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KORT NIEUWS:

Weer ongeval 
op kruising bij 
begraafplaats
 Wilnis – Voor de tweede maal 
binnen een week vond er en 
ongeval plaats op de kruising 
N212 in Wilnis tegenover de 
begraafplaats, waarbij twee 
auto’s betrokken waren. Een 
van de bestuursters is overge-
bracht naar het ziekenhuis.
Een van de bestuurders reed 
over de N212 richting Wilnis. 
Toen hij wilde afslaan richting 
de begraafplaats, wilde de an-
dere bestuurder vanaf de be-
graafplaats de N212 overste-
ken. De bestuurders zagen el-
kaar niet, met een aanrijding 
als gevolg. Beide auto’s liepen 
veel schade op. De bestuurster 
van de blauwe auto is met on-
bekend letsel naar het zieken-
huis gebracht. De politie onder-
zoekt het ongeval. Op 9 januari 
vond er op dezelfde plaats ook 
al een aanrijding plaats. Ook 
hierbij viel één gewonde.
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Nieuwe bomen langs de 
N212 geplant
De Ronde Venen - Vorige week 
is langs de provinciale weg N212 
(ir. Enschedeweg) vanaf de krui-
sing met de N201 tot aan de eer-
ste bebouwing bij Wilnis een begin 
gemaakt met het planten van meer 
dan 120 nieuwe bomen naast het 
fi etspad. 

Die komen in de plaats van de zie-
ke en verzwakte iepen die in maart 
vorig jaar zijn gekapt en verwijderd.
Provincie kapt zwakke en zieke bo-
men in De Ronde Venen De bomen 
vormden toen een gevaar voor de 
verkeersveiligheid omdat het risi-
co van omwaaien en takbreuk groot 

was. Een aantal soorten bomen, 
waaronder de iep, doet het vaak niet 
goed langs wegen met veel verkeer. 
De wortels worden aangetast door 
opstuwend kwelwater met een ho-
ge zuurgraad en daarnaast zijn ie-
pen ook nog eens zeer gevoelig 
voor wegenzout. Door al deze oor-
zaken waren de iepen langs de Ir. 
Enschedeweg ernstig verzwakt en 
veel van de bomen waren ziek (iep-
ziekte) en aangetast door zwam-
men. Reden waarom ze werden ver-
wijderd. Voor alle gekapte bomen 
worden nu nieuwe bomen terugge-
plaatst. De herplant vindt plaats op 
dezelfde locatie als waar de bomen 

zijn verwijderd. Als herplant is ge-
kozen voor zomereiken omdat eiken 
veel minder gevoelig zijn voor we-
genzout. Daarnaast gedijen eiken 
van nature goed in zuurdere grond. 

De werkzaamheden zorgden op de 
rijweg wel voor enige verkeershin-
der, maar dat leidde niet tot ernstige 
vertragingen en/of ongevallen. Veel 
inwoners zullen blij zijn met de her-
plant. De meesten vonden het tot 
nu toe maar een kale boel langs het 
fi etspad aan de N212. Een dezer da-
gen zullen alle bomen geplant zijn 
waarna dit een heel ander gezicht 
langs de weg zal opleveren.

Oplossing landbouwverkeer 
over N201 in zicht?
Regio - De sluiting op termijn van 
de Prinses Irenebrug in de N201 bij 
Uithoorn voor het landbouwverkeer 
is sinds vorig jaar veelvuldig onder-
werp van gesprek en protestacties 
geweest vanuit de agrarische sec-
tor. Immers, als de sluiting door-
gaat kunnen landbouwvoertuigen 
en daaraan gelieerd gemotoriseerd 
verkeer niet meer vanuit De Ron-
de Venen de rivier Amstel en terug 
oversteken. 
Omdat er een samenwerkingsver-
band is met landbouw- en mecha-
nische bedrijven aan beide kan-
ten van de rivier, moet er naar een 
oplossing worden gezocht. Vorig 
jaar hebben de vijf betrokken in-
stanties, te weten de gemeenten 
Uithoorn en De Ronde Venen, de 
Stadsregio Amsterdam en de pro-
vincies Utrecht en Noord-Holland 
verscheidene keren overleg gehad 
om een oplossing van het probleem 
te bedenken. Er zijn enkele varian-
ten, maar die hebben onvoldoen-
de draagvlak. Deels vanwege eer-
dere afspraken, deels om techni-
sche redenen. Vorig jaar 12 decem-
ber zou de oplossing door wethou-

der Levenbach (PvdA, Verkeer en 
Vervoer) van de gemeente Uithoorn 
worden verwoord tijdens de laatste 
raadsvergadering in het gemeente-
huis. Tientallen agrariërs bevolkten 
toen de publieke tribune en had-
den zelfs met enkel tractoren het 
plein voor het gemeentehuis ‘bezet’. 
Zij moesten echter onverrichter za-
ke huiswaarts keren omdat de wet-
houder hen toen nog geen oplos-
sing in het vooruitzicht kon stellen. 
Het overleg was op niets uitgelopen 
en men ging 10 januari dit jaar ver-
der praten. Daarover werden tijdens 
de raadsvergadering van afgelopen 
donderdag vragen gesteld. De wet-
houder kon kort van antwoord zijn: 
er was enige vooruitgang geboekt, 
want van de verschillende varianten 
waren er twee overgebleven waar-
uit een keuze zal worden gemaakt. 
Hij liet zich niet verleiden te zeggen 
welke die waren. Wel gaf hij aan dat 
dit op 5 februari aanstaande tijdens 
een nieuwe overlegronde bekend 
zal worden gemaakt. Wij zijn be-
nieuwd en veel agrariërs ongetwij-
feld met ons. 
Wordt vervolgd dus!

Wilnis - Door de fractie van het 
CDA zijn ruim tien weken geleden 
vragen gesteld over de werkzaam-
heden aan de Ringdijk West in Wil-
nis. Hun vragen gingen vooral over 
de onrust die was ontstaan on-
der de bewoners, over hetv feit dat 
een geasfalteerd voetpad, nu op-
eens, zonder overleg, een schelpen-
pad zou worden. Het betreft hier 
het voetpad gelegen tussen de Wil-
nisse Zijweg en de Pieter Joosten-
laan: Na de pittige vragen van het 
CDA waarom het college had inge-
stemd met een schelpenpad, waar-
om de bewoners slechts vijf dagen 
voor begonnen zou worden met de 
aanleg van dat pad werden geinfor-
meerd, heeft het college afgelopen 
week de vragen beantwoord en toe-
gegeven van de communicatie naar 
de bnurgers slecht is geweest. “ In-

middels hebben wij met Waternet 
afgesproken, gelet op de commotie, 
het voetpad alsnog in asfalt te la-
ten uitvoeren.”, aldus het college in 
de beantwoording naar het CDA tie,
Het college geeft nog wel een uit-
leg: “ Waternet heeft ons op 30 sep-
tember 2013 geïnformeerd over de 
noodzakelijke verhoging van de 
dijk, waarbij is verzocht in te stem-
men met een voetpad uitgevoerd in 
schelpengrid.
Vanuit beheeroogpunt werd dit, ge-
let op de formele status van het pad 
(voetpad), door ons als positief
ervaren Het onderhoud van een 
dergelijk pad is eenvoudiger en 
daarmee goedkoper dan een asfalt
pad. Wij hebben Waternet op 4 ok-
tober 2013 laten weten in principe 
positief te staan t.o.v. deze wijziging,
maar dat zij daarover wel de com-

municatie met de bewoners moes-
ten verzorgen. Waternet heeft met
een brief op 7 november de bewo-
ners geïnformeerd over de werk-
zaamheden en de wijziging”, aldus 
het college.

Ongelukkig
De eerste vraag van het Cda was: 
waarom zijn de bewoners pas na 
7 november informatiebrief is be-
zorgd aan een zeer selecte groep 
inwoners in Wilnis, terwijl heel veel 
mensen uit Wilnis niet op de hoog-
te zijn gesteld, terwijl zij wel veelvul-
dig gebruik maken van het voetpad. 
Bent u met ons eens dat de infor-
matie voorziening niet beter had ge-
moeten en had u daar niet op moe-
ten toezien? 

Vervolg elders in deze krant.

Voetpad tussen Wilnisse Zijweg-Pieter Joostenlaan 
wordt toch weer geasfalteerd

College geeft toe: “Communicatie via 
Waternet naar burgers was gebrekkig”
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Speelgoed- en 
kledingbeurs

Wilnis - Zaterdag 15 febru-
ari is er weer een speelgoed- 
en kledingbeurs in de Roe-
ping (achter de hervormde 
kerk) te Wilnis. De verkoop is 
van 9.30 tot 11.00 uur. De in-
breng is op vrijdag 14 februa-
ri. Als je spullen wilt verkopen 
krijg je de verdere gegevens via 
de mail. Dit keer kan je er ook 
hobby spullen kopen, waar-
van de opbrengst grotendeels 
naar Stichting RoKi gaat. Voor 
verdere vragen of verkoop-
nummer kun je mailen naar:  
kledingbeurswilnis@gmail.com

Het Dharma Centrum in Nepal
De Ronde Venen - De opknap-
beurt van het Dharma Centrum ver 
weg in de bergen van de Himalaya 
is begonnen. 

Het Dharma Centrum vangt vluch-
telingen op uit Tibet maar ook uit 
Buthan waar aldaar wonende etni-
sche Nepalezen moeten vertrekken. 
Ze zijn daar niet langer welkom. De 
financiering van de opknapbeurt 
van het Dharma Centrum heeft Ont-
wikkelings Samenwerking DRV op 
zich genomen. De verrotte planken 
vloeren zijn vervangen, ander ver-
rot houtwerk eveneens, lekke golf-
platen van het dak zijn vervangen 
en alle golfplaten zijn geschilderd, 
eerst met rode menie en daarna met 

blauwe verf. Deze opknapbeurt ruim 
10 jaar na de stichting van dit cen-
trum is hard nodig. Het klimaat in dit 
gedeelte van de Himalaya is nogal 
bar, met veel sneeuw in de winter, 
veel regen in de zomer en ook nog 
eens tussendoor nattigheid. Behal-
ve sneeuw en regen is er ook felle 
zon want het Dharma Centrum ligt 
op 3000 m hoogte. Er verblijven Ti-
betaanse vluchtelingen in het cen-
trum evenals enkele vluchtelingen 
uit Buthan. Die zitten nu in elk ge-
val droog. Straks hebben ze ook nog 
licht door middel van zonnepane-
len die samen met een accu voor 
de stroom zorgen. Deze zonnepane-
len zitten ook in het ‘opknappakket’. 
De Tibetaanse vluchtelingen komen 

hier aan na een barre tocht over de 
hoge Himalayapassen (boven de 
5000 m!). Niet iedereen overleeft de 
tocht. Het vereist een heel goede 
conditie en ook geluk. Als de Chi-
nese grenswachten je zien wordt er 
met scherp op je geschoten. Onze 
vluchtelingen hebben het goed ge-
daan. Zij hebben nu een dak boven 
hun hoofd, hebben te eten, studeren 
en voeren hun Tibetaans Boeddhis-
tische rituelen uit. Omdat dit in Ti-
bet, het land van herkomst, niet mo-
gelijk is zitten ze hier, in het Dhar-
ma Centrum. Allen met het verlan-
gen om, zodra dit veilig kan, terug te 
keren naar Tibet. Dat is hun droom! 

Nel Bouwhuijzen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Bloembollen en bijen

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

Met de winter wil het (nog) niet 
erg vlotten dit jaar. Als ik in onze 
tuin kijk, lijkt het voorjaar al bij-
na te beginnen. Ik zie de sneeuw-
klokjes, krokussen, tulpen en hy-
acinten al voorzichtig met hun 
neus boven de grond komen. In 
‘normale’ jaren gebeurt dat pas 
aan het einde van de winter pe-
riode en is het een teken dat het 
voorjaar dichtbij is.
Honing bijen zitten gedurende de 
winterperiode in hun kast. In de 
zomer hebben ze daar een voor-
raad honing en stuifmeel aange-
legd om die periode goed door 
te kunnen komen. Aan het einde 
van de winter, of soms al eerder, 
begint die voorraad op te raken. 
De koningin van het bijenvolk is 
dan al een de leg, en het jonge 
broed heeft stuifmeel nodig om 
zich goed te kunnen ontwikke-
len. Als het weer het dan toelaat 
(temperatuur boven de 10 gra-
den), komen de bijen de kast uit, 
en gaan op zoek naar stuifmeel. 
Meestal zijn bloeiende bloem-
bollen de eerste mogelijkheid om 
vers stuifmeel te halen. Voor bijen 
zijn bloembollen dus belangrijke 
planten in het vroege voorjaar.
Najaar 2013 was er een speci-
aal bloembollenpakket voor bij-
en verkrijgbaar bij vele tuincen-
tra. Het bevatte een mix van 6 
lente bloeiende soorten, die de 
tuin van februari tot juni kleur ge-
ven en die aantrekkelijk zijn voor 

bijen, o.a. krokussen, botanische 
tulpen, blauwe druifjes en ane-
monen. Deze soorten verwilderen 
en komen elk voorjaar weer terug 
en in bloei.
Ze voorzien bijen zowel van stuif-
meel voor hun broed als van nec-
tar om honing van te maken. Als 
u in 2013 nog niet een dergelijk 
bloembollen pakket heeft aange-
schaft, treur niet, najaar 2014 is 
er een herkansing. En in het voor-
jaar van 2014 komt er een spe-
ciaal verwilderingsmengsel be-
schikbaar voor bijen, dat in de 
eerste maanden van het jaar ge-
plant kan worden en vervolgens 
tot in de herfst kleur geeft aan uw 
tuin en voedsel levert aan bijen. 
Ook de gemeente kan haar steen-
tje bijdragen aan betere leefom-
standigheden voor bijen. Zij kan 
grasbermen beplanten met ge-
schikte soorten bloembollen.
Niet alleen mooi om naar te kij-
ken maar ook een aantrekkelij-
ke bron van voedsel voor bijen 
en vele andere soorten insecten. 
Volgens de mensen die het kun-
nen weten, hoef je dan nog maar 
1 maal per jaar te maaien (na de 
langste dag), dus dat is ook eco-
nomisch interessant in deze tijd 
van bezuinigingen.
Bloembollen in tuinen en bermen, 
natuur dicht bij huis, mooi om te 
zien en goed voor bijen.

Groeten van een bijige IVN-er

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO

Regio - Vele Nederlanders zullen 
ook deze winter weer gaan genie-
ten van een welverdiende winter-
sport-vakantie. Zorgvuldig worden 
de diverse bestemmingen met el-
kaar vergeleken op sneeuwzeker-
heid, aanwezigheid van apres-ski, 

aantal kilometers piste etc. etc. Ech-
ter wordt het belangrijkste vaak ver-
geten of pas op het laatste moment 
geregeld. Om optimaal te kunnen 
genieten en om blessures te voor-
komen dient uw ski- of snowboard-
uitrusting in optimale conditie te 

verkeren. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor u klaar om 
de technische staat van uw mate-
riaal vrijblijvend te beoordelen. Van 
donderdag 30 januari t/m zaterdag 
8 februari a.s. organiseert Intersport 
DUO een ski-, en snowboard-occa-
sionbeurs in filiaal Uithoorn. Gedu-
rende deze dagen wordt een groot 
aantal gebruikte ski’s, skischoenen, 
snowboards en snowboardschoe-
nen te koop aangeboden.
Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop 
aan te bieden. Alleen technisch vei-
lig materiaal (geen kleding) kan 
worden ingebracht t/m donderdag 
30 januari a.s. bij: Intersport DUO 
op de Zijdelrij 7 in Uithoorn. (0297-
560329). Na controle op veiligheid 
van het materiaal wordt door de 
medewerkers, in overleg met u, de 
vraagprijs bepaald. Verkocht mate-
riaal zal worden uitgekeerd in waar-
debonnen. Intersport DUO brengt 
verder geen provisie in rekening. 
Naast het occasion-materiaal vindt 
u tijdens de beurs vele aantrekkelij-
ke wintersportaanbiedingen.

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Gemeenschapsgeld rolt: Ook voor de kleintjes
in Abcoude

De Ronde Venen - Vlak voor het 
eind van de zittingstermijn wordt de 
huidige gemeenteraad door het col-
lege gedwongen om grote bedra-
gen uit te geven. Het college van b. 
en w. heeft dat de raadscommissies 
voorgesteld. 

Zo gaat het om een miljoen euro 
voor de afwikkeling van het afgebla-
zen Estafetteproject. Daarnaast is er 
bijna een miljoen euro nodig voor de 
zogeheten “herstructurering van het 
sociale domein” en het geven van 
prioriteit aan de dienstverlening.
 
Bodemloze put
Deze woensdagavond komt de fi-
nanciële situatie van de omgevings-
dienst (ODRU) weer aan de orde. 
Die organisatie presteerde het om 
na de oprichting halverwege 2012 
binnen een half jaar een tekort van 
meer dan een half miljoen euro te 
boeken. Voor het boekjaar 2013 
ging het tekort over de één miljoen 
euro heen. Het overgrote meren-
deel van de ODRU-uitgaven betreft 
ambtenarensalarissen.

Bovendien zal die ODRU nog tot en 
met 2016 ruim drie miljoen euro aan 
“incidentele kosten” moeten maken. 
Samen met andere gemeenten in de 
provincie draait De Ronde Venen op 
voor die uitgaven.
 
Recht op huisvesting
In de raadscommissie Inwonersza-
ken en Samenleving van afgelopen 
maandag zou het gaan om ruim een 
miljoen euro. Dat geld is bestemd 
voor de kleintjes.
Het college wil flink in de buidel 
tasten voor bouwtechnische voor-
zieningen voor de Openbare Basis-
school Piet Mondriaan in Abcou-
de. De school heeft op grond van de 
onderwijswetgeving recht op per-
manente huisvesting voor alle leer-
lingen. Het zogeheten Piet Mond-
riaan gebouw moet daarom ingrij-
pend worden aangepast. 

Ruimteprobleem 
Het gaat om een investeringsbudget 
van bijna één miljoen euro. Daar-
naast wordt de gemeenteraad ver-
zocht akkoord te gaan met een één-

malig nadeel van meer dan 300.000 
euro, dat volgend jaar uit de alge-
mene reserves moet worden ge-
haald. Sinds 2008 blijkt de school 
te klein voor het leerlingenaantal. In 
2009 heeft de voormalige gemeen-
te Abcoude een tijdelijke bouwver-
gunning verleend voor het oplossen 
van het ruimteprobleem. Elders in 
het dorp zijn toen enkele noodloka-
len geplaatst, Tegelijkertijd maakte 
de gemeente Abcoude de harde af-
spraak met de school dat er binnen 
vijf jaar een definitieve oplossing 
zou zijn voor het huisvestingspro-
bleem van de openbare basisschool. 
Het toenmalige gemeentebestuur 
van Abcoude wist toen al - zo goed 
als zeker - dat er voor het verstrij-
ken van die termijn een gemeente-
lijke herindeling zou plaatsvinden. 
 
Te klein
Er doet zich al lange tijd een pro-
bleem voor. Het Piet Mondriaan-
gebouw waar alle leerlingen bin-
nenkort gehuisvest moeten wor-
den, is voor een groot deel aan di-
verse andere instellingen verhuurd, 

zoals de bibliotheek, de peuterop-
vang en de buitenschoolse opvang. 
Daarnaast is een deel van het ge-
bouw verkocht aan de muziekver-
eniging van Abcoude en de cultuur-
zaal in het gebouw wordt gehuurd 
en geëxploiteerd door een organi-
satie, die de cultuurzaal van Abcou-
de beheert. Door die ingewikkelde 
constructies is het bouwdeel van de 
school al sinds jaar en dag te klein.

Samenwerking en 
bedrijfsvoering
De oplossing die wethouder Erika 
Spil (PvdA-GL) voor ogen staat, be-
helst een ingrijpend verbouwings-
plan. Er moet volgens haar een zo-
geheten Integraal Kindcentrum 
worden gevestigd in het bestaande 
gebouw. Dat zou de beste oplossing 
zijn voor de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Bovendien ontstaat vol-
gens haar door de verbouwing een 
betere samenwerking met alle be-
trokken organisaties en wordt de 
bedrijfsvoering van het gebouw veel 
doelmatiger. Volgens het raadsvoor-
stel zou het aanbod door de ver-

bouwing veel beter afgestemd zijn 
op de vraag vanuit de samenleving.

School of kindcentrum
Een Integraal Kind Centrum is een 
voorziening voor kinderen van 0 tot 
12 jaar, waar ze gedurende de dag 
komen om te leren, spelen, ontwik-
kelen en ontmoeten, volgens de 
toelichting op het raadsvoorstel. 
Het zou er vooral om gaan dat de 
speel- en leeromgeving een totaal-
pakket bieden als het gaat om on-
derwijs, opvang, ontwikkeling en 
het bieden van een dagprogramma 
binnen een ruime openstelling. Die 
zou dan zijn van ’s ochtends vroeg 
tot aan het begin van de avond. Uit 
het voorstel wordt niet duidelijk of 
ook andere scholen in de gemeente 
via constructies met andere organi-
saties zulke kindcentra kunnen op-
richten. 

Instemming van de raad
Eerder zou de gemeente al hebben 
aangegeven welwillend te staan te-
genover die ontwikkeling in Ab-
coude. Uit het raadsvoorstel valt 

op te maken dat het college er van 
uit gaat dat de gemeenteraad vlak 
voor de verkiezingen zal instemmen 
met de plannen. Daarvoor moeten 
de benodigde gelden beschikbaar 
worden gesteld. Na het verlenen 
van de bouwvergunning kan dan 
gestart worden met de bouwwerk-
zaamheden. Die zullen naar ver-
wachting een jaar gaan duren.

Van de agenda gehaald
Het raadsvoorstel over het Integraal 
Kind Centrum en de uitbreiding van 
de Piet Mondriaanschool in Abcou-
de is afgelopen maandagavond niet 
besproken in de raadscommissie. 
Zowel CDA, VVD als Lijst 8 stelden 
voor om de behandeling te splitsen. 
In de commissievergadering zouden 
de politiek-inhoudelijke zaken aan 
de orde moeten komen.
De afwikkeling van technische vra-
gen zou dan schriftelijk gebeuren. 
Dit bracht de fractie van CU-SGP tot 
het voorstel om het agendapunt he-
lemaal niet te behandelen. Volgen-
de maand komt het onderwerp op-
nieuw aan de orde.
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Mijmeringen
Blauwe maandag DoktersDiensten

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
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.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 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.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

stichting thUis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

brAnDweer & poLitie
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting rechtswinkeL
De Ronde Venen: Hoofdweg 1, 
Mijdrecht. Het spreeku. is op de 
di.avonden van 19.30-20.30 u.

stichting De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

psychoLogische 
hULpverLening
Wilnis: Praktijk voor directe 
psychologische hulpverlening 
Drs. J.M.M. Simons klin. psychol./
psychotherap. en medew. 0297-
285371 of 0297-568866; 
www.simons-psychologische-
begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
Vinkeveen: ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: 
Herenweg 69, 3645 DH Vinkeveen 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan
Tel: 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

zorg & 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  www.
verloskundigenderondevenen.nl

INFORMATIEF

Ik zou het hele jaar door kunnen schrijven 
over zaken die niet leuk zijn, wat ik niet 
leuk vind qua gezinsleven en huishouden 
tot aan wat ik niet leuk vindt aan de Ne-
derlandse samenleving. Nu doe ik dat in 
principe niet, want alles waar je aandacht 
aan geeft dat groeit en ik wil geen azijn-
pisser worden. Maar dan is het januari en de derde maandag in de-
ze maand is bestempeld als blue monday, de meest depressieve 
maandag van het jaar. De dag waarop mensen realiseren dat hun 
goede voornemens alweer zijn gestrand en het nog heel lang koud, 
nat en winter kan zijn. Ik had echter geen blauwe maandag, maar 
een trieste woensdag.

School
De basisschool is een samenleving op zich. Er is een gemengde 
groep mensen (leerkrachten en kinderen), op een vaste locatie, er 
zijn duidelijke regels en bij overtreding van die regels zijn er con-
sequenties. Voilà, een mini-samenleving in de dop en voor kin-
deren vaak hun eerste of tweede ervaring met onderdeel zijn van 
een groep (klas) en samenleving (school). Er word een belangrijke, 
brede basis gelegd met waarden en normen over samen leven, 
samen leren en samen zijn. Regels zijn er om te respecteren en de 
ouders moeten hier net zo hard het goede voorbeeld geven. Regels 
oftewel grenzen geven veiligheid en duidelijkheid en onze kinde-
ren hebben dat heel hard nodig. Als het in de opvoeding ergens mis 
gaat, dan is het vaak dat de ouders niet genoeg veiligheid en duide-
lijkheid bieden aan de kinderen. 

Vroege leerling
Mijn jongste zoon is een vroege leerling. Hij ging voor het eerst 
naar school na de kerstvakantie en had daardoor een korte jaar-
gang groep 1. In groep 2 kwam hij dus nog veel zaken tegen die hij 
nog nooit had meegemaakt in groep 1. Alles tussen zomervakantie 
en kerstvakantie in, bijvoorbeeld sinterklaas en kerstviering en trak-
teren als je jarig bent geweest. Precies een jaar geleden schreef ik 
hier dat het trakteren in groep 2 was mislukt. Door een miscommu-
nicatie was er al getrakteerd zonder dat ik daar als moeder bij was 
(Regel: in groep 1 en 2 mogen ouders bij het trakteren zijn, in groep 
3 niet meer). Ik was daar zeer teleurgesteld over; in groep 1 had hij 
immers niet getrakteerd en in groep 2 was het zijn eerste keer. Maar 
gedane zaken nemen geen keer. En ergens in mijn naïeve achter-
hoofd dacht ik dat er in mijn situatie wel een uitzondering zou wor-
den gemaakt. Met dit verhaal kennende zou ik toch wel bij het trak-
teren in groep 3 mogen zijn?

Wat als?
Zoals het met zoveel dingen gaat, raken zaken op de achtergrond. 
En voor je het weet, ben je een jaar verder. Zat ik vorig jaar nog in de 
emotie van teleurstelling, in mijn hoofd was toen het zaadje al ge-
plant dat het volgend jaar vast goed zou komen. Ik zou op tijd even 
met de juf praten en het uitleggen. Dit heb ik nagelaten, en achteraf 
vind ik dat stom van mijzelf. Ik vergat het en dacht dat het geen pro-
bleem zou zijn. Maar ik kreeg de deksel op mijn neus. Regel is regel, 
in groep 3 zijn er geen ouders bij het trakteren en als er voor mij een 
uitzondering werd gemaakt, dan is het hek van de dam. Dan willen 
alle ouders dat. Ik snap dat, maar leuk vind ik het niet. 

Wat is er gebleven van de uitzondering op basis van redelijkheid en 
billijkheid? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat ik nu al twee jaar 
achter elkaar als mijn zoontje zijn verjaardag op school viert, de tra-
nen van teleurstelling moet verbijten omdat ik er niet bij mag zijn?
Had het anders verlopen als ik eerder aan de bel had getrokken? 
Regels veranderen daar niet mee, maar ik vraag het me toch af. 

Maak je niet druk
Menigeen zal ook zeggen “Waar maak je je druk om?” en je kunt 
niet overal bij zijn. Ook dat is allemaal waar. Ik vraag mezelf ook 
af waarom ik me hierover druk maak en waarom ik die gevoelens 
van teleurstelling, verdriet en irritatie voel. Een gevoel is een gevoel, 
het is er of het is er niet en in deze is het er duidelijk wel. Met mijn 
verstand kan ik beargumenteren dat school helemaal gelijk heeft, 
mijn gevoel is echter die van een moeder. Een moeder die bepaalde 
momenten mee wilt maken, omdat ze die bij haar oudste zoon ook 
heeft meegemaakt. En als moeder zijnde wil je geen onderscheid 
maken tussen je kinderen en streef je naar gelijkheid en eerlijkheid. 
Wat moet ik antwoorden als mijn jongste vraagt “Mama, waarom 
was jij er nooit bij het trakteren en alle andere ouders wel?”. Waar-
schijnlijk zal hij dat niet vragen en dat hoop ik ook, want trakteren 
gaat gewoon over zelf even in de spotlight staan en niet over wie er 
allemaal bij waren. 

Utopia
Sinds kort is Utopia te zien op televisie, een nieuw reality-tv pro-
gramma over een groep mensen die met elkaar een nieuwe samen-
leving moeten zien op te bouwen. Net als toendertijd Big Brother 
is dit ook een nieuwigheid die veel belangstelling trekt. De onder-
titel van Utopia is dan ook ultiem geluk of complete chaos? Ik durf 
wel te voorspellen dat het dat laatste gaat worden. De mensen zijn 
zo geselecteerd dat er wel ruzie en oorlog van moet komen. Ieder-
een wil zijn zegje doen, de macht grijpen en bepalen wat er gebeurt. 
Dit gebeurt al door de eeuwen heen en zullen we dus nu ook in het 
klein te zien krijgen. Hoe mijn Utopia eruit zou zien, weet ik eigenlijk 
niet zo goed. Het is net als met die spelletjes waarin je zelf dorpen 
en steden moet gaan bouwen. Je kunt het allemaal nog zo goed be-
denken, regels en straffen opleggen, je wordt altijd ingehaald door 
de werkelijkheid. Er zijn altijd bijzondere situaties waardoor wellicht 
regels aangepast moeten worden of waarbij je een beargumente-
rende uitzondering maakt. Ik heb de wijsheid niet in pacht, maar een 
ding weet ik wel…in mijn Utopia was ik bij de bijzondere momenten 
geweest die allebei mijn kinderen meemaken!!!
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Het Snoepjeshuis, vervolg

Grenzeloos investeren in onderwijs is ons doel. Wij financieren 
schoolprojecten in Ecuador, Guatemala, Kenia, Sri Lanka, Tan-
zania en Nepal. Bij sommige scholen komt er meer bij zoals een 
ziekenboeg, gezonde voeding, schoolgeld of microkrediet. Met 
onze projecthulp dragen we bij aan armoedebestrijding en aan 
het halen van de millenniumdoelen. Meer over ons op www.sos-
derondevenen.nl

In september vorig jaar werd Casita de Caramelo, het Snoepjeshuis bij 
Otavalo in Ecuador afgebouwd en van meubeltjes voorzien. Het meest 
noodzakelijke werd aangekocht. Maar er was nog didactisch spelma-
teriaal nodig. Ook dat en plastic manden om het speelgoed in op te 
bergen konden de verzorgsters aanschaffen met steun van Ontwikke-
lingsSamenwerking De Ronde Venen. Ze zijn daar erg blij met ons en 
onze donateurs. We worden regelmatig op de hoogte gehouden over 
de stand van de Ecuadoriaanse projecten via facebook. Daar werd ook 
gemeld, dat een eerder gestart project zoals dat voor gezonde voeding 
in Otavalo nog steeds goed loopt. En het kinderdagverblijf De Regen-
druppeltjes waar we eveneens ondersteunden wordt door ouders en 
verzorgsters goed onderhouden. Daar worden de kinderen voorzien 
van voedzame maaltijden en spelen ze met fijn speelgoed. Deze be-
richten geven ons het gevoel, dat de projecten het gewenste ‘gouden 
randje’ hebben. Daarom gaan we door met fondsen werven. Daarom 
gaan we in de zomer weer Chazz, ons jazz festival organiseren. De da-
tum kunt u al noteren: zaterdag 21 juni 2014.

Ria Waal-Klandermans

 

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
www.amstelveen.dierenbescherming.nl 
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557

Vermist:
- Uithoorn, Mol: Zwarte kater. Gechipt.

Gevonden:
- De Kwakel, Gerberalaan: Forse kater met rode rug, witte buik, dik-

ke wangen en tamelijk lang haar. Heeft korte poten en loopt laag 
bij de grond. Is heel schuw en niet te pakken.

- Vinkenveen, Voorbanken: Grote Rode kater met witte streep links 
van zijn neus. Witte bef doorlopend naar zijn rechter voor poot. Hij 
is niet gecastreerd.

- De Kwakel, Gerberalaan: Gecastreerde rood-witte kater. Witte 
punt op hoofd bij neus. Witte snoet,nek, buik en pootjes. 

- De Kwakel, Stelling: Bruin-wit konijn.

Cursusmarkt van het Cursus-
project was een groot succes
Vinkeveen - Afgelopen vrijdag-
avond 17 januari hield het Cursus-
project De Ronde Venen weer de 
traditionele cursusmarkt in De Boei 
in Vinkeveen. Ook dit keer was het 
druk en buitengewoon gezellig! 
Een lange rij a.s. cursisten stond te 
wachten tot om 19.30 uur de deuren 
van de grote zaal geopend zouden 
worden. Intussen bestudeerden zij 
de plattegrond om te zien waar de 
inschrijfformulieren gehaald konden 
worden. Op de markt waren veel do-
centen aanwezig om tekst en uitleg 
te geven over de door hen te geven 
cursus.

Groot aantal inschrijvingen
Aan het einde van de avond wa-

ren er 517 inschrijvingen geteld en 
een aantal cursussen bleek al te zijn 
volgeboekt. Op de website http://
www.cursusproject.nl/rondevenen.
htm vindt men alle informatie over 
de cursussen, o.a. op welke cursus-
sen nog plaatsen beschikbaar zijn. 
Men kan daar alsnog inschrijven. 
Ook bij de Rabobank is inschrijven 
mogelijk.

Aanmelden
Meer weten over de wijze van in-
schrijven, cursustijden en betalen, 
bel dan met Auwert Dekker, 0297-
261849 of mail: auwert@casema.nl
Aanmelden voor de nieuwsbrief 
kan door een mailtje te sturen naar: 
stichtingcursusproject@gmail.com.

Marc de Hond op bezoek 
bij VLC
De Ronde Venen - Alle havo en 
mavo/havo brugklassen van het 
VeenLanden College werden op 
dinsdag 14 januari getrakteerd op 
een bezoek van Marc de Hond. 
Marc de Hond is bekend als DJ, tv-
presentator, ondernemer, schrijver 
en als speler van het Nederlands 
rolstoelbasketbalteam. In een uur 
tijd vertelde hij aan de leerlingen 
zijn levensverhaal, dat hoogte en 
dieptepunten heeft gekend, zowel 
zakelijk als persoonlijk. Deze lezing 
vormde de afsluiting van het project 
“Jij de baas” dat alle mavo/havo en 
havo brugklassen volgen en dat ge-
richt is op ondernemerschap. Wan-
neer leerlingen een talent blijken te 
zijn op dat gebied kunnen zij van-
af klas 2 deelnemen aan het Entre-
prenasium, waarbij zij hun persoon-
lijke en zakelijke doelen zoveel mo-
gelijk waar gaan maken als toevoe-
ging maar ook als onderdeel van het 
reguliere lesprogramma.
Marc voelde zich als een vis in het 
water en er was sprake van een le-

vendige dialoog tussen hem en de 
leerlingen. Hij beantwoordde open 
en eerlijk alle vragen die op hem 
werden afgevuurd. Marc is bij uit-
stek een uitstekend voorbeeld van 
iemand die ongeacht de omstandig-
heden zijn doelen nastreeft en gaat 
voor het hoogst haalbare. Zijn op-
geruimde karakter en niet aflatende 
inzet om ondanks zijn beperkingen 
een leven te leiden dat hem in alle 
opzichten voldoening geeft, vormen 
een inspiratiebron voor de brug-
klasleerlingen die nog maar aan het 
begin staan van dat proces. 
Een ontmoeting met een inspire-
rende persoonlijkheid zoals Marc 
de Hond, leert de leerlingen dat 
niets onmogelijk is, maar ook dat je 
er soms heel hard voor moet wer-
ken en te maken kunt krijgen met 
onverwachte tegenslagen. De leer-
lingen kunnen terugkijken op een 
mooie afsluiting van hun project en 
vanaf februari kunnen zij solliciteren 
naar een plek op het Entreprenasi-
um volgend schooljaar.

Gezocht:
Cursisten en modellen 
bij Atelier de Kromme 

Mijdrecht
Mijdrecht - Atelier De Kromme 
Mijdrecht (AKM) is de vereniging 
van amateur kunstenaars die in 
of rondom de Ronde Venen wo-
nen. Bij ons leert iedereen, van 
jong tot oud, tekenen en schilde-
ren onder professionele begelei-
ding.
Het AKM is op zoek naar cursis-
ten en modellen die op dinsdag-
avond mee willen doen aan het 
modeltekenen.

Modeltekenen
Het AKM seizoen is inmiddels 
halverwege, maar het is nog mo-
gelijk om in te stromen bij de 
avond modeltekenen voor vol-
wassenen. Deze avond is speci-
aal voor het beter leren tekenen 
en schilderen naar ongekleed 
mannelijk en/of vrouwelijk model.

Vaardigheden
Hij bestaat uit een aantal sessies: 
van snelle schetsen van een paar 
minuten tot langere van maxi-
maal een half uur. Tussen de ses-
sies door bespreken de deelne-
mers kort elkaars werk. De er-
varing leert dat je in korte tijd je 

vaardigheden in kijken en schet-
sen verbetert. Slechts twee van 
de tien avonden is er een docent 
aanwezig, daarom is deze cur-
sus iets voor jou als je zelfstandig 
kunt of durft te werken.

Ben jij zo iemand en lijkt het mo-
deltekenen je wel wat. Dan is er 
de mogelijkheid om één of meer 
proeflessen te volgen. Deze kos-
ten 7,50 per les. Aanmelden voor 
proeflessen kan bij Marianne van 
Eck. Zij is telefonisch bereikbaar 
op telefoonnummer 0297-283917 
en via mail mve2006@tele2.nl 

Modellen
De dinsdagavond kan niet be-
staan zonder mannelijke of vrou-
welijk modellen, die ongekleed 
willen poseren. Als model ont-
vang je 30,- per keer.
Woon je buiten de gemeente-
grenzen dan ontvang je een ver-
goeding voor je reiskosten.

Opgeven kan bij Frank de Leeuw. 
Hij is bereikbaar op telefoon-
numer 06-23936555 en via mail 
frank.d.deleeuw@planet.nl





Martijn Schok en
Greta Holtrop

‘Exclusief bij Gon&Bob
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Zaterdag a.s. Winter-Sale 
in W.C. Zijdelwaard
Uithoorn - De sale in winkelcen-
trum Zijdelwaard duurt nog even 
voort! Zaterdag 25 januari vindt de 
Winter-Sale plaats! Verschillende 
winkeliers hebben een kraam bij 
de winkel met superkoopjes! Daar-
naast is er een kraam waar de be-
zoekers gratis een beker warme 
chocolademelk kunnen krijgen. 
De kraam wordt bemand door de 

winkeliers van Zijdelwaard. Albert 
Heijn, C1000, Boetiek de Boet, Nel-
son Schoenen, Drogisterij Stoop, 
Zijdelfl eur, Primera, Bakkerij Hul-
leman, Jamin, Feeling Good, Trek-
pleister, Perloplaza en Ten Hoope 
Boek en Kantoor hebben allemaal 
spetterende aanbiedingen op zater-
dag 25 januari tijden de Winter-Sale 
in winkelcentrum Zijdelwaard!

30 jarig jubileum Rovenians
Mijdrecht – In oktober 1983 start-
te, onder leiding van dirigent Char-
les de Vree, Gospelkoor 

De Rovenians als een jongerenkoor, 
met een rustig en klassiek reper-
toire. In februari 1984 trad het koor 
voor het eerst op en kon het pu-
bliek met hen kennis maken. Zo’n 
30 jarig jubileum is wel heel bijzon-
der en dat willen ze graag vieren. Er 
zijn dan ook grote plannen voor een 
jubileumconcert op 15 maart 2014. 
Het belooft een leuk en feestelijk ju-
bileumconcert te worden speciaal 
voor alle vrienden, fans en oud-le-
den, waar ook veel oude nummers 
ten gehore zullen worden gebracht.
Hoogtepunten uit die begintijd on-
der dirigent Charles de Vree waren 
de opnames voor een LP, de muzi-
kale aankleding van een NCRV pro-
gramma, en de samenwerking met 
George Webb. 

Nu 30 jaar later zingen een aan-
tal van de toenmalige leden nog 
steeds vol enthousiasme in dit ge-
zellige koor mee. Na het vertrek van 
Charles de Vree werd in 1990 Cor 
Ros aangetrokken. De stijl van Cor 
was excentrisch- dynamisch -mo-
dern, waardoor het koor geleidelijk 
aan steeds meer een swingend gos-
pelkoor werd. Ook werd er steeds 
meer met solisten gewerkt. Omdat 
het moeilijk was om bandleden te 
vinden, vond de begeleiding van het 
koor steeds meer plaats met behulp 
van geluidstracks die afgespeeld 
werden op een MP3 speler.

Dirigent
De 3e dirigent, Kees Grobecker, 
maakt sinds 1999 de 30 jaar vol. 
Kees Grobecker is zelf een groot 
muzikaal talent en bewerkt veel 
nummers van het koor. Hij begeleidt 
geregeld life op de piano. Door zijn 

persoonlijkheid zorgt hij voor een 
heel stuk gezelligheid tijdens de re-
petities en optredens. Onder zijn lei-
ding deden de themadiensten hun 
intrede, waarbij het koor een groot 
deel van een kerkdienst verzorgt 
met thema’s zoals “En wat doe jij?”,” 
I love you” en “Niemand is zoals 
jij”. Verder werd met Pasen de door 
Kees vertaalde musical The Passion, 
diverse keren opgevoerd, en schreef 
hij de musical Jozef die diverse ja-
ren met de kerst werd uitgevoerd.
Binnen De Rovenians zijn veel 
vriendschappen ontstaan en er 
werd zelfs getrouwd. De Rovenians 
zijn net een grote familie die regel-
matig samen iets leuks gaan doen, 
en zelfs af en toe samen een week-
end weg gaan zoals in oktober 2013, 
een jubileumweekend op de Velu-
we en in 2012 naar het internatio-
naal Gospelfestival in Berlijn waar 
De Rovenians ook aan mee deden.

Mediation Groep Holland biedt 
nieuwe dienst in laatste levensfase
Regio - Mediation Groep Holland 
richt zich met ingang van janua-
ri 2014 met haar dienstverlening 
ook op senioren. Volgens de CBS 
Bevolkingsprognose zal het aantal 
65-plussers toenemen van 2,7 mil-
joen in 2012 tot 4,7 miljoen in 2041. 
Dat betekent dat ook de behoefte 

aan gesprekken over de laatste le-
vensfase en levenseinde toenemen. 
MGH biedt in dat verband onder-
steuning bij het bespreekbaar ma-
ken van moeizame situaties zoals 
de wens tot bijleggen van een ru-
zie in de familie of het voeren van 
afscheidsgesprekken, bij discussies 

met gemeente, verzekeraars, artsen 
of zorginstellingen. Ook het rege-
len van een levenstestament of er-
fenistestament, schenkingen en le-
gaten, bij juridische vragen over 
wilsverklaringen (euthanasie, zorg-
verlening, levenswens), de wense-
lijkheid van een volmacht, het vast-

De mediators van MGH: Peter Clark, Cor Schaap, Virginie de Zanger, Ben Schoenmaker en Jacqueline Klopper

Regio - Zondag 2 februari zal het 
publiek in het Theater ‘Exclusief bij 
Bob&Gon’ weer worden onderge-
dompeld in een heerlijk warm mu-
zikaal bad. Martijn Schok en Greta 
Holtrop vervullen hiermee een wens 
van velen. “Ik heb er zo een zin in’, 
verklaart een enthousiaste Greta. 
‘Tijdens ons optreden kan het pu-
bliek genieten van een verscheiden-
heid aan muzikale stijlen, ontstaan 
in de jaren dertig in Amerika. Hier-
bij staat de Boogiewoogie en de Pi-
anoblues centraal. Wij nemen on-
ze bezoekers mee op een muzika-
le reis en vertellen tussen de stuk-
ken door over de geschiedenis van 
de Boogie Woogie en aanverwante 
stijlen zoals Rhythm and Bleus, Jazz 
en Swing. Ook zullen onze beleve-
nissen tijdens de reizen en de men-
sen die wij hebben ontmoet rijkelijk 
aan bod komen. Want wie veel reist 
beleeft veel en het is leuk om dat te 
delen.’ Martijn Schok en Greta Hol-
trop hebben elkaar in 2001 in het 
theater leren kennen en zijn sinds-
dien samen. Vanaf 2004 hebben zij 

een Stichting Boogie Promotions 
Holland en organiseren (samen met 
Dick en Diana Doorn) evenemen-
ten. Zeer succesvol is het jaarlijks 
terugkerende Heineken Internatio-
nal Boogie & Blues Festival Holland 
in Ermelo waar bekende internati-
onale artiesten optreden. Martijn 
Schok heeft zeer recent een presti-
gieuze Award gewonnen: De Duitse 
‘Pinetop’ Boogiewoogie Award. Pia-
nist des Jahres 2013/2014.

De belangstelling voor dit Aalsmeer-
se echtpaar en hun vijfmans band 
(de andere leden zijn de gerenom-
meerde muzikanten Rinus Groe-
neveld (tenorsax) Hans Ruigrok 
(bas) Maarten Kruiswijk (drums) is 
zeer groot! Wilt u verzekerd zijn van 
een plaats bestel deze dan bij Es-
pago Ophelialaan 105, waar gast-
vrouw Gon u ook kan vertellen over 
het voordeel van een abonnement. 
Bestellen kan ook via de mail www.
crowntheateraalsmeer.nl 
De muzikale onderdompeling be-
gint om 15.00 uur, wees erbij!

leggen van wensen bij overlijden en 
uitvaart, enz. kunnen daarbij aan de 
orde komen.
Mediation Groep Holland is een sa-
menwerkingsverband van 5 onaf-
hankelijke mediators met ieder hun 
eigen deskundigheid. De media-
tors van MGH zijn allen bij het Ne-
derlands Mediation Instituut en/of 
Stichting Register Mediator gere-
gistreerd. Vanuit verschillende des-
kundigheden én onderlinge samen-
werking zijn de 5 partners van MGH 
zowel particulieren als organisaties/
bedrijven optimaal van dienst. Naast 
mediation en de speciale dienstver-
lening in de laatste levensfase, le-
vert MGH aanverwante diensten 
zoals: coaching bij een confl ict, trai-
ning in confl ictvaardigheden, pro-
cesbegeleiding in de vorm van on-
afhankelijk voorzitterschap, het op-
treden als vertrouwenspersoon. 
MGH heeft als visie bij haar dienst-
verlening, dat elk mens verantwoor-
delijkheid neemt voor zijn eigen si-
tuatie en zij/hij eventuele geschillen 
in eerste instantie probeert in over-
leg met de ander op te lossen. 
MGH is gestart in 1997. Het kantoor 
van MGH staat in Aalsmeer (0297-
362561), maar ook elders in de re-
gio kunnen afspraken plaatsvinden. 
Voor meer informatie: www.mediati-
ongroepholland.nl

Nieuwe mensen verantwoordelijk
Dierenambulance draagt 
stokje over
Regio - Per 1 januari zijn de beken-
de gezichten Riek en Michel ge-
stopt met hun werkzaamheden als 
Dierenambulance de Ronde Venen/
Amstelland. Een nieuwe stichting 
met enthousiaste mensen heeft de 
werkzaamheden overgenomen. Mi-
riam Bosman is de drijvende kracht 
achter de nieuwe stichting. Zij is 
geen onbekende in het lokale die-
renwereldje; ze heeft al eerder op 
de dierenambulance gereden en 
heeft daarnaast ook al enige jaren 
de konijnenopvang Rabbit Hutch en 
Hondenuitlaatservice Doggie Hutch. 
Naast de ritten voor dieren in nood 
is Miriam nu druk om (opnieuw) 
kennis te maken met o.a. dieren-

artsen en andere instanties waar 
de ambulance veel mee te maken 
heeft. De Dierenbescherming afde-
ling Noord-Holland Zuid is erg blij 
dat de overdracht zo soepel is verlo-
pen en dat de noodhulp aan de die-
ren in de regio op deze manier ge-
waarborgd blijft. ’We gaan uit van 
een langdurige samenwerking en 
hebben alle vertrouwen in het be-
stuur van de nieuwe stichting’ aldus 
regiomanager John van Oossanen.
De dierenambulance is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwillige chauf-
feurs voor verschillende dagen en 
dagdelen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met Miri-
am Bosman op tel. 06-2063 4734.

Voetpad tussen Wilnisse Zijweg-Pieter Joostenlaan wordt toch weer geasfalteerd

College geeft toe: “Communicatie via 
Waternet naar burgers was gebrekkig”
Vervolg van de voorpagina.

Antwoord van het college: ‘Het werk 
wordt uitgevoerd door Waternet. Af-
gesproken is dat zij de communi-
catie naar de bewoners verzorgen. 
Achteraf is dat een ongelukkige 
keuze geweest. De informatievoor-
ziening had inderdaad beter ge-
kund. Zoals eerder vermeld betreft 
het hier werkzaamheden van een 
andere overheid waarbij de commu-
nicatie niet via de gemeente is ver-
lopen. In het contact met Waternet 
is wel nadrukkelijk gevraagd zorg te 
dragen voor de communicatie. Om 
een gebrekkige communicatie in de 

toekomst te voorkomen zullen wij 
hierover met Waternet spreken en 
voor de toekomst duidelijke afspra-
ken maken’ , aldus het college.

Asfalt
Ook vroeg het CDa zich af waarom 
er in de brief al stond dat het asfalt-
pad wordt vervangen door een pad 
met schelpengrid. Waarom heeft u 
als college daar mee ingestemd? 
In de optiek van gebruikers van het 
pad is een voetpad met schelpen-
grid namelijk geenszins een verbe-
tering en eerder juist een verslech-
tering te noemen. Dit geldt vooral 
als er sprake is (geweest) van neer-

slag. Wat kan er door u nog gedaan 
worden om in overleg met het wa-
terschap de uitvoering en realisa-
tie van de werkzaamheden zo aan 
te passen dat er alsnog wordt be-
sloten om de bestaande voorziening 
ook na de dijkophoging te continu-
eren door af te zien van een voetpad 
met schelpengrid en “gewoon” weer 
voor asfalt te kiezen”, aldus het CDA

Volgens het college verzakt de dijk 
sinds de ophoging sneller dan ge-
dacht. “Het is daarom aannemelijk 
dat de dijk de komende tijd weer 
sneller verzakt dan de levensduur 
van een voetpad in asfalt. Dit zou 

betekenen dat, voordat het nieu-
we voetpad is afgeschreven, de 
dijk weer zal moeten worden opge-
hoogd met kapitaalsvernietiging als 
gevolg.
Vanuit dit oogpunt konden wij ons 
vinden in de keuze voor een voetpad 
uitgevoerd in schelpengrid. Overi-
gens was een degelijke onderlaag in 
het pad voorzien waardoor de nade-
len als gevolg van slecht weer zou-
den worden voorkomen. Met Water-
net is overleg gevoerd om, in tegen-
steling tot eerdere afspraken, het 
voetpad alsnog uit te voeren in as-
falt. Dit is nu bevestigd”, aldus het 
college.
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REACTIE VAN EEN LEZER

Natuur of toerisme in Botshol?
Omwonenden verzetten zich te-
gen extra toerisme en een ro(n)
kende machine..
Het Veenmuseum aan de Heren-
weg in Vinkeveen wil verhuizen 
naar De Zwarte schuur aan de 
Botsholsedijk. Om plaats te ma-
ken voor het museum inclusief 
een horecagelegenheid en een 
vervuilende Veensteekmachi-
ne zou de Zwarte Schuur, gele-
gen tussen de Vinkeveense Plas-
sen en Botshol, afgebroken moe-
ten worden. Op die plek, aan de 
dijk en op het tegenoverliggende 
eiland zou het museum moeten 
verrijzen. Het beoogde gebouw 
bestaat uit: museum, horecage-
legenheid, tribune, jachthaven 
en een ontmoetingscentrum voor 
Natuurmonumenten. Een grove 
raming van de kosten: minimaal 
2,8 miljoen. De verbazing van de 

omwonenden is groot. Waarom 
werkt Natuurmonumenten mee 
aan dit project? Natuurmonu-
menten bestrijdt tot nu toe elke 
activiteit in of rondom dit natuur-
gebeid De Veensteekmachine is 
industrieel erfgoed. De “attractie” 
ervan is het lawaai die het maakt 
en de rook- en stoomwolken die 
het uitstoot. Natuurmonumenten 
zet een uiterst milieuonvriendelij-
ke machine, in een gevoelig na-
tuurgebied. Eveneens belastend 
voor het milieu zal het toene-
mende verkeer en mensen op de 
Botsholsedijk zijn (extra parkeer-
plaatsen maken deel uit van de 
plannen)! Nog geen jaar geleden 
is de omgeving van Botshol aan-
gewezen als Natura 2000-gebied 
vanwege de bijzondere planten 
en dieren die er leven, waaronder 
de moerasvleermuis. Deze dieren 

huizen vooral in….oude schuren! 
Hoe hoopt het museum dit pro-
ject te bekostigen? De horeca zal 
fl inke omzetten moeten halen.

Dit zal alleen lukken bij zeer gro-
te bezoekersaantallen, waarmee 
overbelasting van het milieu een 
gegeven is. Lukt het niet, dan 
gaat het museum een onzekere 
toekomst tegemoet. Dan zal het 
gebouw en de haven op een an-
dere manier geëxploiteerd wor-
den.., bijvoorbeeld als horecalo-
catie/jachthaven. De Vinkeveen-
se Plassen zijn al overbelast en 
de plaatselijke middenstand zit 
niet op concurrentie te wachten.
 Wij, bewoners, komen in actie 
omdat wij van deze natuur hou-
den. Wij wensen het Veenmuse-
um een goede toekomst, maar op 
een andere plek. Wij zijn er van 

overtuigd dat de verhuizing van 
het Veenmuseum naar de locatie 
rondom de Zwarte Schuur onver-
standig is omdat;
1. een kwetsbaar natuurgebied 

geschaad wordt,;
2.  Botshol als natuurgebied ge-

vrijwaard dient te blijven van 
toerisme;

3.  de onderneming niet levens-
vatbaar lijkt; en. 

4.  de Botsholsedijk de verkeers-
drukte niet aankan. 

Het is nu aan de politieke partij-
en in de Gemeente de Ronde Ve-
nen om dit onverstandige plan te 
stoppen en aan het bestuur van 
het museum om een duurza-
me oplossing te zoeken voor een 
nieuwe locatie van het museum.

Hilbrand Rustema

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te in-
formeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen 
die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering 
of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat 
de afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk 
voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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De GVM’79 selectie trapt af met de wedstrijden
Mijdrecht - Het seizoen gaat voor 
de selectie turnsters van GVM’79 nu 
pas echt beginnen. De eerste voor-
wedstrijden voor de turnsters van 
divisie 4-5-6 en D1 vonden zater-
dag 19 januari plaats in Hooglan-
derveen. De aftrap in de vroege uur-
tjes was op niveau Pupil 1 D1 waar 
Danique Pappot, Jessica van Hel-
mer en Lynn van den Bosch in uit-
kwamen. Wel in een groot deelne-
mersveld. Danique, die wel twee ni-
veaus omhoog is gegaan, is 26e ge-
worden. Ze had een sterke brugoe-
fening, maar helaas wat puntjes la-
ten liggen op de sprong. Jessica is 
23e geworden. Ook een hele mooie 
brug (11e) en goed op die moeilij-
ke balk (12e), maar jammer genoeg 
ook punten laten liggen op de de 
sprong. Lynn wist bij dit grote veld 
zelfs vijfde te worden bij onderdeel 
balk. Met een erg solide sprong en 
brug leek zij een plek ruim binnen 
de top 10 te bemachtigen. 

Alleen met een paar kleine foutjes 
op vloer plaatste zij zich net daar-
buiten met een mooie 11e plek. Op 
het andere veld kwam divisie 6 in 
actie, waar Indy Jacobs aan deel-
nam. Indy heeft zeer solide geturnd 
op sprong (15e) en brug (12e) in 
zelfs een nog groter deelnemers-
veld dan de D1. De balk ging wat 
moeilijker, maar dat heeft ze met 
een mooie vloeroefening (7e) weer 
rechtgezet! Indy heeft met train-
ster Wendy Blans hard gewerkt aan 
een mooie vloeroefening die ze zelf 
mochten samenstellen. Overall is In-
dy 15e geworden.
Als laatste kwam Yuli van den Bosch 
in actie op divisie 5. Zij had samen 
met Indy hard gewerkt aan de vloer-
oefening. Ook dit kwam tot uiting 
met een 6e plek op de vloer! Maar 
ook op de brug een hele mooie oe-
fening, waar ze een vijfde plek be-
haalde. Yuli is uiteindelijjk heel mooi 
7e geworden.

Winst voor Hertha C1 bij Argon
Mijdrecht -Zaterdag jl. speelde 
Hertha C1 een oefenwedstrijd tegen 
de C2 van Argon. 

De meeste spelers kennen elkaar 
ook nog eens van school, dus er 
stond meer op het spel dan alleen 
deze wedstrijd. Argon nam in de be-
ginfase het initiatief en zette met 
een aantal leuke combinaties druk 
op de Hertha verdediging. In de 15e 
minuut kreeg Hertha net buiten het 
strafschopgebied van Argon een 

vrije trap. Maikel nam de bal met 
de linkervoet en schoot hard op de 
deklat van het doel. In de 17e mi-
nuut kwam Argon tot een schot op 
het Hertha doel na een mooie com-
binatie die de verdediging van Hert-
ha verraste. Keeper Bas was kans-
loos en 0-1 de stand. Vanaf dat mo-
ment ging Hertha feller de duels in. 
Hierdoor kwam Argon weer meer 
onder druk te staan. Korte tijd later 
werd de bal gepasst in de voet van 
Hertha aanvaller Ivar, ook hij kwam 

tot een schot dat werd gestopt door 
de keeper van Argon. Zo ging het 
spel wat over en weer. Het duurde 
tot de 22e minuut voordat Hertha de 
score op gelijke stand terugbracht. 
Damian passte over rechts op Joost. 
Hij zette de bal voor de goal waar 
Rene stond. Hij schoot de bal on-
houdbaar in voor de doelman van 
Argon en 1-1 werd de stand. Hert-
ha kreeg even vleugels want niet 
lang na de gelijkmaker schoot Mai-
kel de bal laag voor het doel van Ar-

gon. Het was weer Rene die aan de 
bal kwam en met een soort kapbe-
weging de keeper passeerde en de 
score op 2-1 bracht. Zo rond de 30e 
minuut begon Jeffrey aan een solo-
actie. Hij passeerde bij de achter-
lijn van Argon drie spelers en kwam 
tot een voorzet. De bal werd door de 
verdediging van Argon weggewerkt 
maar kwam terecht bij Jay, Hij gaf 
ook een voorzet. Via het hoofd van 
Rene ging de bal net langs de doel-
paal. 2-1 was de ruststand. Na limo-
nade te hebben gedronken en ge-
luisterd naar de wijze woorden van 
de trainers Dobias en Henk, werd 
begonnen aan de 2e helft. Al in de 
4e minuut kwam Damian aan de bal 
na een pass van Jeffrey. Hij kreeg 
hierdoor een mooie doelkans maar 
schoot de bal recht in de handen 
van de Argon keeper. Nog in het 
eerste gedeelte van de tweede helft 
wist Ivar een verdediger van Argon 
op de linkerflank te passeren. Hij 
zette de bal voor het doel waar Joost 
de bal laag inschoot en de stand op 
3-1 bracht. Hertha wist in deze wed-
strijd fysiek net iets meer gewicht in 
de schaal te leggen dan Argon. Dit 
zorgde ervoor, in combinatie met 
een prima inzet van het hele team, 
dat de eindstand 3-1 werd. Een ver-
diende overwinning in aanloop naar 
de 2e helft van de competitie. 

Kinderen helpen kinderen
Mijdrecht - Knutselclub ‘Kinderen 
helpen Kinderen’ organiseert in fe-
bruari activiteiten rond het thema 
China i.v.m. het Chinese Nieuwjaar 
op 31 januari.
De verhalen vertelster Joke Dekker 
start de maand op woensdag 5 fe-

bruari met een mooi verhaal over 
China. Ook volwassenen zijn hier-
bij welkom. De kinderen knutse-
len hierna naar aanleiding van dit 
thema. Laat jullie verrassen. Je kan 
deelnemen aan deze maand. De 
kosten hiervoor zijn 15 euro. 

De opbrengst komt ten goede aan 
het Lilianefonds. Je kan 3x knutse-
len op de 5, 12 en 19 februari van 
13.30-15.00 uur.

Op de 12 februari kunnen volwasse-
nen eenmalig ‘s avonds komen sil-

houet knippen, de kosten zijn 3 eu-
ro inclusief koffie/thee. 
Adres: Schepenenstraat 9, Mijdrecht 
(ingang clubruimte achterzijde flat). 
Aanmelden bij Paulien van der 
Veen, tel. 06-28040492. Email: kin-
derenhelpenkinderen@casema.nl

De Klimboom BSO Vinkeveen 
opent haar winterwonderland
Vinkeveen - Afgelopen dinsdag 14 
Januari, hebben Julia Vis en Manon 
Vousten het winterwonderland van 
De Klimboom BSO Vinkeveen ge-
opend door officieel het lint door 
te knippen. Vanaf december 2013 
zijn de kinderen van BSO Vinke-
veen hard aan het bouwen aan hun 
winterwonderland. Samen met on-
ze vakspecialist creatief werd er een 
iglo op ware grote gemaakt van pa-
pier-maché. In de kerstvakantie zijn 
een groepje kinderen naar de intra-

tuin geweest om hier inspiratie op 
te doen en foto’s te maken om een 
waar winter landschap te maken. 
Dorpjes met verlichting, iglo’s, een 
kabelbaan, zingende en sleeënde 
figuren, een treinbaan en een reu-
zensneeuwpop bestaande uit plas-
tic bekertjes werden hierna in el-
kaar gezet door de kinderen! Om dit 
mooie tafereel te openen, werd er 
chocolademelk en erwtensoep ge-
schonken aan alle ouders en kin-
deren!

‘Worldmappers’ helpen armen in de sloppenwijken van Rio
Mijdrecht - VLC Havo4 scholie-
re Myrthe Jansen (16) uit Mijdrecht 
en haar nichtje Fleur Schram (17) 
gaan deze zomer een paar weken 
naar Rio de Janeiro. Niet om het 
WK voetbal bij te wonen, maar om 
als vrijwilliger hun diensten aan te 
bieden aan arme inwoners van de 
sloppenwijken van die miljoenen-
stad. Doel is de mensen te helpen 
een sociaal leven met een bestaan 
op te bouwen om zodoende buiten 
de invloed van drugsbendes en cri-
minaliteit te blijven. Om hieraan hun 
steentje bij te dragen hebben zij zich 
aangemeld bij Worldmapping (zie 
www.worldmapping.nl).

Die stimuleert jongeren om zich te 
ontwikkelen tot betrokken wereld-
burgers en organiseert in dat licht 
uitdagende expedities naar ontwik-
kelingslanden, zoals Uganda, Mala-
wi, Zuid-Afrika, Cambodja en ook 
Brazilië. In groepsverband wordt 
daarbij samengewerkt met de loca-
le bevolking. Worldmapping is on-
derdeel van de stichting Be More. 
Die heeft tot doel een brug te bou-
wen tussen mensen van verschillen-
de achtergronden, culturen en con-
tinenten. Be More werkt aan een 
wereld waarin iedereen betrokken is 
bij het leven van anderen die minder 
geluk hebben gehad. Een wereld 
waarin iedereen bereid is te helpen, 
op welke manier dan ook. Dat is nu 
juist wat Myrthe en Fleur voor ogen 
staat. Ondanks hun jeugdige leeftijd 
kunnen en willen zij deelnemen aan 
een project in de sloppenwijken van 
Rio de Janeiro om als vrijwilliger ter 
plaatse de handen uit de mouwen te 
steken. Hun scholen ondersteunen 

dit initiatief ten volle en verlenen alle 
medewerking waar dit nodig is.

‘Flyrthe’
Myrthe is met haar ouders al vaak 
buiten Europa op vakantie is ge-
weest naar landen waar zij behal-
ve de rijkdom en het toerisme, ook 
de kant van armoede, slechte soci-
ale voorzieningen en een beperk-
te gezondheidszorg leerde kennen. 
Fleur heeft die ervaring (nog) niet, 
maar wil er wel eens daadwerkelijk 
mee geconfronteerd worden. Fleur 
is eerstejaars Pabo-studente in Am-
sterdam. Via een vriendin kwamen 
beide meiden in contact met World-
mapping en zo is het balletje gaan 
rollen. “Behalve kennismaking met 
het land zien we het ook als een 
leerproces en een nuttige investe-
ring die enerzijds ten goede komt 
aan de locale bevolking en ander-
zijds aan onszelf. Je doet immers 
ook levenservaring op en het draagt 
bij aan zelfredzaamheid,” vertelt 
Fleur. “Onder de naam ‘Flyrthe’, een 
samentrekking van onze beide na-
men, willen we ons ter plaatse ver-
dienstelijk maken. Op een openbare 
en particuliere school geven we een 
gastles in het Engels. Maar we hel-
pen ook zwangere meisjes en tie-
nermoeders om op eigen benen te 
staan. Daarnaast willen we een sy-
steem van afvalscheiding opzetten. 
We overwegen ook om met straat-
kinderen te gaan voetballen. Sport 
is een mooie afleiding om de dage-
lijkse armoede enigszins te verge-
ten,” aldus Fleur.

Niet gratis
“Bij het WK-voetbal gaan miljarden 

om, maar de mensen in de sloppen-
wijken profiteren daar niet van. Zij 
worden gedomineerd door drugs-
bendes en criminaliteit,” haakt Myr-
the in. “Wij proberen de mensen 
daar iets aan te reiken waardoor ze 
beter op eigen benen kunnen staan. 
Dat brengt veel werk en inzet met 
zich mee, maar we hebben ook wel 
eens een dagje vrij om rond te kij-
ken in Rio. Dat gaat allemaal onder 
begeleiding. We maken deel uit van 
een groep van 20 jongeren tussen 

de 14 en 18 jaar onder leiding van 
enkele professionele ouderen. Ter 
plaatse zijn er ook nog begeleiders 
van de organisatie die de landstaal 
spreken. We worden geen moment 
alleen gelaten. Dus met de veilig-
heid zit het wel goed. De bewoners 
geven ons onderdak en eten.

Dat is niet gratis, daar betalen wij 
een eerlijke prijs voor. Dat helpt hen 
ook in hun onderhoud te voorzien.” 
De ouders van Myrthe en Fleur wa-

ren eerst wat sceptisch over de 
plannen van de meiden, maar omdat 
die steeds vasthoudender bleken en 
met een goed plan kwamen, heb-
ben zij met het verblijf in Rio inge-
stemd. Ook al omdat Worldmapping 
en Be More de ouders tijdens infor-
matieavonden helder informeerden. 
Het blijken degelijke organisaties te 
zijn die goed op hun deelnemen-
de jeugdige vrijwilligers passen en 
hen professioneel begeleiden. Als 
de kinderen ter plaatse zijn worden 
de ouders regelmatig op de hoog-
te gehouden hoe het met hen gaat 
en wat ze doen. Maar zijn die veer-
tien dagen niet een druppel op een 
gloeiende plaat? Fleur: “Ja, dat lijkt 
ook wel zo, maar als wij vertrekken 
nemen andere Worldmappers het 
weer van ons over. Het is een lang-
lopend proces, anders zou het geen 
zin hebben natuurlijk. Later kunnen 
we deze ervaring ook uitwerken in 
de vorm examenstuk op school.”

Draagt u bij?
Reis- en verblijfkosten moeten bei-
de meiden zelf bij elkaar zien te 
scharrelen. Het gaat daarbij om 
in totaal 2.500 euro per persoon; 
1.200 euro reiskosten en 1.300 eu-
ro voor verblijfskosten. Momenteel 
doen beiden hun uiterste best om 
dat voor juli bij elkaar te krijgen. Be-
drijven en particulieren worden bij 
dezen uitgenodigd hen daarbij een 
handje te helpen. Alle kleine beetjes 
aan geld zijn welkom. Samen met 
hun ouders hebben Myrthe en Fleur 
al kartonnen boxen gemaakt om op 
school neer te zetten waar onder 
andere gebruikte toners, cartridges, 
oude mobieltjes en verdere zaken in 

verzameld worden die geld opleve-
ren. Een zelfde verzameldoos staat 
in de winkel van AH op Leicester 
waar klanten die aan de expeditie 
van Myrthe en Fleur willen bijdra-
gen bijvoorbeeld statiegeldbonne-
tjes in kunnen deponeren. Wie het 
een fantastisch en gedurfd initia-
tief vind wat de meiden gaan doen, 
zou ook een vrijwillige bijdrage kun-
nen overmaken op bankrekening  
NL19 INGB 0009 1049 71 t.n.v. F. 
Schram onder vermelding van do-
natie Flyrthe/Brazilië en uw naam 
of bedrijf. Beide meiden zien het als 
onderdeel van hun leerproces initi-
atieven te ontwikkelen om zelf voor 
de financiële middelen te zorgen 
en vervolgens minder bedeelden in 
ontwikkelingslanden of gebieden 
ter plaatse te kunnen helpen. In dit 
geval is de keuze gevallen op Rio de 
Janeiro. Het is een manier van den-
ken en doen. “Om dit te bereiken 
moeten we een groot netwerk zien 
op te bouwen waarin we familie, 
vrienden, bekenden en andere ge-
interesseerden informeren wat we 
willen doen. Van hen verwachten 
we dan ook een financiële bijdra-
ge. Dus doe uw best. Veel mensen 
weten intussen al van onze plannen 
af en die hebben ons al gedoneerd. 
Daar zijn we heel erg blij mee.

Zodra het project geslaagd en ach-
ter de rug is zoeken wij de publici-
teit weer op en kunnen we iedereen 
bedanken. En bezoek de website 
(www.worldmapping.nl) als u meer 
wilt weten.” Aldus Myrthe en Fleur 
die hun expeditie helemaal zien zit-
ten en daarvoor hun eigen vakantie-
plannen opzij zetten.

Marie’s snack corner 
geopend
Mijdrecht - De opening van Marie’s 
Snack Corner was afgelopen zater-
dag een groot succes. Na een aan-
tal weken van voorbereiding ging 
de snackbar aan de Productieweg 
op het Industrieterrein in Mijdrecht 
weer open. De nieuwe eigenares 
Marie Vermanen wil zich onder-
scheiden door het gebruiken van 
zoveel mogelijk huisgemaakte pro-
ducten, met vanzelfsprekend verse 
friet. De verse aardappels worden 
in eigen keuken ter plekke verwerkt 
tot friet, maar ook de hamburgers, 
saté en de filet American komen uit 
eigen keuken. Bovendien word al 
het brood elke dag in eigen huis af-

gebakken. Volgens Marie proeft de 
klant dit onmiddellijk er gaat niets 
boven vers. Uiteraard bediend Ma-
rie een grote behoefte op het indu-
strieterrein maar ze richt haar pijlen 
ook daarbuiten. ”Marie’s Snack Cor-
ner is maandag t/m vrijdag geopend 
van 10.30-19.00 uur en op zaterdag 
van 10.30-15.00 uur bovendien is er 
een ruime parkeergelegenheid” al-
dus Marie. De snackbar is na over-
name verbouwd in jaren 50 stijl 
compleet met uit Amerika afkomsti-
ge meubels. Op het dak staat een 
levensgroot beeld van “Big Boy” 
een mascotte van een Amerikaan-
se hamburgerketen uit de jaren 50.





 
12   Nieuwe Meerbode  •  22 januari 2014

Hertha A1 start voorjaar 
met verlies
Vinkeveen - Na een verdienstelij-
ke eerste seizoenshelft stond voor 
Hertha A1 afgelopen zaterdag de 

eerste competitiewedstrijd na de 
winterstop op het programma. Het 
zou voor de jongens van trainer 

Jeroen Stubbe een moeilijke en las-
tige wedstrijd gaan worden tegen 
de A1 van AMVJ. Tijdens de eerste 

Argon wint verdiend in 
Huizen
Mijdrecht - De eerste wedstrijd 
na de winterstop heeft Argon ver-
diend in winst omgezet. Tegen AH 
’78 werd het na een 0-1 ruststand 
uiteindelijk, enigszins geflatteerd, 
1-4 voor de ploeg van coach Patrick 
Loenen. Ondanks dat het een faire 
wedstrijd was vielen er toch drie ro-
de kaarten.

Ongelukkigste man was AH ‘78 spe-
ler Henry Banjaktoetoer, bij een val-
partij na een schouderduw in de 
eerste helft verdraaide hij z’n been 
waarbij hij, naar later bleek, een 
kuitbeenbreuk opliep. Argon had 
een goede start, al binnen twee mi-
nuten kreeg Argon een goede mo-
gelijkheid toen op aangeven van 
Wilco Krimp de bal bij Jesse van 
Nieuwkerk terechtkwam maar doel-
man Roomer was net iets eerder 
bij de bal. Even later kopte Vincent 
van Hellemondt naast na aangeven 
van Lorenzo Zorn. Ook de gasthe-
ren waren bij vlagen gevaarlijk maar 
bij een schot van Sebastiaan Schildt 
stond Argondoelman Romero Anto-
nioli goed opgesteld. Maar binnen 
twintig minuten kwam Argon mid-
dels een knappe aanval dan toch 
op voorsprong, na een actie van 
Lesley Groenen en een voorzet van 
Wouter Winters stapte Van Nieuw-
kerk over de bal waarna Jesse Stan-
ge vanaf links via de hand van doel-
man Roomer en binnenkant paal 
de bal tegen het net zag slaan 0-1. 
Twee goede kansen konden er voor 
rust nog worden genoteerd voor AH 
’78, eerst was er een vrije trap vanaf 
rand zestien meter maar het schot 
van Schildt werd door de ‘muur’ on-
schadelijk gemaakt. Ook Stephan 
Campbell verzuimde om de thuis-
ploeg voor het rustsignaal nog naast 
Argon te laten komen, maar hij zag 
kans om voor een praktisch leeg 
doel voorlangs te schieten.

Binnen twee minuten stond de 
thuisploeg dan toch weer gelijk met 
Argon, Marlin Bot ontnam de lin-
keraanvaller van AH ’78 op onre-
glementaire wijze een scorings-
kans waardoor scheidsrechter Vrie-
senga AH ’78 een strafschop toe-
kende en Bot naar de kleedkamer 
zond. Schildt benutte de strafschop: 
1-1. Coach Loenen offerde Vincent 
van Hellemondt en bracht Matthijs 
Coenradi in. Maar tien minuten na 
de tegentreffer kwam Argon toch 
weer aan de leiding, een leuke ac-
tie van Lesley Groenen werd door 
de goed spelend Lorenzo Zorn net-
jes afgemaakt 1-2. Daarna werd 
verdediger Oscar Leune ingebracht 
voor aanvaller Groenen. Enkele mi-
nuten later kreeg een speler van AH 
’78 z’n tweede gele kaart en stonde 
beide ploegen met nog ruim twin-
tig minuten te spelen met tien tegen 
tien op het veld. Toen kreeg Argon 
de betere kansen. Een vrije trap van 
Lorenzo Zorn scheerde rakelings 
over de kruising en Jesse Stange 
stuitte op doelman Roomer. Twee 
pogingen waren er nog voor AH ’78, 
een afstandschot van Roozenboom 
kon net door Antonioli over de lat 
worden getild en een poging van 
Kaddari ging voorlangs. Tien minu-
ten voor tijd kwam Argon verdiend 
op 1-3 door opnieuw Jesse Stange, 
nu na goed voorbereidend werk van 
Stefan Tichelaar 1-3.
Even later liep er nog een speler van 
de thuisploeg tegen z’n tweede ge-
le kaart en ging het de slotfase in 
met negen man. Met Roderick Rö-
ling voor Stange in de ploeg werd 
het in de laatste minuut nog 1-4, 
Wilco Krimp mikte op de lat en de 
terugspringend bal werd door Jesse 
van Nieuwkerk alsnog ingeschoten. 
Een verdiende overwinning voor Ar-
gon dat door deze uitslag twee pun-
ten is ingelopen op de koplopers.

Hertha F5 wint VSV 
zaalvoetbaltoernooi
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
mochten de jongens van Hertha F5 
aantreden voor het jaarlijkse zaal-

voetbaltoernooi van de VSV com-
petitie. Het toernooi werd gespeeld 
in de Stinzenhal in Breukelen. 

Kwinkslag M1 stelt het 
kampioenschap veilig
Vinkeveen - Waar aan het be-
gin van het seizoen werd gespro-
ken over mogelijk een top 3 klasse-
ring, met een kleine glimp naar bo-
ven gericht, klonk het allemaal posi-
tief. Dat de promovendus vanaf de 
eerste speelweek de koppositie in 
handen zou nemen, was echter to-
taal onverwachts. Een positie die ze 
hierna ook niet meer hebben weg-
gegeven. Met 12 gewonnen wed-
strijden, een gelijkspel en nog een 
wedstrijd voor de boeg heeft Kwink-
slag M1 een onoverbrugbaar gat 
met Houten M1, tevens de tegen-
stander van de laatste wedstrijd is 
gecreëerd; zo mogen de Vinkeve-
ners zich kampioen van de eerste 
klasse noemen!
De wedstrijd Kwinkslag M1 – Arena 
M1 gaf hierin de doorslag. De man-
nen hadden minimaal zes van de 
acht te vergeven punten nodig die 
avond. Vanuit de dubbel combinatie, 
Bjorn Hottinga en Jasper van Peur-
sem werd het eerste punt verzilverd. 
Bas Kooijman en Tristan Frese had-

den het een stuk moeilijker, zo was 
ook het eerste punt voor de Rheen-
se gasten verdient. Vervolgd werd de 
avond met vier enkel partijen, waar-
in Bjorn, Jasper en Bas duidelijk 
een maatje te groot waren voor hun 
tegenstanders. Tristan moest na een 
fel gestreden strijd, waar een der-
de set nodig was voor de beslissing, 
jammer genoeg een tweede punt la-
ten voor Arena. Zo waren de laatste 
twee dubbels van belang voor het 
vroegtijdige kampioenschap. Geluk-
kig wisten alle vier de mannen on-
der deze druk goed te presteren en 
eindigde de avond in een 6-2 over-
winning, precies het benodigde re-
sultaat. Volgende week wordt de 
laatste wedstrijd thuis gespeeld te-
gen Houten M1, waar een onge-
slagen reeks kan worden voortge-
zet. De focus zal hierna snel worden 
verlegd naar 1 maart, wanneer de 
Vinkeveense equipe naar Arnhem af 
zal reizen, om tegen de andere kam-
pioenen uit de 1e klasse te strijden 
voor het regio kampioenschap.

Meisjes van HVM goed bezig
Mijdrecht - Wat was het weer een 
spannende wedstrijd afgelopen za-
terdag. Dit keer moesten de meiden 
uit spelen in Amsterdam. De meiden 
van de M6E4 (Jasmijn Dinant, Eva 
Habekotté, Nina Honing, Noe Ma-
kel, Julia Noteboom) en onze twee 
fantastische invalsters (Roos Dinant 
en Feline) waren lekker op dreef. De 
samenwerking was goed en de mei-
den hadden veel controle over de 
bal. Het was zoals ik dus net al zei, 
een hele spannende wedstrijd. We 
hadden veel kansen, wat ook geld-
de voor het andere team. Met in de 
eerste helft 1-0 voor te staan gaf de 
meiden motivatie om nog harder 
hun best te doen in de tweede helft. 
De coaches (Laura Strunk en Fleur 
Kuiters) stonden langs de zijlijn te 
wisselen en te schreeuwen. Natuur-
lijk met hulp van de moeders en va-
ders langs de kant! Het spel zelf is 
uitgekomen op een stand van 3-0 
voor HVM! De meiden waren erg 
enthousiast en dat was natuurlijk 
een groepsfoto waard!

De Ronde Venen - Woensdag 29 
januari kunnen kinderen in NME 
centrum de Woudreus spullen ma-
ken waarmee ze de vogels in hun 
tuin kunnen verwennen.
Van 13.30 uur tot 15.30 uur zijn er 
voor 25 kinderen 5 activiteiten te 
doen zoals een pinda-pop maken 
een sinasappelbootje en nog veel 
meer. Alles gaat mee in de tas om 
de vogels thuis blij te maken. On-
dertussen leren te kinderen wat 
over vogels en wat ze eten. Opge-
ven van te voren is noodzakelijk 

en de kosten voor deelname zijn 5 
euro. Ben je tussen de 6 en de 12 
jaar, pak de telefoon en geef je op, 
de plekken zijn snel gevuld. Ook de 
rest van januari kunnen kinderen op 
woensdagmiddag binnen lopen tij-
dens de inloop tussen 13.30 uur en 
16.30 uur en zijn er verschillenende 
activiteiten te doen: 
Woensdag 15 januari: inloop activi-
teit ”Vogelvoer plekken maken voor 
de NME tuin”.
Woensdag 22 januari: inloop activi-
teit “Winter Speurtocht”.

Bestelwagen 
uitgebrand
Mijdrecht – Maandagnacht is rond 
de klok van 02.00 uur, aan de Ver-
mogensweg in Mijdrecht, een be-
stelbus geheel in vlammen opge-
gaan. Toen de brandweer ter plaat-
se kwam, stond de bestelbus al vol-
ledig in brand. De brandweer had 
het vuur binnen een kwartier on-
der controle. De politie vermoed 
dat er sprake is van brandstichting 
en doet onderzoek. Op 8 augustus 
jl. was het ook al raak op ongeveer 
dezelfde plaats. Toen brandde een 
auto uit.

ontmoeting met deze ploeg werd al 
duidelijk dat AMVJ niet voor niets 
de koploper is.

Rommelig
Nadat de jongens op scherp ge-
zet waren, werd er afgetrapt. Hert-
ha A1 werd direct onder druk ge-
zet en had moeite de eigen spelers 
te vinden. De beginfase verliep rom-
melig en AMVJ klopte met diverse 
acties stevig op de deur. Al vroeg in 
de wedstrijd mist een vrijgekomen 
speler van AMVJ zijn kans niet en 
scoort 0-1. Hertha recht de rug en 
begon meer druk te zetten. Na een 
goede actie van Kevin weet Hertha 
de stand weer gelijk te trekken. Kort 
daarna komt AMVJ met een mooie 
vrije trap weer op voorsprong (1-2) 
en in de resterende tijd van de eer-
ste speelhelft loopt het uit naar 1-4. 
In de rust worden er enkele aanpas-
singen doorgevoerd. Hertha begint 
daarop weer met veel inzet, maar 
AMVJ houdt het overwicht en bleef 
goed combineren. Het doel werd 
regelmatig bestookt met de nodige 
schoten. Hertha heeft echter weinig 
geluk en raakt paal en lat. Deson-
danks scoort Hertha nog een twee-
de keer. De eindstand is uiteindelijk 
2-8. AMVJ is terecht de koploper in 
de competitie en voor Her-tha A1 is 
het zaak om met de vorm uit de eer-
ste seizoenshelft de punten weer te 
gaan behalen op. Eerstvolgende te-
genstander is de A1 van ‘s Grave-
land. 

Foto: sportinbeeld.com

den: de meesten meer dan een kop 
groter dan de jongens van Hertha. 
Maar dat boezemde de heren geen 
angst in. Overtuigd van hun talen-
ten en het goede spelsysteem dron-
gen ze CSW al snel ver naar ach-
teren. Met goed samenspel wer-
den enkele kleine kansen gecreerd, 
maar CSW verdedigde goed en gaf 
niet veel weg. Een enkele counter 
zorgde nog voor wat dreiging aan 
de andere kant, maar Hertha kee-
per Samuel Mekkertsjan wist met 
gemak een goal te voorkomen.

De wedstrijd leek dus uit te draai-
en op een gelijkspel, waarna pe-
nalties de beslissing zouden moe-
ten brengen, maar 2 minuten voor 
tijd was door opeens Indy Dolman 
(die eigenlijk had moeten keepen, 
maar dat absoluut niet wilde). Met 
een werkelijk schitterende solo van-
af de middenlijn wist hij twee mei-
den te omspelen en vervolgens ook 
de keeper van CVSW te verschalken 
met een bekeken schot in de hoek: 
1-0 voor Hertha! Dat bleek ook met-
een de eindstand. Wat volgde was 
het hoogtepunt in de nog maar kor-
te voetballoopbaan van de mannen: 
een heuze prijsuitreiking, een ech-
te gouden beker, voor iedereen een 
welverdiende medaille en een foto-
shoot voor de winnaars!
Dat smaakt naar meer met het oog 
op de tweede seizoenshelft.

Behalve de F5 deden ook Hertha’s 
nieuwste team, de F6 en Hertha Mei-
den F1 mee aan het ternooi. Vinke-
veen was dus stevig vertegenwoor-
digd. Verder waren er o.a. teams van 
De Vecht, Breukelen en CSW. Hert-
ha was ingedeeld met Breukelen 
F3 en De Vecht F8 en tegen ieder 
team moest twee keer worden ge-
speeld. In de 10 minutend duren-
de wedstrijden werd achtereenvol-
gens twee keer met 1-0 gewonnen 
van Breukelen F3 én met 1-0 en 2-0 
van De Vecht F8. Door goed verde-
digingswerk van de bijna onpas-
seerbare laatste man Wes Twaalfho-
ven wist Hertha in alle wedstrijden 
de ‘0’ te houden: een unieke presta-
tie. De doelpunten werden gemaakt 
door Tim Stubbe (2x), Jasper Mons 
en de uitstekend debuterende nieu-
we aanwinst Daroen Mauloed. 
Uiteraard mochten de jongens na 
deze geweldige serie overwinnin-
gen acte de presence geven in de 
grote finale. Daarin bleek het fy-
siek sterke team CSW MF5 de te-
genstander te zijn. Dit team be-
stond uit een aantal stevige mei-

Fietser geschept 
door auto
Wilnis - Op de kruising van 
de Pieter Joostenlaan en de 
Veenweg in Wilnis is maan-
dagmiddag jl. een fietser ge-
schep door een auto. De fiet-
ser is ter plaatse behandeld 
aan verwondingen aan o.a. zijn 
lip. De automobilist reed op 
de Veenweg en wilde de Pie-
ter Joostenlaan op rijden, maar 
zag daarbij de fietser over het 
hoofd. Een aanrijding kon niet 
meer worden voorkomen.

“Maak vogels blij
in de winter”
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Veenland turnsters turnen 
prima wedstrijd!
Vinkeveen - Op zaterdag 18-1 was 
de eerste wedstrijd van het turnsei-
zoen 2013-2014. Aan de beurt wa-
ren de turnsters met keuze oefen-
stof. Voor Veenland turnde vandaag 
Kimberly Moeliker, Kelly Klinkha-
mer en Julie Postma. In dit nieuwe 
seizoen weer allemaal nieuwe re-
gels voor de oefenstof, dus span-
nend of we alle oefeningen goed 
in elkaar hebben gezet. Kimberly 
moest beginnen op vloer maar he-
laas raakte ze in de war en vergat 
haar oefening. Op sprong herpakte 
ze zich en sprong twee mooie over-
slagen. Ook op brug een prima oe-
fening. Op naar balk zullen we wel 
of niet de salto af doen en na een 
mooie oefening besloot Kimberly 
de gok te wagen en helaas viel ze 
op haar billen, maar goed gepro-
beerd. Kimberly werd 13e. Daarna 
de beurt aan Kelly en Julie. Ze star-
ten op balk, maar helaas voor Kel-
ly viel ze eraf maar gelukkig ging de 
rest wel goed. Julie turnde een pri-
ma oefening. Op naar vloer en bij 

Kelly ging het niet helemaal zonder 
foutjes, maar ze ging goed door. Ju-
lie liet zich niet van de wijs brengen 
en deed een mooie vloeroefening. 
Op naar sprong voor allebei, niet het 
favoriete toestel. Julie sprong twee 
mooie overslagen.Kelly had vorige 
week voor het eerst alleen gespron-
gen en helaas was de eerste sprong 
van Kelly een mooie handstand en 
toen stond ze bijna stil maar geluk-
kig kwam ze nog wel aan de goede 
kant van de pegasus terecht. Ze liet 
zich niet kisten en liet de jury zien 
dat wel degelijk een mooie over-
slag kan springen. Wij zijn trots op 
haar. Dit seizoen is het helaas wel 
zo dat alle twee de sprongen mee-
tellen. Op de brug lieten ze alle twee 
een prachtige oefening zien en Ju-
lie bleek op een mooie 9de plaats te 
staan en Kelly op een 11de plaats.
We kijken tevreden terug op deze 
wedstrijd en weten nu de puntjes 
waar we nog aan moeten werken 
en gaan vol goede moed op naar de 
tweede wedstrijd.!

Winnaars Sportverkiezingen
De Ronde Venen bekend

De Ronde Venen - Vrijdagavond 
17 januari was het weer zo ver: de 
jaarlijkse Sportverkiezingen van 
De Ronde Venen. In De Meijert in 
Mijdrecht zijn de winnaars tijdens 
een live uitzending op RTV Ron-
de Venen bekend gemaakt. Golfster 
Danique van Scheppingen is verko-
zen tot sporttalent van het jaar 2013, 
hardloopster Anouk Claessens is 
sportvrouw van het jaar geworden, 
roeier Tim Heijbrock is sportman 
van het jaar en het motorzijspan-
team van Roké Racing is de sport-
ploeg van het jaar. De sportvrijwil-
liger is Frans Bosman van Atletiek 
Vereniging De Veenlopers. 

De Sportverkiezingen zijn weder-
om live uitgezonden via de lokale 
tv-zender RTV Ronde Venen. Inter-
views met de genomineerden wer-
den afgewisseld met een terug- en 
vooruitblik van wethouder David 
Moolenburgh op de ontwikkelingen 
op sportgebied in de gemeente De 
Ronde Venen. 
Wethouder David Moolenburgh kijkt 
terug op een sportief jaar. In zijn 
vooruitblik ging hij in op de finan-
cieel gezien mindere tijden, roem-
de hij de inventiviteit en de inzet van 
de verenigingen en gaf hij aan blij te 
zijn met de constructieve opstelling 
van de buitensportvereningen in de 

gesprekken die plaatsvinden over 
de toekomst van de buitensport- 
accommodaties. 
Er waren twee shows tijdens het pro-
gramma. Acrogym van GV Mijdrecht 
liet een show zien, en WLC onder 
leiding van Willem Lindeboom deed 
een demonstratie kickboxen.
Sporttalent Danique van Schep-
pingen is een uitgesproken golf- 
talent. Pas 15 jaar oud en een han-
dicap van 4.6. Momenteel speelt ze 
bij de Noordwijkse GC. Zij speelt in 
de nationale competitie en won dit 
jaar onder andere het Twents Open. 
Sportvrouw Anouk Claessens is in-
middels een bekend gezicht bij de 

sportverkiezingen. Hoogtepunt van 
het jaar was de bronzen medaille op 
de 10 KM in het olympisch stadion. 
Ze scherpte haar persoonlijk record 
aan en nam naast vele lokale wed-
strijden met succes deel aan het NK 
halve marathon en de zomeravond-
cup in Utrecht.
Sportman Tim Heijbrock is toproeier 
en lid van het Nederlands team. Hij 
werd dit jaar twee keer Nederlands 
kampioen. Hoogtepunt was echter 
de bronzen medaille in de categoe-
rie lichte vier mannen op de world-
cup in Luzern.
Sportploeg is het motorzijspanteam 
van Roké Racing. Zij zijn Neder-
lands kampioen geworden en der-
tiende op het WK van deze specta-
culaire sport. 
Sportvrijwilliger van het jaar is Frans 
Bosman geworden, die dit jaar 25 
jaar voor Atletiekvereniging De 
veenlopers actief is als commissie-
lid en bestuurslid. Hij is een belang-
rijke factor voor de vereniging onder 
meer vanwege het organiseren van 
de verspreiding van het clubblad.

Er waren ook enkele special guests 
aanwezig. Zo werd Marijke Kroon 
geïnterviewd over een opmerkelijk 
sportverhaal waarbij zij na een ver-
velende periode mede door sport 
weer op de been is gekomen. Een 
ander inspirerend verhaal is dat van 
Bram de Vries. Hij werd derde op de 
wereldkampioenschappen schaat-
sen in de 70+ categorie.
Bijzonder is ook het verhaal van 
Wim Sneijders die zich inzet voor 
showdown tafeltennis voor blinden.

Vijf eerste prijzen voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben zaterdag 18 janua-
ri meegedaan met een judotoernooi 
in Amsterdam. Voor dit toernooi 
hadden zich ongeveer 230 deelne-
mers ingeschreven. Van de 16 inge-
schreven judoka’s van Judoschool 
Blaauw hadden er aan het eind van 
de dag 5 een eerste plaats en 4 een 
tweede plaats. Naast een prijs voor 
de eerste en tweede plaats kregen 
ook de overige deelnemers in de 
poule een prijs voor de derde plaats.
De broers Tijn en Luuk Haarman de-
den het in hun poule erg goed. Zo-
wel Tijn als Luuk maakten ippons 
met mooie heupworpen. Hierdoor 
werden ze ongeslagen kampioen in 
hun poule. Bij de meisjes deed Ma-
rijke van Donselaar het goed in haar 
poule. De eerste drie wedstrijden 
wist zij te winnen. In de wedstrijd te-
gen clubgenoot Kim Mulder verloor 
ze op beslissing van de scheidsrech-
ter. Ondanks dat Marijke een partij 
had verloren werd ze door een ho-

ger aantal judopunten eerste in haar 
poule. Tobias van Bruggen maakte 
in zijn poule 4 wedstrijden. Tobias 
liet mooie combinatietechnieken, 
O-Goshi gecombineerd met O-uchi-
Gari, zien. Al zijn partijen wist hij te 
winnen op ippon waardoor ook hij 
ongeslagen kampioen werd. Roma-
no Vermeulen wist ook in zijn poule 
de wedstrijden in winst om te zetten 
waardoor hij op de eerste werd. My-
lan Koppen was in een zware pou-
le ingedeeld maar wist dankzij een 
goede sterke pakking tweede te 
worden in zijn poule.

Eerste: Luuk Haarman, Marijke van 
Donselaar, Romano Vermeulen, Tijn 
Haarman, Tobias van Bruggen.
Tweede: Kim Mulder, Mylan Kop-
pen, Reinier Ruizendaal, Verena 
Ratterman
Derde: Erlend Keune, Jelle van 
Scheppingen, Justin Geerts, Ke-
vin Westerman, Ruben Duijn, Simon 
Duijn, Vincent Borsje.

CSW komt tekort tegen ARC
Wilnis - Na een korte winterstop 
moest CSW afgelopen zaterdag 
op bezoek bij ARC. Het werd voor 
CSW geen gelukkige herstart van 
de competitie, want er werd In Al-
phen aan den Rijn kansloos met 4-0 
verloren. Zoals verwacht was ARC 
de ploeg met het meeste balbezit 
en een CSW dat ingezakt speelde 
met de linies kort op elkaar. Door-
dat alles goed stond aan de kant 
van CSW was het voor ARC moei-
lijk om een opening te vinden. Na 
een kwartier spelen kreeg ARC wel 
zijn eerste grote mogelijkheid maar 
de harde lage voorzet werd door 
niemand geraakt. Bij balbezit speel-
de CSW veel te onrustig en hanteer-

de te snel de lange bal waardoor 
er veel balverlies werd geleden. Na 
twintig minuten spelen kwam de 
thuisploeg op 1-0. Op rechts werd 
de bal in de zestien gebracht en ver-
volgens een prima voorzet richting 
de tweede paal waar de rechtsbui-
ten van ARC de bal in een keer op 
zijn schoen nam en zo de bal in de 
verste hoek zag verdwijnen buiten 
bereik van doelman Wens. CSW kon 
hier maar weinig tegenoverstellen 
maar de ploeg kwam bijna op ge-
lijke hoogte toen een vrije trap van 
Elroy Baas net niet met het hoofd 
kon worden geraakt door Marciano 
Kastoredjo waardoor de bal naast 
het doel verdween. ARC bleef de 

bovenliggende partij en de ploeg 
kreeg net voor rust nog een vrije 
trap rand zestien. De vrije trap werd 
aan de zijde van CSW slecht weg-
gewerkt waardoor de bal terecht 
kwam bij en ARC’er die vervolgens 
beheerst binnenschoot en de rust-
stand op 2-0 bepaalde.
Na rust eenzelfde spelbeeld als voor 
rust met een ARC dat de boven-
toon voerde. CSW probeerde wat 
meer druk te zetten maar de wed-
strijd was eigenlijk al snel gespeeld 
toen ARC na een uur spelen op een 
riante 3-0 voorsprong kwam. Uit een 
cornerbal belandde de bal buiten 
de zestien waar de bal werd inge-
schoten en toevallig terecht kwam 

bij een speler van ARC die de bal 
bij de tweede paal voor het intikken 
had. CSW was geslagen en ARC 
wilde meer en het was voor CSW 
maar gelukkig dat tot tweemaal toe 
de paal in de weg stond. CSW pro-
beerde de eer nog wel te redden de-
ze middag maar was te slordig bij 
de laatste bal om echt gevaarlijk 
te worden. Tien minuten voor tijd 
kwam ARC op een 4-0 voorsprong 
na een prima actie over links en de 
bal recht voor het doel vrij kon wor-
den ingeschoten. Dit was tevens de 
eindstand en voor CSW is het zaak 
om de draad snel op te pakken vol-
gende week tegen Nieuwland.
Foto: sportinbeeld.com

CSW B1 komt goed uit 
winterstop
Wilnis - CSW B1 is een mix van 2e 
jaars aangevuld met de 1e jaars ta-
lenten. Na een moeilijke start in de 
1e klasse is inmiddels de weg om-
hoog gevonden. Het voetbal was al-
tijd al goed verzorgd maar op speci-
fieke momenten ging het in het be-
gin van het seizoen nogal eens fout 
en werden er wedstrijden verloren.
De laatste wedstrijden zien we te-
rug wat er getraind wordt, goede 
aanvallen, mooie doelpunten en er 
wordt bijna niets weggeven. Dat is 
ook terug te zien in de stand, met 
een plek net onder de middenmoot 
en de koppositie in de 2e periode 
kunnen we weer omhoog kijken. 

Grote kans
Afgelopen zaterdag is er een oe-
fenwedstrijd gespeeld tegen IJFC. 
IJFC speelt dan wel 2e klasse maar 
in hun najaarscompetitie hebben ze 
alles gewonnen met ruime cijfers. 
Direct in het begin van de wedstrijd 
krijgt IJFC een grote kans, maar de 
kopbal wordt door keeper Wesley 

van Dijk goed gepakt. Vanaf dat mo-
ment kwam CSW steeds beter in het 
spel en na 10 min werd het 1-0 door 
Dylan Schenderling op een voorzet 
van Sven Kuipers.

Niet verzilverd
Het goede spel hield aan en er volg-
den goede kansen welke helaas 
niet verzilverd werden. Na de rust 
hetzelfde beeld, goede kansen voor 
CSW en weinig gevaar van IJFC. In 
de eindfase van de wedstrijd werd 
het verschil in het veld ook ver-
taald naar het scorebord. Aan het 
eind van de wedstrijd de 2-0 door 
Roy Zuidervaart na een voorzet van 
Dylan Schenderling.
In de extra tijd 3-0 door Dylan 
Schenderling en 4-0 door Dela-
no Kluft (na weer een goede voor-
zet van Sven Kuipers). Al met al een 
goede wedstrijd tegen een goe-
de tegenstander, waarmee we weer 
verder kunnen richting de 2e helft 
van de competitie.
Foto: sportinbeeld.com

De Merel 1 neemt 
koppositie over
De Ronde Venen - Deze speel-
week heeft in ieder geval opgele-
verd dat De Merel/Heerenlux 1 in 
de wedstrijd tegen team 3 met 9-0 
won. De Merel/Heerenlux 2 die de-
ze week een verplichte stop had 
zakt naar plaats 2 in de rangschik-
king. Uiteindelijk is deze week ook 
de inhaalwedstrijd van 16 septem-
ber gespeeld. De Paddestoel 2 wist 
het eerder behaalde resultaat tegen 
Dio te handhaven, het werd 7-2 voor 
de Paddestoelen. Beide voornoem-
de teams speelde ook deze week 
tegen elkaar en De Paddestoel 2 
kwam daar ook met 3-6 als de win-
naar uit. ASM-Mijdrecht 1 won met 
7-2 van De Merel/Heerenlux 4. Bar 
Adelhof 1 won met 7-2 van De Pad-
destoel 1. Allan Knightley stak voor 
De Paddestoel een stokje voor de 
volle winst. De Kuiper/van Wijk 
speelde thuis tegen De Schans, na 
een enerverende strijd had De Kui-
per met 5-4 de langste tenen. Cens 
2 won met 7-2 van Bar Adelhof 2. 
Alleen Henk de Vries, eigenaar van 
Bar Adelhof gooide een beetje roet 
in het eten door winst op Gert Vis. 
De Springbok 2 verloor met 2-7 van 
De Kromme Mijdrecht. Nico de Boer 
was De Springbok zijn goud waard 
want hij ontfutselde 2 puntjes tegen 

Gerrit Schuurman. Stieva-Aalsmeer 
moest het tegen ASM-Mijdrecht 
2 van de dames hebben. Aria Dol-
mans won na een periode van her-
stel haar partij op Frank Treur. Lucia 
Burger sleepte in de nabeurt een re-
mise uit tegen Broer Persoon. Appie 
Persoon en Rohan Janmaat gaven 
Derk Bunders en Ron de Beer geen 
kans waardoor het 3-6 werd voor de 
ASM-ers. Onze Vrijheid/Biljartma-
kers won met 7-2 van De Springbok 
1. Fred van Eijk speelde tegen Kees 
de Bruijn in 18 beurtjes de sterren 
van de hemel. Nick van de Veer-
donck en Bart Dirks volgde getrouw 
maar Jos Lugtigheid kon niet op te-
gen een ontketende Hans van Eijk 
die met een hoogste serie van 34 
caramboles de weekprijs bemach-
tigde. Cens 1 kwam tegen ASM-
Mijdrecht 3 op een 4-5 uit. De voor-
ronden 1+2 sterklasse libre zijn vo-
rige week zondag gespeeld. De 8 fi-
nalisten zijn: Gerrit Schuurman, Lu-
cia Burger, Hans Levy, Carolien van 
Wijk, Ton Driehuis, Jan Steenbergen, 
Leonie Minnee en Bart Dirks. De fi-
nale wordt gespeeld op vrijdag 31 
januari. Aanvang: 19.30 uur.
Op zaterdag 1 en 2 februari begin-
nen de wedstrijden om 11.00 uur. 
Locatie: De Willisstee te Wilnis



Keniaanse toploopster naar 
Uithoorn op de 10 kilometer
Regio - De Keniaanse toploopster 
die 2 jaar geleden het parcorsrecord 
verbeterde op de 10 Engelse mijlen, 
staat zondag 26 januari ook weer 
aan de startstreep, maar deze editie 
op de 10 kilometer. Na een blessu-
re is zij snel weer op topniveau ge-
komen maar in de opbouw kiest ze 
vooralsnof voor de korte afstanden. 
Daarnaast worden een aantal na-
tionale toplopers verwacht en zul-
len alle talenten uit de regio aan de 
start verschijnen. 

Atletiekvereniging AKU organiseert 
nu al voor de 30e maal deze loop en 
zal ook dit jaar weer zijn best doen 
om een perfecte loop te organise-
ren met de hulp van een grote groep 
vrijwilligers en sponsors. De loop 
maakt deel uit van het Zorg en Ze-
kerheid Circuit en zal ook nu weer 

veel lopers trekken op het snelle en 
autovrije parcours. Er worden dit 
jaar, mede door de gunstige weers-
vooruitzichten, veel lopers verwacht. 
Naast het grote aantal atleten dat 
zich heeft ingeschreven voor het 
hele circuit (bijna 1000) hebben zich 
weer vele lopers van te voren inge-
schreven. De start/finish en de in-
schrijvingen vinden plaats op Sport-
park de Randhoorn aan de Rand-
hoornweg in Uithoorn. Starten op 
verschillende afstanden
Hoewel dit loopevenement van 
oudsher bekend staat als de 10 En-
gelse mijlen van Uithoorn, kan er 
ook op de 5 en 10 kilometer ge-
start worden en de ervaring leert 
dat de belangstelling voor deze af-
standen steeds groter wordt. Daar-
naast is er voor de jeugd t/m 11 jaar 
een 1 km GeZZinsloop, ouders/fa-

milie kunnen met de jongste deel-
nemers meelopen.

Programma:
10.30u.: 1 km GeZZinsloop
11.00u.: start 5 kilometer
11.10u.: start 10 Engelse Mijlen
11.45u.: start 10 kilometer.

Er is voldoende douche- en kleed-
gelegenheid bij v.v. Legmeervogels 
en er is ook voldoende parkeerge-
legenheid beschikbaar in de buurt 
van de startplaats. Inschrijving van 
9.00–11.15 uur in de kantine van v.v. 
Legmeervogels of tot 24 januari via 
www.10emvanuithoorn.nl. Waarde-
volle spullen kunnen in bewaring 
worden gegeven en na de finish 
zijn fruit en drinken aanwezig en er 
is een verfrissingspost aanwezig op 
het 8km punt van de 10 EM.

Atalante H1 pakt vijf 
punten in Uithoorn
Regio - Dit weekend mochten de 
groen-gelen richting Uithoorn ver-
trekken om uit te komen tegen 
SAS70 H1. Het was meteen van het 
begin af aan een moeilijke wedstrijd 
voor A-Side Atalante H1. Niet om-
dat SAS het ze zo moeilijk maakte, 
maar om de concentratie goed vast 
te houden. Atalante kon maar niet 
echt het eigen spelletje spelen en 
maakte veel eigen fouten. Pas te-
gen het einde van de set werd er 
weer een beetje op niveau gespeeld 
en werd er dan ook meteen het ver-
schil gemaakt. 16-25 was dan ook 
de uitslag van de eerste set die maar 
moeizaam verliep bij de groen-ge-
len van A-Side.
De 2e set had ongeveer hetzelf-
de verloop als de eerste set. Ata-
lante kon maar niet de motivatie en 
concentratie vinden om er een mooi 
spelletje van te maken. De 2e set 
verliep dan ook zeer moeizaam. Er 
werden veel servicefouten gemaakt 
aan beide kanten, waardoor het spel 
een beetje doodbloedde. Tot 10-11 
bleef hekkensluiter SAS70 dicht-
bij maar na een goede servicese-
rie van Bas en Iwan werd het ver-
schil al snel weer gemaakt en was 
SAS70 gedwongen om een timeout 
te nemen op 14-21. Maar dat kon 
het tij niet keren en Atalante stoom-
de vrij makkelijk op de winst in de 
2e set af. 16-25 was dan ook we-

derom de stand. De derde set zelfde 
beeld. De 4e en laatste set was Ata-
lante beter gemotiveerd om er nog 
wat moois van te maken. De con-
centratie was weer een beetje te-
rug en er werd een stuk attenter ge-
speeld. SAS was dan ook helemaal 
murw geslagen en geprikt. Er wer-
den door Atalante nog een aantal 
mooie staffels gespeeld en Leroy liet 
nog een aantal keer zien dat hij zich 
op het midden net zo thuis voelde 
als op de buitenkant. Iwan maak-
te aan het einde nog een mooie se-
rie met een zestal kort geserveerde 
ballen waarvan er zeker 3 via het net 
er langzaam over heen rolden. SAS 
was over en uit, ze konden niets in-
brengen tegen het geweld wat A-Si-
de Atalante H1 heette. 11-25 en 0-4 
was dan ook de eindstand voor de 
groen-gelen tegen SAS70 H1.
Hiermee is weer een stap ge-
maakt richting het kampioenschap. 
De nummer 2 en 3 in de competi-
tie Oberon en US hebben weer een 
puntje gemorst, waardoor Atalante 
nu op een comfortabele 59 punten 
uit 13 wedstrijden staat. Oberon en 
US staan op respectievelijk 44 en 43 
punten uit 13 wedstrijden. We gaan 
ervoor!!! :) Brent bedankt voor je in-
zet en het meedoen met ons. Pu-
bliek bedankt en tot de volgende 
wedstrijd op vrijdag 24-01-2014 om 
21:15 uur in de Boei te Vinkeveen.Vijfde ronde bij 

bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 16 januari was 
er weer een bridgeochtend, de vijf-
de cyclus van de tweede competi-
tieronde. Er begint zich al enige lijn 
in de competitiestanden af te teke-
nen, al is het zeker nog geen gelo-
pen race, dat zag je vorige week wel, 
de onderste kan zomaar van de bo-
venste winnen, wat de competitie er 
alleen maar spannender op maakt.
De spanning zat er nog niet zo in, 
bij binnenkomst was iedereen nog 
vrolijk en luidruchtig, zo te zien ont-
spannen. Er werd aan 14 tafels ge-
bridged. 7 in de A-lijn en 7 in de B-
lijn, bijna een volledige bezetting.
A-lijn: In de A-lijn was het paar Cor-
ry Olijhoek en Ria Wezenberg weer 
eerste met een score van maar liefst 
66,67 %, nog beter dan de vorige 
week, waar stopt dit, is er nu nie-
mand in de A-lijn die zegt zo is het 
wel genoeg, ik wil ook wel eens win-
nen. Tweede is het paar Greet van 
Diemen en Nel Groven met 57,99 
%, prachtige score, maar het ver-
schil met de winnaars is wel groot. 
Derde zijn het echtpaar Leny en Jan 
v.d.Schot met 54,86 %, na een paar 
mindere resultaten is dit paar bezig 
zich te herstellen.
B-lijn: Hier is het echtpaar Coby en 
Joop Buskermolen eerste geworden 
met 58,68 %, jullie gaan gelukkig 
weer een stuk beter, de laatste we-
ken wilde het niet zo lukken. Twee-
de is het paar Thea Kruyk en Bep 
Soppe met 55,90 %, jullie zijn het 

niet altijd met elkaar eens, maar het 
resultaat staat. Derde is geworden 
het gelegenheidspaar Hanny Ham-
acher en John Mocking met maar 
liefst 54,86 %, niet slecht voor een 
paar dat voor het eerst met elkaar 
speelt.

Competitiestand 
A-lijn: Hier staan fier bovenaan het 
paar Cory Olijhoek en Ria Wezen-
berg met een gemiddelde score 
van 58,04 %, jullie hebben de eerste 
plaats overgenomen, van de derde 
naar de eerste plaats, knap gedaan. 
Op de tweede staat het paar Greet 
de Jong en Roel Knaap met een ge-
middelde score van 54,87 %, waar-
schijnlijk een klein dipje. Derde is 
de kampioen van de eerst compe-
titieronde, het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 53,45 %, het verschil wordt 
wel groter geworden met de eerste 
twee.
B-lijn: Leny van Noort en Phini Sut-
ter staan hier nog steeds knap bo-
venaan met een gemiddelde sco-
re van 57,60 %. Tweede op gepas-
te afstand staan hier het paar Thea 
Kruyk en Bep Soppe met 54,65 %, 
terwijl we het paar Nelly de Ruiter 
en Arnold van Dijk derde staan met 
een gemiddelde score van 54,25 %, 
met nog drie rondes te gaan is er 
niemand kansloos.
Volgende week spelen wij de zes-
de ronde, met weer nieuwe kansen 
voor iedereen. 

Weer net niet voor 
Veenland volleybalsters
De Ronde Venen - De volleybal-
dames van Veenland wachten nog 
steeds op een overwinning. Net als 
in een aantal voorgaande wedstrij-
den was de winst binnen handbe-

reik, maar lukte het uiteindelijk net 
niet. In de thuishal Willissttee werd 
er vrijdag gespeeld tegen V.V.O. uit 
Ouderkerk, de nummer 2 in de com-
petitie.

v.d. Neut, Kooijman en 
Jansen naar finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes bal-
len toernooi van biljartclub de Merel 
te Vinkeveen zijn er in het afgelopen 
weekend meer finalisten bij geko-
men en wel in de b poule Caty Jan-
sen, Gert Versteeg, Piet Haastrecht, 
Gerard Haastrecht, Coen Stevens en 
Alex Driehuis en in de c poule Gijs 
v.d. Neut, Kees Kooijman, Hans Le-
vy, Hein Voorneveld, Desmond Drie-
huis, Dennis Cordes enTeus Dam, 
Bart Hoffmans kon zijn draai nog 
niet vinden met al die ballen, net zo-
als Frank Witzand, en Jeroen Ber-
kelaar, Cor v. Wijk, Wim Berkelaar, 
Hans v. Rijn en Martien Heijman die 
te maken had met wat pech in zijn 

spel ondanks de aanmoedigingen 
van zijn supporters. Er kunnen nog 
pogingen gedaan worden om zich 
in de finales te spelen op de vol-
gende dagen: vrijdag 24 januari van 
20.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 
25 januari van 14.00 uur tot 18.00 
uur, waarna om plus-minus 19.30 
uur de finales zullen starten. Daar-
na is er de prijsuitreiking. 
Zondag 26 januari start het 3 ban-
den toernooi van B.J.C. D.I.O. en Ca-
fé de Merel, aanvang 14.00 uur. Voor 
dit toernooi kunnen we nog enke-
le spelers plaatsen. Dit alles in Café 
de Merel, Arkenpark “Mur” 43, Vin-
keveen 

Verlies voor Atalante dames
Vinkeveen - Vrijdag 17 januari ont-
vingen de dames van Atalante Da-
mes 1 de dames van SVU D3. De 
eerste set werd ‘afgetrapt’ door een 
mooie soepele servicebeurt van mi-
ni Daan waarna een succesvolle set 
van start ging. De dames van SVU 
bleken ondanks een mooie slag wel 
te dollen. Carin van Kouwen wist 
een hele harde smash succesvol te 
redden. Tineke Vellekoop serveer-
de mooie ballen en met mooie set-
ups van Wilma van der Schaft won-
nen de Dames uit Vinkeveen de set 
overtuigend met 25-19.
De tweede set mocht mini Iris de 
eerste service verzorgen. Dit deed 
ze super! Helaas verliep de tweede 
set wat moeizaam. De ballen wer-
den hard gesmashed door de Vin-
keveense dames maar kwamen uit 
het blok weer terug wat het lastig 
maakte voor de verdediging. On-
danks een wissel op het midden 
door Coach Erik Raket werd deze 
set verloren met 18-25.
In de derde set liepen de scores tus-
sen beide teams niet ver uit elkaar. 
Annike van Kouwen stal de show 

door de door SVU over het net ge-
speelde ballen direct in hun 3 me-
ter terug te slaan en mooie blokbal-
len te verzorgen. Helaas lag de pass 
wat te scherp op het net waardoor 
de aanval er niet altijd even mooi uit 
kwam. De set is verloren met 22-25.
Na een achterstand van 2-1 in sets 
waren de Vinkeveense dames er ex-
tra op gebrand de vierde set te pak-
ken zodat er nog met 3-2 gewonnen 
kon worden.
Ook deze set lagen de scores van 
de Vinkeveense en de Amsterdamse 
dames erg dicht bij elkaar. Het dipje 
wat in set drie roet in het eten gooi-
de was duidelijk voorbij en met veel 
strijdlust vochten de Vinkeveense 
dames voor de punten. Mirjam van 
der Strate vervulde de set-up positie 
goed en zowel Jana Chatrnuchova 
en Natalie van Scheppingen sloe-
gen mooie ballen.
Het einde van de set bleven beide 
teams aan elkaar gewaagd en na 
een zeer spannend slotstuk trokken 
de dames van Atalante uiteindelijk 
aan het kortste eind met een eind-
stand van 26-28.

Atlantis 1 gelijk tegen 
koploper
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
moest het door Rabobank gespon-
sorde Atlantis in Zaandam aantre-
den tegen de koploper ZKC ’31. De 
ploeg moest winnen om aansluiting 
te houden voor de eerste plaats. De 
wedstrijd ging in de eerste helft ge-
lijk op. Beiden ploegen waren ge-
dreven om te winnen.
De eerste helft eindigde in 7–8. 
Atlantis kreeg van coaches Frits 
Bruijntjes en Marijke Pauw de op-
dracht om vooral hetzelfde te blij-
ven spelen, maar zichzelf wel meer 
te belonen voor de gecreëerde kan-
sen.
De tweede helft ging weer ge-
lijk op. Met nog vijf minuten op de 

klok keek Atlantis tegen een 13–11 
achterstand aan. A1-speelster Britt 
Vermolen mocht haar debuut ma-
ken in het eerste team. Haar inzet 
bleek een goede keuze: het vak trok 
al gauw de stand weer gelijk. Toch 
kwam Atlantis daarna weer op ach-
terstand: 14-13. Gelukkig wist de 
ploeg het in de laatste minuut weer 
gelijk te maken. De eindstand was 
14-14. Atlantis heeft de strijd om de 
koppositie nu helaas niet helemaal 
meer in eigen hand, maar de ploeg 
kan toch terugkijken op een goe-
de wedstrijd. Volgende week speelt 
Atlantis om 16:40 uur thuis in de 
Phoenixhal tegen Thor 1. Komt al-
len kijken!

Veenloper Michael 
Woerden blijft winnen
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag was de 45e editie van de Goed-
hart Drechtloop in Leimuiden. Veen-
loper Michael Woerden heeft een 
eer hoog te houden in dit Zuid-Hol-
landse dorp: al 12 keer won hij deze 
loop over 16,1 km (10 Engelse Mij-
len). Hij verlengde zondag z’n onge-
slagen status door ook deze editie 
te winnen. Het sportieve jaar 2013 
mag wat betreft Michael Woerden 
snel worden vergeten. Hij kampte 
het gehele jaar met een kniebles-
sure. Een scheve stand van z’n kuit-
been op de knie zorgde er voor dat 
de trainingsarbeid drastisch om-
laag moest worden geschroefd. De 
prestaties waren daardoor automa-
tisch ook een stuk minder. Inmid-
dels is de weg omhoog weer inge-
slagen, getuige ook z’n overwin-
ning in de Drechtloop. Hij kreeg de-
ze zeker niet kado. Een versnelling 
bij het keerpunt in Rijnsaterwoude 
leek even al voldoende voor num-
mer 13. De twee geloste lopers ble-
ven Michael echter op korte afstand 
volgen. De samenwerking tegen de 
wind in, langs de Drecht, leek Mi-
chael even fataal te worden. Ge-
lukkig draaiden de lopers in Bil-
derdam weer voor de wind, waar-
mee dit voordeel er niet meer was. 

Michael moest echter wel nog een 
paar tandjes bijschakelen om deze 
overwinning op z’n indrukwekken-
de lijst bij te schrijven. Dat lukte en 
hij finishte heel tevreden in een tijd 
van 57.25.

Podium
Er was nog een podiumplaats voor 
een Veenloper in Leimuiden. Johan 
Baas liep op de 10 km naar de der-
de plaats bij de in de enige catego-
rie voor de Masters (45 jaar en ou-
der). Hij deed dat met een mooie tijd 
van 42.10. Theo Noij nam ook deel 
aan de 10 km; hij finishte in een tijd 
van 45.15. Frans Woerden deed in 
Leimuiden rustig aan op de langste 
afstand in verband met een opspe-
lende kuit, in de verwachting dat hij 
dan volgende week in Uithoorn he-
lemaal fit aan de start staat.

Niet alleen sportief gezien kende 
de Veenlopers een goed weekend. 
Voorzitter Frans Bosman kreeg na-
melijk afgelopen vrijdag tijdens de 
sportverkiezingen van gemeente De 
Ronde Venen de prijs uitgereikt voor 
‘Sportvrijwilliger van het jaar 2013’. 
Hiermee kreeg hij de beloning voor 
zijn jarenlange inzet voor AV De 
Veenlopers.

Ronald Meijer (links) en Enno Steenhuis Geertsema

Rabobank verlengt contract 
met TTC de Merel
De Ronde Venen - Rabobank Rijn 
en Veenstromen staat midden in de 
lokale samenleving. Daarom spon-
soren zij verenigingen, sportclubs 
en evenementen. Zo ook ToerTrim-
Club (TTC) de Merel uit Vinkeveen. 
TTC de Merel is dé fietsvereniging 
in Vinkeveen met ruim 130 leden 
die op niet competitieve wijze van 
de fietssport genieten met wekelijk-
se gezamenlijke fietstochten. Graag 

ondersteunt de Rabobank deze en-
thousiaste plaatselijke fietsvereni-
ging met de aanschaf van nieuwe 
clubkleding. De samenwerking tus-
sen de Rabobank en TTC de Merel 
bestaat al enige jaren. Het huidige 
contract werd wederom verlengd 
met een jaar en ondertekend door 
kantoordirecteur Ronald Meijer en 
voorzitter TTC de Merel Enno Steen-
huis Geertsema.
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