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KORT NIEUWS:

Warme Truiendag 
op OBS 

De Eendracht
Mijdrecht - Op vrijdag 10 fe-
bruari is het weer onze traditi-
onele ‘Warme Truiendag’! Ver-
warmingen staan allemaal 
laag, dikke truien en vesten 
aan, mutsen, sjaals en hand-
schoenen. Deze morgen kwam 
RTV Utrecht ook even langs 
voor een ‘live’ radioverslag van 
het begin van de morgen en la-
ter kwam er ook nog een ca-
meraploeg naar groep 7! Terwijl 
wij bezig waren met ‘doen-als-
of-we-druk-werken’ kwam er 
ook nog warme chocomelk... 
Tot slot nog even lekker warm 
dansen op een stevig rocknum-
mer en onze wangen gloeien 
weer. Wat een geweldige, ge-
zellige Warme Truiendag!
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Openingstijden:
Maandag 16.00 - 20.00 uur 

Dinsdag t/m zondag
16.00 - 21.30 uur

Molmlaan 12  •  Wilnis
Tel. 0297-282316

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

• Centrale verwarming
• Airconditioning
• Reinigen ventilatiekanalen
• Zonneboilers
• Elektrapanelen
• Service-abonnementen
• Huren All-in v.a. € 25,- p. mnd.

www.vderwilt.nl

Prachtig mooi wit weekend
De Ronde Venen - Misschien dat 
het voor de verkeersdeelnemers niet 
altijd prettig is en voor de glibberen-
de voetgangers op de besneeuwde 

gladde stoepen ook niet, maar voor 
een heel groot deel van de men-
sen is het toch altijd weer een feest 
als de wereld wit kleurt. De natuur 

is schitterend en kinderen (ook ze-
ker ook ouderen) hebben de plezier. 
Voor meer mooie winterse plaatjes 
zie elders in deze krant. 

De Ronde Venen - Het was een 
bijzondere commissie Inwonersza-
ken en Samenleving van 6 februa-
ri. Daar waar de coalitie waarschijn-
lijk de stukken niet had gelezen en 
akkoord ging met alles wat wethou-
der Goldhoorn zei, was de opposi-
tie overduidelijk niet tevreden. Ook 
de insprekers hadden geen goed 
woord over voor de gang van zaken. 
Het gaat allemaal over het besluit 
om een Transformatieplan te ma-
ken met als doel het opheffen van 
Pauw Bedrijven. Er ligt een waslijst 
van kritische stukken over het be-
sluit Pauw Bedrijven op te heffen. 
Twee rapporten van deskundigen, 
een brief waarin ondernemers aan-
geven de expertise en begeleiding 

van Pauw Bedrijven niet te kunnen 
missen, het Participatieplatform dat 
vraagtekens bij de nieuwe uitvoe-
ring zet, ruim 5000 handtekeningen 
van bezorgde inwoners en een zeer 
kritische houding van de Onderne-
mingsraad. 

De wethouder ging hier allemaal 
aan voorbij en zei letterlijk dat het 
zogenoemde ‘Regiemodel’ (lokale 
ambtenaren gaan alle taken uitvoe-
ren om mensen aan het werk te hel-
pen en begeleiden) is: ”Wat wij met 
z’n allen willen”. Dat veel raadsle-
den het hier niet mee eens zijn, was 
aan de wethouder voorbijgegaan. 
Raadslid Doorn (D66) had het over 
cirkelredeneringen. Wel wethouder 

Goldhoorn is hier een meester in: 
“Het regiemodel komt voort uit on-
ze visie. Onze visie is om de werk-
zaamheden lokaal te gaan doen, en 
dat is het regiemodel”. En: “Wij voe-
ren een Transformatieplan uit om tot 
de beste oplossing te komen, en de 
beste oplossing is het regiemodel. 
Dus onderzoeken we in een Trans-
formatieplan het Regiemodel”.

Moeite
Een groot deel van de discus-
sie ging over het besluit dat voor-
lag. CU/SGP, Lijst8 Kernen, D66 
en PvdA-GroenLinks-LokaalSociaal 
hadden hier duidelijk moeite mee. 

Vervolg elders in deze krant.

Wethouder Goldhoorn gaat 
door met opheffen Pauw

Amstelhoek - Een van de gegron-
de bezwaren van de ontvankelijke 
partijen die de bezwarencommissie 
in het kader van het verkeersbesluit 
onder de aandacht van het college 
bracht, was dat van de herinrichting 
van de huidige met verkeerslichten 
beveiligde kruising bij de Piet Hein-
laan in Amstelhoek. Dat gaat ge-
beuren zodra de nieuwe rotonde 
tussen het Esso tankstation en het 
Fort Amstelhoek vanaf april dit jaar 
gerealiseerd gaat worden. Volgens 
de bezwaarmakers – verwoord in 
hun bezwaar door de commissie - 
zou het zou beter zijn geweest als 
het college van B&W in Uithoorn 
even had afgewacht wat voor effect 
dit zal hebben op het doorgaande 
verkeer via de (nu nog) Mijdrechtse 
Zuwe en de Prinses Irenebrug. De 
intensiteit zal waarschijnlijk duide-
lijk minder worden gelet op de ma-

nier waarop de verbouwing van de 
kruising ter hand zal worden geno-
men. Het daaraan gekoppelde ge-
volg is dat het Verkeersbesluit aan 
de Uithoornse kant van de Irene-
brug waarschijnlijk niet zo strikt 
hoeft te worden toegepast.

Laatste onderdeel van het pro-
ject Omlegging N201 is deze aan-
sluiting die nog gerealiseerd gaat 
worden. Na oplevering zal het ge-
bied tussen de rotonde en de Prin-
ses Irenebrug als een 30 km zone 
worden ingericht. Behalve de ro-
tonde en de aansluiting van de di-
verse wegen zal en passant ook het 
huidige kruispunt Mijdrechtse Zu-
we/Piet Heinlaan verkleind en sterk 
vereenvoudigd worden. Voorts 
wordt de vormgeving in overeen-
stemming gebracht met de nieu-
we functie. Hoe de woonwijk met 

de straten op de nieuwe situatie 
zal worden aangesloten is nu nog 
niet bekend. Wel dat door de nieu-
we inrichting de weg onaantrekke-
lijk zal worden voor doorgaand ver-
keer richting Prinses Irenebrug v.v. 
Volgens ingewijden zal dat onge-
twijfeld leiden tot aanzienlijk min-
der autoverkeer waardoor de ver-
keersveiligheid en de leefbaarheid 
in Amstelhoek en daarmee ook in 
het dorpscentrum van Uithoorn fors 
zal verbeteren. Maar het college 
van B&W van Uithoorn wil(de) daar 
waarschijnlijk niet op wachten en 
heeft het bezwaar als zodanig niet 
meegewogen in haar beslissing. 
Dit tot frustratie van de bezwaren-
commissie die in haar betoog op-
merkte dat het Verkeersbesluit van 
B&W onvoldoende zorgvuldig c.q. 
gebrekkig tot stand is gekomen en 
onvoldoende is gemotiveerd.

Aangepaste kruising Piet 
Heinlaan met vertragend effect

De huidige kruising bij de Piet Heinlaan krijgt een sterk vereenvoudigde functie

Mijdrecht – De offi cier van justi-
tie heeft 6 jaar celstraf en TBS met 
dwangverpleging geëist tegen een 
70-jarige R.v.d.V. uit De Rode Venen 
voor poging doodslag. De man pro-
beerde vorig jaar juli in Mijdrecht 
zijn echtgenote met een broekriem 
te wurgen omdat zij van de man wil-
de scheiden. De verdachte zegt zelf 
zich de gebeurtenis niet meer te 
kunnen herinneren, de offi cier van 
justitie gelooft geen woord van ´het 
geveinsde geheugenverlies´. Naast 
de celstraf wil de openbaar aankla-
ger dat de man zijn vrouw ongeveer 
9.000 euro schadevergoeding be-
taald.
,,Hij voelde zelfs nog aan haar hoofd 
om te checken of ze nog leefde”. 
De offi cier van justitie is er zeker 
van dat de verdachte zich bewust 
was van wat hij op 9 juli vorig jaar 
in Mijdrecht had gedaan. Namelijk 
zijn vrouw in blinde woede op de 
Energieweg in Mijdrecht proberen 
te wurgen. Toen hij in paniek op de 
vlucht sloeg, bleek zijn vrouw nog in 
leven. Een buurtbewoner vond haar 
rond 5.00 uur bewusteloos op straat 
en schakelde de politie. 
De verdachte schudt zijn hoofd. Hij 
vindt het moeilijk te moeten horen 

wat er met zijn vrouw die zaterdag-
ochtend is gebeurd. Zijn vrouw die 
hij 7 jaar geleden eeuwige trouw 
beloofde en waarvan hij zielsveel 
hield. Om er achter te komen wat 
er volgens de verdachte is gebeurd, 
gaat de rechtbank donderdagoch-
tend met hem terug in de tijd. Naar 
de dagen voorafgaande aan het de-
lict.
 
Scheiden
De vrouw had hem die week ver-
teld dat zij van hem wilde scheiden. 
Het nieuws viel de verdachte rauw 
op zijn dak. Toen ze hem ook nog 
vertelde dat zij een tijdelijke wo-
ning in Mijdrecht had, raakte hij 
in paniek. Wanhopig probeerde hij 
zijn vrouw te spreken, maar in zijn 
ogen ontliep zij hem. ,,Normaal heb 
ik een kort lontje. Deze keer bleef 
ik beangstigend rustig``, aldus de 
verdachte. Hij vertrouwde het niet, 
bang dat hij zichzelf of haar iets zou 
aandoen, nam hij in overleg met zijn 
dochter op 8 juli contact op met zijn 
huisarts. Deze schreef hem kalme-
ringspillen voor en stuurde de man 
daarop naar huis. 

Vervolg elders in deze krant.

Echtgenoot hoort celstraf en TBS 
eisen voor poging doodslag

Mijdrecht - Leerkrachten van ba-
sisscholen uit De Ronde Venen, Uit-
hoorn en Nieuwkoop waren don-
derdag 9 februari te gast bij Wal-
raven in Mijdrecht. Ze kregen een 
rondleiding door de fabriek en na-
men de materialen in ontvangst 
voor de tweede knikkerbaanwed-
strijd van TechNet Amstel & Venen. 
‘Ik rijd hier regelmatig langs maar 
heb nooit geweten dat hier zoveel 
machines beugels maken’ aldus 
een van de leerkrachten. ‘Nu heb 
ik ideeën genoeg voor de tweede 
knikkerbaanwedstrijd’. Het bedrijfs-
bezoek voor leerkrachten is een van 
de activiteiten die TechNet Amstel 
& Venen dit jaar organiseert om te 
laten zien en ervaren hoe boeiend 
techniek is en welke mooie kansen 
er zijn op een baan in de techniek. 

Boeiende techniekactiviteiten
Om jongeren en hun leerkrachten te 

enthousiasmeren gaat TechNet Am-
stel & Venen door met het organi-
seren van boeiende techniekactivi-
teiten. Gestart is met het bedrijfs-
bezoek voor leerkrachten en het 
uitschrijven van de tweede knik-
kerbaanwedstrijd. Deze keer is de 
opdracht: Bouw met afvalmateri-
aal een spectaculaire knikkerbaan. 
Dertien basisscholen gaan deze uit-
daging aan. In mei mogen zij hun 
knikkerbanen presenteren aan een 
deskundige jury. De drie beste klas-
sen winnen een Techniek Experien-
ce met de hele klas! Net als hun 
leerkrachten gaan zij dan op bezoek 
bij een technisch bedrijf in de regio.
Daarnaast worden nieuwe tech-
niekactiviteiten ontwikkeld voor de 
middelbare scholen en op 7, 8 en 9 
november 2017 is er weer een Tech-
niek Driedaagse! Meer informatie 
vindt u op www.technetamstelen-
venen.nl

Leerkrachten bezoeken Walraven
‘Nu heb ik ideeën genoeg voor 
de tweede knikkerbaanwedstrijd’

Vinkeveen - Op woensdagochtend 
22 februari a.s. is het extra leuk voor 
peuters om boodschappen te doen in 
Jumbo Vinkeveen. In het kader van de 
actie “Vul de kas”gaat groep 8 van ba-
sisschool de Schakel voorlezen aan de 
peuters van winkelende klanten. Met 
deze actie wint de Schakel een Gou-

den Voucher t.w.v. 50 euro. Dat bedrag 
wordt bijgeschreven bij de verdere op-
brengst van de actie, die o.a. gebruikt 
wordt om de schoolbibliotheek aan te 
vullen. De voorleesactie vindt plaats 
van 08.45-12.00 uur. Als voorleesboek 
is gekozen voor prentenboek van het 
jaar “De kleine walvis.” 

De Schakel leest voor in de Jumbo



Wilnis - Gedurende twee weken 
stond het Kids College in het te-
ken van de schilderkunst. Maar 
liefst vier wereldberoemde schilders 
kwamen tijdens de opening van het 
kunstproject persoonlijk langs om 
de kinderen te vertellen over hun le-
ven en hun werk.
In de dagen die volgden zijn de kin-
deren zelf aan de slag gegaan. Het 
ene na het andere schilderij zag 
het levenslicht. Kids College leek 

wel een kunstacademie! De school 
kwam vol te hangen met werken 
van Vincent van Gogh, Piet Mond-
riaan, Pablo Picasso en Keith Ha-
ring. Afgelopen donderdag was er 
een museum-inloopavond. Familie 
en vrienden konden het gemaak-
te werk bewonderen en gingen ook 
zelf aan de slag met kwast en pen-
seel. Een prachtige afsluiting van 
twee mooie kunstweken op Kids 
College!

De Ronde Venen – Op woensdag-
middag 22 februari (vakantie in Ab-
coude & Baambrugge) en maan-
dagmiddag 27 februari (vakantie in 
de rest van De Ronde Venen) kun je 
bij NME-Centrum De Woudreus op 
WoudReuzen Speuravontuur! Tus-
sen 14.00 en 16.00 uur kun je bin-
nenlopen. Je krijgt een speurtas met 
opdrachtkaarten en attributen mee 
om op speurtocht te gaan in onze 
tuin en het Speelwoud. Je verzamelt 
ondertussen ook spullen die je bin-
nen nodig hebt om de opdrachten 
af te maken. Je gaat op zoek naar 
kleuren, bezoekt de miniwereld, 
bouwt een hut, brouwt WoudWoe-
zelsoep, verzamelt materiaal voor 
een nesthanger en nog veel meer. 
Natuurlijk hebben we ook een lek-
ker vuurtje branden. Lukt het je om 
de hele puzzel op te lossen? Lever 
dan je oplossing in en wie weet win 
jij een speciale prijs. Omdat we 25 
jaar bestaan, verloten we namelijk 
een kinderfeestje op de Woudreus 
onder alle goede oplossingen.
Heb je (iemand met) een smartp-
hone mee? Download dan alvast de 
(gratis) app Turfhunt in Playstore of 
iTunes. Je kunt natuurlijk ook zon-
der smartphone mee doen. 
Waar: NME-Centrum de Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a Wilnis
Wanneer: woensdagmiddag 22 en 
maandagmiddag 27 februari van 
14-16 uur
Voor wie: kinderen van 4-11 jaar 

(jongeren broertjes/zusjes zijn on-
der begeleiding ook (gratis) wel-
kom). Voor kinderen tot 9 jaar is het 
wenselijk dat er een volwassen be-
geleider mee komt, kinderen vanaf 9 
jaar kunnen zelfstandig aan de slag. 
Kosten: 5,- euro per middag per 
kind. Meer informatie: www.de-
woudreus.nl onder de knop activi-
teiten. Aanmelden is niet nodig.

25 jaar 
2017 is een jubileumjaar voor De 
Woudreus. NME De Ronde Venen 
begonnen (na een korte tijd op het 
gemeentehuis) met het uitlenen van 
leskisten vanuit een oude boerderij 
aan de Veenweg. Al snel kwamen er 
ook kinderen - al dan niet in klas-
sikaal verband - op bezoek en or-
ganiseerden we steeds meer activi-
teiten. Tegenwoordig vanuit het hui-
dige NME-Centrum, De Woudreus. 
We gaan ervoor zorgen dat dit jaar 
een feestje wordt! Alvast een tipje 
van de sluier:
–  voorstelling Boswachter Beer 

voor groep 1 t/m 4 onder school-
tijd en in het weekend voor ge-
zinnen met kinderen van 2 -7 
jaar;

–  op excursie met de Polderwach-
ter voor groep 5 t/m 8;

–  workshops voor medewerkers 
van de kinderopvang en leer-
krachten basisonderwijs;

–  een groots Oogstfeest voor ie-
dereen;

–  en natuurlijk sluiten we het jaar 
af met een groot feest voor on-
ze vrijwilligers, want zonder vrij-
willigers geen activiteiten op De 
Woudreus!

Volg ons op facebook en twitter (@
NMEDeWoudreus) om op de hoog-
te te blijven. Ook een bijdrage (fi-
nancieel of in natura) leveren aan 
ons feestjaar? Neem dan contact op 
met de Stichting Vrienden van 
NME-centrum De Woudreus. Meer 
informatie is te vinden op www.de-
woudreus.nl
NME-Centrum De Woudreus staat 
aan de rand van het Speelwoud, 
achter dorpshuis De Willisstee in 
Wilnis. Parkeren kan voor of achter 
De Willisstee. 
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
weekend, feestdagen en voor 
werkdagen van 17.00-08.00 u.

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:
Apotheek Woerden
Rubensstraat 54, Open: ma t/m 
vr. 17.30-22.00 u.; za en zo. 
10.00-22.00 u.

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Open: 22.00-08.00 u.

ZORG & ZWANGERSCHAP
Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Maatschap. Verloskundigen 
‘De Ronde Venen’. 7 dagen 
per week, 24 uur per dag 
mobiel bereikbaar voor 
bevallingen en spoedgevallen 
op 06-47556371, www.
verloskundigenderondevenen.nl

STICHTING 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, 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 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-285371 
Drs. J.M.M. Simons klin.

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Dubloen 36 Mijdrecht 
R. Rap, 0297-286436

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.
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Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL

Voorjaarsvakantie 
WoudReuzen Speuravontuur

Groep 4 Hoflandschool 
op bakkerijbezoek
Mijdrecht - Vorige week in de vroe-
ge morgen, zijn de leerlingen van 
groep 4 van de De Hoflandschool 
op bezoek geweest bij Bakkerij de 
Kruijf in Zevenhoven. Broodbakker 
Gert-Jan heeft de kinderen verteld 
over de bakkerij, en over de pro-

ducten die gemaakt worden. Ook 
mochten de kinderen zelf aan de 
slag met broodjesdeeg. Ze hebben 
hun inspiratie alle kanten op laten 
vliegen, met een mooi eindresultaat 
die ze lekker mee naar huis moch-
ten nemen.

De Schakel sluit project 
“kerk en school” af
Vinkeveen - De afgelopen twee 
weken hebben de leerlingen van 
basisschool de Schakel gewerkt aan 
het project “kerk en school”, met 
als thema “Wie is Jezus?”. Op zon-
dag 13 februari is het project afge-
sloten met een goedbezochte Kerk-
Schooldienst in de Protestantse ker-
ken in Vinkeveen. Deze jaarlijkse te-
rugkerende dienst is speciaal af-
gestemd op schoolgaande kinde-
ren. De knutselwerkjes die tijdens 
het project op school zijn gemaakt, 
waren in en rond de kerken te be-
wonderen. Doel van het project was 
samen met de kinderen na te den-
ken over wat de verhalen in de Bij-
bel ons allemaal te vertellen heb-
ben. Naast het vertellen en uitleg-
gen van verhalen is er veel geknut-
seld rond het thema. De Schakel 
heeft een open karakter, wat bete-
kent dat er ook veel leerlingen op 
school zijn die minder goed bekend 
zijn met het reilen en zeilen in de 
kerk. Als onderdeel van het thema 
hebben daarom de plaatselijke do-
minees een bezoek gebracht aan 
alle groepen. De kinderen mochten 
zelf vragen stellen, want wat doet 

een dominee eigenlijk precies en 
hoe word je dominee? De Schakel 
schenkt als protestants-christelijke 
basisschool veel aandacht aan het 
christelijke geloof. 
Dat uit zich niet alleen in de dag-
opening in de klas, de viering van 
christelijke feestdagen en het jaar-
lijkse project rond de Kerk-School-
dienst. Belangrijk is de onderlig-
gende boodschap die doorgevoerd 
wordt in de visie en werkwijze van 
de Schakel. “De persoonlijk aan-
dacht en zorg voor elke leerling is 
daar een mooi voorbeeld van,” al-
dus Petra Eindhoven, directeur van 
de school. “Ieder kind is uniek en 
heeft eigen mogelijkheden. Oog 
hebben voor individuele talenten 
staat hoog in het vaandel. Maar het 
gaat bijvoorbeeld ook om het stimu-
leren van gewenst gedrag, kinderen 
aanmoedigen om elkaar te helpen 
en iedereen gelijkwaardig te bena-
deren. We vinden het heel belang-
rijk om dit onze leerlingen mee te 
geven. Het open karakter van onze 
school draagt daaraan bij: iedereen 
is welkom, door de mix van kinderen 
leren we juist van elkaar!”

Jaarvergadering Passage
Vinkeveen – 21 februari heeft Pas-
sage Vinkeveen en Waverveen haar 
70ste jaarvergadering. Voor de pau-
ze is het huishoudelijk gedeelte met 
zingen, gebed en de meditatie. Na 
de pauze komt Ds. Marieke Mei-
ring-Snijder uit Woerden vertellen 
over het luchthavenpastoraat op 
Schiphol. Dagelijks komen er veel 

passagiers op Schiphol. Daar zijn 
ook mensen met zorgen en proble-
men bij. Het luchthavenpastoraat 
biedt hieraan waar mogelijk pasto-
rale en geestelijke hulp. De avond 
begint om 19.30 uur in gebouw 
Maranatha, Herenweg 205. En zoals 
altijd zijn gasten natuurlijk van har-
te welkom.

Kunst op Kids College

Nog tijd voor of zin in 
een cursus?
De Ronde Venen - Cursus 16, 
Mindfulness training (4 vrijdagen 
van 19.30-21.00 uur, 10-17-24-31 
maart) We gaan actief oefenen met 
mindfulness. Aan het eind van de 
cursus weet je wat mindfulness in-
houd en kan je het zelfstandig uit-
voeren. Mindfulness is stress re-
ducerend en gezondheid bevorde-
rend. Deze cursus is ook interessant 
voor mensen die al bekend zijn met 
mindfulness. 
Cursus 17, Punchen is schilderen 
met wol (1 dinsdag van 14.00-16.30 
uur, 14 maart)
Er zijn verschillende manieren om 
met punchen aan de slag te gaan. 

- Met een viltnaald, een stukje 
schuimrubber en wol
- Met een punchnaald op bestaan-
de stof. In deze workshop gaan we 
hiermee werken. We verkennen de 
2 technieken van het punchen. Vilt-
naalden, schuimrubber en wol zo-
wel als punchnaalden en stof zul-
len beschikbaar zijn, zodat men di-
rect aan de slag kan gaan. Als toe-
passing is het leuk op kussens, ves-
ten, truien enz. 
Cursus 18, Rondleiding Looije Ho-
ningtomaten, (1 dinsdag van 10:30-
12:00 uur, 14 maart)
Wij gaan het familiebedrijf van 
Looije tomaten bezoeken, dat is ge-

Repaircafe Vinkeveen 
weer open
Vinkeveen - Het Repair Café Vin-
keveen (Tuinderslaantje 1) is a.s. 
maandagochtend weer open van-
af 09.30 uur. Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig (met gereed-
schap, naaimachine etc.) die voor u 
gratis reparaties doen van de door 
u meegebrachte kapotte spullen of 
kleding. U kunt meekijken en terwijl 
u wacht is er een (gratis) kopje kof-
fie en thee.
Het Repair Café wil laten zien dat 
repareren leuk is, en vaak heel 
makkelijk. Kom het ook eens pro-
beren, de koffie/thee staat voor u 
klaar! Bij het Repair Café Vinke-
veen kunt u terecht voor allerlei re-
paraties zoals bijvoorbeeld: kleding 
(knopen aanzetten, ritssluitingen 

maken, broeken korter maken, ka-
potte zoom, ellebooglapjes op jas 
zetten), naaiklussen aan handtas-
sen, tafelkleden, sierkussens, knuf-
felbeesten etc. Maar ook kleine 
elektrische apparaten, zoals brood-
roosters, staafmixers, lampjes, stof-
zuigers, boormachine, computerap-
paratuur zoals software aanpassin-
gen aan PC, laptop, iPad, TomTom - 
(niet al te grote) stoelen en krukjes, 
maar ook poppenmeubilair, foto-
lijstjes en houten speelgoed, porse-
lein, aardewerk lijmen of een gebar-
sten stofzuigerslang maken en wat 
u verder tegenkomt dat kapot is en 
u eigenlijk gerepareerd wil hebben. 
Ze zijn maandag open van 09.30 tot 
12.30 uur.

start in 1946 in Naaldwijk. Het be-
drijf in Burgerveen is in 2011 langs 
de A4 verrezen. De teelt is volledig 
gericht op smaak en er wordt op 
een veilige manier gewerkt. Het be-
drijf wordt in harmonie met de om-
geving en het milieu gevoerd. Het 
resultaat, de prachtige honingto-
maatjes in de zwarte verpakking, 
heb je vast wel eens in de win-
kels gezien. Deze honingtomaat-
jes hebben in 2013 de prijs gekre-
gen van beste tomaat in Nederland. 
Maar wat je niet weet is wat er al-
lemaal moet gebeuren voordat ze in 
de winkel liggen. Je wordt ontvan-
gen met koffie/thee en daarna krijg 
je een film te zien en ga je de kas-
sen in.
Cursus 19, Basis Chinese genees-

kunde (5 woensdagen van 20:00-
22:00 uur, 15-22-29 maart- 5-12 
april)
In 5 avonden worden de basisprin-
cipes en de filosofie van Chinese 
geneeskunde besproken. - Hoe is 
Chinese geneeskunde ontstaan? - 
Wat is yin en yang en hoe vertaalt 
zich dit in de Chinese geneeskun-
de? - Wat zijn de 5 elementen in de 
Chinese geneeskunde? - Wat zijn 
meridianen en hoe werken deze sa-
men met de organen? - Chinese ge-
neeskunde als aanvulling op onze 
gezondheid. 

Alle informatie over de cursussen 
en inschrijven vindt u op de web-
site www.cursusproject.nl/rondeve-
nen.htm
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MusicKidz 
live show
Mijdrecht - Ze zijn er klaar voor, Jill, 
Joelle, Romy, Hugo, Lucas en Chris. 
Deze VIOS MusicKidz van seizoen 
2016-2017 laten op 17 februari van-
af 19.00 uur van zich horen in club-
gebouw De Notenkraker aan de 
Windmolen 77, Mijdrecht.
Afgelopen vrijdag werden tijdens 
de laatste les voor het live optreden, 
nog even wat laatste puntjes op de 
i gezet. De opkomst, de optredens, 
het blaas- en slagwerk, alles werd 
nog even geoefend. En, we mogen 
stellen dat ze er klaar voor zijn. Dus 
dat wordt vrijdagavond vanaf 19.00 
uur genieten bij VIOS.
Jij bent toch ook van de partij? De 
toegang is gratis, maar vol is vol..!
Voor meer informatie over VIOS ga 
je naar www.vios-mijdrecht.nl. De 
gratis VIOS MusicKidz is mogelijk 
door de tomeloze inzet van vele vrij-
willigers en subsidie van gemeente 
De Ronde Venen.

Stichting Thuis Sterven dringend toe 
aan uitbreiding bestuur
De Ronde Venen - Afscheid moe-
ten nemen van het leven. Iedereen 
krijgt er vroeg of laat mee te ma-
ken. En bijna iedereen wil dat het 
liefste thuis, met alle dierbaren om 
zich heen. Voor zover mogelijk ne-
men naasten dan de zorg op zich. 
Geen gemakkelijke taak en het is 
dan ook lang niet zeker dat men 
die zorg ook tot het einde kan vol-

houden. Sinds de veranderingen in 
de zorg wordt er van uitgegaan dat 
er naast familie en bekenden ook 
meer beroep gedaan wordt op vrij-
willigers. In het gebied van Stichtse 
Vecht en De Ronde Venen zijn die 
er ook. Al sinds eind negentiger ja-
ren is hier de Stichting Vrijwilligers-
zorg Thuis Sterven actief. De stich-
ting beschikt over een groot aantal 

goed opgeleide vrijwilligers die de 
taak van de mantelzorger even kun-
nen overnemen zodat deze de gele-
genheid krijgt zich wat te ontspan-
nen, boodschappen te doen of een 
nacht zonder onderbreking te sla-
pen. Voor de organisatie van deze 
hulp en de begeleiding van de vrij-
willigers zijn er twee coördinatoren 
in dienst. Ook Thuis Sterven wordt 

geconfronteerd met de gevolgen 
van de wijzigingen in de zorg. Niet 
alleen in de vraag, maar ook bij de 
vele andere zaken die daaromheen 
moeten worden geregeld. Een aan-
dachtsveld dat daardoor in de knel 
is geraakt, is dat van PR en fond-
senwerving. Er is dan ook dringend 
behoefte aan een bestuurslid die 
dit wil aanpakken. Voor meer info 
over deze functie of eventuele an-
dere mogelijkheden kunt u contact 
opnemen met drs. Ellen Boeringa. 
Tel. 06-50255982 of via e-mail stich-
ting@thuissterven.info. Info over de 
stichting: www.thuissterven.info.

5.055 handtekeningen overhandigd 
aan bestuur PAUW Bedrijven!

De Ronde Venen - Woensdagmid-
dag 8 februari is de petitie ‘PAUW 

Bedrijven moet blijven’ overhan-
digd aan het bestuur van de sociale 

werkvoorziening PAUW Bedrijven. 
Wethouder van Beukering uit IJssel-
stein nam als voorzitter van het be-
stuur de petitie in ontvangst.
De petitie is maar liefst 5.055 keer 
ondertekend. Meer dan de helft 
(3052) van deze ondertekeningen 
kwamen binnen op papier. 
De petitie ‘PAUW Bedrijven moet 
blijven’ is een initiatief van de frac-
tie van PvdA-GroenLinks-LokaalSo-
ciaal in De Ronde Venen.
De petitie is gestart toen bleek 
dat een meerderheid van het be-
stuur van PAUW Bedrijven de so-
ciale werkvoorziening op wilde hef-
fen en dit zelf wilde gaan organise-
ren. Het bestuur van PAUW Bedrij-
ven bestaat uit de wethouders van 
de zes gemeenten die eigenaar zijn 
van PAUW.

Opheffing voorkomen
De petitie roept de zes gemeenten 
op om de opheffing van PAUW Be-

drijven te voorkomen en samen met 
PAUW Bedrijven op zoek te gaan 
naar een duurzame oplossing om 
iedereen aan het werk te houden. 
De gemeenteraden moeten de uit-
eindelijke beslissing nemen en in-
middels hebben de gemeenteraden 
van Stichtse Vecht en IJsselstein via 
moties al aangegeven om oplossin-
gen met behoud van PAUW Bedrij-
ven verder te willen onderzoeken. 
In de gemeenten De Ronde Venen, 
Lopik, Nieuwegein en Vianen is dat 
besluit nog niet genomen. 
Raadslid Pieter Kroon (PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal): “Voor ons is 
het het belangrijkste dat de werk-
gelegenheid voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt behou-
den blijft.
Daarvoor is expertise en infrastruc-
tuur nodig en die heeft PAUW Be-
drijven. De gemeente heeft die ken-
nis, ervaring en infrastructuur niet. 
Wij hopen dan ook dat de stem van 
zoveel inwoners voldoende reden is 
voor de gemeenteraden om serieus 
te gaan kijken naar alternatieven 
waarbij PAUW Bedrijven kan blijven 
bestaan. Dat zal in ieder geval on-
ze inzet zijn!”

Wethouder Goldhoorn gaat 
door met opheffen Pauw
Vervolg van de voorpagina.

Terwijl de wethouder keer op keer 
herhaalde dat het Transformatieplan 
nog alle kanten op kon gaan, bleek 
uit zijn woorden dat dit niet zo was. 
Letterlijk zei hij: “Wij gaan voor op-
heffing van de huidige Pauw”. Hier 
werd hij ‘gered’ door Borgstede 
(CDA) die de wethouder snel vroeg 
of hij niet iets anders bedoelde. 
Borgstede, die op andere momen-
ten zegt voor de inwoners op te ko-
men, volgde Goldhoorn in al zijn be-
weringen. Net als Welter (VVD) die 
“heel veel moeite had met het voor-

stel” maar toch akkoord gaat. Het 
lijkt erop dat CDA, VVD en RVB het 
beschermen van wethouder Gold-
hoorn belangrijker vinden dan het 
luisteren naar de inwoners. 

Goochelt
Goldhoorn gebruikte geen onder-
bouwingen voor zijn betoog, maar 
bleef hangen in algemeenheden. 
Ook goochelt hij met cijfers. Terwijl 
het duidelijk is dat er werk gezocht 
moet worden voor bijna 500 mensen 
en 26 ‘nieuwe WSW-ers (‘Doelgroe-
pers’ in vakjargon) heeft de wethou-
der het over 9 mensen die nog werk 

zoeken. Terwijl de rapporten aan-
geven dat er veel mensen niet aan 
het werk zullen komen als er voor 
het Regiemodel gekozen wordt en 
ook de bedrijven aangeven dat zon-
der Pauw bedrijven zij niet zoveel 
mensen een baan te kunnen geven, 
gaat de wethouder ervan uit dat dit 
wel gaat lukken. Waar hij dit op ba-
seert is onduidelijk. Het zou moe-
ten gebeuren door “aansluiting bij 
de leefwereld van inwoners”. Ook 
‘jokte’ hij over zaken. Zo beweerde 
hij dat Pauw Bedrijven geweigerd 
heeft dagbesteding toe te voegen 
aan de taken, terwijl dat wel dege-

lijk een onderdeel is van het aanbod 
van Pauw. Ook zijn reactie richting 
de Ondernemingsraad is bijzonder. 
Hij komt pas met een reactie rich-
ting de OR nadat het Raadsbesluit 
genomen is. Terwijl de OR wettelijk 
recht heeft op een reactie voordat er 
besluiten vallen. Het zal voor CDA, 
VVD en RVB allemaal niet uitmaken. 
Zij gaan blijkbaar akkoord met alles 
wat de wethouder zegt, ook al vin-
den zij in hun hart zelf heel iets an-
ders. Wethouder Goldhoorn schetst 
een soort droomwereld terwijl we 
ondertussen bij Alice in Wonderland 
zijn beland. Het is te hopen voor de 
medewerkers van Pauw Bedrijven 
dat er nog raadsleden van de coa-
litie partijen gaan inzien dat instem-
men met dit voorstel zeker niet in 
het voordeel is voor een deel van 
de burgers. Over twee weken zal de 
raad moeten beslissen. We blijven 
het voor u volgen.
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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.

Leuk aan vogels is dat ze altijd 
in de buurt zijn. Je hoort ze, ziet 
ze en ze poepen op je auto. Dat 
laatste is misschien minder leuk. 
In het voorjaar begeleiden ze het 
lengen der dagen met gezang en 
pas als de zon over haar jaarlijk-
se hoogtepunt heen is, worden 
ze wat stiller. Maar roodborstje 
en winterkoninkje zingen jaar-
rond en altijd klinkt er wel er-
gens gepiep, getik, gefluit, ge-
roep of gekrijs. Never a dull mo-
ment met vogels. Je kunt ze het 
hele jaar lokken door ze te voe-
ren, maar vooral in de winter-
maanden zullen ze je dankbaar 
zijn. Wees niet bang dat ze er 
te dik van worden, want in te-
genstelling tot mensen blijven 
ze zich niet volstoppen. Ze kij-
ken wel uit, vette trage vogels 
eindigen als eersten in de klau-
wen van de huiskat. Kleine vo-
geltjes als Mezen hebben tijdens 
de korte winterdagen vreselijke 
honger. Dan moeten ze in weinig 

uren enorme reserves opbou-
wen om hun lichaamstempera-
tuur tijdens de lange winternacht 
op veertig graden te houden. ’s 
Morgens hebben ze zoveel vet 
verbrand, dat ze alweer zo’n tien 
procent lichter zijn. Dan begint 
een nieuwe dag van hard aan-
poten om de nacht te overleven. 
Daarom zijn ze zo blij met vetbol-
len, zaden en pindasnoeren. Me-
zen kun je het hele jaar in je tuin 
tegenkomen, maar ‘s winters kan 
er een pimpelmees uit Zweden 
aan je vetbol bungelen, terwijl 
het exemplaar dat je in de len-
te zijn trillertje hoorde zingen er-
gens in Frankrijk rondhangt. De 
gezellig keuvelende staartmees-
jes zijn honkvaster, die verplaat-
sen zich in hun leven hoogstens 
een paar kilometer van de plek 
waar hun eitje lag. Tellen kun-
nen je ze ook, de vogels rond je 
huis, zoals laatst bij de jaarlijk-
se Nationale Tuinvogeltelling. Via 
tuintelling.nl kan dat wekelijks. 
Landelijk doen daar bijna acht-
duizend mensen aan mee, in De 
Ronde Venen drieëndertig, in 
Uithoorn twaalf. Zelf noteerde ik 
de afgelopen jaren zevenenzes-
tig vogelsoorten. Bijzonder was 
de draaihals, een kleine spech-
tensoort. Door te tellen merk je 
hoe de seizoenen van het vogel-
jaar ook aan jouw tuin voorbij-
trekken. Opeens zwieren er gier-
zwaluwen over, net zo plotseling 
zijn ze verdwenen en trekt een 
zwermpje koperwieken voorbij. 
Of zit er een keep op de voeder-
tafel. Met zo’n voedertafel kun je 
de vogels tot vlak voor je neus 
halen. En wat past er mooier bij 
kerst dan meesjes hun buikjes 
te laten volvreten? Voor hen een 
kwestie van overleven, dat wel. 

Jaap Kranenborg

Vogelseizoenen voor je neus

Je helemaal volstoppen en de vol-
gende dag weer op gewicht, ve-
len dromen hiervan, deze staart-
mezen en pimpelmees doen het! 

Documentair fotoboek geeft 
inkijkje in wereld van kosters
Regio - Vroeger was de koster een 
bekende verschijning in veel dor-
pen en steden. Het visitekaartje van 

de kerk, de ‘drempelwachter van de 
Heer’. Ook vandaag de dag spelen 
veel kosters nog altijd een belang-

rijke rol binnen hun gemeenschap. 
Toch weten veel mensen niet meer 
weten wat het beroep precies in-
houdt. Wat doet een koster eigen-
lijk? En hoeveel kosters zijn er nog? 
Hoe is hun vak in de afgelopen ja-
ren veranderd?
Dreigt het kosterschap te verdwij-
nen? Deze en andere vragen staan 
centraal in ‘Een dienstbaar volkje. 
Kosters in het Nederland van nu’, 
een documentair portret in woord 
en beeld van een beroep in zwaar 
weer. Een fotoboek dat de meest-
al onzichtbare ondersteuners in de 
coulissen nu eens in het zonne-
tje zet. Eind maart in de boekhan-
del, nu al met korting te bestellen 
via www.kostersboek.nl.

Verdiepen
Ruim een jaar verdiepten fotograaf 
Edith Gerritsma en journalist An-
drea Hijmans zich in de wereld van 
de kosters. Ze volgden een vijftal 
van hen in hun dagelijkse bezig-
heden – Tineke Hennipman uit Ab-
coude, Huub van Bemmelen uit De 
Hoef, Esther en Michel Prigge uit 

Leiden en Sven Bergström uit Am-
sterdam. Ze woonden diensten bij 
en huwelijken, begrafenissen en 
doopplechtigheden, zaten bij vak-
bondsvergaderingen en bezochten 
trainingen en beurzen. 
Kerken lopen leeg, sluiten hun deu-
ren of kampen met financiële nood. 
Wat betekent dit voor de kosters die 
er werken? Hun aantal is de laat-
ste 50 jaar afgenomen van een paar 
duizend naar een paar honderd. 
En die daling zet nog steeds door, 
in rap tempo. Verandert het beroep 
van koster of dreigt het zelfs hele-
maal te verdwijnen?
Op 20 maart verschijnt het docu-
mentaire fotoboek: ‘Een dienstbaar 
volkje.
Kosters in het Nederland van nu’ 
(uitgeverij KOMMA/d’jonge Hond). 
U kunt het boek nu al bestellen met 
korting. U betaalt dan geen e29,95 
maar e24.95, en helpt bovendien 
auteur en fotograaf om uit de kos-
ten te komen. 
Kijk voor meer informatie en een 
sneak preview op www.kosters-
boek.nl (foto: Edith Gerritsma)

Lichtjesavond bij kdv 
Ministek en psz Duimelot
Wilnis - Woensdag 8 februari was 
het tijd voor de jaarlijkse lichtjes-
avond in Wilnis. Het was de eerste 
gezamenlijke activiteit nadat stich-
ting Speel Wijs per januari is ge-
fuseerd met KMN Kind & Co. Bij 
binnenkomst kregen alle kinderen 
een zoekkaart en stickers voor een 
speurtocht, die ze samen met hun 
ouders konden doen. Ouders van 
het kdv en van de psz gingen zo bij 

elkaar op bezoek en de verschillen-
de ruimtes bekijken. Ondertussen 
konden de meegebrachte hapjes 
worden opgegeten. De buffettafels 
waren goed gevuld door de ouders. 
Naast de speurtocht waren er ook 
nog andere activiteiten te doen in 
de groepen. Het was gezellig druk. 
Voor alle kinderen was er een mooie 
grote Kind & Co ballon toen ze weer 
naar huis gingen.

Jaarfeest Zideris
De Ronde Venen - Zideris bestaat 
31 jaar en dat moet gevierd worden 
op. 11 februari is het precies 31 jaar 
geleden dat Zideris is opgestart in 
Molenhoek [1986]. De feestcom-
missie van Zideris heeft een leuk 
feest in elkaar gezet. Alle men-
sen waren welkom. Het thema was 
après ski. Mensen kwamen verkleed 
zongen en dansten. Er waren door 
de mensen ook acts in elkaar ge-

zet zingen met Thomas Oudshoorn 
en lachen met de moppen van Piet 
Turk. En een hele bijzondere activi-
teiten Door Boris Janmaat. 
De feestcommissie is hier druk mee 
geweest maar het levert bijzonde-
re mooie resultaten op namelijk en 
daardoor moeten we ook Anneke, 
Lonneke, Georgia, Tine, Vera, Tho-
mas en Tom Paul bedanken zonder 
hen was er geen feest geweest.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 17 februari is er 
weer de maandelijkse bingo van de 
Lijnkijkers, de bingo vindt plaats in 
de kantine van sportvereniging Ar-
gon. De hoofdprijs is een diner voor 
4 personen bij “Het Rechthuis” in 
Mijdrecht. Zaal open om 19.15 uur 

en de aanvang is 20.00 uur, en na-
tuurlijk is het eerste kopje koffie 
weer gratis.
Met het meedoen aan deze bingo 
steunt u de jeugd van Argon. Dit 
doet u ook door uw papier te blij-
ven brengen.
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Eerste wedstrijd voor 
GVM-Acrogym
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
begon voor de acrogymnasten hun 
wedstrijdseizoen. De afgelopen we-
ken is er extra hard getraind in de 
turnhal om de oefening ook vast op 
een echte wedstrijdvloer te doen. 
Op de wedstrijd was duidelijk te zien 
dat de teams hierdoor met meer 
zelfvertrouwen hun oefening draai-
den.. Voor veel deelnemers  was de-
ze wedstrijd  een hele nieuwe er-
varing. Allereerst waren de teams 
in de D-junioren. Marijn en Sanne 
hadden de afgelopen weken wat 
minderen kunnen trainen door ziek-
te, maar dat maakte hen niet min-
der gedreven. Zij lieten een mooie 
oefening zien, waar maar 1 fout in 
zat. Helaas koste deze fout wel veel 
punten. Met 25,150 pnt werden zij 
10e.  In hetzelfde niveau deden ook 

Caressa en Alina mee, die hard ge-
werkt hebben aan de toss up. De-
ze lukte bijzonder goed in de oefe-
ningen en met 29,650 pnt een pri-
ma 5e plek. Abigail en Melanie 
doen mee bij de E-junioren en heb-
ben een leuke oefening op muziek 
van de Pink Panter. Een goede sco-
re van 29,750 bracht hen tot de 10e 
plek in een deelnemersveld van 15. 
Voor Daphne en Janneke waren er 
ook veel tegenstanders in het E-se-
nior niveau. Zij hebben zelf hun oe-
fening bedacht en voerden die lek-
ker strak uit. Ook bij hen een ele-
ment wat niet ging zoals het moest, 
maar verder zeer mooie elementen. 
De 27,600 pnt brachten hen tot de 
12e plek.  De zusjes Shelly en Ster-
re van Vliet gaan er dit jaar weer sa-
men voor in het C-niveau. De ba-HVM nog een zaalkampioen rijker!

Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft ook de MC2 van HVM het 
zaalkampioenschap in de wacht ge-
sleept.
Met een dosis zelfvertrouwen gin-
gen de meiden de eerste wedstrijd 

tegen de Terriërs in. Al gauw werd 
duidelijk dat ze er iets te makkelijk 
over dachten, maar gelukkig her-
pakten ze zich op tijd en wonnen ze 
de twee te spelen wedstrijden.
Dat ze de sterkste in hun poule wa-

ren, hebben deze toppers maar 
mooi laten zien door het winnen van 
maar liefst 11 wedstrijden en 1 ge-
lijkspel.
Top gedaan meiden en coaches 
Dagmar en Thijs!

lans oefening ging zeer goed, met 
een prachtige transitie met hand-
stand en een stabiele stand op 1 
hand. In de tempo-oefening had-
den de dames het was zwaarder, 
doordat er weinig inturntijd was ge-
weest op de vloer. Hierdoor misluk-
te de salto over het hoofd. Geluk-
kig hadden dames daarvoor al een 
prachtige streksalto laten zien, wat 
de “schade” enigszins beperkt hield. 
Met 40,440 pnt vielen zij helaas net 
buiten het podium op de 4e plek. 
Pibbe en Noor hebben nog min-
der trainingstijd gehad dan de ove-
rige teams. Zij hebben echter kei-
hard getraind en een super strak-
ke choreografi e. De elementen gin-
gen allemaal zeer goed en hiervoor 
ontvingen zij dan ook een groot ap-
plaus. Met 19 teams in het D-seni-
or niveau is de concurrentie moor-
dend, maar de dames wisten zien 
met 31,400 pnt (teven doorstroom-
limiet!) prima staande te houden. 
Zij kwamen op een welverdiende 
5e plek.

Kennismakingslessen bij 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Op woensdagmiddag 8 
maart start Tennisvereniging Wil-
nis met de bekende puppy training 

voor de jeugd vanaf 6 jaar. In 4 les-
sen krijg je les in balvaardigheid en 
tennis. Tennisvereniging Wilnis is 

een Tenniskidsvereniging, waarbij 
de kinderen op allerlei niveaus kun-
nen spelen. Voorop staat dat de kin-
deren plezier in het spelletje hebben 
en lekker veel balletjes slaan.
De vereniging zorgt voor een racket. 
Kosten zijn 25 euro voor 4 lessen. 
Opgeven kan bij saskiavanloon@
gmail.com. telefoon 06-23795979.

Kunstuitverkoop bij 
Timeless Kunstuitleen
Regio - Timeless Kunstuitleen Gale-
rie is vanaf 2001 gevestigd op het in-
dustrieterrein van Uithoorn. Hier gaat 
verandering in komen. De galerie 
gaat verhuizen.
Daar het nog even op zich laat wach-
ten en de nieuwe ruimte kleiner is 
dan de huidige locatie van Galerie 
Kunstuitleen Timeless aan de Onder-
nemingsweg 45, zijn zij gestart met 
een grote “verhuizingsuitverkoop” 
met zeer hoge kortingen die oplopen 
tot 70%. Door deze uitverkoop probe-
ren zij hun grote kunstvoorraad van 
schilderijen en beelden tegen lage 
prijzen te verkopen zodat op de nieu-
we locatie gestart kan worden met 
een mix van een nieuwe collectie en 
bestaande kunstenaars. De collectie 
van deze uitverkoop bestaat uit ve-

le verschillende kunstenaars, beken-
de en minder bekende namen. Ver-
schillende technieken, zoals zeef-
drukken, litho’s, foto’s, mixed media, 
terragraphic, polygrafi ek etc.
Ook kunt u prachtige originele schil-
derijen vinden in de uitverkoop. 
Naast de schilderijen worden ook al-
le beelden met mooie kortingen aan-
geboden. Naast de uitverkoop blijft 
u ook altijd welkom om lid te wor-
den van de kunstuitleen. Een fl exi-
bele manier om van prachtige kunst 
te genieten tegen een betaalbaar ta-
rief. Ook voor nieuwe leden heeft de 
kunstuitleen een actie bedacht. Bij 
een nieuw lidmaatschap, ontvangt u 
tijdelijk een gratis 2e kunstwerk. Zo 
heeft u 2 kunstwerken voor de prijs 
van 1 kunstwerk. Kortom, het is ze-

ker de moeite waard om een bezoek 
te brengen aan deze prachtige Gale-
rie/Kunstuitleen.
De koffi e staat klaar. Timeless 
Kunstuitleen/Galerie is geopend op 
woensdag en vrijdag van 12.00-17.00 
uur, zaterdag van 11.00-16.00 uur. 
Voor meer informatie kunt u bellen 
0297-534598 of www.kunstuitleen-
timeless.nl raadplegen. Op Facebook 
volgt ook meer informatie.

Goed geslaagde après-ski 
rommelmarkt

Amstelhoek - Afgelopen zaterdag was het zover, de eerste après-ski rommel-

markt in Amstelhoek georganiseerd door Buurtvereniging Amstelhoek. Van-

af 9.00 uur waren er al vele vrijwilligers in touw om alles op te bouwen en te 

versieren. Ruim 40 kramen werden gevuld met rommel(tjes) en lokale produc-

ten door mensen die een kraam hadden gehuurd. Om in het thema te blijven 

hielp het weer goed mee. Alles was mooi wit door de sneeuwval. Om klokslag 

13.00 uur stopte het met sneeuwen en was de snert, glühwein en chocomel 

op de juiste temperatuur en kon de markt starten. Ondanks de gladheid waren 

er veel mensen uit de omgeving een kijkje komen nemen. Iedereen kon mee-

doen met “skibroek-hangen”. Wie het langst aan de skibroek kon blijven han-

gen won een mooie prijs.

Verzamelmarkt
Regio - Zaterdag 18 februari is er 
weer een verzamelaarsmarkt in Im-
mitsj, Windmolen 75 te Mijdrecht. 
Vanaf 09.30 tot 13.00 uur bent u van 
harte welkom.
De toegang is gratis. U kunt er o.a. 
vinden postzegels, munten, an-
sichtkaarten en winkelwagenmun-
ten. Voor inlichtingen  www.verza-
melaarsrondevenen.nl en tel. 0297-
289322.
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Zenuwslopend slot bij
De Vinken A1
Vinkeveen - De Vinken A1 doet het 
dit jaar prima in de zaal en heeft nog 
zicht op het kampioenschap. De te-
genstander van afgelopen zaterdag, 
Luno uit Lunschoten heeft dat ook. 
Voor beide ploegen stond er dus 
heel wat op het spel. 
Met Lisette van der Leeden, Lotte 
Bouwman, Finn Kroon en Bart van 
Eenennaam in de aanval en Lisa 
van Diemen, Fenne Claassen, Dylan 
Bras en Timo Pronk in de verdedi-
ging startte de Vinkeveense Jum-
bo-ploeg ietwat afwachtend aan de 
wedstrijd. Waren het de zenuwen? 
Plaatsfouten en korte aanvallen 
kenmerkten de openingsfase. Ook 
Luno deelde in de malaise. 
Doelpunten
Na vijf minuten volgde een korte 
opleving. Door doelpunten van Li-
sette, Dylan en Lotte kwam De Vin-
ken op een 3-2 voorsprong. Beide 
ploegen hadden moeite met scoren. 
Dat bleek ook wel, want gedurende 
ruim tien minuten werd er niet ge-
scoord. 
Het was Finn Kroon die de ban brak 
en 4-2 aantekende. Gezien het spel-
beeld wel terecht, want De Vinken 
had langere aanvallen en creëerde 
meer kansen en schoten.
Halverwege de eerste helft kwam 
de wissel, Tom Vis uit de B1 in 
plaats van de net herstelde Bart van 
Eenennaam, toch wat vroeger dan 
verwacht. Invloed op het spel had 
het geenszins. Tot aan de rust bleef 
De Vinken de betere ploeg, zonder 
echt goed te spelen. Vlak voor rust, 
toen de stand 5-5 was, brak de bes-
te periode van De Vinken aan. De 
lange heren Timo en Dylan steun-
den de gevaarlijke dames Fenne en 
Lisa en zij scoorden dan ook 6-5 en 
7-5. 

Nochalant
Na rust was het Luno dat in eerste 
instantie het heft in handen nam. 
Nonchalant verdedigen, iets wat de 
Vinkenploeg wel vaker overkomt, 

werd door de bezoekers vakkundig 
afgestraft en binnen een paar minu-
ten was de stand weer gelijk getrok-
ken: 7-7. 
Een gelijkopgaande strijd ontstond. 
Het werd 8-8 en vervolgens 9-9. Een 
fase waarin de verdedigers het be-
ter voor elkaar hadden dan de aan-
vallers. Bij De Vinken hield het jon-
ge vak, onder aanvoering van Lot-
te, het goed dicht. Het aanvalsvak 
daarentegen speelde een te laag 
bal- en looptempo en vulde elkaar 
niet goed aan. Dat wat in de laat-
ste vijf minuten van de eerste helft 
wel goed ging, lukte nu voor geen 
meter. 

Desondanks liep de thuisploeg uit 
naar 11-9 (doelpunten Timo en Fen-
ne). Wederom niet goed opletten 
in de verdediging betekende direct 
na de vakwisseling de 11-10. Maar 
toen Finn met nog een paar minu-
ten op de klok 12-10 scoorde, leek 
het kwartje toch nog de goede kant 
op te vallen. 
Daar dacht Luno echter anders over. 
Twee verre afstandsschoten van hun 
gevaarlijkste heer betekende 12-12 
en een zeer spannende laatste mi-
nuut brak aan. Daarin kregen bei-
de ploegen nog enkele fraaie kan-
sen. De laatste was voor De Vinken, 
maar helaas voor het meeleven-
de thuispubliek draaide die net uit 
de korf. Kortom: een gelijkspel waar 
beide ploegen mee kunnen leven. 
Zeker ook omdat de concurrenten 
Atlantis en EKVA gelijk speelden. 
Zo blijven de onderlinge verschil-
len aan kop ongewijzigd: Luno 10-
15, De Vinken 7-12, Atlantis 9-12 en 
EKVA 9-11. Volgende week de kra-
ker tegen Atlantis. Deze week zul-
len de puntjes (o.a. geconcentreerd 
verdedigen, loop- en baltempo en 
vertrouwen in het schot) nog eens 
goed op de i gezet moeten worden, 
want de ploeg kan veel beter dan 
het tegen Luno liet zien. En dat zal 
tegen Atlantis ook nodig zijn.

Zondag PK Sport Bosdijkloop
Regio - Loop het voorjaar tege-
moet! Toer Trimclub De Merel or-
ganiseert voor de 39ste keer de 
PK Sport Bosdijkloop in Vinkeveen. 
Wethouder Alberta Schuurs geeft 
zondag 19 februari het startschot 
op de Kerklaan. 
Het succes van de loop is mede te 
danken aan de gezellige ambiance 
in en om sporthal De Boei in Vin-
keveen en aan het mooie parcours 
langs het natuur- en watersportge-
bied rondom de Vinkeveense Plas-
sen en recreatieterrein Bosdijk. Om 
de veiligheid van de lopers te ver-
beteren is er een verkeerscircula-
tieplan. Parkeermogelijkheden zijn 

er op het Kloosterplein (Herenweg) 
en bij het winkelcentrum Zuider-
waard (Plevierenlaan) en in de stra-
ten achter het winkelcentrum. Volg 
de aanwijzingen van de verkeersre-
gelaars op.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een hal-
ve marathon, het hoofdnummer van 
de Bosdijkloop (deelname vanaf 16 
jaar) en een 10-kilometerloop, bei-
den door het buitengebied van Vin-
keveen, en een 5-kilometerloop 
door de kern van Vinkeveen. Zowel 
wedstrijdlopers als recreanten zijn 
van harte welkom. Voor kinderen 

tot en met 12 jaar is er een jeugd-
loop van 1 kilometer. De start en fi-
nish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 
de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, een foyer met horecafacilitei-
ten, tasseninname en er is EHBO 
aanwezig. 

Inschrijven en starttijden
Inschrijven kan in sporthal De Boei 
op zondag 19 februari, vanaf 10.00 
uur tot uiterlijk een kwartier voor de 
start. Deelname aan de jeugdloop 
is GRATIS! Elke deelnemer aan de 
jeugdloop ontvangt een mooie her-
inneringsmedaille. De start van de 1 

kilometer jeugdloop is om 11.30 uur 
voor de Sint Jozefschool aan het 
Tuinderslaantje. De start van de hal-
ve marathon is om 12.00 uur, de 10 
kilometer om 12.10 uur en de 5 kilo-
meter om 12.20 uur op de Kerklaan. 
Het parcours is vlak en over ver-
harde wegen. De kilometerpunten 
bij alle afstanden worden met gro-
te km-borden aangegeven, per af-
stand een andere kleur. Elke deel-
nemer ontvangt een Ipico-chip voor 
de tijdwaarneming, welke na de fi-
nish door vrijwilligers wordt inge-
nomen. 

Prijsuitreiking en uitslagen
De prijsuitreiking van de 1 kilome-
ter jeugdloop is om 11.50 uur bij de 
brug op de Kerklaan. De overige 
prijsuitreikingen vinden plaats in De 
Boei, volgens het schema: 5 kilome-
ter om 13.00 uur, 10 kilometer om 
13.30 uur en de halve marathon om 
14.00 uur. Voor de winnaar van de 
halve marathon, zowel bij de dames 
als de heren, is er een wisselbeker. 
En voor het verbeteren van het par-
coursrecord op de halve marathon 
(dames: 1.20.28 uur, heren: 1.10.30 
uur) is een geldbedrag beschikbaar. 
De uitslagen van de PK Sport Bos-
dijkloop staan op de dag van de 
loop vanaf 17.00 uur op www.uitsla-
gen.nl. En vervolgens ook op www.
ttcdemerel.nl. Hier vindt je ook na-
dere informatie over de PK Sport 
Bosdijkloop. of bellen met Peter Me-
ijer (telefoonnummer 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.com 
of volg de Bosdijkloop op Twitter (@
Bosdijkloop. 

Atalante mini’s goed in de 
prijzen
Vinkeveen - Eén keer in het sei-
zoen maakt de volleybal minicom-
petitie in regio Haarlem/Haarlem-
mermeer een uitstapje naar beach-
volleybal.
En dat was dit keer afgelopen zater-
dag. Met 3 miniteams toog VV Ata-
lante naar de Beachhal in Aalsmeer. 
Als eerste stond de Powermix in de 
startblokken. Zijn vorige maand om-
hoog doorgeschoven naar poule 6C, 
waar ze boven verwachting pres-
teerden. En dat was dit keer niet 
anders. De meiden; Renske, Emily, 
Esmee en Robin hebben een hele 
strakke serve waar alle tegenstan-
ders veel moeite mee hebben. Dat 
betekende vaak een direct punt! 
In de rally krijgen ze veel meer te-
genstand, maar ook daar sprok-
kelden ze punten binnen met een 
mooie redding of een mooie doortik 
bal van de lange meiden. Uiteinde-
lijk ging het hen in het zand nog iets 

beter af dan in de zaal. Op 1 punt 
na net geen eerste. Weer een hele 
mooie prestatie.

Mooie rally’s
Daarna was het de beurt aan Girl-
power. De meiden Lynne, Renske, 
Bente en Froukje kregen de eerste 
partij ondersteuning van Jack. In 
deze wedstrijd lieten ze zien wat ze 
in huis hadden en dat tegen een ge-
lijkwaardige tegenstander. Er werd 
goed geserveerd, geconcentreerd 
gespeeld en vele mooie rally’s ge-
zien; een terecht gelijkspel. Jammer 
genoeg konden de meiden deze 
concentratie niet vasthouden in de 
volgende twee partijen. Ze haalden 
niet hun niveau en verloren deze 
partijen. Dan de laatste partij tegen 
het team SAS dat alles nog ruim ge-
wonnen had. Emily heeft deze keer 
het team ondersteund. Met wellicht 
niet het snelste spel (waar de tegen-

Op de foto: Bovenste rij van links naar rechts: Tessa, Eva, Jamie Lee, Anna, Ju-
lia, Chiara Onderste rij van links naar rechts: Julia, Manon, Eva, Tessa

HV Mijdrecht MA1 
ongeslagen kampioen!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
was het erop of eronder voor de 
meiden uit de A1. Ondanks de drie 
punten voorsprong op de nummer 
twee, moest in ieder geval van Pi-
noké gewonnen worden en daarna 
minimaal gelijkgespeeld worden te-
gen HIC (de nr2) om het kampioen-
schap veilig te stellen.
De eerste wedstrijd tegen Pinoké 
werd meteen spannend, lange tijd 
stonden de meiden 0-1 achter, maar 
uiteindelijk wisten ze te scoren en 
2-1 te winnen. De eerste horde was 

genomen! Tussendoor wist Pinoké 
gelijk te spelen tegen HIC waardoor 
het kampioenschap al binnen was, 
desondanks waren de meiden ge-
brand om ook de laatste wedstrijd 
te winnen!
Helaas lukte dat net niet, maar met 
een 1-1 gelijkspel waren de meiden 
de duidelijke kampioen! Met negen 
gewonnen wedstrijden en drie gelij-
ke spelen zijn de meiden ongesla-
gen kampioen geworden. Gefelici-
teerd met deze knappe teampres-
tatie!!

stander zich erg aan stoorde..) maar 
wel geconcentreerd en doordacht 
winnen de meiden verrassend de 
eerste set! Dat was zeker een opste-
ker!! Daarna bleek dat ze alle con-
centratie hadden verbruikt en verlo-
ren ze de tweede set ruim, maar een 
prima gedeeld 3e/4e plaats!

Gelukt
Als laatste Atalante Spike met 
Alexandros, Jack, Jasper, Jort en 
Sam. Omdat het voetballers zijn 
kunnen ze niet altijd ingedeeld wor-
den. Maar deze keer lukte het weer 
ze ‘s middags in te delen en kon-
den ze ook juist in de Beachhal mee 

doen. Zeker voor de jongens die 
graag mogen duiken, extra leuk in 
het zand. Ook dit keer speelden de 
jongens weer heel solide, een ge-
lijk beeld als twee toernooien te-
rug toen ze ook mee deden. Ze spe-
len erg alert en het spelletje gaat 
hen erg makkelijk af, bovenhand-
se serve, smashes, duiken. De eer-
ste twee partijen zeer riant gewon-
nen. In de laatste partij is het dan 
wel weer wat moeilijker de concen-
tratie vast te houden.
Maar ook deze partij tegen Hoofd-
dorp werd gewonnen en wederom 
een hele mooie eerste plaats voor 
Atalante Spike jongens!

Winstpartijen voor 
Atalante Dames 2!
Vinkeveen - Atalante Dames 2 tim-
mert lekker aan de weg de tweede 
helft van dit seizoen. Bijna alle wed-
strijden worden gewonnen, zo ook 
de laatste 2 wedstrijden.
Vrijdag 3 februari werd er in Leus-
den gespeeld tegen Afas Leos da-
mes 2. De meiden van Atalante wil-
den graag eens met 4-0 winnen om 
misschien op te kunnen schuiven 
naar de vierde plaats. Deze wed-
strijd was een mooie gelegenheid 
omdat Afas Leos op de ene laatste 
plaats staat. Maar goed iets willen 
is altijd nog wat anders dan het ook 
echt doen. Er werd vol gas gestart 
en al snel bleek dat Atalante deze 
wedstrijd in ieder geval moest gaan 
winnen. De tegenstanders maakten 
meteen al veel fouten en er kwam 
niet echt lijn in hun spel. De Ata-
lante dames maakten hier gebruik 
van en walsten over het team heen 
en wonnen de set met 25-14. De-

ze trend zette zich de hele wed-
strijd door en Afas Leos kwam niet 
aan spelen toe. De tweede, derde en 
vierde set werden dan ook vrij mak-
kelijk gewonnen met 25-14, 25-17 
en 25-13. Daar was ie dan, de eer-
ste 4-0 overwinning van het seizoen!

Thuis
Vrijdag 10 februari werd er thuis in 
de Boei gespeeld, en dat zou een 
iets andere wedstrijd worden. Er 
werd gespeeld tegen Switch Hoog-
landerveen Dames 1. Zij staan der-
de in de competitie en dus een pit-
tige tegenstander voor de Atalante 
dames die op de vijfde plaats staan. 
De vorige wedstrijd werd door Ata-
lante gewonnen dus dat zou op-
nieuw moeten kunnen zou je den-
ken. De eerste set werd er met een 
goede serviceserie van Martine be-
gonnen waardoor Atalante met-
een een stuk uit kon lopen. Halver-

wege de set werden er alleen wat 
meer fouten gemaakt en raakte 
Atalante het spoor een beetje bijs-
ter. Deze set moesten zij dan ook 
uit handen geven aan Switch, 25-
17. De tweede set werd er flink ge-
streden door beide teams. De stand 
ging gelijk op en van beide kanten 
werd er lekker aangevallen. De ver-
dediging van Atalante was niet he-
lemaal stabiel waardoor Wilma be-
hoorlijk moest rennen om de ballen 
goed te verdelen. Dit deed zij overi-
gens goed. Tineke kon op de diago-
naal een paar rake klappen uitdelen 
en Annike deed dit op de midden-
positie. Gevolg was een overwin-
ning van de set met 25-21.

Verdediging
De derde set, altijd een lastige, kon-
den de Atalante dames hun eigen 
spel blijven spelen en kwam de ver-
dediging wat steviger te staan. Ni-
colle scoorde op de buitenkant met 
haar slimme balletjes aardig wat 

punten en Marjan rende de benen 
uit haar lijf om in het achterveld de 
ballen van de grond te houden. Het 
harde werken werd wederom be-
loond met winst, 25-19. Het win-
nen van de vierde set zou een 3-1 
overwinning opleveren tegen de 
nummer 3 dus alles werd deze set 
uit de kast gehaald om dit voor el-
kaar te krijgen. Weer een pitttige, 
maar leuke strijd en Atalante kon 
het heft in eigen handen houden. 
De set werd met 25-16 gewonnen 
dus een mooie score voor de Ata-
lante dames.
Met een wedstrijd minder gespeeld 
dan de nummers 3 en 4 kruipt Ata-
lante qua punten steeds dichterbij. 
De vierde en zelfs de derde plaats 
zijn nog binnen handbereik. Dus 
het wordt nog een spannend staart-
je van deze competitie. Er is nu een 
weekje rust, maar zaterdag 25 fe-
bruari mogen de dames weer aan 
de bak in Soest tegen de nummer 7 
uit de competitie.
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Een 70-procenter! Er zijn 
niet zoveel bridgeparen die deze bij-
zondere score aan hun palmares 
kunnen toevoegen. Maar Inge Dyr-
bye & Thea Stahl presteerden het in 
de B-lijn tijdens de vierde zitting van 
deze paren-competitieronde. Klas-
se dames! Er werd trouwens hele-

maal hoog gescoord: de nummer 
twee in de B-lijn Thea Elias & El-
ly van Brakel hadden 68,21% en op 
drie Ted Brand & Alice Oostendorp 
met 62,14%.
Ook in de A-lijn mooie resultaten 
voor winnaars Mieneke Jongsma & 
Hilly Cammelot met 66,28%. Tweede 

IVN Winterwandeling 
rond Nieuwer Ter Aa
Regio - Op 18 februari gaat de win-
terwandeling rond het dorpje Nieu-
wer Ter Aa en door de Veenwei-
den midden in het Groene Hartvan 
start. Nieuwer Ter Aa is een dorp-
je met ca. 1200 inwoners. Het heeft 
voor zo’n klein dorp veel gebouwen 
met een monumentale status, zo-
als de hervormde kerk. Verder zijn 
er twee goed bewaard gebleven 
en gerestaureerde boerderijen; één 
van het langhuis- en één van het 
dwarshuistype. De wandeling loopt 
voor een deel langs het veenrivier-
tje, de Aa, of wat er nog van overge-
bleven is. Je loopt ook langs de pol-
der Groot Wilnis-Vinkeveen, waar 
men bezig is om deze in te richten 
volgens de uitgangspunten van wei-

devogelvriendelijk beheer. Dit wordt 
tijdens de wandeling toegelicht. 
De wandeling is ongeveer 11 km 
lang. Verzamelen om 9:30 uur op de 
parkeerplaats bij de begraafplaats 
in Wilnis, J. Enschedeweg. Van-
daar rijden we met zo weinig mo-
gelijk auto’s naar het startpunt. Tips 
voor onderweg: kleedt u warm ge-
noeg aan en trek stevige waterdich-
te schoenen aan. Neem ook iets 
warms te drinken mee voor tijdens 
de pauze. Aanmelden is niet no-
dig, maar als u wilt starten bij het 
startpunt of een vraag heeft, neem 
dan contact op met de coördinator: 
Hans Tuinenburg, tel. 06-18082328. 
Zie ook www.ivn.nl/afdeling/de-
ronde-venen-uithoorn 

Runner-up in de beker 
sluipt dichterbij
De Ronde Venen - Winnen met 
grote stappen is natuurlijk altijd 
leuk maar ook met kleine stapjes 
kun je ook dichterbij komen. Met 
grote stappen heb je het misschien 
iets meer zelf in de hand (je moet 
ze wel kunnen maken) terwijl je met 
de kleine stapjes afhankelijk bent of 
je tegenstanders nog kleinere stap-
jes maken. Feit is wel dat geen en-
kel team iedere week de volle winst 
behaalt. Die uitdaging is gewoon 
te groot met 4 wedstrijden op een 
avond. Dan wordt een piek in de 

vorm minder belangrijk dan con-
stant te blijven spelen en punten 
te blijven halen. Een derde moge-
lijkheid is winnen met forse cijfers 
en geen hele grote nederlagen in-
casseren. Dat doet bijvoorbeeld the 
Peanut Bar 1, die zijn op die ma-
nier lekker bezig. De overwinningen 
die gehaald worden zijn fors en on-
danks enkele verliespartijen zijn zij 
naar de top geslopen. Iedere speel-
week in de beker schoven zijn een 
plaats omhoog in de stand en in-
middels staan zij op de 2e plaats 

Opnieuw winst voor De Vinken
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd 
afgelopen zaterdag heeft de korf-
balhoofdmacht van De Vinken op-
nieuw goede zaken gedaan.
Het bezoekende Luno uit Linscho-
ten kon geen vuist maken. Beide 
teams opereren in de middenmoot 
en doen niet meer mee voor de prij-
zen. In een foor fysiek contact be-
heerste wedstrijd waren de Vinke-
veners duidelijk de bovenliggende 
ploeg: 14-8.

Danique 
Door afwezigheid van Joyce van 
Wijk kon Dirk van der Vliet opnieuw 
een beroep doen op Danique Pauw; 
zij begon samen met aanvoerster 
Annick Stokhof, Rutger Woud en Je-
rom Stokhof in de aanval.
De Vinkeveense verdediging be-
stond uit Emese Kroon, Dorien Ver-
bruggen, Gideon Leeflang en Jelle 
Mul. Na de nipte, fel bestreden 17-
16 overwinning van de Vinkenreser-
ves op Luno 2 ging het publiek er 
nog eens goed voor zitten.
Zeker nadat Luno met het eerste het 
beste schot direct op 0-1 kwam. Het 
bleek loos alarm en meteen ook de 
laatste voorsprong van de Linscho-
tenaren. Annick Stokhof (2x), Jelle 
Mul, beiden met fraaie doorloopbal-
len, Gideon Leeflang (2x) en Rutger 
Woud beiden van afstand brachten 
een comfortabele 6-1 tussenstand 

op het scorebord. De laatste zeven 
minuten voor rust kon Luno even-
wel nog aardig terugkomen: 6-5

Tweede helft
Gideon Leeflang nam na rust het 
voortouw: 7-5. Vervolgens kreeg De 
Vinken volop tijd om met lange aan-
vallen rustig te zoeken naar de goe-
de scoringskansen. Annick Stokhof 
tilde met een doorloopbal en een 

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 17 februari 2017 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arken-
park MUR 43, Vinkeveen. Er worden 
vier ronden van zestien giffies ge-
speeld en dan worden de punten bij 
elkaar opgeteld en is de winnaar of 
winnares is bekend, aanvang 20.00 
uur, aanwezig zijn voor de inschrij-
ving 19.45 uur. Ook zal er een tom-
bola gehouden worden met schitte-
rende prijzen. Tel. van Café de Merel 
is 0297-263562, Arkenpark Mur 43, 
Vinkeveen. E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de nieu-

we prijsklaverjascompetitie: 17 fe-
bruari, 3, 17 en 31 maart, 14 en 28 
april, 12 en 26 mei, 9 en 23 juni en 7 
juli. Alle datums onder voorbehoud. 
De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. An Pothuizen  7133 punten
2. Gerard Nelis  6953 punten
3. Frank v.d.Laan  6883 punten
4. Martien de Kuijer  6845 punten
5. Pleun Vis  6701 punten

En de poedelprijs was deze avond 
voor Herman v.d. Waa met 4746 
punten.

Dulmus en Hoffmans 
kwart finalisten
Vinkeveen - In het driebandentoer-
nooi van D.I.O./Café de Merel 2017 
zijn er kwart finalisten bij gekomen, 
in het afgelopen weekend speelden 
zaterdag zich naar de kwart finales 
Bart Hoffmans, John Vrielink, Coen 
Stevens en Herman v. Woudenberg 
en zondag Maarten Dulmus, Hans 
Bras, Richard Schreurs en Bas Krab-
bendam, verdere kwart finalisten tot 

nu toe zijn Mees Brouwer, Jos Boe-
ijen, Eduard v. Heuven, Ad Wolfs, 
Bram Koning en Siep Raap, we kun-
nen nog enkele spelers of speelsters 
plaatsen op zondag 19 februari, za-
terdag 25 februari en zondag 26 fe-
bruari opgeven kan op onderstaand 
adres. de Merel, Arkenpark MUR 
43, Vinkeveen, tel. 0297-263562. E-
mail: thcw@xs4all.nl.

Walking football voor senioren
Wilnis- Walking Football is een in 
Nederland sterk opkomende sport, 
in principe voor 60-plussers maar 
jongere senioren zijn ook welkom. 
Het is geschikt voor mannen en 
vrouwen, voor iedereen die al eens 
voetbalde en ook voor wie dat een 
nieuwe uitdaging zou zijn. En het 
komt nu ook in De Ronde Venen!
Onder leiding van de nieuwe buurt-
sportcoach senioren, mw. Jos Kooij-
man, hebben Spel en Sport DRV 
en SV Hertha de handen ineenge-
slagen om Walking Football hier te 
introduceren. Op 6 maart is er een 
fit-test en een proeftraining bij SV 
Hertha. Zo kunt u vaststellen of het 
wat voor u is, en of u het leuk vindt! 
Natuurlijk is het wat anders dan ge-
woon voetbal, maar in Walking Foo-
tball trainen op techniek, inzicht en 
dan wedstrijden spelen, dat is min-
stens even leuk. 

Net iets anders
De essentie van deze voetbalvorm 
is dat er tijdens het spel niet wordt 
gerend, er is altijd één voet aan de 
grond. Snelwandelen mag daar-
entegen weer wel. Het tactisch as-
pect van het voetballen krijgt hier-
door een andere dimensie, want het 
is hier veel belangrijker om de bal in 
de voeten te spelen in plaats van in 

de loop. Er wordt zes tegen zes ge-
speeld op een klein veld met kleine 
doelen. Walking Football kent geen 
buitenspel, en er zijn ook geen kee-
pers. En er zijn wat extra regels om 
de fysieke belasting laag te hou-
den en zo blessures te voorkomen. 
Daarvoor blijft de bal laag en een 
sliding, dat kan niet in Walking Foo-
tball. Het is de moeite waard om dit 
eens uit te proberen, deelnemers 
aan Walking Football beleven veel 
plezier aan hun voetbalmiddagen, 
het is ook goed voor ieders conditie 
en vergeet ook de derde helft niet... 

Doe mee! 
Op donderdag 6 maart 2017 van 
14.00 tot 16.00 uur is er een fit-test 
en een proeftraining bij SV Hertha, 
Mijdrechtse Dwarsweg 4a in Wil-
nis. De kosten hiervan zijn 5,-. Op 13 
maart starten we met 12 kennisma-
kingslessen bij SV Hertha, een peri-
ode waarin u kunt ervaren of deze 
leuke sport ook iets voor u is. Eerst 
wordt er getraind en na de pauze 
zijn er dan wedstrijden. Voor deze 
12 middagen betaalt u 50,-. U kunt 
zich aanmelden bij mklinkhamer@
hertha.nl, tel. 06 53 15 51 94. Meer 
informatie vindt u ook op www.hert-
ha.nl en www.spelensportdrv.nl Laat 
u testen en doe mee!

Het winnende CSW –team: Nikki Wouterson, Evy v.Buuren, Jill Hand, Nicole v. Nieuwkoop, Eline Broos, Shannon Bree-
wel, Bouwien Kuykhoven, Lakeysha v.Spankeren, Anouk Kroon, Kiki v. Nieuwkoop, Gillian v. Meurs, Vera Verweij, Eva 
Jongerling, Marjolijn Pijperen Nikki de Kuiper. 

CSW dames winnaar van bekerderby
De Ronde Venen - Woensdag 8 fe-
bruari was het zover. De bekerwed-
strijd tussen de dames van Hert-
ha MO 17-1 en CSW MO 17-2. Bei-
de teams waren eerste geworden in 
hun poule en hadden zo de knock-

out fase bereikt. Er moest dus ge-
wonnen worden om door te gaan 
naar de volgende ronde. Vanaf de 
aftrap gingen de beide teams er vol 
voor. Er werd fel en physiek sterk 
gestreden voor elke meter gras on-

der toeziend oog van een goed lei-
dende scheidsrechter Paul Kok. Het 
spel ging over en weer en ging in 
vrij hoog tempo. Halverwege de eer-
ste helft was daar ineens Shannon 
Breewel die de bal in het doel van 

Hertha wist te schieten, 0-1 voor 
CSW. Reden voor Hertha om er een 
tandje boven op te doen. Je zag bij 
sommige meiden de krachten een 
beetje wegvloeien richting de rust. 
Ondanks aandringen van Hertha 
was het bij rust 0-1.

Hoog tempo
De tweede helft ging verder waar 
de eerste geëindigd was. Het tem-
po bleef vrij hoog en ging op en 
neer. Mede dankzij de kou (rond 
het vriespunt met oosten wind) en 
het fanatieke spel waren er hier wat 
krampen maar bleven de meiden fa-
natiek spelen. Ondanks de doelpo-
gingen van Nikki Blomvliet en Me-
lissa Brandenburg namens Hertha 
en van Gillian v. Meurs en Kiki van 
Nieuwkoop namens CsSW bleef het 
lange tijd 0-1. Tot een paar minuten 
voor het einde Kiki uit een voorzet 
de bal in 1 keer langs de uitlopende 
keeper wist te prikken, 0-2. Reden 
voor Hertha om voor alles of niets 
te gaan. CSW gaf echter achter-
in geen krimp, met een goed kee-
pende Nikki de Kuiper en een heel 
goed spelende laatste vrouw, La-
keysha v. Spankeren, die haar ver-
dediging goed coachte en niet te 
beroerd was om de gaten die vie-
len met haar snelheid dicht te lopen. 
Hertha wist de laatste minuten niet 
meer te scoren waardoor de meiden 
van CSW door bekeren.

strafworp de stand naar 9-5. Ver-
volgens kreeg Luno een strafworp 
mee, waardoor het 9-6 werd. Het 
bleek lange tijd het enige tegen-
doelpunt dat Linschoten kon pro-
duceren.
Met Roosmarijn Mooij in het team 
voor Danique Pauw bleef de thuis-
ploeg het gevaarlijkst. Emese Kroon, 
Annick Stokhof, Roosmarijn Mooij 
en Gideon Leeflang tilden de tus-

senstand naar 13-6. Met nog tien 
minuten te gaan leek de buit bin-
nen. Toch moest scheidsrechter 
Bergsma nog volop aan de bak. 
Veel gedoe, ruw spel en veel lijfe-
lijk contact maakten het de leids-
man niet makkelijk.
De arbiter hier veelal uitstekend 
mee om.
Met in de slotfase enkele strafwor-
pen kwam de eindstand op 14-8, 
het laatste doelpunt vanaf de stip 
gemaakt door Annick Stokhof. Er 
resten De Vinken nog twee wed-
strijden in deze zaalcompetitie.

plaats voor Kitty van Beem & Jan-
ny Streng 62,42% en op drie Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met 
62,32%. Met nog twee zittingen te 
gaan bestaat de top-vijf in de A-lijn 
uit Geke Ludwig & Margo Zuide-
ma, Kitty van Beem & Janny Streng, 
Sonja Reeders & Ank Reems, Guus 
Pielage & Renske Visser en tenslot-
te Elly van Nieuwkoop & Jessie Pie-

kaar. De beste vijf paren uit de B-lijn 
zijn Bep Verleun & Hans Warmen-
hoven, Ted Brand & Alice Oosten-
dorp, Thea Elias & Elly van Brakel, 
Ploon Roelofsma & Marja Slinger 
en op vijf Inge Dyrbye & Thea Stahl. 
Bridgen bij Hartenvrouw neem dan 
contact op met Sandra Raadschel-
ders tel. 0297-569910 of mail naar 
hartenvrouw2015@gmail.com

met slechts 4 punten achterstand 
op de koploper. De komende weken 
gaan we zien of de concurrentie de-
ze “sluiproute” een halt toe kan roe-
pen. Afgelopen weken verliepen de 
wedstrijden als volgt.

Thuisploeg
Bar Adelhof 2 ontving koploper de 
Kuiper/Stee Inn. De thuisploeg liet 
zich hier niet zomaar aan de kant 
zetten en mede door een mooie 
overwinning van kopvrouw Pe-
tra Slimmers (Adelhof) op kopman 
Kees de Zwart (de Kuiper) was er 
met 39-40 slecht een klein verlies 
voor de thuisploeg. CenS ontving 
the Peanut Bar 1. Deze keer weer, 
ondanks 1 verliespartij, een ruime 
overwinning van de Peanuts, 33-
44 en daarmee staan zij op de 2e 
plaats in de tussenstand. De Krom-
me Mijdrecht 1 ontving DIO.
De thuisploeg staat ook bovenin en 
dus had DIO een mooie uitdaging. 
Een gelijk opgaande strijd en wat 
punten betreft ook helemaal in ba-
lans, 36-36.
Daar kwam daar voor de Kromme 
Mijdrecht, wegens heel goed spel 
van Andre Apontoweil in de afgelo-
pen wedstrijden, een correctie over-
heen en is de uitslag aangepast 
naar 31-39. Dat kostte de Krommen 
dan helaas wat plaatsen in de tus-
senstand. De Kromme Mijdrecht 2 
ontving Bar Adelhof 1. Jos Vermeij 
(Kr Mijdrecht) was de enige die nog 
in de buurt kwam van een gelijkspel 
maar hij mistte helaas de gelijkma-
ker in de nabeurt. Hij verloor daar-
door zijn partij evenals zijn team-
genoten en daarmee was, met 29-
48 de volle winst, en de derde plek 
in de stand, voor Bar Adelhof. De 

Springbok 1 ontving de Merel/Hee-
renlux 3. In de verloren partijen de-
den de Springbokken het beter dan 
de Merels en dat was genoeg voor 
een 38-33 overwinning. Dorus van 
de Meer legde hier wel weer eens 
een hoge serie op de biljarttafel. De 
Springbok 2 had de Biljartmakers te 
gast. Een felle strijd tegen een ont-
ketend de Biljartmakers, waarbij de 
laatste toch aan het langste eind 
trok 27-48. Stieva/Aalsmeer nam 
het tegen de Merel/Heerenlux 1 op. 
De Merel heeft nog zicht op een 
toppositie en heeft de punten hard 
nodig. Dat maakten zij aan tafel 
ook wel duidelijk. Alleen Kees Grif-
fioen (de Merel) moest met slechts 
1 carambole verschil de overwin-
ning aan Hans Mooijen (Stieva) la-
ten maar de andere partijen waren 
ruim voor de Merel, 29-45. ASM 
mocht tegen Bar Adelhof 3 de bil-
jartkunsten laten zien. Beide teams 
haalden 2 maal de winst maar he-
laas voor ASM haalden zijn in de 
verliespartijen minder punten dan 
Bar Adelhof en die namen met 35-
39 de winst mee naar huis. De laat-
ste wedstrijd was die van the Peanut 
Bar 2 tegen Lutis/de Springbok. He-
laas is van deze wedstrijd geen for-
mulier ontvangen.
De hoogste serie werd deze week 
gemaakt door Dorus van de Meer 
(de Merel/Heerenlux 3), 40 caram-
boles (36,36%) en dat is voor Dorus 
de 5e keer dit seizoen.
De kortste partij komt op naam van 
Erik Verlaan van Bar Adelhof 1, 44 
caramboles in 15 beurten. Volgend 
weekeinde, 18 en 19 februari wordt 
de finale PK libre 3 ster gespeeld 
in de The Peanut Bar, beide dagen 
starten de finalisten om 11.00 uur.
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