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Collectanten 
gezocht
De Ronde Venen - Vrijwel ie-
dereen krijgt ooit in zijn leven te 
maken met een hersenaandoe-
ning. Door één keer per jaar een 
uurtje, of twee, te collecteren 
voor de Hersenstichting helpt u 
al die mensen die kampen met 
een hersenaandoening. Het op-
gehaalde geld gaat naar weten-
schappelijk hersenonderzoek, 
voorlichting en samenwerkings-
projecten. Daar hebben men-
sen met een hersenaandoening 
baat bij - nu en in de toekomst. 
De volgende Hersenstichting-
collecte vindt plaats van 2 t/m 
7 februari 2015. Geef u op bij 
Roswitha van Vliet 06-30343897, 
www.hersenstichting.nl

ADVERTEREN?
IN DE

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

Sinds 1971 een vertrouwde keuze

Communicatieweg 12
3641 SE Mijdrecht
Tel. 0297-284295
info@vderwilt.nl

Is uw 
cv ketel al 

winterklaar?

www.vderwilt.nl

Johan Enschedeweg 17
1422DR Uithoorn

Tel.:  0297-745 541
www.catsmanauto.nl
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Alleen aan het stuk
van € 5.95 voor 3.95

Veel belangstelling voor 
uitwerkingsplan Marickenzijde
Wilnis - Woensdag 14 januari werd 
in Dorpshuis De Willisstee aan de 
Pieter Joostenlaan een informatie-
avond georganiseerd over het uit-
werkingsplan Marickenzijde. Een 
stukje uitgewerkt bestemmingsplan 
waarbij de gemeente aan de om-
wonenden wil laten zien wat er op 
het weiland tussen de Mijdrecht-
se Dwarsweg en de wijken Veenzij-
de 1 en 3 gaat gebeuren. Belang-
stellende inwoners konden aan de 
hand van tekeningen op wandpane-
len kennis nemen hoe de indeling 
van de nieuwe woonwijk eruit zal 
gaan zien en welk type woningen er 
het eerst zullen worden gebouwd. 
Dat gebeurt in fasen. Medewer-

kers van de gemeente en project-
ontwikkelaar Verwelius gaven des-
gewenst uitleg. De informatieavond 
bleek zeer druk te zijn bezocht. Vol-
gens de organisatoren waren er 
meer dan driehonderd belangstel-
lenden! Er werden veel vragen ge-
steld en ook die waarop slechts ge-
deeltelijk antwoord kon worden ge-
geven. Zo waren er veel vragen over 
de woningen, zoals wat voor type, 
hoe groot, het uiterlijk, de ligging, 
hoe de huurwoningen worden toe-
gewezen en niet te vergeten wat on-
geveer de prijs van de verschillen-
de koopwoningen zal zijn. “Dat laat-
ste was eigenlijk de insteek van de 
avond niet. Die was bedoeld om uit-

sluitend het plan in zijn geheel te to-
nen met de ligging, straten, groen-
voorziening en de ontsluiting van de 
wijk. De avond was niet bedoeld als 
een verkoopevent voor de wonin-
gen al leek het er vaak steeds meer 
op”, vertelt directeur Ed Hordijk van 
Bouwmaatschappij Verwelius. “In 
het plan zijn wel de verschillende 
typen woningen aangegeven, maar 
er zijn nog geen getekende voor-
stellingen van. Architecten van twee 
bureaus zijn druk bezig met de ont-
werpen. We hopen dat die in maart 
of begin april klaar zijn, dan valt er 
meer te zien. 

Vervolg elders in deze krant.

Varen met het Rode Kruis
De Ronde Venen - Evenals in voor-
gaande jaren gaat het Rode Kruis in 
De Ronde Venen ook in 2015 weer 
een vaartocht organiseren voor gas-
ten op de Vinkeveense Plassen. De 

vaartocht wordt gehouden op don-
derdag 7 mei en is bedoeld voor 
gasten die nog niet eerder in con-
tact zijn geweest met het Rode 
Kruis. Voor ouderen, alleenstaan-

Van Kreuningen Mode 
beëindigt activiteiten
Wilnis - Na bijna 55 jaar in de kle-
dingsector en de mode te hebben 
gewerkt, gaat Henk van Kreunin-
gen in Wilnis er nu mee stoppen. De 
bekende kledingzaak in de Dorps-
straat nr. 4, naast de brug over de 
Heinoomsvaart, houdt opheffi ngs-
uitverkoop. Velen van zijn vaste 
klantenkring weten dit intussen en 

kopen zolang de voorraad strekt 
nog kleding uit de goedlopende 
collectie dames- en heren(vrijetijds)
mode voor vaak minder dan de helft 
van de prijs. Heel populair zijn de 
jeans bij Van Kreuningen. “De broe-
ken die we in verschillende maten 
nog hebben, gaan soms per zes of 
acht stuks tegelijk weg. Geen won-

der want men hoeft er in verhou-
ding nu maar een schijntje voor 
te betalen en het is een heel goe-
de kwaliteit spijkerbroek”, laat Henk 
van Kreuningen weten. Samen met 
zijn echtgenote Ria heeft Henk al-
tijd met plezier zijn kledingwinkel 
gerund en in al die jaren ook een 
zekere band met zijn klanten op-
gebouwd. “Behalve dat men hier 
graag in de winkel kwam om kle-
ding te kopen hebben wij tot op 
heden vaak ook als een klankbord 
voor hen gefungeerd. 
Want naarmate men vaker de win-
kel bezocht ontsponnen er zich dik-
wijls gesprekken over en weer die 
vaak een persoonlijk karakter had-
den. Dat gebeurt nu eenmaal zo in 
een kleine gemeenschap”, vult Ria 
aan. “Onze klanten komen en kwa-
men niet alleen uit deze omgeving 
Maar ook uit de wijde omtrek, zo-
als Nieuwer ter Aa, Abcoude en Uit-
hoorn. Onder hen veel ouderen, om-
dat we speciale pantalons in het as-
sortiment hebben die graag door 
hen worden gedragen.” 

Vervolg elders in deze krant.

Patrick Loenen: 
“Argon komt naar CSW 
voor 3 punten”
Mijdrecht/Wilnis - Het werd een 
2-0 overwinning voor zijn ploeg 
Argon in de thuiswedstrijd tegen 
CSW aan het begin van het seizoen: 
“maar het gaat nu een compleet 
andere wedstrijd worden”, opent 
hoofdtrainer Patrick Loenen het ge-
sprek als hem gevraagd wordt naar 
een vooruitblik op de derbie CSW - 
Argon. Hij is tevreden over het ver-
loop van de eerste seizoenshelft. 
“We zijn koploper, 32 punten uit 13 
wedstrijden, hebben alles verdiend 
gewonnen, geen enkel punt cadeau 
gekregen en we hebben een mar-
ge van 4 punten op naaste concur-
rent CSW, wat wil je nog meer”, ge-
baart hij glimlachend. “We hebben 
een goede ploeg” en hij licht toe dat 
zijn spelers ondanks een gemiddel-
de leeftijd van slechts 21 jaar voet-
ballend volwassen zijn gaan spelen. 
“Vergis je niet”, benadrukt hij: “Ik zie 
af en toe nog weleens verval in on-
ze wedstrijden, maar er zit potentie 
in dit team hoor, die jochies zijn echt 
goed en als het loopt dan draaien 
ze gewoon mee in de hoofdklasse.” 
Loenen beseft dat daarmee de wed-

strijd tegen CSW  niet zomaar ge-
wonnen is: “We zijn kwalitatief de 
betere ploeg, maar ik verwacht een 
scherp en agressief CSW dat vecht 
voor elke meter.”  De ploeg die het 
beste met de omstandigheden om-
gaat en het dichtst bij zichzelf blijft 
gaat volgens hem winnen. Wordt 
het close dan stijgen de kansen 
voor CSW, meent hij.  Ze staan aldus 
Loenen niet voor niets op 2 en ze 
hebben de 2e periodetitel voor het 
grijpen. “Die wedstrijd komt voor 
hen na een mooie reeks resulta-
ten op een goed moment”, vervolgt 
hij.  De Mijdrechtse oefenmeester 
had CSW overigens halverwege de 
competitie niet op plek 2 verwacht. 
“Ze hebben het knap gedaan”, be-
weert hij. “Het kan geen toeval zijn, 
ze hebben veel punten tegen lastige 
tegenstanders gepakt en vaak ge-
wonnen na een achterstand.” Maar 
de Argontrainer heeft zijn strijdplan 
klaar en legt uit dat Argon de wed-
strijd zoals altijd voetballend zal be-
naderen.  (Vervolg elders in deze 
krant). 
Foto: sportinbeeld.com

Weer prestigieuze prijs 
voor Het Rechthuis
Mijdrecht - De horecasector in De 
Ronde Venen scoort goed en doet 
vaak van zich spreken. De jaarlijks 
georganiseerde Culinaire Venen is 
daar een voorbeeld van. Tussen de 
dikwijls goed bezochte horecage-
legenheden in de woonkernen is er 
altijd weer een die er uitspringt. Zo-
als het Rechthuis Eten & Drinken in 
de Mijdrechtse Dorpsstraat. Werd 
die vorig jaar al door bierbrouwer 
Heineken onderscheiden met de 
Gouden Tapknop 2013 in de regio 
groot Amsterdam, dit jaar viel men 
weer in de prijzen. Dit keer werd het 
de Zilveren Tapknop. De betreffen-
de onderscheiding kan je als ca-
fé winnen door deel te (willen) ne-
men aan het grootste kwaliteitspro-
gramma in de Nederlandse Horeca. 
In 2013 liet Het Rechthuis meer dan 

vierhonderd(!) deelnemers in de re-
gio groot Amsterdam achter zich. 
Het was voor eigenaar Gerrit Ver-
weij een bekroning voor zijn ruim 25 
jaar gastheerschap, vakmanschap 
en service. Maar ook in 2014 is aan 
het historische en gezellig ingerich-
te café annex eet & drinkgelegen-
heid een hoge waarde toegekend. 
De Zilveren Tapknop werd vrijdag-
middag 16 januari in een propvol 
met gasten gevuld café aan Gerrit 
Verweij uitgereikt. “Die is misschien 
nog wel van meerwaarde dan een 
gouden, want Het Rechthuis heeft 
intern niet alleen een gedaantever-
wisseling ondergaan, maar er zijn 
andere klanten bij gekomen en ook 
het team van medewerkers bij Ger-
rit is grotendeels nieuw.  
Vervolg elders in deze krant.

den, mensen met een beperking 
etc. is dit een gelegenheid om er 
een dag uit te zijn en kennis te ma-
ken met het Rode Kruis. In beperk-
te mate kan dit ook gelden voor rol-
stoelgebonden gasten. Aan boord 
wordt men ontvangen met koffi e 
en gebak, een drankje en tussen 
de middag een warm en koud buf-
fet. De vaartijd zal zijn van 10.30 uur 
tot ongeveer 16.00 uur. De mogelijk-
heid tot aanmelden staat open tot 
15 maart. a.s. op het centraal adres: 
rachinusheidema@kpnplanet.nl of 
telefonisch: 0297-286339. Vervoer 
van en naar huis op donderdag 7 
mei kan in noodgevallen ook gere-
geld worden via het Rode Kruis.
Aanmelden betekent nog niet au-
tomatisch dat men meegaat. In be-
paalde gevallen zullen keuzes ge-
maakt moeten worden. Ook is de 
capaciteit aan boord van het schip 
niet onbeperkt. De eigen bijdra-
ge kan door sponsoring en bijdra-
gen van het Rode Kruis  beperkt ge-
houden worden tot 15 euro per per-
soon.
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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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
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.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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.

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

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 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

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

INFORMATIEF

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.

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.

Het leukste van vogels is, dat ze 
altijd bezig zijn. Natuurlijk met 
eten, dat moet elke dag. Maar 
ook met lokken en regisseren: ik 
woon hier en blijf uit mijn buurt 
behalve als je een vrouwtje bent. 
Deze dagen doen ze dat al volop 
omdat het leven veel te warm is.
Maar in de winter gaat het toch 
vooral over eten.
In het warme seizoen serveert 
mijn tuin alles wat ze kunnen 
wensen: krenten, lijsterbessen, 
bramen, vlierbessen, rozenbot-
tels. En tot en met begin decem-
ber druiven. Maar als de merels 
al te dronken worden van de ge-
giste druiven houdt het op. Dan 
moet ik de resterende druiven 
weghalen.
Ik haal de druiven weg en voel 
me verantwoordelijk voor een al-
ternatief. 
‘s Ochtends hang ik een pinda-
cake op. Mijn favoriet: vet met 
insecten. En als altijd zijn ze er 
binnen een kwartier: de mees-
jes, de vinken, later de rood-
borst, de groenling, een putter-
tje. En even later de grote bon-
te specht. Ik ben blij dat het weer 
werkt: bij mij hoeft geen vogel 
honger te hebben de komende 
twee weken.
‘s Middags hoor ik opeens spek-
takel. Op mijn pindacake zitten 
10 spreeuwen en 10 andere han-
gen vlakbij rond. Ze happen fa-
natiek in het vet. Een koolmees 

die zich in de buurt waagt krijgt 
een forse pik van een spreeu-
wensnavel. De kleine vogels hip-
pen wat rond op de grond om 
gevallen vetbrokjes te stelen. 
Want de spreeuwen zijn slordi-
ge eters.
De volgende dag is mijn pinda-
cake op. De spreeuwen hebben 
veel in een halve dag weggege-
ten. 
En dat gaat te ver: de pindacake 
is bedoeld voor vogels die er 
dankbaar voor zijn en er zuinig 
mee omgaan. Alle andere vogels 
doen dat netjes.
Wat nu? De vogels moeten toch 
gevoerd. Dus ik zet de volgen-
de pindacake met insecten on-
der een “beschermingskooi”, 
een soort omgekeerd mand-
je dat voorkomt dat poezen en 
roofvogels de etende kleine vo-
gels kunnen storen. En haal me 
het verdriet van de specht op de 
hals: die past niet door de ma-
zen. Intussen bedenk ik mij dat 
2014 het Jaar van de Spreeuw 
was. Omdat er steeds minder 
zijn. Omdat niemand weet hoe 
het komt dat ze met steeds min-
der zijn. Maar toch heb ik een 
hekel aan hun “met zijn allen ka-
pen we gewoon alles weg” men-
taliteit. Zouden ze nu echt niet 
een beetje beleefdheid en dank-
baarheid kunnen leren? 

Catherine

Haat en liefde in de 
polder: spreeuwen

André Kuipers, De astronaut 
live in Crown Theater 
Regio - Crown Theater Aalsmeer 
presenteert in samenwerking 
met Rabobank Regio Schiphol op 
woensdag 18 februari aanstaande 
een unieke theater college voor lief-
hebbers van bijzondere verhalen en 
beelden. 
Op deze avond is er een fantasti-
sche gast in het Crown Theater. Hij 
heeft onze planeet vanuit de ruim-
te kunnen bewonderen. Wie anders 
kan deze bijzondere beleving beter 
vertellen dan onze eigen André Kui-
pers.
In een speciaal theatercollege ver-
telt hij het verhaal van zijn ongelo-
felijke reis naar en door de ruimte. 
In dit unieke college voor jong en 
oud neemt Kuipers u mee aan de 
hand van vele video’s en foto’s op 
een magische reis door de ruimte, 
het internationale ruimtestation ISS 
en de wetenschap. Niets blijft onbe-
handeld en u krijgt precies te zien 

hoe het is om astronaut te worden 
en te zijn! De voorbereidingen en 
trainingen, de lancering, het wonen 
en werken in de ruimte, het adem-
benemende uitzicht, de risico’s van 
het vak, de landing en de revalida-
tie na de missie. André Kuipers, re-
cordhouder van de langste Europe-
se ruimtevlucht (193 dagen in de 
ruimte!) nodigt u uit om samen zijn 
reis nog eens te beleven. Het the-
atercollege duurt ruim tweeënhalf 
uur met een pauze en zit vol humor, 
verbazing en interessante feiten, die 
u aan het denken zullen zetten. 
Gezien de enorme belangstelling is 
het verstandig snel kaarten te boe-
ken via 0900 -1353, of via de web-
site www.crowntheateraalsmeer.
nl. Kaartprijzen 1e rang 29,50; 2e 
rang 27,50 ; CJP en andere kortings-
kaarten 24,00. Locatie: Crown The-
ater Aalsmeer, Van Cleeffkade 15 
Aalsmeer. Aanvang 20:00 uur.

Alblas bezoekt 
de Passage
De Ronde Venen - De eerste 
avond in het nieuwe jaar is bij de 
Passage Frank Korlas van Autorij-
school Alblas uitgenodigd. Hij komt 
iets vertellen over alle nieuwe ver-
keersregels die er zijn. Deze regels 
zijn voor iedereen belangrijk, ook 
voor fietsers en voetgangers. 
Op deze avond zullen we allemaal 
een klein theorie examen moeten 
maken. Dit zal zeker niet meevallen 
want er zijn veel nieuwe regels bij-
gekomen. Het beloofd een interes-
sante avond te worden. De bijeen-
komst wordt gehouden in gebouw 
Irene aan de Kerkstraat naast de 
Janskerk, aanvang 20.00 uur. Gas-
ten hartelijk welkom. kosten: 2.50 
euro p.p.

Koor Progression zingt 
met het Ursulakoor
Mijdrecht - Dit jaar bestaat het Ur-
sulakoor 20 jaar, ter gelegenheid 
van dit jubileum zal het koor uit 
Nieuwveen tezamen met Progres-
sion uit Mijdrecht dit heugelijke feit 
vieren met een sfeervol theeconcert 
op zondagmiddag 25 januari a.s..
Het door het Ursulakoor georgani-
seerde concert zal een mix bevatten 
van vooral Nederlandstalige liedjes, 

deels uitgevoerd door Progession 
en deels uitgevoerd door het jubile-
rende koor.
Het thema is dan ook “Samen vie-
ren” Het concert begint om 15.00 
uur in zaal “het trefpunt” op land-
goed Ursula, A.H kooistrastraat 130 
2441CP Nieuwveen. Entreeprijs vol-
wassen 2,00 kinderen tot 12 jaar 
gratis.

Proosdijlanden Proost!
Mijdrtecht - Donderdag 15 janua-
ri was op uitnodiging van de Vrien-
den van de stichting ‘Monument Jo-
hannes de Doper’ een bijzonder ge-
animeerde en bovenal geslaagde 
nieuwjaarsbijeenkomst voor de le-
den van de historische vereniging 
De Proosdijlanden en de Vrienden 
van de stichting.
In een rijk met foto- en filmbeel-
den gelardeerde presentatie vertel-
de oud-notaris Peter Forsthövel over 
het kerkgebouw, waar de bijeen-
komst plaatsvond. De architectoni-
sche achtergrond en de historische 
gegevens van dit op de grens van 
Wilnis en Mijdrecht staande monu-
mentale kerkgebouw werd op hu-
moristische wijze toegelicht. Aan-
gevuld met prachtige fotobeelden 
van Henk Butink kreeg het aanwe-
zige publiek een fraai beeld van de 

bijzondere Driehuiskerk. De ruim 
tweehonderd aanwezige vrienden 
van de stichting ‘Monument Jo-
hannes de Doper’ en leden van ‘de 
Proosdijlanden’ reageerden enthou-
siast op het geboden verhaal.
Na afloop van de presentatie volg-
de een toost op het nieuwe jaar en 
een uiterst gezellig samenzijn van 
de aanwezigen, waarbij genodigden 
en belangstellenden nog lang te-
rugblikten op het boeiende verhaal 
en de prachtige beelden. De orga-
niserende werkgroep, bestuurs- en 
commissieleden van de stichting 
en de historische vereniging, kijken 
met gepast genoegen terug op de-
ze bijzonder geslaagde bijeenkomst, 
die alle vertrouwen bevestigt in de 
activiteiten die beide organisaties 
voor de plaatselijke gemeenschap 
organiseren.

Janskerkmatinee: Van Toccata tot Tango
Mijdrecht - Harpiste Aimée van 
Delden, fluitiste Suzanne Arends en 
organist/pianist Eric Jan Joosse ver-
zorgen op uitnodiging van Cultu-
ra De Ronde Venen komende zon-
dag, 25 januari, een matineeconcert 
in de Janskerk aan de Kerkstraat 9 
in Mijdrecht.
Er staan in het eerste deel van dit 
zondagmiddagconcert prachtige 
werken op het programma van zo-
wel J.S Bach als C. Ph.E. Bach, G. F. 
Händel, G.B. Pescetti en W.A. Mo-
zart. 
Eric Jan Joosse opent met ‘Tocca-
ta en Fuga in d (BWV 565)’ van J.S. 
Bach, gevolgd door Aimée van Del-
den en Suzanne Arends samen met 
‘Sonate in e’ van C. Ph. E. Bach. 
Vlak voor de pauze spelen de drie 
musici gezamenlijk de ‘Andantino’ 
uit het Fluit-harpconcert van W.A. 
Mozart. Eric Jan Joosse bespeelt 
daarbij de piano.
Na de pauze worden solo en in wis-
selende samenstellingen werken 
ten gehore gebracht van A. Vival-
di, I. Albeniz, H. Renié, B. Godard, 
M. Ravel en A. Piazzolla. Het con-
cert wordt afgesloten met de tango 
‘El Choclo’ van A.G. Volloldo, waar-
bij zowel fluit, harp als piano te be-
luisteren zijn. Vanachter het orgel 
verrast Eric Jan Joosse het publiek 
in de Janskerk deze middag tevens 
met een interactieve improvisatie. 
Het matineeconcert in de Janskerk 
in Mijdrecht begint zondag 25 janu-
ari om 14.30 uur. De kerk gaat die 
middag open om 14.00 uur. Kaarten 
zijn à 10,- per stuk te reserveren via 
www.cultura-drv.nl. Jongeren met 
een geldige school- of studenten-
pas betalen 5,-. In de voorverkoop 
zijn kaarten te verkrijgen bij boek-

handel Mondria in Mijdrecht en bij 
drogisterij De Bree in Vinkeveen. Te-
vens is het mogelijk om een half uur 

voor aanvang, indien nog beschik-
baar, kaartjes te kopen aan de kas-
sa.









Vervolg van de voorpagina.

In oktober willen we gaan bouwen. 
Een groot aantal bezoekers vertelde 
ons blij te zijn dat er nu weer ge-
bouwd gaat worden in Wilnis. Veel 
van hen wachten al zo lang op de 
kans een nieuwbouwwoning te 
kunnen betrekken. Dat kan dus 
straks weer.”

Kopen en huren
Omdat er nog geen detailtekenin-
gen zijn kon ook de aanduiding in 
woonoppervlak per vierkante meter 
van de woningen nog niet vermeld 
worden. Dat is nu in kubieke me-
ter aangegeven en dat zegt menig-
een niet zoveel. Hetzelfde geldt voor 
het noemen van eventuele prijzen 
van de koopwoningen. Behalve die 
van de eengezinswoningen. Die zijn 
er vanaf 210.000 euro v.o.n. Daarvan 
worden er 36 door Architectenbu-
reau Van Manen ontworpen en 48 
door Koop & Partners Architecten. 
Ze zijn te koop maar worden ook 
verhuurd. Slechts een beperkt aan-
tal woningen krijgt een garagevoor-
ziening zo werd desgevraagd mee-

gedeeld aan bezoekers die dit on-
derwerp aansneden. Volgens Hor-
dijk zijn er met de gemeente nog 
geen duidelijke afspraken gemaakt 
over hoe de toewijzing van wonin-
gen in zijn werk gaat. Zelfs de ca-
tegorie woningen waar het om gaat 
is nog niet bekend; het kunnen so-
ciale woningen worden maar ook 
huurwoningen in vrijesector. Zodra 
er meer bekend is wordt dat op de 
website van demaricken.nl vermeld.
De 84 eengezinswoningen (rij-
tjeswoningen) maken deel uit van 
bouwfase 1 dat in totaal 169 wonin-
gen omvat en die Verwelius voor ei-
gen rekening en risico bouwt in Ma-
rickenzijde. Dat is de afspraak met 
de gemeente geweest die op haar 
beurt de dikke zandlaag voor de 
grondzetting liet aanbrengen. De 
andere woningen zijn boven/bene-
den woningen, appartementen en 
starterswoningen. Het totaalplan 
voorziet in 200 vrijesector twee-on-
der-een kap woningen, ongeveer 
200 gewone eengezinswoningen, 
vijftig appartementen en even zo-
veel starterswoningen. Een en ander 
wordt in fasen gebouwd. Dat gaat 

naar verwachting ongeveer vijf jaar 
duren voordat alle huizen er staan.

Verschillen in architectuur
Hordijk: “We willen best verder gaan 
met bouwen, maar dan moet daar 
voldoende belangstelling voor be-
staan. We bouwen naar behoefte 
en naar wat er verkocht wordt. Eind 
mei wordt met de verkoop van de 
woningen begonnen. Voor de duur-
dere woningen, zoals de zogeheten 
Jan des Bouvrie woningen (2-on-
der-1-kap), is de regel dat er eerst 
70 procent moet zijn verkocht al-
vorens ze worden gebouwd. (Maar 
dan praat je wel over prijzen van bo-
ven de vier ton. Red).
De ligging van de eengezinswo-
ningen is Noord/Zuid. Dus tuinen 
op het noorden of het zuiden. De 
goedkope eengezinswoningen heb-
ben een tuin op het noorden en de 
duurdere en de huurwoningen krij-
gen die op het zuiden. In elke straat 
willen we rijen huizen van twee ar-
chitecten hebben, dus van verschil-
lende architectuur, om een goede 
afwisseling te krijgen. Die komen 
dus niet door elkaar te staan. Of er 
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Inloopdag bij de specialist 
voor kunstgebit
Regio - Veel nederlanders hebben 
een slechtpassend of verouderd 
kunstgebit. Dit gaat vaak samen met 
pijn en ongemak. Een bezoek aan 
een tandprotheticus kan dan de op-
lossing brengen. Een gebitsprothe-
se gaat gemiddeld tussen de vier tot 
acht jaar mee. Het is verstandig om 
de prothese eens in de twee jaar te 
laten controleren. Zo kunnen even-
tuele problemen verholpen worden 
door de prothese aan te passen of 
te vernieuwen, zodat het weer lek-
ker zit. Bij een prothese wordt goed 
gekeken naar de vorm en de kleur 
van de tanden en kiezen. Het moet 
goed passen bij het gezicht van de 
patiënt. Uiteindelijk bepaalt de pa-
tiënt zelf wat hij/zij het liefst wil. Er is 
nu ook de mogelijkheid om met be-
hulp van implantaten het kunstgebit 
goed vast te zetten, het zogenaam-
de “klikgebit”. 

De implantaten worden in goe-
de samenwerking met een implan-
toloog geplaatst,waarna de tand-
protheticus de uiteindelijke prothe-
se maakt. Tegenwoordig hebben de 
zorgverzekeraars de vergoeding van 
een prothese in het pakket opgeno-
men. Ook voor de prothese op im-
plantaten is vergoeding vaak mo-
gelijk. Als u meer wilt weten over 
een kunstgebit op implantaten kunt 
u een afspraak maken voor vrijblij-
vende informatie en gratis advies. U 
kunt natuurlijk ook terecht voor re-
paraties, aanpassingen aan de pro-
these of vervanging van uw be-
staande prothese. Tevens hebben 
wij een inloopdag op Woensdag 28 
januari 09.00 tot 14.00. U kunt dan 
gratis en vrijblijvend uw prothe-
se laten controleren. Tandprotheti-
sche praktijk den Hartog, Uiterweg 
6, Aalsmeer

Van Kreuningen Mode 
beëindigt activiteiten
Vervolg van de voorpagina.

Henk: “Het contact met onze klanten 
die we in al die jaren zo goed heb-
ben leren kennen, zullen we straks 
zeker missen. Maar het leven gaat 
verder. Wij worden een jaartje ou-
der, ik ben inmiddels zeventig en wij 
hebben geen opvolging. Onze kin-
deren hebben destijds aangegeven 
de winkel niet te willen voortzetten. 
Zij hebben voor een andere brood-
winning in hun leven gekozen. Ria 
en ik hebben onze gezondheidssi-
tuatie eens onder de loep genomen 
en wat we nog graag samen zouden 
willen doen dan alleen maar werken. 
We verkeren nu nog in een goede 
gezondheid en kunnen zolang het 
ons gegeven is, andere dingen gaan 
doen die wij plezierig en interessant 
vinden. En natuurlijk erop uit met 
onze kleinkinderen. Onze klanten 
zullen ons dat naar mijn indruk zeker 

niet kwalijk nemen. Helaas zullen wij 
hen op korte termijn moeten teleur-
stellen omdat de kleding uitverkocht 
is en verwijzen naar een andere mo-
dezaak. Wij hebben als einddatum 1 
maart voor ogen, maar afhankelijk 
hoe snel de uitverkoop loopt kan dat 
ook zomaar 1 april worden. Haast 
hebben we dus niet.”

Uitverkoop een succes
Henk van Kreuningen begon op zijn 
16e jaar te werken bij een confec-
tiefabriekje. Daarna volgde een pe-
riode van vijf jaar bij een inkoop-
combinatie in Amsterdam. Voor zijn 
werk was hij vaak in het buitenland 
om fabrikanten te bezoeken, o.a. 
in België en Italië. Hij trouwde met 
Ria in 1969 en werd op zeker mo-
ment werd hij door zijn zwager ge-
vraagd om bij hem in de confectie-
fabriek te komen werken. Niette-
min wilde Henk liever zelf onder-

nemer zijn en begon in 1972 voor 
zichzelf in de Raadhuisstraat in een 
dubbel woonhuis met winkelruimte. 
Daar verkocht hij o.a. kleding, ma-
nufacturen, kleinvak enzovoort. In 
1980 werd verhuisd naar een eigen 
nieuwbouwpand aan de Dorpsstraat 
4, de huidige winkel met woonhuis. 
Tot op de dag van vandaag hebben 
Henk en Ria daar met succes vrije-
tijdskleding voor dames en heren 
verkocht in de gangbare maten. In 
eerste instantie ook nog voor kinde-
ren, maar dat segment werd later af-
gebouwd. “De winkel meet 150 vier-
kante meter, met er boven nog zo’n 
zelfde ruimte en daarboven nog een 
zolder,” laat Henk weten. “Het plan 
is dat we het pand verkopen en er-
gens anders in de omgeving een an-
der huis willen betrekken om daar 
te gaan wonen. Wij willen hier niet 
weg. Ria komt oorspronkelijk uit Ou-
derkerk aan de Amstel en ikzelf uit 

Weer prestigieuze prijs 
voor Het Rechthuis
Vervolg van de voorpagina.

Dat moet inspelen op alle eisen die 
er gesteld worden aan een perfect 
getapt biertje. Dat hebben de me-
dewerkers snel onder de knie ge-
kregen. Niet alleen heel knap maar 
bovendien bijzonder om binnen 
een jaar onder die omstandigheden 
weer bij de top drie van de horeca-
gelegenheden in groot Amsterdam 
te eindigen. Dan doe je het toch 
heel erg goed,” liet Heineken verte-
genwoordiger Hans Buitelaar weten 
bij de overhandiging van de onder-
scheiding.

Niet verwacht
Gerrit Verweij had tot aan dat mo-
ment geen idee wat hem aan ple-
zierigs boven het hoofd hing, al had 
hij wel een vermoeden bij het zien 
binnendruppelen van persvertegen-
woordigers. Vorig jaar heeft hij zijn 
Rechthuis laten verbouwen waar 
het nu naast de gezelligheid van 
het café ook de mogelijkheid biedt 
er een hapje te eten. Het betekenen 
allemaal nieuwe uitdagingen om het 
zijn gasten zo goed mogelijk naar 
de zin te maken en daar ging heel 
veel tijd inzitten. “Geen moment aan 
gedacht en het ook niet verwacht 

omdat onze aandacht voorname-
lijk uitging naar het uitwerken van 
het nieuwe concept. Maar ik ben er 
wel heel blij mee en trots op dat we 
weer zo ver in de top zijn geëindigd. 
Het is toch een bewijs dat je inspan-
ningen worden gewaardeerd door 
bezoekers. Dat heb ik mede te dan-
ken aan mijn team van medewer-
kers die ik graag in deze eer wil la-
ten delen,” aldus Verweij die vervol-
gens zijn gasten een rondje op kos-
ten van de zaak aanbood.

Goed Getapt
De Gouden, Zilveren en Bronzen 

Tapknop vormen onderdeel van het 
al jaren geleden door bierbrouwe-
rij Heineken in het leven geroepen 
kwaliteitsprogramma ‘Goed Getapt’. 
Jaarlijks wordt hieraan landelijk in 
negen regio’s deelgenomen door 
zo’n tweeduizend ondernemers 
met Heineken, Amstel of Brand als 
hoofdmerk bier onder de kraan. 
Doel van het kwaliteitsprogramma 
is om de bewustwording van kwa-
liteit én de kwaliteitsbeleving in de 
Nederlandse horeca te verhogen. 
De nadruk ligt daarbij vanzelfspre-
kend ook op de uitvoering en pre-
sentatie van het best getapte bier-
tje. Ondernemers en hun medewer-
kers die zich voor het programma 
aanmelden, krijgen trainingen en 
worden getoetst op hun kennis van 
onder andere tapbier, speciaal bier, 
wijn, gedistilleerd, koffi e en thee. 
Daarnaast krijgen ze van de brou-
wer de nodige technische onder-
steuning. 

Deelnemende horecagelegenheden 
worden regelmatig bezocht door 
mystery guests die een beoordeling 
afgeven op goed Getapt gevelschild 
aan de muur van de horecagele-
genheid. Het moet worden gezien 
als een kwaliteitskeurmerk voor ho-
recaondernemers. Kennelijk voldoet 
Het Rechthuis van Gerrit Verweij 
met zijn team hier volledig aan en 
daar mag je best trots op zijn.

Mijdrecht. Mijn geboortegrond is de 
plaats waar nu Smit Schoenen is ge-
vestigd in Mijdrecht. Kortom, onze 
roots liggen hier in de regio.” Henk 
wijst erop dat de opheffi ngsuitver-
koop tot nu toe een succes is ge-
weest en verwacht dat dit nog wel 
een paar weken zo door zal gaan 
totdat de winkel leeg is. Wat de win-
kel betreft, die maakt onderdeel uit 
van het pand waar ook een woon-
huis aan vast zit en straks te koop 
wordt aangeboden. Het is dus ge-
deeltelijk een bedrijfspand, maar 
voor ondernemers met een speci-
fi ek productaanbod of in de sec-
tor dienstverlening best interessant 
om hun gedachten daarover te la-
ten gaan. De ligging is fraai met vol-
doende parkeerruimte voor de deur. 
Dus wie weet krijgt het nog eens 
een nieuwe bestemming. Belang-
stellenden kunnen bij Henk en Ria 
van Kreuningen te allen tijde terecht 
voor een oriënterend gesprek. Zo-
lang er nog kleding tegen een aan-
trekkelijke prijs te koop is in de win-
kel is iedereen die gebruik wil ma-
ken van dit buitenkansje natuurlijk 
van harte welkom. De winkel is op 
maandag en woensdagmiddag ge-
sloten. Tel. 0297-281212.

Veel belangstelling voor 
uitwerkingsplan Marickenzijde

ook alleenstaanden een huis mogen 
kopen? Als ze het geld ervoor heb-
ben van mij wel. Maar ik weet niet of 
de gemeente daar regels voor heeft. 
En of mensen die op de wachtlijst 
staan voor een huis bij ons ook in 
aanmerking komen? Ze staan in-
geschreven bij GroenWest en die 
bouwt hier niet. Ik heb niets met 
GroenWest te maken en zij niet met 
ons. Hoe het dan met een wacht-
lijst zit zou ik nu nog niet weten. 
Maar van ons mogen de mensen 
komen om zich voor een woning in 
te schrijven. We gaan daar nog met 
de gemeente over praten. De ap-
partementen is een verhaal apart. 
We mogen appartementen bouwen, 
maar of we het gaan doen is nog 
de vraag. We zijn er over in gesprek 
met de gemeente. Verder komen er 
in de nieuwe woonwijk geen win-
kelvoorzieningen. Echter, er komen 
mettertijd wel 2.000 mensen te wo-
nen in de wijk waarvan het de be-
doeling is dat die gaan winkelen en 
boodschappen doen in de bestaan-
de winkels in Wilnis, Mijdrecht en 
Vinkeveen. Daar kan de lokale mid-
denstand van profi teren.” Aldus de 
directeur van Bouwmaatschappij 
Verwelius.
Marickenzijde wordt een mooie wijk 
in aansluiting op de woonwijken van 
Wilnis. De wijk wordt in noord-zuid 
richting ‘dooradert’ met watergan-
gen, fi ets- en wandelpaden en sluit 
naar het oosten met een parkstruc-
tuur en waterpartijen aan op het 
omliggende open veenweideland-
schap (wijzigingen voorbehouden). 
De belangrijkste ontsluiting van de 
nieuwe woonwijk verloopt via een 
rotonde aan de Mijdrechtse Dwars-
weg. Verder is het plan om voor fi et-
sers en voetgangers doorsteekjes 
te maken naar de wijk Veenzijde 3 
(Veenman) en Veenzijde 1 (Weth. 
Van Damlaan). Naar verwachting 
zal het college het uitwerkingsplan 
begin maart vaststellen. Op basis 
hiervan kunnen nog voor deze zo-
mer omgevingsvergunningen wor-
den verleend. Met deze vergunnin-
gen kan Verwelius starten met de 
verkoop en het bouwrijp maken van 
de eerste delen van het terrein. Daar 
moeten dan ook een bouwweg en 
rioleringen worden aangelegd al-
vorens begonnen kan worden met 
de bouw van de eerste woningen in 
oktober. Maar eerst moet de zand-
laag nog voor de zetting van de on-
dergrond zorgen. Tot die tijd zijn er 
geen activiteiten.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar 
taak om de lezers van haar krant zo objectief mogelijk te 
informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwer-
pen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken 
die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers 
van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of verga-
dering 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 ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Waar zijn ze in hemels-
naam mee bezig
In alle gemoede vraag ik me zo 
zachtjes aan af waar de Gemeen-
te De Ronde Venen mee bezig is.
Werkzaamheden in onze Ge-
meente, van welke aard dan ook, 
vinden, naar ik mag aannemen, 
plaats na overleg met en na in-
steming en toestemming van de 
bevoegde instanties binnen de 
verantwoordlijke afdeling van on-
ze Gemeente. In ieder geval is (of 
moet) de Gemeente op de hoogte 
(of zou op de hoogte moeten zijn) 
van wat en waar er werkzaamhe-
den worden uitgevoerd. Ik ga er 
dan ook van uit dat er wel iemand 
is die de uit te voeren werkzaam-
heden volgt of in ieder geval con-
troleert. Sinds enige tijd is een of 
andere fi rma, uiteraard met me-
deweten van onze geachte Ge-
meenteambtenaren, in onze wijk 
Molenland bezig met het verwis-
selen of vernieuwen van behui-
zingskasten voor de telecommu-
nicatie. Die grijze metalen kas-
ten ziet men op vele lokaties in 
de wijken staan. De kleinere (mo-
gelijk verouderde) kasten worden 
vervangen door grotere exempla-
ren. Vanwege grondverzakkingen 
ziet men bij de oudere exempla-
ren ook dat er bundels kabels in 
aangesloten zijn welke erg lijken 
op de kabels van de KPN. Voor de 
werkzaamheden gebruikt de in-
stallerende fi rma een soort graaf-
machine op rupsbanden wel-
ke tevens gebruikt wordt als mo-
biele kraan om de oude kasten te 
verwijderen en de nieuwe grote-
re maar ook zwaardere kasten te 
plaatsen. De installatiefi rma ver-
wijdert op de werkplek op gro-
te schaal trottoirtegels, verwijdert 
grond (lees : klei) en smijt na de 
werkzaamheden de afgegraven 
grond in de gemaakte putten,.
Dondert (sorry voor het woord) 
de eerder verwijderde trottoirte-
gels er weer in en rondt dan de 
zaak af door er een harde bezem 
over te halen. Schots en scheef 
ligt dan het eerder opengebroken 
deel van het trottoir of steegje er 
dan bij. Klus geklaard.Maar van 
enige controle door de gemeen-
te, hoe de werkfi rma de werkplek 
heeft achtergelaten, is geen en-
kele sparke!! 

Helemáál bont maakte recentelijk 
een, mogelijk bij hetzelfde project 
betrokken, fi rma het bij ons aan 
de Viergang tussen huisnummer 
81 en 97 èn het daartussen ge-
legen steegje. Een aanhangwa-
gen met grote haspels gekleurde 
“kabels“, rood, groen, blauw en 
wit, (mogelijk glasvezelkabels) en 
twee andere werkwagens kwa-
men onaangekondigd menige 
parkeerplaats in beslag nemen. 
Wéér werd, nu slechts enkele 
meters verder, het rottoir openge-
broken. Tegels er weer uit, graaf-
werk, gebanjer door de Gemeen-
telijke aanplant en met een of an-
der (olie lekkend) apparaat wer-
den de gekleurde kabels in één 
actie ondergronds aangebracht. 
Klei en andere blubber rondom 
de werkplek veroorzakend. Aan 
het einde van het karwei werden, 
net als bij de eerder beschreven 
werkzaamheden, de verwijderde 
trottoirtegels er weer (nogmaals 
sorry voor het woord) ingepleurd; 
de grootste troep weggeveegd en 
verdwenen de werklieden. 

Wat ons, bewoners van dit deel 
van de Viergang al een aantal da-
gen rest is een bijna onbegaan-
baar stuk trottoir waarvan de te-
gels niet meer op elkaar aanslui-
ten, ongelijk liggen, met centi-
meters wijde voegen, diverse op 
tuimelen staan met opspattend 
blubber als je er op trapt. Ook 
nu weer geen enkele controle 
door de gemeente. Van je werk-
plek fatsoenlijk achterlaten heeft 
de gecontracteerde fi rma nooit 
gehoord en van enige nacontro-
le is de gemeente ook gespeend. 
Het zou de gemeente sieren als 
ze het trottoir en het bedoelde 
steegje over de gehele lengte van 
de genoemde percelen nu eens 
ècht opnieuw liet bestraten. Niet 
alleen de gehavende plekken, 
maar de hele lengte. Niet alleen 
een beetje zand erover, maar het 
echte werk. En... graag een toe-
zichthouder, als de rauwdouwers 
van de glasvezelkabels weer eens 
langkomen.

C.N.H van Dijck
Bewoner van de Viergang
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Breicafé in de Bibliotheek
Mijdrecht - Donderdag 29 janua-
ri is er weer breicafé in de Biblio-
theek Mijdrecht. Het breicafé biedt 
de kans om gezellig samen van de-
ze hobby te genieten en van elkaar 
te leren. Beginnende breisters zijn 
welkom, maar u kunt ook uw brei-
werkje meenemen. Iedereen, van 
jong tot oud, die van breien houdt 
is van harte welkom. Tegen een klei-
ne vergoeding zijn wol, patronen en 
breinaalden beschikbaar. 

Het breicafé wordt georganiseerd 
in samenwerking met Atelier Het 
Tuinhuis uit De Hoef.  Het breica-
fé is iedere laatste donderdag van 
de maand. Het volgende breicafé is 
donderdag 26 februari. Plaats: Bi-
bliotheek Mijdrecht. Tijdstip: 14.00-
16.00 uur.
Deelname kost 2,50, leden van de 
bibliotheek krijgen 1 euro korting. 
Meer informatie op: www.biblio-
theekavv.nl

Gezellige drukte bij de 
Cursusmarkt
De Ronde Venen - Het cursuspro-
ject De Ronde Venen organiseerde 
afgelopen vrijdagavond 16 janua-
ri weer een cursusmarkt in De Boei. 
Ondanks de regen was de opkomst 
zeer groot en er werd massaal in-
geschreven op de 56 cursussen van 
het voorjaarsprogramma. 
Aan het eind van de avond, toen alle 
inschrijvingen waren geteld, bleken 
dat er tegen de 700 te zijn! Een ab-
soluut record, nog niet eerder ver-
toond in het 40-jarig bestaan van 
het cursusproject! Wat een fantas-
tisch begin van het nieuwe cursus-
seizoen.
Het uitdelen van nummertjes bij 
binnenkomst in de Boei vonden de 
meeste mensen erg prettig. Zo wist 
men dat men later, als de deuren 

van de grote (markt)zaal om 19.30 
open gingen, op volgorde van aan-
komst werd binnengelaten. Intussen 
kon men een kopje koffie drinken of 
iets dergelijks en daar werd gretig 
gebruik van gemaakt. Geen wach-
ten in de rij meer en geen dringen 
bij de deur. Het maakte de sfeer al-
leen maar gezelliger en relaxter.
Er waren weer veel docenten aan-
wezig en zij hadden hun tafels leuk 
ingericht. Ze gaven belangstellen-
den uitleg over de door hen te ge-
ven cursus en maakten kennis met 
de aanstaande cursisten. 
Op de website, http://www.cursus-
project.nl/rondevenen.htm
vindt men alle informatie over de 
cursussen en ook op welke cursus-
sen nog plaatsen beschikbaar zijn.PPG en Multimate slaan 

handen ineen!
Regio - Op het terrein waar tot 1998 
het distributiecentrum van PPG 
(voorheen Sigma Coatings) stond 
staat nu onder andere een vesti-
ging van Multimate. Op deze plek 
hebben PPG en Multimate de han-
den ineen geslagen voor Stichting 
De Zonnebloem. De verffabriek van 
PPG in Uithoorn bestaat 60 jaar en 
dat wil het bedrijf niet ongemerkt 
voorbij laten gaan. De medewerkers 
van de fabriek hebben het initiatief 
genomen om een actie-emmer met 
muurverf te verkopen voor een goed 
doel. Het goede doel was snel geko-
zen: Stichting De Zonnebloem Uit-
hoorn/Amstelhoek. Zij zetten zich 
in voor ouderen en proberen ieder 
jaar weer een leuk uitstapje te orga-
niseren. De volgende stap was het 
hebben van een verkooppunt. Mul-
timate Uithoorn werd benaderd en 
was direct bereid om aan deze actie 
mee te werken. Pieter Dungelmann 

van Multimate: “Toen ik van de ac-
tie hoorde was ik gelijk enthousi-
ast. De combinatie van twee be-
drijven in Uithoorn die zich inzetten 
voor een lokale instelling maakt de-
ze samenwerking uniek. Ik hoop dat 
we met de verkoop van deze em-
mer een mooi bedrag voor De Zon-
nebloem kunnen realiseren.” De ac-
tie-emmer is een aangepaste versie 
van de nieuwe verpakking Monodek 
van Histor. Histor is al jarenlang de 
nummer 1 in witte muurverven. Af-
gelopen jaar hebben de verpakkin-
gen van Histor een nieuwe uitstra-
ling gekregen die het de consument 
makkelijker maakt de juiste keuze 
te maken. De actie-emmer voor De 
Zonnebloem is vanaf nu verkrijg-
baar voor 34,95 in wit en RAL 9010 
bij  Multimate in Uithoorn. Per ver-
kochte emmer komt 25,00 ten goe-
de aan De Zonnebloem. De actie 
loopt tot en met 28 februari.

Acrylverf met wasco
of pastelkrijt
Wilnis - Tijdens deze cursus die be-
staat uit 8 dagdelen op maandag 
van 09.30 tot 12.00 uur, onder lei-
ding van docente Ann Robles wordt 
gewerkt op doek met acrylverf in 
combinatie met wasco en of pas-
telkrijt. Deze twee materialen vul-
len elkaar perfect en  prachtig aan. 
Deelnemers zorgen zelf voor acryl-
verf, doek en krijt. De cursuskosten 
bedragen € 46,00 euro en de cur-
sus begint maandag 26 januari a.s. 
Met gekleurde wol maakt u, tijdens 
deze cursus handmatig, vanaf een 
voorbeeld of vanuit uw eigen fanta-
sie, laagje voor laagje, een afbeel-
ding op een lap stof. De wol wordt 
met een speciale naald in het doek 
vastgeprikt. Zo ontstaat een wand-
kleed of schilderij. U neemt daar-
voor zelf een foto of abstract plaat-
je mee. Na het tweede dagdeel gaat 

u met een leuk schilderij of wand-
kleed naar huis! De cursus is ge-
schikt voor zowel beginners als ge-
vorderden en wordt verzorgd door 
Pauline van der Does gedurende 2 
dagdelen op woensdag 28 janua-
ri en 4 februari van 13.30 tot 16.00 
uur. Men neemt zelf potlood en lini-
aal, een foto of plaatje mee. De do-
cent zorgt voor het overige materi-
aal. Kosten materiaal 8,50 euro op 
de eerste cursusdag aan de docent 
te voldoen. De cursuskosten bedra-
gen slechts 17,00 euro.
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl

Meer lachen goed voor je
Regio - ,,Door eenvoudig meer te 
lachen, word je intuïtie meer intuï-
tiever, krijg je betere leerprestaties 
en word je creatiever. Echt waar! Ja, 
ja, dat zal wel, zul je wel denken. Ge-
lijk heb je, maar het blijkt echt waar 
te zijn.” Volgens Laura Day, schrijf-
ster van Practical Intuition, zijn we 
verleerd om te luisteren naar on-
ze intuïtie. ,,We hebben geleerd om 
naar onze logica te luisteren. Daar 
is niets mis mee, maar als we daar-
mee onze intuïtieve, eerste gedach-
ten wegstoppen gaat het mis.”

Intuïtie voor je zesde zintuig
,,Als je lacht dan verhoog je je ener-
gieniveau, je bloed gaat sneller stro-
men, je neemt meer zuurstof op en 

je maakt endorfine aan. Je voelt je 
goed en als je je goed voelt dan ben 
je meer gevoelig voor de signalen 
uit je omgeving, zo simpel is het.”
,,Door te lachen gaan we ons veili-
ger en zekerder voelen. Dit maakt 
dat we ook meer geneigd zullen zijn 
om beter te luisteren naar onszelf, 
onze intuïtie. En wat blijkt, de logi-
ca sluit er dan ook bij aan. Intuïtie 
is voor de meeste mensen niet iets 
om dagelijks bij stil te staan, maar 
als je er even bij stilstaat, hoe is het 
dan met jouw intuïtie? Luister je er 
naar?” 

Leerprestaties naar de top? 
Lees verder op www.lijfengezond-
heid.nl.

Regio - Makkelijker gezegd dan 
gedaan. Toch is het zo. Het begint 
allemaal met weten wat je moet 
doen. Net zoals met elk ander in-
strument. In deze 4- delige cursus 
zangtechniek legt zangdocente Ca-
rolien Goeman precies uit wat je 
moet doen en hoe je moet oefenen 
om je stem op een gezonde ma-
nier te gebruiken. Heesheid , krie-
bel in de keel, spanning bij het zin-

gen zijn dingen die niet nodig zijn. 
Mits je maar weet wat je dan wel 
moet doen. De zangmethode die 
gebruikt wordt is Complete Vocal 
Technique (CVT). CVT is ontwikkeld 
door de Deense Cathrine Sadolin en 
gebaseerd op anatomie. Als we al-
lemaal hetzelfde “instrument” heb-
ben zouden we er ook allemaal op 
moeten kunnen “spelen” toch? CVT 
is een heldere, positieve manier om 
elke zanger te helpen, ongeacht ni-
veau of stijl. Of je nu rock muziek 
zingt of klassiek. CVT werkt, dat is al 
vele malen bewezen. In deze avon-
den volgt een uitleg van de werking 
van de stem en is er gelegenheid 
om te oefenen/uitproberen. D.m.v. 
zangoefeningen en er worden en-
kele nummers uit de top 100 inge-
studeerd. De lessen worden gege-
ven in Aalsmeer vanaf donderdag 5 
Februari aanvang 20:00 uur. caro-
lien.goeman@planet.nl, www.zang-
schoolcaroliengoeman.com

Iedereen kan zingen!    

De Ronde Venen - Op woens-
dag 28 januari is er een introduc-
tiecursus voor nieuwe vrijwilligers 
van Maatje voor Twee. Deze cur-
sus zal uit de volgende onderdelen 
bestaan: kennismaking met andere 
Maatje voor Twee vrijwilligers, uitleg 
over het doel van het maatjescon-
tact, het stellen van je (eigen) gren-
zen in het vrijwilligerswerk, en je 
signalerende functie als vrijwilliger. 
In februari/maart volgt er een te-
rugkom-bijeenkomst. De introduc-
tiecursus zal gegeven worden door 
projectcoördinator Carolien Harbers 
van Maatje voor Twee en vrijwillig-
ster & maatje Mirjam Spaans. 

Programma 
Welkom:  09.30 uur inloop op het 
kantoor van Tympaan-De Baat, 
Kerkvaart 2 in Mijdrecht
Start introductiecursus:  09.45 uur
Einde:  12.30 uur

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmel-
ding kunt u contact opnemen met 
projectcoördinator Carolien Harbers 
van Maatje voor Twee van Tympaan-
De Baat. Natuurlijk ook als u wel 

vrijwilliger wilt worden maar net niet 
op deze datum kunt. U kunt tijdens 
kantooruren bellen naar: (0297) 230 
280 of anders mailen naar: maatje-
voortwee@stdb.nl. Aanmelden kan 
uiterlijk tot en met 26 januari. 

Maatje voor Twee
Aan de hand van overeenkomsti-
ge interesses koppelt Maatje voor 
Twee mensen aan elkaar. Waarbij de 
hulpvrager iemand is die zelfstandig 
in De Ronde Venen woont en:
- sociaal emotionele ondersteu-

ning kan gebruiken;
- moeite heeft om zelf initiatief te 

nemen;
- zijn/haar leefwereld in stand wil 

houden en/of vergroten maar 
door een (lichamelijke) handi-
cap of chronische ziekte (vanaf 
55 jaar) dat niet (meer) kan;

- als ouder ondersteuning kan ge-
bruiken bij de opvoeding van zijn 
of haar kind/kinderen.

Een maatje komt met enige regel-
maat, vaak eens in de twee weken, 
langs voor minimaal een periode 
van 1 jaar. Zie voor meer informa-
tie: www.tympaan-debaat.nl/maa-
tje-voor-twee.

Laatste plekken voor Maatje 
voor Twee introductietraining

De Ronde Venen - Het totaal aan-
tal misdrijven in de gemeente De 
Ronde Venen is in 2014 gedaald. Er 
zijn vorig jaar minder fietsen gesto-
len dan in 2013. Het aantal vernie-
lingen is echter gestegen. Dit blijkt 
uit het jaarlijkse Veiligheidsbeeld 
van De Ronde Venen van het Bu-
reau Regionale Veiligheidsstrate-
gie. Het totaal aantal misdrijven is 
in 2014 met 11 procent gedaald ten 
opzichte van 2013. De regio Mid-
den-Nederland laat in 2014 een ge-
middelde daling zien van 7 procent. 
De daling in De Ronde Venen wordt 
in belangrijke mate veroorzaakt 
door forse afnames van het aan-
tal autokraken (daling 30 procent), 
het aantal fietsdiefstallen (daling 41 
procent) en woninginbraken (daling 
33 procent). Grote stijgers zijn ver-
nielingen (stijging 42 procent) en 
meldingen jongerenoverlast (stij-
ging 26 procent).

Waakzaamheid blijft 
noodzakelijk
De daling van het aantal woningin-
braken in De Ronde Venen is ster-
ker dan de gemiddelde afname in 
Midden-Nederland (daling 20 pro-
cent) in diezelfde periode. In 2014 
hebben gemeente en politie aan-
dacht besteed aan preventie: er zijn 
vier goed bezochte informatieavon-
den over woninginbraakpreventie 
geweest en de gemeente heeft we-
derom deelgenomen aan de Week 
tegen de Woninginbraak. Inwoners 
kunnen zelf veel doen om inbraak te 
voorkomen. En waakzaamheid blijft 
ook hard nodig blijkt ook nu. Mo-
menteel vinden veel inbraken plaats 
in Mijdrecht en Abcoude. Inbraken 
vinden voornamelijk plaats tussen 
15.30 en 22.30 uur en de achterzijde 
van de woning is meestal het doel-
wit. De politie vraagt inwoners rond 
die tijdstippen extra alert te zijn en 
bij verdachte omstandigheden di-
rect 112 te bellen.
Komend jaar gaat de gemeen-
te wederom inzetten op preven-
tie, maar wordt het breder getrok-
ken naar veiligheid in en om het 
huis. De gemeente doet dit in nau-
we samenwerking met diverse vei-
ligheidspartners waaronder de po-

litie, brandweer, GroenWest en ver-
zekeringsmaatschappijen.

Burgernet
Burgemeester Maarten Divendal: 
“Steeds meer inwoners uit de ge-
meente hebben zich aangemeld bij 
Burgernet - een manier om de oog- 
en oorfunctie van de politie te ver-
groten. Ik ben zeer blij met deze in-
zet van inwoners. Eind 2014 hadden 
zich 5.120 inwoners aangemeld bij 
Burgernet, een stijging ten opzichte 
van 2013 met 12 procent. Nu helpt 
12 procent van de inwoners van de 
gemeente De Ronde Venen de po-
litie mee. Hiermee staat De Ronde 
Venen samen met Bunnik qua aan-
tal deelnemers op de tweede plaats 
in de regio Utrecht. Wat mij be-
treft gaan we in 2015 voor de eer-
ste plaats!”

Opvallende stijgers
Tot en met november 2014 waren 
de cijfers voor bedrijfsinbraken zeer 
gunstig: met name op het bedrijven-
terrein zijn slechts negen inbraken, 
waaronder pogingen. Tussen kerst 
en Oud en Nieuw veranderde dit 
beeld drastisch door elf aangiften 
van bedrijfsinbraken in boxen van 
bedrijfsverzamelgebouwen. Hier le-
veren lage absolute getallen forse 
uitschieters in de percentages op.

Opvallend is dat het totaal aantal 
geweldsdelicten in De Ronde Ve-
nen is gestegen met 28 procent. Dit 
in tegenstelling tot de gemiddelde 
ontwikkeling in Midden-Nederland 
waar er een afname is te zien van 
8 procent. Ook hier zijn de absolu-
te cijfers laag, maar stijgt het per-
centage sterk door  twee vechtpar-
tijen die op Koningsdag plaatsvon-
den. Hier zijn meerdere aangiften 
over één incident gedaan. 
Het aantal vernielingen nam toe 
met 42 procent. Deze stijging wordt 
met name veroorzaakt doordat in 
de zomer enkele weekenden na el-
kaar bushokjes vernield zijn. In die-
zelfde periode zijn ook veel auto’s 
door één persoon beschadigd (Vin-
keveen). Recent zijn in twee nach-
ten veel auto’s door bekrassing ver-
nield.

Minder fietsdiefstallen, 
meer vernielingen

Boordevol
VOGELS
Boordevol
VOGELS

Boordevol
TUINTIPS

Nu verkrijgbaar!

68 pagina’s vogelinspiratie 
bestel ’m GRATIS op 

vogelbescherming.nl/dichterbij
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Een nieuwe sport in 
Mijdrecht namelijk: 
Mijdrecht - Marjolein Bakker, werk-
zaam bij WLCombatics in Mijdrecht, 
is sinds 12 januari de eerste en eni-
ge gecertificeerde Essentrics do-
cente in de Ronde Venen. Essentrics 
is een toning workout. Dynamische 
stretches en vloeiende, versterken-
de bewegingen geven je snel sterke 
en slanke spieren, souplesse en een 
perfecte houding. Daarmee krijg je 
een slanker silhouet en meer ener-
gie.
En dat zonder gewichten en inge-
wikkelde pasjes! De basis van Es-
sentrics is de excentrische trai-
ning: het gelijktijdig verlengen en 
versterken van het lichaam, door 
het maken van vloeiende bewegin-
gen waarbij je je ledematen stretcht 
en je spieren om beurten spant en 
ontspant. Hierdoor werk je aan een 
sterk en flexibel lijf. Denk aan het li-
chaam van een (ballet)danser, heel 
sterk maar ook sierlijk en slank.

Hoe en door wie is 
Essentrics ontwikkeld?
Essentrics is ontwikkeld door de 
Canadese ex-ballerina Miranda Es-
monde-White. Na haar danscarriè-
re opende ze een dans- en fitness-
centrum in Montréal. Om zichzelf 
van haar rugpijn te verlossen ont-
wikkelde ze samen met een fysio-
therapeut een trainingsprogramma. 
Deze training bleek niet alleen het 
gewenste effect te hebben op haar 
rug, ze merkte ook dat ze het slanke 
lichaam terugkreeg dat ze als dan-

ser had. Van daaruit is Essentrics 
ontstaan.

Waarom Essentrics?
Essentrics brengt de spiergroe-
pen met elkaar in balans en geeft 
het lichaam de kracht, energie en 
souplesse die het nodig heeft om 
goed te kunnen functioneren. Een 
soort powerboost voor je lijf. Es-
sentrics is dus een heel goede ma-
nier om je lichaam goed in conditie 
te brengen en te houden, ook voor 
andere sporten. Doordat je houding 
verbetert en je je bewegingsuitslag 
vergroot kun je ook vaak beter pres-
teren met andere sporten. Denk aan 
voetballen (geen stijve hamstrings), 
krachttraining (de oefening kan nu 
uitgevoerd worden in “full range of 
motion” zonder beperkingen van 
stijve spieren = meer resultaat).

Voor wie?
Iedereen is geschikt voor deze 
sport, ongeacht leeftijd, niveau of 
geslacht. De oefeningen zijn zonder 
gewichten of ingewikkelde pasjes. 
Naast originele Essentrics-oefenin-
gen zie je ook de invloed van tai-chi, 
ballet, yoga en andere vormen van 
fitness terug tijdens de lessen. De 
lessen worden gegeven op muziek 
elke woensdag-, en zondagochtend 
om 9.30 uur bij WLCombatics, Ren-
dementsweg 2 J in Mijdrecht. Of kijk 
voor meer info op: www.sterken-
weerbaar.nl. En in de lente en zomer 
kun je de lessen ook buiten volgen.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
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 29 januari t/m zaterdag 
7 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. Om al-

vast in de juiste stemming te komen 
staat er natuurlijk voor u een glaasje 
Glühwein of Prosecco klaar!

Particulieren
Ook aan particulieren wordt de mo-
gelijkheid geboden om wintersport-
materiaal op deze beurs te koop aan 
te bieden. Alleen technisch veilig 
materiaal (geen kleding) wordt ge-
accepteerd
Intersport DUO op de Zijdelrij 7 in 
Uithoorn. (0297-560329) 
Na controle op veiligheid van het 
materiaal wordt door de medewer-
kers, in overleg met u, de vraag-
prijs bepaald. Verkocht materiaal zal 
worden uitgekeerd in waardebon-
nen. Intersport DUO brengt geen 
provisie in rekening. Naast het oc-
casion-materiaal vindt u tijdens de 
beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen.

Zie ook de advertentie elders in de-
ze krant.

Atlantis D1 wint met ruime cijfers
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag was 
De Mollers waterwerken Mijdrecht 
equipe echt de bovenliggende par-
tij tegen Haarlem D1 en in de twee-
de helft maakte ze het grote verschil. 
De ploeg starte in de aanval met 
Maud, Cailin, Max en Olav en in de 
verdediging met Sanne, Tessa, Marc 
en Ruben. In de aanval hadden ze 
goed oog voor elkaar en werden er 
mooie kansen gecreëerd alleen wer-
den ze in het begin nog niet meteen 
benut. Door goed uistappen van de 
afvang kon de voorsprong geopend 
worden door een mooie doorloopbal 
van Atlantis D1. Helaas antwoordde 
de tegenpartij met een mooi afstand 
schot. Maar Atlantis zette goed door 
en ze liepen zelfs uit naar 1-3. Dit gat 
van 2 doelpunten gaf de ploeg niet 
meer uit handen en de rust werd op-
gezocht met een 2-4 voorsprong. In 
de rust kreeg de ploeg complimen-
ten van de invalcoach Serge Kraaij-
kamp en werden nog een paar ver-
beterpuntjes aangegeven. 

De Mollers waterwerken equipe had 
1 wissel in de ploeg Max wisselde 
met Lars omdat er met 5 heren ge-
speeld wordt. Atlantis knalde uit de 
startblokken en liep met mooie sco-
res, doorloopballen en schoten van 
afstand uit naar 2-7. Daarna had 
de tegenstander pas een antwoord 
en maakte er 3-7 van. Op het laatst 
kwam de wissel Nathanja er ook 
nog in zodat iedereen speeltijd had. 
Het laatste antwoord was van Atlan-
tis en met een mooie score werd de 
eindstand op 3-10 bepaald. Atlantis 
leverde een mooie teamprestatie, in 
de aanval was er goed oog voor el-
kaar waardoor er mooie doelpunten 
vielen. Ook verdedigend werd goed 
gewerkt met elkaar waardoor de te-
genstander maar weinig tot sco-
ren kon komen. De ploeg wil ook de 
wissels bedanken want zonder hen 
zou er niet gespeeld kunnen wor-
den. Kijkt u op www.kvatlantis.nl 
om te kijken wanneer de ploeg weer 
speelt.

Hertha MD2 Kampioen
Vinkeveen - Zaterdag 17 januari 
speelden de meiden van de Hertha 
MD2 in de Kwakel tegen KDO voor 
het kampioenschap. Er waren, zoals 
gelukkig heel vaak, veel supporters 
meegegaan om de meiden aan te 
moedigen. Vol vertrouwen begon-
nen ze aan de wedstrijd. In de ze-
vende minuut werd de openings-
goal gemaakt door superspits Maud 
Eerdhuyzen. De kop was er af. Hert-
ha zette KDO direct verder onder 
druk. Quinn Hartsink maakte een 
keihard schot op doel die knap door 
de keepster van KDO werd gehou-
den. Niet lang daarna maakte Quinn 
de 2-0 van de wedstrijd. De verde-

diging van Hertha had het rustig en 
de meiden geloofden steeds meer 
in het behalen van het kampioen-
schap. Kort na de tweede goal gaf 
Quinn een strakke pass aan Maud 
die zo hun derde goal kon maken! 
De technische staf paste hierna een 
team wissel toe. Er worden dan in 
één keer 4 speelsters gewisseld! 
Vlak voor de rust gaf Zoey Hame-
link een voorzet aan Roos Stroet die 
deze heel koel in de linkerhoek van 
de goal schoot. Met 4-0 konden de 
door Vink Bouw gesponsorde mei-
den nu de rust in gaan. 
De tweede helft begon en de mei-
den van Hertha waren niet van plan 

om de wedstrijd uit handen te ge-
ven. In de 6de minuut na de rust 
scoorde Zoey Hamelink de 5-0. Het 
kon toch niet meer mis gaan….. In 
de verte zagen de meiden al bloe-
men aan komen van het bestuur van 
Hertha. De concentratie werd iets 
minder maar na een mooie voorzet 
van Liv van der Hulst maakte Cindy 
van Maanen bijna het zesde doel-
punt. Maar Rhowy van der Hulst 
zag vlak daarna haar kans en knal-
de de 6-0 er in. Op dit moment zag 
ook KDO kans om gebruik te maken 
van de kampioensroes van de Hert-
ha meiden. Keepster Beau Verbrug-
gen kreeg het drukker in deze fa-
se van de tweede helft en KDO kon 
één tegengoal maken. De eindstand 
werd dan ook 6-1. 

Pijnlijke nederlaag 
Atalante heren 1
Vinkeveen - Atalante A-side me-
dia heren 1 leed in Amsterdam een 
pijnlijke nederlaag tegen SVU, 3-2. 
De Amsterdamse studenten bun-
gelen met 13 punten onderaan de 
ranglijst en waren vanwege winter-
sportactiviteiten niet compleet. Nu 
was Atalante dat ook niet (Leroy en 
Yorick ontbraken), maar met Brent 
(heren 2) en Remco (heren 5) had-
den de Vinkeveners wel 7 man op 
de been. Dus leek een overwinning 
binnen handbereik.
 Met Frans op de plek van Leroy en 
Remco voor Yorick leek er aanvan-
kelijk ook geen vuiltje aan de lucht. 
In de eerste set liep Atalante rede-
lijk soepel uit naar een 11-19 voor-
sprong. ´Kat in het bakkie´ zou je 
dan denken. Maar nee, na drie pas-
sfouten op rij knakte er iets bij de 
gasten. Een time-out mocht niet ba-
ten, mede omdat de eerste de bes-
te aanval daarna uit werd geslagen. 
SVU kreeg er weer zin in en vro-
lijk en vrijuit spelend gunde het de 
thuisploeg Atalante nog maar drie 
punten, 25-22.
 Een klap die aankwam en nog lang 
nadreunde. Met Brent voor Frans 
nam Atalante aanvankelijk wel het 
voortouw, 6-9, maar ook nu was 
er weer een fase dat er helemaal 
niets meer lukte. SVU leek bij 17-
13 op weg naar een nieuw stuntje, 
maar zover liet de nummer vier op 
de ranglijst het ditmaal niet ko-
men. Met de pass weer onder con-
trole herpakten de Vinkeveners zich 
en kwamen met 20-25 terug in de 
wedstrijd.
In de derde set leek het lek boven. 
Er waren nog wel wat dipjes, maar 
die waren minder diep dan in de 
twee voorafgaande sets. Via 5-10 en 
16-19 werd het 19-25. En fraaie set-
winst met af en toe weer de goede 
combinaties met Erik en Iwan, tem-
po-aanvallen van Bas en goed ver-
dedigend werk van onder anderen 
Remco en Brent. Een foutservice 
van Jeroen op 18-24 deed nog even 
pijn,maar werd ruimschoots goed-
gemaakt door de staffel waarmee 
Iwan de set binnenhaalde.
En dus op naar een 3-1 overwin-

ning, was het gevoel. Al gauw werd 
echter duidelijk dat Atalante het niet 
cadeau zou krijgen. SVU geloofde 
in een stunt, nam een snelle voor-
sprong en gaf die niet meer uit han-
den. De Amsterdammers wisten nu 
feilloos de kwetsbare plekken in de 
Vinkeveense defensie te vinden en 
de vier ervaren Atalante-mannen 
in het veld konden het tij niet meer 
keren. En dan is het ook nog eens 
zo’n set dat bij de tegenstander al-
les goed valt, en aan Atalante kant 
alles net niet. Dus een kansloze set, 
die door SVU met 25-13 werd ge-
wonnen.
 Dan maar in de vijfde set, de twee-
de vijfsetter pas dit seizoen voor 
Atalante. Een 0-4 voorsprong werd 
weer snel uit handen gegeven, maar 
de 4-8 voorsprong bij de wissel zou 
genoeg moeten zijn. Maar nee. Ata-
lante kon zich niet meer herpakken. 
Een blessure van Bas brak het ritme 
ook en SVU pakte dankbaar met 15-
10 een 3-2 overwinning.
 De teleurstelling was groot, met na-
me om het weggeven van de eer-
ste en vijfde set. Maar als de eer-
ste emoties zijn gezakt, mag Atalan-
te nog steeds trots zijn op de pres-
taties tot nu toe. Niet direct op de-
ze wedstrijd, maar de vierde plek 
is nog steeds vast in handen. Met 
dank aan de teams in de midden-
moot, die ook volop punten lieten 
liggen. 
 Met een selectie van zes man, en 
wekelijkse aanvulling uit lagere 
teams (2e en 4e klasse!), mag Ata-
lante trots zijn op waar het nu staat. 
Er is gelukkig genoeg talentvol-
le jeugd achter de hand, maar die 
kan de kar nog niet trekken. Daar-
om is Atalante Heren 1 nog steeds 
op zoek naar volleyballers in de re-
gio die op promotieklasse niveau 
willen gaan spelen bij een club die 
de ambitie heeft om door te groeien.
Aanstaande vrijdag (23 januari 
21.15 in De Boei) wacht Spaarne-
stad. Atalante is dan weer op vol-
le sterkte. Met een goede overwin-
ning blijft de vierde plek, kort achter 
de top drie, Vinkeveens eigendom. 
Komt dat zien!

Atlantis 1 pakt weer twee punten
Mijdrecht - Zaterdag 17 janua-
ri speelde het door de Rabobank 
gesponsorde team van Atlantis 1 
de uitwedstrijd tegen DKV IJmui-
den. Na een ruststand van 5-8 werd 
het uiteindelijk 12-13. De wedstrijd 
ging voor Atlantis goed van start 
want als snel werden er drie doel-
punten gemaakt. Atlantis wist tot 
de rust steeds een voorsprong van 
drie doelpunten te houden. Er werd 
gerust met een stand van 5-8. Na 
de rust was het DKV dat meteen 
twee keer wist te scoren. waardoor 
de spanning in de wedstrijd terug 
kwam. Er volgde een periode waarin 

beide teams weinig kansen konden 
creëren. Er werd moeizaam korfbal 
gespeeld en aan beide kanten lie-
pen de kansen op niets uit. Gelukkig 
herpakte Atlantis zich uiteindelijk. 
De korf werd weer makkelijker ge-
vonden wat resulteerde in een voor-
sprong van 9-12. In de laatste fa-
se van de wedstrijd kwam DKV ook 
weer tot scoren waardoor het nog 
onnodig spannend werd. Uiteinde-
lijk werd een eindstand van 12-13 
genoteerd. Atlantis staat nu op een 
veilige plaats in de middenmoot van 
de poule. Volgende week speelt At-
lantis 1 uit. 

C2 zegeviert in Battle of 
the Sexes
Wilnis - Na de nieuwsjaarsduik 
stond  een volgende uitdaging op 
het programma voor de jongens 
van de C2. Niet alleen het feit dat ze 
mochten voetballen met windkracht 
7, maar ook dat ze mochten aan-
treden tegen de Dames 1 van RCL 
uit Leiderdorp. Geen meisjes uit de 
brugklas, maar volwassen dames 
van gemiddeld 19 jaar kregen ze te-
genover zich.  Enigzins beduusd be-
gonnen onze jongens aan de wed-
strijd. Ze meden de duels en kre-
gen dan ook binnen enkele minuten 
reeds een eerste waarschuwing met 
een afgekeurd buitenspeldoelpunt 
van de dames. Toch nog niet alert, 
want snel daarna werd het echt 0-1 
voor RCL. Gesteund door de wind in 
de rug wierp de C2 de schroom van 
zich af en creerde kansen, waar-
van er een door Davy prachtig van-
af rand strafschopgebied achter 
de keepster werd geramd. De da-
mes lieten blijken tegen een stoot-
je te kunnen, omzeilden de buiten-

spelval en schoten de 1-2 binnen. 
Toen de keepster dacht Jules uit te 
kunnen kappen, overschatte ze haar 
techniek, kon Jules de bal afpakken 
en simpel binnenschieten. De rust 
werd toch door de C2 met een voor-
sprong gehaald toen Benjamin het 
op zijn heupen kreeg. Hij “paneer-
de” een speelster, kapte de volgen-
de uit en schoot vanaf 25 meter de 
bal stijf in het kruis. In de rust ha-
merde coach Gregory op meer in-
zet in de duels.  Dit resulteerde in 
een tweede helft, waarin de C2 wei-
nig kansen meer weggaf en Benja-
min nog een keer wist te scoren en 
zo de eindstand van 4-2 op het bord 
liet komen. Hoewel de dames uit-
stekend partij boden, waren de jon-
gens de bovenliggende partij (we-
derom excuus).
Ondanks dat het maar een vriend-
schappelijke wedstrijd betrof, waren 
de jongens dolgelukkig deze over-
winning uit het vuur te hebben ge-
sleept.

Benefietavond ‘Heel Hertha zingt’
Vinkeveen - Op 31 januari organi-
seert SV Hertha een hilarische be-
nefietavond, die helemaal in het te-
ken staat van de nieuwbouw. De 
bouw is begonnen, de vorderingen 
zijn goed te zien als je op het Hert-
ha terrein loopt. Maar financieel 
kan Hertha nog wel wat gebruiken. 
Daarom komen er op 31 januari ge-
heel belangeloos een geweldige li-
ne-up aan lokale artiesten én hert-
hanen een waanzinnige show neer-
zetten. DJ ‘s De Jas en Ferry Maas 
maken het feest compleet. 

Zorg dat je erbij bent... dit wil je echt 
niet missen! De artiestenlijst is defi-
nitief... dit wordt gewoon dé avond 
van 2015! 
Alex van der Hulst, Bart de Wit, 
Daantje, Dave Miller, Jeffrey Cijs, 
Marco & Sandra Marché, Mark 
Fledderman, Patrick Eerdhuyzen, 
Paul Verheul, Quincy Smolders, Ra-
mon Sandbergen, Rob Smolders, 
Vincent Stokhof. Deur open: 20:00, 
eerste optreden 21.00. Kaarten aan 
de deur á 5 euro. De toegang is van-
af 18 jaar.

Atalante H3 wint van 
Spaarnestad
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was het de eerste wed-
strijd voor H3 van Atalante na 
de winterstop. H3 speelde tegen 
Spaarnestad H13. Een tegenstander 
die tegen de middenklasse aanleunt 
en dat betekent opletten geblazen, 
om geen punten te morsen.
De achterstand bedraagt 6 pun-
ten op de koploper, dus elke wed-
strijd moet geworden om druk te 
houden op de koploper. De eerste 
set was rommelig en onrustig, met 
goede begeleiding van Peter Ke-
ijzer als medespeler en coach haal-
de H3 de eerste set binnen met 25-

19. De tweede set begon het geheel 
beter te draaien, onder andere met 
mooie aanvallen van Han Feddema 
en Adrie Heinsbroek, de volle tribu-
ne stond op zijn kop bij de aanval-
len van Adrie.
Deze set werdt gewonnen met 25-
16. In de derde en de vierde set 
speelde Peter Keijzer de sterren 
van de hemel, dankzij de prachtige 
set ups van Jan Ruizendaal en Rob 
van Tellingen. Spaarnestad was ge-
broken dankzij harde aanvallen van 
Rein Kroon en de strategische bal-
len van onze Adrie, waren de uitsla-
gen 25-14 en 25-15.
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Driehuisschool doet mee 
met NK schoolbowlen
Mijdrecht - Al voor de 17e keer 
organiseert de Nederlandse Bow-
ling Federatie, in samenwerking 
met bowlingcentra en verenigin-
gen, voor de groepen 7 en 8 van de 
Nederlandse basisscholen het NK 
schoolbowlen. 
En dit jaar deed de Driehuisschool 
daar voor het eerst met 3 teams aan 
mee. Het NK Schoolbowlen wordt 
gespeeld door schoolteams van elk 
3 personen (jongens en meisjes ge-
mengd toegestaan). Per team mag 
er maximaal één speler/speelster 
lid zijn van de Nederlandse Bow-
ling Federatie, dit om een zo eer-
lijk mogelijke krachtsverhouding te 
krijgen. Ieder team speelt een voor-

ronde van 3 games. De voorrondes 
worden gespeeld tussen 5 januari 
en 6 februari 2015. Het team met de 
hoogste score plaatst zich voor de 
landelijke finale op zaterdag 7 maart 
2015. Tevens worden er, naar rato 
van het aantal deelnemende teams 
per bowlingcentrum, extra finale-
plaatsen toegewezen. Dat dit NK 
Schoolbowlen een succes is blijkt 
niet alleen uit een steeds groeiend 
aantal deelnemende teams, maar de 
landelijke finale werd zelfs al twee 
keer in beeld gebracht tijdens het 
NOS Jeugdjournaal. Of de Driehuis-
school doorgaat naar de landelijke 
finale wordt later bekend bekend-
gemaakt

Argon supporters:
We gaan jullie foppen!
Mijdrecht - Bij Argon zijn ze al ja-
ren achter de goal van de tegen-
stander te vinden, de vaste suppor-
ters Cartouche Veenbrink en Han 
Bots. Met een herkenbare stem was 
het in de zondagperiode al luid en 
duidelijk te horen bij elke wedstrijd: 
“Lokken….dit wordt jou momentje”! 
Maar sinds de overstap naar de za-
terdag is het steevast: “Denk aan de 
verf keeper…” als de doelman zijn 
schoenen tegen de paal afklopt. Ze 
slagen er achter de borden telkens 
in de lachers op hun hand te krij-
gen met scherpe gevatte opmerkin-
gen. De tegenspelers worden tijdens 
dode spelmomenten uit hun tent ge-
lokt, “We zijn de kolen op het vuur” 
lacht Cartouche “en we proberen ze 
uit hun spel te halen, maar wel zo-
dat iedereen na afloop met een lach 
het veld verlaat”. Ze krijgen daarmee 
een hoop jongens en toeschouwers 
mee, creëren een leuk sfeertje en 
brengen extra gevaar over door la-
waai en oorverdovend geklop op de 
borden tijdens de corners van Ar-
gon, “en het vizier is nu gericht op 
CSW keeper Jordy Wens” zegt Car-
touche met een knipoog en een 

glimlach. In de wedstrijd tegen CSW 
heeft iedereen zin. We gaan allemaal 
vanuit Mijdrecht op de fiets, “liefst 
op de bierfiets natuurlijk en we re-
kenen op een lange stoet van 3 ki-
lometer. Als de eerste hier in Wilnis 
aankomen dan moeten de laatste 
nog uit Mijdrecht vertrekken”. Het 
zal een spannende wedstrijd gaan 
worden denken zij, met veel doel-
punten en leuker dan de heenwed-
strijd want die kwam veel te vroeg. 
En Argon gaat gewoon winnen want 
we zijn voetballend simpelweg beter. 
Maar het belangrijkste benadrukken 
zij, is dat het allemaal op een leu-
ke manier gaat verlopen: “Voetbal-
len op het scherpst van de schre-
de, sportief elkaar toezingen, elkaar 
te kakken zetten daar gaan we voor, 
maar in de 3e helft gebroederlijk een 
feestje vieren met de CSW ers”! We 
verwachten dat de CSW suppor-
ters overigens groots uitpakken met 
vuurwerk en veel bombarie. Daar 
zijn ze goed in en daar kan Argon 
nog een puntje aan zuigen. Maar de 
uitslag is al bekend en”we gaan jul-
lie foppen, het wordt 2-4”! 
Foto: sportinbeeld.com 

Bar Adelhof 3 en de kromme 
Mijdrecht 2, gooien hoge ogen
De Ronde Venen - In competitie-
week 13 maakt Bar Adelhof 3 korte 
metten met De Springbok 2. Pim de 
Jager, Erik Spiering, Robert Daalhui-
zen en Stefan Vos speelden een vor-
stelijke partij en troefden De Hoefe-
naren met speels gemak af. Speler 
4, Stefan Vos kwam tot een hoog-
ste serie van 16 tegen Chris Draais-
ma waarmee hij de hoogste serie 
van de week zette. ASM-1 kreeg 
De Kromme Mijdrecht 2 op bezoek, 
dat bezoek was voor ASM pure on-
macht. De Kromme Mijdrechters 
benutte alle kansen waardoor het 
0-9 werd. Stieva-Aalsmeer moest 
noodgedwongen alle reserves uit 
de kast halen, 4 spelers stonden 
vanwege ziekte op non-actief, toch 
werd een klein winstje behaald on-
danks 2x dubbel doubleren en een 
verhoging door de herziening. Dick 
Uitenboogaard en Jamal Banmou-
sa sleepte alles uit de kast voor hun 
team De Paddestoel 2. Jamal kwam 
tegen Lucia Burger tot de kortste 
partij van de week door in slechts 
18 beurten winnend af te sluiten. 
Leonie en Arjan kwamen tegen Ben 
en Ton net iets tekort. Eindscore 
Stieva–Aalsmeer tegen De Padde-
stoel 2: 5-4. ASM-2 kwam tegen De 

Kromme Mijdrecht 1 tot 4-5. Kop-
loper De Merel-Heerenlux 1 kreeg 
het met 2-7 zwaar te verduren te-
gen collegateam De Merel-Heeren-
lux 3. Dorus, Caty en Wim gooide 
met succes alles in de strijd. Kees 
Griffioen redde voor team 1 de eer. 
Dio won met 5-4 van Bar Adelhof 
2. Paul Schuurman kwam met een 
hoogste serie van 46 als man of the 
match uit de bus, in 25 beurten liet 
hij Bas Krabbendam een staaltje 
van zijn kunnen zien. Ook Jos van 
Wijk van Dio was Petra te slim af. 
Voor Adelhof deden Said Metalsie 
en Henk de Vries het nodige kop-
werk. Cens 1 won in hun onderons-
je met 7-2 van Cens 2. Bar Adelhof 
1 won met 5-4 van De Merel-Hee-
renlux 2. Richard Schreurs, Richard 
van Kolck van Adelhof en Jeroen Vis 
van De Merel deden gedrie slechts 
21 beurten over hun wedstrijd. De 
Springbok 1 kwam tegen De Kui-
per-Steen Inn met 5-4 tot een kleine 
winst. John van Dam wist de in top-
vorm verkerende Kees de Zwart te 
temmen. Henk Spring in ’t Veld had 
de langste adem door in 37 beur-
ten Martien Heijman af te troeven. 
Michael De Kuiper en Nico Koster 
deden HET voor De Kuiper-Stee Inn.

Bridgeclub ABC
Regio - Op 15 januari, werd de laat-
ste competitieronde, van de tweede 
cyclus gespeeld. Na het openings-
woord van de spelleider, kondig-
de hij aan dat Janet trakteert omdat 
zij en haar man Theo 50 jaar  zijn 
getrouwd. Spontaan werd het lang 
zal ze leven gezongen en gelijk heb 
je op de vroege ochtend een blijde 
stemming. Er werd met veel vreugde 
gebridged. Het kwam er vandaag op 
aan promoveren of degraderen. De 
zitting uitslag was als volgt:
In de A lijn werden Cinny en Het-
ty eerste met  57.92 %  klasse hoor 
Tweede weren  Ria en Joop met 
een klein verschil van 57.66 % Der-
de werden Corry en Ria met 55.63 %  
we zijn dat van jullie gewent.
In de B lijn verrassend eerste Riet  

en  Wim, zo’n nieuwe knie doet won-
deren Wim, zij behaalde een mooie 
score van 64.58  % Tweede werden 
Hanny en Corry met 60.07  % goed 
gedaan hoor Derde werden  Lenny 
en Jan met 58.68 % jullie hebben je 
goed geweerd in de B.
De eerste vier paren van de com-
petitiestand promoveren van de B 
naar de A lijn te weten:  Els en Alice,  
Lenny en Jan,  Greet en Roel,  Riet 
en Wim. De laatste vier paren die 
van de A lijn naar de B lijn degra-
deren,  zijn:  Corry en Netty, Ans en 
Joop, Corry en Bibet, Ank en Lotte.
Volgende week spelen we de eerste 
ronde van de Derde Cyclus en zo is 
de kans om te promoveren voor ie-
dereen weer mogelijk. Ik wens ons 
allen veel succes!

Bridgedrive levert 1600,- 
op voor Jeugdfonds
Regio - Vorige week werd voor de 
4e maal de jaarlijkse Soroptimist 
Nieuwjaars Bridgedrive georgani-
seerd. Vele bridgeliefhebbers kwa-
men naar het Dorpshuis in De Kwa-
kel om aan dit evenement mee te 
doen. De opbrengst van deze avond 
gaat dit jaar naar het Jeugdfonds 
Uithoorn. 
Dit fonds heeft als doel jongeren tot 
en met 17 jaar financieel te onder-
steunen, als ouders daarvoor de fi-
nanciële middelen niet hebben, bij 
het deelnemen aan sport- en cultu-
rele activiteiten. Dit fonds is opge-
richt in 2004 door de Lionsclub Uit-
hoorn/de Kwakel en sinds 2008 le-
vert de gemeente Uithoorn hiervoor 

jaarlijks ook een bijdrage. Er deden 
48 paren mee en de bridgeavond 
verliep, zoals altijd, heel gezellig. In 
de pauze werden er loten verkocht 
voor de loterij, waar fraaie prijzen 
te winnen waren. De prijzen zijn ter 
beschikking gesteld door de diver-
se lokale ondernemers. Na afloop 
van de wedstrijd werden de prij-
zen verdeeld. De deelnemers en de 
Soroptimistclub Uithoorn/De Ron-
de Venen kunnen terugkijken op 
een zeer geslaagde avond. De op-
brengst van deze avond was 1600,-
en het Jeugdfonds krijgt binnenkort 
de cheque uitgereikt. Volgend jaar 
is er weer een Bridgedrive en wel op 
8 januari 2016.

Driebandentoernooi 2015
Regio - Biljartclub D.I.O. en Cafe 
“De Merel” uit Vinkeveen, organise-
ren wederom het bekende De Ron-
de Venen - Driebandentoernooi. De 
opzet van het toernooi is ongewij-
zigd. Dus de nummers 1 en 2 van 
elke pool (van 4) plaatsen zich di-
rect voor de kwartfinale, de eer-
ste twee van elke kwartfinale-pool 
plaatsen zich voor de halve finale 
en uiteindelijk wordt er met 8 fina-
listen over 2 dagen gespeeld voor 
de eindoverwinning. De bedoeling 
is om de kampioen van vorig jaar 
Jan Eijsker te verslaan, wat echt niet 
mee zal vallen. Heeft u een voorkeur 
voor bepaalde data, maak dit dan 
telefonisch kenbaar. Voorronden; 
zaterdagen 7-14-21-28-en de zon-

dagen 1 en 8-15-22- februari aan-
vang14.00 uur en zondag 1 maart 
aanvang 14.00 uur
Indien u bij de eerste twee van de 
pool eindigt, dan dient u er reke-
ning mee te houden, dat de kwart-
finales worden gespeeld op zater-
dag 14 maart, zondag 15 maart, za-
terdag 21 maart en zondag 22 maart 
de aanvang is om 14.00 uur.
De halve finales worden gespeeld 
op zaterdag 28 en zondag 29 aan-
vang 14.00 uur. En de finale vindt 
plaats op zaterdag 11 april en zon-
dag 12 april, aanvang 14.00 uur di-
rect gevolgd door de prijsuitreiking. 
De kosten van deelname bedragen 
15,00 per persoon. Daarvoor speelt 
u minimaal 3 partijen in elke ronde.

Meten is weten... 
doe de Fit-test!
De Ronde Venen - Hoe staat het 
eigenlijk met uw fitheid? Met uw 
spierkracht, uithoudingsvermo-
gen en lenigheid? Als je wat ouder 
wordt, stel je daar misschien niet 
meer zulke hoge eisen aan, maar 
een goede conditie is toch erg be-
langrijk. De gemeente De Ronde 
Venen hecht daar in elk geval veel 
waarde aan: gezond ouder worden 
is goed voor u. Daarom heeft de ge-
meente aan Spel en Sport DRV ge-
vraagd om een Fit-test te organise-
ren voor mensen van 65 tot 75 jaar.

Meten is weten
In de Fit-test doet u een 6-minuten-
wandeltest; we bepalen uw BMI, uw 
kracht en u doet een aantal lenig-
heidstesten. Ook bekijken we hoe 
het gesteld is met uw reactievermo-
gen. Na de test weet u hoe fit u bent, 
en daarover praten we dan even met 
u verder. Juist voor de onderdelen 
waarop u getest bent, biedt Spel en 
Sport DRV veel mogelijkheden om 
die langzaam aan te verbeteren. Jos 

Kooijman, voorzitter en ook docent: 
“In een Spel en Sportles is veel aan-
dacht voor rekken en strekken, voor 
uw uithoudingsvermogen en lenig-
heid. Alle spiergroepen worden ge-
oefend. Daarom biedt Spel en Sport 
DRV u, als dat voor u nodig zou zijn, 
6 proeflessen aan voor 18 euro. Een 
goede mogelijkheid om met regel-
maat iets aan uw conditie te doen, 
zeker omdat de lessen van Spel en 
Sport DRV ook nog eens heel ge-
zellig zijn.”

Doe de Fit-test!
De test is op vrijdag 30 en zaterdag 
31 januari tussen 13.00 en 16.00 uur. 
U kunt zich opgeven bij Tympaan-
de Baat, op werkdagen elke mor-
gen tussen 10.00 en 12.00 uur, tel.
nr. 0297 760 260. U kunt dan met-
een een tijdstip afspreken. Of u 
mailt naar voorz@spelensportdrv.
nl, met vermelding van uw telefoon-
nummer, dan wordt u teruggebeld 
om een afspraak te maken. De kos-
ten zijn 7,50 euro.

CSW MF7 pakt verdiende 
4e plaats
Wilnis - Afgelopen zaterdag was het 
jaarlijkse VSV (Voetbal Samenwer-
king  Vechtstreek) zaalvoetbaltoer-
nooi in Breukelen. Er was een och-
tend en middagprogramma waar-
bij het jongste dameselftal van CSW 
het in de vroege uren mocht pro-
beren. Het kerstreces was duidelijk 
goed doorgekomen want het goe-
de slot van voor de winterstop werd 
prima voortgezet. De trainsters on-
der leiding van Vera van Dijk heb-
ben er de afgelopen weken flink de 
wind onder gehad om de meiden op 
en top fit aan de tweede seizoens-
helft te laten beginnen. Vandaag 
mochten de meiden hun technische 
vaardigheden tegen hun mannelijke 
leeftijdsgenoten. Er waren 8 tegen-
standers verdeeld over twee pouls. 
De ploegen waren duidelijk aan el-
kaar gewaagd want na 3 poulewed-
strijden die allemaal in 0-0 eindigden 

moest een bloedstollende penalty-
reeks een beslissing brengen wie er 
de strijd mocht aangaan om de 3e en 
4e plaats. Keepster Fiene Guerand 
bleek een ware penalty-killster te 
zijn want ze pakte de laatste bal. No-
ra Oerlemans, Iris Boersen, Indy Bos 
en Fleur de Wit maakte geen fout. De 
wedstrijd om het brons was span-
nend. Yasmin van Es, Jip Groenewe-
gen en Isa Verheul hadden de kans 
om de wedstrijd te beslissen maar 
dat lukte net niet. Bijna iedereen wil-
de het winnende doelpunt maken 
zodat alleen Romaysa Everse opeens 
tegen een overmacht aan aanvallers 
stond en Breukelen de naar bleek 
winnende goal kon maken. Toch gin-
gen de meiden met een mooie me-
daille huiswaarts en was ook coach 
John ‘het schaap’ tevreden. Volgen-
de week voor de competitie op het 
veld en weer naar Breukelen.

Hertha’s winterstopzaal-
voetbaltoernooi
Vinkeveen - Voor de 35ste keer 
strijden meer dan 200 jeugdleden 
van Hertha gedurende 5 zondagen 
om de hoogste plaats van het Al-
bert Heijn Winterstopzaalvoetbal-
toernooi. Dit toernooi kent een lan-
ge traditie, want de eerste editie is 
gehouden in 1980 met ook een be-
schermheer. Deze eervolle func-
tie wordt dit jaar bekleed door een 
beschermvrouwe: Ria Landwaart 
van de Laan.  In deze 35ste zien we 
weer dat de voetballers, (jongens en 
meisjes gemixt) weer heel veel ple-
zier beleven in de Boei. De teams 
worden zo eerlijk mogelijk samen-
gesteld door de coördinatoren van 
de verschillende categorieën om 
hele spannende wedstrijden te la-
ten zien aan het vele publiek. Naast 
voetballen is een belangrijk doel van 

dit toernooi om andere kinderen te 
leren kennen. Gedurende 5 zonda-
gen worden er 70 wedstrijden partij-
en gespeeld, het programma start al 
om 9.00 met de ander kleinsten en 
eindigt ’s avonds om 20.00 uur met 
de A en B jeugd.  Dit vergt een hele 
organisatie van te voren om ook tij-
dens het toernooi en wij kunnen niet 
zonder de jeugdcommissie, ouders 
die leider zijn en niet te vergeten de 
scheidsrechters die de zeer fanatie-
ke kinderen in het gareel moeten 
houden. Dank allemaal! 
Ook dit jaar wordt het toernooi ge-
sponseerd door de Albert Heijn in 
Vinkeveen. De kinderen krijgen op 
de finale dag allemaal wat lekkers. 
Komt u ook weer kijken?! Het pro-
gramma boekje staat op www.hert-
ha.nl.

Sander en William naar 
finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes 
ballen toernooi van biljartclub 
de Merel zijn er in het afgelo-
pen weekend weer enkele spe-
lers doorgedrongen tot de finale 
en wel in de b poule Sander Pater, 
William van der Meer, Bas Krab-
bendam en Martien Heijman. 
Spelers als Gijs van der Neut, 
Hans Levy, Wim Berkelaar, Frits 
en Aldo Benaccio, Ed Scholten 
en Caty Jansen konden hun draai 
nog niet vinden met al die bal-
len. Maar er komen nog meer da-

gen. Er kunnen nog pogingen ge-
daan worden om zich  in de fina-
les te spelen op de volgende da-
gen;  vrijdag 23 januari van 20.00 
uur tot 23.00 uur, zaterdag 24 ja-
nuari van 14.00 uur tot 18.00 uur, 
zondag 25 januari van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, zaterdag 31 janua-
ri van 14.00 uur tot 18.00 waarna 
om plus-minus 19.30 uur de fina-
les zullen starten. Daarna is er de 
prijs-uitreiking.  Dit alles in Ca-
fé de Merel, Arkenpark “Mur” 43, 
Vinkeveen, tel. 0297-263562.





 
14   Nieuwe Meerbode  •  21 januari 2015

CSW supporters: Wij zijn er klaar voor!
Wilnis - Het is zaterdagochtend 
09.30 uur en het is alweer gezel-
lig druk in de kantine van CSW met 
jeugdspelers, toeschouwers, ouders 
en vrijwilligers. 
De gebroeders Dennis en Kenneth 
Veerhuis schuiven namens de 12e 
man aan voor een vooruitblik op 
CSW – Argon. “Dit is nou wat het 
zo leuk maakt bij deze club” vertel-
len zij, “iedereen kent elkaar hier en 
kijkt uit naar het zaterdagje CSW. 
De sfeer is prima, we helpen elkaar, 
hebben lol, we kijken voetbal, drin-
ken een biertje en het totaalplaatje 
is helemaal goed”. De jongens Veer-
huis zijn al lang bij CSW betrokken, 
regelen de merchandising en lopen 
voorop in het organiseren van acti-
viteiten, uitjes en sfeermakerrijtjes. 
Ze zijn met een grote vriendenploeg 
wel in voor leuke geintjes en heb-
ben voor Argon aanstaande zater-

dag opnieuw iets moois in petto. 
“Ze zullen niet weten waar ze in te-
recht komen als ze hier het veld op 
komen lopen” lacht Kenneth, “Het 
zal een boost voor CSW worden en 
we zullen zeg maar al met 1-0 voor 
staan”. Op een ludieke tegenactie 
van de Argon supporters wordt er 
overigens nog wel gerekend en ei-
genlijk ook gehoopt, want dat maakt 
het spelletje over en weer mooi, be-
seft iedereen. Dat CSW het na een 
teleurstellend seizoen weer goed 
opgepakt heeft is overigens nie-
mand ontgaan. “Het is ouderwets 
genieten hier dit jaar op het terras 
voor de kantine bij de wedstrijden 
van het eerste” vertelt Dennis. “We 
zien weer inzet, strijd en passie zo-
als op ons spandoek staat”. Geen 
broodvoetballers meer van veraf zo-
als in de afgelopen jaren, maar her-
kenbare jongens uit de regio die 

hier passen en waarmee het klikt. 
Niet alleen op het veld, maar ook in 
de kantine. En daar is CSW in ge-
slaagd, de jeugd stroomt door, doet 
het goed en het heeft zelfs een aan-
tal Argon spelers ertoe verleidt in 
Wilnis te komen spelen. 

Mooi potje
“Het gaat dan ook een mooi pot-
je worden hier zaterdag” verwacht 
Dennis. De wedstrijd leeft al weken, 
alle elftallen zijn vrij, komen kijken 
en er wordt veel publiek verwacht. 
“Deze wedstrijd willen wij winnen 
van Argon, liever dat dan kampi-
oen worden “ vult Kenneth lachend 
aan. De heenwedstrijd in Mijdrecht 
hebben ze niet gezien, “daar gaan 
krijgen ze mij niet naartoe” knip-
oogt hij “de tussenstanden heb ik 
toen op de App meegekregen”. Za-
terdag moet het gaan gebeuren, 

zonder absolute uitblinkers, maar 
met een sterk collectief en in een 
mooie ambiance. Het zal hoe dan 
ook spannend gaan worden en in-
dividueel zal Argon misschien beter 
zijn denkt Dennis, “maar wij reke-
nen op een 2-1 winst met een win-
nende treffer van ex- Argonaut Nick 
van Asselen in de 90e minuut”. Ze 
hebben er vertrouwen in, ondanks 
dat de huidige 2e plek onverwacht 
is. “Er zijn hier jonge spelers voor de 
leeuwen gegooid maar de mix met 
de ervaren jongens heeft gewerkt 
en het is gaan draaien”. Waar CSW 
nu staat wordt al gezien als een he-
le prestatie, “en als we bij de eerste 
4 eindigen dan hebben we het goed 
gedaan” aldus Dennis. “Maar eerst 
kijken we uit naar de wedstrijd te-
gen Argon en daarna zien we wel 
verder”. Als het geintje met de trai-
ner van Argon in de heenwedstrijd 
ter sprake komt wordt er nog even 
gelachen. “0 punten voor Loenen” 
stond er voor zijn dug out op het 
gras gekalkt. “Tsja…hij zal het ach-
teraf wel mooi gevonden hebben 
na die 2-0 winst” lacht Dennis. Wat 
hebben jullie eigenlijk met Loenen 
wordt er gevraagd en het valt even 
stil….”het is mooi dorp daar aan 
de Vecht” zegt Kenneth dan knip-
ogend. Het zal bij winst in ieder ge-
val een mooi volksfeest gaan wor-
den na afloop in de kantine hopen 
ze bij CSW, met een zangertje erbij 
en in een goed sfeertje “en wij re-
kenen erop dat Argon meefeest on-
geacht de uitslag”. Iedereen kijkt er 
in ieder geval naar uit, heeft er vre-
selijk veel zin in “maar, eindigt Ken-
neth, die 3 punten blijven aan de 
Wilnisse kant van de Ringvaartbrug” 
Foto: sportinbeeld.com

Succes in Almere voor 
Judoschool Blaauw
Wilnis – Judoka’s van Judoschool 
Blaauw hebben zondag 18 janua-
ri meegedaan met een judotoernooi 
in Almere. Voor dit toernooi had-
den zich ongeveer 230 deelnemers 
ingeschreven. De deelnemers wer-
den onderverdeeld op kleur band 
en gewicht in poules zodat er mi-
nimaal drie wedstrijden gedraaid 
moest worden. Hierdoor kunnen 
de judoka’s zo veel mogelijk erva-
ring op doen met wedstrijden. Van 
de 29 ingeschreven judoka’s van Ju-
doschool Blaauw hadden er aan het 
eind van de dag 9 een eerste plaats 
en 8 een tweede plaats. Naast een 
prijs voor de eerste en tweede 
plaats kregen ook de overige deel-
nemers in de poule een prijs voor 
de derde plaats. In een aantal pou-
les was het zeer spannend en moest 
de winnaar op judopunten bepaald 
worden. Voor Judoschool Blaauw 
overkwam dit Luuk Haarman. Ge-
lukkig had hij de meeste judopun-
ten in zijn poule waardoor hij op de 
eerste plaats in zijn poule eindig-
den. Het toernooi was onderver-
deeld in aparte meisjes en jongens 

poules. Bij de meisjes wisten Verena 
Ratterman en Amy Dekkers al hun 
partijen overtuigend te winnen op 
een ippon. Ook de jongens deden 
het erg goed. Sven Kas moest vijf 
wedstrijden maken. Van de vijf wed-
strijden wist hij de eerste vier op een 
ippon te winnen. In zijn laatste par-
tij deed hij het goed. Na de reguliere 
wedstrijdtijd was de stand nog ge-
lijk. Helaas verloor Sven op scheids-
rechterlijke beslissing waardoor hij 
knap tweede werd in zijn poule. De 
volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Amy 
Dekkers, Digiano Ladru, Kyan van 
der Toorren, Luuk Haarman, Niels 
Knol, Rune Lemmens, Tijn Haar-
man, Verena Ratterman, Wouter van 
Kootwijk.

De volgende deelnemers van Ju-
doschool Blaauw werden twee-
de: Erlend Keune, Foss Lemmens, 
Joep Haarman, Martijn Ten Veld-
huis, Romano Vermeulen, Siep van 
Remmerden,Simon Duijn, Sven Kas
Al met al was het een zeer succesvol 
toernooi voor Judoschool Blaauw.

De Vinken 2 wint derby 
van De Ronde Venen
Vinkeveen - Bij het korfballen in 
onze gemeente is het altijd weer 
DE wedstrijd van het jaar: Atlantis 
tegen De Vinken. De editie van af-
gelopen zaterdag eindigde met een 
verdiende overwinning voor De Vin-
ken 2 op het derde van Atlantis. De 
10-14 ruststand en 16-24 eindstand 
zijn een mooie weerspiegeling van 
de krachtsverdeling. 

Op de bank naast de zelf gebles-
seerde trainer/coach Jasper van 
Peursem ditmaal: Jerom Stokhof, 
Levi Kroon, Nele Pijnenburg en 
Roosmarijn Mooij. In het veld, de 
eerste aanval bestaande uit: Masha 
Hoogeboom, Daniëlle Gijsen, Peter 
Koeleman en Pascal Hoogeboom. 
Verdedigend werd het acht-
tal compleet gemaakt door: Joy-
ce Kroon (A), Nelly Huizinga, Kelvin 
Hoogeboom en Stefan Oussoren.
Na tien minuten gespeeld te heb-
ben stond er een 3-3 stand op het 
scorebord. Dat was het moment dat 
de Vinkeveners lieten zien constan-
ter te zijn in het spel. Zij konden uit-
lopen naar een 4-7 voorsprong. Dat 
de wedstrijd nog niet gespeeld was 
bleek daarna. Atlantis wist de score 
tot 7-7 op te trekken, maar daarna 

was de Mijdrechtse koek zo goed 
als op. Nele Pijnenburg kwam al vrij 
snel in het veld voor de zieke Ma-
sha Hoogeboom. En na nog geen 
twee minuten in het veld te hebben 
gestaan wist deze juniore haar eer-
ste doelpunt al te maken. De score 
liep aardig door en zo werd er ge-
rust met een 10-14 stand.
De korte pauze tussendoor gaf 
ruimte om de laatste verbeterpun-
ten nog even onder de aandacht te 
brengen. Het eerste kwartier van de 
tweede helft was een magere peri-
ode van beide kanten, met slechts 
drie scores voor beide teams. 
Daarna was het duidelijk dat de Vin-
keveense equipe de eindsprint had 
ingezet en de score ging uitbouwen. 
Bij een marge van vijf doelpunten 
kon A1 speler Jerom Stokhof nog 
een tiental speelminuten meepak-
ken. De wedstrijd eindigde in een 
16-24 overwinning voor De Vinken. 
Zo blijft De Vinken meedoen in de 
race om het kampioenschap. Vol-
gende week reizen de Vinkeveners 
af naar Leiderdorp om het tegen ti-
telkandidaat Velocitas op te nemen. 
Thuis was het een spannende wed-
strijd en werd er nipt met 12-13 ver-
loren. De Vinken is uit op revanche!

Acrogym : Onderlinge wedstrijd GVM’79 en Kwiek
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag stond de allereerste acrogym-
wedstrijd van het seizoen weer op 
de agenda. Voor de mensen die nog 
niet weten wat acrogym inhoudt en 
korte samenvatting: acrogym is een 
teamsport die je met 2 of 3 personen 
uitvoert. Meestal is er 1 of 2 groot en 
1 klein persoon die samen acroba-

tische kunsten uitvoeren. Daarnaast 
voeren de acrogymnasten ook nog 
individuele elementen uit (koprol, 
radslag of salto). Dit alles wordt aan 
elkaar gemaakt door mooie dans en 
wordt uitgevoerd op instrumenta-
le muziek. De onderlinge wedstrijd 
met KWIEK is een jaarlijks terugke-
rend evenement en is bedoeld om 

de nieuwe wedstrijdoefeningen uit 
te proberen in een echte wedstrijd-
situatie. De teams van GVM hadden 
zich de afgelopen weken goed voor-
bereid en lieten hun mooiste ele-
menten zien. De meeste elementen 
gingen dan ook erg goed, maar er 
waren zeker ook verbeterpunten. Er 
werden erg veel tijdfouten gemaakt, 

Dennis Sluijk: Argon is 
uitgenodigd op ons feestje!
Wilnis - Hij is halverwege zijn laat-
ste seizoen bij CSW en hoofdtrainer 
Dennis Sluijk heeft zijn selectie op 
koers gekregen. 

De voorbereiding aan het begin van 
het seizoen was met het wegvallen 
van een aantal geblesseerde spe-
lers niet ideaal, de seizoensstart was 
wisselvallig, maar inmiddels staat er 
een gretige ploeg die met veel be-
leving een reeks goede resultaten 
heeft neergezet. CSW neemt daar-
door de 2e plek op de ranglijst in. 
“Dit had ik eerlijk gezegd niet ver-
wacht” zegt Sluijk, “maar uiteraard 
wel gehoopt” en hij licht toe dat zijn 
jonge spelers (vorig jaar nog A1 of 
1e jaars senior) flinke stappen heb-
ben gemaakt. De onderlinge con-
currentie is groot, ze moeten vech-
ten voor een kans in het eerste team 

en maken daardoor snel progressie. 
Daarnaast is er met het doorschui-
ven van Nick van Asselen meer ba-
lans op het middenveld. CSW staat 
te popelen om de competitie te her-
vatten en Argon komt op een prima 
moment meent Sluijk, “we zijn men-
taal gegroeid, kunnen meer strijd le-
veren en de tegenstand zal beslist 
groter zijn dan in de heenwedstrijd”. 
De trainer waagt zich niet aan een 
voorspelling, maar wijst erop dat de 
eerst scorende ploeg spekkoper is 
en waarschijnlijk gaat winnen om-
dat beide ploegen elkaar bij een 
voorsprong verschrikkelijk pijn kun-
nen doen met snelle counters. “Het 
wordt in ieder geval een interes-
sante strijd” vervolgt hij, maar Sluijk 
gaat het er met zijn spelers niet eer-
der over hebben dan aanstaande 
dinsdag. 

Hertha gaat samenwerking aan met FC Utrecht
Vinkeveen - De jeugdafdeling van 
SV Hertha gaat zich met ingang van 
het seizoen 2015-2016 aansluiten 
bij de RAC Talentontwikkeling Mid-
den-Nederland. Achter de scher-
men zijn Leo Clement, Onno Stok-
hof, Raymond Blomvliet en Michel 
Klinkhamer druk bezig geweest om 
de samenwerking met FC Utrecht te 
bewerkstelligen. Raymond, Michel, 
Onno en Leo waren aanwezig na-
mens Hertha bij FC Utrecht aanwe-
zig. Voorafgaand aan de wedstrijd 
FC Utrecht – Heerenveen is het con-
tract officieel getekend door jeugd-
voorzitten Michel Klinkhamer.. Ook 
zal een speciale plaquette van RAC 
talentontwikkeling FC Utrecht het 
nieuwe seizoen in onze nieuwe kan-
tine te bewonderen zijn. RAC Talen-
tontwikkeling Midden-Nederland 
is een samenwerkingsverband tus-
sen regionale amateurclubs en FC 
Utrecht. Het project heeft als doel 
om talentvolle spelers op te sporen 
en te selecteren voor de jeugdoplei-
ding van FC Utrecht. Daar kunnen 
de talenten zich verder ontwikke-
len in een professionele omgeving. 
Alles met als doel om later door te 
stromen naar het eerste elftal van 
FC Utrecht.  De trainers en scouts 
van FC Utrecht proberen het eer-

ste elftal voortdurend te vernieuwen 
en te verbeteren. Binnen FC Utrecht 
geldt het beleid dat eerst in eigen 
gelederen wordt gekeken of spe-
lers in aanmerking komen om het 
team te versterken. Spelers als Ge-
vero Markiet, Mark van der Maar-
el, Issa Kallon en Yassin Ayoub, af-
komstig uit de jeugdopleiding van 
FC Utrecht, hebben de weg naar het 
eerste elftal afgelegd. Maar inmid-
dels kloppen ook diverse spelers 
uit eigen gelederen aan bij het eer-
ste team. RAC Talentenontwikkeling 
Midden-Nederland speelt een pro-
minente rol in de jeugdscouting bin-
nen FC Utrecht. De aangesloten re-
gionale amateurclubs spreken af 
dat ze FC Utrecht informeren over 
talenten die binnen hun jeugdoplei-
ding voetballen. Jeugdscouts bekij-
ken deze spelers en beoordelen of 
zij worden uitgenodigd  voor een 
testwedstrijd. Indien de technische 
staf denkt dat de jonge spelers het 
niveau hebben om binnen de jeugd-
afdeling van FC Utrecht te voetbal-
len, krijgen ze deze mogelijkheid 
aangeboden. Amateurverenigin-
gen ontvangen voor elke speler van 
twaalf jaar en ouder die FC Utrecht 
opneemt in haar jeugdopleiding een 
financiële vergoeding ten behoeve 

iets wat natuurlijk niet nodig is. De 
dans kwam in de meeste oefenin-
gen goed uit, maar bij iedereen kan 
het nog wat overtuigender uitge-
voerd worden. Bij de prijsuitreiking 
bleek dat de teams van GVM het 
erg goed hadden gedaan. De gou-
den medailles gingen naar: Mart 
en Sanne (43,6pnt), Pibbe en Isa 
(50,8pnt), Imara en Liz (46,15pnt), 
Laura G en Nuna (25,55pnt), Shel-
ly en Sterre (24,93pnt), Ilse, Ruby en 
Bente (21,7pnt), Laura G en Caitlin 
(25,9pnt), Bente en Floor (24,4pnt). 
Zij kwamen allemaal in een ande-
re categorie of op een ander niveau 
uit. De volgende teams mochten de 
bronzen medaille mee naar huis ne-
men: Laura H en Rosalie (22,50pnt), 
Caressa en Janneke (22,pnt). Ieder-
een ging tevreden met een mooie 
medaille naar huis. De komende 
trainingen gaat iedereen weer aan 
de gang met het verbeteren van de 
oefeningen! Acrogym wordt gege-
ven bij GVM’79 in Mijdrecht. Elke 
donderdag van 16:00 – 17:00 ben je 
welkom om een proefles te komen 
doen. Kijk voor meer informatie op 
de website van GVM79!!

Goede slag
“De competitie wordt aanstaande 
zaterdag namelijk niet beslist” be-
nadrukt hij. “We kunnen wel een 
goede slag slaan maar er volgt 
daarna een zwaar programma te-
gen Woudenberg en FC Almere. 
Pas als we die goed doorkomen dan 
hebben we het fantastisch gedaan”. 
Sluijk heeft iets neergezet bij CSW, 
een jong team waar nog veel rek in 
zit en met spelers die niet zomaar 
zullen vertrekken. CSW kan hier 
nog een flink aantal jaren mee door. 
Maar hij waakt voor een te hoog 
verwachtingspatroon. “We moeten 
het van wedstrijd tot wedstrijd be-
kijken, want ook schorsingen zul-
len binnenkort een rol gaan spe-
len”. Maar dat de wedstrijd tegen 
Argon leeft is hem uiteraard niet 
ontgaan, vooral onder de CSW sup-
porters. Zij zullen er een happening 
van maken en dat maakt het alle-
maal erg leuk. Voor collega trainer 

Loenen heeft Sluijk waardering: “Hij 
doet het goed bij Argon, een eerste 
plek met 4 punten marge is niet ver-
keerd, maar zegt hij met een knip-
oog….aanstaande zaterdag heeft 
hij wel weer wat te verliezen”. Op 
de vraag waar CSW op mikt in de 
2e seizoenshelft antwoord Sluijk dat 
promotie, direct of via de nacompe-
titie niet uitgesloten wordt. “Maar 
dan zullen de eerste wedstrijden 
gewonnen moeten worden, CSW zal 
er gelijk moeten staan. Hoe dan ook 
zal de ploeg niemand iets cadeau 
doen, ook aanstaande zaterdag niet. 
“Hopelijk wordt het een leuk feestje 
na afloop in de kantine, maar eigen-
lijk twijfelt niemand daaraan want 
bij CSW is het altijd feest” en “Ar-
gon wordt op dat feestje verwacht, 
we gaan na afloop een biertje met 
ze drinken en dan zullen we zien of 
ze grootse verliezers kunnen zijn” 
eindigt hij met een glimlach. 
Foto: sportinbeeld.com

van de eigen jeugdopleiding. Inmid-
dels hebben zich al meer dan vijftig 
verenigingen aangesloten en is bij-
na de helft van alle nieuwe spelers 
in de jeugdopleiding van FC Utrecht 
afkomstig van RAC-clubs. 

Het voordeel van RAC
FC Utrecht ondersteunt de RAC-
clubs met een technisch beleidsplan 
en training clinics, onder leiding van 
oud-profvoetballer en nu jeugdtrai-
ner Marcel van der Net en techniek-
trainer Sjors Ultee. Daarnaast geeft 
de technische staf van FC Utrecht 
technische informatiebijeenkom-
sten voor jeugdtrainers van aan-
gesloten verenigingen. Dit garan-
deert een hoog niveau van trainers 
en trainingen. Door deze ondersteu-
ning wil FC Utrecht het niveau bin-
nen de clubs handhaven dan wel 
verbeteren. Verder kunnen ernstig 

geblesseerde RAC-spelers op een 
sportspreekuur van FC Utrecht te-
recht om zich door de medische staf 
te laten behandelen. RAC-spelers 
hebben zodoende een uitstekende 
begeleiding en maken ook kans om 
bij de FC Utrecht-jeugdopleiding in 
te stromen. RAC-clubs zijn te her-
kennen aan een speciale plaquet-
te die bij de kantine is aangebracht.

Contactpersoon bij FC 
Utrecht en SV Hertha
Vanuit FC Utrecht werken diver-
se mensen aan RAC Talentontwik-
keling Midden-Nederland. Paul 
Voois is hoofd van de jeugdscou-
ting en coördineert de dagelijkse 
gang van zaken rondom de samen-
werking met de RAC-clubs. Leo Cle-
ment is namens SV Hertha de RAC 
talentontwikkeling coördinator naar 
FC Utrecht toe.



Informatie voor omwonenden 
‘Uithoorns Mooiste’- de loop
Regio -Zondag 25 januari organiseert atletiekvereniging AKU voor de 31e 
keer de jaarlijkse loop door Uithoorn en omstreken.  Het parcours over de 
langere afstanden is dit jaar grondig gewijzigd, aangezien de lopers dit jaar 
voor de eerste keer de N196 kunnen oversteken. Dat is prettig voor AKU en 
zeker voor de deelnemende lopers, omdat de parcoursen door Uithoorn en 
De Kwakel heel aantrekkelijk zijn geworden. De consequentie hiervan is wel 
dat een aantal wegen op de route voor korte of soms wat langere tijd af-
gesloten is, waardoor autobezitters soms omgeleid worden of korte tijd een 
weg niet op kunnen komen. Er zijn borden langs de weg geplaatst waarop 
informatie over de afsluitingen is aangegeven en via flyers wordt een aantal 
omwonenden geïnformeerd. Hieronder volgt een overzicht van de afsluitin-
gen en belemmeringen tijdens de loop.

Afsluitingen en belemmeringen op 25 januari
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaats sportpark afgesloten 
 van 10.00-13.00 u.
-  Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg afgesloten van 11.08–11.2u.
-  Poelweg tussen N196 en Randweg afgesloten van 11.00-11.35 u.
-  Noorddammerweg vanaf Randweg tot de Randhoornweg afgesloten 
 van 10.00–14.00 u.
-  De Noorddammerweg vanaf de Randhoornweg naar de Randweg is vrij. 
 Legmeer-West is tussen 10.00-13.00 u. via de Noorddammerweg bereikbaar 

en te verlaten.
-  N196 bij de kruising met de Poelweg afgesloten van 11.15–11.30 u.
-  N196 bij de kruising met de Noorddammerweg afgesloten van 11.04–11.11 u.
- N196 bij de rotonde bij de Faunalaan afgesloten van 11.09–11.30 u., 
 sluizen is mogelijk
- N196 bij de kruising Zijdelweg richting Mijdrecht afgesloten van 11.30–12.45 u.
- N196 bij de kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht afgesloten van 11.30–12.45 u.
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk v.v. afgesloten van 11.30–12.40 u.
 Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet tussen 11.40–12.30 u. 
 geen afsluiting maar wel verkeershinder bij oversteek Klipper.
- Klipper afgesloten van 11.40– 12.30 u.
- Amsteldijk-Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker geen afsluiting maar wel verkeers-

hinder van 11.30-12.30u. Verkeer van Grevelingen en Grote Wielen kunnen 
 tussen 11.30-12.30u. alleen via de Vrouwenakker de wijk verlaten.
- Amsteldijk-Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn afgesloten van 11.30-12.30 u.
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route verkeershinder van 11.30–12.10 u., 
 sluizen mogelijk
- Doorgang Steenwijkerveld naar N-Z-route afgesloten van 11.28–12.08 u.
- Doorgang Bezworenkerf naar N-Z-route afgesloten van 11.30-12.06
- N-Z-route niet te bereiken via Halfweg van 11.28-12.02 u.
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn afgesloten van 11.23–11.45 u.
- Vuurlijn van Mijnsherenweg naar Poelweg afgesloten van 11.15– 11.40 u.
- Vuurlijn van Poelweg naar Ringdijk v.v. afgesloten van 11.20– 11.40 u.
- Vuurlijn van Noorddammerweg naar Ringdijk v.v. afgesloten van 11.18–11.40 u.
- Noorddammerweg tussen Iepenlaan en Vuurlijn afgesloten van 11.18-11.40 u.
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg v.v. afgesloten van 11.00u–12.00 u.
-  Kruispunt Christinalaan Zijdelweg verkeershinder van 11.30–12.45 u., 
 sluizen wel mogelijk
 Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan v.v. afgesloten van 11.30–12.50 u.
 Faunalaan afgesloten van 11.00-13.00 u.

Nieuwveen Voetjes en Code 
Rood naar finale-avond dames
De Kwakel - Zaterdag 17 Januari 
is de tweede voorronde van de Da-
mes onder leiding van scheidsrech-
ters Ton en Ton. De eerste wedstrijd 
komt Code Rood met een coun-
ter op 0-1. Halverwege de wedstrijd 
komt Family uit een corner op 1-1. 
Na een splijtende dieptebal van Co-
de Rood klutst de bal via de kee-
per en verdediger in het eigen doel. 
Eindstand: 2-1 voor Code Rood. In 
de tweede wedstrijd komt Dames E1 
binnen de minuut al op 1-0. Dames 
E1 heeft het betere van het spel. 
Ondanks de vele reddingen van de 
keeper van Drama 3 wordt het toch 
nog 4-0. In de derde wedstrijd ma-
ken de Nieuwveen Voetjes hun fa-
vorietenrol waar en winnen eenvou-
dig met 3-0 van de Voetbalvrouwen. 
De tweede ronde begint met twee 
teams die allebei met een overwin-
ning gestart zijn: Code Rood – Da-
mes E1. Beide teams zijn aan elkaar 
gewaagd. De grootste kans is voor 
Code Rood, maar deze inzet ein-
digt op de paal. In de slotsecon-
des maakt Code Rood toch nog de 
winnende treffer: 1-0. In de volgen-
de wedstrijd heeft Nieuwveen Voet-
jes moeite om tot scoren te komen. 
Maar na de derde treffer gaat het 
hard. Eindstand: 0-7. De wedstrijd 
Voetbalvrouwen – Family lijkt span-
nend te worden, want Voetbalvrou-
wen komt na een 3-0 achterstand 
nog terug tot 3-2, maar daarna loopt 
Family snel uit naar 7-2. Code Rood 
weet in hun derde wedstrijd ein-
delijk het doelsaldo op te krikken. 
Drama 3 probeert het wel, maar is 
een maatje te klein: 7-0. De volgen-

de wedstrijd is voor Family belang-
rijk om uitzicht te houden op de vol-
gende ronde. Nieuwveen Voetjes 
wil in het kielzog blijven van Code 
Rood. Family begint goed, ze verzil-
veren echter maar 1 kans. Met nog 
vijf minuten op de klok komt Nieuw-
veen Voetjes op gelijke hoogte. En 
met een knappe schuiver in de ver-
re hoek wordt het zelfs 1-2. Fami-
ly geeft niet op en komt vlak voor 
tijd op de verdiende 2-2. Dames 
E1 en Voetbalvrouwen maken er 
een spannende wedstrijd van. Het 
wordt uiteindelijk 2-0 voor Dames 
E1.Nieuwveen Voetjes komt tegen 
Code Rood al snel op een 1-0 voor-
sprong. Code Rood krijgt geen grip 
op de wedstrijd en verliest zelfs met 
0-3. Het blijft spannend, want door 
deze uitslag zijn er nog 4 teams die 
uitzicht hebben op de finale avond. 
De wedstrijd om des keizers baard 
tussen Drama 3 en Voetbalvrouwen 
eindigt in 0-0. In de laatste wedstrijd 
van deze ronde wordt Dames E1 uit-
geschakeld en Family behoudt nog 
een theoretische kans op de finale 
avond.
Code Rood maakt in de laatste wed-
strijd tegen Voetbalvrouwen geen 
fout (4-1) en plaatst zich voor de fi-
nale. Nieuwveen Voetjes heeft aan 
een overwinning genoeg voor de 
eerste plaats. Ze winnen eenvoudig 
met 0-3 van Dames E1 en zijn daar-
mee de terechte winnaar van de 
avond. De laatste wedstrijd tussen 
Family en Drama 3 eindigt in 11-2.
De eindstand is: 1. Nieuwveen Voet-
jes – 13 pnt (+16), 2. Code Rood – 
12 pnt (+9), 3. Family – 10 pnt (+14)

‘t Startnest winnaar schaak-
toernooi voor basisscholen
Uithoorn - Op zondag 18 januari 
werd in het wijkcentrum aan de Bil-
derdijkhof het schoolschaak kam-
pioenschap voor de regio Amstel-
veen-Uithoorn en omstreken ge-
houden. Maar liefst 13 teams van 8 
verschillende scholen deden hier-
aan mee. De teams bestonden uit 
vier of vijf spelers, zodat het gezel-
lig druk was in het wijkcentrum met 
bijna 60 kinderen en vele ouders die 
vol belangstelling de verrichtingen 
van hun kinderen volgden.
Er kwamen dit jaar slechts twee 
teams uit Amstelveen (De Cirkel en 
Michiel de Ruyter), maar daar stond 
tegenover dat Badhoevedorp met 
twee teams van de Burgemeester 
Amersfoordt school en Kudelstaart 
met een team van de Antonius-
school voor het eerst meededen. 
Uithoorn was hofleverancier met 
drie teams van ‘t Startnest en even-
veel teams van Het Duet en daar-
naast nog teams van De Kwikstaart 
en De Springschans. Een flink aan-
tal deelnemers schaakt bij de jeugd-
afdeling van SV de Amstel, maar er 
waren dit jaar ook opvallend veel 
kinderen die niet bij een club scha-
ken en wel eens aan een schaak-
toernooi wilden meedoen.

Vorig jaar
Van de kampioen van vorig jaar 
(toen nog onder de naam De Re-
genboog) zijn drie spelers van het 
kampioensteam inmiddels naar het 
voortgezet onderwijs gegaan, dus 
zij kwamen (onder de nieuwe naam 
Het Duet) met een bijna geheel 
nieuw eerste team aan de start. Een 
duidelijke favoriet was op voorhand 
niet aan te wijzen, dus het beloofde 
een spannend toernooi te worden. 
Toch stak er één team boven de rest 
uit en dat was het eerste team van 

‘t Startnest. Kopman en eerste-bord 
speler bij dit team was Puck van 
Thienen, één van de grote talenten 
van SV de Amstel, die zijn team het 
goede voorbeeld gaf met een reeks 
knappe overwinningen. 

De overige spelers van dit team, 
Bjorn en Kjeld Losekoot, Ashwa-
ni Sethi en Pelle van Sijll bleken 
ook uitstekend in vorm te zijn en 
de eerste vijf wedstrijden werden 
dan ook allemaal overtuigend ge-
wonnen. Een gelijkspel in de zesde 
ronde was al genoeg voor de eer-
ste plaats, zodat de nederlaag in de 
laatste ronde tegen De Kwikstaart 
geen gevolgen meer had en ‘t Start-
nest zich het komende jaar de sterk-
ste schaakschool van Uithoorn en 
omstreken mag noemen!

Kwikstaart
De Kwikstaart kende een mati-
ge start, maar het team bestaan-
de uit Sem van de Ridder, Stijn Al-
kemade, Julius van den Eijnde en 
Jesper van Duuren moest kenne-
lijk even op gang komen want naar-
mate het toernooi vorderde gingen 
ze steeds beter spelen. De overwin-
ning op kampioen ‘t Startnest in de 
laatste ronde was goed voor een 
fraaie tweede plaats voor De Kwik-
staart. De derde plaats was voor het 
tweede team van de Burgemeester 
Amersfoordt school uit Badhoeve-
dorp waarin Amstel jeugdlid Wil-
helm Burger meespeelde. Zij bleven 
het team van De Springschans net 
een puntje voor. Het was al met al 
een gezellige schaakmiddag in Uit-
hoorn en de teams van ´t Startnest, 
de Kwikstaart en de Burgemeester 
Amersfoordt school mogen in maart 
om het kampioenschap van Amster-
dam en omstreken gaan spelen.

NK veldrijden Veldhoven
Uithoorn - Lorena Wiebes beet 
voor de UWTC de spits af op zater-
dag 10 januari tijdens het NK veld-
rijden in Veldhoven. Het parcours 
was zeer zwaar, modderig en de 
harde wind maakt het er ook niet 
gemakkelijk op. Lorena zette een 
goede prestatie neer op het NK. Ze 
lag tot halverwege de wedstrijd op 
een 3e plaats. Door een paar klei-
ne foutjes viel ze een paar plaatsen 
terug. Toch een mooie 5e plaats be-
haald!  Bij de masters 50+ behaal-
de Sjon vd Berg het beste resultaat 
voor UWTC. Sjon 29e en Rene Wie-
bes 41e. Het parcours werd gedu-
rende de wedstrijden zwaarder en 
zwaarder (lees modderiger) en het 
veldrijden werd steeds meer veldlo-
pen. De amateurs/sportklasse had-
den een immens deelnemersveld 
van bijna honderd veldrijders en 
het was ook buffelen voor de hel-
pers. Door de overvloedige mod-
der was het noodzakelijk om iedere 
ronde van fiets te wisselen. Bas de 
Bruin reed net buiten de top-10 met 
de 12e plaats, Luuk van Vliet 43e en 
Dennis Moolhuijsen 48e . Op zon-
dag waren de omstandigheden re-
delijk gelijk aan de vorige dag, al-
leen was het een paar graden fris-
ser. Bart de Veer had een matige 
start bij de junioren. Maar ronde na 
ronde werden er alleen maar ren-
ners ingehaald. Dit resulteerde in 
een 24e plaats voor Bart bij de ju-
nioren. Hierna was het de beurt aan 
de winnaar van de ACC, Tommy Ou-
de Elferink. Dan blijkt het niveau-
verschil tussen de ACC en de be-
loften renners bij het NK toch wel 
heel groot te zijn. Tommy reed voor 
wat hij waard was. Na ruim 20 mi-
nuten werd Tommy door de jury uit 
de wedstrijd gehaald omdat uitein-
delijke winnaar Stan Godrie bij hem 
in de buurt kwam. Voor Tommy een 
19e plaats. Joost SpringintVeld was 
de laatste UWTC renner die aan 
start kwam bij het NK. Joost ging 
van start tussen alle grote namen bij 
de elite renners. Op de broers Ma-
thieu en David van de Poel stond 
geen maat. En toen de achterstand 
van Joost op de broers van de Poel 
te groot werd haalde de jury hem uit 
de wedstrijd, maar Joost kan wel de 
14e plaats op zijn conto bijschrij-

ven. En voor de oplettende kijker 
was Joost even zichtbaar bij de kor-
te uitzending van Studio Sport over 
het NK veldrijden. Zaterdag 10 ja-
nuari was de laatste veldrit voor 
het komende NK voor de jeugd in 
Oosterhout. Als eerste was UWTC 
lid Siem van Smoorenburg aan de 
beurt in cat.1. Siem was goed ver-
trokken en zat in een groepje van 
drie achtervolgers op een koplo-
per. Al gauw schudde Siem zijn me-
devluchters af en ging alleen in de 
achtervolging. De koploper was niet 
meer te achterhalen, dus een twee-
de plaats was het hoogst haalbare. 
Een goede prestatie van Siem in een 
twaalfkoppig deelnemersveld. Daar-
na was het de beurt aan Mees van 
Smoorenburg in cat.4. Mees reed 
na een voorzichtige start een goe-
de wedstrijd en is op plaats 16 ge-
eindigd in een veld van 32 deelne-
mers die elkaar ook volgende week 
weer treffen bij het NK voor jeugd 
in Hapert. 

Uitslag De laatste wedstrijd van de 
clubcross competitie van UWTC is 
verreden op het fort van de Kwakel. 
40-: 1 Jeroen Breewel, 2 Menno van 
Capel, 3 Bart van Montfoort
40+: 1 Frans van Heeteren, 2 Maar-
ten de Jong, 3 Marcel Versteeg
8-9 jr: 1 Siem van Smoorenburg, 2 
Alec vd Mast, 3 Bo Versteeg
10-11 jr: 1 Mees van Smoorenburg, 
2 Joyce de Rijk
12-14 jr: 1 Flip van Walraven, 2 
Maarten vd Mast, 3 Sven Busker-
molen
De eindwinnaars van de clubcross-
competitie zijn geworden: Michael 
van Meerland, Marcel Versteeg, Es-
mee de Rijk, Joyce de Rijk en Flip 
van Walraven.

Fortcross 
Zondag 18 januari 2015 staat de 
fortcross op fort De Kwakel weer op 
het programma. Inschrijven vanaf 
09.30 uur. Inschrijfgeld jeugd 2 Eu-
ro, overig 3 euro. 10.30 uur: jeugd 
t/m 14 jaar (duur wedstrijd 20 min) 
11.15 uur: nieuwelingen / dames en 
recreanten (30 min) 12.00 uur: 40+ 
(40 min) 13.00 uur: 40- (45 min). 
Deelname is op eigen risico, val-
helm verplicht!

Jongste UWTC lid doet 
het goed bij NK veldrijden
Uithoorn - Voor UWTC deden de 
broers Siem en Mees van Smooren-
burg uit Leimuiden mee aan het NK 
veldrijden voor jeugd in Bladel. De 
7-jarige Siem had een rommelige 
start, maar wist dit later weer goed 
te maken. 
Met een klein verschil op zijn mede-
strijder pakte Siem de laatste podi-
umplaats in cat 1. Op je derde na-

tionale wedstrijd een derde plaats 
bij het NK pakken....dat is natuurlijk 
super knap! Bij Mees in cat 4 ston-
den 42 renners aan start. Mees had 
een goede start en wist nog een 
flink aantal plaatsen naar voren te 
schuiven. Resultaat voor Mees een 
mooie 16e plaats. De trotse ouders 
Smoorenburg hadden een zo een 
super weekend!

Taijiles in het KnA -Muziekgebouw
Uithoorn - De kunst van bewegen 
is Taiji, het is een traditionele Chi-
nese gezondheidssport en wordt te-
genwoordig overal ter wereld beoe-
fend. Het verbeterd de stabiliteit, de 
conditie en de mentale aspecten. 
De oefeningen worden rustig aan-
geleerd en iedereen kan de bewe-
geningen op zijn of haar niveau be-
oefenen. Ook voor mensen met een 
reumatische of andere chronische 
aandoening, is Taiji op een veilige 
en effectieve manier te leren. 

Tijdens de (gratis) proefles wordt 
meer informatie verstrekt en zal een 
demonstratie worden gegeven. Ge-
zamenlijk gaan we oefenen zodat 
u kunt ervaren hoe Taiji voelt en of 
het iets voor u is. Ontspanning, con-
centratie en een goed gevoel staan 
centraal bij Taiji, vooral ook het ple-
zier en de voldoening wanneer men 
de bewegingen onder de knie krijgt! 
Een prettige bijkomstigheid: er is 
weinig kans op blessures! Nieuws-
gierig geworden? Nadere informatie 

Uithoorn - Vanaf het terrein bij de 
Shumanflat is in de nacht van woens-
dag 14 op donderdag 15 januari 
een brommobiel gestolen. Het voer-
tuig is rood van kleur, van het merk 
Aixam en het kenteken is 10-DHJ-6. 
De brommobiel was goed afgesloten 

en door de eigenaar in het licht van 
een lantaarnpaal geparkeerd. Moge-
lijk zijn er inwoners die iets gezien of 
gehoord hebben. De uitlaat van de 
brommobiel is namelijk lek waardoor 
het voertuig veel herrie maakt. De po-
litie hoort het graag: 0900-8844.

Laptop uit auto gegrist
Uithoorn - Op donderdag 15 ja-
nuari is tussen tien voor twaalf en 
twaalf uur in de middag een com-
putertas met een laptop en een 
iPad uit een auto gegrist. De bewo-
ner van Zegge had zijn auto voor de 
deur van zijn huis geparkeerd. Op 
het moment van de diefstal was hij 
de boodschappen naar binnen aan 

het brengen. De bewoner heeft nog 
gezocht in de omgeving, maar de 
zwarte computertas met inhoud is 
niet meer aangetroffen. Ook is geen 
signalement bekend van de dader. 
Mogelijk zijn er bewoners die de-
ze snelle diefstal hebben gezien, zij 
worden verzocht contact op te ne-
men met de politie via 0900-8844.

Naar ziekenhuis na valpartij
Uithoorn - Op zondag 18 januari 
rond één uur in de middag is een 
75 jarige inwoonster ten val geko-
men in de Admiraal Tromplaan. Ge-
tuigen hebben de vrouw zien vallen, 
waarna ze hard begon te schreeu-

wen. De Uithoornse liep verwon-
dingen op aan haar gezicht en han-
den. Omdat ze verward overkwam, 
is de 75 jarige per ambulance ver-
voerd naar het ziekenhuis voor na-
der onderzoek.

Buitenlands geld uit huis weg
Uithoorn - In de avond van woens-
dag 14 op donderdag 15 januari is 
ingebroken in een woning aan de 
Wieger Bruinlaan. De dieven heb-
ben om binnen te komen het cilin-
derslot van de voordeur afgebroken. 

Het hele huis is doorzocht. De in-
brekers zijn er vandoor gegaan met 
een laptop en buitenlandse valuta. 
De inbraak heeft tussen half drie in 
de middag en half een in de nacht 
plaatsgevonden.

Playstation en televisie weg
Uithoorn - Afgelopen weekend is 
ingebroken in een woning aan de Jo-
han van Oldenbarneveldlaan. De in-
braak werd door de bewoner maan-
dagmorgen 19 januari ontdekt. Er 
zijn door de politie geen sporen van 

braak aangetroffen. Het hele huis is 
door de inbrekers overhoop gehaald. 
Er is kleding uit kasten getrokken en 
onder andere zijn de matrassen van 
de bedden gehaald. Gestolen zijn 
een televisie en een playstation.

Brommobiel gestolen

Help haar 
met protheses 
en revalidatie 

op lilianefonds.nl

 
21 januari 2015  •  Nieuwe Meerbode    15




	04_ED2_PAG03
	04_ED2_PAG04
	04_ED2_PAG05
	04_ED2_PAG07
	04_ED2_PAG09
	04_ED2_PAG11
	04_ED2_PAG13
	04_ED2_PAG16



