over een je ei-
gen verbeelding te maken. Een hou-
ten blok met spijkers en doorntak-
ken, een witte tent, een enorm touw 
of een pop in een vreemd wit pak. 
Het zijn slechts een paar voorbeel-
den van deze bijzonder expositie die 
past in de lijdenstijd voor Pasen. 
Tijdens de expo zondagen wordt er 

stilgestaan bij de diverse werken. 
Zondag 11 en 25 maart is er aan-
sluitend aan de dienst een moment 
om met elkaar in gesprek te gaan. 
Dan is er ook ruimte om je eigen ge-
dachten en gevoelens bij de kunst-
werken te delen en verder door te 
praten over de expositie. Op don-
derdag 29 maart is eer een kijk, 
praat, en doe avond rondom ‘Jezus 
Verbeeld’. Tijdens de avond kan ie-
dereen ook zelf creatief aan de slag. 
Met deze kunstexpositie wil de 
Veenhartkerk je utidagen om op 
zoek te gaan naar wie Jezus is. Ie-
dereen is van harte welkom. De 
diensten op zondag beginnen om 
10.30 uur .De Veenhartkerk is te vin-
den aan de Grutto 2a in Mijdrecht. 
Meer informatie vind je op www.
veenhartkerk.nl.

Toneelvereniging O.K.K 
speelt haar voorjaarsstuk!
Mijdrecht - De winter zit er helaas 
weer op en wat balen we met z’n al-
len dat de tocht der tochten niet is 
doorgegaan. Tijd dus om de winter 
achter ons te laten en met een glim-
lach de lente in te gaan. Want waar 
het bij de elfsteden altijd maar weer 
“hopen op” is, kunnen wij van O.K.K 
ieder voorjaar weer met zekerheid 
zeggen ‘It giet oan!’ Dus ook dit 
voorjaar brengt O.K.K weer een hi-
larisch blijspel op de planken: ‘Zo is 
het maar net!?!’
‘Zo is het maar net!?!’ is een hila-
risch blijspel over een vrijgezelle 
man die via contact advertenties op 
zoek is naar de ware liefde. Dit ter-
wijl hij zonder het te weten al tien 
jaar onder één dak woont met de 

ware liefde. Zijn nichtje verzint sa-
men met haar vriendin een ludiek 
plan om de liefde een handje te hel-
pen. Maar ja, tussen het daadwer-
kelijke plan en de uitvoering daar-
van kunnen nog grote verschillen 
op treden, dit met alle vrolijke ge-
volgen van dien. Dus begin de lente 
met een lach en bezoek deze hilari-
sche voorstelling!
Vrijdag 16 maart & zaterdag 17 
maart in Partycentrum De Meijert 
te Mijdrecht. De voorstelling begint 
om 20.00 uur, de zaal is open van-
af 19.30 uur. 
Kaarten zijn aan de deur te verkrij-
gen. Kinderen tot 12 jaar (onder be-
geleiding) 6,-, vanaf 12 jaar 8,- en 
donateurs gratis.

ANBO-KBO bingo
Uithoorn - Op dinsdag 13 maart 
a.s. organiseren de afdelingen Uit-
hoorn-De Kwakel van de ANBO 
en de KBO hun maandelijkse Bin-
gomiddag in Wijksteunpunt Bilder-
dijkhof, Bilderdijkhof 1 te Uithoorn. 
Aanvang 14.00 uur, de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. Gastvrouw is Han-
ny Kampen.

Ook niet ANBO-KBO leden zijn 
van harte welkom op deze gezelli-
ge middag ! Er zijn bijzonder mooie 
prijzen te winnen , bovendien zijn de 
consumpties prettig laag geprijsd. 
Kom eens kijken, doe mee en geniet 
van de leuke sfeer die er op zo’n 
bingomiddag heerst. De toegang is 
gratis!



Dec Ronde Venen - Voor de pol-
der Groot Mijdrecht Noord is in de 
jaren 90 in het kader van plan De 
Venen (1998) een visie ontwikkeld 
waarbij het oostelijk deel natuur zou 
worden en westelijk deel landbouw 
zou blijven. Dit is overgenomen in 
de gemeentelijke Ontwikkelings-
visie van 1998. Na 2000 kwam de 
water(kwaliteits)problematiek beter 
in beeld, is uitvoerig onderzoek ver-
richt en zijn er verschillende oplos-
singsstrategieën ontwikkeld. Geen 
enkele daarvan voldeed echter aan 
alle vooraf gestelde randvoorwaar-
den. Op grond hiervan hebben Pro-
vinciale Staten in juli 2009 besloten 
om door te gaan met de uitvoering 
van de natuuropgave zoals gefor-
muleerd in Plan van Aanpak De Ve-
nen 1998 en Herijkt Plan de Venen 
2007. Dit besluit betekende het re-
aliseren van ca. 395 ha hoogwaar-
dige moerasnatuur in het oostelijk 
deel (GMN-oost). 

Veenribben
Op 28 juni 2010 hebben Provinci-
ale Staten gekozen voor de ‘Veen-
ribbenvariant’ als basis voor het op-
stellen van een inrichtingsplan voor 
GMN-oost. Dit plan hield in het 
aanbrengen een lage kade (veen-
rib), beginnend net boven de kern 
Waverveen, eerst in noordooste-
lijke richting gaand, om vanaf de 
Proostdijerdwarsweg in een rechte 
lijn naar Botshol te lopen. Ten wes-
ten van de veenrib zou het volledig 
moeras moeten worden, ten oosten 
bloemrijk grasland. 

In de loop van 2010 is er een nieuw 
regeerakkoord gekomen met voor-
stellen tot bezuinigingen op de Eco-
logische Hoofdstructuur (EHS), 
waarvan GMN-oost onderdeel uit-
maakt. Deze bezuinigingen noop-
ten tot een herijking van de EHS 
in alle provincies. Vanuit deze lan-
delijke context is in 2011 een nieu-
we begroting nodig gebleken en in 
februari 2011 door Provinciale Sta-
ten vastgesteld. De staten hebben 
hierbij uitdrukkelijk gesteld dat het 
beschikbaar komen van passende 
rijksmiddelen een randvoorwaarde 
is voor het doorzetten van de rea-
lisering van de Veenribbenvariant. 
Anders dient de Veenribbenvariant 
te worden heroverwogen (versobe-
ring). De rijksbezuinigingen op de 
EHS waren zodanig ingrijpend dat 
in de 2e helft van 2011 een start is 
gemaakt met het uitwerken van een 
‘Versoberde Veenribbenvariant’. 

Versoberde variant
De provincie heeft samen met ge-
meente, hoogheemraadschap, Ver-
eniging tot Behoud van Natuurmo-
numenten en een bewonersdele-
gatie een versoberde variant ont-
wikkeld. Hiertoe zijn er in december 
2011 en januari 2012 diverse werk-
sessies geweest. De versoberde va-
riant geeft duidelijkheid over de toe-
komstige inrichting van het oostelijk 
deel, waarbij de natuurdoelen zo 
dicht mogelijk in de buurt komen 
van hetgeen met de Veenribbenva-
riant werd beoogd. 
Het moeras wordt in drie afzonder-
lijke blokken aangelegd (39 ha, 12,9 
ha en 4 ha) op de plaats waar eerst 
een groot aaneengesloten moeras-
gebied was gedacht. Het blok van 
39 ha wordt in de eerste fase ge-
realiseerd en kan als het een suc-
ces is worden uitgebreid met 17,5 
ha. Tussen de blokken, in een ruime 
zone rondom de woningen en in de 
rest van het oostelijk poldergedeel-
te wordt bloemrijk grasland gerea-
liseerd. Waverhoek is het bestaan-
de moerasgebied in de polder. De 
waterkwaliteit laat op dit moment te 
wensen over en er komt vrijwel geen 
vis voor. Om dit te verbeteren wordt 
de doorspoeling aangepast, zodat 
de kwel die in het oostelijk deel bo-

venkomt door het gebied kan stro-
men. 

Vergadering
De drie kort op elkaar liggende 
werksessies, met de stuurgroepver-
gadering van 1 februari jl., waren te 
zien als één procesgang, waarbin-
nen geen consultatie van staten en 
raad nodig was. Er is binnen de (bij-
gestelde) randvoorwaarden geble-
ven van draagvlak, water en bo-
demaspecten, natuurdoelen en be-
schikbaar budget. De stuurgroep 
(inclusief 4 bewoners) van 1 februa-
ri jl. heeft geconcludeerd dat er met 
de voorkeursvariant verder gegaan 
kan worden en het voorstel voor 
Provinciale Staten geschreven kan 
worden. 

Verdere procedure is als volgt: 
9-13 maart: Stuurgroep 
27 maart: GS 
27 maart-9/16 april: gedeputeerde 
bespreekt plan met bewoners 
9 of 16 april: extra commissieverga-
dering provinciale RGW 
23 april: vaststelling door Provinci-
ale Staten De raad zal zo tussen 9 
maart en 23 april worden geinfor-
meerd, nadat de provincie met de 
bewoners heeft gesproken, en het 
voorstel voor de staten definitief is.
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Jongeren Advies Groep doet beroep op raad

Zorg dat skatebanen in Mijdrecht 
en Vinkeveen weer veilig zijn
De Ronde Venen - In een brief aan 
het college van burgemeester en 
wethouders laat de Jongeren Ad-
vies Commissie het college en de 
raad weten dat zijn zich zorgen ma-
ken over de onveilige situatie in en 
rond de skatebanen in Mijdrecht en 
Vinkeveen. In hun brief schrijven zij: 
“ De skatebaan in Vinkeveen – in-
middels twee jaar geleden aan-
gelegd – wordt door verschillende 
groepen jongeren intensief gebruikt 
en dat heeft zijn sporen nagelaten. 
De JAC meent dat de skatebaan 
daardoor op dit moment onveilig is. 
Ook de skatebaan in Mijdrecht is 
aangetast door gebruik. Op ver-
schillende plekken zitten scheuren 
in de ondergrond; tevens zijn som-
mige toestellen verzakt. De JAC wil 
het college adviseren om: 1. de ‘co-
ping’ van de skatebaan in het Zwa-
nenpark van Vinkeveen te vervan-
gen. 2. de ondergrond bij te wer-
ken in het skatepark van Mijdrecht. 
Argumenten: Het is gevaarlijk voor 
gebruiker. Gebruikers, zowel skate-
boarders als bmx-ers en inliners 
blijven haken achter de butsen en 
vallen hierdoor. Het is ook gevaar-

lijk voor gebruikers naast de primai-
re groep. 
Kleine kinderen
Kleine kinderen die de skatebaan 
gebruiken als glijbaan pakken zich 
vast aan deze beschadigde coping 
en halen daarbij hun handen open. 
De huidige coping zit vol butsen. 
Door de butsen die door het gebruik 
zijn ontstaan in de coping is het ri-
sico op ongevallen groter vanwe-
ge de onregelmatige ondergrond. 
Door de butsen die ontstaan zijn in 
de coping begint deze tekenen van 
roest te vertonen; de RVS laag die 
roest normaal gesproken voorkomt 
is weggesleten. Overige oplossin-
gen zoals het opschuren van de co-
ping is geen duurzame oplossing, 
een nieuwe coping wel. 
De beschadigde ondergrond zorgt 
voor valpartijen De ondergrond be-
vat scheuren en gebruikers van het 
skatepark blijven haken in deze 
scheuren wat zorgt voor vervelende 
valpartijen. 

Kanttekeningen: 
De coping zal weer beschadigen. Er 
zijn verschillende soorten coping-

buizen beschikbaar. Elders in Ne-
derland heeft Kickramps (het on-
derdeel van Metaplus, producent 
van speeltoestellen) ook meege-
werkt aan skateparken die inten-
siever worden gebruikt dan de baan 
in Vinkeveen; daar vertoont de co-
ping geen butsen. Door te investe-
ren in een stevigere coping wordt 
een duurzame oplossing gecreëerd. 
Aan het tweede advies zijn geen ri-
sico’s verbonden. Het advies betreft 
slechts het opvullen van gaten of 
scheuren zoals dit ook gebeurt op 
de wegen binnen onze gemeente. 

Communicatie: 
Om het probleem niet alleen te sig-
naleren, maar ook mee te denken 
over een oplossing, heeft de JAC 
inmiddels contact opgenomen met 
Kickramps, het bedrijf dat de skate-
baan heeft aangelegd. Er is hier-
bij gevraagd naar hoe dit probleem 
verholpen zou kunnen worden en 
welke kosten daaraan verbonden 
zijn. Graag vraagt de JAC u om een 
inhoudelijke reactie op het verzoek. 
Uiteraard is zij bereid tot overleg of 
verdere toelichting indien nodig.

Boekpresentatie:

Vinkeveen van Demmerik 
tot Waverveen
De Ronde Venen - Het geschiede-
nisboek over Vinkeveen onder re-
dactie van drs. P.J.J.M. van Wees, 
wordt op 10 april a.s. gepresen-
teerd. Het boek is een uitgave van 
de Stichting Proosdijer Publicaties 
en is getiteld “Vinkeveen, van Dem-
merik tot Waverveen”. Het boek ver-
telt in woord en beeld over de vor-
ming van het landschap, de veran-
deringen daarin door ‘moeder na-
tuur’ en door het ploeteren van ont-
ginners bijna duizend jaar gele-
den. Ook beschrijft het de bewo-
ners in hun werken, bidden en ove-
rig dagelijks leven in vroeger eeu-
wen. Het dorp moderniseerde in de 
vorige eeuw, al ging dit langzaam. 
Uit de twintigste eeuw worden crisis 
en tweede wereldoorlog beschre-
ven. Van na 1945 dateren de nieuwe 
woonwijken, sportvelden, scholen 
en kerken. Er is heel veel gebeurd. 
Het past amper in een boek van en-
kele honderden bladzijden.
Het boek ziet er schitterend uit. Een 
juweel voor uw boekenkast, maar 
vooral ook een genot om inhoude-
lijk kennis van te nemen. Ruim 350 
pagina’s historisch materiaal over 
het veendorp met de zo herkenba-

re lintbebouwing. Een prachtige uit-
gave (formaat 30x22 cm), rijk geïllu-
streerd (in kleur en zwart-wit), met 
een stevige linnen band en fraaie 
stofomslag. Het boek kent een voor-
intekenprijs van 25 euro (dit aanbod 
geldt tot 1 maart a.s.). Enkele hon-
derden voorintekenaars maakten al 
gebruik van dit aanbod. 

Presentatie
De presentatie is in het gebouw van 
Rabobank Rijn en Veenstromen in 

Mijdrecht; de bank is nauw betrok-
ken bij de historische vereniging De 
Proosdijlanden en bij de realisatie 
van dit prachtige nieuwe boek over 
ons plassendorp. Op 10 april stelt 
de Rabobank haar ruimtes voor de 
hiervoor speciaal genodigde gasten 
belangeloos ter beschikking. 
Om 20.00 uur dia avond reikt ver-
enigingsvoorzitter Jaap Meulstee 
de eerste exemplaren uit aan bur-
gemeester Divendal en Rabodi-
recteur Ruud v.d. Vliet. Voorinteke-
naars, die het boek al betaald heb-
ben kunnen hun bestelling afhalen 
in de Oudheidkamer van de histo-
rische vereniging in Dorpshuis De 
Boei in Vinkeveen, op maandag 16 
en dinsdag 17 april (tussen 20.00 en 
22.00 uur), daarna is de bestelling af 
te halen in juwelierswinkel Swaab in 
Mijdrecht. Het boek is natuurlijk ook 
te koop in de diverse boekhandels 
in onze gemeente. De verkoopprijs 
is na 1 april 32,50, nog altijd een 
zeer schappelijke prijs voor de kwa-
liteit die u geboden krijgt. Deze uit-
gave van de Stichting Proosdijer Pu-
blicaties mag in uw boekenkast na-
tuurlijk niet ontbreken. U kunt het 
boek ook bestellen via de website:  
www.proosdijlanden.nl 

Groot moerasgebied wordt 
nu drie kleine moerasjes

Film ‘Son of Man’: 
modern Paasverhaal
Vinkeveen - Onderweg naar Pasen, 
wordt in de 40-dagentijd op don-
derdag 22 maart door PKN De Mor-
genster te Vinkeveen de film Son of 
Man vertoond. Het is een eigentijd-
se film waarin het lijdensverhaal van 
Christus doorklinkt. In het Zuid-Afri-
kaans filmdrama (16+) is het bijbel-
verhaal overgebracht naar de 21e 
eeuw en gesitueerd in de town-
ships. Nooit eerder werd Jezus ge-
speeld door een zwarte acteur. Son 
of Man maakt van de vier evange-
lieën uit het Nieuwe Testament één 
realistisch verhaal over verderf en 

verlossing in het hedendaags Zuid 
Afrika. Nergens komt de actualise-
ring ongeloofwaardig over en toch 
heb je het idee dat de film in bijbel-
se tijden is gedraaid. Alle beken-
de iconen van het lijden van Chris-
tus zijn vertaald naar beelden die zo 
uit het dagelijkse tv- of radionieuws 
zouden kunnen zijn geplukt. Als de 
burgeroorlog een nieuwe fase in-
gaat, wordt uit een eenvoudig ou-
derpaar een goddelijk kind gebo-
ren. Als het kind opgroeit en getui-
ge is van de onmenselijkheden in de 
wereld waarin hij leeft, bieden zijn 

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op vrijdag 16 maart is 
het weer zover, bingo met origine-
le prijzen. Naast de bekende ron-
des met vele prijzen zijn er dit keer 
ook verassende elementen waar-
bij iedereen kans maakt op een leu-
ke prijs. Het thema in de maand 
maart is lente!. De hoofdprijs is dan 
ook een prachtige fiets. We begin-
nen om 20.00 uur en de zaal gaat 
om 19.15 uur open. Het eerste kop-
je koffie is gratis.

beschermengelen hem aan te ont-
snappen naar de hemel. Hij weigert. 
Dit is zijn wereld en hij moet de-
ze wereld redden van het werk van 
duistere machten.
Als volwassen man reist hij naar 
de grote stad voor geweldloos pro-
test. Aan de ernst van het verhaal 
voegt de regisseur fijnzinnige hu-
mor, zang, dans en poëtische beel-
den toe. Een prachtige film die je 
raakt en bij je binnenkomt. Adres: 
Herenweg 253 (in het Ontmoetings-
centrum achter de kerk), zaal open 
19:45, film 20:00, entree gratis. Van 
harte welkom!

Snelheids-
controle
Mijdrecht – In de avond van 
woensdag 29 februari heeft de po-
litie een snelheidscontrole gehou-
den. Van circa 19.45 tot 22.00 uur 
werd op de Provincialeweg gecon-

troleerd. In totaal werd bij 1106 
voertuigen de snelheid gemeten. 
Hiervan waren er 122 in overtreding.

De maximaal toegestane snelheid 
op deze weg is 80 km/u, de hoogst 
gemeten snelheid was 116 km/u. 
Alle overtreders kunnen binnenkort 
hun bekeuring thuis verwachten.



Mijdrecht - Ambachtsbakker de 
Kruyf uit Mijdrecht en omstreken 
is uitgeroepen tot Ambachtsbakker 
van het jaar 2012. Alle Ambachts-
bakkers verspreid door heel Ne-
derland doen jaarlijks mee aan de-
ze wedstrijd. Hierbij worden ze ge-

toetst op de onderdelen uitstraling, 
vriendelijkheid, service, hygiëne, 
presentatie, ondernemerschap en 
kwaliteit. Ambachtsbakker de Kruyf 
scoorde op deze onderdelen gemid-
deld het hoogst. De jury prees voor-
al het ondernemerschap van de fa-

milie de Kruyf. Piet en Marjanne de 
Kruyf zijn al vele jaren bezig het 
bakkersbedrijf uit te breiden en ver-
der op te bouwen. Zoon Peter heeft 
de laatste jaren steeds meer het 
stokje van zijn ouders overgenomen 
en recentelijk heeft dat geleidt tot 
de overname van bakkerij Leonard.
Hierdoor groeide de Kruyf met 3 
winkels en werd er tevens een nieu-
we productielokatie in gebruik ge-
nomen. Zo wordt er dagelijks vers 
brood en gebak gemaakt in de bak-
kerij in Zevenhoven en de bakkerij 
in Wilnis.

Hoogwaardig
Niet alleen aan het produceren van 
kwalitatief hoogwaardige producten 
wordt veel aandacht geschonken, 
ook marketing en winkelondersteu-
ning krijgen de nodige attentie. Zo 
is Rosalie de Kruyf, dochter en zus 
‘van’, het team komen versterken.
Hierdoor wil Ambachtsbakker de 
Kruyf nog meer tijd vrij maken om 
te luisteren naar de medewerkers 
en de klanten. Om zo de dienstver-
lening en kwaliteit constant te ver-
beteren.
De familie de Kruyf reageert verrast 
en blij: ‘Wij zijn al jaren bezig met 
het opbouwen van ons familiebe-
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Gekomen met de dood, 
vertrokken met het leven
De Ronde Venen - Op dinsdag 20 
maart organiseert ‘t Anker, inloop-
huis voor (ex)kankerpatiënten en 
hun partners in Mijdrecht, een bij-
eenkomst met Stichting Les Vaux uit 
Abcoude. Les Vaux organiseert be-
geleidingsweken voor mensen met 
kanker en hun naasten in Frank-
rijk en Nederland, waarbij een pro-
gramma geboden wordt dat bestaat 
uit yoga, massage, creatieve activi-
teiten en gesprekken. Het doel van 
de weken is tot rust komen na de di-
agnose en de soms zeer zware be-
handelingen van kanker en zich be-
zinnen op de toekomst. 

In de bijna 20 jaar van het bestaan 
van Les Vaux hebben heel veel men-
sen door deze weken weer licht-
puntjes in hun leven ontdekt en voor 
velen heeft het hun leven totaal ver-
anderd, zoals blijkt uit een uitspraak 
van een deelneemster: “Gekomen 
met de dood, vertrokken met het le-
ven”. 
Als u wilt ervaren hoe Les Vaux ook 
voor u kan werken bent u van harte 
welkom op 20 maart 14.30 tot 16.30 
uur in Inloophuis ‘t Anker, Hoofd-
weg 85b Mijdrecht (locatie van sv 
Argon). www.inloophuishetanker.nl, 
www.lesvaux.nl

van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

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

NU

toen
Deze week: Vinkeveen, Jachthaven Borger

De Kruyf verkozen tot
ambachtsbakker van het jaar

drijf. Daar komt enorm veel bij kij-
ken. Een bakkersbedrijf is namelijk 
erg complex. Als een van de wei-
nige overgebleven ondernemingen, 
maken we onze eigen producten 
en verkopen deze ook zelf. Je moet 
als bakkersondernemer je aandacht 
verdelen over vele verschillende za-
ken. De ene dag ben je vooral bezig 
recepten te verbeteren en nieuwe 
producten te bedenken, de andere 
dag ben je weer bezig met marke-
ting en winkelinrichting. Dat maakt 
het vak juist enorm leuk en uitda-
gend, maar het duurt ook wel even 
voordat je alles goed op de rails 
hebt. De erkenning die wij en on-
ze medewerkers krijgen met de ti-
tel ‘Ambachtsbakker van het jaar’ is 
natuurlijk prachtig. We zien het echt 
als een kroon op onze harde werk 
van alle jaren. Maar het betekend 
niet dat we nu achterover kunnen 
gaan leunen. We zijn en blijven al-
tijd kritisch en er zullen dus altijd 
verbeterpunten blijven, aldus Peter 
de Kruyf. ‘ 
Om de titel ‘Ambachtsbakker van 
het jaar’ te vieren trakteert de Kruyf 
haar klanten van 8 t/m 17 maart op 
vele lekkere producten. Daarnaast 
wordt er een jaar lang elke maand 
een ‘maand gratis brood’ weggege-
ven en wordt het Polderbrood, een 
specialiteit van de Kruyf, aangebo-
den voor 1,50 per heel brood. De 
aanbiedingen zijn geldig in alle win-
kels van de Kruyf.

Zie voor meer informatie de adver-
tentie in deze krant.

Financieel ruggensteuntje voor 
kopers nieuwbouwwoning

Uithoorn - Op allerlei wijze wordt 
getracht de stagnerende huizen-
markt weer op gang te brengen. Zo-
wel de overheid als private instan-
ties als bijvoorbeeld projectontwik-
kelaars bedenken tal van manieren 
om kopers van een nieuwbouwwo-
ning tegemoet te komen. Met na-
me als die hun bestaande huis nog 
moeten verkopen en dat in deze tijd 
maar moeilijk voor elkaar krijgen. Zo 
heeft UBA Projectontwikkeling BV 
uit Uithoorn in samenwerking met 
woningcorporatie Eigen Haard de 
regeling ‘Prijs Garant Eigen Woning’ 
in het leven geroepen. Het betreft 
een regeling in de vorm van een fi-
nanciële buffer bij de verkoop van 
de bestaande woning wanneer men 
voornemens is een nieuwbouwwo-
ning te kopen.

Hoe werkt het? Projectmanager Jan-
Paul Buis van UBA legt uit: “Een van 
de met ons samenwerkende pro-
jectmakelaars neemt de bestaan-
de woning in de verkoop en bepaalt 
de minimale verkoopopbrengst. Dat 
is de garantiewaarde. Als geduren-
de de afgesproken regeling de ver-
koopprijs van de woning lager uit-
valt dan de garantiewaarde, wordt 
het verschil door de projectontwik-
kelaar bijgepast waardoor men toch 
de garantiewaarde voor de woning 
ontvangt. Als de verkoopprijs hoger 
uitvalt heeft men helemaal geluk, 
want dan is deze ‘overwaarde’ voor 
de eigenaar van de woning. Kortom, 
de eigenaar van de bestaande wo-
ning heeft wél de lusten van de re-
geling, maar niet de lasten. De re-

geling gaat in op het moment dat 
bij de makelaar aan de koopvoor-
waarden van de nieuwe woning op 
Park Krayenhoff is voldaan en ein-
digt een jaar na de oplevering van 
de nieuwe woning. Er is overigens 
wel een grens gesteld aan het be-
drag. Dat bedraagt 3,5 procent van 
de v.o.n. prijs van de nieuwbouw 
woning. Voorbeeld: als de nieuw-
bouwwoning 350.000 euro kost is 
de maximale vergoeding die men 
kan ontvangen - als de bestaande 
woning onder de prijs wordt ver-
kocht - 3,5 procent van dat bedrag, 
zijnde 12.250 euro. Als de garantie-
waarde van de bestaande woning 
250.000 euro is en de woning wordt 
voor 237.500 verkocht, kan men het 
maximale bedrag bijgepast krij-
gen. Wordt de woning echter voor 
235.000 verkocht dan moet men zelf 
nog 2.750 euro bijpassen.”
Voordeel van deze regeling is dat 
de koper van de nieuwbouwwo-
ning meer zekerheid heeft over de 
opbrengst van zijn bestaande wo-
ning. Daardoor ontstaat een goe-
de basis voor de financiering van de 
nieuwe woning, terwijl er voldoende 
tijd wordt gegenereerd om de vorige 
woning (door de projectmakelaar) 
te verkopen. Wie geïnteresseerde is 
in deze regeling kan daarover con-
tact opnemen met EKZ Makelaars 
of Koop Lenstra Makelaars in Uit-
hoorn. Die hebben voor de beeld-
vorming van wonen in Park Krayen-
hoff in een van de twee-onder-een-
kap woningen (Parkwoningen) aan 
de Geometrielaan een modelwoning 
ingericht.

De bestrating vordert gestaag op de Geometrielaan. Op de achtergrond het 
appartementencomplex Stellinghof en rechts de hofwoningen

Stelling III
Inmiddels wordt druk gebouwd aan 
de rand van de Vuurlijn onder de 
projectnaam ‘Stelling III. Het gaat 
om zeven twee onder een kap Linie-
woningen waar van de veertien wo-
ningen inmiddels elf zijn verkocht. 
Voornamelijk aan inwoners van Uit-
hoorn en De Kwakel en uit de regio.
Toch een opvallend iets dat de ver-
koop van woningen hier zo goed 
gaat. In tegenstelling tot elders aan 
de andere kant van de rivier, zoals 
in De Ronde Venen, waar het alle-
maal veel moeizamer gaat. Tussen 
het contingent in aanbouw zijnde 
Hofwoningen en de Stellingwonin-
gen verrijst straks ook nog een ap-
partementengebouw van zes ver-
diepingen.
Jan-Paul: “Er komen twaalf appar-
tementen die allemaal een fantas-
tisch uitzicht bieden. Er zijn er intus-
sen vier verkocht. Met de Prijs Ga-
rant regeling hopen we de mensen 

die belangstelling voor de ande-
re acht hebben, over de drempel te 
helpen. De nog op het plan staande 
Bastionwoningen die in een halve 
cirkel de afsluiting van ‘De Stelling’ 
voorstellen, gelegen aan het einde 
van het Park tegenover het Gezond-
heidscentrum, zijn op voorhand de 
laatste die gebouwd zullen worden. 
Daar zijn er intussen twee van ver-
kocht. De strook tussen de geplan-
de Cartografielaan en de bestaande 
N201 tot aan de woningen van Fase 
1, wordt voorlopig nog niet in ont-
wikkeling genomen.
Daar is nog wel ruimte voor zo’n 
tachtig woningen. Voorlopig gaan 
we ons eerst beraden welk soort 
woningen er dan moeten komen, 
maar op termijn zal er op die plaats 
zeker worden gebouwd.”

IBM-toren
“De IBM-toren wordt naar verwach-
ting medio april/mei opgeleverd.
Er zijn inmiddels twee woonlagen 
verkocht, de bovenste en de mid-
delste. Met de benedenste woon-
laag willen we meer de openbaar-
heid in gaan. Het is een heel bijzon-
der bouwproject. Als je erin rond-
loopt kan je naar alle windstreken 
kijken,” vertelt Jan-Paul enthousi-
ast.
Wilt u meer weten over wonen in 
Park Krayenhoff? Bezoek dan de 
website www.wonenindestelling.nl.

Het appartementencomplex Stellingzicht met uitzicht op o.a. de Vuurlinie en 
het landschappelijk gebied richting Boterdijk

Zeven twee-onder-een-kap (Linie)woningen langs de Vuurlijn

Avonturenfilm in Veenhartkerk
Mijdrecht - Tot en met 23 maart is 
het filmmaand in de Veenhartkerk. 
Het thema is deze maand: Overle-
ven. Vrijdag speelt Kuifje de hoofd-
rol in een spannende avonturenfilm 
voor jong en oud!
De nieuwsgierige reporter Kuifje en 
zijn trouwe hondje Bobbie ontdek-
ken dat een model van het prachti-
ge oude zeilschip ‘De eenhoorn’ een 
geheim met zich meedraagt. Gehol-
pen door de moedige Bobbie, de 
onstuimige kapitein Haddock en de 
stuntelige detectives Jansen en Jan-
sen, reist Kuifje de halve wereld af, 
constant op de hielen gezeten door 
de vijand. Hij moet slimmer en snel-
ler zijn dan de rest om het Geheim 
van de Eenhoorn te ontrafelen. 
De film is te zien in het gebouw 
van de Veenhartkerk, Grutto 2a te 
Mijdrecht. Vanaf 20.00 uur is de zaal 
open en de film start om 20.30 uur, 
entree bedraagt 4,-. De film wordt 

vertoond op een groot scherm en na 
afloop is er een hapje en een drank-
je. De Veenhartkerk is een kerk die 
op een eigentijdse en creatieve ma-
nier kerk probeert te zijn. Een kerk 
die er niet alleen wil zijn voor zich-
zelf, maar voor De Ronde Venen. 
Een plek waar ruimte is voor ieder-
een die bezig is met religie of na-
denkt over zingeving. Alle activi-
teiten, waaronder de Veenhartfilm-
maand, zijn bedoeld om op een uit-
dagende manier met religie en zin-
geving bezig te zijn. 
Wil je weten welke filmtitels er deze 
maand verder nog draaien of wil je 
meer informatie over de filmmaand? 
Kijk op onze website www.veenhart-
kerk.nl of geef je op voor de Veen-
hartfilmladder via veenhartfilm@ 
telfort.nl, dan word je maandelijks 
op de hoogte gehouden. De Veen-
hartfilmactiviteiten zijn ook te vol-
gen op facebook.

Bestrating van start
UBA Bouw kwam eind vorig jaar 
minder positief in het nieuws omdat 
de bestrating bij woningen die al 
acht maanden in gebruik waren, te 
lang op zich liet wachten. Op 10 ja-
nuari dit jaar is in opdracht van UBA 
Projectontwikkeling en woning-
bouwcorporatie Eigen Haard met 
de bestrating begonnen. Het gaat 
hier om het straatwerk rond wonin-
gen van bouwfase 1 aan de Geome-
trielaan. In de loop van deze maand 
wordt verwacht dat dit zal zijn afge-
rond. “Wij hebben de berichtgeving 
in de krant mede ter harte geno-
men. Helaas kon het straatwerk niet 
eerder worden uitgevoerd want wij 
zijn ook afhankelijk van de planning 
van het werk dat de nutsbedrijven 
moeten uitvoeren en die doorkruist 
onze planvorming nogal eens. Nog-
maals ons excuus aan de bewoners, 
maar er wordt intussen hard aan de 
uitvoering van de verdere bestrating 

gewerkt. Je kunt nu al zien dat het 
meer bewoonbaar wordt. Ook wor-
den plannen ontwikkeld voor inrich-
ting van de groenstroken. De afwer-
king van de walkanten van de wa-
tergangen zijn inmiddels in volle 
gang. De beplanting voor het groen 
laat overigens nog even op zich 
wachten,” laat Jan-Paul weten.

FSC gecertificeerd
Sinds eind vorig jaar is UBA Bouw 
ook FSC-gecertificeerd. Het be-
leid van UBA is al jaren gericht op 
een duurzame bedrijfsvoering. Het 
bouwbedrijf wil met haar activitei-
ten het milieu zo min mogelijk be-
lasten. Onder meer door afvalschei-
ding, vermindering van de tota-
le hoeveelheid afval en door ener-
giezuinig te bouwen, was de onder-
neming al een aardig eind op weg. 
Door het behalen van het FSC-certi-
ficaat kan UBA nu ook voldoen aan 
de groeiende vraag van opdracht-
gevers naar FSC-gecertificeerde 
producten. Met de toepassing hier-
van op geselecteerde bouwprojec-
ten zet UBA als maatschappelijk 
verantwoorde bouwer wederom een 
stap vooruit. FSC (Forest Steward-
ship Council) is een internationale 
organisatie die verantwoord bosbe-
heer stimuleert. Het FSC keurmerk 
geeft de zekerheid dat de grondstof 
afkomstig is van houtkap uit verant-
woord beheerde bossen.



Mijdrecht - Enthousiaste reac-
ties maandagmorgen op school, er 
kwamen zelfs al leerlingen vragen 
om het inschrijfformulier voor vol-
gend jaar. De wintersportreis van 

het Veenlanden college is er een ge-
worden om met blije gevoelens en 
trots op terug te zien. Nadat in de 
afgelopen maanden een groep van 
50 deelnemers was gekozen (via lo-

ting) vetrok de bus vrijdagmiddag 
om 16.15 uur richting Oostenrijk, op 
naar de Mölltaler gletscher. 

De groep verbleef zou verblijven in 
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Jaarvergadering De Zonne-
bloem Uithoorn-Amstelhoek
Uithoorn - Vorige week hield de 
Zonnebloem haar jaarvergadering 
voor de vrijwilligers. In deze verga-
dering legt het bestuur verantwoor-
ding af over het gevoerde beleid. Te-
vens wordt aangegeven welke acti-
viteiten er zijn georganiseerd. Enke-
le feiten op een rij. Er zijn in 2011 
veertienhonderd huisbezoeken ge-
bracht aan ongeveer 60 van de 180 
gasten. Bij de vereniging zijn 46 vrij-
willigers geregistreerd en een groot 
aantal chauffeurs die gasten ver-
voeren.

Er werden 11 activiteiten georga-
niseerd. Aan deze activiteiten heb-
ben in totaal 776 gasten deelgeno-
men. In tweeduizend en elf heb-
ben zich 23 nieuwe gasten aange-
meld die allemaal bezoek hebben 
gekregen. De missie van de Zon-
nebloem is een bijdrage te leveren 
aan het voorkomen van sociaal iso-
lement van kwetsbare (veelal oude-

re) mensen. Veel vrijwilligers doen 
dit werk zeer lang en zo kregen het 
afgelopen jaar 7 vrijwilligers een in-
signe voor trouwe dienst van varië-
rend van tien tot zelfs veertig jaar. 
Op deze vergadering werd afscheid 
genomen van Ella Bosman, die maar 
liefs zes en dertig jaar als vrijwillig-
ster aan de Zonnebloem afdeling 
Uithoorn/ Amstelhoek verbonden 
was. Zij werd toegesproken door 
de voorzitter van de eigen afdeling, 
maar ook de voorzitter van de Re-
gio was naar Uithoorn afgereisd om 
haar te huldigen. Ella gaf zelf in een 
terugblik over deze periode aan hoe 
dankbaar dit werk is, zeker naar de 
gasten toe. Zij dankte hierbij al de 
bestuurders waar zij in de afgelopen 
jaren mee heeft mogen samenwer-
ken, maar meer nog alle vrijwilligers. 
De Zonnebloem kleurt je wereld al-
dus Ella. Zij wenste alle vrijwilligers 
nog veel plezier en geluk met hun 
werk voor de Zonnebloem 

Dagtocht Schoenmuseum 
en Biesboschtocht
Wilnis - Nu de dagen weer duide-
lijk langer worden en het voorjaar 
zich steeds duidelijker manifesteert, 
wordt het tijd voor weer een nieu-
we dagtocht.
De Stichting ‘Paraplu’ stelt iedereen 
in de gelegenheid om aan haar ko-
mende dagtocht deel te nemen.
De dagtocht gaat naar het Schoe-
nenmuseum in Waalwijk met daar-
op volgend een prachtige boottocht 
over een van Nederlands mooi-
ste natte natuurgebieden: De Bies-
bosch. 
“Op donderdag 9 april om 9.00 uur 
wordt vanuit Wilnis vertrokken naar 
Waalwijk waar het Schoenmuseum 
is gevestigd. Hier wordt de koffie 
genuttigd met “halve zool” en aan-
sluitend wordt een film vertoond 
over de rijke historie van de schoen-
fabricage en wordt een kijkje geno-
men in de vele vitrines met bijzon-
dere exemplaren”, zegt Rita Salce-
da, de reisleidster van deze tocht. 

Verder zegt zij: “Dan is het tijd om 
met de bus naar Drimmelen te ver-
trekken, waar de prachtige rond-
vaart-boot klaarligt voor een boot-
tocht door de Biesbosch. Aan boord 
wordt een koffietafel geserveerd. 
Na de rondvaart is er nog gelegen-
heid om het Informatiecentrum van 
Staatsbosbeheer te bezoeken of een 
consumptie te gebruiken. Het ver-
trek voor de terugtocht naar Wilnis 
is om 15.30 uur”.
De prijs voor deze fraaie dagtocht, 
inclusief entree, koffie en lunch be-
draagt 49,00.
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”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl. Ook is het 
mogelijk om online in te schrijven 
via de website.

Ledenavond bij de Passage
De Ronde Venen - Passage De 
Ronde Venen houdt a.s. donder-
dag weer haar ledenavond, dit keer 
in het teken van de lijdenstijd. Ds. 
H.J.J.M. Tacken, verbonden aan de 
PKN te Mijdrecht zal met begelei-
ding van de beamer beelden de le-
den meenemen door de 40 dagen-
tijd, aankomend bij de stille week 
en zo op weg naar Pasen. Afstam-
mend van katholieke ouders kan ds.  
Tacken boeiend vertellen over de 

overeenkomsten tussen het katho-
lieke geloof en de protestantse ma-
nier van beleving. Evenals de ver-
schillen tussen de beleving naar Pa-
sen tussen vroeger en nu. Het be-
looft in meerdere opzichten een 
boeiende avond te worden. Gasten 
worden van harte uitgenodigd de-
ze avond bij te wonen. Plaats waar 
het allemaal te gebeuren staat: De 
Meyert, dr. J. van der Haarlaan 6, 
Mijdrecht, aanvang 20.00 uur.

Reumafonds zoekt 
collectanten in Vinkeveen
Vinkeveen - Wilt u zich inzetten 
voor de reumabestrijding in Vinke-
veen en hebt u daarvoor een paar 
uur per jaar beschikbaar? Word col-
lectant voor de collecteweek van het 
Reumafonds van 12 t/m 17 maart 
2012. Wij zoeken nog collectanten 
voor de straten: Herenweg (van vi-
aduct tot Baambrugsezuwe), He-
renweg (van Baambrugsezuwe tot 
Achterbos), De Helling, Kerklaan, 
Donkereind, Arkenpark Mur, Wil-
genlaan, Patrijzenlaan, Meeuwen-
laan, Gruttolaan, Wulpenlaan, Snip-
penlaan, Reigerstraat, Meerkoetlaan 
oneven, Muijeveld, Breeveld. 
Neem contact op met Leonie Voorbij 
(telefoon 0297-264274). 
Televisiepresentatrice Anita Witzier 
ondersteunt de oproep van het col-
lectecomité Vinkeveen en Waver-
veen. 
“Toen het Reumafonds mij jaren ge-
leden vroeg om ambassadrice te 
worden, heb ik meteen ‘ja’ gezegd. 
Ik zet mij graag in voor de ruim 2 
miljoen mensen in Nederland die le-
ven met reuma of artrose. Ouderen, 
maar ook jonge, werkende mensen 
of zelfs kinderen. Hun aandoening 
is niet altijd zichtbaar; voor de bui-

tenwereld lijkt er soms niets aan de 
hand. Uit eigen ervaring weet ik dat 
reuma een wrede ziekte is: de ene 
dag kan je alles en de volgende dag 
doet alles pijn. Leg dat maar eens 
uit! Inmiddels heb ik goede medi-
cijnen en is mijn reumatoïde artritis 
onder controle, maar niet bij ieder-
een gaat dat zo. Het is soms een ja-
renlange zoektocht, vol pijn en frus-
traties.” Reumafonds Het Reuma-
fonds is al 85 jaar de belangrijkste 
financier van onafhankelijk weten-
schappelijk reumaonderzoek. 
We geven voorlichting, ondersteu-
nen patiëntenactiviteiten en zijn be-
langenbehartiger voor mensen met 
reuma. Het fonds krijgt hiervoor 
geen subsidie van de overheid en is 
dus volledig afhankelijk van giften 
van particulieren en bedrijven. Als 
collectant van de collecteweek bent 
u dan ook van wezenlijk belang.
Geef het Reumafonds zo snel mo-
gelijk door dat u wilt meehelpen aan 
het doel: reuma de wereld uit! Bel 
voor meer informatie met: Leonie 
Voorbij (telefoon 0297-264274) of 
landelijk 020-589 64 71. U kunt ook 
een mail sturen naar: vrijwilligers@
reumafonds.nl.

Stichting De Baat
Rapport Rekenkamer-
commissie over subsidiëring
De Ronde Venen - De gemeen-
te moet veel exacter aangeven wel-
ke doelen zij nastreeft op het gebied 
van welzijn. Door de doelen speci-
fieker en explicieter te formuleren, 
kan ook beter worden beoordeeld of 
ze worden gehaald en kunnen dui-
delijker afspraken met Stichting De 
Baat worden gemaakt over de sub-
sidiëring. Tot die aanbeveling komt 
de Rekenkamercommissie De Ron-
de Venen in het onderzoeksrapport 
naar de subsidiëring van Stichting 
De Baat 2010. De Rekenkamercom-
missie heeft de relatie onderzocht 
tussen de beleidsdoelen die de ge-
meente wil realiseren op het ge-
bied van welzijn en de subsidiëring 
van De Baat. De stichting ontving in 
2010 bijna één miljoen euro subsi-
die van de gemeente. Van dat be-
drag werden onder andere vrijwilli-
gers ondersteund en sociaal-cultu-
reel- en jongerenwerk gefinancierd. 

Conclusie
De Rekenkamercommissie komt in 
haar rapport tot de conclusie dat het 
gemeentelijke welzijnsbeleid onvol-
doende SMART (Specifiek, Meet-
baar, Acceptabel, Realistisch en 
Tijdgebonden) is geformuleerd.

Ook de afspraken die met De Baat 
worden gemaakt zijn niet specifiek 
en meetbaar. De Rekenkamercom-
missie concludeert verder dat het 

hele proces van subsidie aanvra-
gen door De Baat tot afrekenen voor 
verbetering vatbaar is. Tevens con-
cludeert de commissie dat de over-
headkosten van Stichting de Baat 
aan de hoge kant zijn. 
De belangrijkste aanbeveling van 
de Rekenkamercommissie is om de 
welzijnsdoelen expliciet, specifiek 
en meetbaar te beschrijven en de-
ze doelen te koppelen aan afspra-
ken die met De Baat worden ge-
maakt. De gemeenteraad heeft als 
belangrijke taak de kaders van het 
welzijnsbeleid vast te stellen. Op 
die manier wordt voor alle partijen 
duidelijk welke doelen worden na-
gestreefd, wanneer die zijn bereikt 
en welke kosten dit met zich mee-
brengt. De commissie beveelt even-
eens aan om duidelijke afspraken 
over overhead en kosten per pro-
duct te maken. Daarnaast wordt 
aanbevolen de raad te betrekken bij 
de voorgenomen fusie met andere 
welzijnsinstellingen en de raad ka-
ders te laten opstellen voor die fusie.
De Rekenkamercommissie heeft 
het onderzoeksrapport donderdag 
1 maart 2012 aangeboden aan de 
gemeenteraad. Het rapport wordt 
maandag 12 maart 2012 besproken 
in de commissie Inwonerszaken/Sa-
menleving. De Rekenkamercommis-
sie ondersteunt de raad in zijn ka-
derstellende rol en controlerende 
taak.

Restauratiewerkzaamheden 
Janskerk van start
Mijdrecht - Een jaar na de start van 
de renovatie Janskerk is medio ja-
nuari 2012 gestart met fase II: Vanaf 
de tweede helft van januari is er een 
daadwerkelijke start gemaakt met 
fase II: de restauratie van de Jans-
kerk. Overigens zal velen dat niet 
zijn ontgaan. 

De kerk is bijna helemaal ingepakt 
in de steigers en het winkelend pu-
bliek op zoek naar een parkeer-
plaats merkt dat de bouwketen eni-
ge ruimte innemen. Speciaal voor de 
gemeenteleden van de Protestant-
se Gemeente Mijdrecht is besloten 
de Janskerk op een aantal zaterda-
gen open te stellen om de stand van 
zaken volgtijdelijk te volgen zonder 
daarbij overlast te bezorgen bij de 
aannemers. Graag stellen wij ook u 
in de gelegenheid een kijkje te ko-
men nemen, uiteraard kunnen er fo-
to’s worden gemaakt en kunnen er 
vragen worden gesteld aan aan-
wezige leden van het College van 
Kerkrentmeesters. Omdat het be-
zoeken van de bouwplaats tijdens 

de werkdagen absoluut niet tot de 
mogelijkheid behoort zal het Colle-
ge van Kerkrentmeesters u in de ge-
legenheid stellen op een aantal za-
terdagen dit jaar een kijkje te ne-
men in de Janskerk om de ontwik-
kelingen te volgen.

Buitenkant
Niet dat er al grote bouwtechni-
sche ontwikkelingen zijn, maar zelfs 
de aanblik van de voorbereiden-
de werkzaamheden zijn best spec-
taculair. Zo is aan de buitenkant 
reeds voor het merendeel het pleis-
terwerk van de muur verwijderd en 
is de kerk van binnen volgebouwd 
met steigers en is het orgel com-
pleet ingepakt. Zaterdag 10 maart is 
de eerste gelegenheid om de Jans-
kerk, onder begeleiding, te bekijken. 
Er zullen dan ook leden van het Col-
lege van Kerkrentmeesters aanwe-
zig zijn om eventuele vragen te be-
antwoorden. Wij zien u graag tussen 
10.00 en 11.00 uur. Ingang via Irene, 
waar ook een kopje koffie kan wor-
den gedronken.

Skireis VLC superfeestje

Obervellach, na een lange reis kwa-
men de enthousiastelingen en de 
vijf begeleiders daar zaterdagoch-
tend aan. 
De kamers werden betrokken, ski-
spullen geregeld en het feest kon 
beginnen. Het weer en de voorspel-
lingen waren echter niet heel goed 
waardoor de groep ook moest uit-
wijken naar het skigebied van Mall-
nitz. Dit vanwege de aanhoudende 
sneeuwval en harde wind. De groep 
bestond uit 23 jongens en 27 meis-
jes, verdeeld over 24 snowboarders 
en 26 skiliefhebbers.

Grote stappen voorwaarts
De laatste twee dagen prachtig was 
het weer prachtig en kond de groep 
van het hele skigebied op de Möll-
taller gletscher gebruik maken. Zo-
wel de beginners als de gemiddel-
de niveaugroepen maakten enor-
me stappen vooruit. De gevorder-
den konden na twee dagen wennen 
zelfstandig in groepjes aan de slag.

Niet alleen sneeuwpret
Er was een dagvullend program-
ma, na het eten werden verschillen-
de spellen gedaan zoals weerwol-
ven, het chaos spel, who is the man, 
het superheldenfeest en een avond-
je uit in de discotheek in Mallnitz. 
Het was spijtig dat de groep weer 
terug moest naar De Ronde Venen, 
alle deelnemers hebben het enorm 
naar hun zin gehad.

Kids van de Blokkendoos 
bij Meesters
Regio - De naschoolse opvang-
groep de Banjers van de Blokken-
doos uit Uithoorn hebben hun the-
ma ‘eten en drinken’ in de vakan-
tie op een erg leuke manier kun-
nen afsluiten! Zij zijn naar restau-
rant Meesters in Mijdrecht gegaan 
om daar hun eigen koekjes te bak-
ken. De kinderen bakken wel va-
ker koekjes op de Blokkendoos zelf, 
maar dit was natuurlijk wel heel 

erg speciaal. De Chefkok liet hen 
ook zien wat er allemaal achter de 
schermen van een restaurant en in 
een echter restaurantkeuken alle-
maal gebeurt voordat de gasten hun 
bestelling geserveerd krijgen. Nadat 
de koekjes gebakken waren moch-
ten de kinderen hier zelf een bolletje 
ijs en slagroom bij scheppen. Daar-
na was het natuurlijk smullen! Het 
was een zeer geslaagde middag!

Mode en gewicht
Regio - Kleding is een fijne manier 
om te laten zien wie je bent en waar 
je voor staat. Maar wat als je voor je 
gevoel maar weinig keus hebt? Dat 
ene mooie shirt van vorig jaar zit in-
middels zo strak dat het echt niet 
meer kan. Dat prachtige jurkje in de 
etalage vergeet je maar gauw, want 
dat hebben ze vast niet in de goede 
maat... Herkenbaar? Wil je graag af-
vallen, maar gaat dat niet vanzelf? 
Bij Deli Line krijg je ondersteuning 
van een deskundige coach / dië-
tiste. Die maakt voor jou een per-
soonlijk plan dat op jouw lijf ge-
schreven is en geeft je de motiva-
tie die je nodig hebt. Voor klanten 
bij wie het afvallen moeizaam gaat 
maakt Deli Line gebruik van het be-
kende Prodimed-dieet. Een belang-
rijk voordeel van het programma is 
dat in één keer alle oude patronen 
aan de kant worden gezet. Het snel 
zichtbare resultaat werkt zeer moti-
verend. En tegelijkertijd wordt er ge-

werkt aan een gezondere levenswij-
ze. Je voelt al snel dat je weer lekker 
in je vel zit, met meer zelfvertrou-
wen, energie en een mooie huid. 
Prodimed is een prima hulpmiddel 
waarbij het succes mede afhanke-
lijk is van deskundige begeleiding, 
zowel tijdens als na het dieet. Vooral 
een goede nabegeleiding is erg be-
langrijk. Het verbeteren van je leef-
stijl en je lichaam in balans krijgen 
is waar het uiteindelijk om draait. En 
zo voorkom je dat je terugvalt in je 
oude patroon. De consulten worden 
bij de meeste verzekeraars vergoed 
in het aanvullende pakket.

Wilt u meer informatie kijk dan op 
www.deli-line.nl of, voor specifieke 
informatie over onze Prodimed-me-
thode, op www.hoeraikvalaf.nl. Bel-
len voor vrijblijvende informatie of 
een gratis kennismakingsgesprek 
kan natuurlijk ook: 0297-522824 of 
06-10095999.



Nieuwe Meerbode  - 7 maart 2012 pagina 13

Zoektocht naar oud-majorettes 
van KnA voor Reünie!
Regio - Op 7 april 2012 organiseert 
muziekvereniging KnA een reunie 
voor alle dames die sinds de oprich-
ting in 1970 majorette zijn geweest 
bij KnA. Vele oud-majorettes heb-
ben aangegeven het leuk te vinden 
om elkaar weer eens te zien om zo 
oude verhalen en herinneringen op 
te halen. Weten jullie het nog? Gro-
te successen op concoursen in de 
jaren 80 en 90, Nederlands Kampi-
oenstitel behaald, met het peloton 

en solistisch! Dat waren nog eens 
tijden! Optredens in Duitsland, bloe-
mencorso’s en niet te vergeten de 
vele serenades. Te veel optredens 
om zo even op te noemen, maar ze-
ker heel leuk om over bij te praten 
tijdens een reünie. Het zou ontzet-
tend leuk zijn als zoveel mogelijk 
meiden zich opgeven, aldus de or-
ganisatoren van de reünie! 

Ben jij majorette geweest bij KnA en 

ben je nu 18 jaar of ouder? Meld je 
dan aan voor de reünie! Of ken je ie-
mand die ook majorette is geweest, 
geef dan even haar naam door aan 
ons. Stuur een mail naar: kna.secre-
tariaat@gmail.com onder vermel-
ding van je voornaam + meisjes-
naam en adres. 

Aanmelden kan ook via Facebook 
(majorette reünie) of via de website 
van KnA: www.kna-uithoorn.nl

11 Maart open dag met mini 
markt bij de Oude Rust
Regio - Aanstaande zondag 11 
maart wordt er bij De Oude Rus-
tin Uithoorn een open dag georga-
niseerd. Deze open dag begint om 
12.00 uur en eindigt om 16.00 uur. 
Deze dag is in samenwerking met 
De Oude Rust steigerhouten meu-
belen en Hans de Wit is gespeciali-
seerd in het maken van steigerhou-
ten meubelen op maat. Vraag een 
geheel vrijblijvend advies u kun een 
kijkje nemen in hun showroom. Bi & 
Bri workshops demonstreert op de 
dag met boeketten en arrangemen-
ten maken. Ook laten zij deze dag 
een voorproefje zien van de work-
shops voor Pasen en Moederdag. 
Uiteraard kunt u zich gelijk inschrij-
ven voor de gezellige avonden.

Kapsalon
Petra kok van kapsalon Hot in Haar 
uit De Kwakel is op deze dag aan-
wezig met een mooie collectie siera-

den en uiteraard kunt u gelijk ken-
nis maken met de gezellige kapsa-
lon uit De Kwakel. 
Heeft u plannen met uw tuin? Dan 
kunt u in gesprek gaan met Rens 
Theijssen & Jelle de Jong van  
Theijssen & de Jong hoveniers. Zij 
inventariseren uw wensen, en vor-
men een inspiratiebron. Op deze 
manier maakt u kennis van de vele 
mogelijkheden die zij u kunnen bie-
den. U kunt als particulier of vanuit 
uw bedrijf/organisatie voor zowel 
aanleg- als onderhoudswerkzaam-
heden bij hun terecht. Op verzoek 
maken zij een vrijblijvende en ge-
specificeerde offerte of stellen een 
aantrekkelijk onderhoudscontract 
voor u op.

Paardenmelk
Riga Ranch Paardenmelkerij & Cho-
coland uit Nieuwveen voor de lek-
kerste workshops met chocolade. 

Voor wie actie zoekt, de “Concours 
Hippique” voor menselijke wezens 
of het gezellige boeren klompengolf 
tussen de paarden. Kortom heeft u 
wat te organiseren kom dan eens 
informeren wat de Riga Ranch voor 
u kan betekenen. Van dagtocht en 
bedrijfsuitje tot vriendinnendag of 
kinderpartijtje.
Dierenhotel Pochondas: Voor de 
poes, cavia, hond en andere soor-
ten als u daar zelf even geen gele-
genheid voor heeft! Hèt adres voor 
een superleuke opvang of vakan-
tie, een goede verzorging èn aan-
dacht voor uw huisdier, U vind ze 
in het landelijke dorpje Bilderdam. 
Maar ook voor dagopvang, trimsa-
lon, medische zorg, revalidatie, kin-
derpartijtjes. 
Kom gezellig een kijkje nemen de 
koffie/thee met wat lekkers staat 
klaar. Voor meer info zie adverten-
tie in dit blad.

Open Dagen bij VOKU 
in teken van energie besparen

Mijdrecht - Bezuinigen is in, zeker 
gezien de huidige stijgende ener-
gieprijzen. Ook VOKU, dealer van 
kunststof kozijnen & serres, werkt 
graag aan oplossingen die bespa-
ren. Tijdens de Open Dagen op 9 en 
10 maart toont VOKU dat energie 
besparen loont.

Voorjaarsactie
Slecht isolerende ramen en deu-
ren vormen het grootste warmte-
lek in een huis. Ze laten veel warm-
te ontsnappen. Daarom kan een uit-
stekend geïsoleerd huis veel extra 
stookkosten besparen. Ook kun-
nen de isolerende maatregelen de 

woning een gunstiger energielabel 
geven en daarmee een hogere ver-
koopwaarde. Dubbel voordeel dus. 
Tijdens de Open Dagen toont VOKU 
dat Weru kunststof kozijnen aan de 
hoogste eisen voldoen. Met als spe-
ciale voorjaarsactie drievoudige be-
glazing voor de prijs van dubbel glas 
en de mogelijkheid van een uitge-
stelde betaling in 2013.

Degelijkheid
Steeds meer particulieren kiezen 
kunststof kozijnen voor hun woning. 
Met reden, want kunststof werkt 
sterk isolerend, heeft een hoog ge-
bruiksgemak en is zeer duurzaam, 
veilig en sterk. In de kunststof ko-
zijnen van WERU komen Duitse de-
gelijkheid, innovatie en perfectie sa-
men. Voor elk denkbaar woningtype 
is een passend kozijn. Van klassiek 
voor een statig herenhuis en strak 
voor een moderne nieuwbouwwijk 
tot verdiepte kozijnen voor een ver-
bouwde boerderij. Ook ronde ko-
zijnen zijn mogelijk. Bovendien zijn 
de kunststof kozijnen nu leverbaar 
met een rechte houtlookverbinding 
en in combinatie met een houtnerf 
kleurfolie niet meer van houten ko-
zijnen te onderscheiden. De hoog-
waardige kunststof ramen en deu-
ren van het Duitse topmerk WERU 
garanderen een hoge warmte-iso-
lerende werking en kennen een le-
vensduur van tientallen jaren waar-
bij geen onderhoud nodig is. Uiter-
aard is schilderen overbodig. Over-
tuig u zelf en loop tijdens de open 
dagen eens binnen. 

Voku Amstelveen, Zetterij 1 (Boven-
kerk) / Voku Mijdrecht, Communi-
catieweg 4 / 0297-284970 / www.
voku.nl

Zingen in een swingend 
gospelkoor?
Regio - The Amstel Gospel Choir 
zingt al 16 jaar de meest swingende 
gospels en moderne pop- en soul-
muziek op bruiloften en feestelij-
ke evenementen. Het koor o.l.v. in-
terim-dirigent Rob de Best bestaat 

uit 13 zangers en zangeressen en 
heeft momenteel ruimte voor sopra-
nen en mannen. Kun je goed zingen 
en lijkt het je leuk om ons gospel-
koor te komen versterken? Repeti-
ties zijn op dinsdagavond van 20.00 

tot 22.00 uur in basisschool ’t Start-
nest, Arthur van Schendellaan 100e, 
1422 LE in Uithoorn (ca. 15 minuten 
met openbaar vervoer vanuit Am-
sterdam). Je kunt je aanmelden via  
www.amstelgospel.nl.

Concert met regiokoor
De Ronde Venen - In samenwer-
king met de Stichting tot instand-
houding van het monument Jo-
hannes de Doper te Mijdrecht valt 
er binnenkort weer te genieten van 
een prachtig concert! Zondagmid-
dag 11 maart 15.00 uur brengt het 
Regiokoor De Ronde Venen een bij-
zonder concert ten gehore. Op de 
eerste plaats bijzonder omdat het 
koor samen met de zangers van Ju-
bilate Deo uit Alphen aan de Rijn 
op het podium zal staan, maar ook 
bijzonder omdat het programma zo 
gevarieerd is. U zult kunnen genie-
ten van werken van Schubert, Mo-
zart en Haydn. 

Van deze laatstgenoemde compo-
nist wordt een prachtig werk voor 
koor, solisten en orkest uitgevoerd. 
Het is de Mis in C nr. 9 ook wel de 
“Paukenmesse” genoemd. Joseph 
Haydn componeerde dit meester-
werk op latere leeftijd, in de tijd dat 
Napoleon met zijn legers voor de 
grenzen van Oostenrijk stond. En in 
het laatste deel van deze Mis maakt 
Haydn d.m.v. het paukengerof-
fel de oorlogsdreiging voelbaar. De 
Mis wordt ook wel “Mass in time of 
War” genoemd. Het Nationaal Sym-
fonisch Kamerorkest zorgt voor de 
begeleiding. De solisten van dit con-
cert zijn 

Maja Roodvedt - sopraan
Mariëtte Witteveen - alt
Ruud Fiselier - tenor
Erks Jan Dekker - bas
Het geheel staat onder leiding van 
Gert J. Hans Voor meer informa-
tie omtrent lokatie en kaartverkoop 
:bezoek onze website: www. Regio-
koorderondevenen.nl .

De leden van het Regiokoor De Ron-
de Venen spreken graag hun dank 
uit voor de onvolprezen en onmis-
bare ondersteuning die ze jaarlijks 
ondervinden van de Stichting tot in-
standhouding van het Monument 
Johannes De Doper, Mijdrecht.

Optreden Wilfred Klaver
Uithoorn - Op 18 maart om 14.30 
uur zal in de Thamerkerk optreden 
Wilfred Klaver. Nadat de SCAU het 
door ziekte niet doorgaande pro-
gramma van Together moest af ge-
lasten is het gelukt deze artiest aan 
te trekken. Wilfred Klaver studeer-
de klassieke zang aan het conser-
vatorium in Alkmaar. Vanaf 1984 is 
hij gaan werken als acteur o.a. bij 
de toneelgroep Amsterdam. Hij was 
de tegenspeler van Willem Nijholt 
in de productie Amadeus en speel-
de in televisieseries als Spijkerhoek, 
Vrouwenvleugel, Vrienden voor het 
leven en Baantjer. Naast acteren 
zong hij klassieke programma’s en 
oratoria. Zelf componeerde hij ook 
muziek o.a. op een gedicht van 
Bloem. Ook zong hij pop- en rock-
nummers. Veel belangstelling heeft 
hij ook voor de jeugd. Hij speelde 
rollen in het jeugdtheater en geeft 
zangles aan kinderen en pubers.
Toen Wilfred tijdens zijn studie Verdi 
vertaalde in het Nederlands vond hij 
ABN te keurig en niet geschikt voor 
de uitvoering. Verdi schreef voor het 

volk en Wilfred voelde zich betrok-
ken bij het volk, hij komt immers van 
het platteland van West-Friesland. 
Hij besloot toen Verdi te vertalen in 
het West-Fries. Hierna heeft hij vele 
liederen in het West-Fries vertaald. 
Deze teksten gaat hij zingen op be-
staande muziek van opera’s, klas-
sieke liederen, musicals, cabaret, 

tango’s, pop en rock. Daarbij houdt 
hij ook een praatje, uiteraard in het 
West-Fries. Een gevarieerd pro-
gramma van zang en gesprek met 
een enthousiast zanger/acteur die 
u laat horen hoe bekende liederen 
klinken in het West-Friese dialect.

Kaarten zijn verkrijgbaar à 12.- bij 
de boekhandels Ten Hoope, Zijdel-
waardplein en Bruna, Amstelplein 
en aan de zaal zolang er plaats is.



Uithoorn - In het weekend van 25 
en 26 februari werd in het Omnisport 
indoorcentrum in Apeldoorn het NK 
atletiek indoor gehouden. Diverse 
atleten van het Steenbok Running-
Team deden aan het NK mee. Erwin 
Koopstra (lid van de AKU) kwam uit 
op de 800 meter bij de mannen. De 
atleet uit Aalsmeer had geen idea-
le voorbereiding doordat hij de af-
gelopen weken geplaagd werd door 
rugpijn. Daardoor is er nog erg wei-
nig op snelheid getraind. Uitgangs-
punt is het voorkomen van blessu-
res in de aanloop naar het komen-
de outdoorseizoen. Erwin contro-
leerde zijn race in de series van de 
800 meter en hij dook meteen on-
der de 2 minuten grens: 1.59,61. Het 
was zijn eerste 800 meter race in-
door. Deze tijd laat zien dat hij op 
de goede weg is om deze zomer zijn 
persoonlijk record van 1.57 flink aan 
te scherpen.
Sander van der Eijk was eveneens 
gehandicapt, nu met een mindere 
voorbereiding door een flinke ver-
koudheid. In de series op de 400 
meter liep hij nog naar een mooie 
49,56 wat voor Sander een persoon-
lijk record indoor betekende met 
ruim 1,3 seconden. Hij plaatste zich 
daarmee als één van de tijdsnelsten 
voor de halve finale. In de halve fi-

nale kwam Sander in baan 1 te lo-
pen, wat vooral indoor een enorm 
nadeel is. In die halve finale bleek 
de verkoudheid van afgelopen week 
zijn tot had geëist en kwam Sander 
al na 200 meter in de verzuring. Met 
zijn tijd in die halve finale (50.93) 
was Sander dan ook niet tevreden, 
maar hij heeft er uit gehaald wat er 
dit weekend, gegeven de voorberei-
ding, in zat. Tinka Offereins liep een 
keurige 800 meter in een mooie tijd 
van 2.19,35. Daarmee bleef ze weer 
eens onder de 2.20 en zij was daar-
mee sneller dan twee weken gele-
den bij het NK indoor voor junio-
ren. Het ging de eerste 600 meter 
heel erg makkelijk maar helaas zat 
er in de laatste ronde geen versnel-
ling meer in.

Na afloop was ze wel tevreden met 
haar tijd en ze weet ook dat er met 
dit resultaat het komende outdoor 
seizoen nog meer in zit. AKU atle-
te en voedingsdeskundige van het 
SRT Jolanda ten Brinke is afgelopen 
week uitgeroepen tot Sportvrouw 
van 2011 in De Ronde Venen. SRT- 
en AKU atlete Anouk Claessens was 
één van de 3 genomineerden maar 
moest dit jaar de eer aan Jolanda la-
ten. Toch erg mooi dat van de 3 ge-
nomineerden er 2 bij AKU trainen!
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Argon deelt de punten 
met Kagia
Mijdrecht - De eerste helft was 
slaapverwekkend en kon eigenlijk 
schriftelijk afgedaan worden. Het 
verschil in stand op de ranglijst was 
op het veld niet zichtbaar. Toen Ar-
gon in de tweede helft op achter-
stand kwam schrok men wakker en 
kreeg het voldoende mogelijkheden 
om de score weer recht te trekken. 
Een 1-1 puntendeling bleek deze 
middag het enig haalbare.
De eerste helft hielden beide ploe-
gen elkaar aardig in evenwicht en 
waren de scoringsmogelijkheden 
schaars. Het eerste schot op doel 
kwam van de gastheren, na ruim 
een half uur werd Bas van Moort op 
de proef gesteld maar redde goed 
en Jeffrey Timmermans schoot even 
later namens Kagia voorlangs. Bij 
een poging van Rick Verweij hard 
uit te halen werd zijn schot afge-
ketst, het was gelijk een gevaarlijke 
aanval van Kagia maar Nathan van 
Aken voorkwam de openingstreffer. 
Vlak voor rust kopte Albert Mens na 
een verre ingooi op doel maar kee-
per Sander Goudriaan greep goed 
in. De tweede helft werd aantrek-
kelijker voor de toeschouwers, eerst 
zagen we Vincent van Hellemondt 
op aangeven van Rik Schalkwijk 
op de keeper knallen en vervolgens 
kopte hij een voorzet van Rudi Zaal 
in handen de sluitpost. Maar toch 
was het Kagia die op voorsprong 

kwam, op links zigzagde Ramon 
Sluymer door de Argondefensie en 
haalde van dichtbij hard uit 1-0. Bij-
na werd het nog erger voor Argon 
toen Rutger Goudriaan in kansrijke 
positie in het doelgebied van Argon 
opdook, maar hij schoot naast. Met 
nog een half uur te gaan kwam Ali 
Erens in het veld voor René Legters 
en even later waren er twee moge-
lijkheden voor Argon. Eerst was er 
een schot van Stefan Tichelaar die 
door keeper Goudriaan tot hoek-
schop kon worden verwerkt.
Maar die hoekschop werd wel de 
aanleiding tot de gelijkmaker, Vin-
cent van Hellemondt kopte on-
houdbaar in 1-1. Even later weer 
een hoekschop voor Argon maar 
Remco von Lindheim mikte naast 
het doel. Met nog een kwartier op 
de klok moest Rick Verweij gebles-
seerd afhaken, hij werd vervan-
gen door Alan Doorson. Er kwa-
men nog een paar kansen voor Ar-
gon, Ali Eren bediende na een leuke 
actie Van Hellemondt maar die mik-
te naast. In de zeer ruim bijgetrok-
ken tijd brak Alan Doorson door de 
Kagia defensie, maar hij werd neer-
gelegd. Het kwam de verdediger op 
geel te staan en leverde Argon een 
vrije trap op. Maar vanaf achttien 
meter mikte Stefan Tichelaar naast. 
Zaterdag komt Fortius uit Amster-
dam op bezoek in Mijdrecht. 

Atlantis A1 met lege handen
Mijdrecht - In deze belangrij-
ke vier-punten-wedstrijd is Atlan-
tis A1 er niet in geslaagd om naas-
te concurrent Valto te verslaan. In 
de Vreeloohal in De Lier wist de 
Mijdrechtse ploeg een 9-4 achter-
stand niet om te buigen en verloor 
het met 12-9. Atlantis A1/Van Dam 
kon niet aantreden met het ver-
trouwde bassisachttal: door vakan-
tieperikelen miste het team drie ba-
sisspelers. Hun plaatsen werden in-
genomen door Iris Facee-Schaeffer, 
Britt Vermolen en Timo Jongerling. 
In het eerder onderlinge treffen wist 
Atlantis de ploeg met 19-17 te ver-
slaan en het begon dan ook vol ver-
trouwen aan de wedstrijd. 
Atlantis A1 wist als eerste de korf 
te vinden middels een schot van Je-
roen Korver. Valto klampte aan en 
liep vervolgens uit naar 3-1. Een af-
standstreffer van Lars van Walra-
ven en een doorloopbal van Jeroen 
bracht beide ploegen weer naast el-
kaar. Toch had Valto het betere van 
het spel en bracht het verschil weer 
op twee punten. Lars schoot de 
aansluitingstreffer binnen en toen 
was het gedaan met Atlantis. In een 
tijdsbestek van tien minuten liet At-
lantis zich in de luren leggen en 
was het Valto die de zwakke plek-
ken blootlegde bij de Mijdrechtse 
ploeg en simpelweg de score uit-

breidde naar 9-4. Het was niet zo 
dat Atlantis slecht speelde, maar het 
liet zich afbluffen door een veel ge-
motiveerder Valto. Er was geen be-
zieling en beleving te vinden in de 
ploeg. Wilde het nog wat terugdoen, 
dan moest iedereen zijn schouders 
eronder zetten. Brutaliteit en over-
tuiging waren de steekwoorden van 
de coaches Marijke Pauw en Arie 
Zaal. Jeroen scoorde de 9 -5, maar 
Atlantis kwam niet in het ritme. Valto 
profiteerde en waande zich veilig bij 
een stand van 11-5. Even kwam het 
heilige vuur weer terug bij Atlantis: 
met twee goals van Lars werd het 
11-7 . Nadat Valto de 12-7 scoor-
de werd het tijd voor wissels. Sophia 
van der Horst en de B-jeugd spe-
lers Lars Kuijenburg en Joyce Ro-
denburg mochten hun opwachting 
maken. Megan van Aken en Jeroen 
brachten de eindstand op 12-9.
Het was een goede tweede helft, 
maar de wedstrijd werd verloren 
door een uitermate zwakke eerste 
helft. Er rest Atlantis A1 nog één 
zaalwedstrijd. Dit zal een cruciale 
zijn, want hekkensluiter DES komt 
zaterdag 10 maart naar Mijdrecht. 
Bij een overwinning zal Atlantis A1 
ook volgend seizoen uitkomen in de 
eerste klasse. Aanvang van de wed-
strijd is 15.20 uur in De Phoenix in 
Mijdrecht.

Mooie prestatie NK indoor 
atletiek Erwin Koopstra

CSW: een nieuwe F4, nieuwe 
sponsor en een nieuw tenue

Boven v.l.n.r. Ronald Alkemade (sponsor), Justin Honing (trouwe supporter), Mitch van Blokland, Maikel Honing, Chris 
Gortenmulder, Kas de Wit, Koen Postma. Onder v.l.n.r. Hennie Turk, Kareltje van der Vegt, Max Alkemade, Aron Turk, 
Lars de Jong,  Remco van der Vegt.

Wilnis - Na een succesvolle oefen-
stage bij KDO (1-4 winst) en een 
minder succesvolle 1e competitie-
wedstrijd (0-3 verlies), was het tijd 
om onze tenue sponsor, Ronald Al-
kemade, eens in het zonnetje te zet-
ten met een klein bedankje.Namens 
het team en de ouders werd hem 
voor in zijn bedrijf een teamfoto op 
canvas en een bos, nou ja bosje, 
bloemen aangeboden. 
 Sinds het begin van de 2e helft van 
dit seizoen is de nieuwe F4 van CSW 
in nieuwe tenues gestoken dankzij 
Alkemade 724 in Mijdrecht. 
De jongens hebben er in ieder ge-
val hard om moeten lachen. Voor de 
spelertjes een eigen voetbalplaatjes 
fotoboekje van hun team. Dit leek te 
helpen, want de eerste officiële uit-
wedstrijd werd om gezet in een 2-4 
overwinning. Ze begonnen voort-
varend, kwamen zelfs nog op voor-
sprong, maar konden naarmate de 
2e helft vorderde het tempo van Vic-
toria niet meer bijbenen.
Dit echter nadat de spelers zelf 
dachten dat ze tegen, zoals zij zelf 
zeiden “de smurfen, we moeten te-
gen de smurfen” spelen. Dit bleek 
echter de F8 te zijn, en niet de F2…
De wedstrijd is uiteindelijk geëin-
digd in een 7-1 nederlaag. Dan nog 
de wedstrijd van afgelopen week-
end: uit naar de F4 van Victoria. Van 
te voren werd dit al ingeschat als 
een lastige wedstrijd.
Volgende week om 09.00u staat de 
derby uit tegen Hertha F2 op het 
programma. Ouders, vrienden, fami-
lie, sponsoren, burgers en buitenlui: 
kom allen kijken naar deze Ronde 
Veense versie van Feyenoord-Ajax!

G-team ARGON gaat naar Portugal
Mijdrecht - Het G-team van voet-
balvereniging ARGON gaat naar 
Portugal [Albufeira] om daar een 
toernooi te spelen, tegen ande-
re landen. Dus een internationaal 
toernooi. Ja mensen u leest het al-
lemaal goed. Vol spanning wachten 
de voetballers op de dag van ver-
trek. Sommige van hen hebben nog 
nooit gevlogen en de wildste ver-
halen voeren zo de spanning nog 
meer op. Gelukkig is de leiding van 
het team in staat hun gerust te stel-
len, zodat ze vol vertrouwen er heen 
gaan. Er is vol zorg een prachtig ho-
tel uitgezocht met zicht op zee, voor 
de juiste ontspanning, wat ten goe-
de moet komen aan de speel kwali-
teit. Waar overigens niet aan getwij-
feld hoeft te worden. De tempera-
tuur daar is ook overheerlijk zo rond 
de 18 graden en dat is een goe-
de temperatuur voor een toernooi. 
Volgende week gaat dit spannen-
de evenement gebeuren. En wel op 
15 maart. Zij vertrekken van het AR-
GON parkeerterrein om 15.45.
U bent van harte uitgenodigd dit ge-
weldige team uit te komen zwaaien. 
Wij wensen het team heel veel suc-
ces in Portugal.

Goud en Brons voor Veenland 
turnsters Naomi en Celine
Wilnis - Zaterdag 3 maart 2012 
reden we weer vroeg richting 
Amersfoort voor de tweede voor-
ronde keuze oefenstof.

Voor Veenland turnde in de eerste 
ronde Kimberly Moeliker en Am-
ber Verkaik. Voor Amber een niet zo 
goed begin de opsprong lukte niet 
helemaal en ook de sprongetjes wa-
ren niet hoog genoeg.

Kimberly turnde een strakke oefe-
ning en turnde zich naar de vierde 
plek op de balk. Op vloer,brug en 
sprong lieten ze allebei keurige oe-
feningen zien. Kimberly werd 8ste 
en Amber 16de.

In de tweede ronde turnde Celine de 
Boer en Sascha Stam. Voor Sascha 
de eerste wedstrijd omdat ze de vo-
rige keer geblesseerd was. Voor 
Sascha haar gevoel turnde ze haar 
beste wedstrijd ooit en ook wij von-
den dat ook. Het was een teleurstel-
ling dat ze toch maar 14de was ge-
worden.

Trots
Maar wij zijn trots op haar presta-
tie. Celine turnde een voor het eerst 
geen vlekkeloze brug oefening en 
ook de balkoefening eindigde niet 
zo als het hoort.
Gelukkig turnde ze een goede 
sprong en vloeroefening en daar-

door kreeg ze de bronzen medail-
le omgehangen maar het had goud 
kunnen zijn.

Voor de trainsters even een ronde 
rust en daarna was het de beurt aan 
Mariska Rijkmans. Ze begon met 
vloer en hier ging het einde van de 
oefening niet helemaal goed waar-
door ze veel punten verloor. Ook op 
brug en balk waren er foutjes maar 
op sprong turnde ze een hele mooie 
overslag. Mariska werd 9de. 

Veenland
Rebecca Janmaat, Tanja Kamp en 
Floor Kouwenberg  turnde in ronde 
vijf. Terwijl de trainsters al begonnen 

te gapen van vermoeidheid turn-
de deze drie een prima wedstrijd. 
Tanja turnde een uitstekende balk-
oefening en ook Rebecca en Floor 
overtroffen zichzelf op balk. Helaas 
voor Floor telde een halve draai niet 
waardoor ze puntjes verloor.

Ook op vloer ging het vandaag 
goed. Rebecca en Tanja turnde alle 
twee een salto voorover en ditmaal 
werd er geland op twee voeten en 
niet tot zit. Floor turnde verder een 
goede wedstrijd en werd 13de. Tan-
ja werd 14de en Rebecca 16de. 

Om half zes is het eind is in zicht 
nog een ronde te gaan en daar-
in turnde Naomi Bouman. Ze be-
gon een beetje aarzelend op brug 
maar de jury was haar gunstig ge-
zind want ondanks twee keer op-
gooien voor de buikdraai turnde ze 
zich naar het hoogste cijfer.

Op balk bleef ze dit keer staan en 
met als resultaat het tweede cijfer 
van de dag. Ook op vloer vandaag 
een vlekkeloze oefening met een 
mooie arabier flik-flak en een ho-
ge salto voorover met als resultaat 
hier ook het hoogste cijfer. Op naar 
sprong.
Er moest vandaag met plank ge-
sprongen worden en Naomi over-
won haar angst en sprong een 
schitterende overslag.

Ook hier was ze de beste en ja dan 
kan het niet anders dat ze bij de 
prijsuitreiking op het hoogste treetje 
mocht gaan staan. We gingen met 
een tevreden gevoel weer richting 
huis en nu op naar de finale. Voor 
deze finale hebben zich geplaatst 
Celine, Floor en Naomi.



Regio - Britt Koolmoes is afgelo-
pen zondag kampioen van Noord-
Holland geworden in de leeftijd tot 
15 jaar.
De Noord-Hollandse kampioen-
schappen gelden als kwalificatie 
voor de Nederlandse kampioen-
schappen die zaterdag worden ge-
houden in Eindhoven. Britt moest in 
haar 1e partij tegen Famke van Laar. 
Britt had nooit eerder tegen haar 
gejudood maar wist haar binnen 15 
seconden vol op haar rug te werpen 
met een heupworp.
In haar 2e wedstrijd moest zij te-
gen Naomi de Graaff uit Den Hel-

der. Naomi maakte er een tactische 
wedstrijd van en Britt moest tot het 
uiterste gaan om te winnen maar 
won uiteindelijk op scheidsrechters-
beslissing met 3-0.
De laatste wedstrijd was tegen Sa-
bine Hoogland uit Velserbroek. Britt 
scoorde in haar 1e aanval met een 
lage schouderworp een wazari en 
vervolgde op de grond met een 
beenverwurging die ervoor zorgde 
dat haar tegenstandster moest af-
kloppen. Het kampioenschap was 
binnen en dit zorgt voor veel ver-
trouwen voor het NK van aanstaan-
de zaterdag.
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Mees Brouwer en Rob Gels uitblinkers

Alle kwartfinalisten driebanden 
bekend

Vinkeveen - In het driebanden toernooi van D.I.O./ 
Café de Merel hebben Rob Gels en Mees Brouwer 
uit Kockengen zich het afgelopen weekend met ge-
mak geplaatst voor de kwartfinales, ook door naar 
de kwartfinales zijn de volgende spelers, Dirk Ver-
del, Jan Eijsker, Pim de Jager, Bert v. Walraven, Ro-
nald Schoonhoven, Henny v. `t. Hul, Henk Doorne-
kamp, Bart Hoffmans, Theo Valentijn, Jan van Veen, 
Ed van Heuven, Ton Driehuis, Gijs Rijneveld, Cor Ba-
vinck, Paul Schuurman, Jos Boeijen, Michel Bak, 
Cock Verver, Wim Bakker, Hans van Ekris, Thijs Hen-

drikx, Bert Dijkshoorn, Hans van Rijn, Wim Berkelaar, 
Harry Koperberg, Erik Spiering, Richard v.Kock, Ri-
chard Schreurs, Frank Witzand, Jos Lugtigheid en Wil 
Bouweriks de kwartfinales zijn te spelen op de data’s 
17 en 18 maart,24 en 25 maart in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR 43 te Vinkeveen tel. 0297263562.

In het weekend van 9,10 en 11 maart is er geen drie-
banden biljart maar het Open Ronde Venen libre 
kampioenschap voor zowel dames als heren te be-
ginnen vrijdag 9 maart om 19.00 uur

Eerste ronde derde cyclus 
bridge bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 1 maart was er 
de tweede ronde van de derde en 
laatste cyclus van dit seizoen. De 
wedstrijdleiding opende deze mid-
dag met de verheugende medede-
ling dat gelukkig Joop aan de bete-
re hand is en dat het met Henk zelfs 
zo goed gaat dat hij vandaag weer 
kon meespelen. Weliswaar nog met 
een stok, maar die stond zeer gedis-
tingeerd, vooral de manier waarop 
hij door de zaal flaneerde. Iedereen 
was ook wat meer gewend aan de 
nieuwe lijn waarin gespeeld moest 
worden. Al met al een zeer rustige 
ochtend om te bridgen. Er moest 
nog wat verandert worden aan de 
loopbriefjes omdat iemand afge-
zegd had, wat niet doorgekomen 
was. Een vriendelijk verzoek, om al-
leen nog maar telefonisch af te zeg-
gen, dan weet je zelf dat de bood-
schap is overgekomen en kunnen 
er geen misverstanden ontstaan. Er 
werd aan 14 tafels gebridged. Acht 
in de A-lijn en zes in de B-lijn, met 
helaas een stilzittersronde in de A-
lijn. 

A-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Greet de Jong en Roel 
Knaap met 58,75 %. Het is voor mij 
onbegrijpelijk, dat als iemand zich 
vergooid, een heer onder een aas 
terwijl je nog een lage kaart hebt 
in die kleur, dat je dan toch nog 
zo hoog kunt eindigen. Het zal de 

vriendelijke inborst van dit paar wel 
zijn, dat zij ook een ander iets gun-
nen. Tweede werd het echtpaar Tilly 
en Arnold van Dijk met 57,08 %, dit 
paar is wel constant, bijna dezelfde 
score als vorige week. Derde werd 
het paar Frits Uleman en Gerard 
Prager 55.90%, hier viel op, dat Ge-
rard zich volledig op het spelen con-
centreerde en Frits steeds liet lopen 
om de biedboxes om te ruilen. Ook 
deze week viel het op dat de scores 
heel dicht bij elkaar bleven, het be-
loofd een spannende competitie te 
worden.

B-lijn.
In de B-lijn was er een gedeelde 
eerste plaats voor het paar CorryH 
Snel en Netty Walpot en Corry Snel 
en Lenie Veninga met 57,50%. Ik heb 
mijn journalistieke kwaliteiten, zoals 
beloofd, in de strijd geworpen om te 
achterhalen waar de H in de naam 
van Corry vandaan kwam. Boven-
staande verklaart het eigenlijk al, 
twee dames met eenzelfde voor- als 
achternaam zou verwarrend kunnen 
werken. Om onderscheidt te ma-
ken is gekozen voor de H, die staat 
de straatnaam. In de B-lijn liggen 
de scores in tegenstelling tot vori-
ge week nu wel heel dicht bij elkaar. 
Volgende week spelen we de der-
de ronde van de derde cyclus, dus 
weer competitie Bridge, dan valt er 
iets meer te zeggen over de compe-
titiestand.

Het Assuline turfstekerstoernooi 2012
Vinkeveen - De Vinkeveense vol-
leybalclub Atalante organiseert, tra-
ditiegetrouw, ook dit jaar weer het 
Assuline turfstekerstoernooi. Dit 
buitentoernooi wordt zondag 3 ju-
ni voor het 24e jaar georganiseerd. 
Het toernooi zal weer plaatsvin-
den op de grasvelden van ‘de Vin-
ken’, op sportpark De Molmhoek in 

Vinkeveen. Inschrijving staat open 
voor bedrijventeams, stratenteams, 
vriendenteams, volleybalteams, enz, 
zolang je maar met minimaal zes 
bent. Bij voorkeur staan steeds twee 
dames in het veld. Er zijn twee ver-
schillende competities: Het recrea-
tie toernooi is bedoeld voor teams 
die het leuk vinden om een keertje 

te gaan volleyballen om gezellig een 
dagje sportief bezig te zijn. Het Su-
per recreanten toernooi is bedoeld 
voor teams met volleybalervaring 
die niet bang zijn om een stevig pot-
je te volleyballen. In beide competi-
ties wordt gestreden om een wissel-
trofee. De punten van de hele dag 
bepalen wie in de finales komen. 

In de middag heb je, waar moge-
lijk, andere tegenstanders, dus ie-
dereen maakt kans om punten te 
pakken. Kinderen zijn welkom, er is 
een hoop speelruimte. Wil je mee-
doen aan één van deze toernooien, 
neem dan tel. contact op met Han 
Feddema (0297-287952), of down-
load een inschrijfformulier v.a. www.
vv-atalante.nl. Kosten zijn 30,- per 
team. Aanmelding dient te geschie-
den voor 5 mei. Graag tot ziens op 
zondag 3 juni!

Britt Koolmoes Judokampioen 
van Noord-Holland

Hardlopen is FUN
Regio - Wil je leren hardlopen of 
je looptechniek verbeteren? Am-
stelhof Running heeft dé oplossing! 
Amstelhof Running gaat vanaf 18 
maart, gedurende 8 weken looptrai-
ningen organiseren voor beginnen-
de en gevorderde lopers. Het doel 
van de cursus zal voor beginnen-
de lopers zijn dat men (na 10 we-
ken) 3 of 5 kilometer achter elkaar 
kan hardlopen. Voor gevorderde lo-
pers zal dit doel 10 kilometer zijn. 
De trainingen worden verzorgd door 
gecertificeerde trainers van de atle-

tiek unie die voor een verantwoor-
de afwisselende opbouw en bege-
leiding zorgen, Looptrainingen bij 
Amstelhof zijn uniek door het uitge-
breide pakket en de extra faciliteiten 
voor de deelnemers. Zo ontvangt ie-
dere deelnemer een health check, 
voedingsadvies, schoen- en kle-
dingadvies en een functioneel run-
ningshirt. Ook de extra faciliteiten 
maken de looptrainingen bij Am-
stelhof Running speciaal. Ouders 
met kinderen kunnen gebruik ma-
ken van de mogelijkheid tot kinder-

Mooie tijden in Zorg & 
Zekerheidcircuit Leiden
Regio - Op zondag 4 maart werden 
er tijden het Zorg & Zekerheidcir-
cuit in Leiden mooie tijden gereali-
seerd door atleten van AKU en het 
Steenbok RunningTeam. De weers-
omstandigheden waren prima! Er 
was weinig wind en er was voldoen-
de vocht in de lucht. Op de 5 kilo-
meter verscheen AKU en SRT-atleet 
Erwin Koopstra aan de start. On-
danks het bochtige circuit liep Er-
win een uitstekende race. Hij heeft 
veel kopwerk verricht en kwam des-
ondanks weer met een Persoonlijk 
Record over de meet. Hij werd 3e in 
een sterk gelopen 5 km na 16.26,0.  
AKU-atleet Sjoerd Heemskerk de-
buteerde op de 10 kilometer in een 
zeer mooie tijd van 36.11,0. Hij was 
rustig gestart om na 6 km flink te 
versnellen. Met deze tijd werd hij 
10e en hij realiseert zich dat hij nog 
veel verder kan komen. Op de 10 
km kwam ook Marcel Pool aan de 
start. Hij heeft vooral veel omvang 
getraind en moet nog scherpte in de 

snelheid krijgen. De SRT atleet rea-
liseerde een mooie tijd van 34.26,0. 
Hij liep een vlak tempo met een 
snellere laatste 2 kilometers. Het vi-
zier wordt gezet op het trainen op 
meer snelheid, zodat hij in de loop 
van het seizoen 2012 ook weer in de 
33 minuten kan gaan lopen. Man-
dy Plasmeijer wist op de 10 km weer 
een onder de 45 minuten te lopen 
en kwam na 44.50,0 over de finish. 
AKU- en SRT-atlete Lotte Krause 
liep zondag haar laatste cross van 
het seizoen. Deze ging het beste 
van allemaal. Zij startte bij de Tata 
Steel Runnersworld cross in Heiloo 
en pakte op de 3,5 km opnieuw een 
2e plaats op de 3,5 km met een tijd 
van 13.32,0. Zij was daar bijzonder 
tevreden mee.
AKU atlete Evelien Hooijman was 
gestart op de 5 km van de Westein-
derloop in Aalsmeer. Zij legde de-
ze 5,2 km af, gelopen met behoor-
lijke wind op de dijk, in een tijd van 
21.24,0.

Ploegenvoorstelling
Regio - Vrijdag 16 maart zullen de 
wielrenners/sters van de Uithoornse 
Wieler Trainings Club zich, aan het 
begin van het nieuwe wegseizoen, 
aan alle geïnteresseerden presen-
teren.
Na een winter waarin Dennis Looy 
(Wilnis) 5 maal op het podium stond 
(2 x goud, 2 x zilver, 1 x brons) bij 
de Nederlandse kampioenschap-
pen baanwielrennen voor junio-
ren, staan de weg fietsen te blinken, 
klaar om bestegen te worden. Die 
fietsen blinkend krijgen was nog 

een forse klus, na alle veldritten die 
de leden overal in het land gereden 
hebben. 
De presentatie vindt plaats bij Pro-
file Tyrecentrum Hogendoorn, Am-
sterdamseweg 8, Uithoorn. Pro-
file Hogendoorn is één van de kle-
dingsponsoren van UWTC. Van-
af 20.00 uur zullen de ploegen zich, 
onder het genot van een hapje en 
een drankje, voorstellen aan alle be-
langstellenden. Iedereen is van har-
te uitgenodigd deze presentatie bij 
te wonen.

“Kanopolo” wil hogerop!
De Ronde Venen - Het kanopolote-
am van de kanovereniging De Ron-
de Venen is vorig jaar op de twee-
de plek in de derde klasse geëin-
digd en wil deze stijgende lijn voort-
zetten. Komend seizoen gaat het 1e 
team in de tweede klasse spelen en 
wil zich in elk geval handhaven. 

De club wil hoger op 
Het enthousiaste team is twee jaar 
geleden extra gaan trainen en dat 

heeft tot een goed resultaat geleid. 
In het jonge team zitten nog veel 
meer mogelijkheden maar er zijn 
ook een aantal randvoorwaarden 
die de ontwikkeling kunnen vertra-
gen.

De club is zoekende naar meer trai-
ners voor de teams en ook naar in-
vloeden van buitenaf die de presta-
tie kunnen verhogen. Het is niet ge-
lukt om een trainer van buitenaf aan 

te trekken dus zal dit intern moe-
ten worden opgelost. Gelukkig ge-
ven diverse spelers al training aan 
de eigen jeugd. Het trainen wordt in 
april weer opgestart en hopelijk ko-
men er vaste doelen op de lokatie. 
Dit scheelt veel gesleep met de los-
se doelen en levert tijd op die kan 
worden gebruikt om langer te trai-
nen. Met betere faciliteiten zullen de 
spelers ook meer groeien. Er zal dit 
jaar vaker worden getraind en ook 

meer wedstrijden worden gespeeld. 
Dit allemaal met als doel meer erva-
ring op te doen en tactiek aan te le-
ren. Vooral door impulsen van bui-
tenaf kan de club groeien en zich 
verbeteren. 

Meer spelers nodig 
Omdat de basis nog smal is, is de 
concurrentie nog niet heel groot en 
zijn de onderlinge verschillen soms 
te groot om in te vallen in een ho-
ger team.
Door de basis te verbreden kun-
nen de teams in de breedte groei-
en en kan het vertrek, bijvoorbeeld 
door studie, van een basisspeler be-
ter worden opgevangen. Het jeugd-
team dat vorig jaar is begonnen is 
hierbij een prima kweekvijver. Het 
streven is om een derde team te 
kunnen vormen. Hiervoor moeten 
er een aantal spelers bijkomen. Ook 
probeert de club het kanovaren on-
der breder publiek onder de aan-
dacht te brengen. Zo is er dit jaar 
weer Hart voor Sport. De kinde-
ren van de basisschool kunnen dan 
met het kanovaren kennismaken en 
eventueel later overstappen naar 
het kanopolo. Ook zal weer worden 
meegedaan met de watersportda-
gen van VLC.
Dit om telkens een beetje te kunnen 
groeien in de ontwikkeling van deze 
tak van sport. Jeugd, maar ook iets 
oudere sporters kunnen altijd een 
keer komen kijken of een keer mee-
varen. Eenmaal in de ban van het 
kanopolo is er meestal geen weg 
meer terug. Het is een leuke; dyna-
misch en spectaculaire sport. 

opvang bij Amstelhof Sport & He-
alth Club. Verder is er op trainings-
dagen een fysiotherapeut aanwezig 
voor eventuele vragen en/of klach-
ten en de deelnemers op trainings-
dagen gebruik maken van de om-
kleedruimtes en douches. Bij extre-
me weeromstandigheden zal er een 
indoor programma plaatsvinden bij 
Amstelhof Sport & Health Club. De 
trainingen voor beginners & gevor-
derden zullen plaatsvinden op zon-
dagochtend van 09.15 tot 11.00 uur. 
Reageer snel, want de plaatsen be-
perkt!
Kijk voor meer informatie, kosten 
en/of inschrijven op: www.amstel-
hofrunning.nl



Mijdrecht - Tennis Vereniging 
Mijdrecht is volop in beweging. Mo-
menteel worden de plannen gere-
aliseerd om het clubhuis om te to-
veren van een jaren ’70-look tot 
een meer in de 21e eeuw passen-
de uitstraling. Vele vrijwilligers heb-
ben inmiddels de mouwen opge-
stroopt en velen zullen hun voor-
beeld nog volgen. De vernieuwin-
gen van het clubhuis kunnen niet 
succesvol worden afgerond zon-
der de hulp van de nodige profes-
sionals, die zich geheel belangeloos 
voor TVM Mijdrecht inzetten. Eén 
van deze professionals is Aanne-
mingsmij H.M. van Scheppingen BV 
uit Mijdrecht. Het bouwbedrijf van 
Rob en Antoine van Scheppingen, 
gevestigd aan de Constructieweg 
72 in Mijdrecht, voert naast verbou-
wingen en uitbouwen van woningen 
ook het grotere werk uit. Voorbeel-
den hiervan zijn het pas opgelever-
de gebouw Proostenborgh (Swaab) 
in de Dorpsstraat in Mijdrecht, maar 
ook het in aanbouw zijnde gebouw 

“Dock15” aan de Industrieweg te 
Mijdrecht. Ook worden betonwer-
ken uitgevoerd voor funderingsher-
stel en bij wegenbouwwerken zo-
als bruggen e.d. TVM is er dan ook 
trots op deze sponsor aan haar ver-
eniging verbonden te zien. H.M. van 
Scheppingen BV gaat ervoor zorgen 
dat de eveneens gesponsorde nieu-
we tegelvloer (Intermat) op deskun-

dige wijze gelegd gaat worden. Als 
tegenprestatie gaat TVM Mijdrecht 
een 3-jarige sponsorovereenkomst 
aan met H.M. van Scheppingen BV, 
waarin veelzijdige afspraken zijn op-
genomen. Op deze manier is er op-
nieuw een win-win-situatie ont-
staan met alweer een sponsor die 
Tennis Vereniging Mijdrecht een 
warm hart toedraagt. 

Vinkeveen - Het door ‘De Bron’ ge-
sponsorde De Vinken B1 heeft een 
goed zaalseizoen achter de rug. In 
dertien wedstrijden werden er zeven 
wedstrijden gewonnen. Vijf van die 
zeven overwinningen werden in het 
eigen Vinkeveen behaald. De Vin-
ken B1 staat inmiddels op een keu-
rige vierde plaats met nog één wed-
strijd voor de boeg. 

Poule-indeling:
In poule 2E zijn de ereplaatsen als 
volgt verdeeld. Bovenaan staat At-
lantis B1. Dat is onbetwist kampi-
oen geworden. De nummers 2, 3 
en 4 wisselen bijna elke week wel 
van plek. SDO Kamerik B1 staat nu 
op plek 2, Victum/IGCN B2 staat 
op plek 3, daarna komt De Vin-
ken B1. Op plek 5 en 6 staan Vi-
king B1 en OVVO/De Kroon B2. On-
deraan de competitie bungelen EK-
VA B2 en Synergo B1. De Vinken B1 
heeft 99 keer gescoord in dertien 
wedstrijden. Dat is een gemiddel-
de van maar 7,6 doelpunt per wed-
strijd. Voor de zaalcompetitie is dat 
wat aan de krappe kant. De Vinken 
B1 kreeg ook 92 doelpunten tegen. 
Alleen SDO wist minder doelpunten 
tegen te krijgen. Dit alles staat in 
schril contrast met koploper Atlantis 
met maar liefst 156 doelpunten voor. 

Het team:
Aanvoerder van dit ‘De Bron’-team 
is Dorien Verbruggen. De vijftien-
jarige tweedejaars B-junior staat 
haar mannetje en is vaak de rots 
in de branding op het moment dat 
het even niet soepel verloopt. Naast 
haar speelt Mila Kroon, deze uit 
de C-jeugd overgekomen speel-
ster leert veel en bewaart de rust. 
Nele Pijnenburg staat samen met 
Robin van der Vliet aan de andere 
zijde. Dit duo heeft een zeer gevari-
eerd aanvalspatroon. Menig tegen-
stander moet alert zijn op de schot-
kracht en snelheid van deze twee 
dames. Martijn Burggraaf had vorig 
jaar een goed seizoen achter de rug 

bij de C-jeugd. In de B-jeugd maakt 
hij het opnieuw waar, de topscorer 
van dit team is vooral gevaarlijk met 
zijn afstandsschoten. Maar ook on-
dersteunend doet hij zijn taak goed. 
Kevin van Vliet is een echte alles-
kunner, hij kan overal uit de voe-
ten. Verdedigen is zijn ding, maar 
ook wordt hij geroemd voor zijn oog 
voor medespelers. Gideon Leeflang 
is helaas al een tijdje uit de roulatie. 
Door wat vocht bij zijn hartspier is 
hij veroordeeld tot het niet actief zijn 
met de korfbalsport. Desalniettemin 
is Gideon vaak te zien bij wedstrij-
den. Op de weg terug is gelukkig 
Jorn Claassen. Ondanks een paar 
pijnlijke enkels heeft hij veel zin en 
inzet om weer snel een paar doel-
punten te scoren. Jorn is een echte 
rebounder in wording, hij benut zijn 
lengte goed. 
De Vinken B1 staat onder leiding 
van de twee korfbalbreinen Jasper 
van Peursem en Kelvin Hoogeboom. 
Deze twee selectieleden weten het 
team op te krikken tot een geduchte 
tegenstander met veel pit en inzet. 
Doordat alle spelers kunnen scoren 

en de tips/trucs goed worden op-
gepakt, leren de spelers elke week 
een stukje meer voor de rest van de 
korfbalcarrière.

De laatste wedstrijd
Aanstaande zaterdag 10 maart 
speelt De Vinken nog een maal in 
deze samenstelling in het zaalsei-
zoen. De Mijdrechtenaren van At-
lantis B1 komen op bezoek. In de 
drie voorgaande edities won De Vin-
ken B1 fortuinlijk. De laatste wed-
strijd werd echter gewonnen door 
Atlantis B1. Het belooft een zeer 
spannende wedstrijd te worden. De 
wedstrijd word gespeeld om 13.30 
uur in De Boei te Vinkeveen.
Het veldseizoen start op 31 maart. 
Voorafgaand aan de tweede helft 
van de veldcompetitie speelt De 
Vinken B1 tegen Koog Zaandijk B2 
en Badhoevedorp B1. In de poule is 
het team ingedeeld bij Albatros B1 
uit Zwijndrecht, KIOS B1 uit Nieuw-
Vennep en Korbis B1 uit Waddinx-
veen. Dit beloven ook weer zeer leu-
ke wedstrijden te worden met rela-
tief onbekende tegenstanders.

Mijdrecht - Als voorbereiding op 
de tweede helft van de veldcompe-
titie speelde HVM zondag een oe-
fenwedstrijd tegen derdeklasser 
Saxenburg. Dat is een klasse hoger 
dan de Mijdrechters zelf spelen. 
In de wedstrijd werd dit verschil niet 
echt zichtbaar, het bleef spannend 
tot vijf minuten voor het einde. Toen 
besliste Saxenburg de match door 
een 4-2 voorsprong te nemen. Dit 
was ook de eindstand.
Nog niet alle HVM-spelers waren 
terug van vakantie, waardoor de 
Mijdrechters met een paar gastspe-
lers het veld betraden. Enerzijds was 

dat voor coach Capel een gelegen-
heid om weer eens een paar jonge-
re spelers aan het werk te zien, maar 
anderzijds was het af en toe natuur-
lijk wel zichtbaar dat combinaties 
niet zo verliepen als bij een inge-
speeld team. Speciale opdracht aan 
alle spelers was om de bal het werk 
te laten doen, veel passes te ge-
ven, weinig duels met de bal aan te 
gaan, en zo min mogelijk lopen met 
de bal aan de stick. In de eerste helft 
haperde dat nog wel eens, na rust 
werd het beter. Het eerste kwar-
tier was voor HVM, Tom Günther 
zette de Mijdrechters na een kor-

te solo met een diagonaal schot 
op voorsprong. Heel lang bleef die 
voorsprong in stand. De Haarlem-
mers kwamen echter steeds meer 
in de wedstrijd en maakten vlak 
voor rust gelijk uit een strafcorner. 
Het begin van de tweede helft was 
voor Saxenburg, binnen tien minu-
ten werd het uit hun tweede straf-
corner 2-1, en kort daarna 3-1 via 
een veldgoal. Lang bleef die stand 
niet op het bord, in de twaalfde mi-
nuut bracht Tom Günther HVM te-
rug in de wedstrijd, na een knap-
pe actie van B-junior Alexander Go-
vers. Lang hing vervolgens de ge-
lijkmaker in de lucht, met kan-
sen voor Tom Günther, Arjan Blom-
maert en Jurrian Hartwigsen, maar 
het was Saxenburg dat vijf minuten 
voor tijd de overwinning zeker stel-
de. Bij de Mijdrechters en bij het pu-
bliek bleef wel een gevoel hangen 
dat er meer had ingezeten. Maar 
deze vriendschappelijke wedstrijd 
gaf de coach en de spelers aankno-
pingspunten voor verbetering. Plus-
punt was bovendien dat HVM goed 
partij kon geven aan een sterker 
team. Volgende week speelt HVM 
voor de competitie uit tegen koplo-
per Hoorn.

De Ronde Venen - De afgelopen 
speelweek viel er op diverse biljarts 
in de Ronde Venen weer te genieten 
van prachtige biljartsport. In het bij-
zonder in De Hoef bij De Springbok 
was het “bingo”. Kees de Bruijn won 
in een spannende partij in 14 beur-
ten van Richard Schreurs. Kees zet-
te de kortste partij van de week neer 
en scoorde een moyenne van 12,857. 
En passant lag hij ook de hoogste 
serie van de week op de biljartta-
fel met 79 caramboles = 43,89% van 
zijn te maken 180 punten.
In poule A deed DIO waar het goed 
in is. Met ruim verschil winnen.
In poule B werd Bob’s Bar verrast 
door De Springbok 1. Alle partijen 
in deze wedstrijd waren heel span-
nend. De Kromme Mijdrecht 2 pak-
te verrassend de 1e plaats in deze 
poule.

Poule a:
DIO won met 7-2 van De Kromme 
Mijdrecht 1. Paul Schuurman had 
maar 22 beurten nodig tegen John 
Oldersma. Gerrit Schuurman zorg-
de voor de punten van De Kromme 

Mijdrecht 2 door Herman Turken-
burg kansloos te laten.
De Merel/Heerenlux 2 verloor nipt 
met 4-5 van APK Mijdrecht 1. Do-
rus van der Meer had in 22 beur-
ten Cor Ultee over zijn knie leggen. 
Frank Witzand won in een spannen-
de pot van Gerrie Hölzken. Rene 
Hoogeboom en Jan Peters namen 
de punten mee naar Nieuwer ter Aa.
APK Mijdrecht 4 had met 7-2 geen 
kind aan De Merel/Heerenlux 1. Va-
der Willem van der Graaf, dochter 
Laura van der Graaf en Jan Lind-
hout waren te sterk voor de Vinke-
veners. Bart Hoffmans redde de eer 
voor zijn team.
CenS 2 won verrassend met 5-4 van 
De Kuiper/van Wijk. Leen Cornelis-
sen was de grote man van CenS 2 
door in 16 beurten Jos Lugtigheid 
van de tafel te vegen. Jos Bader 
had in 24 beurten geen kind aan Ni-
co Koster. Kees de Zwart en Mar-
tien Heijman wonnen moeizaam van 
hun tegenstanders. De Springbok 2 
was met 2-7 kansloos tegen De Vrij-
heid/Biljartmakers. Nico van Soeren 
was in 18 beurten oppermachtig te-

gen Nico de Boer. Bert Loogman en 
Bart Dirks wonnen hun partij. Hans 
Brozius redde de eer voor de Hoe-
fenaren.

Poule b:
De Kromme Mijdrecht 2 won nipt 
met 5-4 van De Schans. John Beets 
en Alex Driehuis haalde de punten 
voor De Schans. Jamal Banmou-
sa en Egon van der Heijden haalde 
het extra punt en de winst voor De 
Kromme Mijdrecht 2.
Stieva Aalsmeer had met 2-7 geen 
verweer tegen Cens 1. Joop Luthhart 
was in 25 beurten de baas over Ton 
Bocxe. Evert Driehuis pakte de winst 
in 24 beurten tegen Bernard Entho-
ven. Joris van Putten won met 1 ca-
rambole verschil van Lucia Burger. 
Aria Dolmans haalde de enige pun-
ten voor Stieva Aalsmeer met winst 
op Donny Beets.
De Springbok 1 won geflatteerd met 
7-2 van Bob’s Bar. Kees de Bruijn 
bevestigde zijn “bloedvorm” tegen 
Richard Schreurs. In een bloedstol-
lende partij won Kees met minimaal 
verschil van een geweldig spelen-
de Richard. Richard kwam slechts 
3 caramboles tekort. Hans van Eijk 
zette Richard van Kolck weer op zijn 
“plaats”. Richard was nog teveel in 
“hoerastemming” na zijn prachtige 
partij van vorige week. 
De Merel/Heerenlux 4 verloor nipt 
met 4-5 van APK Mijdrecht 3. Roy 
van Lith won in 17 beurten van een 
sterk spelende Wim van der Lin-
den. Ramon Alblas haalde de ande-
re punten van APK Mijdrecht 3. Gijs 
van der Vliet en Hans Levy wonnen 
op het nippertje hun partijen voor 
De Merel/Heerenlux 4.
De Merel/Heerenlux 3 won overtui-
gend met 7-2 van APK Mijdrecht 2. 
Hans van Rijn, Caty Jansen en Wim 
Berkelaar hielden de punten in ei-
gen huis. Nico Zaal redde de eer 
voor zijn team. 
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Twee zilveren en een gouden 
randje voor turnselectie GVM ’79
Mijdrecht - Op zaterdag 3 maart 
vond de tweede voorronde plaats 
voor de divisies 4, 5 en 6 van Ray-
on Vechtstreek in Hooglanderveen. 
In verband met de voorjaarsvakan-
tie namen slechts 17 GVM turnsters 
onder leiding van Simone de Jong 
deel aan deze tweede voorronde. 
In de vroege uurtjes stonden met-
een de meeste GVM turnsters in de 
Van Bekkumhal in Hooglanderveen. 
Op baan 1 kwamen Eva Vergeer en 
Babette Veenbrink uit in de 4e divi-
sie, respectievelijk op niveau 9 en 8. 
Bij Eva ging vooral de brug en balk 
heel goed en bij Babette vooral de 
sprong. Ze zijn allebei in de midden-
moot beland. Beide meiden hebben 
zich in deze twee voorrondes weten 
te plaatsen voor de finale ronde!

Gestreden
Op baan 2, werd er gestreden in de 
5e divisie, niveau 8, de groep met 
het grootste deelnemersveld. Hier 
deden namens GVM mee, Elise Kop, 
Maaike van Schaick, Tess Geerts en 
Lucia Roos. Laisa Hartong was ivm 
de vakantie afwezig. Maaike heeft 
net als in de eerste ronde op alle 
onderdelen heel sterk en krachtig 
geturnd. Dit keer was het net geen 
gouden plek, maar met een zilveren 
medaille een hele mooie score. Eli-
se, met een sterke sprong en Tess, 
met een mooie brugoefening zijn 
12e en 13e geworden, wat voor Tess 
een hele grote sprong voorwaarts is! 

Lucia heeft een erg goede vloeroe-
fening laten zien alleen had nog wat 
meer moeite met de balk en is 22e 
geworden. Maaike en Elise gaan 
door naar de finales. Laisa staat als 
eerste reserve voor de finale dag.

Scores
Om half 11 was het op baan 1 de 
beurt aan Joyce Brands (div 5 niv 
8) en op baan 2 aan Owefa en Sa-
fae Asafiati (div 5 niv 6). Joyce heeft 
een stuk beter gepresteerd dan in 
de eerste turnronde, met name op 
de balk en is 16e geworden. Op ni-
veau 6 begonnen de zusjes Safae en 
Owefa erg sterk, ondanks de blaren 
behaalde Safae op de brug zelfs de 
hoogste score. Ook op de volgende 
onderdelen werden hoge scores be-
haald. Helaas moest Safae i.v.m. een 
enkel blessure op de vloer zich af-
melden voor het laatste onderdeel 
(sprong), terwijl ze ruimschoots op 
weg was naar een gouden plek. 
Owefa liet een mooie sprong met 
halve draai zien waarmee ze in de 
eindscore de zilveren medaille wist 
te bemachtigen. De zusjes Asafiati 
gaan beide door naar de finales.
 
Derde ronde
In de derde ronde traden Maxime 
Kok, Lisanne Helmer (div 5 niv 8) en 
Saki Kato (div 4 niv 7) aan. Lisanne 
heeft wederom een hele mooie brug 
oefening laten zien, en is uiteinde-
lijk 9e geworden. Maxime scoorde 

ook sterk op de brug en is 16e ge-
worden. Bij Saki was dit keer niet de 
vloer haar sterkste optreden, maar 
dit keer vooral de sprong en de balk 
en is ook twee plaatsen hoge geëin-
digd dan de vorige keer, een mooie 
8e plek. Dan was er de 4e ronde 
even pauze voor de begeleiders van 
GVM ‘79, waarna Suzanne van der 
Velden en Nadia van Senten (sen 
div 6 niv 7), Caressa van der Galien 
en Joline Twaalfhoven (sen div 6 niv 
8) acte de présence gaven. 
Suzanne heeft met vooral een hele 
mooie score op de balk de 11e plek 
behaald, Nadia heeft net als de vo-
rige ronde heel goed gescoorde op 
de balk. Ook op de vloer een mooie 
arabier flikflak laten zien, zij is uit-
eindelijk 20e geworden. Op de baan 
ernaast heeft Caressa op alle on-
derdelen robuust geturnd, maar het 
sterkste op de brug en is daarmee 
wederom 11e geworden. Joline had 
bijna de beste score op vloer, waar 
ze de vorige keer nog de punten liet 
liggen. Zij is 15e geworden, 7 plaat-
sen beter dan de vorige turndag! 
Suzanne en Caressa gaan door naar 
de finale ronde. 
Wederom was het Romy de Kuijer 
(jun div 5 niv 7), die namens GVM 
de dag afsloot. Net als de vorige 
keer een sterke vloeroefening, maar 
dit keer ook bijna een eerste plek op 
de brug. Zij is uiteindelijk 8e is ge-
worden. Ook Romy gaat door naar 
de finale.

De Vinken B1 speelt prima 
zaalseizoen

HVM oefent tegen Saxenburg

Kees de Bruijn biljarter 
van de week

H.M. van Scheppingen BV 
participeert bij TVM




