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LivemuziekLivemuziek
De Ronde Venen – Een misselijk-
makende ‘grap’ over Coen Moe-
lijn, geschreven op twitter door po-
litiek verslaggever Ferry Mulder uit 
Mijdrecht, heeft voor veel commo-
tie gezorgd onder Feijenoord sup-
porters, maar ook niet-Feijenoord-
gezinden. Tijdens de ernstige brand 
in Moerdijk twitterde Ferry Mulder: 
‘of ze Moulijn niet beter in de brand 
in Moerdijk hadden kunnen smijten. 
Dat had de kosten van een crema-
tie gescheeld’. Landelijk brak de hel 
los. Ferry Mulder en ook het lokale 
radiostation Midpoint FM waar hij 
werkte werden onder politiebescher-
ming gesteld wegens de zeer ernsti-
ge doodsbedreigingen die hij ont-
ving. Midpoint FM distantieerde zich 

direct van deze uitlatingen en heeft 
inmiddels Ferry Mulder laten weten 
geen gebruik meer van zijn diensten 
te willen maken.

Normen en waarden
Het is ook onbegrijpelijk dat je zoiets 
twittert, dat vinden vriend en vijand. 
Waar blijven de normen en waarden? 
Over normen en waarden gespro-
ken. Vele voetbalverenigingen heb-
ben een commissie van normen en 
waarden. En wat denkt u? Wie is er 
lid van deze commissie bij voetbal-
vereniging Argon? Juist, Ferry Mul-
der. Waarom deze commissie? Ar-
gon schrijft: “Dat vervelende normo-
verschrijdende incidenten de  ge-
moederen in de sport regelmatig be-

zighouden is algemeen bekend. Dit 
houdt niet in dat we dit gedrag moe-
ten accepteren en gedogen. Onge-
wenst gedrag zoals respectloze ge-
dragingen, schelden, pesten, intimi-
datie, enz. hoort simpelweg niet thuis 
in de sport en moet stellig worden 
tegengegaan.” 
De commissie van Normen en Waar-
den is een door het Argon bestuur 
ingestelde adviescommissie die de 
vereniging ondersteunt in het opzet-
ten, uitvoeren en onderhouden van 
een normen- en waardenbeleid. In 
deze commissie heeft ook Ferry Mul-
der zitting. Onbegrijpelijk, gezien 
hetgeen hij twittert. Misschien een 
idee om dit lidmaatschap ook maar 
te herzien.

Zelfde verslaggever heeft zitting in commissie van 
Normen en Waarden bij Argon

Misselijkmakende grap 
kost verslaggever zijn baan

Vinkeveen - Spuugzat zijn ze het, 
de bewoners en gevestigde bedrij-
ven aan de Uitweg. En dan met na-
me het gedeelte tussen de krui-
sing met de Korenmolenweg tot aan 
pakweg een 200 meter voorbij Tuin-
centrum Klaas Rijdes richting Dem-
merik in Vinkeveen. De weg lijkt al 
maanden lang op een maanland-
schap, vol gaten waar nu ook sme-
rig modderwater in staat. Auto’s 
kunnen slechts stapvoets rijden en 
zijn na elke rit rijp voor een beurt 
in de wasstraat. Bovendien is het 
slecht voor vering en aandrijving. 
Fietsen en rijden met de bromfiets 
of scooter is vrijwel onmogelijk en 

naar je huis lopen laat je helemaal 
wel, tenzij je onder de modder thuis 
wilt komen. “De karrensporenwe-
gen uit de tijd van Karel de Grote 
waren beter begaanbaar dan op dit 
moment de Uitweg. Dit is niet meer 
normaal. Ik kan mij voorstellen dat 
de weersomstandigheden er goed-
deels de oorzaak van zijn, maar de-
gene bij de gemeente die de weg-
vernieuwing van de Uitweg heeft 
gepland heeft er kennelijk niet goed 
bij nagedacht. Het tijdstip was falie-
kant fout. Dat je alvast de toplaag 
eraf laat frezen, daar kan ik nog in-
komen. Maar de totale verharding 
weghalen, zodat alleen een onder-

”Karrensporenwegen uit de tijd van Karel de Grote 
waren beter berijdbaar”

Bewoners en bedrijven aan 
de Uitweg zijn het ‘spuugzat’

tuincentrum is bepaald niet blij met 
de situatie. “Wij hebben het bord 
dat wij bereikbaar zijn maar wegge-
haald bij de kruisingen met de Ko-
renmolenweg. Je durft je klanten 
met goed fatsoen niet te vragen bij 
ons te komen. Dat enkelen van on-
ze vaste bezoekers dat toch af en 
toe doen is een compliment waard, 
want zij blijven vriendelijk en posi-
tief. Zij vinden het voor ons verve-
lender dan voor zichzelf. Ze zien er 
wel tegenop om hier te komen, zeg-
gen ze. Dat kan ik mij voorstellen. 
Ik heb van bewoners bij de krui-
sing met de Korenmolenweg ge-
hoord dat veel auto’s niet de Uitweg 
op durven en daar keren. Enkele ko-
men dan vanaf de Demmerik, dat is 
nog te doen. 
Maar dan moeten ze wel omrij-
den. In elk geval kost de zeer slech-
te staat van de weg – als je die al 
zo kan noemen - ons behoorlijk wat 
klanten. Dat zal bij de collega-be-
drijven waarschijnlijk ook wel zo 
zijn. 

Regen
En de bewoners zijn eveneens ge-
dupeerd. Die kunnen zowel lopend 
als met hun fiets absoluut niet uit 
de voeten. Ze zitten van top tot teen 
onder de bagger als ze door een 
vrachtwagen worden ingehaald. 
Want die karren wel door, waardoor 
de weg nóg veel slechter wordt. 
“Ik stuur mijn kinderen al niet meer 
op de fiets naar school. Dat is geen 
doen. Wij hebben nu al vanaf be-
gin oktober veel last. Het wordt met 
de week erger, want er is helemaal 
geen weg. Die is compleet wegge-
haald. Je moet nu een flinke afstand 
over een hobbelige ondergrond met 
kuilen rijden. En als het regent lo-
pen die vol water. Dan wordt het 
een grote smeerboel en kan je niet 
meer zien waar je rijdt. Een stuk ver-

‘(Brom)fietsers afstappen’ staat op het bord. Met een auto op de Uitweg rijden is al niet te doen. 
Fatsoenlijk naar huis lopen is er niet bij.

grond vol met kuilen en scheuren 
overblijft, is absurd”. 

Dat doe je toch niet!
“Dat doe je toch niet tegen de win-
ter, dat is vragen om moeilijkheden”, 
laat een van de bewoners naast 
Tuincentrum Klaas Rijdes verbijs-
terd weten. Kennelijk een erfenis-
je van voormalig wethouder Jac-
ques Dekker (inmiddels weer ge-
woon raadslid bij RVB), die als wet-
houder Openbare werken vorig jaar 
het startsein gaf voor vernieuwing 
van zowel de Oudhuijzerweg als de 
Uitweg. Van de laatste begrijpt nie-
mand waarom, want de weg lag er 
nog goed bij. Van die wegvernieu-
wing hebben zowel bedrijven als 
omwonenden veel last gehad en 
nóg. De Oudhuijzerweg werd nog 
net op tijd geasfalteerd, maar moet 
nog van een belijning worden voor-
zien. De Uitweg blijft er kaal bij lig-
gen omdat er door de (te) vroeg in-
vallende winter niet meer aan de 
weg gewerkt kon worden. 
Akkoord, maar plaats er als ge-
meente tenminste een bord ‘slecht 
wegdek’ bij of zorg tijdelijk voor rij-
platen, zodat bedrijven en huizen 
van bewoners enigszins fatsoen-
lijk bereikbaar zijn. Niemand van 
die verantwoordelijke afdeling die 
even zijn verstand gebruikt of gaat 
kijken en moet constateren dat dit 
niet kan. 

Schade
Esther Boerlage-Rijdes van het 

derop hebben ze nog een deel van 
de afgeschraapte weg laten liggen. 
Daar is het wat beter. Ik denk dan: 
had het beter gepland, dan hadden 
we niet met die enorme overlast ge-
zeten. Dan zou het volgens plan 
voor december klaar zijn geweest. 
Nou zit je met de ellende. Nu zijn de 
temperaturen wel hoog, maar is het 
te nat en als het straks weer kou-
der wordt en het gaat vriezen kan je 
ook weer niks. Dus hoelang gaat dit 
nog duren? Wij hebben met de ge-
meente gebeld, maar daar word je 
ook niet veel wijzer van. Het plan is 
dat men op 1 februari weer met de 
weg aan de slag zal gaan, maar dat 
hangt van het weer af...” Aldus Es-
ther die er zo langzamerhand moe-
deloos van wordt. Medewerkster 
Melissa Vis geeft aan dat zij maar 
met een andere oude fiets van-
uit Mijdrecht naar haar werk gaat. 
Haar eigen fiets heeft op de Uitweg 
schade opgelopen door een lostril-
lende dynamo en lamp. Bovendien 
ziet de fiets er na een rit over de-
ze welhaast middeleeuwse weg niet 
uit. Maar het is vooral gevaarlijk 
want je ziet door het modderwater 
niet hoe diep de kuilen zijn. Esther: 
“Wij hopen dat de weg snel wordt 
aangepakt, want in februari willen 
we weer naar de veiling om planten 
en bloemen te halen. Maar bij deze 
weg kun je het met een aanhanger 
achter de auto wel vergeten.”
Graag hadden wij de nieuwe wet-
houder Pieter Palm in een persoon-
lijk gesprek van de situatie op de 
hoogte willen stellen, maar die was 
niet bereikbaar voor commentaar.

De onbegaanbare Uitweg kost de aanliggende bedrijven klanten. 
Bewoners durven de weg niet op.

De Ronde Venen – De net herko-
zen fractievoorzitter van Ronde Ve-
nen Belang is vorige week gekozen 
tot lijsttrekker van de PLU (Platform 
Lokale Partijen Utrecht). Afgelo-
pen donderdag hebben de aanwe-
zige lokale partijen hem tijdens een 
bijeenkomst in Montfoort gekozen. 
Mocht de partij een zetel krijgen tij-
dens de Provinciale Staten Verkie-
zingen, welke in maart worden ge-
houden, zal Anco Goldhoorn zitting 
nemen in de Staten. Of dat te com-
bineren is met een serieus genomen 
raadslidmaatschap annex fractie-
voorzitterschap van RVB in De Ron-
de Venen? Volgens Anco Goldhoorn 
zelf is dit: ‘goed te combineren’. De 
tijd zal het leren.

Anco Goldhoorn 
lijsttrekker PLU

Gezochte 
Rondevener 
aangehouden
De Ronde Venen – Vorige week 
vrijdagmiddag heeft het wijkteam 
van De Ronde Venen een veroor-
deelde inwoner van de gemeente 
De Ronde Venen aangehouden die 
nog voor 472 dagen gevangenis-
straf stond gesignaleerd. Het wijk-
team was al enige tijd naar hem op 
zoek. Dienstdoende collega’s zagen 
de man rijden binnen de gemeente 
en konden hem aanhouden.

Daders brand 
speeltoestel 
bekend 
Wilnis - In het onderzoek dat volg-
de na de brand van een speeltoestel 
in Wilnis (helikopter) op 31 decem-
ber jl. zijn meerdere personen ge-
hoord. Twee jongens van respectie-
velijk 15 en 16 jaar uit Wilnis beken-
den samen verantwoordelijk te zijn 
voor het afbranden van het speel-
toestel na het afsteken van vuur-
werk. Het dossier wordt gezonden 
naar de jeugd-officier van justitie 
die over de afdoening zal beslissen.
De schade aan het speeltoestel zal 
worden vergoed.

Mijdrecht - Een 30-jarige man uit 
Mijdrecht moest vrijdagavond zijn 
rijbewijs inleveren omdat hij onder 
invloed in zijn auto reed. 
Omstreeks 23.05 uur zagen agen-
ten een man rijden aan de Rond-
weg. Ze hielden hem op de Duka-

ton staande om hem te laten blazen. 
De man had te veel gedronken en 
werd meegenomen naar het politie-
bureau. Daar wees de ademanaly-
se 640 ug/l uit. Tegen de man werd 
proces-verbaal opgemaakt en hij 
moest zijn rijbewijs inleveren.

Man moet zijn rijbewijs inleveren
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Naomi en Celine in de 
prijzen voor gv veenland
De Ronde Venen - Het turnseizoen 
is weer begonnen voor de Veen-
landturnsters. Zaterdag 15 januari 
was de eerste wedstrijd in Utrecht. 
Er zouden 7 turnsters meedoen voor 
GV Veenland. maar helaas moesten 
Nadi Snel en Denise Offerman op 
het laatste moment afzeggen van-
wege ziekte.
In de eerste ronde turnden Celine 
de Boer en Tanja Kamp. Voor Celi-
ne de Boer was het weer haar eer-

ste wedstrijd na 4 jaar. Ze begon op 
balk. Ze begon weliswaar aan de 
verkeerde kant van de balk maar 
daar redde ze zich goed uit. Daar-
na naar de vloer. Helaas viel ze met 
de salto voorover en vond ze een 
nieuw onderdeel uit een overslag op 
je vingertoppen. Gauw door naar de 
sprong. Dit werd een mooie over-
slag en ook de brug verliep uitste-
kend. Celine mocht op het podium 
plaatsnemen op de derde plaats. 

Puppytraining bij tennis-
vereniging De Ronde vener
Mijdrecht - Elk jaar organiseert 
tennisvereniging De Ronde Vener 
de “puppytraining” voor jonge kin-
deren van 6 t/m 8 jaar.
Al spelenderwijs kunnen ze kennis-
maken met de tennissport.
De trainer (Ruud van der Helm) pro-
beert in 4 lessen een basis te leggen 
voor het echte tennisspel. 
Hij zal o.a de balvaardigheid met 
je gaan trainen d.m.v verschillende 
oefeningen en tijdens de laatste les 
krijg je een balvaardigheidsdiploma. 
Deze 4 lessen kosten 20.00 euro.
De lessen worden gegeven op de 

woensdag van 13.00 - 14.00 uur (9 
/16 febr. en 2/9 maart) of op de don-
derdag van 16.00 - 17.00 uur (10 /17 
febr en 3/10 maart). 
Lijkt het je leuk om aan de puppy-
training mee te doen geef je dan op 
voor vrijdag 28 januari. 
Heb je nog vragen of wil je je op-
geven dan kan dit bij Anja Pauw 
(287530) of via de mail. tec@tvdrv.nl 
De tennisvereniging hoopt dat jullie 
meedoen en ziet jullie graag op hun 
tennispark aan de Doctor J. van der 
Haarlaan 1 in Mijdrecht, dat rechts 
ligt van de Meijert.

Team Nooit gedacht gesponsord 
door Ton goedemoed
De Ronde Venen - Oud mara-
thonrijder Ton Goedemoed uit Wil-
nis sponsort met zijn bedrijf PITON 
Consultancy een nieuw marathon 
team met 5 Topdivisierijders t.w;
Youri Lissenberg ;Lars Hoogeboom; 

Frank Vreugdehil; Koos Kortekaas;en  
Bert van Buren.
Vrijdag 28 jan a.s. vertrekt de ploeg 
naar de Weissensee waar Ton even-
eens aan de 200 km alternatieve Elf-
stedentocht zal deelnemen.

Niels Immerzeel wint 
de massasprint
De Ronde Venen - De vijfde ron-
de van de marathoncompetitie in 
Amsterdam op de Jaap Edenbaan is 
weer erg goed verlopen voor de IJs-
club Nooit Gedacht rijders in de ver-
schillende categorieën.
Bij de C2 categorie werd er weer 
gewonnen door een Nooitgedachter 
maar dit keer was het niet Jonathan 
Boom maar werd het een schitte-
rende overwinning voor Niels Im-
merzeel. Onderweg had hij al twee 
mooie aanvallen laten zien maar hij 
werd elke keer weer teruggepakt. 
In de finale trok Jonathan de sprint 
aan en kwam Sven Prins in de laat-
ste bocht op de eerste positie die hij 
op het laatste rechte eind net niet 
vast kon houden. Met een machti-
ge sprint kwam Niels er overheen 
en boekte een vel begeerde over-
winning. Jonathan werd vierde en 
Sven Prins werd vijfde. Dirk de Jong 
werd tiende en Michiel Visschers 
was twaalfde. Daarna was het de 
beurt aan de C3 rijders met voor de 
derde keer op rij een overwinning 
voor Henk Jan Kroese gevolgd door 
een derde plaats van zijn broer Dirk. 
Mike Oudshoorn werd weer knap 
vijfde. 

Aanvallen
Voor de rest was het een tamme 
wedstrijd met weinig aanvallen. Het 
is te hopen dat de rijders er de vol-
gende wedstrijd een mooie aan-
vallende wedstrijd van maken. De 
grootste groep rijders per catego-
rie is de Masters drie. Hierin rij-
den elf rijders van IJsclub Nooit 
Gedacht. Nico de Jong was deze 
keer de snelste met een zeventien-
de plek in de wedstrijd. Verder rij-
den mee Kees Houtman, Cees de 

Jong, Cor Oudshoorn en Hans de 
Haan. Daan Kroese, de vader van, 
rijdt ook al enige jaren mee, Rob 
Zuiker die voor het eerste jaar mee 
doet evenals Wout Berkelaar, trainer 
van de club. Wouter Veerkamp doet 
voor het tweede jaar mee en Bach 
van Vliet rijdt ook al een aantal ja-
ren mee. Ten slotte Ton Hendriks die 
al een keer een goede uitslag heeft 
gereden. De laatste categorie was 
de Masters twee waarin Jan van 
der Zon, na veel blessureleed, een 
mooie derde plaats behaalde in de 
massasprint van het peloton maar 
er waren drie rijders met een ronde 
voorsprong dus werd het een zes-
de plek in de daguitslag. Vlak daar-
achter werd Henk Regelink achtste 
en handhaafde zich daarmee in de 
top van het klassement. René Elen-
baas en Jos Aarsman eindigde ach-
terin het peloton.vinkenreünie levert 

volop nostalgie
Vinkeveen - De Vinkeveense korf-
balvereniging De Vinken viert dit 
voorjaar haar vijftigjarig bestaan. En 
getrouw aan haar traditie doet zij dit 
niet alleen.

De Vinken heeft zich in de afgelo-
pen vijftig jaar altijd heel sterk naar 
buiten gericht. Zo ook tijdens dit ju-
bileum. Na een geweldige gala-
avond voor de eigen leden op vrij-
dag de veertiende januari volgde 
een groots opgezette reünie op de 
zaterdag daarna. 

Op 14 januari 1961 is De Vinken op-
gericht. Op de zelfde datum in 2011 
was er voor alle leden een groots 
galafeest georganiseerd in de ei-
gen kantine. Deze avond begon al 
om 19.00 uur met een galafeestje 
voor de jongste welpen en pupillen. 
Zij werden om kwart over acht afge-
lost door de aspiranten, die op hun 
beurt weer het veld (lees de kanti-

ne) ruimden voor de junioren en se-
nioren. En wat zagen ze er allemaal 
mooi uit. De meest feestelijke kle-
dij, aangevuld met prachtige smo-
kings en galajurken kwamen via de 
speciaal uitgelegde rode loper naar 
binnen. Hoffotograaf Bert Lommers 
had het genoegen om alle schoon-
heden en kanjers van de korfbalclub 
op de gevoelige plaat vast te mogen 
leggen. De een zag er nog mooier 
uit dan de ander en menig model in 
de dop is die avond ontdekt.

Receptie
Nadat de competitiewedstrijden op 
de zaterdagmorgen daarna waren 
afgewerkt was er ’s middags in de 
korfbalkantine een officiële recep-
tie. Heel veel gasten hadden de uit-
nodiging geaccepteerd en naast be-
stuursleden van andere plaatselijke 
clubs en korfbalclubs uit de regio 
was ook het gemeentebestuur ver-
tegenwoordigd. De kersverse wet-

houder Schouten sprak de jubile-
rende korfbalclub toe en ook Vin-
kenvoorzitter Henk Kroon kon de 
aanwezigen kort uitleggen wat de-
ze dag ging gebeuren. 

Hoogtepunt tijdens deze recep-
tie was het uitreiken van de eer-
ste exemplaren van de Vinkenkro-
niek deel III aan een tweetal leden 
van het eerste uur. Kroniekschrij-
ver Jaap Meulstee overhandigde de 
eerste exemplaren van de Kroniek 
deze keer aan Teuni Verlaan, nog al-
tijd actief binnen de lijnen en An-
toon van Breukelen, nog altijd ac-
tief als vrijwilliger. Beide jubilaris-
sen zijn leden vanaf de oprichting 
en al die jaren de club trouw geble-
ven. Vervolgens konden alle aanwe-
zigen bij vertrek een exemplaar van 
deze unieke korfbalgeschiedenis in 
ontvangst nemen. 

Gezellig
Het was een prachtige opmaat naar 
een nog gezelliger samenzijn later 
die avond. Vele honderden leden en 
oud-leden van de korfbalclub za-
gen elkaar terug tijdens een speci-
aal georganiseerde reünie. Na een 

gezamenlijke maaltijd in de kanti-
ne van goede buur Hertha is me-
nig verhaal van vroeger opgehaald 
en opnieuw besproken. De speciaal 
ingerichte nostalgieruimte met vele 
honderden foto’s en krantenartike-
len van vroeger lokte de nodige her-
inneringen uit.

De diaprojector met plaatjes uit de 
jaren zestig leverde ontzettend veel 
herkenningsmomenten op en zo 
hebben de aanwezigen ontzettend 
genoten van een genoeglijk terug-
zien naar de rijke familiehistorie van 
De Vinken. Een historie die opgete-
kend staat in de Kroniek, die ook al-
le reüniebezoekers mee naar huis 
mochten nemen.

De eerstvolgende activiteit in het 
kader van het jubileum is de culinai-
re verrassingstocht op 12 februari 
a.s. Meer informatie hierover en de 
mogelijkheid voor opgave voor deze 
zeer speciale, smaakvolle avond op 
de website van De Vinken:   www.
de-vinken.nl

Aan de andere kant turnde Tanja. 
Zij turnde een mooie oefening maar 
weer dat ophurken wat roet in het 
eten gooide. Door naar de balk dat 
verliep zonder problemen. Ook de 
vrije oefening zag er strak uit. Toen 
op naar de sprong. Altijd een las-
tig onderdeel voor Tanja, ze wil wel 
springen maar het lukt steeds niet. 
Dan maar weer een mars in de strijd 
gooien en ja hoor, een mooie over-
slag werd er gemaakt. Tanja behaal-
de de 20ste plaats.  

Vloer
In de tweede ronde turnden Nades 
Kamminga, Donya Selim en Naomi 
Bouman. Ze moesten beginnen op 
vloer. Alle drie turnden ze een keu-
rige oefening met hier en daar im-
provisatie omdat ze de volgorde niet 
meer wisten. Op naar de sprong. 
Ook hier mooie overslagen en Nao-
mi turnde zelfs de mooiste in haar 
categorie. Op de brug turnde Na-
des keurig, alleen met de afsprong 

schoot haar voet van de legger. Jam-
mer. Ook de oefeningen van Naomi 
en Donya gingen keurig. Op naar de 
balk: daar turnde Donya  een super-
strakke oefening. Alleen bij de over-
slag af viel ze op de billen. Naomi 
had weer de wiebels wat haar heel 
veel punten heeft gekost. Bij Nades 
wist men dat de score lager zou uit-
vallen omdat ze de handstand niet 
turnt en dat is wel vereist. Maar wie 
weet de volgende wedstrijd. Door-
dat in deze categorie heel veel turn-
sters meedoen zijn ze verdeeld over 
twee ronden en werd er een tussen-
stand bekendgemaakt.
Naomi bleek tweede (later bleek ze 
eerste, want er was een foutje ge-
maakt) en Donya vierde. Zij moes-
ten dan ook nog een volle ronde 
blijven voor de prijsuitreiking. He-
laas bleek Donya gezakt naar plaats 
11, Nades was 18de, maar Naomi 
bleek uiteindelijk nog vijfde te zijn 
wat ook een mooie medaille ople-
verde.

Nico en Wim naar finale 
van het zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoer-
nooi van biljartclub de Merel zijn 
in het afgelopen weekend Nico van 
Soeren en Wim v.d. Linden doorge-
drongen tot de finale en wel in de B- 
poule. In de C- poule plaatste Gijs 
van der Neut zich reeds voor de fi-
nale. Spelers als Kees Kooyman, 
Bart Hoffmans, Martien Heijman, 
Gijs Rijneveld en Hans Levy kon-
den hun draai nog niet vinden met 
al die ballen. Maar er komen nog 
meer dagen. Er kunnen nog pogin-

gen gedaan worden om zich in de 
finales te spelen op de volgende da-
gen: zaterdag 22 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, zondag 23 janua-
ri van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 
28 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur en zaterdag 29 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, waarna om plus-
minus 19.30 uur de finales zullen 
starten. Daarna is er de prijsuitrei-
king. Dit alles in Café de Merel, aan 
Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen, tel. 
0297-263562.



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

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Ve-
nen. In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen 
zijn. Bijvoorbeeld van bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en óf, en zo ja hoe u er bezwaar tegen kunt indie-
nen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl 
in de rubriek Actueel. Gegarandeerde dienstverlening! De gemeente De Ronde Venen werkt met 
servicenormen.

AAnGeVRAAGDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:

straatnaam Aard van het project Activiteit Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

mijdrecht
Roerdomp 105 Vergroten van een woning  Bouwen 2010-2087 9-12-2011
Viergang 104 Realiseren van een aanbouw aan  Bouwen W-2011-0002 3-1-2011
 achterzijde en opbouw op 
 voormalige garage 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen omgevings-
vergunning kunt u nog niet inzien. 

VeRleenDe BouwVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat.  
    vergunning

mijdrecht
Veenweg 158d Oprichten van een bedrijfsruimte  2010/0558 6-1-2011

Vinkeveen
Herenweg 65 Veranderen van de balkons  2010/0457 6-1-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belang-
hebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouwVeRGunnInG In comBInAtIe met VRIjstellInG/wIjzIGInG
Ingediend voor 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat.
    vergunning

Vinkeveen
Herenweg 276 (achter) Legaliseren van ligplaatsen van 7 recreatiearken 2008/0270 6-1-2011

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 
uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. Belang-
hebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. 
Wel kan er, als er tegen het besluit bezwaar is gemaakt, een verzoek om voorlopige voorziening ingediend 
worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient 
vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift. Van de indiener van een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe BouwVeRGunnInG In comBInAtIe met ontheffInG/wIjzIGInG
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Kerkvaart 12 Gedeeltelijk vernieuwen en vergroten   2010/0036 6-1-2011
 van een woning  

Het is mogelijk om een bouwvergunning in twee fasen aan te vragen. In de eerste fase vindt de planologische 
toetsing plaats en wordt het bouwplan getoetst aan welstandseisen. In de tweede fase vinden o.a. de techni-
sche toetsing en het beoordelen van een bodemonderzoek plaats. Er kan pas worden gebouwd als voor beide 
fasen vergunning is verleend. Tegen beide fasen kan bezwaar worden gemaakt. Bezwaren kunnen echter 

uitsluitend betrekking hebben op de toetsingsgronden, die in die fase aan de orde zijn gekomen. De belang-
hebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze heeft 
ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) 
kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift 
indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener van 
het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst 
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, een verzoek om 
voorlopige voorziening ingediend worden bij de voorzieningenrechter, sector bestuursrecht, postbus 13023, 
3507 LA Utrecht. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het beroepschrift. Van de indiener 
van een verzoek om voorlopige voorziening wordt door de rechtbank griffierecht geheven.

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende omgevingsvergunningen zijn verleend:

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

mijdrecht
Aquamarijn 76 Oprichten van een schuur - Bouwen W-2010-2032 5-1-2011
Kievit 16 Wijzigen van een voorgevelkozijn - Bouwen W-2010-2018 5-1-2011
Prinses Marijkelaan 25 Saneren van asbest  - Slopen W-2010-2073 10-1-2011

wilnis
Burg. Fernhoutlaan 41 Oprichten van een serre - Bouwen W-2010-2019 5-1-2011
Mijdrechtse dwarsweg 6 Realiseren van een paardenbak - Bouwen W-2010-2021 5-1-2011

Vinkeveen
Baambrugse Zuwe 152 Oprichten van twee bruggen - Bouwen
  - Afwijken van 
     bestemming W-2010-2029 10-1-2011

waverveen
2e Velddwarsweg 1 Verwijderen van asbesthoudend  - Slopen W-2010-2038 10-1-2011
 materiaal 

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

VeRlenInG VeRGunnInG ex. ARtIkel 11 monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een vergunning is verleend op grond van artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 ten behoeve van de Janskerk, Kerkstraat 11, 3641EM in Mijdrecht, een rijksmonument. 
De Monumentencommissie is om advies gevraagd en heeft positief op de aanvraag en de beschreven werk-
zaamheden geadviseerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het besluit ligt vanaf 
13 januari 2011 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 25 februari 2011 bezwaar tegen deze vergunning indienen bij 
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

VeRlenInG VeRGunnInG ex. ARtIkel 11 monumentenwet 1988
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat een vergunning is verleend op grond van artikel 11 van de 
Monumentenwet 1988 ten behoeve van kleinschalige interne werkzaamheden op de begane grond van het 
rijksmonument de watertoren, Industrieweg 6, 3641RM in Mijdrecht. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
en de Monumentencommissie zijn om advies gevraagd en hebben positief op de aanvraag en de beschreven 
werkzaamheden geadviseerd. Op het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen. Het besluit ligt 
vanaf 13 januari 2011 ter inzage op het gemeentehuis. Op grond van het bepaalde in afdeling 6.2 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tot 25 februari 2011 bezwaar tegen deze vergunning 
indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht.

wet mIlIeuBeheeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  W.M. Bon voor het uitbreiden van de wagenberging en ligboxenstal, op het adres Indijkweg 1, 1396 LA 

Baambrugge;
-  VOF G. van Eck voor het uitbreiden van de ligboxenstal, op het adres Demmeriksekade 25, 3645 AZ Vin-

keveen.
2.  zij meldingen op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen 

van:
-  2 B Design voor het oprichten van een inrichting voor het vervaardigen van houten meubels, op het adres 

Communicatieweg 11C, 3641 SG Mijdrecht;
-  Explo voor het uitbreiden van de opslag, op het adres Constructieweg 80, 3641 SP Mijdrecht;
-  J.E.C. van Lint voor het lozen van afvloeiend hemelwater op het oppervlaktewater bij een veehouderij, op 

het adres Gein Zuid 8, 1391 GT Abcoude.
Voor de hier vermelde bedrijven zijn landelijk geldende regels gesteld. Het is niet mogelijk om hierover ziens-
wijzen naar voren te brengen of beroep in te stellen. Voor het inzien van meldingen op basis van een algemene 
maatregel van bestuur dient u eerst een afspraak te maken bij:
-  de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak maken 
met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U kunt de 
stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeentehuIs:

tel. bereikbaarheid 
gemeentehuis
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
Afdeling burgerzaken
ma 8.30-20.00 u
di t/m do 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u
za 10.00-13.00 u
overige balies
ma 8.30-16.00 u
vr 8.30-12.30 u

AfVAlBRenGstAtIons

Afvalbrengstation 
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
di 12.30-16.00 u
wo t/m za 9.00-12.00 u
 12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen geslo-
ten.
Afvalbrengstation 
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di 9.30-11.30 u
wo 13.00-15.00 u
za 13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op 
zatefdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIceloket 
YouRhome en 
seRVIcepunten

service Yourhome
Kerkgaarde 5
1391 MB Abcoude
T 0294 - 28 09 90
F 0294 - 28 09 99
E abcoude@yourhome.nl
Openingstijden
ma t/m vr 8.30-12.30 u
servicepunten wonen, 
welzijn en zorg
T 0297 - 58 76 00 
(alle vestigingen)
www.servicepuntderondevenen.nl
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
mobielkantoor@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef, Oostzijde
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u

Speciaalzaak
Corsetterie - Lingerie  - Tricotage - Badkleding

Schans 1 - Uithoorn
Telefoon 0297-564106

Openingstijden:
ma. gesloten
di. t/m vr. 9.00-17.30 u.
za. 9.00-16.00 u.

Met onder andere 2 halen 1 betalen*
*goedkoopste artikel gratis

Nog ruim 2 wekeN kelderverkoop

Ook bad- en 
strandkleding

Zaterdag 5 februari laatste dag!!!!

Openhaardhouthandel
Voor al uw in- en verkoop van openhaardhout

De Hoef · Tel.: 06 - 22 784 868

Mandy Leek 

Burg. Haitsmaplein 23, 3641 EW Mijdrecht 
Postbus 425, 3640 AK Mijdrecht
Telefoon 06 111 38 949

* MEUBELSTOFFERING * GORDIJNEN
* BEHANG

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Mandy Leek 

Burg. Haitsmaplein 23, 3641 EW Mijdrecht 
Postbus 425, 3640 AK Mijdrecht
Telefoon 06 111 38 949

* MEUBELSTOFFERING * GORDIJNEN
* BEHANG

Openingstijden
Dinsdag t/m Donderdag 10.00 tot 18.00 uur
Vrijdag 10.00 tot 21.00 uur
Zaterdag 10.00 tot 17.00 uur

Voor het stofferen van uw meubels, 
kussens voor caravan of boot, 

tevens verkoop van tapijt en raamdecoratie.

Sto� eerderij Henk Rass
Wethouder van Damlaan 77 • Wilnis
Tel. 06-52088902 • www.henkrass.nl

Gratis o� erte
aan huis

Feestje?
Partyservice Proostdij

Voor al uw hapjes,
salades en buffetten
0297 - 28 33 49
www.proostdij.nl

Kijk ook even op www.proostdij.com
voor het overzetten van uw videobanden.
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INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

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

ApOThEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u 
en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Vinkeveen, Herenweg 
57, tel: 0297-262033. Open: ma t/m 
vr 8.30-18.00 u; za 10.00-11.00 u. 
(uitsluitend voor spoedgevallen!)
*Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma t/m vr 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort Apotheek, 
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, tel. 0348-427851.

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DIERENARTsEN
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, 
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00 
u. Overige tijden na tel. afspraak
Dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen Herenweg 129,
3645 DJ Vinkeveen tel 0297-263758 
fax 0297-594080 www.kkavv.nl
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht, 
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens 
afspraak. Buiten openingstijden: uit-
sluitend voor spoedgevallen dag en 
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

sTIChTING DE BAAT
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

Wilnis: Praktijk voor directe psycho-
logische hulpverlening, Drs. J.M.M. 
Simons klin. psychol./psychotherap. 
en medew. 0297-285371 of 0297-
568866; www.simons-psychologi-
sche-begeleiding.nl
De Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

vvv/ANwB
VVV De Ronde Venen/ 
Vinkeveense Plassen: 
Herenweg 144, 3645 DT 
Vinkeveen, tel: 0297-214231. 
vinkeveen@vvvhollandsmidden.nl
www.vvvvinkeveen.nl
ma en zo gesloten, di, wo, do, vr 
10.00-16.00 u; za 10.00-14.00 u.

ZwANGERsChAp
Maatschap Verloskundigen: ‘De 
Ronde Venen’, Croonstadtlaan 1a, 
3641 AL Mijdrecht, tel. 0297-272300. 
Tel. inschrijf spreeku. ma. 16.30-18.00 
u. en di. van 13.30-14.30 u. Spreeku. 
vlgs afspraak.

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

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

Verschijnt woensdag

EDitiE 2:
DE RonDE VEnEn, 
MijDREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, DE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

Redactiekantoor
Aanleveren van kopij, 
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl

Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
internet www.meerbode.nl

Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra

Verspreiding:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433

Bezorgklachten:
tel. 0297-581698

centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

124e jaargang

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

EDitiE 2
oPlAAg 16.200

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, 
foto-, en/of tekstmateriaal niet 
beschikbaar wordt gesteld aan 
derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder 
uitdrukkelijke, schriftelijke toe-
stemming van de uitgever!

WWW.MEERBoDE.nl

ZORG & 
DIENsTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1, 3641 
PN Mijdrecht: Thuiszorg (voor 
persoonlijke zorg thuis), Maatschap-
pelijk werk (voor al uw vragen en 
problemen), Jeugdgezondheidszorg 
en Pedagogisch Bureau (voor ouders 
en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Infor-
matielijn tel. 0900-2359893. Hulp bij 
het Huishouden, tel. 0348-437000. Of 
kijk op: www.zuwezorg.nl.
Uitleen, verhuur, verkoop van 
hulpmiddelen en verpleegarti-
kelen: Thuiszorgwinkel Mijdrecht, 
Hofland 6, tel. 0297-273538. 
Open: ma t/m vr 9.30-15.00 u.
hulplijn De Ronde Venen: 
tel. 0297-242136 voor aanvragen 
vrijwillige hulpverlening.
ned. Patiënten Vereniging 
Vrijwillige thuiszorg: 
De Ronde Venen, tel: 0297-582693 
voor info en aanvragen.

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

O Ik wil donateur van SOS worden 
 en zeg een jaarlijkse bijdrage toe van e  .................................................

O Ik schenk eenmalig een bedrag van   ....................................................
 ten bate van het project ‘Grenzeloos investeren in onderwijs’

Ik zal mijn bijdrage overmaken t.n.v. SOS De Ronde Venen te Mij- 
drecht op bankrekening 45.91.18.994 van ABN-AMRO Bank te Mij- 
drecht, onder vermelding van mijn keuze.

Naam ............................................................................................................................

Adres ............................................................................................................................

Tel.nr..............................................................................................................................

Dit strookje svp inleveren bij/opsturen naar: 
SOS/DRV,
Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen.

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

De bouw van scholen en de verbetering van het onderwijs in de Derde 
Wereld samen met het geven van voorlichting en educatie aan de bevolking 
binnen de eigen gemeente over de noodzaak van ontwikkelingssamenwer-
king zijn de belangrijkste doelen van SOS De Ronde Venen. Als de school 
er eenmaal staat is het aan de leerkrachten, de leerlingen en de ouders om 
er iets van te maken: goed onderwijs met goede voorzieningen ook voor de 
allerarmste kinderen. Met hulp van onze donateurs gaat dit lukken!

‘Onze’ school in Nepal

Trouwe lezers van deze rubriek zullen inmiddels wel het gevoel heb-
ben gekregen dat ik weer op werkbezoek (op eigen kosten) naar Ne-
pal ben geweest. En ja, inderdaad, in oktober 2010 ben ik er weer een 
paar weken geweest. Natuurlijk was een van de eerste activiteiten het  
bezoeken van “onze” school in Dhapakhel.
Dhapakhel is een dorp in de heuvels van de Kathmandu vallei, gelegen 
op 14 KM van de hoofdstad. Zelfs een vallei is in Nepal niet plat maar 
behoorlijk heuvelachtig. Het was een fijn weerzien. De school ziet er 
heel goed en verzorgd uit. 
Er is een nieuw schoolhoofd, Ram kaji Bista. Zijn voorgangster me-
vrouw Jambubathi (Miss) is met pensioen gegaan. Ram was al lange 
tijd plaatsvervangend schoolhoofd en is in zijn nieuwe functie voort-
varend aan het werk gegaan. De school is opgewaardeerd van Secon-
dary School naar High School. Dat betekende een uitbreiding van het 

aantal leerlingen wat de noodzaak tot uitbreiding van het schoolge-
bouw tot gevolg had. De oplossing was een extra verdieping boven-
op de door SOS  gefinancierde school. De sectie Educatie van het dis-
trict Lalitpur (soort provinciale overheid) gaf een startkapitaal. Dit be-
drag bleek niet voldoende om de bouw rond te krijgen. Ram sloot na-
mens de school een lening af. Ook dit bleek niet voldoende te zijn. Ne-
pal lijdt namelijk aan een inflatie van 10% tot 20% per jaar. Dat is niet 
bij te benen. Het bestuur van SOS  is bereid de nieuwbouw af te ma-
ken. Daarvoor is geld nodig.
Vandaar nu onze oproep: lieve mensen GEEF! Nepal is een superarm 
land. De mensen van ‘onze’ school doen het goed. De school is opge-
waardeerd, het ziet er allemaal goed en verzorgd uit. Er is een toeloop 
van leerlingen. Een succesvol project dus! Nu het afbouwen van de ex-
tra verdieping nog.
Met uw hulp gaat dit lukken! Alvast reuze bedankt!
   Nel Bouwhuijzen

Nieuwe cursus bij de Paraplu
Wilnis - “Quantum Touch is een 
makkelijke en uitzonderlijke tech-
niek die het zelfhelende vermogen 
van je lichaam aanspreekt. Het is 
eenvoudig te leveren en je kunt er 
wonderen mee verrichten”, dat zegt 
Marianne Bijlhouder. Zij is de do-
cente die bij de Stichting ‘Paraplu’ 
een vijfdelige cursus verzorgt.

Deze techniek werkt met adem-
halingstechnieken en visualisatie. 
“Hiermee leer je je levenskracht-
energie te verhogen om daarna met 
behulp van een lichte aanraking bij 
jezelf of anderen het zelfhelend ver-
mogen van het lichaam te versnel-
len” ligt zij nog toe. Het blijkt een 
prachtige aanvulling op Reiki en an-

dere vormen van healing te zijn.
Tijdens de cursus worden enkele 
kopjes koffie, thee of een glas water 
geserveerd, hetgeen in de cursus-
prijs in inbegrepen. Tijdens de derde 
van de vijf lessen is een tweede do-
cente aanwezig. De cursus bestaat 
dus uit 5 dagdelen en vindt plaats 
op de dinsdagen van 09.30-12.00 
uur vanaf 25 januari a.s. De kosten 
bedragen 54,00.

Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de ‘Paraplu’ 
aan de Pi-mail kan men altijd te-
recht op  info@stichtingparaplu.nl.

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984

Donderdag koopavond

Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

wakker worDen!  
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 nu tot
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Potje van Droppie Dieren-
bescherming goed besteed
Regio - Enige tijd geleden kon u 
in deze krant het verhaal lezen van 
Droppie: een aanhankelijke, jon-
ge kater die werd aangetroffen in 
een doos. Toen hij gevonden werd 
had hij een gebroken linkerachter-
poot. Ook had hij op zijn rechter-
achterpoot een grote wond. Wat er 
precies is gebeurd, is tot op heden 
nog steeds niet bekend. De operatie 
die Droppie moest ondergaan was 
behoorlijk prijzig. Dit kwam omdat 
de fractuur precies in zijn enkelge-
wricht zat. Dit kon alleen met een or-
thopedische operatie (met platen en 
schroeven) worden hersteld. Ampu-
tatie van het pootje was geen optie, 
omdat de andere poot ook gebles-
seerd was, en dus niet zijn volle ge-
wicht had kunnen dragen.

Soortgelijke gevallen
Aangezien de Dierenbescherming 
Aalsmeer e.o. (Aalsmeer, Uithoorn 
en De Ronde Venen) en het Dieren-
tehuis Amstelveen, waar Droppie op 
dat moment verbleef, organisaties 
zijn die volledig afhankelijk zijn van 
giften, deden zij een beroep op de 
vrijgevigheid van de inwoners van 
Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en 
De Ronde Venen. Deze oproep was 
niet aan dovemansoren gericht, in-
tegendeel! Er werd een bedrag bij 
elkaar gesprokkeld van meer dan 
8.000 euro! Met dit geld is de ope-
ratie van Droppie, die gelukkig een 
nieuw baasje heeft gevonden, be-
kostigd. Onlangs is hij voor de twee-
de keer geopereerd vanwege een in-
fectie aan zijn pootje. Ook is het me-
taal eruitgehaald. Inmiddels is hij 
goed opgeknapt en is ook de ont-
steking verdwenen. 
Het restant werd gestort in het zo-
genaamde ‘potje van Droppie’. Het 
geld uit dit potje kan worden aange-
wend voor soortgelijke gevallen. Bij-
voorbeeld in het geval van Kamos. 
Een gevonden kat, zonder beken-
de eigenaar, die ook in het Dieren-
tehuis Amstelveen verbleef en prij-
zige operaties moest ondergaan, 
maar inmiddels een tweede kans 

heeft gekregen bij een nieuw gezin. 
Zijn nieuwe baasjes beschrijven het 
als volgt:

Website
“Op zoek naar een poes kwamen we, 
via de website, terecht bij het asiel 
in Amstelveen. Poezen genoeg, maar 
welke poes zou het ook goed kun-
nen vinden met onze twee energie-
ke jonge kinderen? Er was een jonge 
kater, Kamos, een paar weken eer-
der binnengebracht; sterk verma-
gerd en met een mank pootje. Een 
prachtig beest met een lief koppie, 
dat zich direct liet aaien. Eigenlijk 
waren we al meteen verkocht….
We kregen heldere informatie over 
wat er met hem aan de hand was, 
dat hij nog onderzocht en mogelijk 
geopereerd moest worden, enzo-
voorts. Een flinke kostenpost, maar 
dat bleek allemaal betaald te wor-
den door het asiel. We kregen de 
tijd om erover na te denken. Maar 
ja, een paar dagen later stond ons 
besluit nog steeds vast, Kamos ging 
het worden! 
Toen volgde een week van onder-
zoek en operatie, waarbij we steeds 
op de hoogte werden gehouden. Op 
een zaterdagochtend konden we 
Kamos (die inmiddels door de kin-
deren was omgedoopt in Sammie) 
ophalen. Het was nog een zielig 
poesje, hinkend, met morfinepleister 
en kap om zijn kop. Prompt kreeg hij 
ook nog een niesziekte en een oog-
ontsteking, dus het werd een he-
le pillenparade waar hij niet zo dol 
op was... Fijn was dat we steeds kon-
den bellen met het asiel voor advies 
en zij ook zorgden voor de medica-
tie. Ook de weken erna werden we 
af en toe gebeld, om te informeren 
hoe het met Sammie ging. Nou, het 
gaat goed! Inmiddels is het een lie-
ve, drukspelende en ontdekkende 
kater. Hij vindt het heerlijk om met 
de kinderen te spelen met balle-
tjes en touwtjes, rent en springt op 
schuttingen en struint inmiddels ook 
de buurt af. Kortom, een geweldige 
nieuwe huisgenoot!”

Bingo Amstelhoek
Amstelhoek - In dit seizoen staat al 
de vierde bingoavond van Buurtver-
eniging Amstelhoek voor de deur. 
Oók dit keer rekent de vereniging, 
als vanouds, op een grote opkomst.

Deze vierde bingoavond vindt plaats 
komende zaterdag 22 januari en be-
gint om 20.00 uur. De zaal is open 
vanaf 19.15 uur. De entree en het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Tot zaterdag bij Amstelhoek aan de 
Engellaan 3a in Amstelhoek!



Mijdrecht - Zo’n 25 leerkrachten 
van de Driehuis, de Molenland en 
de Proostdijschool kwamen dinsdag 
4 januari jl. bij elkaar in een geza-
menlijke teambijeenkomst.
Op het programma stonden de bre-
de school en de School in de wereld.
Na informatie over de doelstelling 
en uitvoering van de brede school 
in De Ronde Venen konden de leer-
krachten kennismaken met de acti-
viteiten die vanaf februari weer aan-
geboden worden aan de kinderen 
van hun scholen. Er werd gedanst 
met het meeleeftheater, gekeken 
naar een fi lm over een zonnewij-
zer en telescoop, de resultaten van 
de cursus “project catwalk” werden 
bekeken en er werd gesproken over 
bits en bytes en HTML bij de activi-
teit “website bouwen”. Door te erva-
ren wat de cursus inhoudt kunnen 
de leerkrachten de kinderen nog 
meer enthousiasmeren om zich in te 
schrijven.
Hierna werd er stilgestaan bij de 

doelstelling en werkwijze van het 
project “School in de wereld”, dat 
door Alleato begeleid wordt. In fe-

bruari gaan kinderen van de drie 
scholen elkaar ontmoeten tijdens 
enkel creatieve activiteiten .
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Dameskoor uit St Petersburg 
stimuleert het mannenkoor
De Ronde Venen - Het Chr Man-
nenkoor Immanuël uit De Ronde 
Venen geeft  op 6 mei een concert 
in de RK Driehuiskerk met het vrou-
wenkamerkoor Orpharion uit St Pe-
tersburg. Besloten is dit als een pro-
ject aan te pakken en te presente-
ren. Dit houdt in dat mannen die 
wel eens geheel vrijblijvend met een 
mannenkoor willen zingen nu in de 
gelegenheid worden gesteld voor 
een korte tijd de repetities te vol-
gen en mee te werken aan het ge-
zamenlijk concert met dit 25 vrouw-
grote kamerkoor, gedirigeerd door 
Olga Senkova .Het geheel zal wor-
den begeleid door de bekende pia-

nist Jan Lenselink. Het repertoire zal 
voornamelijk bestaan uit Russische 
liederen, begeleid op de piano.
U wordt uitgenodigd mee te repete-
ren en bent vanaf nu welkom om dit 
repertoire in te studeren. Het koor 
repeteert op elke dinsdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur in het kerkelijk 
centrum van de PKN kerk De Rank 
in Mijdrecht.
Het Russische lied varieert van ver-
stild en ingetogen tot vrolijk en uit-
bundig en zal door de dirigent Jan 
Verhoef na een gedegen en onge-
dwongen voorbereiding ongetwij-
feld tot in de puntjes verzorgd uit-
gevoerd worden.

Het concert is een vervolg op 
het gezamenlijke optreden van 
het vrouwenkamerkoor met het 
Holland Concertkoor vorig jaar 
oktober,waarvan u een uitnodigend 
verslag in deze krant hebt kunnen 
lezen. Een 16-tal Ronde Veners kij-
ken met veel genoegen terug op de-
ze reis.
De nachtegalen uit St Petersburg 
willen ons trakteren met hun zui-
vere stemmen. Wij in De Ronde Ve-
nen willen hen gastvrij ontvangen 
en verrassen met ons Russisch re-
pertoire.
De leden van het mannenkoor ver-
heugen zich er al op u ook?

Techniek op de Proostdijschool
Mijdrecht - Zoals inmiddels een 
goede traditie is geworden, wordt in 
de maand januari op de Proostdij-
school weer de jaarlijkse techniek-
maand georganiseerd.

In deze maand worden er voor iede-
re groep meerdere dagdelen inge-
pland waar de kinderen met tech-
niek aan de slag kunnen. De kinde-
ren krijgen een keuze uit verschil-
lende activiteiten op het gebied van 
de techniek op hun eigen niveau. 
Deze techniek-circuits worden per 
2 groepen georganiseerd. Voor de 
begeleiding is veel hulp (van met 
name ouders) nodig en kinderen en 
team zijn blij dat ook dit jaar de inzet 
van ouders weer groot is.  

Kleuters
Voor de groepen 1/2 begon op dins-
dagmiddag het techniekcircuit. In 
beide kleutergroepen waren aller-
lei leuke activiteiten uitgezet die te 
maken hadden met magnetisme en 
geluid. Voor de begeleiding van de 
groepjes werd er een beroep ge-
daan op de kinderen van groep 8. 

De kinderen hebben een schat ge-
zocht in de zandtafel, een paper-
clip laten dansen d.m.v. een mag-
neet, een spel gedaan met schudko-
kers en naar hun eigen hart geluis-

terd met een stetoscoop. Zowel de 
kleuters als de kinderen van groep 
8 hadden er veel plezier in. Het was 
een leuk gezicht: groot en klein, sa-
men bezig met techniek!

Korendagen

Spetterend ROM-koor in Paradiso!
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
heeft het ROM-koor deelgenomen 
aan de korendagen die jaarlijks in 
Paradiso in Amsterdam worden ge-
houden. 
Maar liefst 140 koren hebben zich 
gepresenteerd gedurende twee da-
gen in de twee zalen van deze mu-
ziektempel. 

Het is het eerste optreden in het ju-
bileumjaar van het ROM-koor (Re-
gionaal Operette- en Musicalkoor) 
en het zal zeker niet de laatste keer 
dit jaar zijn dat zij voor het voetlicht 
treden. Op 2 en 3 april aanstaan-
de viert zij haar 25-jarig jubileum 

met de uitvoering van de operette 
“Im Weissen Rössl” in Partycentrum 
De Meijert in Mijdrecht. Noteer dat 
maar vast in uw agenda!

In Paradiso heeft het ROM-koor 
haar visitekaartje afgegeven en 
heeft alle aanwezige zangliefheb-
bers een voorproefje gegeven van 
wat hun te wachten staat wanneer 
zij deze operette willen bijwonen. 
Binnen de kortste keren werd het 
enthousiasme van het koor overge-
nomen door de zaal. Iedereen ge-
noot zichtbaar van dit sprankelen-
de optreden. Er werd geapplaudis-
seerd, meegezongen en ingehaakt. 

Kortom: De operette leeft nog 
steeds! Mensen laten zich graag 
meenemen in de romantiek van spel 
en muziek die de operette in zich 
heeft.  

Jubileumproductie
De uitvoering van de jubileumpro-
ductie in april is mogelijk gemaakt 
dankzij fi nanciële ondersteuning 
van het RABO Dichtbijfonds, het 
Schipholfonds, het Prins Bernhard 
Cultuurfonds, het K.F. Heinfonds, 
het Elise Mathildefonds, het VSB 
Fonds De Ronde Venen, SC John-
son Europlant en het Fortis Founda-
tion Fonds.

Drie ‘brede school’teams en 
hun ‘School in de wereld’

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn

NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een 
column van de Vereniging voor 
“natuur- en milieueducatie (IVN), 
afdeling De Ronde Venen & Uithoorn”

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

TUINVOGELTELLING
22 EN 23 JANUARI 2011

Heb je de vogels ook gevoerd in de weken met 
sneeuw ? Zij die bleven hadden het moeilijk, 
hun voer op en in de bodem was  bedekt met 
een dikke sneeuwlaag. Als die er niet was, 
zoals in het noorden van ons land, dan was de 
grond wel bevroren en konden ze nog niks. De 
winter geeft de kans om allerlei soorten tuinvo-
gels in jouw tuin 
te krijgen. De 
hele wijk komt 
bij je eten als 
ze het na een 
aantal dagen 
in de gaten krij-
gen dat er wat 
te halen valt. 
Turkse Tortels, 
nu al gepaard, 
zitten rustig te 
wachten totdat 
je voer komt 
strooien, Me-
rels  vinden 
een half appel-
tje heerlijk. Vin-
ken, mannetjes 
roodachtig en 
vrouwtjes wat 
groener, wa-
ren de laatste 
weken in de 
meerderheid. Tussen de Vinken zat soms een  
bruingekleurde Keep, ook een vinkachtige. 
Putters zijn dol op de zaden in een vetbol (zie 
foto). Onze TuinRoodborst kwam als het rustig 
was, hij houdt niet zo van drukte. Gelukkig 
hadden we ook nog wat mussen, Heggenmus-
sen maar ook doodgewone Huismussen , die 
steeds zeldzamer worden. Koolmezen werden 
vergezeld door Pimpelmezen met hun  paarse 
petjes. Naast het opvijzelen van je soortenken-
nis kun je ook letten op het gedrag: er zitten 
felle rakkers bij,  die een ander niks gunnen, 
maar ook de wat verlegen types. Zij wachten 
hun beurt netjes af. Pikorde noemen we dat.

Al een aantal jaren houdt Vogelbescherming 
in januari de Tuinvogeltelling. Je moet dan ge-
durende een half uur alle vogels tellen die in 
je tuin komen. Op 22 of 23 januari is het weer 
zover. Wanneer je het doet bepaal jezelf, maar 
‘s ochtends zijn de vogels het actiefst en zoe-

ken ze graag eten. Als ze nou ‘weten’  dat er 
gevoerd is, komen ze makkelijk langs en krijg je 
een prachtige lijst. Deze lijst kun je na afl oop di-
gitaal verzenden naar  www.tuinvogeltelling.nl, 
zodat men daar aan het eind van het weekend 
kan bepalen welke soorten het talrijkst waren. 
Op deze site ook allerlei aanwijzingen en tips 

om beter 
de vogels 
te herken-
nen en 
te tellen. 
Afbeeldin-
gen van 
de meest 
v o o r k o -
m e n d e 
s o o r t e n  
kun je zelfs 
downloa-
den en 
afdrukken 
als je geen 
vogelboek 
hebt. Let 
wel op 
dat je niet 
d u b b e l 
telt. Kool-
mezen bij-
voorbeeld 

komen snel een zonnepit halen, vliegen naar 
een veilige hoge plek, kraken het pitje, eten het 
op en komen terug voor de volgende pit. Doe je 
mee en wil je meer vogels om te tellen, ga dan 
een week van te voren voeren als je dat nog 
niet doet. Je krijgt gegarandeerd meer soorten. 

Tel ze en een genoeglijk half uur achter het 
vensterglas! Wil je op de hoogte blijven van 
zaken in de natuur die zich in onze omgeving  
afspelen,  bezoek dan enkele plaatselijke web-
sites:  www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn , de 
website met veel  nieuws over de activiteiten 
van deze vereniging. www.devogelkijker.nl en 
www.sneuper.web-log.nl geven prachtige na-
tuurfoto’s en weblogjes met het allerlaatste 
nieuws over het natuurgebeuren in het Groene 
Hart.

Gerrit Hiemstra
IVN-lid en tuinvogelteller
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Tentoonstelling ‘Breinplein’ 
bezoekt openbare scholen
De Ronde Venen - Gedurende 
vijf weken doet de tentoonstelling 
“Breinplein” alle openbare scholen 
in De Ronde Venen aan. Deze uit 
Duitsland afkomstige reizende ex-
positie is dankzij de Vrije Universi-
teit Amsterdam voor het eerst in Ne-
derland. Het is een onderzoekspro-
ject van het Centrum Brein & Le-
ren Amsterdam, dat deel uitmaakt 
van onderzoeksinstituut LEARN! 
van de VU. De kinderen worden uit-

gedaagd op het gebied van weten-
schap, wiskunde en techniek. Hoe 
bouw je een brug zonder lijm en 
touw bijvoorbeeld? Of wanneer is 
je spiegelbeeld niet je spiegelbeeld? 

En kunnen kromme wielen recht 
rollen? Maar liefst 26 verschillende 
opstellingen nodigen de leerlingen 
uit om nieuwsgierig, onderzoekend 
en creatief te zijn en zich af te vra-
gen hoe iets zit.
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REACTIE  VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent 
het tot haar taak om de lezers van haar krant 
zo objectief mogelijk te informeren. Wij ne-
men zelf geen standpunt in. Wij vinden dat 
alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeente-
lijke vergaderingen, bijeenkomsten of inter-
views worden gedaan, in onze krant horen. 
Alle lezers van onze krant, ook die niet bij 
zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan 
ook aanwezig waren, behoren daarvan ken-
nis te kunnen nemen. Ingezonden brieven 
plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar 
of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar 
of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoor-
delijk voor de inhoud. Plaatsing door ons be-
tekent niet dat onze redactie een standpunt 
inneemt.

Midpoint FM
Worden wij als burgers uit De 
Ronde Venen vertegenwoor-
digd door een lokale omroep 
die over het algemeen non-
stopmuziek uitzendt! En nu is 
er ook een medewerker, Fer-
ry Mulder genaamd (van no-
ta bene het enige nieuwspro-
gramma van Midpoint FM) die 
de nabestaanden van Coen 
Moulijn meent te moeten be-
ledigen. Is dit de omroep waar 
wij als inwoners elk jaar voor 
moeten betalen?
Omdat de gemeente De Ronde 
Venen samengaat met Abcou-
de is de zendvergunning daar-
mee verlopen. Dit betekent dat 

iedereen tot en met 31 maart 
a.s. een zendvergunning mag 
aanvragen voor radio en/of tv. 

Misschien een idee voor men-
sen die graag de inwoners van 
beide gemeenten met lokaal 
en regionieuws willen infor-
meren? Nu staat er bijna da-
gelijks een non-stop muziek-
programma op. Dit soort pro-
gramma’s kan iedereen ma-
ken en men krijgt zoals gezegd 
nog subsidie ook. Dat moest ik 
even kwijt!

W. van Waveren
Mijdrecht

Zwoegen na de kerst
Voor velen van u breekt na de 
kerstviering een ontspannen 
tijd aan, het kerstdiner heeft 
gesmaakt en de rest van de 
vakantie staat voor de deur. 
Voor de één het moment om 
de ski´s of schaatsen onder te 
binden, voor de ander tijd om 
te relaxen.
Maar dit geldt niet voor Yan-
nick Zwemer en Mark Ros-
bergen: voor hen is de dag 
na kerst hét startsein voor 
een kleine twee weken ‘buf-
felen’. Zodra er één kerstboom 
op straat gesignaleerd wordt, 
kruipen de twee ondernemers 
bij elkaar om een plan te ma-
ken om zoveel mogelijk bomen 
te verzamelen.
Na twee prima jaren, het eer-
ste jaar vijftig bomen en het 
tweede jaar negentig bomen, 
wilden ze zelf een nieuw re-
cord dit jaar, de magische 100 
moest gehaald worden.
Omdat er vaak bomen worden 

weggegooid of in de tuin ach-
terblijven tot de groene bak 
wordt geleegd, werd gekozen 
voor de verspreiding van een 
briefje met de vraag om hen 
te bellen als uw kerstboom u 
in de weg ging staan. Dat heb-
ben ze geweten, de telefoon 
stond op sommige avonden 
roodgloeiend en de ‘bestellin-
gen’ stroomden binnen. Men 
vond dit een ideale methode 
om snel van de bomen af te 
komen. Resultaat 140 bomen!!! 
Verspreid over twee tuinen.
Wij als trotse ouders willen 
Mark en Yannick langs deze 
weg een enorm compliment 
maken voor hun inzet en on-
dernemersgeest, jullie worden 
vast goeie werkers later!

En voor alle ‘klanten’ geldt: tot 
volgend jaar!!!

John Rosbergen
uit Mijdrecht

V.I.O.S. in concert 2011
Mijdrecht - Ook dit jaar zal de 
Mijdrechtse Muziekvereniging 
V.I.O.S. haar traditionele concerten 
organiseren. Op zaterdagavond 5 
en zondagmiddag 6 februari zal het 
sfeervolle Partycentrum De Meijert 
worden gevuld met populaire mu-
ziek en wervelende shows.
Tijdens de concerten zullen alle af-
delingen van de vereniging zich 
presenteren, zowel de ervaren mu-
zikanten en majorettes als de aller-
jongsten. Voor de pauze zal het ac-
cent liggen op de jeugd, met het op-
leidingsorkest, de jeugdslagwerk-
groep, de leerling-majorettes en 
ruim 35 MusicKidz. De laatstge-
noemden zullen laten zien en horen 

wat zij vanaf september in de gratis 
lessen allemaal al geleerd hebben.
Na de pauze, waarin een grote ver-
loting wordt gehouden, volgt het 
showblok van de Show- & Mar-
chingband met ondermeer musical-
stukken en discomuziek. Laat u ver-
rassen door het, voor een showband 
als V.I.O.S., bijzondere repertoire uit 
de musicalwereld en swing mee op 
de discoklanken van weleer. Dit al-
les ondersteund door shows van de 
majorettes en minirettes.

Op zaterdagavond is er na afloop 
van het concert nog een gezellige 
afterparty met muziek van V.I.O.S.’ 
eigen dweilorkest DORST.

Aantal woninginbraken in
De Ronde Venen is fors gestegen

Mijdrecht - Waar de totale crimi-
naliteit in 2010 binnen de acht ge-
meenten van het district Rijn en Ve-
nen, te weten De Ronde Venen, Ab-
coude, Breukelen, Loenen, Maars-
sen, Woerden, Montfoort en Oude-
water voor het zevende achtereen-
volgende jaar een daling te zien gaf, 
-5 procent ten opzichte van 2009, 
kent De Ronde Venen een opval-
lende uitschieter met liefst 47 pro-
cent meer woninginbraken. Samen 
met Breukelen (+ 74 procent) de 
hoogste score van het district. Daar-
entegen scoorde onze gemeente 
90 procent minder zedenmisdrijven 
en 63 procent minder bedreigin-
gen, 50 procent minder straatbero-
vingen en 40 procent minder over-
vallen. Verder vonden er 7 procent 
minder bedrijfsinbraken plaats. Ook 
het aantal diefstallen van en uit au-
to’s was minder (-15 procent), even-
als van fietsen (-13 procent). Het 
aantal vernielingen liep ook terug 
(-3 procent). De onder één noe-
mer gebrachte veel voorkomen-
de criminaliteit daalde met 9 pro-
cent. Maar de overige criminaliteit 
(zakkenrollen, kleine (winkel)dief-
stallen e.d.) steeg weer met 19 pro-
cent. Dit blijkt uit cijfers die maan-
dagmiddag tijdens een persbijeen-
komst in het gemeentehuis door de 
Officier van Justitie Susanne Terpor-
ten-Hop namens het Openbaar Mi-
nisterie Utrecht werden gepresen-
teerd. Zij deed dat in samenwerking 
met commissaris van Politie, tevens 
districtschef Rijn & Venen en Lek-
stroom Famke van Spaendonk. Bur-
gemeester Marianne Burgman had 
hierbij ook aanwezig willen zijn, 
maar was wegens ziekte verhinderd.
Aanwezig waren onder anderen 
ook de wijkchefs uit de verschillen-
de gemeenten in het district Rijn & 
Venen.

Doelstelling
Mooie cijfers zou je zeggen, gelet 
op de omvang. Maar als je van 10 
zedenmisdrijven in 2009 teruggaat 

naar 1 in 2010, heb je al een ver-
mindering van 90 procent te pak-
ken… Dat gaat ook op voor de ver-
nielingen. Akkoord, 3 procent terug-
loop, maar altijd nog 252 aangiften 
in 2010 t.o.v. 259 in 2009. Dat zijn er 
altijd nog 252 teveel! Het zijn cijfers 
die een bepaalde relatieve waar-
de aangeven in groei of verminde-
ring. Woninginbraken van 102 naar 
150 (groei van 47 procent). Bijna de 
helft meer. Op een totaal van ruim 
16.800 woningen lijkt dat erg wei-
nig, maar toch… In De Ronde Ve-
nen werd 1.329 keer aangifte bij de 
politie gedaan. Dat zijn er 15 meer 
dan in 2009 (1.314), een groei van 
1 procent. Vergelijking: in het he-
le district Rijn & Venen is vorig jaar 
7.794 keer aangifte gedaan van 
een strafbaar feit. In 2009 was dit 
8.192 keer. Ten opzicht van 2002 is 
dit het zevende achtereenvolgende 
jaar dat er in het district een daling 
wordt geconstateerd. In 2010 wer-
den er 1.645 verdachten aangehou-
den. Dat is 40 procent minder dan in 
2009; toen waren dat er 2.756. Van 
het totaal aantal aangiften zijn 954 
zaken opgelost, omgerekend 12,2 
procent. Het staat eenieder vrij daar 
een waardeoordeel aan te hechten, 
net zoals van het aantal aangiften, 
dat behalve in Oudewater en Breu-
kelen, stelselmatig daalt. Gerekend 
vanaf 2002, het ijkpunt waarbij door 
de politie en het Openbaar Ministe-
rie gestreefd wordt naar een jaar-
lijkse afname van criminaliteit door 
het nemen van allerlei maatregelen, 
geven de cijfers stelselmatig een 
daling aan. Waar in 2002 melding 
wordt gemaakt van 10.646 aangif-
ten, is er ten opzichte van 2010 een 
daling van 27 procent te zien. In De 
Ronde Venen gaat dat om een da-
ling van 24 procent. Doelstelling van 
de politie in samenwerking met het 
Openbaar Ministerie en de gemeen-
te is, dat men eind 2011 een verla-
ging van de criminaliteitscijfers ge-
realiseerd wil zien van 40 procent! 
Nog 13 procent te gaan dus!

Speerpunten
De vraag rijst of de stelselmatige 
vermindering van het aantal aangif-
ten niet ligt aan het feit dat steeds 
meer mensen geen aangifte doen 
omdat zij de indruk hebben dat er 
weinig of niets mee gedaan wordt. 
Bovendien worden de meeste za-
ken toch niet opgelost. Zij horen er 
nooit meer wat van, uitzonderingen 
daargelaten. Verder blijkt dat men 
zich niet serieus genomen voelt op 
het bureau en kost het doen van 
een aangifte te veel tijd. Niet ieder-
een wil en kan aangifte doen via in-
ternet. Kortom, de drempel ligt vrij 
hoog om naar het bureau te stap-
pen. Wijkchef van De Ronde Venen 
Jaap Dubbelaar bestrijdt dat. “Wij 
nemen elke aangifte serieus en ie-
dereen krijgt van ons binnen een 
paar dagen antwoord wat we ermee 
doen of gaan doen. Jammer is dat 
we geen garantie op resultaat kun-
nen bieden. Maar aangifte doen is 
altijd zinvol.” Aldus Dubbelaar, die 
daarmee het voordeel van de twij-
fel verdient. De betrokken partijen, 
politie, OM en gemeenten doen er 
veel aan om de criminaliteit een halt 
toe te roepen en het gevoel van vei-
ligheid voor de burgers te vergroten. 
Zo richt het district Rijn & Venen 
zich in 2011 conform de afspraken 
op de thema’s jeugdoverlast, delic-
ten met een grote impact op slacht-
offers, zoals woninginbraken, over-
vallen, enzovoort en ondermijning. 
Met dat laatste wordt bedoeld ge-
organiseerde hennep- en wietteelt 
en heling. Waar cijfers van De Ron-
de Venen niet voorhanden waren 
werden er vorig jaar in het hele dis-
trict 40 hennepkwekerijen opgerold 
en 34 verdachten aangehouden. Er 
werd ter waarde van 900.000 euro 
aan planten vernietigd. 

Officier van Justitie Susanne Ter-
porten bracht de speerpunten voor 
2011 uitgebreid voor het voetlicht 
waarbij het thema ‘samen werken 
aan veiligheid’ hoog in het vaandel 
staat. Er wordt verder prioriteit ge-
geven aan het ‘lik-op-stuk-beleid’ 
waarbij verdachten binnen zes uur 
te horen krijgen wat ze te wachten 
staat. Slachtofferhulp wordt cen-
traler in beeld gebracht nu de Wet 
Versterking Positie Slachtoffers van 
kracht is geworden. Nog een speer-
punt van de regionale veiligheid is 
het zogeheten Veiligheidshuis in de 
stad Utrecht. In het Veiligheidshuis 
werken diverse partners uit de zo-
genoemde veiligheidsketen (o.a. 
politie, justitie en gemeenten) struc-
tureel samen om de overlast en cri-
minaliteit in de regio Utrecht tegen 
te gaan.

Door deze samenwerking wordt 
preventie, repressie en nazorg 
naadloos op elkaar aangesloten. 
Doel hiervan is het voorkomen van 
recidive en het verbeteren van leef-
omstandigheden. Achterliggende 
problemen bij de verdachte worden 
ook structureel aangepakt. Meer-
derjarige veelplegers, minderjarige 
verdachten, jongvolwassenen (18 
tot 24 jaar) en verdachten van hui-

Officier van Justitie Susanne Terporten-Hop (li.) presenteert samen met poli-
tie districtschef Rijn & Venen en Lekstroom Famke van Spaendonk de geregi-
streerde criminaliteitscijfers 2010 van het district Rijn & Venen

selijk geweld krijgen in het Veilig-
heidshuis een persoonsgebonden 
aanpak.

Aanpak jeugdoverlast
Veelal geassocieerd met ‘hangjon-
geren’. Binnen het district is er in-
ventarisatie verricht naar de aanwe-
zigheid van jeugdgroepen en ‘ben-
des’. Op basis daarvan blijken er 21 
jeugdgroepen te zijn, waarvan 3 cri-
mineel en 18 hinderlijk. De aanpak 
van laatstgenoemden is volgens de 
Officier van Justitie in eerste instan-
tie de verantwoordelijkheid van de 
gemeenten. De criminele uitwassen 
zijn een taak van de politie en het 
OM. Het blijkt dat in Abcoude en 
De Ronde Venen sprake is/was van 
beide categorieën. Volgens wijk-
chef Dubbelaar heeft men het hier 
aardig onder controle. De individu-
ele groepsleden zijn bekend en de 
ouders zijn inmiddels op de hoog-
te gesteld over het gedrag van hun 
kinderen. Nu de ‘leiders’ uit beeld 
zijn valt de groep uiteen, veelal zon-
der zich opnieuw te organiseren. 
Eén en ander blijft een zaak van blij-
vende controle. Daaronder valt ook 
het cameratoezicht dat in de meeste 
gevallen bewezen heeft goed te vol-
doen en bij te dragen aan een stuk-
je veiligheid op ‘kritieke plaatsen’ in 
het dorp. Deze vorm van maatwerk 
is ook een van de speerpunten in de 
aanpak van jeugdoverlast en crimi-
naliteit.

Deuren op slot
Van Spaendonk wees er ook op dat 
inwoners zelf een bijdrage kun-
nen leveren aan de vermindering 
van woninginbraak. Door voor goed 
hang- en sluitwerk te zorgen en niet 
in zicht zijnde deuren en ramen op 
slot te doen (achterdeur, schuifpui, 
kiepkantelramen e.d.) biedt dat in-
brekers en insluipers vaak veel min-
der kansen om ongezien naar bin-
nen te komen. En aarzel niet met-
een 112 te bellen als men onraad 
vermoedt. Het helpt echt. Ook on-
derlinge sociale controle van buurt-
genoten, bijvoorbeeld tijdens de va-
kantietijd, is een pre. Verder werd 
de raad gegeven kostbaarheden te 
registreren of er foto’s van te ma-
ken zodat die herkenbaar zijn als na 
de diefstal de goederen ergens op-
duiken bij heling of bij de inbreker 
zelf. Teruggave aan de eigenaar bij 
in beslag genomen goederen wordt 
moeilijk als die niet kan aantonen 
dat zich onder de buit ook zijn spul-
len bevinden.

Ten slotte de onvermijdelijke vraag 
aan Famke van Spaendonk of de 
politie in de regio zich ook houdt 
aan de zo gehate ‘bonnenquota’, 
werd geantwoord dat het schrij-
ven van bonnen uitsluitend ten doel 
heeft als strafmaat te dienen als er 
daadwerkelijk sprake is van een 
overtreding. Niet meer en niet min-
der. Tja, daar kan je ruime uitleg aan 
geven… Voor veel mensen blijft het 
derhalve moeilijk te geloven dat de 
politie je beste vriend is, ook al doen 
zij hun uiterste best aan dat imago 
te beantwoorden.

Voorverkoop
Het concert begint op zaterdag-
avond om 20,00 uur en op zondag-
middag om 14.00 uur. Een half uur 
voor aanvang gaat de zaal open. De 
entreeprijs bedraagt 5 euro per per-
soon. Op zondagmiddag is de toe-
gang voor kinderen tot 12 jaar gra-
tis, mits onder begeleiding van een 
volwassene.
Kaartjes kunt u aan de zaal kopen, 

maar de kans is groot dat de zaal 
dan al is uitverkocht. Dus wilt u ze-
ker zijn van een plaats, koop dan 
uw kaartjes bij een van de voorver-
koopadressen. In Mijdrecht is dit 
Primera De Jong in winkelcentrum 
De Lindeboom en in Vinkeveen bij 
de familie Van der Linden, Snippen-
laan 31 (tussen 16.00 en 20.00 uur).
De voorverkoop start op zaterdag 
22 januari.
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Wilnisse studente gaat school in 
Bosnië mee helpen renoveren
Wilnis - Van dinsdag 22 tot en met 
zaterdag 26 maart a.s. is Marleen 
Kentrop (17) uit Wilnis voornemens 
haar beste beentje te gaan voorzet-
ten bij de renovatie van de basis-
school Aleksa Santic in de stad Ze-
nica, gelegen in Bosnië-Herzegovi-
na, ongeveer 70 km boven de hoofd-
stad Sarajevo. De gemeente aldaar 
telt bijna 128.500 inwoners waar-
van er zo’n 100.000 in de stad wo-
nen. Hoewel de stad leeft van de ge-
vestigde staalindustrie, zijn de men-
sen arm. De sporen van de verwoes-
tende oorlog die in de jaren negen-
tig het voormalig Joegoslavië teis-
terde en waar Bosnië-Herzegovi-
na deel van uitmaakte maar nu een 
zelfstandige staat is, zijn nog dui-
delijk merkbaar. Er is behoefte aan 
vrijwel alles. Geld om iets extra’s te 
doen of gebouwen te renoveren, is 
er niet. De basisschool in Zenica 
waar 427 kinderen in de leeftijdsca-
tegorie van 6 tot 14 jaar naar school 
gaan, ziet er niet uit en moet nodig 
worden opgeknapt. 

De muren zijn beschimmeld en de 
wc’s zijn ook niet alles. De kinde-
ren hebben daar zelf vrijwel geen 
tijd voor want na schooltijd moeten 
(oudere) kinderen meehelpen de 
kost te verdienen voor het gezin. Er 
is nog veel werk te doen. Er wonen 
volgens Marleen 2 miljoen mensen 
in vluchtelingenkampen. Het is een 
schande dat 15 jaar na dato er nog 
steeds mensonterende toestanden 
voorkomen en de puinhopen veel-
al niet zijn opgeruimd. En de (plaat-
selijke) overheid kan er weinig aan 

doen. Die bemoeit zich niet met za-
ken als een school opknappen of 
zorgen voor goed onderwijs. Verder 
is het een land waar nog de mees-
te landmijnen ter wereld liggen! Dan 
praten we wel over een land in het 
centrale deel van het ‘beschaaf-
de Europa’ midden in de Europese 
Unie, hoewel het (nog) niet tot de 
Eurozone behoort. In feite naast de 
deur dus…

Clubjes
Eerstejaars Pabo-studente Mar-
leen Kentrop aan het Marnix Col-
lege in Uitrecht studeert voor lera-
res om straks voor de klas in het ba-
sisonderwijs les te gaan geven. Sa-
men met nog 74 mede Pabo-stu-
denten gaat zij zich eind maart in-
zetten voor een betere huisvesting 
van de scholieren op de basisschool 
Aleksa Santic in Zenica. Zij doen dat 
op voorspraak van Anita Gossé van 
Out of Area uit Breda, een organisa-
tie die al een aantal jaren jaar pro-
jecten organiseert voor het wel en 
wee van kinderen in Bosnië-Herze-
govina. 

Dit met als motto: ‘Laat ze maar la-
chen en alles komt goed.’ Voor dit 
doel klopt de organisatie vaak aan 
bij het Utrechtse Marnix Colle-
ge. “Het is fantastisch om te con-
stateren dat door de inzet van ve-
len ook écht dingen tot stand ko-
men. Dat is de afgelopen jaren be-
wezen en daar willen ook wij graag 
onze bijdrage aan leveren“, laat de 
voormalige havo-scholiere van het 
Mijdrechtse VeenLanden College 

weten. “De kinderen zijn dankbaar 
voor elke vorm van hulp en die gaan 
wij ze geven. 
Samen met andere studenten gaan 
we de handen daar uit de mouwen 
steken. Om de zaak goed te organi-
seren hebben wij ons al in clubjes 
verdeeld. Zo is er een club die de 
reis voorbereidt, een club die gaat 
schilderen, een volgende voert tim-
merwerkzaamheden uit en een an-
dere gaat de muren stuken. Ieder 
voert dus datgene uit waar hij of zij 
goed in denkt te zijn. Zelf zit ik even-
eens in een klusclub. Wij zorgen er 
onder andere voor dat er mooie te-
keningen op de muren komen. Be-
halve renovatie gaan we samen met 
de kinderen ook educatieve en aar-
dige spelactiviteiten organiseren. 
Zie het als een leuke, maar wel nut-
tige vorm van lesgeven. Daarvoor 
gebruiken we het weinige materi-
aal dat voorhanden is. Het program-
ma daarvoor zijn wij met elkaar op 
het Marnix College al aan het voor-
bereiden. We zijn supergemotiveerd 
om er wat van te maken. Wij gaan 
met de bus naar Duitsland en van 
daar vliegen we naar Bosnië. Ver-
volgens met de lokale bus naar de 
plaats van bestemming.”

Wat vinden de ouders van het ini-
tiatief van hun dochter? De moe-
der van Marleen liet weten dat het 
de droom van haar dochter is en als 
zij net zo jong was geweest en die 
kans kreeg, zij dat ook graag zou 
hebben gewild. Dus ga maar en veel 
succes. Maar wees wel voorzich-
tig. Geen overbodige luxe, alhoewel 

Pabo-studente Marleen Kentrop uit Wilnis zoekt sponsors voor haar goede 
doel

Marleen er ondanks haar jeugdige 
leeftijd niet naar uitziet dat zij in ze-
ven sloten tegelijk zal lopen. En het 
is maar voor een paar dagen met 
zoveel studenten.

Wie sponsort mee?
Voor dit doel moeten alle studenten 
minimaal 450 euro bij elkaar zien te 
sprokkelen om zowel de heen- en 
terugreis te bekostigen, maar ook 
voor het verblijf van enkele dagen 
ter plaatse. Bovendien willen zij van 
dat bedrag op locatie ook nog ma-
terialen kopen, zoals verf en stuuk-
materiaal, kwasten en dergelijke. 
Maar tevens papier, schrijfwaren en 
boeken als die voorhanden zijn. Dat 
kan je niet allemaal meenemen daar 
naartoe. Bovendien wil men daar-
mee ook een bijdrage leveren aan 
de locale economie en de winkel-
stand. Een week voordat de groep 
arriveert zal Out of Area ervoor zor-
gen dat wat nodig is om de boel op 
te knappen, al klaarligt. Des te snel-
ler kan men aan de slag. Er is im-
mers maar driekwart week te gaan.
Marleen: “Om dit te bekostigen 
worden sponsors gezocht om dit 
project mogelijk te maken. Elke stu-
dent gaat daarvoor op pad om ten 
minste het bedrag van 450 euro bij 
elkaar te krijgen. Daar ben ik nu ook 
mee bezig en bezoek instellingen, 
bedrijven, vrienden en kennissen in 
De Ronde Venen waarvan ik veron-
derstel dat die mij wel willen spon-
soren. Ik hoop dan ook dat ik niet 
voor niets bij hen aanklop om dit 
doel te verwezenlijken. Ik realiseer 
mij dat het niet eenvoudig zal zijn 

gelet op alle bezuinigingen die men 
zich moet getroosten. Maar toch… 
Zelf heb ik al een bedrag bij elkaar 
gespaard van giften van mijn familie 
en een deel van mijn zakgeld.”

Marleen heeft intussen succes ge-
boekt bij enkele bedrijven. Zo heb-
ben Makelaardij Van der Helm, Ju-
welier Nant Hartel en De Haan Fiet-
sen uit Wilnis toegezegd haar te wil-
len sponsoren, evenals de firma Bo-
reco uit De Meern. Maar er kunnen 
nog wel wat meer sponsors bij, dus 
laat van u horen! 
Op de Marnix4Bosnië website kun-
nen bedrijven die deze actie spon-
soren, hun logo plaatsen. Verder zal 

regelmatig de voortgang van de ac-
tiviteiten in de vorm van een dag-
boek op de website worden gepu-
bliceerd. Elke euro die de studen-
ten niet per se voor zichzelf nodig 
hebben, komt de renovatie van de 
school en de kinderen ten goede. Ie-
dereen die belangstelling heeft voor 
het project en Marleen wil onder-
steunen kan zelf ook een bedrag(je) 
storten op (Rabobank Nuenen) re-
kening 48.40.39.172 t.a.v. Marleen 
Kentrop, stichting Out of Area, o.v.v. 
Marnix4Bosnië. Alle geld is welkom!

Meer weten over het project? Kijk 
op de website: www.everyoneweb.
com/Marnix4Bosnie.

Mooie stedentrips voor prijs-
winnaars strippenkaartactie
Mijdrecht - Vrijdagavond 14 janua-
ri kregen zes winnaars bij Boekhan-
del Mondria in winkelcentrum De 
Lindeboom hun prijs uitgereikt die 
zij hadden gewonnen met de strip-
penkaartactie. Die dateerde van de-
cember vorig jaar en was een ac-
tie welke samen met de kunstijs-
baan op het Raadhuisplein in het 
leven was geroepen door winkel-
centrum De Lindeboom. Het win-
kelcentrum was een van de mede-
sponsors die haar klanten liet pro-
fiteren van de ijsbaan via een strip-
penkaartactie. Bij aankoop van arti-
kelen in de winkels konden klanten 
stempels op een strippenkaart ver-
zamelen. Een volle strippenkaart gaf 
recht op een gratis toegangskaart-
je voor de ijsbaan. Met de strippen-
kaart kon men eveneens meedingen 
bij de verloting van een van de zes 
stedentrips. Dubbelop dus. De actie 
duurde tot en met 23 december.
Begin deze maand waren er uit de 

1.800 volgestempelde strippenkaar-
ten (van de 6.500 die uitgereikt wa-
ren) zes getrokken die zich winnaar 
van een mooie stedentrip mochten 
noemen. Daarbij was keuze uit Lon-
den, Parijs of Praag voor twee per-
sonen ter waarde van 800 euro (!). 
De winnaars lieten zich dat geen 
tweemaal zeggen en waren, na te-
lefonisch te zijn geïnformeerd, alle-
maal aanwezig bij de prijsuitreiking 
in de winkel van de boekhandel. Vijf 
winnaars kwamen uit Mijdrecht, 
te weten mevrouw L. Bruijgom, C. 
van Dijk, de heren J. Heerooms, R. 
Wiersma en T. Stevens uit Mijdrecht 
en één uit Vinkeveen, mevrouw B. 
Vermoolen.
De prijzen, in de vorm van een waar-
decheque, werden uitgereikt door 
Nelie Groenendijk van boekhan-
del Mondria en Jacqueline Smit van 
Smit Schoenen & Lederwaren. Bij de 
meeste prijswinnaars was de Tsje-
chische hoofdstad Praag veruit fa-

voriet, maar Londen en Parijs mo-
gen er ook zijn. De prijzen betref-
fen een lang weekendverblijf in een 
driesterrenhotel in het centrum van 
de stad inclusief ontbijt voor twee 
personen en een openbaar vervoer-
kaart. Er kan worden gevlogen (met 
KLM). Maar wie liever met de trein 
reist kan daarvoor ook kiezen. Dan 
is het aanbod vier dagen/drie nach-
ten. Dit uitgezonderd Praag, waarop 
uitsluitend wordt gevlogen (inclusief 
transfers). Wie langer wil blijven kan 
dat doen met bijbetaling. De prijs-
winnaars kunnen hun reischeque 
inwisselen bij D-Reizen in het win-
kelcentrum die zorgdraagt voor de 
verdere reisbescheiden. Mooie prij-
zen, waarvoor een dankwoord geldt 
aan het adres van winkelcentrum 
De Lindeboom dat ze beschikbaar 
heeft gesteld. Prijswinnaars, gefeli-
citeerd met uw prijs. Veel plezier en 
cultureel genoegen toegewenst in 
de stad van uw keuze.

Een avondje naar het archief
De Ronde Venen - Enige tijd gele-
den werd er tijdens een inloopavond 
van de genealogiegroep van de His-
torische Vereniging aan de gasten 
gevraagd of zij het misschien leuk 
zouden vinden om eens een bezoek 
te brengen aan het Regionaal Histo-
risch Centrum in Breukelen.

De positieve reacties die daarop 
volgden waren een reden om de-
ze kenbaar te maken aan archiva-
ris Ton Hagen, die zijn medewerking 
graag wil verlenen. Mevrouw B. van 
Tol–Burgers is bereid gevonden om 
deze kennismakingsavond voor te 
bereiden en verder uit te werken. 
Inmiddels is het bezoek vastgesteld 
op volgende week dinsdag 25 janu-
ari. 
Een uitgelezen mogelijkheid om 
eens kennis te nemen van het be-
grip archief. 

Hiervoor lijkt namelijk wat drempel-
vrees te bestaan. U zult echter niet 
alleen verbaasd zijn over de moge-
lijkheden, maar vooral ook over de 
vele bronnen die aldaar ingezien 
kunnen worden. 

Tot aanstaande vrijdag 21 januari 
kunnen liefhebbers van genealogie 
zich aanmelden op telefoonnummer 
06-40712622.

Gebruikmakend van eigen vervoer 
vertrekken de deelnemers op deze 

avond om 18.30 uur vanaf de par-
keerplaats achter het verenigings-
gebouw De Boei in Vinkeveen. Het 
adres van het RHC–Cultuurhuis is 
Schepersweg 6e in Breukelen. 
Er zijn aan dit bezoek geen kosten 
verbonden.

Wilgen knotten met 
ZZP De Ronde Venen

De Ronde Venen - Op 29 januari is het zover! De 
leden van de ZZP vereniging gaan wilgen knotten 
onder leiding van de knotgroep.
Zij verzamelen zich om 9.30 uur bij de boerderij aan 
de Geerkade 10 in Wilnis. Om 14.00 uur zit hun werk 
er weer op! Zij hebben dan niet alleen een bijdra-
ge geleverd aan het natuurbeheer in onze gemeente 
maar hopen ook dat zij tijdens het knotten elkaar als 
ZZP-ers nog beter zullen leren kennen. 

Lijkt het je leuk om ook mee te doen? Je kunt je tot 

woensdag 26 januari nog opgeven via  
evenementen@zzpdrv.nl 
Zorg er zelf voor dat je goed warm gekleed bent, 
denk ook aan handschoenen en stevige waterdich-
te schoenen/laarzen.
Voor koffie/ thee/ soep en broodjes wordt gezorgd.

Via genoemd e-mailadres kun je je dan ook direct 
opgeven voor de workshop de financiële toekomst 
van de ZZP-er op 16 februari. Meer informatie vind 
je daarover op hun site: www.zzpdrv.nl

’Begrippen voor vervening’ door Dick Koeleman

Boekpresentatie goed van start

Vinkeveen - “Begrippen voor ver-
vening”, zo heet het boek van de 
heer Dick Koeleman uit Wilnis. Hij 
is al jarenlang enthousiast vrijwillig 
medewerker bij Museum De Ron-
de Venen. Dat hij enthousiast is 
blijkt wel uit het feit dat hij tijdens 
zijn werk als rondleider bij het mu-
seum de behoefte zag aan een na-
slagwerk met betrekking tot de 
vervening. Tijdens de rondleidin-
gen kreeg hij steeds vaker vragen 
van bezoekers, maar ook van colle-
ga-rondleiders, waarop hij het ant-
woord niet direct paraat had. Steeds 
vaker probeerde hij antwoorden te 

achterhalen. Daarvoor zocht hij on-
der andere door de collectie, de bi-
bliotheek en het archief van Muse-
um De Ronde Venen. Daarnaast zijn 
heel wat andere archieven en bibli-
otheken aangedaan. Ook oud verve-
ners waren een bron van informatie. 

Gepresenteerd
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd 
in het boek “Begrippen voor verve-
ning” waarvan op 7 januari jl. alweer 
de 5e druk is gepresenteerd op de 
kramenmarkt tijdens de nieuwjaars-
receptie van de gemeente. Er zijn 
die avond heel wat exemplaren ver-

kocht, en meteen moet worden ge-
dacht aan de 6e druk. “Begrippen 
voor vervening” staat vol met feiten 
over de geschiedenis van De Ron-
de Venen, met name over de land-
schapsontwikkeling en de turfindu-
strie. Daarnaast vind je in het boek 
volledige begrippenlijsten over turf, 
namenlijsten van bekende Vinke-
veeners in de veenderij en spreek-
woorden en gezegden die met turf 
te maken hebben. Het boek “Be-
grippen voor vervening” door de 
heer Dick Koeleman is te koop bij 
Museum De Ronde Venen, Heren-
weg 240 in Vinkeveen en kost 10,00.



De Hoef - Zondag 9 januari werd 
er in de H. Antonius van Padua kerk 
in De Hoef, net als in de andere ge-
loofsgemeenschappen van parochie 
St. Jan de Doper, na de viering een 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Daar 
zijn veel mensen op af gekomen en 
die hadden een bijzondere dag. 
In zijn overweging besteedde pastor 
Tejo van der Meulen aandacht aan 
het toenemende belang van vrijwil-
ligers binnen een geloofsgemeen-
schap. Dit thema sloot goed aan op 
hetgeen de locatieraad in petto had. 
De voorzitter kreeg namelijk aan 
het einde van de mooie viering het 
woord en benadrukte dat een ge-
meenschap niet zonder vrijwilligers 
kan. Als zij heel trouw zijn en zich 
vele jaren belangeloos in willen zet-
ten voor hun parochie, dan verdie-
nen ze het om eens in het zonnetje 
gezet te worden. Een aantal mensen 
noemde hij daarbij speciaal.  

Bloemen
Als eerste werd mevrouw Ada Pap-
pot genoemd. Zij is begonnen als 
vrijwilligster voor secretariaatswerk 
in de pastorie. Toen zich dat steeds 

meer uitbreidde, is ze in 1998 in 
loondienst getreden. Afgelopen jaar 
was zij 12½ jaar in dienst. Als dank 
kreeg zij een cadeaubon en een bos 
bloemen. 
Ook het zangkoor St. Cecilia had 
een jubilaris, mevrouw Riet Snel. Ze 
is 25 jaar lid en sinds 2002 voorzitter. 
Aan haar werden bloemen overhan-
digd en de zilveren Gregorius-speld 
uitgereikt.

Erespeld
In De Hoef is een aantal mensen 
al meer dan veertig jaar betrok-
ken bij het werk rond de Antonius-
kerk. Om mensen na zoveel dienst-
jaren te bedanken voor hun inzet en 
trouw, heeft de locatieraad een on-
derscheiding in het leven geroepen: 
de “Antonius Erespeld”. Deze onder-
scheiding zal vanaf 2012 jaarlijks 
rond 13 juni (de patroonsdag) wor-
den uitgereikt. Parochianen kunnen 
in aanloop naar deze dag een vrij-
williger voordragen voor deze eres-
peld. De locatieraad heeft dit eerste 

jaar zelf drie personen uitgekozen. 
De onderscheiding is als eerste uit-
gereikt aan de heer Gijs Boere. Hij 
is sinds 1962 actief binnen de pa-
rochie. De eerste jaren in de begra-
fenisvereniging en het kerkbestuur. 
Later, en nu nog altijd, in de tuin-
ploeg.

Ook de heer Joop Janmaat kreeg 
een Antonius Erespeld voor zijn ver-
diensten. Hij werd in 1968 lid van 
het kerkbestuur en heeft sindsdien 
vele taken op zich genomen. Men 
kent hem in De Hoef als zeer be-
scheiden waardoor hij met name 
op de achtergrond zeer actief is ge-
weest. 

De derde Antonius Erespeld werd 
uitgereikt aan de heer Harrie van 
Schaik. Ook hij trad in 1968 toe tot 
het kerkbestuur en kreeg als taak de 
centen te bewaken. De toenmalige 
pastor wilde daarvoor namelijk geen 
zuinige boer meer hebben. Maar de 
heer Van Schaik bleek nog spaarza-
mer en hield de boeken meer dan 
veertig jaar bij. Dit heeft de parochie 
geen windeieren gelegd. 

Eremedaille
En dan het hoogtepunt. Er was na-
melijk nog een vierde persoon die 
in aanmerking zou komen voor een 
Antonius Erespeld, de heer Huub 
van Bemmelen. Ook hij is ruim 40 
jaar zeer actief geweest op tal van 
terreinen. Zijn hoofdtaak is echter 
wel het kosterschap waardoor hij 
bijna dagelijks in de kerk en pasto-
rie te vinden is. “Dan is zo’n eres-
peld nog te mager en ga je Rome 
bellen”, zei de voorzitter en toen gaf 
hij het woord aan pastor Tejo van 
der Meulen. Die las een brief voor 
van pastoor Griffioen en aan het 
eind kwam naar voren dat het Zijne 
Heiligheid Paus Benedictus de 16e 
had behaagd om Huub van Bemme-
len te onderscheiden met de ereme-
daille Pro Ecclesia et Pontifice.

Alle jubilarissen waren enorm ver-
rast en na het maken van een 
groepsfoto konden familieleden en 
parochianen hen tijdens de nieuw-
jaarsreceptie zeer terecht feliciteren.
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Optreden van kinderkoor 
Xing bij dansschool Colijn
Regio - Op zondag 23 januari zal 
kinderkoor Xing onder leiding van 
Ireen van Bijnen optreden met haar 
nieuwste liedjesshow. Het koor is 
dan voor het eerst te gast bij dans-
centrum Colijn. Xing brengt een se-
rie liedjes over de herfst en de win-
ter. Heel bijzonder is het feit dat het 
koor twee gloednieuwe liedjes gaat 
zingen. De vader van kinderkoorlid 
Renée heeft speciaal voor kinder-
koor Xing de liedjes “Geef mij maar 
lekker de herfst” en “Het is zo koud” 
geschreven. Deze worden nu voor 
het eerst uitgevoerd: een wereld-
première dus!
Als intermezzo zal er een leuke cir-
cusact uitgevoerd worden door kin-
deren van Jeugdcircus Acrobatico 
uit Badhoevedorp.
Het koor heeft het al heel druk ge-
had want in december trad het koor 

op in het voorprogramma van de 
X-mas Vocals (zie foto) en op een 
kerstviering in Het Hoge Heem. Vo-
rige week vrijdag heeft het koor op-
getreden voor alle papa’s en ma-
ma’s etc. en vandaag, woensdag 
19 januari, zingt Xing alle herfst- en 
winterliedjes voor de bewoners van 
Het Hoge Heem. Het optreden op 23 
januari is voorlopig even het laatste 
optreden van het kinderkoor. 

Iedereen is van harte welkom om 
te komen luisteren naar kinderkoor 
Xing in Danscentrum Colijn aan de  
Industrieweg 20 in Uithoorn. Kinde-
ren die van zingen houden moeten 
zeker komen kijken, en misschien 
worden ze dan wel zo enthousiast 
dat ze de volgende keer ook wel 
mee willen doen! Het optreden be-
gint om 14.30 uur. Toegang vrij. 

Open dag bij ROC van 
Amsterdam-Airport
Regio - Komende zaterdag 22 janu-
ari opent de vestiging van het ROC 
van Amsterdam-Airport in Hoofd-
dorp weer haar deuren voor de Open 
dag. De locatie Airport verzorgt spe-
cifiek opleidingen die betrekking 
hebben op het werken op een lucht-
haven, internationale studies en toe-
risme & recreatie en werkt hierbij 
nauw samen met het bedrijfsleven. 
Vanaf 10 uur is iedereen welkom om 
een kijkje te komen nemen en zich 
te oriënteren op een opleiding. Tot 
14.00 uur kan in het gebouw aan 
de Opaallaan 25 kennis worden ge-
maakt met de diverse opleidings-
richtingen en vertellen docenten en 
studenten hier meer over. 

Grootste klaslokaal 
van Nederland
Om praktijkgericht te kunnen op-
leiden, heeft deze vestiging een ei-
gen hangar gebouwd waarin diver-
se toestellen staan. Hierdoor kunnen 
studenten van bijvoorbeeld Vlieg-

tuigtechniek direct in de vliegtuigen 
aan het werk, waardoor na het be-
halen van het diploma de overstap 
naar een echte werkgever makkelij-
ker wordt.
  
Cabine
Ook de opleiding tot steward(ess) 
wordt praktijkgericht gegeven. Hier-
toe is binnen de school een deel van 
een vliegtuigcabine geplaatst, waar-
door de oefensituatie bijna niet meer 
onderdoet voor een ‘real-life’ situa-
tie.

Internationaal karakter
Met een aantal tweetalige oplei-
dingen, zoals Int. Business Studies, 
Int. Aviation Operations, Int. Travel & 
Tourism Management en Int. Event 
Support, haakt Airport direct aan bij 
het internationale karakter van een 
luchthaven en werken en leren over 
onze eigen landsgrenzen heen.
Voor meer informatie over alle oplei-
dingen, kijk op  www.rocva.nl/airport

Cursusmarkt Cursusproject 
een geweldig succes
De Ronde Venen - Op vrijdag-
avond 14 januari vormt zich een lan-
ge rij in de hal van De Boei. 
Er wordt druk gepraat over de 54 
cursussen en gekeken op de platte-
grond om te zien waar men een in-
schrijfformulier kan halen.
Om half acht opent de Cursusmarkt 
en om negen uur blijkt dat er bijna 
700 inschrijvingen zijn. Een record!
Leuk om te weten is dat ook steeds 
meer aanmeldingen via internet bin-
nenkomen. Wij zijn een volk dat met 
de tijd meegaat!

Het cursusoverzicht staat op 
www.cursusproject.nl , er zijn nog 
plaatsen over.
Wie in wil schrijven kan dat doen via 
de Rabobank of via internet; 
www.cursusproject.nl Wie meer wil 
weten, kan bellen met 0297 261849 
of 285570. U krijgt dan informatie 
over de wijze van inschrijven, cur-
sustijden en betalen. Bij de Rabo-
bank, servicepunten, VVV en biblio-
theken is ook het programma te be-
kijken. Aanmelden voor de nieuws-
brief:  cursusproject@planet.nl

Zaterdag bandavond ‘Harder 
Than Heavy’ in The Mix
Regio - Zaterdag 22 januari wordt 
er in The Mix een bandavond ge-
organiseerd getiteld: “Harder Than 
Heavy”. Drie bands zijn uitgenodigd 
om de zaal onveilig te maken met 
harde gitaarklanken en dreunende 
drumslagen. 
Als eerste treedt Chained Messiah 
op, een 4-koppige formatie uit Vin-
keveen en omgeving. Een trash me-
tal band met invloeden als Kreator, 
Megadeath en Metallica maar schu-
wen nieuwe invloeden vanuit de me-
talcore niet. In het kort beschre-
ven oldschool-thrash met keiharde 
breakdowns. 
De tweede band van de avond is de 
Amsterdamse Fire Walk With Us. Een 
instrumentale metal/hardcore band 
van 5 man sterk. Hun muziek kan 
je het best beschrijven als een reis 

door grillige landschappen met je ef-
fectenbak als enige vriend. 
De derde band van de avond is de 
keiharde metal band Undawn uit 
Overijssel. Zij waren eerder bekend 
onder de naam Symphoney of Des-
truction. Onder deze naam won-
nen zij de Metal battle en werden 
zij hierdoor de meest veelbelovende 
metal band uit Nederland. Ook heb-
ben ze in 2009 met hun nummer “the 
roads to despair” de eerste prijs voor 
het beste Nederlandse metal num-
mer in ontvangst mogen nemen.  

Dus voor de metal fan is dit een 
avond die je niet mag missen. Aan-
vang: 20.30 uur. 

Je vindt The Mix aan de J.A. Van Se-
umerenlaan 1 in Uithoorn.

Workshop ‘bloempot met 
mozaïk’ bij de Paraplu
Wilnis - Tijdens een eenmalige 
workshop bij de Stichting ‘Paraplu’ 
wordt een bloempot bekleed met 
gebroken porselein en aardewerk. 
“In deze workshop wordt een 
bloempot in zogenaamde pique as-
siette gemaakt; een andere vorm 
van mozaïek”, vertelt Rianna Leliën-
hof. Zij is kunstenares en docente 
van deze workshop. Er is een ruime 
keuze aanwezig aan materiaal om 
mee te werken. In overleg kunnen 
deelnemers hun eigen scherven of 
een ornament in deze bloempot ver-
werken voor een blijvend aanden-
ken. Voorbeelden, gemaakt door de 
kunstenares zelf, van pique assiet-

te, zijn beschikbaar tijdens de work-
shop, die plaatsvindt op dinsdag 1 
februari a.s. van 09.00-12.00 uur.
De cursuskosten bedragen 10,00 
euro en de materiaalkosten die door 
de docente worden meegebracht 
bedragen ongeveer 30 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website  
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via de -mail kan men altijd te-
recht op info@stichtingparaplu.nl.

Weervrouw Marjon de 
Hond bij De Eendracht
Mijdrecht - Op donderdag 13 ja-
nuari kwam Marjon de Hond (ex-
weervrouw NOS) een gastles ver-
zorgen over het weer bij de groe-
pen 6 van obs De Eendracht. De 
kinderen leerden allerlei wetens-
waardigheden over het maken van 
een weerpresentatie en wat daar 
allemaal voor nodig is. De kinde-
ren hadden zelf ook niet stilgezeten 
en verzorgden voor Marjon een ei-
gen weerbericht, compleet met Po-
werPoints en handgemaakte weer-
kaarten.
Om Marjon te bedanken voor haar 
komst kreeg ze van de kinderen 
bloemen en een prachtige ‘weer-
taart’ gemaakt De ‘weertaart’ is ge-
maakt door Masja Mulder, een ou-
der van de school. 
Marjon heeft een geweldige interes-
sante les gegeven. Het vak van een 
weerpresentator is nogal eenzaam 
zo blijkt. Ze doen alles zelf en ha-
len overal hun informatie vandaan 
om dan tot een presentatie te ko-
men. Onder andere het oplaten van 
weerballonnen. Die stijgen tot gro-
te hoogte en worden alsmaar gro-

ter en groter. Informatie wordt op-
geslagen in een kastje dat er onder 
hangt. Uiteindelijk knalt de ballon 
(inmiddels zo groot als een klaslo-
kaal) en zakt weer terug naar aarde. 
Hij wordt daarbij afgeremd door een 
kleine rode rem-parachuut, want 
anders zou iemand dat ding op het 
hoofd kunnen krijgen met een enor-
me vaart.
Ze had ook een ballon bij zich die 
uiteengeklapt was, helemaal in flar-
den! Verder had ze heel antieke en 
oude weerkaarten bij zich en een 
weerkaart uit de tijd van de waters-
noodramp van 1953! De kinderen 
hingen aan haar lippen en aan het 
einde moest ze allemaal handteke-
ningen uitdelen!
De school is op het idee gekomen 
naar aanleiding van een leskist over 
‘weer presenteren’ van het NME 
(Conny van Kruysbergen). De kin-
deren van de groepen 6 hebben 
prachtige PowerPoints gemaakt en 
handgemaakte weerkaarten van 
Nederland en Europa. Zij hebben 
hun presentaties aan Marjon laten 
zien. 

Passage neemt afscheid van 
twee trouwe bezoekdames
Vinkeveen - Op de laatste leden-
vergadering in 2010 van de Christe-
lijk-Maatschappelijke Vrouwenbe-
weging Passage in Vinkeveen heeft 
men afscheid genomen van twee be-
zoekdames die al vele jaren met lief-
de de Passage- leden bezoeken. Het 
is links op de foto Corrie Verbruggen–
Versloot die 26 jaar bezoekjes brengt 

en rechts op de foto Mijntje Brouwer–
Langelaar die al 50 jaren bezoeken af-
legt. In weer en wind, bij vreugde en 
verdriet. In de jaren 60 en 70 waren er 
veel kraamvisites. In de jaren 90 voor-
al huwelijksjubilea en sterfgevallen. 
Als dank voor het vele liefdewerk wer-
den de dames verrast met een mooi 
kerststukje.

Vrijwilligers geloofsgemeenschap
in het zonnetje gezet

Passage afdeling 
Mijdrecht

De Ronde Venen - Donderdag-
avond 27 januari is de eerste bij-
eenkomst van het nieuwe jaar bij 
Passage. Mevrouw M. Haspels uit 
Mijdrecht gaat met video met de 
leden in gesprek over de moge-
lijkheden en onmogelijkheden 
van hulpverlening aan lichtver-

standelijk beperkte ouders. 
Mocht u interesse hebben in dit 
zeer actuele onderwerp wordt u 
van harte uitgenodigd deze avond 
bij te wonen in  Gebouw Irene aan 
de Kerkstraat naast de Janskerk.
De koffie staat klaar vanaf 19.45 
uur.



Regio - Vorige week reed een gro-
te groep enthousiaste leerlingen uit 
Atheneum 5 van het VeenLanden 
College, samen met hun docenten 
sport en bewegen, naar het Duitse 
Bottrop.
Hier ligt de grootste overdekte ski-
hal van Europa. De leerlingen wer-
den deze dag ingewijd in de edele 
sneeuwsporten skiën en snowboar-
den.
Aangekomen in Bottrop werden 
boards, ski’s en schoenen gehaald 
en tegen 10.00 uur kon de eerste 
groep de sneeuw in.
De gevorderde rijders konden 
voorskiën en kregen bij gebleken 
geschiktheid hun vrijheid. De be-
ginners en lichtgevorderden werden 
verdeeld over 4 kleine groepen en 
begonnen aan hun les onder leiding 
van skileraren en eigen docenten.
Na de lunch in het buffetrestaurant 
kon men nog genieten van enige 
vrije skitijd voordat om half vier de 
terugreis werd aangevangen. Pre-
cies om zes uur kwam de groep, 
moe maar uiterst voldaan, op het 
VeenLanden College terug na een 
prachtige dag sneeuwpret.

punten voor De Kromme Mijdrecht.
De Paddestoel 2 liet met 5-4 te-
gen APK Mijdrecht 3 weer kostba-
re punten liggen. Jim van Zwieten 
had in 19 beurten geen kind aan 
Roy Leemreize. Cock Verver speel-
de in een spannende wedstrijd ge-
lijk tegen Ramon Alblas. Roy van ’t 
Lith was in 20 beurten veel te sterk 
voor Pim de Jager.
Stand na 21 speelweken:
1. De Schans 129 punten
2. De Kuiper/van Wijk  128 punten
3. De Paddestoel 2  128 punten
 (1 wedstrijd meer gespeeld)

Het komende weekend zijn de voor-
ronden persoonlijke kampioen-
schappen libre 2-sterklasse (moy-
enne 0,80 – 1,50 ). De locaties waar 
gespeeld wordt zijn De Schans–De 
Paddestoel–De Vrijheid–De Lach-
de Ruiter. 
Alle wedstrijden beginnen zondag 
om 11.00 uur        
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren &
klachten dierenmishandeling op maandag t/m 
vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze uren 
kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden 
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557.

Vermist 
- Grote Lijster in Uithoorn, langharige zwart/grijze poes met een witte
 buik. Spekkie is haar naam en zij is 2 jaar oud.
- Kromme Mijdrecht in De Hoef, cyperse poes, donkere rug met
 cyperse strepen, witte voorpoten, witte borst en witte streep in nek  
 vanaf voorpoot
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik, hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater met een 
 beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met in de  
 binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo. 

Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

wie is deze goeduitziende kat?
- Hoekwaverbanken-Breeveld in Vinkeveen, blauw/grijze kat.
- Molenland in Mijdrecht, zwarte kat van ongeveer 10 jaar.
- Drechtdijk in De Kwakel, cyperse kat. Bruin/zwart, normaal postuur.

Goed tehuis gezocht voor 
 Goed tehuis gezocht voor een oude kat.

Auto te water door gladde weg
Mijdrecht – Dinsdagmorgen rond 
vier uur is – vermoedelijk door de 
gladheid – op de Ringdijk een auto 
van de weg geraakt en in het naast 
gelegen water beland. Toen de po-
litie arriveerde bleek er geen be-

stuurder meer in of bij de auto aan-
wezig te zijn.

Na een zoekactie werd ook niemand 
meer aangetroffen. De politie is op 
zoek naar de bestuurder.

Bejaarde vrouw wordt 
slachtoffer van babbeltruc
Vinkeveen - Een 76-jarige vrouw is 
vrijdagmiddag slachtoffer geworden 
van een babbeltruc.
Rond 15.45 uur bellen twee vrou-
wen aan bij de woning aan de Ture-
lurenlaan. Ze komen met een smoes 
de woning van de bejaarde vrouw 
binnen. Als de twee zijn verdwe-
nen ontdekt de vrouw dat er geld uit 
haar portemonnee is weggenomen.
Signalement daders:
- Vrouw 1: blanke vrouw, 1.75-1.80 

m lang, 20/21 jaar, donker haar tot 
op schouders, donkere ogen, pier-
cing in rechterzijde bovenlip.
- Vrouw 2: blanke vrouw, 1.70 m 
lang, 21/21 jaar, donker haar tot op 
schouders, donkere ogen.
Heeft u iets gezien of bent u ook 
slachtoffer geworden van een bab-
beltruc? Neem dan contact op met 
de politie van district Rijn & Venen 
op 0900- 88 44 of via Meld Misdaad 
Anoniem op 0800- 70 00.

Kom jij kennismaken met 
de honk- en softbalsport?

Regio  - Over 2 maanden start het 
officiële honk- en softbalseizoen. De 
wintertrainingen in de zaal zijn in-
middels gestart en wij zijn op zoek 
naar enthousiaste jongens èn meis-
jes, vanaf 5 jaar, die kennis willen 
maken met deze unieke sport.

Bij honk- en softbal staan sportivi-
teit en teamgeest centraal. De sport 
kent veel technische facetten, zoals 
slaan, gooien, vangen en fielden. De 
competitie start in april en eindigt in 
september, in de overige maanden 
wordt er in een zaal getraind.
Honk- en Softbalvereniging Tha-
men is gevestigd aan de Vuurlijn en 
bestaat bijna 50 jaar! De laatste ja-
ren is de vereniging enorm gegroeid 
met nieuwe (jeugd-)leden, waar-
door zij nu tot de top 10 van Honk- 
en Softbalverenigingen in Neder-
land behoort.

Door het inzetten van professionele 
trainers, wordt er dit jaar extra aan-
dacht besteed aan de speltechni-
sche ontwikkeling van de jeugd en 
van de coaches en trainers.
Thamen heeft in alle (jeugd)teams 
nog ruimte voor enthousiaste spe-
lers. Ben jij minimaal 5 jaar en ge-
interesseerd in deze sport? Je mag 
3 keer gratis meetrainen tijdens de 
wintertrainingen in de zaal. Het eni-
ge dat je nodig hebt is enthousi-
asme, een trainingsbroek en zaal-
schoenen. Je wordt ingedeeld bij 
jongens en meisjes van jouw leeftijd 
en Thamen leert je de techniek van 
het slaan, gooien en vangen. 
Meer informatie over de vereniging 
en de sport kun je vinden op 
www.thamen.info.
Voor het aanmelden voor de zaal-
trainingen: stuur een mail naar  
technischecommissie@thamen.info.

Renners UWTC actief 
op het NK veldrijden
Regio - Op zaterdag 8 en zondag 9 
januari was het Brabantse Sint Mi-
chielsgestel het decor van het NK 
veldrijden. Het parcours dat uitge-
tekend was door ex-wereldkampi-
oen veldrijden Richard Groenen-
daal, was een snelle en technische 
omloop. De renners van UWTC kon-
den profiteren van optimale begelei-
ding. Naast hoofdsponsor Fietsspe-
cialist Van Eijk die reservemateriaal 
en personeel beschikbaar gesteld 
had, was er door de nieuwe spon-
sor van UWTC Abdominis Sports 
gezorgd voor een camper waar de 
renners zich konden omkleden en 
warm konden rijden.
 
Maters 40+
In de categorie masters 40+ kwam 
UWTC-renner Sjon van de Berg als 

eerste in actie, die als 41e over de 
streep kwam. Een goed resultaat 
voor de renner die dit jaar zijn de-
buut maakte in het nationale veld-
ritgeweld.
Vervolgens kwamen de renners 
Henk de Jong (Mijdrecht), Pieter 
Heidema (Wilnis) en Pieter Homan 
(Uithoorn) aan de start in de cate-
gorie Amateurs. De Jong kreeg he-
laas al in de eerste ronde te kam-
pen met materiaalpech. Door een 
fietswissel kon hij ze weg snel ver-
volgen naar een uiteindelijke 62e 
plek. Pieter Homan startte goed en 
reed op een kleine 50 meter van de 
kopgroep na 1 ronde. Door de snel-
le start kwam hij te snel in het rood, 
waardoor hij de voorste moest la-
ten rijden. Uiteindelijk sloot hij de 
race als 14e af. Heidema passeer-

de als 44e de finish van de 78 star-
ters. Nieuweling Jeroen van Pier-
re (Wilnis) reed naar een keurige 
44e plaats in de race die werd ge-
wonnen door Matthieu van der Poel, 
zoon van ex-wielrenner Adrie van 
der Poel.

Vrouwen
Op de 2e dag kwamen naast de 
vrouwen (helaas geen deelnemers 
vanuit UWTC) ook de Elite heren in 
de strijd, met onder anderen Lars 
Boom. Naast Boom stonden ook 3 
renners uit regio Uithoorn aan de 
start. Bas de Bruin (Uithoorn), Luuk 
van Vliet en Joost Spring in ‘t Veld 
(beiden Mijdrecht) stonden aan de 
start om te strijden voor de natio-
nale titel. Al het gehele jaar zijn de-
ze drie eliterenners aan elkaar ge-
waagd. Door het enorm snelle tem-
po van Lars Boom werd alles op een 
lint gereden, waardoor er meerde-
re kleine groepjes gevormd werden. 
Dat de drie renners aan elkaar ge-
waagd waren bleek tijdens de wed-
strijd. Bijna een uur lang hebben de 

Maak kennis met ademhalen
Regio - Door het bewust verbin-
den van de inademing met de uit-
ademing, in een ontspannen ritmi-
sche beweging, ontstaat een diepe 
ontspanning waarin je contact kunt 
maken met lichaamssignalen, ge-
dachten en emoties waarvan je je 
niet of nauwelijks bewust was. 
Soms komen oude ervaringen of 
oude oordelen, die je iets te zeg-
gen hebben of zelfs je leven van nu 
sterk beïnvloeden, nog een keer aan 
de oppervlakte. Ondersteund door 
de ademhaling leer je gevoelens 
van bijvoorbeeld angst en frustratie 
hanteren zonder dat ze met je op de 
loop gaan. Je leert jezelf beter ken-
nen, begrijpen en accepteren. De 
verkregen informatie leer je steeds 
meer omzetten in het doelbewust 
sturen van je leven. Dit is een pro-
ces van integratie. 
Oude patronen en oordelen zijn ons 
vertrouwd. Ze hebben ons gebracht 
waar we nu zijn en hebben ons een 

zekere veiligheid gegeven. Ook als 
we deze oude zekerheden niet meer 
nodig hebben, laten wij ze stap-
je voor stapje los. In de atmosfeer 
van vertrouwen en veiligheid, waar-
in wordt uitgegaan van jouw speci-
fieke persoonlijkheid en levenssitu-
atie, kom je weer in contact met je 
basisvertrouwen en je diepste we-
zen. Daaruit ontstaat meer levens-
vreugde, innerlijke rust en een ho-
gere levenskwaliteit.

Onder leiding van 3 gerenommeer-
de ademcoaches Lajos Barsony, Lo-
tus Zweers en Sacha Palliser, vindt 
er zondag 23 januari of zondag 6 
maart van 13.00 tot 17.00 een work-
shop plaats bij Amstelhof Health 
Club aan de Noorddammerweg 30 
in Uithoorn.
De kosten per zondag zijn slechts 
euro 25,00 per deelnemer. Inschrij-
ving via de receptie van Amstelhof 
Health Club via 0297–531855.

Regio - Met nog 2 speelrondes is 
de Paddestoel 2 zo goed als zeker 
afgehaakt. De komende week heb-
ben de spelers van de Paddestoel 2 
een stilstaande rit. De kans voor De 
Schans en De Kuiper/van Wijk om 
afstand te nemen. Gezien de vorm 
van beide teams is geen zinnige 
voorspelling te doen, wie de eerste 
periodetitel gaat pakken. De Padde-
stoel 2 blijft in de “wachtkamer”op 
de loer liggen.

Herman Turkenburg (zie foto) was 
“the man of the week” door in 
slechts 12 beurten zijn partij te win-
nen. John Vrielink haalde met 53 
caramboles de procentueel hoogste 
serie van de week binnen. 

De Springbok 1 speelde in zijn sterk-
ste opstelling De Merel/Heerenlux 1 
met 9-0 van de tafel. Hans van Eijk 
had in 17 beurten geen kind aan 
Arie van Vliet. De topspelers Kees 
de Bruin en John Vrielink speelden 
een schitterende wedstrijd. Na 18 
beurten had Kees de Bruin zijn 180 
caramboles en 10,00 moyenne. John 
Vrielink kwam maar 5 punten tekort, 
maar speelde een gemiddelde van 
8,056. John van Dam en Peter Stam 
zorgden voor de volle winst van de 
Hoefenaren.

De Merel/Heerenlux 2 was met 0-9 
geen partij voor De Schans. John 
Beets, Henk Doornekamp, Dirk van 
Yperen en Hans Dikkers hadden 
geen kind aan hun tegenstanders. 

DIO 1 won met 5-4 van Cens 1. 
Herman Turkenburg verpletter-
de Cor van de Kraats in 12 beur-
ten en scoorde een moyenne van 
5,833. Paul Schuurman bond Pe-
ter van Velzen aan zijn zegekar. Jo-
ris van Putten en Vincent Roeleveld 
zorgden voor de punten van Cens 1.
De Springbok 2 verloor nipt met 4-5 

van De Merel/Heerenlux 3. Jan van 
Veen en Nico de Boer haalden de 
punten voor De Springbok 2. Hans 
van Rijn en Wim Berkelaar zorgden 
met overwinningen voor het extra 
punt van de Vinkeveners.

APK Mijdrecht 1 trof het met 2-7 
niet tegen een sterk De Kuiper/van 
Wijk. Kees de Zwart had weinig pro-
blemen met René Hoogeboom. Ni-
co Koster moest met 2 caramboles 
verschil de winst aan Cor Ultee la-
ten. Martien Heijman en Toine Doe-
zé zorgden voor de overige punten 
van De Kuiper/van Wijk.

Bob’s Bar leed een verrassende 2-7 
nederlaag tegen Stieva Aalsmeer. 
Ton Bocxe won in een spannende 
wedstrijd van Richard Schreurs. Ri-
chard van Kolck had maar 2 caram-
boles meer dan Pieter Coenen. Wil 
Bouweriks en Derk Bunders waren 
goed voor de overige Wilnisse pun-
ten.

De Paddestoel 3 was met 7-2 een 
maatje te groot voor De Paddestoel 
1. Michel Bak won in 19 beurten 

Beslissing biljarttitel tussen De 
Schans en De Kuiper/van Wijk

van Allan Knightley. Peter Jonger-
ling redde de eer door in 19 beurten 
Hans Bak te verslaan. Ralph Dam en 
Teus Dam waren goed voor de ove-
rige punten van De Paddestoel 3.  
De Merel/Heerenlux 4 waren door 
omstandigheden met 2-7 geen par-
tij voor De Vrijheid/Biljartmakers. 
Teamgenoot Ben Fransen is na een 
ernstige ziekte op 68-jarige leef-
tijd overleden. Door Ben’s ziekte 
en overlijden is het hele team deze 
competitie van slag.

DIO 2 had met 7-2 geen moeite te-
gen Cens 2. Pieter Stokhof was in 
16 beurten veel te sterk voor libre-
kampioen 1-ster Edwin de Jong. 

APK Mijdrecht 2 zag De Kromme 
Mijdrecht met 2-7 vertrekken. Bob-
by de Boer zorgde in een prima par-
tij voor de enige punten van zijn 
team. Martin Hoegee, Chris Verhoef 
en Ron Schoonhoven haalden de 

Veel sneeuwplezier voor leerlingen 
van het VeenLanden College 

drie een kat en muisspel gespeeld. 
Bas de Bruin werd 22e, Luuk van 
Vliet 23e, en Joost Springintveld 
25e (die door materiaalpech van 
fiets moest wisselen en daardoor de 
aansluiting mistte). Een zeer goe-
de prestatie van dit trio, in het zeer 
sterke veld tussen professionals van 
onder andere de Rabobank Protour-
ploeg.
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Atlantis 3 treft weer doel
Mijdrecht - Het team van Atlantis 
3 had deze competitie de zege nog 
niet kunnen vieren.
Hoewel er lekker werd gespeeld, 
lukte het gewoon niet om het doel 
te treffen. Kansen werden niet afge-
maakt, maar ook de afstandschoten 
wilden niet lukken. Tijd voor goede 
voornemens. In 2011 had het team 
zich dan ook voorgenomen om de 
zege mee naar huis te nemen. Za-
terdag stond de uitwedstrijd tegen 
Tempo op het programma. Atlantis 
3 was dit keer compleet.

Geen geblesseerden meer. Dat gaf 
vertrouwen. Gestart werd met Pleun 
Neurink, Jan-Willem van Koever-
den-Brouwer, Wilma Kranenburg en 
Mirjam Gortenmulder in de aanval; 
Verdedigend mochten Bert Pauw, 
Barry van der Waa, Ilse Stolk en Le-
oniek van der Laan aan de slag. De 
bank was sterk vertegenwoordigd 
met Sandra Pronk en Arjen Markus. 
Het team van Tempo was jong en 

deed de naam van de club eer aan. 
Ze speelden met veel tempo.
Atlantis hield het echter ruim en 
bleef combineren. Geduld bleek het 
juiste antwoord. De wedstrijd ging 
gelijk op. De ploegen waren aan el-
kaar gewaagd.
Wel hield het team van Atlantis bijna 
de hele wedstrijd de voorsprong. De 
ruststand was 6-7 in het voordeel 
van Atlantis. Atlantis had de lang-
ste adem. Keerpunt in de wedstrijd 
kwam 10 minuten na de rust. Mir-
jam Gortenmulder scoorde weder-
om prachtig via een vrije bal. Daar-
na was het vertrouwen weg bij Tem-
po. Een kwartier voor tijd wist Bar-
ry van der Waa de stand op 10-13 
te brengen. Dit was de genade-
slag. Daarna volgde Sandra Pronk 
met een prachtige doorloopbal en 
bracht de equipe van architecten-
bureau H.W. van der Laan op de 
eindstand van 10-14. Een stand die 
vertrouwen geeft voor het vervolg 
van de competitie.

Korfbalteam van Atlantis 2
houdt punten in Mijdrecht
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
speelde het tweede team van At-
lantis haar zevende Atlantisduel 
van de zaalcompetitie tegen DKV 2 
uit IJmuiden. Voor aanvang van de 
wedstrijd stond de door de Rabo-
bank gesponsorde ploeg zevende 
op de ranglijst. De ploeg was dan 
ook terdege doordrongen van het 
belang van een goed resultaat. En 
dat was te merken, want de ploeg 
toonde inzet, strijdkracht, flexibiliteit 
en doorzettingsvermogen. Atlantis 
2 wist de punten door een verdien-
de 15-12 overwinning in Mijdrecht 
te houden.

Opstelling
Atlantis startte de wedstrijd in een 
aangepaste opstelling. Wouter 
Drubbel en Sandra Pronk vervin-
gen de geblesseerde Kristian Geer-
dinck en de door ziekte geteisterde 
Eline Laaper. De eerste kansen wa-
ren voor Atlantis, maar deze wer-
den niet verzilverd. Het eerste doel-
punt ging dan ook naar DKV. Ook 
de 0-2 lag in hun handen, maar een 
strafworp werd niet benut. Een kort 
kansje van Alex van Senten zette de 
1-1 op het scorebord. Gedurende 
de eerste helft breidde Atlantis haar 
voorsprong langzaam uit. Wat daar-
bij opviel was de onoplettendheid 
van DKV in de korfzone en het feit 
dat de ploeg maar liefst drie straf-
worpen niet wist af te ronden. Beide 
ploegen gingen met een 10-6 stand 
de kleedkamers in. Het was zaak het 
eigen spel voort te zetten en de fo-
cus op de wedstrijd en tegenstan-
der te houden.
Atlantis mocht niet verslappen! Te 

vaak al werd een ruime voorsprong 
weggegeven. Even leek het toch 
weer mis te gaan na de 10-7 van 
DKV, maar al snel wist Lisanne van 
Doornik slim door te komen om een 
doorloopbal prima af te ronden. Met 
een fraai afstandschot gaf Wouter 
Drubbel zijn uitstekende invalbeurt 
extra glans. Met een 12-7 stand leek 
het verzet gebroken, maar niets was 
minder waar.

Knokken
DKV wist zich terug te knokken naar 
13-10. Een spannende fase brak 
aan. Ondertussen waren Jeroen 
Korver en Cynthia Sassen in het veld 
gekomen voor Jacco van Koeverden 
Brouwer en de moegestreden San-
dra Pronk. Met nog zo’n vijf minuten 
op de klok kon het beide kanten op 
gaan. Maar Atlantis bleef deze wed-
strijd rustig, hield balbezit en ging 
op zoek naar goede kansen. Die 
kwamen er dan ook. Cynthia Sassen 
gaf ook haar invalbeurt extra glans 
door een doorloopbal af te ronden 
(14-10). Joyce Gortenmulder deelde 
met haar doorloopbal de laatste ge-
voelige tik uit en scoorde de 15-10. 
Dat DKV uiteindelijk nog twee keer 
wist te scoren was slechts een for-
maliteit. De punten bleven dit keer 
terecht in Mijdrecht.
Volgende week speelt Atlantis 2 om 
19.40 uur uit tegen KIOS te Nieuw 
Vennep.
Dit belooft wederom een spannend 
duel te worden. KIOS presteert 
net als Atlantis wisselend. Atlan-
tis zal dan ook tot het uiterste moe-
ten gaan om twee punten uit Nieuw 
Vennep mee te kunnen nemen.

Atlantis A1-team behoudt 
ongeslagen status
Mijdrecht - Ook de zevende com-
petitieronde werd door Atlantis A1 
in winst omgezet. In eigen hal werd 
LUNO verslagen met 14-10.
In het eerste treffen destijds in Lin-
schoten had Atlantis ook gewonnen
(9-14) en het team was ervan over-
tuigd dat het vandaag ook ging luk-
ken.
Uiteindelijk lukte het wel, maar wat 
moest Atlantis diep gaan. In een re-
delijk gevulde sporthal namen de 
bezoekers brutaal de leiding en liep 
zelfs uit naar 0-3. Atlantis speelde 
beslist niet slecht, maar het belang-
rijkste van de wedstrijd lukte niet: 
de doelpunten gingen niet door het 
gele mandje. Het engeltje zat niet 
aan de kant van Atlantis, vele scho-
ten ketsten af op de mand. Een kor-
te kans onder de korf van Goof van
Straaten en een afstandschot van 
Sophia van de Horst was slechts 
een opleving. LUNO was op dat 
moment de betere ploeg. Het speel-
de onbevangen, was feller en scoor-
de vervolgens de 2-4 en 2-5. Atlan-
tis wankelde. Timo Jongeling bracht 
weer even hoop, maar LUNO ant-
woordde direct en bracht de mar-
ge weer op drie doelpunten. Jeroen 
Korver dolde zijn tegenstander en 
maakte de 4-6. Met nog een minuut 
op de klok schoot Timo Jongerling, 
tot grote hilariteit van het publiek, 
van enorme afstand de bal door de 
korf hetgeen een magere 5-6 rust-
stand opleverde.

Berusting
Er heerste een soort berusting in de 
kleedkamer. Coaches Marijke Pauw 
en Arie Zaal wilden in de tweede 

helft meer bezieling, beleving en 
meer felheid zien. Het vertoonde 
spel was te voorspelbaar.
De altijd zeer sterk onder de korf 
spelende Megan van Aken scoor-
de de gelijkmaker, wat tevens het 
100e doelpunt was van Atlantis de-
ze competitie.
Het lek leek boven toen Jeroen de 
stand naar 8-6 tilde, maar de Lin-
schotenaren gaven zich niet ge-
wonnen en kwam weer naastzij. Op-
nieuw kwam Atlantis op voorsprong. 
Jeroen rondde een prachtige door-
loopbal af en het word eentonig, 
maar ook LUNO wist te scoren.
Sharon Moen had eindelijk haar vi-
zier op scherp staan en kogelde van 
afstand en via de vrije bal de stand  
naar 11-9. Een mooi voorbeeld doet 
goed volgen, dacht Cynthia Sas-
sen en ook zij knalde twee doelpun-
ten door de mand: 13-9. LUNO was 
murw gespeeld. Het kon lang aan-
klampen, maar het ervaren Atlantis 
wist op tijd het tij te keren. Een vrije 
bal van Sharon  betekende de 14-9 
alvorens LUNO via de stip de eind-
stand bepaalde op 14-10.
Een zwaar bevochten, maar welver-
diende zege voor het door Van Dam
Bedrijfsdiensten gesponsorde team. 
Met nog vijf wedstrijden te gaan 
blijft Atlantis soeverein aan kop.
Zaterdag 22 januari gaat het team 
op reis naar Den Haag alwaar ALO 
de tegenstander zal zijn.
Maar eerst zal de ploeg op vrijdag-
avond acte de présence geven op 
het sportgala van 2010 waar het als 
genomineerde in afwachting zal zijn 
van de bekendmaking van de sport-
ploeg van het jaar.

Spelers Atlantis 1 doen 
eindelijk goede zaken
Mijdrecht - Het gesponsorde team 
van de Rabobank Atlantis 1 doet 
thuis eindelijk goede zaken tegen 
de koploper. Dit was de eerste wed-
strijd van de returnwedstrijden. In 
de uitwedstrijd bij DKV werd er nipt 
verloren met een punt verschil. At-
lantis was gebrand om de eerste 
punten van het seizoen te behalen.
Deze punten zijn hard nodig om 
te kunnen blijven handhaven in de 
derde klasse. Uiteindelijk werd de 
wedstrijd bepaald in de laatste paar 
minuten in het voordeel voor Atlan-
tis en werd er gewonnen met 16-15.
Eindelijk kon Atlantis deze week in 
dezelfde opstelling starten. In de 
laatste paar wedstrijden was dit wel 
anders geweest. Nadat beide teams 
waren voorgesteld aan het publiek 
mocht Luuk Gortenmulder de bal 
uitnemen voor Atlantis. De sponsor-
bal werd geleverd door BOS stof-
feerderij uit Bovenkerk.
Het was DKV dat scherper begon 
aan de wedstrijd en hierdoor met-
een een 0-2 voorsprong pakte. At-
lantis kon meteen daarna antwoor-
den met een afstandsschot van Ber-
ry de Jong. DKV zou uiteindelijk uit-
lopen naar een 4-8 voorsprong. Er 
werd door beide teams veel strijd 
geleverd voor iedere bal.
Atlantis bleef zich steeds terug-
knokken om het gat niet groter te 
laten worden dan vier. 7-9 was de 
stand twee minuten voor rust. DKV 
maakte er echter nog 7-10 van. At-
lantis kon toch nog terugkomen tot 
8-10 als ruststand.

Duidelijk
In de rust werd er door Mark van 

den Brink duidelijk gezegd dat de 
aangeef van DKV meer eruit ge-
haald moest worden.
Hierdoor zouden ze minder ge-
vaarlijk kunnen worden in de aan-
val. Dit pakte goed uit. In de twee-
de helft zouden er veel minder doel-
punten vallen aan de kant van DKV.  
Het leek erop dat tien minuten na 
rust de koppies heel even bleven 
hangen. Gelukkig pakte iedereen 
de draad op om te blijven knok-
ken voor de punten. Met nog een 
kwartier te spelen was de achter-
stand nog maar twee punten bij een 
stand van 11-13. Het was DKV dat 
nog een keer kon uitlopen naar een 
voorsprong van 11-14. Met nog tien 
minuten te spelen werd de wedstrijd 
steeds spannender.
Met een strafworp voor Mark en 
twee mooie afstandsschoten stond 
Atlantis eindelijk gelijk met DKV, na 
de hele wedstrijd achter gestaan te 
hebben.
Atlantis drukte meteen door met 
nog twee schoten van Jelmer en 
Janneke.
Hierdoor stond Atlantis twee punten 
voor op DKV. Er was nog een mi-
nuut te spelen en DKV had als laat-
ste nog een antwoord met een kor-
te kans. Eindelijk kon Atlantis terug-
kijken op een goede wedstrijd, waar 
vol strijd geleverd werd voor iede-
re kans.

Volgende week mag Atlantis uit 
aantreden tegen KIOS. Atlantis 
hoopt deze lijn vol te kunnen hou-
den en verder te gaan werken om 
meer punten te gaan halen in de-
ze klasse.

Argon in een rommelige 
wedstrijd naar de winst
Mijdrecht - Tegen Dos Holland 
Stichtse Boys Combinatie uit Utrecht 
heeft Argon in een matige en rom-
melige wedstrijd toch de punten in 
huis weten te houden. Na een blik-
semstart viel al na drie minuten het 
eerste doelpunt, pas een kwartier 
voor tijd kon Argon met een tweede 
doelpunt de zege veilig stellen.
Al na drie minuten stond het eer-
ste doelpunt op het scorebord, een 
vrije trap van Stefan Tichelaar van-
af rechts werd door Youri van Adri-
chem diagonaal en onhoudbaar 
voor doelman Jeroen van Beek van 
DHSC ingekopt, 1-0. Pas na een half 
uur liet Argon weer van zich spre-
ken, Lesley Groenen probeerde een 
lob maar de doelman liet zich nu 
niet verrassen en even later toen Ar-
gon weer een vrije trap kreeg toege-
kend was de keeper ook attent toen 
Van Adrichem weer kon inkoppen. 
De tegenstander bleek over een 
geroutineerde ploeg te beschik-
ken maar kon evenals Argon deze 
wedstrijd niet imponeren. Veel bles-
surebehandelingen en overtredin-
gen maakten de wedstrijd erg rom-
melig en de Utrechters die met en-
kele hoekschoppen even gevaar-
lijk waren konden aanvallend geen 
vuist maken. De tweede helft was 

Argon iets sterker maar een tegen-
aanval van DHSC had bijna succes, 
Tonny Barberio kwam van dichtbij in 
een goede schietkans maar zag Ar-
gondoelman Bas van Moort met en 
prachtige reflex redding brengen. 
Even later werd een schot van Wou-
ter Winters geblokt. Met nog twin-
tig minuten op de klok maakte een 
net ingekomen speler van DHSC na 
een langdurige blessure weer z’n 
opwachting, echter van korte duur 
want scheidsrechter Bax moest de 
speler de rode kaart tonen na reac-
tie op een overtreding. Met tien te-
genstanders kon Argon acht minu-
ten later wel het net vinden, Rudi 
Zaal profiteerde van een fout in de 
Utrechtse verdediging en kon vrij-
staand voor de 2-0 zorgen. Daar-
na brak de tegenstand bij DHSC en 
kreeg Argon een handvol 100% pro-
cent kansen maar de poging van 
Jimmy van Veen ging naast, dat-
zelfde lot onderging een kopbal van 
Remco von Lindheim, Wouter Win-
ters mikte te hoog en Lesley Groe-
nen schoot over en naast. Wel een 
verdiende overwinning voor Argon, 
echter de glans ontbrak deze mid-
dag.
Zaterdag gaat Argon op bezoek bij 
FC Hilversum.

Jongens Galatasaray zijn 
Mijdrechts nummer één!
Mijdrecht – Afgelopen zaterdag 
speelde Galatasaray zijn laatste en 
eerste wedstrijd van 2011.
De najaarscompetitie trapte af op 5 
september 2010, de jongens waren 
toen nog wat onwennig met elkaar 
maar er werd al meteen een mooie 
winst geboekt. Naarmate het sei-
zoen vorderde groeiden de jongens 
en de gezelligheid en ontstond er 
een zeer leuk team. Na zeven com-
petitiewedstrijd nam Galatasaray 
met maar liefst 76 doelpunten een 
mooie derde plek in op de lijst. De-
ze plek gaf recht op een plekje in 
de play-off.

Play-off
De eerste wedstrijd was tegen de 
Glasgow Rangers, een team dat in-
compleet aan de wedstrijd begon, 
maar waarin Galatasaray liet zien 
dat sportiviteit boven winst gaat 
en spelers bij de tegenstander liet 
meespelen, helaas zorgde dit wel 
voor het eerste verlies.
De tweede wedstrijd bracht Ander-
lecht als tegenstander, zij hadden 
de jongens in de competitie al we-
ten te verslaan. Dus tijd voor revan-

che. En ravanche werd er genomen 
er werd met 7-1 gewonnen. 

FC Porto
De laatste wedstrijd tegen FC Porto 
liet lang op zich wachten, maar uit-
eindelijk was het zaterdag dan toch 
zo ver. 
De eerste helft was erg spannend, 
zij wisten drie keer de paal en twee 
keer de lat te raken, zij daarentegen 
wisten wel een keer te scoren. De 
tweede helft opende Porto sterk en 
kwam op een 2-0 stand, maar Mi-
lan wist het eerste doelpunt te ma-
ken, de tweede helft eindigde in een 
3-1 stand.
De laatste en beslissende helft brak 
aan en de jongens zetten alles op al-
les. Het doel van Porto werd gevon-
den door Rody en Niek. Pablo zorg-
de achterin voor het nodige opruim 
werk en Jonamaakte het ze overal 
lastig. Porto werd bang en met een 
keeper spelen, helaas moesten ze 
toch hun meerdere erkennen.
Na de wedstrijd was er voor ieder-
een een beker en snoep. Klasse! 
Goed gedaan, jullie zijn onze num-
mer één.

Nooit Gedachters strijden 
mee om de AIJC bokaal

De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dagochten werd er op de Amster-
damse Jaap Edenbaan gestreden 
om de Amsterdamse IJsclub Bo-
kaal. Dit is een wedstrijd die wordt 
gesponsord door de Amsterdam-
se IJslcub en waar pupillen A en 
junioren C1 voor kunnen worden 
uitgenodigd (12-14 jaar). Van IJs-
club Nooit Gedacht waren Katrien 
Oosterom, Lotte Elfferich, Bart van 
Schaik, Koen de Best en Dennis 
Bunschoten uitgenodigd. Voor de 
lange baanwedstrijd moest een 500 
en 300 meter worden gereden.
Daarna was er nog een marathon 
over 8 respectievelijk 10 ronden. De 
jeugd van Nooit Gedacht werd ge-
coached door Hans de Best. Hans 
is een bekende verschijning op de 
Jaap Eden baan. Je ziet hem als va-
der bij het aanmoedigen van zijn 
zoons, als coach zoals deze zondag-
ochtend, als jurylid in de toren of als 
hulpstarter. 
Katrien verscheen als eerste aan de 
start. Zij reed een degelijke 300 en 
500 meter en werd daarmee 10e in 
het eindklassement. Lotte was van 
plan om te strijden om de eerste 
plek. In een spannende race op de 
500 meter moest zij in Myrte San-
du van HCA haar meerdere erken-
nen. Op de 300 meter werd zij eer-
ste met een verschil van 0.01 secon-
de. In het eindklassement werd zij 
tweede en mocht een mooie beker 
mee naar huis nemen. Bij de heren 

junioren C kwam Nooit Gedacht met 
3 rijders aan de start. 

Moeilijk
Bart reed net als Katrien een de-
gelijke 300 en 500 meter. Daarna 
was Koen aan de beurt. Hij deed 
goed mee met de rest van de rij-
ders. In deze categorie doet echter 
ook een aantal selectierijders mee. 
Dat maakt het voor Koen wel extra 
moeilijk om in de prijzen te vallen. 
Gelukkig kon hij nog wel een be-
ker mee naar huis nemen. Als laat-
ste kwam Dennis aan de start. Met 
een heel goede 500 meter stond hij 
tweede in het klassement. Hij be-
gon zijn 300 meter heel goed. Den-
nis wist ook dat hij wat goed moest 
maken op zijn tegenstander. He-
laas is hij op het laatste rechte eind 
gevallen en kwam hij niet meer in 
aanmerking voor de prijzen. Hierna 
werd nog een marathon gereden. 
Lotte ging voortvarend van start en 
nadat zij een paar ronde op kop had 
gereden werd zij gepasseerd. Na 
het uitrijden van de 8ste ronde werd 
zij met grote voorsprong op het pe-
loton heel mooi tweede. Dennis kon 
na zijn val helaas niet meer deelne-
men aan de marathon. Koen deed 
heel goed mee. Hij heeft een aan-
tal ronden op kop gereden en werd 
uiteindelijk 6e in het klassement. Al 
met al dus een goed resultaat van 
deze jonge talentvolle schaatsers 
van IJsclub Nooit Gedacht.



Vinkeveen - Tijdens het jubile-
umweekend heeft De Vinken in de 
thuiswedstrijd tegen KIOS bijzonder 
veel moeite gehad om de punten in 
huis te houden. De bezoekers uit 
Nieuw-Vennep bleven de hele wed-
strijd dichtbij en vooral in de tweede 
helft wist KIOS het de Vinkeveense 
feestvierders bijzonder lastig te ma-
ken. 

Arie en Bente
Voorzitter Henk Kroon had afgelo-
pen zaterdag iets meer tijd nodig 
om alles aan te kondigen. Na het 
voorstellen van de beide teams, de 
pupillen van de week Bente Claas-
sen en Arie Verweij en verzorg-
ster Ria Kamminga en trainer Fred 
Straatman, werd een speciaal jubi-
leumsupportdoek onthuld. Op initi-
atief van kunstenares Ingrid Hage-
naars is een zes bij vier meter groot 
supportersdoek gemaakt in het ka-
der van het vijftigjarig jubileum van 
de Vinkeveense korfbalclub. Dit 
door vele leden ingekleurde kunst-
werk zal vanaf nu de thuisspelen-
de teams tot extra steun zijn in hun 
sportieve dadendrang.

Stroeve start
Straatman kon gewoon gebruik 
maken van zijn basisacht: Helene 
Kroon en Mariska Meulstee samen 
met Peter Koeleman en Peter Kooij-
man in de aanval. Charita Hazeleger, 
Joyce Kroon, Kelvin Hoogeboom en 
Ruud Oussoren in de verdediging.
Waar de Vinkenaanval vaak di-
rect het initiatief weet te nemen en 
de verdediging van de tegenpar-
tij volop onder druk weet te zetten, 
kwamen de jubilarissen deze keer 
slechts moeizaam van start. Pas in 
de vierde minuut werd er gescoord. 
Uit een vrije bal pakte KIOS de voor-
sprong. De Vinken moest eerst nog 
vanaf de strafworpstip missen voor-
aleer Peter Kooijman met een snel-
le wegtrekker de stand weer gelijk 
kon trekken. Rudy Oussoren ver-
schalkte vervolgens zijn tegenstan-
der op slinkse wijze, maar een af-
standstreffer van KIOS nivelleerde 
weer: 2-2. 
Pas op dat moment kwam er wat 
meer daadkracht in het Vinke-
veense spel. Helene Kroon en Peter 
Kooijman konden van afstand fraai 
scoren en nadat Charita Hazeleger 
de strafworp verzilverde, die Joyce 
Kroon bij haar overigens al doeltref-
fende doorloopbal meekreeg, was 
het eerste gaatje geslagen. 
Na een Vennepse tegentreffer kon-
den Mariska Meulstee en Chari-
ta Hazeleger opnieuw de marge op 
drie brengen: 7-4. Toch kon KIOS 
weer aanhaken. De veelvuldig af-
fluitende scheidsrechter kende de 
bezoekers heel frequent de nodige 
vrije ballen toe, waardoor ook de 7-5 
op het scorebord kwam. 
Pas in de drieëntwintigste minuut 
mocht ook De Vinken een vrije bal 
nemen. Mariska Meulstee wist hier 

goed raad mee. Een strafworp van 
KIOS en een belangrijke treffer van 
Kelvin Hoogeboom vlak voor rust 
lieten De Vinken redelijk gerust de 
kleedkamers opzoeken: 9-6 tussen-
stand.

Snijdende spanning
In de tweede helft was het armoe 
troef. Natuurlijk had de thuisploeg 
een jubileumgala in de benen. Maar 
dat mocht eigenlijk geen excuus zijn 
voor het ontbreken van spektakel. 
En ja, de scheidsrechter blies het 
spel veelvuldig dood, maar ook De 
Vinken zelf was niet bij machte om 
het tij te keren. Ruim een kwartier 
stond de Vinkenaanval droog. 
Intussen was KIOS volledig terug in 
de strijd: 9-8. Met haar derde treffer, 
opnieuw uit een vrije bal, wees Ma-
riska Meulstee haar team de juiste 
richting. Het was niet voldoende. KI-
OS scoorde eveneens. Een benutte 
vrije bal van Rudy Oussoren werd 
ook direct beantwoord, zodat de be-
zoekers direct in de nek van De Vin-
ken bleven hijgen: 11-10. 

De laatste tien minuten waren ze-
nuwslopend. De Vinken verdedig-
de behoorlijk, maar aanvallend kon 
men slechts moeilijk een vuist ma-
ken. Vijf minuten voor tijd leek Ma-
riska Meulstee de wedstrijd te be-
slissen. Maar opnieuw mocht KIOS 
vanaf de stip de stand draaglijker 
maken. De uiteindelijke 12-11 lever-
de nog een aantal bijzonder span-
nende minuten op, maar deze stand 
bleek toch ook voldoende voor de 
volle wedstrijdwinst, waardoor De 
Vinken in de top van de derde klas-
se G bovenin blijft staan.

Komende zaterdag gaat De Vinken 
op bezoek in Weesp bij het onder-
aanstaande Argus. Sportwedstrij-
den zijn echter nooit voorspelbaar, 
dat blijkt wel uit het feit dat Argus 
intussen gewonnen heeft van At-
lantis, dat op haar beurt een ze-
ge boekte op het mede bovenaan-
staande DKV. En dat maakt korfbal-
competities zo leuk.
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Veelbelovende start van 
lijstaanvoerder Atalante D2
Vinkeveen - Maandag 10 janua-
ri speelden de dames van Atalante 
D2 hun eerste wedstrijd in het nieu-
we jaar na een rust van een maand. 
De Vinkeveense dames gesponsord 
door Haaxman Lichtreclame staan 
vrij riant bovenaan maar hadden in 
december toch een punt laten lig-
gen tegen middenmoter SAS D2 uit 
Uithoorn. Ervoor, op 3 december was 
echter een duidelijke en belangrijke 
4-0 winst gespeeld tegen runner-up 
Roda uit Amstelveen, dat was een 
leuke sportieve wedstrijd met nutti-
ge punten. De eerste tegenstander 
in het nieuwe jaar was de nummer 
7 Spaarnestad D6 uit Haarlem. Vol-
gens uitgekiend spelersschema wa-
ren 7 speelsters paraat, inclusief in-
valler Ingeborg Verweij. 

Het was niet de allerbeste wed-
strijd en het duurde even voordat de 
ploeg op stoom kwam. Toch werd de 
eerste set ruim geboekt met 16-25. 

Omdat er ruim meer middenaanval-
lers waren dan buitenaanvallers was 
het hier en daar wat aanpassen op 
ongebruikelijke posities, ook in de 
verdediging.
Maar de instelling van dames twee 
is flexibel dit seizoen en set 2 en 3 
werden ook zonder al te veel pro-
blemen gepakt (20-25 en 15-25). De 
vierde set gaf toch wat meer strijd 
en het had niet veel gescheeld of 
het had anders uitgepakt dan de 

24-26. Met deze 4-0 verstevigt de 
Haaxman ploeg haar positie boven-
aan en staat met 8 punten los van 
de nummer 2. 

Dinsdag 11 januari was een voltalli-
ge equipe van 9 dames van de par-
tij bij een oefenpartij tegen SAS D1 
in Uithoorn. De eerste ploeg uit Uit-
hoorn speelt een klasse hoger maar 
verkeert in de onderste regionen 
en zij wilden een potje sparren om 
weer in een opgaand ritme te ko-
men. De Vinkeveense dames wa-
ren van meet af aan goed op dreef 
en hoewel de getallen op het tel-
bord in het begin gelijk op omdraai-
den was een soepel en onbevangen 
spel te zien dat resulteerde in een 
eerste setwinst. Hoogtepunt was 
wel de show-off smash van Mar-
jan Blenk die harder dan hard een 
set-up van de tegenstander terug 
jetste (wow!). Het vervolg ging ook 
goed zodat diverse spannende aan-
valscombinaties uitgeprobeerd kon-
den worden. De diepe service van 
de Uithoorn dames leek even lastig 
te verwerken maar al ras kwam het 
ritme terug en werd ook de tweede 
set gepakt. De derde set liet niet al 
te veel spannende rally’s meer zien 
en vrij snel was de 3-0 winst ge-
maakt. Al met al een veel beloven-
de start van de tweede helft voor de 
tweede ploeg van Atalante. Vrijdag 
treedt het team aan tegen de num-
mer 7 Oradi D1 uit Aalsmeer.

Koploper maatje te groot 
voor Atalante D3 team
Vinkeveen - De Creavorm ploeg 
reisde op maandag 10 januari met 
een complete ploeg af naar Amstel-
veen voor een treffen met de kop-
loper Martinus 2. De Vinkeveense 
ploeg stond tweede met 6 punten 
achter op de lijstaanvoerder, maar 
dan wel met een wedstrijd minder 
gespeeld. Atalante D5 (3e) had in 
hun eerste wedstrijd al een set van 
de Amstelveense dames kunnen 
pakken. De groengele dames waren 
gespannen want een winst zou toch 
de kansen vergroten op een plekje 
omhoog. 
De eerste set begon ietwat geladen. 
Daar waar de tegenstanders in de 
regel voor een groot deel worden 
weg geserveerd door mooie strak-
ke harde ballen, werden nu veel te 
veel servicefouten gemaakt. Verder 
was de Amstelveense ploeg duide-
lijk een maatje beter dan de mees-
te tegenpartijen die doorgaans vrij 
makkelijk gewonnen wordt. Maar 
na een achterstand kwam de Vin-
keveense ploeg echter op dreef, de 
spirit werd gevonden. Met flink ka-
baal spoorden de dames elkaar aan, 
vooral Denise van der Laan zat in 
een pittige wave. Er werd hard ge-
werkt en bij vlagen steeg het team 
boven eigen kunnen uit. Al met al 
werd de eerste set met een klein 
verschil verloren met 25-22. 
Martinus was wel onder de indruk 
van de fanatieke opleving en liet 

in set twee gelijksoortige onzeke-
re steekjes vallen. Bij de Vinkeveen-
se ploeg werden mooie rally’s afge-
wisseld met mindere delen met veel 
persoonlijke foutjes. Bij vlagen liep 
het echt als een trein en met na-
me Nivja Bartman vond steeds be-
ter haar draai op het midden, tot wel 
een grandioos hoogtepunt met een 
professioneel killing blok. De ploeg 
uit Amstelveen hield het hoofd ech-
ter koel en wist vooral met hun ook 
niet verkeerde service aardige reek-
sen te maken, waar de Creavorm 
verdediging grote moeite mee had. 
Eindstand 25-20. 

Ook set drie liet ondanks wat mis-
verstanden een mooie start zien 
maar zakte later toch weer in en 
Martinus pakte haar kans: 25-14. 
Nog een laatste poging werd ge-
daan in de laatste set waarin vooral 
Tanja van Eijk flink wat punten pak-
te met zeer slimme ballen net ach-
ter het blok en ook flexibele aanval-
len van verschillende posities. Het 
beste kruid was echter verscho-
ten en het laatste bedrijf ging weg 
met 25-18. Toch wel een teleurstel-
ling voor de ploeg van trainer/coach 
Frans Roos maar het (overwegend) 
jonge team gaat er alles aan doen 
om zich te revancheren in de twee-
de ronde, zowel D3 als poulegenoot 
D5 krijgt deze koploper nog op be-
zoek in Vinkeveen.

Acht punten in twee wed-
strijden voor Atalante D1

Vinkeveen - Het eerste damesteam 
van Atalante kwam afgelopen week 
tweemaal in actie. Donderdag pak-
te het door Krijn Verbruggen & Zn 
en Haaxman Lichtreclame gespon-
sorde team een nipte 3-2 winst van 
de nummer 10 Nederhorst D1. Za-
terdag was de tweede wedstrijd te-
gen Armixtos uit Amsterdam op-
nieuw zonder coach Sjaak Immer-
zeel en de aan haar arm gebles-
seerde Loes Kuijper. Met de 3 pun-
ten van de donderdagavond nog in 
het geheugen en 1 speelster meer 
moest er geprobeerd worden tegen-
stand aan de nummer 2 te bieden. 
Volgens de prognose van de NeVo-
Bo zou de uitslag in het voordeel 
van Armixtos gaan uitvallen, maar 
daar wilden de geelgroene dames 
toch wel een stokje voor steken. 
Geblesseerde Nancy Schockman 
was gelegenheidscoach, Jana Chat-
rnuchova en Mirjam van der Stra-
te startten op de buitenkant. Suzan 
Heijne op diagonaal, Marleen Son-
dermeijer en Daniëlle van der Horst 
op het midden. Irma Schouten als 
spelverdeelster en Nancy en Ca-
rin van Kouwen respectievelijk als 
coach en reservespeelsters. 
Vanaf het begin liep alles lekker bij 
de Haaxman/Verbruggen dames. 
Passes soms zelfs iets te scherp, 
maar iedereen was goed bij de les. 
Vooral het achter de aanval zitten, 

de blokkering en de verdediging lie-
pen goed. Aanvallend kon er lekker 
gescoord worden door wisselen-
de plaatsballen en harde aanvallen. 
In voorgaande wedstrijden was een 
achterstand vaak niet meer in te ha-
len, maar dat was afgelopen zater-
dag zeker niet het geval. Door mooie 
serviceseries, super passes, variëren 
in de spelverdeling en het daardoor 
goed kunnen bedienen van de aan-
valsters werden de 1e drie sets met 
18-25, 22-25 en 21-25 gewonnen. 
Coach Nancy wist op de juiste mo-
menten ook de juiste speelsters te 
wisselen of een time-out te nemen. 
De 4e set ging vanaf het begin gelijk 
op. Even dachten de Armixtos da-
mes dat ze de set in de pocket had-
den, maar de Vinkeveense dames 
gaven dit keer niet op. Een touché 
bal van Daniëlle op 24-23 werd door 
de scheidsrechter niet gezien. Dat 
gaf de gelegenheid de set binnen 
te slepen. Uiteindelijk werd er door 
een aantal goede services en blok-
keringen de set met 25-27 binnen-
gehaald. 5 punten erbij en een te-
genstander die niet blij was, zij zak-
ten naar een derde plek. De Haax-
man/Verbruggen dames zijn geste-
gen op de ranglijst naar een zes-
de plek. Vrijdag spelen de dames 
een interessante wedstrijd tegen 
de nummer 7 Gemini uit Hilversum, 
21:00 uur in De Boei.  

Korfballers van De Vinken 
winnen in de eerste helft

In de prijzen gevallen bij 
Spel en Sport 55 Plus
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond werd de traditionele 
nieuwjaarsreceptie van de gemeen-
te De Ronde Venen gehouden.
Dit jaar was Sociaal cultureel cen-
trum De Boei in Vinkeveen aan de 
beurt om als gastheer op te treden. 
In de sporthal en feestzaal was er 
genoeg ruimte, zodat vele clubjes 
en verenigingen zich konden pre-
senteren in de kramenmarkt. Het 
thema ‘kennismaking met de nieu-
we gemeente’ was zeer geschikt en 
toepasselijk. 
Natuurlijk kon Stichting Spel en 
Sport 55 Plus niet ontbreken. Zij 
heeft zich als doel gesteld, zoveel 
mogelijk senioren uit De Ronde Ve-
nen aan het bewegen te krijgen. Dat 
is niet alleen goed voor lijf en leden, 
maar ook goed voor het leggen van 
contacten met leeftijdsgenoten. De 
slogan van die avond was: zit niet op 
je krent, als je 55 bent. 

Aandacht
Om wat extra aandacht te trekken 
in de stand, had men die avond bij 
Spel en Sport 55 Plus een testje in-
schattingsvermogen bedacht. Er 
hing een groot net met ballen en 
men kon het aantal ballen schat-
ten. Onder diegene met het juis-
te aantal, zou een cadeaubon van 
duosport verloot worden. Dat bleek 
nog niet zo gemakkelijk, want het 
net was gevuld met verschillende 
grootte ballen: volleyballen, hand-
ballen, tennisballen. Uiteindelijk had 
maar één persoon het meeste balin-
zicht en het juiste aantal ingevuld en 
dat was mevrouw J. Lustig uit Wilnis.  
De volgende middag heeft de voor-
zitter van Spel en Sport 55 Plus, me-
vrouw Jos Kooijman, de prijswinna-
res verrast met de cadeaubon. 
Meer informatie over Stichting Spel 
en Sport 55 Plus kunt u vinden op de 
website: www.spelensport55plus.nl

Puppytraining van start bij 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
van zeven tot en met negen jaar.
Het doel van de puppytraining is het 
aanleggen van een basis voor het 
tennisspel. Met name gaat het om 
het trainen van de balvaardigheid 
door oefeningen als vangen, stuite-
ren, gooien en goed kijken naar de 
bal.
De lessen beginnen in de week van 
14 februari 2010. De laatste les (in 
de week van 21 maart) wordt fees-

telijk afgesloten met het behalen 
van het balvaardigheidsdiploma.

Om mee te kunnen doen aan de 
puppytraining, hoeven de kinde-
ren geen lid te zijn van Tennisver-
eniging Wilnis. Voor slechts 25,- eu-
ro kan uw kind deelnemen aan deze 
vijf speciale lessen.

Wilt u meer informatie of uw kind 
opgeven? Dan kunt u contact opne-
men met 
Saskia van Loon 0297-273433/ sas-
kiavanloon@gmail.com

Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 21 
januari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Café 
de Merel aan Arkenpark MUR 43 in 
Vinkeveen, tel. 0297-263562.
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn, omdat uiterlijk om 20.15 gestart 
wordt met kaarten, dit op dringend 
verzoek van de spelers. Er worden 
viermaal zestien giffies gespeeld, de 
punten worden bij elkaar opgeteld, 
en de winnaar of winnares is be-

kend. Ook is er op deze avond een 
grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeelde 
prijsklaverjasavond op vrijdag: 
1 Martien de Kuijer  7938 punten 
2 Evert Berkelaar  7234 punten
3 Henk van Breda  7152 punten
4 Frans Bierstekers  7062 punten
5 Dirk van Nieuwkerk 6978 punten

De poedelprijs was deze avond voor  
Sonja v.d.Waa met 4785 punten.

Klaverjasclub 
Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag ge-
speelde competitieavond gaf men 
elkaar weinig toe, zodoende werd 
er niet hoog gekaart. Alleen Cor de 
Haan wist nog boven de 5000 pun-
ten te komen. 
Uitslag: 
1 Cor de Haan 5033 pnt.

2. Herman Mulckhuijse 4902 ptn. 
3. Rob van Achterbergh 4706 ptn. 
4. Bep Schakenbos 4696 pnt. 
5. Frans Bierstekers 4655 pnt. 
An van der Meer ging met de troost-
prijs naar huis. Na tien speelavon-
den staat Martien de Kuijer aan kop 
met 49544 punten, tweede Frans 
Bierstekers met 46775 punten. der-
de Herman Mulckhuijse met 45627 
punten. De meeste marsen 17 zijn 
gespeeld door Ferry Verbraak.
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Nieuwe Koppeldriebanden 
kampioenen De Hoef
Regio - Na een spannende fina-
le mogen zij Theo en Bart zich de 
nieuwe Driebanden koppelkampi-
oenen van De Hoef 2011 noemen. 
In een strijd die gedurende de he-
le partij alle spelers de mogelijkhe-
den hebben gegeven om de titel in 
de wacht te slepen waren het Theo 
en Bart die vandaag de zenuwen het 
beste onder controle hadden .
Bert en Paul moesten in deze twee 
hun meerdere erkennen.

Voordat Theo en Bart een kans kre-
gen voor de finale te spelen moes-
ten zij eerst  proberen Plat Voorn en 
Alex v/d Hulst weg zien te spelen 
wat een slopende bezigheid is ge-
weest tot twee maal toe werd er re-
mise gespeeld waarna in een ver-
korte partij Theo en Bart zich van dit 

wel zeer vasthoudende Koppel wis-
ten te ontdoen.
De derde plaats  ging dan ook ver-
dient naar het koppel Plat Voorn en 
Alex v/d Hulst die de heren van de 
Paddestoel  Robert Daalhuizen en 
Jim van Zwieten  op de vierde plaats 
wisten te zetten.
Het koppel Johan Loman ,Jan van 
Veen en Hen v/t Hul,Hans Mur wis-
ten beslag te leggen op een gedeel-
de 5e plaats. Jhon v Dam en Do v 
Doorn moesten met een 7e plaats 
genoegen nemen.
Voor de overige plaatsen waren ge-
zamenlijk 5 koppels  met twee pun-
ten. De rij werd gesloten met de 
koppels  Nico de Boer,Piet Slinger-
land en Cock Verver,Pim de jager die 
ondanks hun goede spel geen partij 
op hun naam wisten te krijgen.

Dames De Ham te sterk 
voor De Amstel
Regio - Zaterdagavond speelden 
de dames van De Amstel in Wor-
merveer tegen De Ham. Hoewel de 
dames zich fel verdedigden werd 
het toch 8 – 1 voor de thuisploeg.
De thuisploeg veroverde bij het be-
gin van het eerste kwart nipt de 
bal en trok meteen ten aanval. De-
ze werd afgeslagen en Rianne nam 
hem over. Zij kreeg ene vrije worp 
mee en passte op Dewi. Die schoot 
op doel, maar nummer 7 van de 
thuisploeg kreeg er een hand tus-
sen. Hilde onderschepte een aan-
val van De Ham en speelde terug 
op Colette. Dewi verloor de bal en 
nummer 9 van De Ham schoot van 
afstand hard op doel. Colette lag 
echter paraat en stopte de bal. Zij 
gooide naar Ninke en via Rianne en 
Hilde kwam de bal bij Kate die een 
vrije worp mee kreeg. Zij speelde op 
Dewi die Ninke aanspeelde, maar 
die beging een aanvalsfout. De vol-
gende aanval begon met een vrije 
bal van Rianne op Ninke. Via Yvon-
ne V. kwam de bal terug bij Ninke en 
via Kate kwam de bal bij Hilde die 
een vrije worp meekreeg. Zij schoot 
in een keer op doel, maar lag binnen 
de zeven meter zodat er geen suc-
ces was. Na bijna drie minuten spe-
len maakte Dewi een zware over-
treding op nummer twee en moest 
naar de kant. 
Ook bij het tweede partje had de 
thuisploeg de bal. Hun aanval ein-
digde met een zware overtreding 
van Kate, die nu naar de kant moest. 
Ninke had problemen met nummer 
zes van De Ham, maar kwam er 
goed uit. Na ruim een minuut spe-
len moest Yvonne W. naar de kant, 
maar opnieuw profiteerde De Ham 
niet van het overtal. Na twee-en-
een-halve minuut moest Hilde voor 
straf naar de kant en nu profiteer-
de de thuisploeg wel: 4 – 0. Met nog 
ruim een minuut te spelen moest 
nummer zes van de gastvrouwen 
naar de kant. Een hard schot van 
nummer zes van De Ham ketste af 
op de lat, maar ook De Amstel zag 
een paar keer schoten op paal of 
lat eindigen. Een vrije worp van Hil-
de was voor de keeper van de thuis-
ploeg. Iris onderbrak een scherpe 
aanval van De Ham en ook Dewi 
voorkwam meer onheil. Ninke ver-
overde de bal bij het begin van het 
derde partje en De Amstel kon aan-
vallen. Daarbij waren Yvonne V. en 
Hilde betrokken. Dat was ook bij de 

volgende aanval het geval. Na ruim 
een minuut was een listig balle-
tje in de hoek van nummer 13 van 
De Ham te machtig voor Colette: 5 
– 0. Het spel bleef op en neer golven 
waarbij De Amstel meer in balbe-
zit was en De Ham met korte, snelle 
aanvallen probeerde te scoren. Met 
minder dan twee minuten te gaan 
bracht nummer twaalf van de thuis-
ploeg de stand op 6 -0. Een nieu-
we aanval van De Amstel met Co-
lette, Hilde, Rianne en Ninke eindig-
de bij Kate die een vrije worp mee-
kreeg. Die kwam bij Hilde, maar 
deze werd afgetroefd door num-
mer negen van de thuisploeg. Met 
iets meer dan een minuut te spelen 
ging Yvonne W. in de fout. Nummer 
twaalf van De Ham miste opnieuw 
de strafworp. Bij het laatste kwart 
had Ninke opnieuw de bal. Via Hil-
de en Yvonne V. kwam de bal bij 
Dewi die met een overtreding ge-
stopt werd. Een snelle aanval van 
de gastvrouwen bood nummer ze-
ven een schietkans, maar via Colet-
te en de lat ging de bal over. Hal-
verwege dit partje kreeg De Amstel 
een uitgespeelde kans toen Ninke 
door Hilde werd aangespeeld, maar 
de keeper van De Ham lag op haar 
plaats. Na bijna drie minuten moest 
nummer elf van de thuisploeg naar 
de kant, maar De Amstel kon op-
nieuw niet profiteren. Een vrije worp 
van Dewi eindigde op de paal. Met 
nog iets meer dan een minuut op 
de klok moest Kate voor straf op-
nieuw naar de kant en nu profiteer-
de De Ham wel: 7 – 0. Met nog drie-
kwart minuut te spelen kreeg Rian-
ne een strafworp tegen. Nummer 
twaalf van de thuisploeg probeer-
de het opnieuw, maar raakte nu de 
paal. De Amstel zette nog weer eens 
aan en een snelle aanval met Colet-
te en Rianne kwam bij Hilde die een 
halve minuut voor tijd met een ach-
terwaartse worp de eer redde: 7 – 
1. Nummer dertien van de gastvrou-
wen plukte een lange bal van Colet-
te uit de lucht en schoot meteen op 
doel: 8 – 1. Drie seconden voor tijd 
probeerde Hilde uit een vrije bal van 
afstand te scoren, maar haar schot 
ging over. Zo eindigde de wedstrijd 
in een 8 – 1 nederlaag.
Ondanks het verlies was coach El-
mer te spreken over de inzet van zijn 
dames, waarbij Dewi ondanks haar 
hoofdpijn (harde bal op haar hoofd) 
zich dapper geweerd had.

Echtpaar kampioenen van
Bowling Vereniging Mijdrecht
Mijdrecht - In bowling Mijdrecht 
werden afgelopen week de ver-
enigingskampioenschappen ge-
speeld van de Bowling Vereniging 
Mijdrecht.

Bij de dames werd Silvia van Baest 
de kampioene, terwijl bij de heren 
GeertJan van Baest met grote over-
macht de titel voor zich opeiste.

Een echtpaar dat beiden tegelijker-
tijd kampioen wordt komt niet zo 
vaak voor.

Na de voorronden op maandag en 
woensdag stonden beiden reeds 
aan kop.
Zowel bij de dubbels als de sin-
gle partijen staken ze met kop en 
schouders boven de anderen in 
klasse A van dames en heren uit. 
In de klassen B tot en met D werd 
hartstochtelijk gestreden voor de 
hoogste eer.

In de finale kreeg Silvia het nog 
moeilijk toen zij niet echt hoog 
scoorde en de nummer twee, Di-

Vrouw gewond
Vinkeveen - Een vrouw raak-
te op maandagavond 17 januari 
gewond toen zij met haar fiets in 
botsing kwam met een auto.
Rond 19.40 uur reed een 60-ja-
rige automobiliste uit Vinkeveen 
over de Herenweg en zij sloeg 
linksaf de Heulweg op. Daar-
bij zag zij een 79-jarige vrouw 

uit Vinkeveen over het hoofd, 
die net dezelfde kruising op wil-
de fietsen. De auto botste tegen 
de fiets, waardoor de fietsster 
ten val kwam. Zij werd met een 
lichte hoofdwond en een pijnlij-
ke heup per ambulance naar het 
AMC-ziekenhuis in Amsterdam 
gebracht.

Aanrijding met hond
Vinkeveen - Een jongen raakte 
op maandag 17 januari gewond 
na een aanrijding met een hond.
 Rond 23.00 uur reed een 17-ja-
rige jongen uit Mijdrecht met 
zijn scooter over de Provincia-
leweg N201. Plotseling liep een 
hond vanaf een erf de weg op. 

De jongen botste tegen de hond 
en kwam ten val. Daarbij liep hij 
vermoedelijk een breuk in zijn 
schouder op. Hij is naar het zie-
kenhuis gebracht. De hond had 
ogenschijnlijk geen verwondin-
gen aan het ongeval overgehou-
den.

Automobiliste
tegen boom

Wilnis- Een automobiliste raak-
te op maandagavond 17 januari 
gewond toen zij tegen een boom 
botste.
Rond 21.05 uur kreeg de politie 
de melding dat op de Ir. Ensche-
deweg een auto tegen een boom 
was gebotst. Ter plaatse trof-
fen zij de auto tegen een boom 
aan. De bestuurster, een 24-jari-
ge vrouw uit Kockengen, was op 
eigen kracht uit de auto gestapt 

en zat in een andere auto. Zij ver-
klaarde dat zij met een snelheid 
van ongeveer 80 à 90 km/u over 
de Provincialeweg N212 (Ir. En-
schedeweg) in de richting van 
Kockengen reed. Toen zij een ko-
nijn de weg op zag rennen, week 
zij uit, raakte in een slip en botste 
tegen de boom. De vrouw is met 
pijn in haar rug en zij per ambu-
lance naar het AMC-ziekenhuis 
in Amsterdam gebracht.

ana van de Meer op dreef raakte. 
Zij kwam op het eind net tekort en 
bleef steken op 3 punten achter Sil-
via. Bij de heren was GeertJan ge-
woon onaantastbaar en won heel 
regulier zijn titel.

De uitslagen:
Heren A: 1e en kampioen GeertJan 
van Baest, 2e Jaco Oussoren en 3e 
Alan Coltman.
Heren B: 1 Johan Kuijper, 2 Adrie de 
Blieck en 3 Frans Schulte
Heren C: 1 Paul Baarda, 2 Ab van 
Goor en 3 Theo Kooijman
Heren D: 1 Peter Oudshoorn, 2 Mar-
co Cobben en 3 Ramon van Goor
Dames A: 1e en kampioene Silvia 
van Baest, en 2 Diana van de Meer 
Joyce Mönch uitgevallen

Dames B: 1 Sharona van der Laan, 
2 Carla Rijkenberg en 3 Ella Postma
Dames C: 1 Mariska Berger, 2 Ma-
rina Verbruggen en 3 Erise vd Laan
Dames D: 1 Riet Mica, 2 Anne Groe-
neveld en 3 Corry Eikelenboom

In de nieuwe bowling een geslaagd 
verenigingskampioenschap voor de 
bowling vereniging Mijdrecht.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698




