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UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl
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MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 0251674433
EN VRAAG NAAR MARCO OF ROGIER

Wij zijn MET SPOED op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Hertogenstr. en Schoutenstr. (185 kranten)
Mijdrecht: Omg. Julianalaan en Molenhof (195 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn  op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Hertogenstr. en Schoutenstr. (185 kranten)

welkom

BEZORGERS/STERS

Een leuke baan 
als chauffeur? 

Kom werken bij
Van Zaal Transport!

Meer info op: www.vzt.nl/vacatures 
of bel 0297-513088

De Ronde Venen - Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in de Boei in 
Vinkeveen is maandag 9 januari de 
nieuwe ambtsketen van De Ronde 
Venen gepresenteerd. Burgemees-
ter Divendal droeg de ambtsketen 
voor het eerst tijdens het uitspre-
ken van zijn nieuwjaarstoespraak. 
Ook waren in de Boei het nieuwe 
gemeentewapen en de nieuwe ge-
meentevlag te zien. 
Precies een jaar geleden, tijdens de 
nieuwjaarsreceptie in 2016, kon-
digde burgemeester Divendal aan 
dat er een nieuw gemeentewapen 
zou worden ontwikkeld. In het ver-
lengde daarvan zou ook een nieu-
we ambtsketen gemaakt worden. 
Hij riep inwoners op om zilver, dat 
zij niet meer gebruikten, te doneren. 
Aan die oproep is door ruim 40 in-
woners gehoor gegeven. In totaal is 

ruim 4 kilo zilver ingezameld in de 
vorm van bestek, kettinkjes en arm-
banden. Dit is omgesmolten en ge-
bruikt voor de nieuwe keten. De ke-
ten is ontworpen en vervaardigd 
door drie lokale juweliers. Dat zijn 
Hartel uit Wilnis en Van Beek en 
Swaab uit Mijdrecht. Onderaan de 
keten hangt een penning met daar-
op op de ene zijde het nieuwe ge-
meentewapen van De Ronde Venen 
en op de andere zijde het Neder-
landse wapen. In de schakels van 
de keten zijn schildjes verwerkt met 
daarop kenmerkende gebouwen of 
bruggen uit de acht kernen van de 
gemeente: de kerk in Amstelhoek, 
het gemaal in De Hoef, de kerk in 
Vinkeveen, de molen in Wilnis, het 
raadhuis in Mijdrecht, de ophaal-
brug in Baambrugge, de kerk in 
Waverveen en het gemeentehuis in 

Abcoude. De illustraties op de keten 
zijn gemaakt door Rob Ramp. Bur-
gemeester Maarten Divendal is on-
der de indruk van de nieuwe keten, 
die hij op de dag van de presentatie 
voor het eerst zag. ,,Ik vind het niet 
alleen een hele mooie keten, maar 
ook bijzonder. De wijze waarop hij 
tot stand is gekomen, is uniek voor 
Nederland. Het is voor het eerst 
dat een ambtsketen is vervaardigd 
uit het zilver dat door inwoners be-
schikbaar is gesteld. Ook uniek is 
dat de keten is gemaakt door lokale 
juweliers, die belangeloos hun vak-
manschap en vaardigheden ter be-
schikking hebben gesteld. Daarmee 
is het echt een ambtsketen gewor-
den van iedereen, in plats van een 
keten voor de burgemeester.’’ 

Vervolg elders in deze krant.

Foto: Henk Buting

Ambtsketen is gemaakt van zilver dat door 
inwoners is geschonken
De Ronde Venen heeft nieuwe ambtsketen, 
gemeentewapen en gemeentevlag

Mijdrecht - Het ziet er op voorhand 
naar uit dat de renovatie van win-
kelcentrum De Lindeboom aan het 
Haitsmaplein langer gaat duren dan 
eerder is gepland. Vrijdag 14 okto-
ber 2016 werd door alle betrokken 
partijen, eigenaar Hoorne Vastgoed 
BV, Bébouw Midreth, de gemeen-
te De Ronde Venen en de winke-
liersvereniging met veel enthousias-
me de feitelijke start van de verbou-
wing van het winkelcentrum fees-
telijk aangekondigd (foto). Ster-
ker nog, aan de kant van de Dorps-
straat was men al druk bezig met 
de werkzaamheden. De verbou-
wing brengt met zich mee dat win-
kels tijdelijk een andere plaats krij-
gen in het winkelcentrum, of straks 
helemaal zullen verkassen. Uitein-
delijk komt er ook een verdieping 
bovenop waar de Action zich naar 
verwachting eind dit jaar zou gaan 
vestigen. Voorjaar 2018 moet alles 
klaar zijn en hebben de winkels na 
verhuisd te zijn weer een vaste lo-
catie. Maar of dat allemaal gehaald 
wordt is twijfelachtig. Uit gesprek-
ken met winkeliers blijkt dat er drie 
maanden nadat de werkzaamheden 
zijn aangevangen nu al een achter-
stand in de planning is van 16 we-
ken! Het zal dus nog wel even du-
ren alvorens bijvoorbeeld Jan Wes-
terbos kan verkassen naar de ‘over-
kant’ waar voorheen Smit Schoe-
nen zat. Hij beaamt desgevraagd 
het aantal weken vertraging dat het 
renovatieproject oploopt. “Wat mij 
verteld is ligt het aan een aantal on-
voorziene tegenslagen, zoals een 
onbekende gasleiding die is aan-
getroffen. Daarvoor heeft men Ste-
din gevraagd om er naar te kijken,” 
vertelt Jan desgevraagd. “Ook moet 
er asbest verwijderd worden. Dat 
kost allemaal de nodige tijd voor-
dat men verder kan. We zouden met 
de winkel komende maand verhui-
zen. Ik had mijn vakantie er voor 
uitgesteld, maar die laat ik nu wel 
doorgaan want het zal voor zover ik 
weet wel juni of juli worden. Tot zo-
lang blijven we gewoon zitten waar 
we nu zijn. Niks mis mee overigens.” 
Ook de andere winkeliers zijn wel-
iswaar niet blij met deze berichten 
want ook hun planning loopt in het 
honderd. Ze leggen zich er maar bij 
neer. De verbouwing heeft toch zijn 
tijd nodig, zelf kunnen ze er niets 
aan doen. Onverwachte tegensla-
gen kan je verwachten bij zo’n ge-

dateerd pand, zo luiden de mees-
te opmerkingen. Men hoopt dat de 
bouwer de tijd zal inlopen als die 
weer vlot kan doorwerken.

Gasleiding de boosdoener
Wij vroegen Hoorne Vastgoed om 
commentaar. Ontwikkelingsmana-
ger Jasper Reekers laat het volgen-
de weten: “Wij hadden een gaslei-
ding gevonden die niet in de uitge-
breide vooronderzoeken naar bo-
ven is gekomen. Deze hebben wij 
moeten laten omleggen maar had-
den daar eerst de goedkeuring van 
diverse instanties voor nodig. Dit 
heeft vanzelfsprekend enige tijd 
gekost. Bij de ontwikkeling van zo’n 
groot project kan zoiets wel eens 
voorkomen maar we zijn hard be-
zig de planning weer in te lopen.” 
Er gaat ook het gerucht dat het be-
stuur van de Janskerk zich niet kan 
verenigen met enkele plannen voor 
de doorsteek naast de begraaf-
plaats en het Kerkplein. Maar hier-
over waren toch al afspraken ge-
maakt? Reekers: “Wij zijn met de 
kerk nog in bespreking over de 
grond. Al met al gaan we gewoon 
verder met het project en proberen 
de planning weer op orde te krij-
gen. De vertraging houdt overigens 
niet in dat de vestiging van de Ac-
tion eind dit jaar daar de dupe van 
wordt. Die komt er dus gewoon.” 
Hoewel de vertraging op zich na-
tuurlijk een vervelende streep door 
de rekening is, wordt door Hoor-
ne Vastgoed positief gereageerd en 
verwacht men toch de tussentijd-
se planningen te halen en met het 
kerkbestuur tot overeenkomst te 
komen. Wij houden u op de hoogte 
van het verdere vervolg.

Renovatie De Lindeboom 
loopt vertraging op

Wilnis - In de Jumbo winkel aan de 
Molmlaan 2 in Wilnis heeft vandaag 
de uitreiking plaatsgevonden van 
de ‘Sparen voor je Sportvereniging’ 
actie. Klanten die de afgelopen tijd 
boodschappen deden bij Jumbo in 
Wilnis konden sparen voor sport-
materialen voor lokale sportvereni-
gingen. In totaal werd er door Jum-
bo Wilnis 6500 euro verdeeld onder 
deelnemende verenigingen. Naar 
gelang het aantal gespaarde punten 
ontvingen de sportclubs een bedrag 
dat zij kunnen besteden aan nieuwe 
sportmaterialen. Sportvereniging 
C.S.W. uit Wilnis ontving de mees-
te punten van de Jumbo klanten en 
ontvangt een bedrag van 3177 eu-

ro. De ‘Sparen voor je sportvereni-
ging’ actie was een groot succes. 
In totaal werden er maar liefst bij-
na 30.000 punten toegewezen aan 
lokale sportverenigingen. Na afl oop 
van de actie is het beschikbare bud-
get op basis van het aantal toege-
wezen punten verdeeld over de ver-
enigingen. Naast sportvereniging 
C.S.W., ontvingen sportvereniging 
Omni S.V. Veenland en tennisver-
eniging Wilnis ook mooie bedragen 
voor de aanschaf van sportmateri-
alen, respectievelijk � 584 en � 511 
euro. In totaal deden er 11 vereni-
gingen uit Wilnis en Mijdrecht mee 
aan de actie. Uiteindelijk heeft elke 
sportvereniging punten ontvangen, 

wat inhoudt dat iedere vereniging 
een bijdrage krijgt voor de aanschaf 
van sportmaterialen.

Het belang van sport voor de 
samenleving
“De ‘Sparen voor je sportverenging’ 
actie past perfect bij onze maat-
schappelijke doelstellingen. Als fa-
miliebedrijf en toonaangevende su-
permarktketen staat Jumbo mid-
denin de samenleving. Wij voelen 
ons verantwoordelijk voor de wereld 
om ons heen. Bewegen is enorm 
belangrijk voor jong en oud. Hier 
dragen we dan graag ons steentje 
bij.” aldus Jelmer Hesseling, fi liaal-
manager van Jumbo Wilnis.

Jumbo verdeelt 6500 euro 
over 11 sportverenigingen

Mijdrechter 
veroordeeld voor 
seksueel misbruik 

jongeren
Mijdrecht – De 49-jarige 
Mijdrechter Demar D. is vrij-
dag door de rechtbank Utrecht 
veroordeeld tot 3,5 jaar cel-
straf en tbs met dwangverple-
ging voor verkrachting, sek-
sueel misbruik en het aanzet-
ten tot seksuele handelingen 
van minderjarige jongens in 
de periode 2000 tot 2016. Be-
gin december eiste de offi cier 
van justitie zeven jaar celstraf 
tegen de voormalige basket-
balcoach van basketbalvereni-
ging Argon. Het vonnis van de 
rechtbank wijkt af van de eis 
van de offi cier van justitie. De 
rechtbank vindt dat de maat-
schappij op langere termijn te-
gen de Mijdrechter beschermt 
moet worden en dat kan al-
leen als de man een gedwon-
gen behandeling ondergaat in 
een tbs kliniek, De Mijdrech-
ter misbruikte tussen 2000 en 
2002 drie jeugdspelers van de 
Mijdrechtse basketbalclub Ar-
gon. In 2013 randde hij een 
minderjarige jongen aan en 
in de periode 2014 tot en met 
2016 zette hij twaalf jonge jon-
gens aan tot het verrichten van 
seksuele handelingen voor de 
webcam. 

Oud jeugdspeler
De misbruikzaak kwam in 2015 
aan het licht toen een 27-ja-
rige oud jeugdspeler van Ar-
gon aangifte deed. Hij zou op 
11 jarige leeftijd tientallen ke-
ren door de basketbaltrainer 
in diens woning zijn misbruikt. 
Ook kwam na onderzoek aan 
het licht dat de Mijdrechter 
van 2014 tot en met 2016 zich 
in chatsessies op het inter-
net voor deed als het 14-jari-
ge meisje ‘Fien’. Op die manier 
wist hij twaalf tienerjongens 
door heel Nederland te mislei-
den tot seksuele handelingen 
voor de webcam. Na de aan-
gifte deden nog twee jeugd-
spelers van Argon aangifte. Zij 
zeggen niet alleen in de woning 
van de Mijdrechter te zijn mis-
bruikt, ook vond het misbruik 
plaats tijdens een teamweek-
end in Zeeland. In het vonnis 
stelt de rechtbank dat slacht-
offers van dit soort misdrijven 
op latere leeftijd vaak nog veel 
last hebben van wat hen in hun 
jeugd is aangedaan. Dit wordt 
onderstreept door de verkla-
ring van het 27-jarige slacht-
offer die zegt dat de verdach-
te hem een fi jne en onbezorg-
de jeugd en een normale ont-
wikkeling heeft afgenomen. De 
Mijdrechter bekent dat hij met 
een jongen seks heeft gehad. 
Dit zou geheel op vrijwillige 
basis zijn geweest. De ande-
re beschuldigingen spreekt hij 
tegen. Gezien de ontkennen-
de houding van de Mijdrech-
ter is de kans aanwezig dat de 
tbs behandeling een lange tijd 
zal duren. Het is daarom vol-
gens de rechtbank in het be-
lang van de maatschappij en 
de verdachte dat de behan-
deling over niet al te lange tijd 
van start gaat.

Mijdrecht - In het kader van 20 jaar 
SeniorWeb doet ook het leercen-
trum in Mijdrecht mee aan de lan-
delijke open week. Op maandag 16 
januari en woensdag l8 januari tus-
sen 13.00 en 16.00 uur worden in de 

openbare bibliotheek te Mijdrecht 
korte demonstraties gegeven waar-
in wat dieper wordt ingegaan op 
de mogelijkheden die PC’s, tablets 
en smartphones te bieden hebben. 
Aan de orde komen Windows 10, in-

Open week SeniorWeb ternet, fotoboek maken, beveiliging, 
synchroniseren van tablets en lap-
tops en eventuele vragen die op dit 
alles betrekking hebben. 

Deelname aan de programma’s is 
vrij voor iedereen. Vooraf aanmel-
den is niet nodig. Voor inlichtingen 
0297-282938 of 06-53454196



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educa-
tieprojecten in derdewereldlanden. Hiermee stellen we mensen 
in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hier-
bij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid ne-
men voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. In Ke-
nia steunen wij de scholenprojecten van Stichting Welzijn Wa-
jir. De komende weken geeft Ad Groeneveld, voorzitter van deze 
stichting, een update over dit arme gebied in Kenia.
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Wajir, gebeurt daar 
nog iets...? (1)

Voor veel mensen in De Ron-
de Venen is dit een volkomen te-
rechte vraag. Immers sinds mijn 
vier collega-huisartsen en ik ver-
bijsterd uit Wajir terugkeerden 
na onze uitzending als Rotary-
Doctors helpen tal van perso-
nen, scholen, kerken, verenigin-
gen, zangkoren enzovoort Wa-
jir jarenlang met grote inzet. En 
dat was hard nodig. Waar gaat 
het ook alweer over? Wajir ligt in 
noordoost Kenia, een woestijn-
achtig gebied, voornamelijk be-
woond door nomaden, rondtrek-
kende veehouders. Het gebied 
werd decennialang door de cen-
trale overheid in Nairobi gene-
geerd, geïsoleerd en gemargina-
liseerd. Het district Wajir is ander-
half maal zo groot als Nederland 
en de Noordoost Provincie, waar-
toe het behoort, zelfs zesmaal zo 
groot als ons land. Tot voor kort 
lag in die provincie slechts zes ki-
lometer asfalt; de rest van het we-
gennet bestond uit zandwegen. 
Dit gebrek aan interesse en onwil 
tot investeren in de infrastructuur 
is illustratief voor de andere de-
len van de samenleving zoals ge-
zondheidszorg, onderwijs, water 
en sanitatie, zorg voor bejaarden 
en gehandicapten, landbouw en-
zovoort. Ook de natuur lijkt Wa-
jir te negeren: geregeld wordt het 
gebied getroffen door droogtes. 
Grote delen van de veestapel van 
de nomaden sterven dan de hon-
gerdood en soms ook veel men-
sen... In 2011 was de hongers-

nood wel heel dramatisch. On-
ze stichting heeft zelfs nog bij-
gedragen om de kadavers uit de 
stad te laten weghalen. Noodhulp 
was dringend nodig! Bij sommi-
ge mensen drong de vraag zich 
op of het wel verstandig is om 
noodhulp te geven en of je daar-
mee niet een verkeerd systeem 
in stand houdt… Die mensen 
vragen zich af of het misschien 
niet verstandiger zou zijn om die 
mensen en kinderen maar te la-
ten sterven om op die manier de 
bevolking te dwingen om een an-
dere leefwijze aan te nemen. De-
ze oprisping heb ik helaas in di-
verse kringen moeten horen. Af-
schuwelijk. Ook het verbeteren 
van de verloskundige zorg om op 
die manier de moeder- en kin-
dersterfte terug te dringen zou 
volgens die mensen onverstan-
dig zijn. Die kinderen moeten im-
mers maar gevoed worden. Lees 
en huiver. De VARA heeft toen in 
Wajir een indrukwekkende do-
cumentaire gemaakt, samen met 
onze partners aldaar, met als titel 
’Honger naar Verandering’. De-
ze documentaire is nog steeds op 
YouTube terug te vinden. De con-
clusie was dat mensen dolgraag 
hun leefstijl willen aanpassen als 
zij maar de kans krijgen. Het arm-
zalige Wajir was troosteloos en de 
situatie uitzichtloos. Er zou min-
stens een wonder moeten gebeu-
ren. Gebeuren er nog wonderen?

Ad Groeneveld

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com
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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.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
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 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

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

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.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
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 
TYMPAAN-DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl

INFORMATIEF

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
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Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
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onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com

Cursusmarkt vrijdag 13 januari 2017
De Ronde Venen - Op vrijdag 13 
januari houdt het Cursusproject De 
Ronde Venen weer haar halfjaarlijk-
se cursusmarkt in De Boei, Kerklaan 
32 in Vinkeveen, van 19.30 – 21.00 
uur. Op de markt kunt u kennis ne-
men van het cursusprogramma van 
voorjaar 2017, en er zijn veel docen-
ten aanwezig om u te vertellen over 
de cursussen die zij gaan geven. Er 
zal maar één toegangsdeur van de 
Boei open zijn, nl. die aan de kant 
van de parkeerplaats. Op verzoek 
van velen worden ook weer num-
mertjes uitgereikt bij binnenkomst 
in De Boei. De markt is de eer-
ste mogelijkheid om in te schrijven. 
Daarna kunt u zich ook inschrijven 
via de website www.cursusproject.
nl/rondevenen.htm op de cursus-
sen die nog niet zijn volgeboekt op 
de cursusmarkt. Daar vindt u ook al-
le informatie en de manier van in-
schrijven. Als u al weet op welke 
cursus u wilt inschrijven is het han-
dig om van te voren het inschrijf-

formulier van de website volledig in 
te vullen, te printen, te onderteke-
nen en mee te nemen naar de cur-
susmarkt. Levert u dat samen met 
het van de betreffende docent ont-
vangen machtigingsformulier (wat 
u dan niet meer hoeft in te vullen) 
in bij de inschrijftafel in de hal. Dit 
machtigingsformulier heeft u dus 
nog wel nodig, voor iedere cursist 
een, ook als u voor 2 (maximaal) 
personen inschrijft! U kunt ook in-
schrijven bij de servicepunten in de 
gemeente De Ronde Venen. De in-
schrijvingen na de markt worden op 
volgorde van binnenkomst verwerkt.
Het programma omvat 46 cursus-
sen. We hopen u te mogen verwel-
komen op de cursusmarkt en wen-
sen u een goed 2017.

Rectificatie:
Cursus met nummer 45 Vrolij-
ke Beestenboel daarvan is de da-
tum gewijzigd ipv donderdag 25 mei 
wordt het nu dinsdag 23 mei.

Jumbo Vinkeveen helpt 
JDRF Nederland
Vinkeveen - Stichting JDRF Neder-
land (jeugddiabetes) is de klanten 
van JUMBO Vinkeveen zeer dank-
baar voor de donatie van 355,20 eu-
ro welke onlangs via statiegeldbon-
nen is verkregen! Dit geweldige be-

drag zal aangewend worden aan 
patiënten met Type-1 Diabetes. Met 
uw hulp en die van deze Jumbo ves-
tiging kunnen zij hun doel realise-
ren namelijk: ‘van type één naar ty-
pe géén’.

Wifac laat VIOS zitten
De Ronde Venen - Via De Ron-
deveense Uitdaging vernam VIOS 
dat er bij de verhuizing van Wifac 
het nodige aan meubilair vrij kwam 
en Wifac deze ter beschikking stel-
de van geïnteresseerde verenigin-
gen en andere maatschappelijke or-
ganisaties. Toen dit bericht kwam, 
heeft VIOS aangegeven interesse 
te hebben in de ‘overtollige’ stoe-
len. 16 december was de grote dag 
dat Wifac zijn nieuwe pand aan de 
Rendementsweg 20B-1, 3641 SL te 
Mijdrecht betrok. Vanuit dit nieuwe 
en sfeervol pand gaan ze door met 

waar ze goed in zijn: het ondersteu-
nen van alle grafimedia- en verpak-
kingsprofessionals in de Benelux. 
Dat doen ze met snelle suppliesle-
veranties en het breedste portfolio 
voor alle stappen in het grafische 
productieproces. Met de verhuizing 
werd een deel van de inboedel ver-
nieuwd en kwam er zo het nodige 
aan meubilair vrij. Zonde om weg 
te gooien en vandaar dat Wifac dit 
meubilair via De Rondeveense Uit-
daging ter beschikking stelde. De 
stoelen waar de blazers van VIOS 
tijdens de repetities op zitten waren 

niet in al te beste staat meer en ei-
genlijk al langer aan vervanging toe. 
Dus het bericht van De Rondeveen-
se Uitdaging over het bij Wifac vrij-
komende meubilair kwam als ge-
roepen. Kort nadat VIOS had aan-
gegeven zeer geïnteresseerd te zijn 
kwam het bericht dat er 53 stoelen 
voor de vereniging waren gereser-
veerd en opgehaald konden wor-
den. Henk en Conny van Vliet heb-
ben samen met ‘good old’ Ab Ne-
derhof de stoelen bij Wifac opge-
haald. De achterwerken van de mu-
zikanten zijn erg blij met het nieu-
we zitcomfort. VIOS is Wifac dan 
ook zeer dankbaar voor de prach-
tige stoelen.

Wilnis - Bij de Paraplu in Wilnis zijn 
weer diverse cursussen te volgen. 
Zoals bijvoorbeeld:

Mandela tekenen.
Deze cursus is bedoeld voor men-
sen die al eerder een mandalacur-
sus hebben gevolgd of die al wat 
ervaring hebben met mandalate-
kenen. In deze cursus zullen we 
verschillende thema’s in de man-
dala verwerken, zoals de elemen-
ten, delftblauwe mandala’s, boed-
dhistische mandala’s, natuurman-
dala’s, geboortemandala’s. Op één 
avond krijg je meestal een manda-
la niet af, je maakt hem verder thuis 
af. Je neemt je eigen kleurpotlo-
den mee, zodat je thuis verder kunt 
gaan. Er zijn wel altijd kleurpotlo-
den aanwezig op de avonden. Een 
kartonnen opbergmap A3 is han-
dig om de mandala’s mee te nemen. 
Voor papier wordt gezorgd. Da-
ta:11-01-2017 t/m 08-02-2017. Vijf 
dagdelen op woensdag van 19.30-
22.00 uur. Docent: M.J.A. Vendrik. 

Windows 10
Aan de orde komen: Het werken 
met het startscherm waarop aller-
lei toepassingen in tegelformaat en 
het menu waarachter Windows alle 
instellingen heeft verstopt. Het ma-
ken van backups met bestandsge-
schiedenis. Automatisch backups 
maken, standaard in Windows be-
schikbaar! Backups maken, wat we 
eigenlijk altijd te laat of helemaal 
niet doen. Er zijn laptop’s aanwe-
zig, maar neem bij voorkeur je eigen 
laptop mee. Data: 18 en 25 januari 

Mooi aanbod bij
Stichting ‘Paraplu’

Lezing Jan van 
Mersbergen

Vinkeveen - .De veelvuldig geno-
mineerde en met diverse literai-
re prijzen bekroonde schrijver Jan 
van Mersbergen verzorgt op vrij-
dag 27 januari een lezing voor Ve-
nen Literair  .Aanvang 20.00 uur in 
De Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen. 
De toegangskaarten kosten 7,50 en 
zijn alleen in voorverkoop vanaf vrij-
dag 13 januari te verkrijgen bij de 
Openbare Bibliotheken in Vinke-
veen, Mijdrecht, Wilnis en Abcoude, 
maar ook bij boekhandel Mondria 
Mijdrecht en The Readshop Vinke-
veen. Jan van Mersbergen ( 1971) is 
na een studie aan de UvA en diverse 
baantjes vanaf zijn debuut in 2001 
met “De Grasbijter” fulltime roman-
schrijver. Met een zekere regelmaat 
verschijnen er van hem nieuwe uit-
gaven. In 2014 won hij met “De 
laatste ontsnapping”de Bordewijk-
prijs voor het beste Nederlandsta-
lige prozaboek. Dit boek gaat over 
een artiest die met een ontsnap-
pingsact optreedt in Amsterdam-
se  nachtclubs. Op een dag wordt 
hij geconfronteerd met een 10-jari-
ge jongen, die beweert dat deze ar-
tiest zijn vader is. Als andere suc-
cesvolle boeken van van Mersber-
gen kunnen nog worden genoemd 
“Naar de overkant van de nacht”( 
2011) en “De Oase”(2015). In 2016 
verscheen “De Ruiter”. In deze laat-
ste roman trekt een kleindochter in 
bij haar grootvader die op het plat-
teland woont. Beschreven worden 
niet alleen de botsingen tussen ge-
neraties ,maar ook die tussen  he-
den en verleden en de verschillen 
tussen stad en land en de conflic-
ten tussen de mens en de  natuur. 
De enige verbindende factor tussen 
de twee blijkt een in de wei staand 
oud paard.van Mersbergen voert dit 
oude paard zeer geloofwaardig op 
als verteller.

en 1 en 8 februari 2017, 4 dagdelen 
op woensdag van 19:30-21:30 uur. 

Hersenwerk voor honden: 
Hersenwerk voor de hond is een 
ontzettend leuke manier om je hond 
mentaal uit te dagen. Leuk voor 
naast de wandelingen maar ook bij-
zonder handig na een operatie of 
blessure bij de hond, waardoor hij 
even niet veel mag bewegen. De 
hond kan al zijn zintuigen gebrui-
ken en kan zijn energie (ook) men-
taal kwijt. Datum: woensdag 18 ja-
nuari 2017 van 19:30-21:30 uur. Do-
cent: Marlene Lok. 

Communiceren met je baby 
Voor aanstaande ouders en voor ou-
ders van baby’s tot 3 maanden oud. 
Baby’s verstaan vanaf dag één? Dat 
kan! Priscilla Dunstan, een Austra-
lische moeder met een fotografisch 
geheugen voor geluid, heeft ont-
dekt dat alle kinderen bij geboorte 
vijf geluiden maken met ieder een 
heel specifieke betekenis. Een ge-
luid voor honger, moe, een boertje 
dat dwars zit, darmkrampjes en on-
gemak. Deze ‘woorden’ worden ver-
oorzaakt door reflexen van het kind-
je gecombineerd met geluid en zijn 
daardoor universeel voor alle baby’s 
in de eerste drie maanden van hun 
leven. Tijdens de cursus leer je wat 
de verschillen zijn tussen de gelui-
den en waar je op kan letten om ze 
goed te herkennen. Bovendien krijg 
je praktische tips over wat je bij-
voorbeeld kan doen bij een vastzit-
tend boertje of bij darm-krampjes. 
Leer de vijf geluiden her-kennen 
waarmee jouw baby zijn/haar basis-
behoeften aangeeft: honger, moe, 
boertje, darmkrampen of ongemak.  
Data: 21 januari en 11 maart 2017, 
2 dagdelen op zaterdag van 10:00-
12:00 uur. 
Aanmelden kan rechtstreeks op de 
website www.stichtingparaplu.nl of 
kan een inschrijfformulier worden 
ingeleverd dat kan worden gedown-
load op de website www.stichting-
paraplu.nl, of afgehaald en ingele-
verd bij de “Paraplu”, Pieter Joosten-
laan 28 te Wilnis. Via email kan men 
altijd terecht op info@stichtingpa-
raplu.nl
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Van het vervaardigingsproces van de ambtske-
ten is een korte fi lm gemaakt. Daar wordt mo-
menteel de laatste hand aan gelegd. De fi lm is 
vanaf donderdag 12 januari via de gemeentelij-
ke website te bekijken. Tegelijkertijd met de nieu-
we ambtsketen is ook het nieuwe gemeentewa-
pen en de nieuwe gemeentevlag gepresenteerd. 
Het gemeentewapen is in overleg met de histo-
rische vereniging De Proosdijlanden en de his-
torische kring Abcoude/Baambrugge tot stand 
gekomen. Daarvoor is een procedure doorlo-
pen bij de Hoge Raad van Adel. Koning Willem-
Alexander heeft het wapen offi cieel aan de ge-
meente toegekend. In het nieuwe gemeentewa-
pen zijn de wapens van de voormalige gemeen-
ten De Ronde Venen en Abcoude gecombineerd. 
Het wapen bestaat uit vier delen met een dwars-
balk. In het zogenoemde eerste kwartier staat 
het Lam Gods dat Mijdrecht representeert, in het 
tweede kwartier de sleutels van Abcoude-Proost-
dij, in het derde kwartier de vink in goud van Vin-
keveen en Waverveen en in het vierde kwartier 
de zuilen van Abcoude-Baambrugge. In het mid-
den is in een dwarsbalk de slang uit het wapen 
van Wilnis te zien. Ter gelegenheid van de onthul-
ling van de ambtsketen en het gemeentewapen 
is in de hal van gemeentehuis, ingang Raadhuis-
plein, een kleine tentoonstelling ingericht. Hier 
zijn de oude wapens te zien plus de oorkondes 
van de voormalige gemeentes waaruit het huidi-
ge De Ronde Venen bestaat. Ook zijn daar in een 
vitrine de ambtsketens te zien van de voormalige 
gemeenten. Op basis van het nieuwe gemeen-
tewapen is ook een gemeentelijke vlag ontwor-
pen. In de vlag zijn de elementen uit het wapen 
verwerkt. De vlag is ontworpen door Marco van 
Daalen van de Mijdrechtse Vlaggenclub. De vlag 
is in verschillende maten te bestellen via de web-
site www.vlaggenclub.nl. De gemeentelijke 
vlag krijgt een permanente plek naast de Neder-
landse vlag aan de gevel van het gemeentehuis.

Toespraak
In de nieuwjaarstoespraak zei de burgemeester 
o.a: “Uw burgemeester ziet er dit jaar iets anders 
uit. Ik heb het dan niet over mijn pak of schoe-
nen. Ook niet over mijn stropdas. Ik heb het over 
de nieuwe ambtsketen die ik vanavond voor het 
eerst draag en die ik u met veel trots toon. Trots, 
omdat hij er schitterend uitziet. Maar vooral trots 
omdat inwoners het benodigde zilver hebben ge-
schonken en onze juweliers de keten hebben 
gemaakt. Vorig jaar ‘vierden’ wij het eerste lus-
trum van onze in 2011 gefuseerde gemeente. In 
mijn toespraak heb ik toen verteld dat ons ge-
meentewapen ‘ongeldig’ was en dat we daarin 
verandering wilden brengen. U ziet, dit voorne-
men hebben we gerealiseerd. In overleg met on-

ze twee historische verenigingen en de gemeen-
teraad is via de Hoge Raad van Adel een zorg-
vuldige procedure gevolgd. Die heeft geleid tot 
het besluit waarmee de Koning het nieuwe ge-
meentewapen heeft vastgesteld. De wapens van 
de voormalige gemeenten De Ronde Venen en 
Abcoude zijn nu gecombineerd in een nieuw wa-
pen dat uit vier delen met een dwarsbalk bestaat. 
Hierdoor komen elementen uit onze eerdere ge-
meenten goed tot hun recht. In het zogenoemde 
eerste kwartier staat het Lam Gods dat Mijdrecht 
representeert, in het tweede kwartier de sleutels 
van Abcoude-Proostdij, in het derde kwartier de 
vink in goud van Vinkeveen en Waverveen en in 
het vierde kwartier de zuilen van Abcoude Baam-
brugge. In het midden is de versmalde dwarsbalk 
met de slang uit het wapen van Wilnis te zien. 
Als je bezig bent de toekomst vorm te geven, is 
het altijd goed te weten waar je vandaan komt. 
En vooral het besef te hebben dat je de geschie-
denis niet in je eentje maakt. Dat je het werken 
aan de toekomst uiteindelijk in deze éne prachti-
ge gemeente met elkaar doet. In dit opzicht heeft 
een gemeentewapen meer waarden dan de sym-
bolen die erop staan. 

Sneeuwbaleffect
Het nieuwe wapen heeft in de betekenis van sa-
menwerken een soort sneeuwbaleffect veroor-
zaakt. De ‘geboorte’ van de nieuwe ambtsketen 
die ik vanavond draag is uniek. Deze ambtsketen 
heeft vele vaders en moeders. Serieus, maar te-
gelijkertijd enigszins met een knipoog, riep ik vo-
rig jaar inwoners op om ‘oud-niet meer gebruikt-
zilver’ te doneren voor een nieuwe ambtsketen. 
Dit om de nieuwe ambtsketen daadwerkelijk er 
één te laten zijn van de gemeente en niet een 
vóór de burgemeester. Er is massaal gehoor ge-
geven aan deze oproep: het zilver hing op een 
gegeven moment zelfs aan mijn voordeur toen 
ik thuiskwam. Dat de drie juweliers in onze ge-
meente vervolgens de handen ineen hebben ge-
slagen, was het volgende grote cadeau. Op zeer 
ambachtelijke wijze hebben zij schakels verwerkt 
in de ambtsketen, waarop hedendaagse elemen-
ten zijn terug te vinden uit onze acht kernen. Op 
die manier hebben zij het verleden en het heden 
in de keten samengebracht. Naast alle donateurs 
ben ik daarom Angelique en Paul Swaab, Nant en 
Tineke Hartel, en John en Nel Zwarts en Marinke 
Dormaar (van Van Beek Juwelier) en de ontwer-
per van de schilden, Rob Ramp, enorm dankbaar. 
Zij hebben voor Nederland niet alleen een unie-
ke, maar ook een ongeloofl ijk mooie prestatie ge-
leverd. Eén van de voornemens vorig jaar was bij-
eenkomsten voor nieuwe inwoners te organise-
ren. Op de eerste in april kwam een enthousi-
aste inwoner met zijn vrouw kennismaken: Mar-
co van Daalen, die hier niet alleen was komen 
wonen, maar ook zijn bedrijf in onze gemeen-

te had gevestigd. Met zijn bedrijf ‘Vlaggenclub’ 
heeft hij op basis van het nieuwe wapen belan-
geloos een nieuwe gemeentevlag ontworpen (net 
als het wapen goedgekeurd door de Hoge Raad 
van Adel) en vervaardigt. Na al deze zaken over 
het gemeentewapen en wat het verder teweeg 
heeft gebracht, wil ik enkele andere wapenfeiten 
over het afgelopen jaar noemen en ook vooruit 
kijken. Hierbij zal ik eveneens terugkomen op an-
dere voornemens die ik vorig jaar uitsprak op de 
nieuwjaarsreceptie.

Veiligheid
Vorig jaar heb ik hier de 5.555e deelnemer aan 
Burgernet in het zonnetje gezet. Daarbij beloofd 
dat de 6.000e deelnemer een keer mee zou mo-
gen met de politie. Inmiddels zijn 6.248 inwoners 
uit onze gemeente aangesloten bij Burgernet, dat 
is 14,7 % van onze totale bevolking. Daarmee zijn 
we, zeg ik vol trots, de gemeente van de politiere-
gio Midden Nederland met het hoogste percen-
tage Burgernet deelnemers. Ik zou de aanwezi-
gen die nog niet zijn aangesloten bij Burgernet 
willen oproepen dat vanavond alsnog te doen. 
Zowel mijn medewerkers Openbare Orde en Vei-
ligheid als ik willen de eerste plaats graag vast-
houden. in elkaars verlengde. 

Politie
Dat geldt ook voor het werk van de politie. Het 
voorkomen en oplossen van misdrijven komt 
meestal voort uit acties van alerte inwoners. 
Tips en signalen van inwoners zijn onmisbare 
input voor hun professioneel handelen. Afgelo-
pen jaar is het meer dan eens voorgekomen dat 
hierdoor inbraken daadwerkelijk zijn voorkomen. 
Daarnaast zijn er ook inwoners die zelf gewoon 
heel praktisch meewerken aan een veilige omge-
ving. Denk bijvoorbeeld eens aan onze pakweg 
350 geregistreerde verkeersregelaars. De mees-
ten komt u tegen bij wegafzettingen en als be-
geleiders van evenementen. Uit die groep wil ik 
één iemand, mede voor al die andere vrijwillige 
en professionele mensen, in het zonnetje zetten. 
Niet zomaar iemand. Hij is al meer dan 15 jaar 7x 
24 uur inzetbaar. Staat midden in de nacht De 
Meijert in brand, of een boerderij in ons buiten-
gebied, dan stapt hij op zijn brommer om het ver-
keer van de Van der Haarlaan of Het Gein weg te 
houden, zodat de brandweer en politie zich kun-
nen concentreren op de hulpverlening. U heeft 
hem vanavond hier bij De Boei ook het verkeer 
zien regelen: Frank Zaal, die ik samen met verte-
genwoordigers van politie en brandweer hier wil 
bedanken. En via hem ook al die andere mensen 
die altijd paraat staan. 

Foto’s: Henk Butink en 
gemeente De Ronde Venen.

Ambtsketen is gemaakt van zilver dat door inwoners is geschonken

De Ronde Venen heeft nieuwe ambtsketen, 
gemeentewapen en gemeentevlag 
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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.

Op de laatste mooie dag van het 
jaar, voordat de mist het toch al 
niet zo bijster verlichte jaar tot het 
einde toe in nevelen hulde, be-
sloot ik tot een wandeling langs de 
Bosdijk en de Veenkade in Vinke-
veen (nou ja, eigenlijk is het Koc-
kengen). Het zonnetje scheen en 
het was lekker fris. Waar ik in het 
voorjaar een gemiddelde snelheid 
haal van ongeveer 1 km per uur 
vanwege alles wat er te horen en 
te zien is in de bomen en het stru-
weel, ligt mijn tempo in de win-
ter meestal wat hoger. Veel vo-
gels zijn natuurlijk vertrokken en 
sowieso zijn ze veel stiller dan in 
het voorjaar waarin iedereen zijn 
beste beentje voorzet. Ik hoop-
te op een ijsvogel ergens bij de 
watertjes rond de Bosdijk, maar 
dat geluk was me niet beschoren. 
Wel hoorde ik al snel de fluiten-
de geluiden van smienten (van-
daar dat ze ook wel fluiteenden 
worden genoemd), de wintergast 
die in grote drommen samenklon-
tert op de weilanden en het wa-
ter. Goed zichtbaar in hun prach-
tig sneeuwwitte verenkleed een 
aantal zilverreigers. Vroeger een 
vrij zeldzame verschijning maar 
tegenwoordig in onze waterrij-
ke regio alom aanwezig. Voor het 
eerst hoorde ik ook het geluid dat 
hij maakt. Waar zijn neef de blau-
we reiger luid krijsend zijn onge-
noegen kenbaar maakt, is het bij 
de zilverreiger toch meer een be-
schaafd gemopper, zij het wel met 
een enigszins krassende stem. De 
leukste ontmoeting was er een op 
de veenkade. In de verte hoor-
de ik al het hoge koer-lie van de 
wulp. Het klinkt een beetje droe-

vig met een licht emotionele tril-
ler erin. In de zomer is deze stelt-
loper vaak moeilijk te spotten tus-
sen de weidevogels omdat ze wat 
schuwer zijn en vaak wat achteraf 
zitten in kleine aantallen. En, laten 
we eerlijk zijn, het is ook niet de 
meest opvallende vogel met zijn 
licht- en donkerbruin gevlekte 
tooi. In de winter zijn de weilan-
den echter wat verlatener en die 
paar bruine vogels op hoge poten 
vallen dan meer op. Zeker met die 
mooie lange gekromde snavel (bij 
een wulp wijst ie naar zijn gulp) is 
er dan weinig twijfel meer moge-
lijk. Ik zie ze deze winter vaak in 
de weilanden rond de Ter Aarse 
zuwe en ook op Waverhoek. De 
wulpen die we nu zien zijn waar-
schijnlijk niet dezelfde als diege-
nen die hier broeden in de zomer, 
maar afkomstig uit het nu te kou-
de Rusland. Ondanks zijn weinig 
uitbundige uiterlijk blijft het een 
sierlijke vogel, zo hoog op zijn po-
ten en zijn lange, fraai gekromde 
snavel. In ieder geval een aange-
name ontmoeting op zo’n mooie 
wintermiddag. 

Sep Van de Voort,
IVN-natuurgids

Een vogel met een gulp

Screening op glaucoom door 
oogarts bij Sijbrants & van Olst
Regio  - Op zaterdag 21 januari 
van 9.00 tot 13.00 uur, organiseert 
Sijbrants & van Olst Optiek Uit-
hoorn in samenwerking met Opsis 
Amstelveen een screening speci-
aal voor familieleden van patiënten 
met glaucoom. Op deze zaterdag is 
de oogarts dr. Dito aanwezig om uw 
ogen te onderzoeken op glaucoom. 
Glaucoom is een oogziekte waarbij 
de oogzenuw geleidelijk aangetast 
raakt waardoor er blinde vlekken 
in het beeld (gezichtsvelddefecten) 
ontstaan. Glaucoom komt bij 2 tot 4 
procent van de mensen ouder dan 
40 jaar voor. Verhoogde oogdruk is 
veruit de belangrijkste oorzaak van 
glaucoom. Verhoogde oogdruk voel 
je niet, waardoor toenemende scha-
de aan het gezichtsvermogen daar-
door lang onopgemerkt kan blijven. 
Naar schatting is bijna de helft van 
de patiënten nog niet opgespoord. 
Vooral bij glaucoom in de naaste fa-
milie, hogere leeftijd, sterke bij- of 
verziendheid en hart- en vaatziekten 

is het risico op glaucoom verhoogd. 
Eenvoudig, kosteloos en zonder af-
spraak. Glaucoomscreening bestaat 
uit het beoordelen van de oogze-
nuw en een oogdrukmeting. Indien 
nodig volgt een onderzoek van het 
gezichtsveld. De controle is geheel 
kosteloos en u kunt hiervoor een af-
spraak maken bij Sijbrants & van 
Olst. Helaas vol is vol... dus meldt 
u tijdig aan! Op 21 januari kunt u 
zich op de afgesproken tijd melden 
bij Sijbrants & van Olst Optiek in de 
Dorpsstraat 32 in Uithoorn.

Meer informatie
De controle is niet bedoeld voor 
glaucoompatiënten die al onder be-
handeling zijn bij de oogarts. Voor 
meer informatie of het maken van 
een afspraak kunt u bellen naar 
Sijbrants & van Olst Optiek in Uit-
hoorn, telefoon 0297-540777. 

Zie ook de advertentie elders 
in deze krant.

Illegale bouw op legakkers al 
jarenlang oogluikend toegestaan
De Ronde Venen - D66 heeft on-
langs antwoord gekregen op schrif-
telijke vragen over de handhaving 
van illegale bouwsels op de legak-
kers in de Vinkeveense Plassen. Het 
was D66 namelijk opgevallen dat 
een voorstel uit 2011over het beleid 
op dit punt niet had geleid tot een 
besluit van het college. Uit het ant-
woord blijkt dat bij een inventarisa-
tie in 2010 het aantal illegale bouw-
sels op de legakkers ongeveer 500 
was. Geschat werd toen dat er ong-
veer 1 miljoen Euro nodig zou zijn 
om dat te gaan handhaven. Wat 
blijkt? Het college heeft in 2011 een 
voorstel van de (toenmalige) bur-
gemeester tot drie keer toe ‘aange-

houden’. Dat wil zeggen het college 
besloot niet om te gaan handhaven 
maar besloot ook niet om dat niet 
te gaan doen. Het college besloot 
helemaal niets. Volgens D66 gaat 
het hier om een klassiek geval van 
‘wegkijken’ en doen alsof het pro-
bleem er niet is. Wel heeft in dezelf-
de periode het college besloten om, 
in het kader van een bezuinigings-
ronde, 1,6 formatieplaats voor hand-
having ‘in te leveren’. 
In 2015, dus vijf jaar later, bleek 
bij een nieuwe inventarisatie dat 
het aantal illegale bouwsels inmid-
dels verdubbeld is. Zoals een oud 
spreekwoord zegt: ‘zachte heel-
meesters maken stinkende wonden’.

Heerlijke muziekavond 
bij Colijn
Regio - Op zaterdag 21 janua-
ri a.s. is er weer een heerlijke mu-
ziekavond bij Colijn in het kader van 
de Eigenwijze Eigentijdse Jazzcre-
aties. Avonden voor de pure mu-
ziekliefhebbers, jazz in haar zuiver-
ste vorm. Deze editie met het Star-
klinnemann Quartet en ‘Transcen-
ding Chopin’. Gestart als een jazztrio 
voor de commerciële markt (2010) is 
de band nu actief op het gebied van 
de hogere kunst door het compone-
ren van krachtige eigen stukken en 
het bewerken van klassieke mees-
terwerken tot volwaardige jazz com-
posities. Voor StarkLinnemann staat 
het behalen van een gouden me-
daille bij de Olympische Spelen ge-
lijk aan het componeren van tijdlo-
ze muziek die tot in perfectie wordt 
uitgevoerd. Toonkunstenaar zijn in 
de hoogste vorm betekent dat je je-
zelf pusht totdat de best mogelijke 
uitvoering van een werk bereikt is. 
Paul Stark en Jonas Linnemann zoe-
ken bij hun eigen werk naar een ori-
ginele sound door jazz te vermen-

gen met klassieke muziek en we-
reldmuziek. In deze composities is 
hun gebundelde kracht goed hoor-
baar. Hun kennis van ritme en klank 
wordt in de volledige breedte inge-
zet waardoor de creatie van rijke en 
intrigerende stukken mogelijk is.

Meesterwerken
Ook meesterwerken van Frédéric 
Chopin en Franz Liszt worden ver-
taald naar moderne jazz in al zijn fa-
cetten en daarmee wordt een au-
thentiek muzikaal verhaal gesmeed 
dat geloofwaardig is en ontroert 
of betovert. Deze manier van “her-
componeren” is uitzonderlijk in de 
jazzgeschiedenis! Het concert vindt 
plaats in Partycentrum Colijn en 
vangt aan om 20.00 uur. De kaarten 
zijn aan de deur verkrijgbaar voor 
15,00, leden van de stichting en stu-
denten betalen 10,00. De entree in 
inclusief een glaasje prosecco. Voor 
meer informatie: www.dansenpar-
tycentrumcolijn.nl of www.tpodium.
net.

Nieuwe oven voor 
bakkerij Westerbos
Regio - Maandag 9 januari werd 
bij de bakkerij van Jan Westerbos 

aan de Kerklaan een nieuwe bak-
oven geplaats. Kort daarvoor was de 

delen om hem in de bakkerij in el-
kaar te zetten? “Ja, dat had wel ge-
kund, maar dan duurt het een week 
voordat de leverancier hem geas-
sembleerd heeft en dan is er al die 
tijd geen vers brood en banket. Dat 
kan niet. Helemaal nu we van klan-
ten en grootverbruikers steeds meer 
vraag naar onze producten krijgen. 
Bovendien moest er toch ook een 
raam worden vervangen want dat 
lekte. Dus hebben we maar meteen 
een heel nieuw dakdeel laten ma-
ken. Gaat in een moeite door, ”ver-
telt Jan Westerbos die buiten de ta-
kelwerkzaamheden op de voet volgt.

Ouwetje
De bestaande oven was zo langza-
merhand aan vernieuwing toe. Het 
was een ‘ouwetje’ dat 28 jaar dienst 
heeft gedaan zolang de bakkerij aan 
de Kerklaan is gevestigd. Jan: “Er 
was steeds meer kans op storingen 
en dan ga je een traject van repa-
raties in. Dat wilden we niet omdat 
je dan steeds niet op tijd kan bak-
ken. We konden bijvoorbeeld een 
deel laten vervangen en dat zou dan 
rond twintigduizend euro gaan kos-
ten. Na een paar jaar krijg je weer 
sores van een ander deel van de 
oven. Dus toen maar besloten om 
een geheel nieuwe oven te bestel-
len en te laten plaatsen, ook al is de 
investering vele malen hoger. Maar 
dat kan je beter doen. Hoop dat de-
ze nu ook weer 25 jaar mee gaat. Hij 
heeft dezelfde maatvoering als de 
vorige en dus kan ik alle bestaande 
attributen blijven gebruiken bij het 
bakproces. Dat past er gewoon alle-
maal in. Verder is de oven veel mo-
derner en hij is energiezuiniger. Als 
de over staat wordt die ingeregeld 
en afgesteld door iemand uit de fa-
briek. Die helpt mij ook bij de bedie-
ning van de oven tijdens het uitvoe-
ren van de eerste bakprocessen.” 
Aldus Jan die hoopt deze week kort 
na plaatsing van de nieuwe oven zo 
snel mogelijk weer verse producten 
te kunnen produceren en (af)bak-
ken. Met zijn nieuwe oven zal Jan 
ongetwijfeld nóg beter en lekkerder 
kunnen bakken!

Sfeervol Nieuwjaarsconcert Viribus Unitis
Wilnis - Muziekvereniging Viribus 
Unitis viert dit jaar haar 90-jarig be-
staan. Een lustrumjaar dus, dat afge-
lopen zaterdag 7 januari is geopend 
met een sfeervol Nieuwjaarsconcert 
in het eigen clubgebouw. Het pu-
bliek werd getrakteerd op een gro-
te variëteit aan muziek door Viri-
bus Unitis onder leiding van dirigent 
Ruud Pletting, onder andere “Esther” 
uit de musical Soldaat van Oran-

je, “New Baroque Suite” en “Tulpen 
uit Amsterdam”. Levy Pletting ver-
tolkte het prachtige “Hallelujah” van 
de onlangs overleden Leonard Co-
hen. Natuurlijk werd er met nieuw-
jaarsbubbels en het bekende “Hap-
py New Year” een toast uitgebracht 
op het nieuwe jaar. Daarna was het 
podium voor de Bigband ForthNig-
th Swing onder leiding van Leon van 
Mil. De Bigband wist het publiek te 

bekoren met een grote verscheiden-
heid aan muziek en zang, en meer-
dere swingende solo’s op onder an-
dere saxofoon en trombone. Vooraf-
gaand aan het concert was er voor 
het publiek de mogelijkheid om deel 
te nemen aan het concept “Happen 
en Stappen” in Wilnis-Dorp, geor-
ganiseerd in samenwerking met De 
Zwart dranken & delicatessen en 
Café De Buurvrouw.

Benefietconcert Rotaryclub 
Vinkeveen-Abcoude
Regio - Rotaryclub Vinkeveen-Ab-
coude organiseert weer een mooi 
benefietconcert op zaterdag 28 ja-
nuari 2016. Het concert vindt plaats 
in de Dorpskerk van Abcoude en be-
gint om 20.00 uur. U bent van har-
te uitgenodigd. Het belooft een swin-
gende avond te worden, waarop vijf 
excellente koperblazers van het Ko-
ninklijk Concertgebouw Orkest wer-
ken zullen spelen van de componis-
ten Gabrieli en Bach, maar ook van 
meer eigentijdse componisten zo-
als Leonard Bernstein en Crespo. 
Van Giovanni Gabrieli horen we Can-
zona per sonare. Vervolgens wor-
den Bachs Contrapunctus IX, Prelu-
de en de Fugue in C minor gespeeld. 
Deze composities zijn bewerkt voor 
trompet, hoorn en tuba. Na enkele 
Brass Quintetten beluisteren we de 
Dance Suite van Leonard Bernstein. 
Dit is het laatste stuk dat de compo-
nist van de West side story schreef 
en het is opgedragen aan zijn bes-
te vrienden. Tot slot de Suite Ameri-
cana van Enrique Crespo. Hierin zijn 
elementen van Amerikaanse muziek 
verwerkt, zoals ragtime, bossa nova, 
maar ook muziek uit Zuid-Amerika.
In de pauze wordt u getrakteerd op 
een hapje en drankje. 

Opbrengst
De opbrengst van het benefietcon-
cert is dit jaar vooral bestemd voor 
een minivakantie voor gezinnen uit 
onze directe omgeving die zich dat 
niet kunnen veroorloven. Daarnaast 
vragen natuurlijk ook onze andere 
projecten de aandacht, zoals Moe-
derverwendag, Wandelen voor Wa-
ter en activiteiten voor zorginstel-
lingen in Abcoude en/of Vinkeveen. 
Zo bezorgen wij in februari de bewo-
ners van de Merenhof een gezellige 
wintermiddag. Op 22 maart 2017 or-
ganiseert de Rotary de sponsorwan-
deling Wandelen voor Water voor de 
leerlingen van de groepen 7 en 8 
van de basisscholen in Abcoude en 
Baambrugge. De moederverwendag, 
die plaatsvindt in september 2017 is 
bedoeld voor moeders met een kind 
met een beperking, woonachtig in 
Abcoude, Baambrugge, Vinkeveen 
of Waverveen. 
Een dag van ontspanning, gezellig-
heid en samenzijn met moeders in 
vergelijkbare situaties. Concertkaar-
ten à 30 euro zijn verkrijgbaar bij het 
Rotary secretariaat, telefoon 0294-
284081/06-51285782 of op 28 janu-
ari 2017 bij de Dorpskerk vanaf 19.30 
uur.

Luchthavenpastoraat 
centraal bij Passage Wilnis
Mijdrecht - Dagelijks passeren 
ruim 150.000 mensen de luchthaven 
van Schiphol. Daaronder bevinden 
zich heel wat mensen met zorgen 
en problemen. Het luchthavenpasto-
raat, dat sinds 1975 op Schiphol is 
te vinden, wil hen daarbij tot steun 
zijn. Het luchthavenpastoraat biedt 
op verschillende manieren pasto-
rale en geestelijke zorg. Zo vangen 
zij bijvoorbeeld passagiers op, als er 
een naaste is overleden of bij ande-
re aangrijpende gebeurtenissen, of 
bieden zij hulp aan gestrande pas-
sagiers, bijvoorbeeld door contact 

te leggen met thuis, of door tijdelijk 
onderdak te regelen. Op de luchtha-
ven is er een Meditation Centre: een 
stiltecentrum voor iedereen die daar 
gebruik van wil maken, ongeacht  
religieuze achtergrond of welke le-
vensovertuiging dan ook. ds. Marie-
ke Meiring-Snijder, Stichting Protes-
tants Luchthavenpastoraat Schip-
hol (SPLS), uit Woerden komt hier-
over vertellen. Datum: woensdag 18 
januari 2017. Tijd: 20.00 uur. Koffie 
vanaf 19.45 uur. Locatie: De Scha-
kel, Dorpsstraat 20 te Wilnis Leden 
en gasten zijn van harte welkom.

loodzware oude oven uit de bakke-
rij achter de winkel verwijderd. Dit 
gebeurde met behulp van een gro-
te kraan van de firma Van Schie die 
als geen ander dit soort klusjes vak-
kundig opknapt. De kraan was ge-
posteerd op het parkeerterrein ach-
ter de bakkerij tussen de huizen. De 
nieuwe oven, met een gewicht van 
ongeveer 2.300 kilo, is vervaardigd 
bij een in bakkerijmachines gespe-
cialiseerd bedrijf in de omgeving 
van München, Duitsland. Het op 
bakkerijinrichtingen toegesneden 
bedrijf Spronk uit het Gelderse An-
delst, plaatste de nieuwe oven die 
door het dak van de bakkerij heen 
werd getakeld. Daarin was van te 
voren een opening gemaakt. Waar-
om zo omslachtig en niet in onder-
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Cees Houmes D66 wil nu eindelijk eens antwoorden:

”Waarom geeft wethouder Goldhoorn 
geen antwoord over PAUWbedrijven”
De Ronde Venen – De laatste 
maanden van 2016 heeft wethou-
der Anco Goldhoorn (RVB) voor 
nogal wat ophef gezorgd ten aan-
zien van de werknemers van de 
PAUWbedrijven. De fractie van D66 
heeft drie maanden geleden hier-
over al vragen gesteld aan de wet-
houder en tot op heden is er nog 
een antwoord gekomen en schuift 
deze wethouder de verantwoorde-
lijkheid af naar ambtenaren. Cees 
Houmes van D66 heeft nu schrif-
telijk de volgende vragen gesteld: 
“Op 28 oktober was er een “gehei-
me” informatie bijeenkomst geor-
ganiseerd door het college, waarin 
wethouder Goldhoorn ondersteund 
met enkele powerpointsheets de 
paar raadsleden die aanwezig wa-
ren informeerde over de stand van 
zaken ten aanzien van de toekomst 
van het Pauwbedrijf. Hij haalde een 
uitgevoerd onderzoek aan waarin 
drie toekomstvarianten werden ge-
schetst. De wethouder gaf aan dat 
hij en de vertegenwoordigers van 
de andere betroken gemeenten al 
een standpunt hadden ingenomen 
en dat hij/zij voornemens waren om 
de mensen die bij PAUW werkzaam 
waren, de mensen met een beper-
king en hun begeleiders, daarover 
te gaan informeren. De gemeente-

raad en ook die in de andere 5 ge-
meenten, kende(n) dat rapport nog 
niet en had(den) daarover nog geen 
standpunt kunnen innemen.

Afgeraden
Ik zelf en anderen vonden zo’n ac-
tie daarom op dit moment, zon-
der nadere discussie en besluitvor-
ming van onze en andere gemeen-
teraden prematuur en hebben dit 
ten stelligste afgeraden. Diezelfde 
dag was staatsecretaris Klijnsma in 
het nieuws met betrekking tot die-
genen (met een beperking) die het 
praktijkonderwijs hadden doorlopen 
en daarna in een gat vallen. Zij gaf 
aan dat daarvoor de sociale werk-
plaatsen de oplossing zijn en dat 
ze daarom in stand moesten blij-
ven. Dit was en is dus wel relevan-
te zaak in relatie tot het toekomst-
perspectief van het PAUWbedrijf. Ik 
vroeg hierover die avond een reactie 
aan de wethouder, maar hij en zijn 
ondersteunende ambtenaren wis-
ten hier op dat moment niets over te 
melden. Afgesproken werd dat daar 
z.s.m. schriftelijk een antwoord op 
zou worden gegeven. Na meerdere 
keren via de griffier gereclameerd te 
hebben, werd ik uiteindelijk op 21 
december opgebeld door een zie-
ke ambtenaar (griep) die mij op ver-

Cees Houmes D66:
“Waarom duurt het zo lang?”

Wethouder Anco Goldhoorn ( RVB) 
hult zich in stilzwijgen

Kerkelijke onderscheiding 
voor Jan Steenbergen
De Ronde Venen - Na afloop 
van de kerkdienst afgelopen zon-
dag kwam er een verrassend mo-
ment voor Jan Steenbergen. Onge-
veer een jaar geleden had hij aan-
gekondigd dat het voor hem tijd 
werd om te stoppen met een aan-
tal activiteiten voor de protestant-
se gemeente. Hij zorgde onder an-
dere voor de ledenadministratie en 
dat is geen kleinigheid. Al vanaf het 
moment dat hij zo’n 40 jaar geleden 
in Mijdrecht kwam, heeft hij zich in-
gezet voor de kerk. Het begon met 
jeugdwerk, daarna werd hij actief 
in het beheer. Vervolgens werd hij 
voorzitter van de kerkenraad, het 
bestuur van de kerk. Allemaal ac-
tiviteiten, die veel tijd vragen. Ook 

deze zondag vervulde hij als collec-
tant een taak in de kerkdienst. En 
tot zijn verrassing werd hij naar vo-
ren geroepen. De voorzitter, Chris-
tiaan Roodhart, noemde al zijn ac-
tiviteiten voor de kerk en hij kreeg 
daarvoor een warm applaus. Voor al 
deze inzet en al die uren die hij aan 
de gemeente besteedde, ontving hij 
vervolgens de hoogste onderschei-
ding van de Protestantse Kerk van 
Nederland, een gouden speld met 
briljant.
Een bijzondere gebeurtenis, nog 
niet eerder voorgekomen in de ge-
meente. Veel mensen bedankten 
hem daarna en feliciteerden hem 
met deze zeer verdiende onder-
scheiding.

zoek van wethouder Goldhoorn bel-
de om me te vertellen dat ze ziek 
was en dat ze op 9 januari de be-
antwoording zou oppakken.
- Waarom duurt het zo lang om 

toegezegde relevante informatie 
te verstrekken?

-  Waarom laat een wethouder een 
zieke ambtenaar naar een raads-
lid bellen, om te vertellen dat ze 
ziek is, waarom doet hij dit niet 
zelf? 

- Wanneer gaan we de gevraag-
de informatie nu ontvangen, me-
de gezien de lopende discussie 

rondom het PAUWbedrijf?
-  Onderkent u de problemen 

waarover de staatssecretaris het 
destijds had?

- Hoeveel jongeren uit De Ronde 
Venen zitten er op het praktijk-
onderwijs?

- Hoe is het nu geregeld wanneer 
deze de opleiding hebben afge-
rond?

- Wat is er concreet de afgelo-
pen jaren met deze jongeren 
gebeurd?”, was getekend Cees 
Houmes D66. 

Wordt vervolgd

Inschrijven voor PK Sport Bosdijkloop
Regio - Op de Kerklaan in Vinke-
veen klinkt zondag 19 februari het 
startschot voor de PK Sport Bosdijk-
loop. Toer Trimclub De Merel orga-
niseert de 39ste editie van dit hard-
loopevenement. Iedereen is wel-
kom bij deze winterse loop en kan 
zich nu voorinschrijven. Het aantal 
deelnemers nam de afgelopen ja-
ren gestaag toe. Het succes is mede 

te danken aan de gezellige ambian-
ce 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. 

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een halve 
marathon (deelname vanaf 16 jaar) 

en een 10-kilometerloop, beide door 
het buitengebied van Vinkeveen, en 
een 5-kilometerloop door de kern 
van Vinkeveen. Deze afstanden zijn 
zowel geschikt voor wedstrijdlopers 
als voor recreanten. En er is een 
jeugdloop van 1 kilometer voor kin-
deren tot en met 12 jaar. Start en fi-
nish zijn vlakbij sporthal De Boei, 
Kerklaan 32, 3645 EV Vinkeveen. In 

de sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches, foyer met horecafaciliteiten, 
tasseninname en er is EHBO aan-
wezig. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Bij voorinschrij-
ving bedraagt het inschrijfgeld voor 
de halve marathon en de 10-kilo-
meterloop 7 euro en voor de 5-kilo-
meterloop 5 euro. Deelname aan de 
jeugdloop is GRATIS! Voorinschrij-
ving is mogelijk tot en met 16 febru-
ari 2016. Na deze datum kunt u zich 
inschrijven op de dag van de loop in 
De Boei, vanaf 10.30 uur tot uiterlijk 
een kwartier voor de start. Let op: de 
voorinschrijving is 1 euro goedkoper 
dan de inschrijving op de dag van 
de loop. 

Informatie
De start van de 1 kilometer jeugd-
loop is om 11:30 uur. De start van de 
halve marathon is om 12.00 uur, de 
10 kilometer om 12.10 uur en de 5 
kilometer om 12.20 uur. Meer weten 
over de PK Sport Bosdijkloop? Kijk 
op www.ttcdemerel.nl, bel Peter Me-
ijer (tel. 06-48013782), e-mail naar 
bosdijkloop@gmail.com of volg ons 
op Twitter (@Bosdijkloop).

Op de foto: De Vinken 1 in nieuw tenue. V.l.n.r. voor: Dirk van der Vliet (trai-
ner-coach), Annick Stokhof (aanvoerster), Emese Kroon, Dorien Verbruggen 
en Joyce Kroon. V.l.n.r. achter: Jelle Mul, Rutger Woud, Gideon Leeflang en 
Jerom Stokhof.

Vinken 1 pakt belangrijke 
punten
Vinkeveen - Het vlaggenschip van 
De Vinken kan de punten op dit mo-
ment goed gebruiken.
Met 1 gewonnen wedstrijd en 1 
gelijk spel, is het belangrijk om de 
wedstrijd tegen hekkensluiter ES-
DO te winnen. Terwijl de wereld bui-
ten wit ziet, start het door de Sui-
te gesponsorde team een bepalen-
de wedstrijd.
 Het eerste aanvalsvak bestaande uit 
Rutger, Jerom, Joyce en Annick zet 
De Vinken al snel in de wedstrijd op 
voorsprong. ESDO antwoordt met 
een afstandsschot, maar het eerste 
verdedigingsvak weet via Emese, 
samen met Dorien, Jelle en Gideon 
een gat van 2 doelpunten te slaan. 
Vanaf hier gaat het gelijk op naar 
een stand van 6-8, via doelpunten 
van Rutger, Joyce, Jelle en Annick. 
De verdediging staat als een huis en 
aanvallend worden mooie en voor-
al veel kansen gecreëerd. Met een 

voorsprong van 4 doelpunten is het 
tijd voor thee.
 
Voorsprong
Scherp aan de tweede helft begin-
nen is een vereiste om deze voor-
sprong te behouden en waar moge-
lijk uit te bereiden. En dit lukt. Het 
vlaggenschip weet een gat van 7 
doelpunten te slaan via Dorien en 
wederom Rutger en Joyce. Waar 
het afronden hier en daar te wen-
sen overliet, bleef de wil om te win-
nen de boventoon voeren. De ene 
kans was nog mooier, vrijer en beter 
dan de ander. Het vertrouwen was 
terug, wat bleek uit de doelpunten 
die bleven volgen. Scores van Joy-
ce, Rutger, Dorien en Jerom werden 
genoteerd. Met in de tweede helft 
maar twee doelpunten tegen en een 
gat van 10 doelpunten, eindigde de 
wedstrijd in een 8-18 winst voor De 
Vinken.

G-Team van SV Argon in 
the picture
Mijdrecht - Winterkampioen in het 
seizoen 2016/2017, dat is met recht 
een hele mooie prestatie van het G-
team van SV Argon. Op basis hier-
van wordt er in januari gestart in 
een zwaardere categorie en ieder-
een is benieuwd hoe de mannen 
en vrouwen de komende maanden 
gaan presteren. Maar presteren is 
ook bij dit team niet het allerbelang-
rijkste. Met elkaar plezier maken dat 
staat voorop. Dat de hele vereni-
ging het team een warm hart toe-
draagt blijkt o.a. uit het feit dat de 
selectie van het eerste elftal bij toer-
beurt de trainingen verzorgt. In 2017 
staan ook wat andere activiteiten op 
de agenda. Zo wordt er bijvoorbeeld 
hard gewerkt aan een groot Argon 
G-toernooi met deelname van meer 
dan 200 personen. Om “toernooi er-
varing” op te doen zal voorafgaand 
aan het eigen toernooi ook elders 
in Nederland worden deelgenomen 
aan toernooien. 
De afgelopen maanden is er veel 
gedaan aan het promoten van de 
mogelijkheden die onze vereniging 

biedt aan spelers en speelsters met 
een beperking. Naast de promoti-
onele werkzaamheden zijn coördi-
nator Manfred van Tuyl, Peter Paul 
Wienk en Joke van Haastrecht de 
personen die zich bezighouden met 
de gehele organisatie van het logis-
tieke tot aan begeleiding in welke 
vorm dan ook. Bovenstaande ont-
wikkelingen past meer dan goed 
binnen de sociale- en maatschap-
pelijke visie die SV Argon er op na 
houdt. Ook Unive Ledenfonds on-
derschrijft het belang en faciliteert, 
gelijk aan onze hoofdsponsor Ra-
bo bank een aantal zaken waar SV 
Argon enorm blij mee is. Zonder 
de steun van deze externe partijen 
wordt het vandaag de dag wel las-
tiger om de (financiele) middelen te 
vinden om ook deze zeer belangrij-
ke groep binnen de vereniging en 
de regio te laten genieten van het 
spelletje voetbal. Wilt u het G-team 
verder helpen of kent u iemand die 
deel uit wil maken van het G-team 
neem gerust contact op met SV Ar-
gon.

Steun het sportieve 
programma van TDR
Regio - Team Distance Runners 
(TDR) is een trainings- en oplei-
dingscentrum voor talentvolle at-
leten op het gebied van midden en 
lange afstand-lopen. Bij TDR trai-
nen atleten van nationaal, internati-
onaal en zelfs Olympisch niveau in-
tensief samen om de top te berei-
ken. De Uithoornse atleten Bram 
Anderiessen en Lotte Krause heb-
ben zich vier jaar geleden aangeslo-
ten bij het hardloperscollectief om de 
stap naar de (inter)nationale top te 
gaan maken. Dit heeft hen al meer-
dere successen gebracht. Afgelo-
pen jaar pakte Lotte Krause het zil-
ver op zowel het Nederlands Kampi-
oenschap Korte Cross, 1500m Indoor 
als 1500m Outdoor. Bram Anderies-
sen, juniorenkampioen op de 1500m, 
wordt gezien als één van de groot-
ste talenten op deze afstand in Ne-
derland. Beiden hebben zij als doel 
om in de toekomst op internationale 
toernooien te strijden. Na het weg-
vallen van de hoofdsponsor is het 
helaas lastig geworden voor dit suc-
cesvolle team om het professione-
le trainingsprogramma in stand te 
houden. Investeringen in materialen 

en kennis, zoals het werken met ex-
perts op het gebied van voeding en 
mentale begeleiding zijn onmisbaar 
om op hoog niveau te blijven pres-
teren. Daarnaast zijn de trainings-
stages erg kostbaar voor de atleten. 
Via de website wijzijnsport.nl kunnen 
sportliefhebbers een bijdrage leve-
ren om het pad naar de (inter)nati-
onale top mogelijk te maken. In ruil 
voor een donatie ontvangt u verschil-
lende tegenprestaties, zoals een cli-
nic bij TDR of een running shirt van 
New Balance. Bedrijven krijgen on-
der andere de kans om onder onze 
professionele begeleiding toe te trai-
nen naar een hardloopevenement of 
hun logo op onze website te plaat-
sen. “Met deze tegenprestaties ho-
pen we mensen te inspireren en een 
kijkje te kunnen geven in het leven 
als topatleet. Voor bedrijven is het 
een uitgelezen kans om de gezond-
heid van medewerkers te bevorderen 
en tegelijkertijd hun naamsbekend-
heid te vergroten” aldus Lotte Krau-
se. Meer info is te vinden op de web-
site wijzijnsport.nl. Voor vragen kunt 
u mailen naar sponsoring@teamdis-
tancerunners.nl.

RKDES wint tweede voor-
ronde van het Quakeltoernooi
Regio - Een last minute wijziging in 
het deelnemersveld had tot gevolg 
dat we de avond van start gingen met 
5 teams. De teams bevatten voorna-
melijk spelers uit de regio, waarbij het 
eerste zaalvoetbalteam van RKDES 
op voorhand toch wel een van de fa-
vorieten was voor de finale plaats. De 
avond ging van start met Met&Co te-
gen Plexus. Het laatstgenoemde team 
begon niet scherp aan de wedstrijd 
en moesten tot twee keer toe terug-
komen van een achterstand. In het 
tweede deel van de wedstrijd stelde 
zij orde op zaken en wonnen met 6-2. 
RKDES startte de avond tegen het 
Vlugge Wilnis. Door een vlugge uit-
braak van RKDES stond al snel de 
0-1 op het scorebord. Het team uit 
Wilnis had hier nog geen antwoord 
op en de Kudelstaarters winnen een-
voudig met 0-8. De familie van Kes-
sel had in hun eerste wedstrijd wei-
nig in te brengen tegen Plexus. Met 
een boogbal vanaf eigen helft redde 
Jonathan Meijer nog de eer, maar de 
1-5 nederlaag was een teken dat het 
een lastige avond zou worden voor de 
Kessels. Plexus daarentegen ontpop-
te zich als een favoriet voor de fina-
le plaats.

Vlugge Wilnis
De spelers van het team Vlugge Wil-
nis begonnen in hun tweede wed-
strijd op elkaar ingespeeld te raken. 
Met&Co had het betere van het spel, 
maar twee uitbraken van het Vlugge 
Wilnis werden koelbloedig door hun 
spits afgerond. De wedstrijd eindigde 
in 1-3 voor het Vlugge Wilnis. RKDES 
zette daarna de Kessels eenvoudig 
aan de kant: 10-0. Plexus leek in de 
wedstrijd tegen het Vlugge Wilnis af 
te stevenen op een eenvoudige over-
winning. Ze lieten het team uit Wilnis 
terugkomen tot 3-2, en deze maak-

te met nog een paar minuten op de 
klok zelfs de gelijkmaker. Echter, deze 
bal ging direct in het doel na een uit-
trap en werd dus terecht afgekeurd. 
Plexus gaf de voorsprong niet meer 
uit handen en kwamen daarmee op 9 
punten met nog 1 wedstrijd te gaan. 
Ook RKDES maakte geen fout en 
kwamen ook op 9 punten na de 4-0 
overwinning op Met&Co. Het Vlugge 
Wilnis verzekerde zich van de derde 
plaats door de 1-3 overwinning op de 
Kessels, waarna het publiek zich op 
kon gaan maken voor de finale van de 
avond: Plexus tegen RKDES. 

Op basis van het doelsaldo had RK-
DES voldoende aan een gelijkspel om 
zich te kwalificeren voor de finale-
avond. De wedstrijd ontpopte zich tot 
een tactisch steekspel, waarbij Plexus 
het spel liet maken door RKDES en 
hoopte op een uitbraak die zou leiden 
tot de overwinning. Pas drie minuten 
voor tijd verdween de brilstand van 
het scorebord. Met een snelle actie in 
de cirkel scoort RKDES toch de 1-0. 
Plexus gaat in de slotfase nog voor de 
overwinning, maar kunnen uiteinde-
lijk niet voorkomen dat RKDES met 
2-0 wint. In de laatste wedstrijd vech-
ten de Kessels en Met&Co uit wie de-
ze avond als laatste eindigt. Met&Co 
trekt aan het langste eind: uitslag 4-2. 
Het was een gezellige voetbalavond 
met RDKES als terechte winnaar. Vol-
gende week (14 Januari) spelen de 
volgende teams: De Toekomst, De 
Muur, Deho Boys, Kroosterboys 1 en 
Familie Hogerwerf.

Eindstand:
1. RKDES 12 punten
2. Plexus All-Stars  9 punten
3. Vlugge Wilnis  6 punten
4. Met&Co  3 punten
5. Kessels  0 punten





De Ronde Venen - Zo tijdens het 
seizoen zijn er altijd een paar wed-
strijden die voor beide teams heel 
belangrijk zijn. Teams die samen 
in de degradatiezone of in de top 
staan komen elkaar altijd een keer 
tegen. Wil je blijven meedoen dan 
moet je in zulke wedstrijden er vol 
tegenaan. Geconcentreerd, scherp 
maar daarbij toch ook voldoen-
de ontspannen om je eigen spel te 
kunnen spelen en dat is niet altijd 
eenvoudig. De eerste speelweek 
in 2017 stond er in de eerste divi-
sie een dergelijke wedstrijd op het 
programma. De koploper ontving 
de nummer 4. Het was in ieder ge-
val duidelijk te zien dat de spelers er 
na een korte rustpauze weer zin in 
hadden, er werd een flink aantal ca-
ramboles gemaakt.

Eerste divisie
Koploper De Kuiper/Stee/Inn moest 
het tegen DIO opnemen. Beide par-
tijen moesten er dus tegenaan en 
zo verliep de wedstrijd dan ook. Een 
volledig gelijk opgaande strijd in 
winst, verlies en in de punten. Uit-
slag 38-38 en dat is zeker een mooie 
score bij een gelijk spel. De Biljart-
makers ontvingen de nummer twee, 
Lutis/de Springbok. Eigenlijk was 
het hier eenzelfde patroon als in de 
hiervoor genoemde wedstrijd. Het 
enige verschil hier was dat alle par-
tijen een 12-7 uitslag kenden. Die 
werden keurig over de teams ver-
deeld en dat levert ook weer 38-38 
als uitslag op. Dat waren drie top-
pers met 38 punten en dan blijft 
Bar Adelhof 3 over. Konden zij 
meer punten pakken dan de con-
currentie? Het antwoord is ja. Uit 
bij de Merel/Heerenlux 3 moest er 
flink gewerkt worden voor de pun-
ten want de Merel liet zich niet zo-
maar opzij zetten. Dat resulteerde in 
twee winst- en twee verliespartijen 
maar de score was nog hoger dan 
in de eerder genoemde wedstrijden, 
40-41. Die 3 punten voor Bar Adel-
hof waren net genoeg om naar de 
tweede plek in de stand te kruipen. 
De Merel/Heerenlux 2 en de Merel/
Heerenlux 1 hadden een club on-
deronsje. De Merel 1 liet zich daar-
bij van de beste kant zien en won 
alle 4 de partijen, 48 punten, en liet 
de Merel 2 slechts 31 punten sco-
ren. CenS lijkt na een goede compe-

titiestart een beetje terug te zakken. 
In de thuiswedstrijd tegen Bar Adel-
hof 1 kon alleen Desmond Driehuis 
(CenS) zijn partij in winst omzetten 
de andere drie waren voor Bar Adel-
hof, 29-44.

2e divisie
Hier staan zes teams met een to-
taal verschil van slechts 32 punten 
bij elkaar en dus doet elke wedstrijd 
ertoe. De Kromme Mijdrecht 2 en 
1 speelden hun wedstrijd al in de-
cember. Een heel gelijk opgaande 
strijd met, ondanks verliespartijen, 
een hoge score voor beide teams, 
40-42. Daarmee werd de lat voor de 
concurrenten meteen hoog gelegd. 
De Springbok 2 pakte die uitdaging, 
uit tegen Bar Adelhof 2 direct aan 
door daar een 36-42 overwinning in 
de wacht te slepen. Henk de Vries 
(Adelhof) en Willem Holla (Spring-
bok) maakten het wel spannend en 
sloten dat dan ook af met een ge-
lijkspel. Grote winnaar in de twee-
de divisie was Stieva/Aalsmeer. Zij 
zetten de wedstrijd tegen de Pea-
nutbar 2 volledig naar hun hand en 
wonnen de vier partijen, terwijl the 
Peanutbar bleef daarbij op 30 pun-
ten steken. Door deze overwinning 
is Stieva op weg om zich in de strijd 
mengen om de topposities te men-
gen. In het verenigingsonderons-
je, de Merel 2 tegen de Merel 1, liet 
John Vrielink zich weer eens gel-
den. Hij maakte zijn 160 caramboles 
in slechts 17 beurten en was daar-
mee de snelste van de week. Robert 
Daalhuizen (Bar Adelhof 3) legde 
met een serie van 23, de hoogste 
serie van de week op tafel.
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Snelschaaktoernooi 2017 S.V. 
Denk en Zet weer groot succes

Vinkeveen - Traditiegetrouw speel-
de schaakvereniging Denk en Zet 
het Harmen Kroon snelschaak-
toernooi. Conform de zelfde tradi-
tie werden hier ook nu weer intro-
ducees en de oudere jeugdschakers 
voor uitgenodigd. In vijf, door loting 
bepaald, poules werden de voorron-
den gespeeld. De winnaar van el-
ke poule ging naar de finale poule - 
poule A, alle nummers 2 werden in 
poule B, de kleine finale poule, in-
gedeeld; alle nummers 3 in poule C 
en zo verder. Zoals gebruikelijk bij 
snelschaken vlogen de stukken over 
het bord, waren er bizarre en meest-
al foutieve offers, werden er konin-
gen ‘geslagen’ en werd er door de 
gevallen vlag heen geschaakt. Toen 
uiteindelijk na vijfrondes van 14 mi-
nuten per partij, de kruitdampen op-
trokken, kon de balans op gemaakt 
worden. In poule 1 kwam als verras-
sende (?) winnaar introducee Jo-
han Beije tevoorschijn, hij behaalde 
een 100% score; 5 uit 5,overigens 
op de voet gevolgd door Gert Jan 
Smit met 4 uit 5. In de tweede pou-
le werd de eerste plek behaald door 
Peter de Jonge met 4 uit 5 en deel-
den Cees van Houten en Bert Vrin-
zen de tweede plaats. Harris Kemp 
was het die in de volgende pou-
le soeverein met 5 uit 5, op de eer-
ste plaats eindigde. Op plaats twee 
werd aanspraak gemaakt door Jo-
han Voskamp met 3½ punt. In pou-
le 4 waren het wedstrijdleider Je-
roen Vrolijk en Freek Barwegen die 
gezamenlijk, beiden met vier punten 
de eerste plaats deelden, waarbij op 

basis van onderling resultaat Jeroen 
“officieel” eerste werd.

Opvallend
Opvallend in deze poule was dat 
clubkampioen Henk Kroon op 3½ 
punt bleef steken- remise tegen 
Kees Kentrop en verlies tegen Freek 
Barwegen – en we hem dus niet te-
rug zagen in de finale poule. Ook de 
5e poule leverde twee winnaars op, 
Jan de Boer moest de eerste plaats 
delen met Matthijs Meijers, door de 
winst van Jan op Matthijs werd hij 
echter de “echte” nummer één in 
deze poule. In deze poule zat ook de 
winnaar van vorig jaar, Ron Klinkha-
mer, maar met een score van 3 uit 
3 en daarmee op een derde plaats 
eindigend mistten we hem ook in 
de finale poule. Na een korte pau-
ze, waarin de ‘op tilt’ geraakte zenu-
wen door sommige schakers enigs-
zins gekalmeerd werden door het 
nuttigen van koffie c.q. het eten 
van bounty’s terwijl door de ande-
re groep schakers overgegaan werd 
op de sterkere middelen (we den-
ken hierbij aan alcoholische ‘ver-
snaperingen’), ging de strijd nadat 
de schakers in de definitieve poules 
waren ingedeeld weer verder. De fi-
nale poule trok uiteraard de meeste 
belangstelling; deze bestond uit de 
eerst geëindigde van de voorronden, 
aangevuld met de beste nummer 
twee. Dit betrof de volgende heren; 
Johan Beije, Harris Kemp, Peter de 
Jonge, Jeroen Vrolijk, Jan de Boer en 
Gert Jan Smit. In deze poule speelde 
zich een ongekend spannend strijd 

Zondagmiddag weer bridge- 
in-de-winter bij Colijn
Uithoorn - De eerste editie van deze 
gezellige bridgemiddagen was zeer 
succesvol en nu op naar de twee-
de editie! Zondag 15 januari a.s. kan 
er weer gebridged worden bij Party-
cenrum Colijn voor alle bridgers uit 
de regio o.l.v. bridgedocent Andre 
van Herel, bijgestaan door Cora de 
Vroom en Ruud Lesmeister. Tijdens 
deze middagen staat gezelligheid 
voorop! Er worden hapjes geserveerd 
en, zoals de bridgers bij Colijn dat 
gewend zijn, kunt u uw drankjes be-
stellen aan de tafel alwaar deze ook 

zullen worden uitgeserveerd. Ook de 
daarop volgende data zijn reeds be-
kend: 19 februari en 19 maart. De 
middagen starten om 13.30 uur, zaal 
open om 13.00 uur. De kosten bedra-
gen 10 euro per paar en er zal zo-
veel mogelijk worden ingedeeld naar 
sterkte. Deelname is mogelijk door 
inschrijving via de mail: bridge.inde-
winter@gmail.com met vermelding 
van naam, voornaam en partner. Co-
ra, André en Ruud en Axel en Hel-
een hopen u te mogen verwelkomen 
op 15 januari!

af, waarbij er tot de voorlaatste ron-
de wel vier spelers in aanmerking 
kwamen voor de eerste plaats. Dat 
de spelers aan elkaar gewaagd wa-
ren bleek ook nog eens uit het feit 
dat er wel vier partijen in remise ein-
digden wat bij snel schaak een uni-
cum genoemd mag worden. Het zal 
altijd de vraag blijven of Harris Kemp 
dat ene biertje, wat hij normaal in de 
pauze wel nuttigt maar nu om su-
per scherp te blijven niet gedaan 
had, toch had moeten nemen. Ook 
blijft de vraag of dit de reden was 
dat hij tegen Johan Beije zijn partij 
niet won, eindresultaat was in ieder 
geval dat Johan Beije met een sco-
re van 3½ uit 5 als eerste eindigde 
en zich hiermee de winnaar van de 
Harmen Kroon snel schaak-bokaal 
2017 mag noemen. Harris Kemp ein-
digde op een zeer eervolle tweede 
plaats, als derde eindigde Peter de 
Jonge en als vierde Jeroen Vrolijk. 
Alle drie deze spelers hadden welis-
waar drie punten maar op basis van 
onderling resultaat werd dit de defi-
nitieve uitslag. Hoewel er in de an-
dere poules niet om het kampioen-
schap gespeeld werd was de strijd 
er niet minder om.

Poule B
In poule B revancheerde Henk 
Kroon zich enigszins door deze met 
4½ uit 5 te winnen, Johan Voskamp 
bezette ook nu weer de 2e plaats 
met 3½ punt.

Poule C
In poule C was het Ron Klinkhamer 

die zo ook zijn revanche gedach-
ten had, dit leverde hem een welis-
waar met Evert Kronemeijer, gedeel-
de eerste plaats op. Door de winst 
van Ron op Evert mocht Klinkhamer 
zich de echte nummer één noemen, 
wat deze enthousiaste schaker met-
een deed verleiden tot de uitspraak 
dat hij volgende jaar weer eerste 
in de A-poule ging worden. Waar-
van akte! Qua spanning deed pou-
le D niet onder voor de finale pou-
le. Gedeeld eerst werden hier Henk 
van de Plas en de nimmer opgeven-
de ‘Good Old’ Cees Verburg. Beiden 
hadden 4 uit 5, waarbij het weder-
om op basis van onderling resul-
taat, Henk van de Plas was die zich 
groepswinnaar mocht noemen. Net-
jes in deze groep was ook het resul-
taat van Marijn Vree, 3 uit 5, daar-
mee de derde plaats bezettend en 
tevens de trend van vorige jaren, van 
een aanstormende jeugd, gestand 
deed houden.

Poule E
In poule E liet Ala Rasem zien dat 
hij eigenlijk niet in deze poule thuis 
hoorde. Met 5 uit 5 was hij de eni-
ge over alle finale-poules met een 
100% score. Stephan Rijsbergen 
en de andere jeugdige speler Jaco 
Thijs met elk 3 uit 5 werden gedeeld 
tweede. Ook dit mocht voor bei-
de spelers een prima prestatie ge-
noemd worden. Na het uitreiken van 
de beker en de overige prijzen, werd 
er de rest van de avond nog lang 
en gezellig door gepraat/gehaald, 
waarbij het thema of het biertje van 
Harris nu wel dan niet de reden van 
net geen eerste worden een belang-
rijk aandeel in had. Wie zegt er dat 
schakers niet net mensen zijn? Voor 
de liefhebbers van schaak, men is 
elke dinsdagavond vanaf 19.45 uur 
weer welkom.

Toppers zijn gelijkwaardig 
in onderlinge strijd

Wachten op straffe 
oostenwind
Regio - Wie in de afgelopen tijd 
een rondje rond het Zijdelmeer ge-
maakt heeft kan het niet ontgaan 
zijn: splinternieuwe trapjes vanuit 
de sloot de Boterdijk op. Niet voor 
de eenden, de zwanen of de gan-
zen, maar voor schaatsers! Gefinan-
cierd en geplaatst door een negen-
tal natuurijsfanaten onder de be-
geesterende leiding van IJsmeester 
Maarten Breggeman. ‘Crowdfun-
ding zoals dat heet,’ aldus de stu-
wende kracht achter de Poldertocht. 
‘Burgerparticipatie. In totaal ne-
gen bruggetjes á 1.000 euro Wij als 
groepje enthousiastelingen wilden 
de Poldertocht weer op de kaart zet-
ten en hebben daarvoor eigen mid-
delen aangesproken, want bij de 
gemeente is het geld voor dit soort 
voorzieningen al jaren op.’ Maar-
ten, die dit jaar zijn 70-jarige jubi-
leum op de schaats viert, is een be-
kende in het verenigingsleven. Ook 
bij atletiekvereniging AKU behoord 
hij tot een van de onmisbare scha-
kels, vooral door zijn kennis van de 
wet- en regelgeving bij grote open-
bare evenementen als de 10 Engel-
se Mijlen van Uithoorn. 

Regelgeving
Doordat hij als gemeenteambtenaar 
alles te maken had met de regelge-
ving op dit vlak en op het gemeen-
tehuis nog steeds veel contacten 
heeft, weet hij als geen ander wat 
er allemaal geregeld dient te wor-
den. ‘En dat wordt steeds meer. Een 
vergunning voor een evenement als 
dit wordt pas afgegeven als aan een 
woud van regels voldaan is. Denk 

daarbij bijvoorbeeld aan een ver-
keerscirculatieplan, een heel groot 
aantal verkeersregelaars (3 per 
kluunplek), twaalf EHBO’ers con-
tinue paraat, 100% bereikbaarheid 
van de route voor deze EHBO’ers, 
bewegwijzering, parkeergelegen-
heid, opwarmplekken voor de ver-
keersregelaars. En dan gaat het hier 
over een tocht van een kleine tien 
kilometer! Overheden worden door 
de Amerikaanse claimcultuur die 
ook in ons land opgang heeft ge-
vonden steeds voorzichtiger. Begrij-
pelijk, maar het smoort wel veel leu-
ke en ludieke initiatieven in de kiem.’ 

Opstapplaatsen
De opstapplaatsen voor de Polder-
tocht De Kwakel-Uithoorn zijn Fort 
De Kwakel, Poldersport en Hotel 
Hengelsport. Kloppend hart van de 
tocht is echter de loods van de fami-
lie Burggraaf, de voormalige zeilma-
kerijen, ook het ouderlijk nest van 
de Kwakelse tafeltennisvereniging 
aan de Boterdijk op de Zuidwest 
hoek van het Zijdelmeer. Vanuit het 
brede raam van de tweede verdie-
ping hebben de organisatoren een 
geweldig uitzicht over de grote 
water(dus ijs)vlakte. Er is van daar-
uit weinig fantasie voor het volgen-
de nodig: dansende ruggen die zich 
over het spiegelende ijs voortbe-
wegen tegen de straffe oostenwind 
in, richting Hengelsport, alwaar de 
warme chocomel en de erwten-
soep lonkt. En binnen worden daar 
dan de herdenkingsmunten voor 
de tocht voorzien van de juiste da-
tum doormiddel van het pas gere-

Groots regionaal
Driebandentoernooi 2017
De Ronde Venen - Biljartclub D.I.O. 
en Café “De Merel” uit Vinkeveen, 
organiseren wederom het beken-
de Driebandentoernooi. De opzet 
van het toernooi is ongewijzigd. Dus 
de nummers 1 en 2 van elke pool 
(van 4) plaatsen zich direct voor de 
kwartfinale, de eerste twee van elke 
kwartfinale-pool plaatsen zich voor 
de halve finale en uiteindelijk wordt 
er met acht finalisten over twee da-
gen gespeeld voor de eindoverwin-
ning. De bedoeling is om de kampi-
oen van vorig jaar Frank van Schaik 
uit Amsterdam te verslaan, wat echt 
niet mee zal vallen. Dit toernooi zal 
mede gesponsord worden door 
Restaurant De Haven Herenweg 
276, 3645 DX Vinkeveen, tel. 0297-
265308. Heeft u een voorkeur voor 
bepaalde data, maak dit dan telefo-

nisch kenbaar. Voorronden: zondag 
29 januari, zaterdagen 4-11-18-25 
en de zondagen 5-12-19-26 februari 
aanvang 14.00 uur. Zaterdag 4 maart 
en zondag 5 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 25 maart, zondag 26 maart, za-
terdag 1 april en zondag 2 april de 
aanvang is om 14.00 uur. De halve fi-
nales worden gespeeld op zaterdag 
8 april en zondag 9 april aanvang 
14.00 uur. En de finale vindt plaats 
op zaterdag 22 april en zondag 23 
april, aanvang 14.00 uur direct ge-
volgd door de prijsuitreiking. De 
kosten van deelname bedragen 15 
euro per persoon. Daarvoor speelt u 
minimaal drie partijen in elke ronde.

viseerde voorhistorische stansappa-
raat. “Het was een bonk roest toen 
Maarten hem had opgehaald uit het 
Fort,” aldus muntmeester en rayon-
hoofd Zijdelmeer Gerrit Burggraaf. 
“Hij heeft hem helemaal uit elkaar 
gehaald, opgepoetst, de afgesleten 
cijfers weer bijgevijld en cijfers er-
bij gefabriceerd, want de numme-
ring liep tot aan de millenniumwis-
seling. Hij heeft hem dus millenni-
umproef gemaakt!” Al met al een 
sterk staaltje burgerinitiatief om het 
schaatsen op natuurijs (sinds kort 
behorend tot het cultureel erfgoed 
van ons polderland) voor de volgen-
de generatie(s) te waarborgen.

Klaar
De ijsmeesters zijn er klaar voor, 
het parcours is getekend, het ver-
keersplan geschreven, de verkeers-
regelaars en de EHBO’ers geregeld, 
de Poldertocht kan van start. Ech-
ter, een essentieel onderdeel wei-

gert vooralsnog uit Pandora’s box 
tevoorschijn komen, strenge vorst. 
Toch is organisator Maarten Breg-
geman, die ook nog eens cursus-
sen sterrenkunde geeft waarbij ons 
lange termijn klimaat ruim aan bod 
komt, positief over de toekomst. 
‘Ook als de aarde enkele graden op-
warmt blijft de statistische kans op 
een flinke periode van een oostelijke 
stroming gepaard gaande met mati-
ge tot strenge vorst aanwezig. Daar 
bovenop is het nog eens zo dat we 
geologisch gezien afstevenen op een 
nieuwe ijstijd. Wat dat gaat inhouden 
in combinatie met de opwarming van 
de aarde weet natuurlijk niemand, 
maar statistieken liegen niet, die Pol-
dertocht gaat er komen, daarvan ben 
ik overtuigd. Alleen of ik hem nog ga 
meemaken weet ik niet,’ sluit hij la-
chend af. Aan Maarten heeft het in 
ieder geval niet gelegen. Voor de 
route en meer info kijk op www. 
poldertocht-dekwakel-uithoorn.nl

Biljarten de Merel
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi  van biljartclub de Merel in Vin-
keveen is er in het afgelopen week-
end nog niet een speler doorge-
drongen tot de finale. Spelers als 
Gijs van der Neut, Hans Levy en Ca-
ty Jansen konden hun draai nog 
niet vinden met al die ballen. Maar 
er komen nog meer dagen. Er kun-
nen nog pogingen gedaan worden 
om zich  
in de finales te spelen op de vol-
gende dagen; vrijdag 13 januari van 

20.00-23.00 uur, zaterdag 14 janu-
ari van 14.00-18.00 uur, zondag 15 
januari van 14.00-17.00 uur, zater-
dag 21 januari van 14.00-18.00 uur, 
zondag 22 januari van 14.00-17.00 
uur, vrijdag 27 januari van 20.00-
23.00 uur en  zaterdag 28 janua-
ri van 14.00-18.00 uur. Waarna om 
plus-minus 19.30 uur de finales zul-
len starten. Daarna is er de prijs-uit-
reiking. Dit alles in Café de Merel, 
Arkenpark “Mur” 43, 3645 EH Vin-
keveen, tel. 0297-263562 
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Uithoorns Mooiste: een 
prachtig loopevenement
Regio - Zondag 29 januari vindt 
weer het grootste jaarlijkse sport-
evenement in de gemeente Uit-
hoorn plaats, Uithoorns Mooiste-
de loop. Vorig jaar mocht de orga-
nisatie zich verheugen in een record 
aantal van 1650 deelnemers, ver-
spreid over 4 afstanden.
AKU is als organiserende vereni-
ging blij om voor alle deelnemers 
van haar loop weer een mooi par-
cours te verzorgen. Met medewer-
king van de provincie en de ge-
meente is het weer mogelijk om de 
busbaan en de N 196 over te steken. 
Dat zorgt ervoor dat alle afstanden 
binnen de gemeentegrenzen van 
Uithoorn en de Kwakel blijven en 
het de organisatie is gelukt om de 

lopers langs vele rustieke plekjes in 
de gemeente te sturen. Ook wordt 
de Amstel in het parcours van de 10 
Engelse Mijlen weer in het parcours 
opgenomen worden. Vanaf de Vrou-
wenakker tot Uithoorn wordt er be-
schut langs de Amstel gelopen.
Parkeerproblemen zullen er dit jaar 
zeker niet zijn. Een groot aantal be-
drijven hebben hun terrein openge-
steld om auto’s te laten parkeren en 
daarnaast wordt er een pontonbrug 
neergelegd over het water langs de 
Noorddamerweg zodat de deelne-
mers via de brug rechtstreeks door 
kunnen lopen naar het clubhuis van 
de Legmeervogels om zich daar in 
te schrijven en om te kleden.
Sportpark de Randhoorn kan goed 

bereikt worden via de N196 ( de 
oude N201) en vervolgens via de 
Noorddammerweg naar de parkeer-
plaatsen.

Veiligheid voor lopers vergroot
De organisatie heeft vergunning 
gekregen om het deel van de N 196 
tussen het kruispunt van de Zij-
delweg/Watsonweg en de Kruising 
Laan van Meerwijk/Thamerweg af 
te sluiten. Daarmee kan het kruis-
punt bij de Zijdelweg/Watsonweg 
veilig worden overgestoken door de 
lopers.
Verkeer wordt omgeleid waardoor 
de overlast tot een minimum is be-
perkt. 

Businessloop
Meer dan 20 teams hebben zich al 
aangemeld voor de businessloop, 
de verwachting is dat er de komen-
de weken nog een aantal bij zullen 
komen. Dat draagt bij aan een gro-

tere uitstraling van de loop en zorgt 
voor een extra impuls aan bedrij-
ven en instellingen om het belang 
van het bewegen met elkaar te ver-
sterken.

GeZZinsloop over 1 
km en What’s up
De organisatie What’s up is al vol-
op actief om kinderen enthousiast 
te krijgen voor de loop over 1 km, 
onder de naam GeZzinsloop, voor 
de kinderen t/m 11 jaar. De aan-
dacht gaat niet alleen uit naar het 
belang van bewegen maar ook naar 
gezond eten en drinken. Daarom is 
het JOGG ook actief rondom deze 
lopen en zal het op allerlei manieren 
aandacht geven aan het belang van 
het drinken van water. 
Daarnaast krijgen alle kinderen die 
meelopen na afloop een krentenbol, 
aangeboden door een van de spon-
sors van het evenement, bakkerij 
Westerbos.

Primeur: G-run
Na het success van de G-run tij-
dens de afgelopen polderloop, or-
ganiseert AKU ook tijdens deze Uit-
hoorns Mooiste een G-run over 1 
km voor mensen met een beper-
king. Velen van hen hebben zich in 
de afgelopen maanden al voorbe-
reid op deze loop en zullen daarom 
goed voorbereid aan de start ver-
schijnen.

Programma 29 januari
10.15u.: 1 km G-run
10.30u.: 1 km GeZZinsloop 
 voor jeugd t/m 11 jaar
11.00u.: 5 km
11.08u.: 10 km
11.08u.: 10 Engelse Mijlen

Bridgeclub De Legmeer 
neemt draad weer op
Regio - Joop van Delft & Frans 
Kaandorp zetten hun goede brid-
gevoornemens gelijk kracht bij door 
direct een flink gaatje te slaan met 
een score van 63,19% in de A- lijn. 
Daarna volgden Cora de Vroom & 
André van Herel, toch wel op eni-
ge afstand, met 57,64% en Johan 
Le Febre & Wim Slijkoord als derde 
paar met 56,94%. Ger Quelle & Gijs 
de Ruiter behaalden 54,51% en wer-
den daar vierde mee, waarna Lijnie 
Timmer, met voor deze keer Ben ten 
Brink, zich met 53,82% als vijfde bij 
de top van de club aansloot. In de B- 
lijn viel de score van de eerste plek 
zelfs nog wat hoger uit, doordat Jan-
ny Streng- Korver & Francis Terra op 
65% precies uitkwamen, knap ge-
daan dames! Marijke van Praag pro-
longeerde haar succes van de kerst-
drive door nu met Ger, dat dan weer 
wel, fraai tweede te worden met 
eveneens een zestiger van 61,25%. 
Nel & Adriaan Koeleman begonnen 
het nieuwe jaar ook uitstekend als 
derde met 59,17% en hetzelfde geldt 
voor Mieneke Jongsma & Anneke 
Wijmans die als vierde op 58,33% 
uitkwamen. Anton Berkelaar & Wil 
van der Meer haalden ook de krant 

door met 55,83% op plek vijf te ko-
men. Het open doekje van het be-
gin van het jaar was echter wegge-
legd voor Marja van Holst Pellekaan 
& Sandra Raadschelders en Ludy 
Bonhof & Rob Bakker, die vanuit de 
C- lijn allen aftroefden door respec-
tievelijk met onwaarschijnlijke per-
centages van 67,92 en 67,71 procent, 
tweeduizend zeventien te beginnen. 
Cora de Vor & Bep de Jong kwamen 
een beetje beduusd door dit ge-
weld met 57,08% degelijk als derde 
door en de plaatsen vier en vijf wa-
ren deze keer voor Adrie & Ko Bijls-
ma met 53,33 en Anneke & Bram 
van der Zeeuw met 52,50%. Voor de 
paren van de rest van deze lijn wa-
ren de meeste procenten dus al ver-
geven, maar er volgen nog 51 we-
ken! Volgende keer start het vier-
tallen van de tweede ronde en dat 
vereist dus weer een andere strate-
gie. Wilt u zich die ook eigen maken, 
kom dan kaarten bij Bridgeclub De 
Legmeer. Elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycentrum 
Colijn aan de Industrieweg 20 te Uit-
hoorn. Voor inlichtingen het secre-
tariaat: e- mail gerdaschavemaker@
live.nl telefoon 0297-567458.

Klaverjassen in de Hoef
De Hoef - Ook dit jaar weer klaverjas-
sen op elke 2e zaterdag van de maand 
in De Hoef. De Biljartclub ‘De Hoef’ 
organiseert in Dorpshuis De Spring-
bok klaverjasavonden. Iedereen die 
van een gezellige kaartavond houdt is 
van harte welkom. Er zijn weer leuke 

prijzen te winnen. De avonden dit sei-
zoen zijn nog op 14 januari, 11 febru-
ari, 11 maart en 8 april. Het kaarten 
begint om 20.00 uur. Zaal is open om 
19.30 uur Wij zien u graag voor een 
gezellige kaartavond in de Springbok 
aan de Oostzijde 61a in De Hoef.

Hertha is op zoek 
naar 35+ leden

Vinkeveen - Na een succesvolle 
start afgelopen jaar is het Hertha 
Vinkeveen gelukt om maar liefst 
drie 45+ teams op de been te zet-
ten. Komend voorjaar gaan deze 
teams actief spelen op vrijdag-
avond. Naast deze groep heeft 
Hertha ook een 35+ groep. Hierin 
mag je spelen indien je 35 jaar of 
ouder bent. Je speelt dan 7 tegen 
7 op een half veld. De wedstrijden 
vinden plaats op vier vrijdagavon-
den in het voorjaar en vier in het 
najaar met telkens twee weken 
er tussen. Er wordt gespeeld in 
toernooivorm met nog drie ande-
re verenigingen. In de 35+ groep 

willen we doorgroeien en zoeken 
we mannen die graag willen voet-
ballen op een gezellige maar toch 
ook fanatieke manier. Interesse? 
Neem contact op met Pieter Kes 
(pieter.kes@hertha.nl)
Naast fanatieke mannen zoe-
ken we ook fanatieke vrouwen 
van 35+ of 45+ die graag in deze 
vorm willen voetballen bij Hertha. 
We hebben inmiddels al enkele 
aanmeldingen binnen, maar we 
willen er nog meer om een team 
compleet te maken. Interesse in 
vrouwenvoetbal boven de 35+of 
45+? Neem contact op met Frank 
Vousten (frankvousten@ziggo.nl)

Hertha organiseert:
De Ronde Venen Bokaal
Vinkeveen - Het 7-7 toernooi dat je 
niet mag missen! Op zaterdag 17 ju-
ni organiseert SV Hertha in Vinke-
veen hét 7 tegen 7 toernooi voor 
35/45 teams: De Ronde Venen Bo-
kaal. Tijdens dit toernooi spelen de 
teams in poules van 35 en 45 teams 
die op sportieve en ludieke wij-
ze strijden om de prijzen. De wed-
strijden beginnen om 13:00 en zijn 
aan het eind van de middag afge-
lopen. Aansluitend kan je onder het 
genot van een drankje de prestaties 
nabespreken en desgewenst blij-

ven barbecueën voor slechts 9 eu-
ro per persoon. Voor je (kleine) kin-
deren is er voldoende vermaak ge-
regeld, zodat je de aandacht op het 
spel kunt richten en eigenlijk geen 
wezenlijk excuus meer hebt om niet 
mee te doen. 
Clubs kunnen teams aanmel-
den door een mail te sturen aan:  
derondevenenbokaal@hertha.nl 
Meer informatie nodig? Neem 
dan contact op met Frank Vousten 
(06-51978366) of Pieter Kes (06-
51441692)

Code oranje bij 
Nieuwjaarsbridgedrive
Regio - Ondanks het weeralarm 
“code oranje” voor sneeuw en ijzel 
was de zaal van het dorpshuis in De 
Kwakel helemaal gevuld met en-
thousiaste bridgers voor de jaar-
lijkse Nieuwjaarsbridgedrive van de 
Soroptimistclub Uithoorn / De Ron-
de Venen. Door de gulle gaven van 
zovele sponsors in Uithoorn en De 
Ronde Venen werd de loterij een 

doorslaand succes. Het goede doel 
van de avond was Thamer Thuis in 
De Kwakel en er werd het geweldi-
ge bedrag van 1600,- bij elkaar ge-
bracht.
Het bridgen van deze avond kwam 
door een pechduiveltje op de twee-
de plaats en voor het verwachtte 
noodweer zou beginnen was ieder-
een weer veilig thuis.

Golfers en Golfsters van het Jaar 2016 
bij Golfclub Veldzijde

Oliebollen toernooi bij de 
Veenshuttle
Vinkeveen - Veel jeugdspelers had-
den hun ouders of vrienden meege-
nomen om gezellig het nieuwe jaar 
in te luiden met een ochtend bad-
minton. Ook de senioren hadden 
hun partner of kinderen of neefjes 
en nichtjes meegenomen.
De jeugdcommissie had weer al-
lerlei verschillende spelvormen be-
dacht om het voor iedereen aan-
trekkelijk te maken. Een veld was 
zelfs geblindeerd zodat je niet zag 
waar de shuttle vandaan kwam. Dat 
bleek aardig lastig te zijn. Twee vel-

den waren gereserveerd voor de 
wedstrijdspelers. Zij hielden een 
competitie onder elkaar voor een 
echte beker. Ook was er het pira-
mide spel. Volgens de organisatie 
niet verslavend, maar er werd wel 
veel gebruik van gemaakt. Uiteraard 
stonden in Café de Wave de oliebol-
len klaar met veel poedersuiker be-
strooid en daar werd goed van ge-
geten. Een heel gezellige ochtend 
werd tegen 1 uur afgesloten met de 
prijsuitreiking voor de wedstrijdspe-
lers en het piramide spel.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - Op 13 januari is er weer 
de maandelijkse bingo van de Lijn-
kijkers, de bingo vindt plaats in de 
kantine van sport vereniging Argon. 
De hoofdprijs is 2 minuten winke-
len bij de Boni. Zaal open om 19:15 
en de aanvang is 8 uur, en natuurlijk 

is het eerste kopje koffie weer gra-
tis. Met het meedoen aan deze bin-
go steunt u de jeugd van Argon. Dit 
doet u ook door uw papier te blij-
ven brengen bij de container van de 
Lijnkijkers op het parkeerterrein van 
Argon

Atlantis 1 verslaat koploper
Mijdrecht - Het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 speelde op 7 ja-
nuari een spannende wedstrijd te-
gen de nog ongeslagen koploper 
uit de poule, ZKC’31 afkomstig uit 
Zaandam. Het was het doel van At-
lantis om de winnende curve van af-
gelopen weken door te zetten, wel 
stond er een uitdagende wedstrijd te 
wachten tegen een op papier ster-
ke tegenstander. Met een onrusti-
ge opening liet het eerste doelpunt 
11 minuten op zich wachten. Door 
een zeer sterkte start verdedigend 
bij Atlantis waren er geen kansen 
voor ZKC ’31 mogelijk. Al snel liet de 
wedstrijd zien dat beide partijen aan 
elkaar gewaagd waren en liep de 
stand vrijwel continue gelijk op. Door 
een mooie samenwerking tussen 
de dames Heleen en Joyce bij een 
vrije bal kwam de stand op een 4-3. 
ZKC’31 blijft mee scoren met Atlantis 
wat resulteerde in een rust stand van 
5-5. Beide teams komen na rust op-

nieuw moeilijk tot scoren. Er is frus-
tratie te zien aan de kant van ZKC’31 
door het sterk verdedigende spel van 
Atlantis, het team uit Zaandam komt 
niet goed in hun aanvalsspel en hier 
profiteert Atlantis van.

Spanning
Met nog 10 minuten te spelen loopt 
de spanning bij beide teams op. 
Door 2 schitterend uitgespeelde 
aanvallen tussen de heren Lars en 
Maarten komt de stand weer gelijk 
en na 5 minuten zorgt Atlantis voor 
een verschil van 2 punten in het 
voordeel van de club uit Mijdrecht. 
Een mooie en sportieve eindstrijd 
vindt plaats in de laatste 3 minuten 
waarbij Atlantis met een mooie af-
sluiter van Jelmer terecht de punten 
in Mijdrecht weet te houden. Met 
een eindstand van 13-11 kan At-
lantis terugkijken op een verdiende 
overwinning en zetten zij hun win-
nende reeks voort.

De Ronde Venen - Golfclub Veld-
zijde heeft tijdens haar nieuwjaars-
receptie de Golfers en Golfsters van 
het jaar 2016 bekend gemaakt. De-
ze titel wordt bereikt voor het hoog-
ste totaal aantal behaalde stablef-
ordpunten over de beste tien wed-
strijden van het golfseizoen 2016. 
Omdat Golfclub Veldzijde wedstrij-
den organiseert op haar home-
course Golfpark Wilnis op zowel 
de 9 holes par 3 baan als op de 18 
holes baan, werden vier spelers ti-
teldragers. Voor de Par 3 baan zijn 
Amy Sandberg uit Woerden en Ben 
Schnieders uit Mijdrecht de titeldra-
gers. Bij de dames had Amy lang 
een voorsprong tot een van de an-
dere kanshebbers zich in de strijd 
mengde. Amy bleef aan kop en won 

de titel. Bij de heren bleef het span-
nend tot en met de laatste wed-
strijd waar drie deelnemers nog 
kans hadden op de titel. De prijzen 
werden overhandigd door Cees Vos, 
voorzitter van de wedstrijdcommis-
sie van de Par 3 baan. De golfer van 
het jaar van de 18 holes baan is net 
als vorig jaar Frank van der Wal uit 
Woerden. Frank heeft het gepres-
teerd zijn handicap afgelopen sei-
zoen te verbeteren van 9 naar 4.5. 
Joke Schiphorst uit Mijdrecht was 
de beste speelster bij de dames van 
de 18 holes baan. Zij gaat na het 
behalen van deze titel onverdroten 
voort en gaf aan al uit te kijken naar 
de competitie. Bestuurslid Ed ter 
Laare overhandigde de prijzen. De 
namen van de golfers van het jaar 
2016 prijken vanaf nu op vier hou-
ten borden waar een golfclub op is 
bevestigd en in het clubhuis aan de 
Bovendijk in Wilnis te bewonderen 
zijn. De bloemen gingen mee naar 
huis.

Spelenderwijs ‘met elkaar 
schaken’
Mijdrecht - Voor liefhebbers van 
het schaakspel van alle leeftijden 
maar in het bijzonder voor leer-
lingen van basisscholen en hun 
(groot) ouders is dit artikel bedoeld. 
Vind je schaken leuk en wil jij meer 
over dit spel weten of iedere week 
met leeftijdsgenoten bij elkaar ko-
men voor een potje schaken - lees 
dan aub verder. Jij bent welkom bij 
de schaaktrainer.
.Je kunt menige leuke schaaktrucs 
leren zodat je nog beter gaat spelen 
én . . als je beter schaakt dan heb je 
ook nog meer plezier in dit spel. Met 

Freddy staat je een leuke trainer 
ter beschikking. Uiteraard worden 
de schaakactiviteiten na schooltijd 
aangeboden. Om het nóg leuker te 
maken mag je (groot)vader en/of 
(groot) moeder meekijken. Zij zijn 
van harte welkom. Bovendien kun-
nen de schaakgeneraties ook thuis 
spelen. De trainer komt aan huis 
voor leerlingen die graag thuis wil-
len oefenen. Als mindervalide of 
eenling kan je met schaken mak-
kelijk vrienden maken. Info & opga-
ve bij Freddy Weinhandl: tel 0297-
272297 of mobiel 06-38477519.



Regio - RKSG Thamen heeft zoals elk jaar weer drie keer 
een mooie eindejaarsvoorstelling neergezet. Drie maanden 
lang hebben tientallen leerlingen gewerkt aan een bijzondere 
musical. Een multicultiverhaal, waarbij de deelnemende 
leerlingen hebben ervaren dat je samen iets prachtigs neer 
kunt zetten. De musical ‘Beetje vreemd, maar wel lekker’ is 
geschreven door Wiecher Schuurman en Roeland Smith. 
Voor de tweede keer heeft RKSG Thamen een musical van 
hun hand opgevoerd. Het materiaal is precies goed voor 
de doelgroep: middelbare scholieren. Ook was er heel veel 

ruimte om zelf dingen toe te voegen, wat de leerlingen 
dan ook dankbaar hebben gedaan. Extra rollen schrijven, 
een fi lmpje schieten in de buurt, teksten veranderen… bij 
alles werden de leerlingen betrokken, waardoor het ook 
echt ‘hun’ musical werd. Het is mooi om te zien dat zoveel 
leerlingen zoveel extra vrije tijd investeren. Niets was te 
gek en er werd niet geklaagd, hoe vaak en hoe lang er 
ook werd gerepeteerd. Bijzonder tijdens dit project is de 
samenstelling van de groep: leerlingen van alle niveaus en 
leeftijden werken met elkaar en krijgen een band. Niet voor 

de hand liggende vriendschappen zijn daarvan het resultaat, 
waarbij de jonkies leren van de ouderen, maar soms ook 
andersom. Feit is dat de leerlingen die meedoen, dat vaak 
elk jaar weer willen en dat is niet zo gek: iedereen is enorm 
trots op het resultaat en zeg nou zelf: zoiets leuks wil je toch 
elk jaar meemaken?! Het is nu tijd om het decor af te breken, 
geleende spullen terug te brengen bij de eigenaars en het 
podium op te ruimen. In maart kunnen de leerlingen dan 
weer schitteren voor óf achter de schermen tijdens de tiende 
editie van de Thamen Talenten Tank! 

Thamen Musical: Beetje vreemd… maar wel lekker!
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