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De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen organiseert dit jaar 
weer Sportverkiezingen. De verkie-
zingen vinden plaats op woens-
dagavond 22 februari aanstaande 
in De Meijert in Mijdrecht. Tijdens 
de avond, die geopend wordt door 
sportwethouder David Moolen-
burgh, wordt bekend wie tot sport-
man, -vrouw, -talent, -vrijwilliger 
en -team van het jaar zijn verko-
zen. Hebt u (een) lokale sporthel-
den? Stel hem, haar of een com-
pleet team kandidaat voor de ko-
mende sportverkiezingen!
Sportverkiezingen zijn bijna een tra-
ditie in de gemeente De Ronde Ve-
nen. Sinds 2007 is het een jaarlijks 
terugkerend sportevenement. Ook 
in tijden van financiële tegenwind 
wil de gemeente op gepaste wijze 
haar sporthelden eren. 

Kandidaten voordragen
Voordat het zover is, kan ieder-
een sporters of sportteams aan-
dragen voor de verschillende titels. 
Wellicht kent u op uw sportvereni-
ging of in uw buurt een sportieve-
ling die u eens in het zonnetje wilt 
zetten. Een buur, vriend of familie-
lid die uitblinkt in de sport? Draag 
hem of haar voor! Misschien wordt 
deze persoon (of deze ploeg) wel 
genomineerd. Alle genomineerden 
worden uitgenodigd voor de sport-
verkiezingen De Ronde Venen op 
woensdagavond 22 februari, waar 
de winnaar bekend wordt gemaakt.

Werkwijze
Wanneer alle voordrachten zijn ver-
zameld, worden de kandidaten en 
de teams in de verschillende cate-
gorieën met elkaar vergeleken. De 
jury stelt een top 3 samen en maakt 
die vervolgens bekend. Dit zijn de 
genomineerden voor de verschillen-
de titels. 

Criteria 
Om in aanmerking te komen voor 
de titel Sportman, Sportvrouw, 
Sporttalent of Sportploeg van het 
Jaar, moet aan een van de volgen-
de criteria worden voldaan: 

Sportman, sportvrouw
- Een goed resultaat gehaald op 

een kampioenschap op minimaal 
regionaal niveau.

- De sporter is een uniek voor-
beeld voor andere sporters. Hier-
bij wordt rekening gehouden met 
sociaal maatschappelijke facto-
ren en/of andere uniek makende 
factoren zoals aantal trainings-
uren, doorzettingsvermogen en 
trainingsintensiteit.

Sporttalent
- Dezelfde criteria als bovenstaand 

bij sportman en sportvrouw.
- Jonger dan 18 jaar op het mo-

ment van de prestatie.
- Een unieke of opmerkelijke pres-

tatie voor de leeftijd van het ta-
lent.

Sportteam
- Moet oorsprong (vereniging) 

Sporthelden gezocht voor 
sportverkiezingen

De Ronde Venen - Onlangs werd 
Stichting Vrienden van De Baat op-
gericht, een groep mensen die zich 
gaat inzetten om de financiën van 
Welzijnsorganisatie De Baat te on-
dersteunen. In deze tijd van bezui-
nigingen komen welzijnsactivitei-
ten op de tocht te staan, de Stich-
ting Vrienden van De Baat wil zich 

op alle mogelijke manieren inzetten 
om te zorgen dat De Baat het wel-
zijn in de gemeente kan blijven be-
vorderen. De Vrienden van de Baat 
gaat heel gericht te werk, vanuit de 
organisatie is een vraag en daarmee 
gaan de ‘Vrienden’ kijken of er in de 
gemeente een partner is te vinden 
die een helpende hand kan bieden. 

Dat kan zijn financieel, in natura of 
een dienst.  Eén van de pilot projec-
ten is het opzetten van een Buurtka-
mer voor Wilnis. 
De ‘Vrienden’ zijn op zoek naar een 
geschikte locatie, die moet vervol-
gens weer ingericht worden met 
tafels en stoelen en misschien een 
gasfornuis.

Boerenkoolstrandfuif groot succes!
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag luid-
de Scouting Jan van Speyk het jaar 
2012 in met de traditionele Boeren-
koolfuif. Dit jaar geen kou en winter-
pret, er werd boerenkool gegeten op 
het strand! De boerderij, het club-
huis van Scouting Jan van Speyk, 
was omgetoverd tot een echt strand, 
compleet met zand, palmbomen en 
zomerse muziek. Op dit strand aten 
de zomersgeklede scouts boeren-
kool met worst, jus en spekjes. Na 
het eten van deze Hollandse lekker-
nij gingen ze op reis naar tropische 
eilanden als Aruba, Bonaire, Ibiza en 
Hawaï om te bodyboarden, cocktails 
te shaken, beachvolleybal te spelen, 
een duin te beklimmen, kokosnoten 
te vangen, zandkastelen te bouwen 
en meer zomerse spelen te doen. 
Ook was er binnen een echt zwem-
bad gebouwd waar de scouts lek-
ker in konden dobberen. Zo is 2012 
voor Scouting Jan van Speyk erg 
goed begonnen: weer een jaar vol 
leuke acties, kampen en scouting-
avontuur.

- De kandidaat mag geen structu-
rele financiële vergoeding ont-
vangen voor de werkzaamheden. 
Een onkostenvergoeding (bij-
voorbeeld reiskosten) mag wel.

Zowel sportman, sportvrouw, sport-
talent als sportvrijwilliger wonen in 
gemeente De Ronde Venen of wo-
nen vanwege studie en/of trai-
ningsmogelijkheden (tijdelijk) bui-
ten De Ronde Venen, maar zijn wel 
aangesloten bij een sport of sport-
vereniging in de gemeente De Ron-
de Venen.

Uw voordracht
Wilt u personen of teams voordra-
gen, dan kunt u gebruikmaken van 
het aanmeldingsformulier op www.
derondevenen.nl. U kunt ook een 
e-mail sturen met daarin: de con-
tactgegevens van de persoon of het 
team dat u voordraagt, in het kort 
waarom u de kandidaat of het team 
voordraagt, en uw eigen contactge-
gevens. Voordrachten kunt u mailen 
naar Bas Bokkes van de gemeen-
te De Ronde Venen (b.bokkes@de-
rondevenen.nl). Ook kunt u bij hem 
terecht voor meer informatie (T. 
0297-291651). U kunt kandidaten 
voordragen tot en met maandag 30 
januari aanstaande.

Stichting Vrienden van 
De Baat opgericht

Mijdrecht/Vinkeveen - Wat bij Al-
bert Heijn is begonnen verspreidt 
zich als een olievlek. Voetbal- of 
korfbalplaatjes bij boodschappen. 
Bij diverse supermarkten zijn het 
de bekende voetballers uit de ere-
divisie, maar plaatselijke verenigin-
gen doen het nog beter. Deze week 
start de Jumbo supermarkt in Vin-
keveen. Zij geven sportplaatjes weg 
van hun eigen Vinkeveense korfbal-
vereniging De Vinken en van voet-
balvereniging sv Hertha. De komen-

de zes weken krijgt iedereen die 
voor minimaal 10 euro boodschap-
pen doet bij Jumbo een setje sport-
plaatjes van de club naar keuze. Het 
bijhorende album is ook bij Jumbo 
verkrijgbaar.

Mijdrecht
Ook winkelcentrum de Lindeboom 
blijft niet achter. Zij starten begin 
maart met de voetbalplaatjes ac-
tie in samenwerking met sv Ar-
gon. Het afgelopen weekend zijn al-

le spelers van de A tot en met de F 
en de selectie-elftallen van de zon-
dag, zaterdag, G-team en de dames 
op de foto’s gezet. Begin maart start 
de spaaractie. Bij aankoop van elke 
15 euro aan boodschappen bij een 
van de bedrijven in winkelcentrum 
de Lindeboom ontvang je een map-
je met zes voetbalplaatjes. Dus voor 
de Vinkeveense club is het nu ge-
start en voor de Argon fans... nog 
zes weken geduld, dan start winkel-
centrum de Lindeboom.

Voetbal- en korfbalplaatjes van ‘eigen’ verenigingen

Winkelcentrum de Lindeboom komt 
vanaf maart met Argon voetbalplaatjes

hebben in gemeente De Ronde 
Venen. 

Sportvrijwilliger
- De kandidaat verricht onbetaald 

vrijwilligerswerk binnen een 
sportvereniging. 

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

GEMEENTELIJKE bEKENdMaKINGEN 
EN vErGadErINGEN vaN 

GEMEENTE dE roNdE vENEN 
vINdT u ELdErs IN dEzE KraNT

HOGE BELONING
Terugbezorgen Apple 
laptop in zwarte tas 

Vermist sinds vrijdag jl. 
omgeving caravanpark 

van Yperen in Mijdrecht.
Tel. 06-44390340



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 over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing 
wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De of-
ficiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek 
Actueel. 

 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 Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Abcoude
Blomswaard 16 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2012-0007 9-1-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 
Hoogstraat 20 Saneren van een  Slopen W-2012-0012 12-1-2012
 ontluchtingskanaal 
Torenlaan 35 Kappen van een boom Kappen W-2011-0663 30-12-2011

Baambrugge
C.P. van der Leestraat 36 Plaatsen van een dakkapel,  Bouwen W-2012-0008 09-01-2012
 uitbreiden van de entreehal en 
 plaatsen van een kozijn 

De Hoef
Merelslag 42 Uitbreiden van de woning aan  Bouwen W-2012-0013 13-1-2012
 de achter- en zijkant 

mijdrecht
Genieweg 52 Wijzigen van het Afwijken  W-2011-0667 23-12-2011
 bestemmingsplan bestemming 
Houtduif 17 Plaatsen van een dakkapel Bouwen W-2012-0005 6-1-2012

Vinkeveen
Aetsveld 22 Verrichten van kappers-  Gebruik W-2011-0584 11-11-2011
 activiteiten aan huis 
Baambrugse Zuwe 172 Slopen van een villa Slopen W-2012-0010 10-01-2012
Demmerik 47a Bouwen van een woning met  Slopen
 bijgebouwen en sloop van het  Bouwen W-2011-0664 31-12-2011
 hoofdgebouw 
Demmerik 47a verwijderen van  Slopen W-2012-0011 11-1-2012
 asbesthoudende materialen 
Herenweg 221 Herstellen van de fundering,  Monument W-2012-0004 6-1-2012
 vloer en kap 
Herenweg 274 Plaatsen van een erfafscheiding Bouwen W-2012-0002 2-1-2012
Loopveltweg 146 Plaatsen van een dakkapel op het  Bouwen W-2012-0003 5-1-2012
 voorgeveldakvlak van de woning 
Vinkenkade 6 Realiseren van tijdelijke  Bouwen W-2011-0574 29-11-2011
 huisvesting 

Waverveen
Cliffordweg 12 Realiseren van een uitbouw  Bouwen W-2012-0006 7-1-2012
 aan de achterzijde van de woning Afwijken be-
  stemming RO 
Proostdijerdwarsweg 5 Verwijderen van asbesthoudende  Slopen W-2012-0009 10-1-2012
 dakplaten 
Waverdijk tussen 5 en 3 Tijdelijk plaatsen containers en  Bouwen W-2012-0001 2-12-2012
 kantoorunit tbv dijkverbetering 

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog 
niet inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Baambrugge
Prins Johan Frisostraat 21 Gewijzigd uitvoeren van  Bouwen W-2011-0587 20-12-2011
 garageboxen 

Vinkeveen
Aetsveld 22 Verrichten van kappers-  Gebruik W-2011-0584 12-1-2012
 activiteiten aan huis 
Baambrugse Zuwe 41 Vervangen van een brug  Bouwen W-2011-0496 10-1-2012
  Afwijken be-
  stemming RO 

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.

 AAngeVRAAgDe eVenementenVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement 
zijn ingediend.

Datum evenement locatie Activiteit

1 t/m 5 februari 2012 Circus Sydney Parkeerterrein aan de  Intrekking aanvraag
  Hoofdweg, 3641 PR Mijdrecht door aanvrager

1 juli 2012 Hoefse brugfestival Woonkern De Hoef, In en rondom het water (ge- 
06.00-19.00 uur  postcode 1426 deeltelijke) wegafsluitingen
  (hele woonkern) Versterkt geluid

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het 
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 
16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm 
van een zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van 
‘zienswijze evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, 
postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Telefonische informatie over voornoemde aanvragen, kunt u verkrijgen via 
telefoonnummer 0297 29 16 71 en/of 0297 29 18 35.

 VAststellIng BestemmIngsplAn De WInkelBuuRt 2011 en BesluIt HogeRe 
 WAARDen IngeVolge De Wet geluIDHInDeR VooR BestemmIngsplAn De 
 WInkelBuuRt 2011 In ABcouDe
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de raad van de gemeente De Ronde 
Venen op 22 december 2011 het bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 gewijzigd heeft vastgesteld. De 
wijzigingen ten opzichte van het ontwerpplan hebben betrekking op de toelichting, de verbeelding en de plan-
regels. De wijzigingen zijn in een bijlage, de Staat van wijzigingen, bij het besluit opgenomen. Tevens maken 
burgemeester en wethouders bekend dat zij in dat kader op 15 november 2011 het besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011 gewijzigd hebben vastgesteld. De wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbesluit staan in het besluit zelf vermeld en hebben met name betrekking op aanpas-
sing/wijziging van het akoestisch onderzoek.

Bestemmingsplan
Het bestemmingsplan ‘De Winkelbuurt 2011’ maakt de ontwikkeling van de nieuwe woonbuurt in juridisch-
planologische zin mogelijk. Het bestemmingsplan bepaalt de bouw- en gebruiksmogelijkheden van het gebied. 
Het plangebied ligt ten zuiden van de bestaande bebouwing van Abcoude. Het gebied bestaat voornamelijk uit 
open veenweiden, die onderdeel uitmaken van het Vecht- en plassenlandschap. Het gebied wordt in het noor-
den begrensd door de straten van de bestaande bebouwing in het zuiden van Abcoude; o.a. Burgemeester des 
Tombeweg en Burgemeester Dedelstraat. In het zuiden wordt het gebied begrensd door de Winkeldijk. In het 
oosten en westen wordt de grens gevormd door bestaande sloten in het veenweidelandschap.

Besluit hogere grenswaarden
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden bepaald voor een aantal bestemmings-
vlakken in het bestemmingsplan De Winkelbuurt 2011. De hoogst berekende geluidsbelasting in een bestem-
mingsvlak wordt als de maximaal toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld. Het besluit hogere waarden gaat 

vergezeld van een kaart, waarop de locaties van de waarneempunten zijn weergegeven, evenals de hogere 
waarden per bestemmingsvlak. In het besluit wordt een afweging gemaakt over het toepassen van geluidsre-
ducerende maatregelen. Besloten wordt om geen aanvullende maatregelen te nemen. 

Afstemming met provincie
Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan is aan Gedeputeerde Staten van Utrecht gezonden. De provincie 
heeft laten weten geen gebruik te maken van het wettelijk instrumentarium.

ter inzage
-  Het digitale bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt recht-

streeks bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-
roo/?planidn=NL.IMRO.0736.BP009DeWinkelbuurt-va01. De authentieke digitale planbestanden kunt u 
downloaden via de volgende locatie: http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.

-  Alle plandocumenten (inclusief het besluit Hogere Waarden) en achterliggende onderzoeken zijn eenvou-
dig te downloaden via de website van de gemeente www.derondevenen.nl onder Bekendmakingen.

-  De papieren versie van het bestemmingsplan en onderliggende stukken en het besluit hogere grenswaar-
den met bijbehorende stukken zijn in te zien bij de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het ge-
meentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.30-16.00 uur en vr. 08.30-12.30 uur en in de Openba-
re Bibliotheek in Abcoude, Broekzijdselaan 46b op: ma. vr. 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur, wo. 14.00-17.00 
uur en za. 11.00-14.00 uur. Telefonisch is het gemeentehuis te bereiken op maandag t/m donderdag tus-
sen 08.30 uur en 17.00 uur en vrijdag tussen 08.30 en 12.30 uur via telefoonnummer 0297 29 16 16.

termijn van inzage
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden voor De Winkelbuurt liggen ter inzage van 20 
januari 2012 tot en met 1 maart 2012.

Indienen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag beroep worden ingesteld door:

-  degenen die tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt;
-  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
-  een ieder tegen de wijzigingen die de gemeenteraad in het plan bij de vaststelling ten opzichte van het ont-

werpplan heeft aangebracht.

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Bij het indienen van het beroepschrift dient dat te 
worden vermeld. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangegeven welke beroepsgronden u aanvoert 
tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen aanvullende en/of nieuwe beroeps-
gronden meer worden aangevoerd. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit hogere 
waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag 
beroep worden ingesteld door:

-  degenen die tijdig hun zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar hebben ge-
maakt;

-  belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
-  belanghebbenden tegen de wijzigingen die het college in het besluit bij de vaststelling ten opzichte van het 

ontwerpbesluit heeft aangebracht.

Op dit besluit is eveneens de Crisis- en herstelwet van toepassing. Bij het indienen van het beroepschrift dient 
dat te worden vermeld. Dit betekent dat u in het beroepschrift moet aangegeven welke beroepsgronden u 
aanvoert tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen aanvullende en/of nieuwe 
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Degene die beroep heeft ingesteld kan een verzoek om voorlo-
pige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het 
besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit hogere waarden treden in werking met ingang 
van de dag na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast het instellen van beroep ook 
een voorlopige voorziening is gevraagd. In dat geval treden de besluiten niet in werking tot op dat verzoek is 
beslist. 

 BeleIDsRegels BIjzonDeRe BIjstAnD en mInImABeleID 2012 
 gemeente De RonDe Venen 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 17 januari 2012 de Beleidsregels 
bijzondere bijstand en minimabeleid 2012 gemeente de Ronde Venen zijn vastgesteld. De vaststelling heeft 
plaatsgevonden onder gelijktijdige intrekking van de Beleidsregels bijzondere bijstand en minimabeleid De 
Ronde Venen 2010. Nieuwe beleidsregels waren nodig om het gemeentelijke beleid aan te passen aan de wij-
zing van de Wet werk en bijstand, waarin de ruimte voor het gemeentelijke inkomensbeleid is genormeerd op 
maximaal 110% van de toepasselijke bijstandsnorm inclusief toeslag en verlaging. De Beleidsregels bijzondere 
bijstand en minimabeleid 2012 gemeente de Ronde Venen treden in werking met ingang van 2 januari 2012. 

ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 IntRekkIng VAn De RegelIng op De monumentencommIssIe 2005 
 (VAn De VooRmAlIge gemeente ABcouDe) 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat in haar vergadering van 17 januari 2012 het besluit tot het 
intrekken van de regeling op de monumentencommissie 2005 is vastgesteld. Het intrekken van de regeling 
op de monumentencommissie 2005 is nodig omdat besloten is tot één monumentencommissie op basis van 
de gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005. Voor de voormalige 
gemeente Abcoude bestond nog een aparte gemeentelijke monumentencommissie met een aparte regeling 
voor het functioneren daarvan. Vanaf de herindeling functioneerde de monumenten commissie niet meer. De 
regeling wordt ingetrokken met ingang van 17-01-2012.

 tARIeVentABel 2012 VooR scHADe Als geVolg VAn IngRAVIngen In VeRHARDIng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 17 januari 2012 hebben besloten de Tarieventabel 
2012 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding vast te stellen. De tarieventabel is onderdeel van 
de Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011. 
Door het vaststellen van de tarieventabel kunnen de herstraattarieven bij opbrekingen worden doorberekend 
aan de nutsbedrijven. De tarieventabel 2012 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding vast te stel-
len treedt in werking met ingang van 1 januari 2012.

ter inzagelegging
Genoemde beleidsregels liggen vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De 
Ronde Venen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van eenieder kan tegen betaling van de 
daarvoor geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 Wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, gelet op het bepaalde in de Wet 
milieubeheer (Wm) en de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:

zij een melding op basis van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer hebben ontvangen 
van:
-  W.J.A. van der Tol voor het plaatsen van een bovengrondse propaantank van 3000 liter, op het adres Rijks-

straatweg 145, 1396 JK Abcoude.
zij meldingen op basis van het Besluit landbouw milieubeheer hebben ontvangen van:
-  VOF Hopman van Barneveld voor het plaatsen van een nieuwe melkveestal en het verschuiven van de dier-

plaatsen, op het adres Gein Zuid 10, 1391 GT Abcoude;
-  J. van Egmond voor het wijzigen van de bedrijfsvoering bij een melkrundveehouderij, op het adres Waver-

dijk 11, 3646 AS Waverveen.
zij een melding op basis van het Besluit mestbassins milieubeheer hebben ontvangen van:
-  G.W. Paul voor het oprichten van een mestbassin voor het bewaren van dunne mest, op het adres Voetan-

gelweg 7, 1391 HJ 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 T. 0346 26 06 41. U kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieu-
dienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.

 ontHeffIng VAn De Route VooR Het VeRVoeR geVAARlIjke stoffen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maken, ingevolge artikel 22 van de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen, bekend dat:

-  zij een aanvraag om ontheffing van de route gevaarlijke stoffen hebben ontvangen van Jongeneel Trans-
port, Voorschoterweg 52a, 2235 SH Valkenburg ZH t.b.v. het vervoer van propaan naar diverse locaties in 
De Ronde Venen (Abcoude).

De stukken met betrekking tot deze aanvraag liggen ter inzage van 20 januari tot en met 2 februari 2012. Over-
eenkomstig artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht stellen wij belanghebbenden in de gelegenheid om 
gedurende de bovengenoemde periode zienswijze in te dienen over de binnengekomen aanvraag. U kunt uw 
zienswijze mondeling (na afspraak) of schriftelijk indienen bij de gemeente De Ronde Venen, p/a Milieudienst 
Noord- West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. U kunt de stukken inzien bij:
-  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;
-  Gemeentehuis van De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de aanvraag/ontheffing op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een 
afspraak maken met afd. externe veiligheid van de milieudienst, dhr. C. Roodhart via T. 0346 26 06 46 of mw. 
Y.T.M. van der Maat via T. 0346 26 06 41.

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

gemeentelIjke BekenDmAkIngenopenIngstIjDen 
gemeenteHuIs:

tel. bereikbaarheid
ma t/m do 8.30-17.00 u
vr 8.30-12.30 u
openingstijden 
burgerzaken
ma 08.30-20.00 u
di t/m do 08.30-16.00 u
vr 08.30-12.30 u

extra openingstijden in de 
maanden mei, juni en juli
za 10.00-13.00 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 
zaterdag tijdens de feestweek 
gesloten.

seRVIcepunt Wonen, 
WelzIjn en zoRg

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 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde, 
ter hoogte van de kerk
di 13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di 15.15-17.00 u
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Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn, 
MijdREcht, Wilnis, 
AMstElhoEk, dE hoEf, 
VinkEVEEn, WAVERVEEn, 

kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509

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

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

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

druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433 
 
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900

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

125e jaargang

oplAgE: 16.300

ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te 
geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter 
ondertekend te zijn met naam 
en adres. 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

sinds 1888

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER 
& pOLITIE

Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

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.

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

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

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47 
Wilnis, tel: 0297-288934. 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.
*boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u. *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 www.kkavv.nl. 
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op 
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
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.
www.stichtingdebaat.nl

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-
psychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor 
psychologische hulp-verlening, 
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG & 
dIENSTvERLENING

Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht: 
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg 
thuis), Maatschappelijk werk 
(voor al uw vragen en problemen), 
Jeugdgezondheidszorg en Pedago-
gisch Bureau (voor ouders en kinde-
ren van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn 
tel. 0900-2359893. Hulp bij het 
Huishouden, tel. 0348-437000. 
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
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.

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

Mijmeringen

Door Flavoring
Afgelopen vrijdag zat ik net als voorgaande weken gekluisterd aan 
de buis voor een van de vele talentenjachten van de afgelopen ja-
ren, the voice of Holland. Alweer enkele jaren geleden begon het met 
Idols, X-factor, Holland got talent en ga zo maar door, maar the voi-
ce is persoonlijk mijn favoriet. Het is bijzonder dat er zoveel televisie-
programma’s zijn die draaien om het vinden van nieuw zangtalent. 
Nieuw in deze tussen aanhalingstekens want steeds vaker zie je re-
delijk bekende Nederlanders voorbij komen in een auditieronde. Wat 
is het toch, dat al die mensen aantreden in een dergelijk televisiepro-
gramma alsof het de enige kans is op succes in de muziekbusiness?

Bij Idols waren de voorrondes geweldig omdat het daar draaide om 
het principe leedvermaak. Heel wat jongeren hebben daar de longen 
uit hun lijf staan zingen, terwijl de jury schuddenbuikend ofwel treu-
rig hoofdschuddend de kandidaat naar huis stuurde. Voor de televi-
siekijker op de bank een mooie gelegenheid om zelf voor jury te spe-
len en ook een oordeel uit te spreken. Bij Idols draaide het niet alleen 
om zang, maar ook of je het in je had om een idool te zijn, of je een 
bepaalde uitstraling had.

Het mooie van the voice is dat het gaat om blinde audities en het dus 
in eerste instantie alleen gaat om de stem en de zang. Hoe mooi zijn 
dan de televisiemomenten als je de juryleden stuk voor stuk ziet om-
draaien, omdat ze vallen voor een stem. In deze opzet is ook duidelijk 
te zien dat de coaches echt coachen en dat zal zeker de meerwaarde 
zijn van dit programma voor de deelnemers. 

Alle respect voor televisiemakers (en in deze John de Mol) dat ze el-
ke keer weer nieuwe dingen kunnen verzinnen. Net als je denkt dat je 
alle varianten wel hebt gehad van de ouderwetse talentenjacht wordt 
er weer een nieuw format bedacht dat opnieuw er voor zorgt dat het 
een kijkcijferhit is. En dan heb ik het nog geeneens gehad over aan-
verwante programma’s zoals So you think you can dance. 

Waar ik me wel aan kan ergeren, is de onstuitbare en volop aanwe-
zige manier van stemmen via de sms! Ik heb nog nooit een sms ge-
stuurd om een kandidaat door te stemmen. Misschien komt het door-
dat ik in de doelgroep tussen de dertig en de veertig jaar val? Ik spen-
deer liever mijn geld (als alle vaste lasten zijn betaald) aan leuke din-
gen als vakantie of een theaterbezoek en als het moet gaan om an-
deren dan aan goede doelen. Maar een wannabe zanger of zangeres 
naar de volgende ronde doorstemmen, sorry dat vind ik geldverspil-
ling. Ik vermoed dat jongeren veel vaker meedoen met sms stemmen 
en naar mijn mening krijg je dan nooit een echt eerlijke keus. Maar 
ja, in deze is het dus wie betaalt, bepaalt. Als je het de moeite waard 
vindt om te stemmen, zul je waarschijnlijk ook later de cd kopen of 
het nummer downloaden.

Maar aanstaande vrijdag is het afgelopen, dan is de finale en kun-
nen we niet langer meeleven met Erwin Nyhoff, Paul Turner, Iris Kroes 
en Chris Hordijk. En eerlijk gezegd vind ik de finale een anti-climax 
en hoef ik het geeneens meer te zien. Wat ik het leukste vind, heb ik 
allemaal al gezien en wie er ook gaat winnen. Ik hoop echt dat die-
gene een mooie carrière opbouwt voor de lange termijn. De realiteit 
zal echter zijn dat ook met een geweldige start als the voice de weg 
naar het sterrendom geen rozengeur en manenschijn is, maar ge-
woon heel hard werken. 

The Voice 

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op 
showroommodelleN vaN grote merken:

Hilversum Vaartweg 4. tel. 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11. tel. 030 - 2314984
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Voorleesdagen op Kinderdag-
verblijf De Blauwe Muis
Mijdrecht - Op het Kinderdagver-
blijf De Blauwe Muis wordt volop 
aandacht besteed aan het voorle-
zen van boeken. Met leesbevorde-
ring en in het bijzonder taalstimu-
lering kan niet vroeg genoeg be-
gonnen worden. Het gemeenschap-
pelijk doel van leesbevordering is: 
het stimuleren en het behouden 
van het plezier in lezen. Naast het 
feit dat er een basis-boekencollec-
tie is en de pedagogische medewer-
kers dagelijks aan kinderen voorle-
zen en/of de kinderen de mogelijk-
heid bieden om zelf te lezen, is er 
op elke skon-locatie een voorlees-
coach. De voorleescoach is iemand 
uit het team, die zich op alle moge-
lijke manieren bezighoudt om het 
lezen c.q. voorlezen zo leuk moge-
lijk te maken. Vandaar ook dat de 
start van de Nationale Voorleesda-

gen vandaag, woensdag 18 januari, 
ingeluid zijn door de politie, die het 
uitgekozen boek ‘Mama kwijt’ van 
Chris Haughton aan de kinderen zal 
voorlezen. De Nationale Voorlees-
dagen eindigen zaterdag 28 januari 
aanstaande. De doelen die Skon na-
streeft in het kader van leesbevor-
dering bij de kinderen die de skon-
locaties bezoeken, voortvloeiend uit 
de skon-pedagogische uitgangs-
punten, zijn:

-  Bevorderen leesplezier
-  Stimuleren taalontwikkeling
-  Ontwikkeling van de fantasie
-  Stimuleren persoonlijke ontwik-

keling
-  Voorbereiding op maatschappe-

lijk functioneren
-  Bevorderen van het schoolsuc-

ces.

Cursusmarkt Cursus-
project weer een succes
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
13 januari vormden zich al ruim 
voor de opening van de Cur-
susmarkt om 19.30 uur in de 
hal van Sociaal Cultureel Cen-
trum De Boei een rij wachten-
den, die met elkaar druk praatte 
over de door Cursusproject ge-
geven cursussen. 
Om 21.00 uur, de sluitingstijd 
van de Cursusmarkt, bleek dat 
er bijna 600 inschrijvingen wa-
ren. Leuk om te weten is dat 
ook steeds meer aanmeldin-
gen via internet binnenkomen. 
Wij zijn een volk dat met de tijd 
meegaat!

U/jij kunt het cursusoverzicht 
op www.cursusproject.nl vin-
den. Er zijn nog plaatsen over. 
Wie wil inschrijven kan dat doen 
via de Rabobank of via internet: 
www.cursusproject.nl
Wie meer wil weten, kan bel-
len met 0297 261849 of 06-
52431473. U krijgt dan informa-
tie over de wijze van inschrijven, 
cursustijden en betalen. Bij de 
Rabobank, servicepunten, VVV 
en bibliotheken is ook het pro-
gramma te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief 
kan via de mail: cursusproject@
planet.nl

Nieuw logo voor 
basisschool de Schakel
Vinkeveen - De Schakel is een mo-
derne school met eigentijdse leer-
middelen en opvattingen over on-
derwijs. Het oude logo paste daar-
door niet meer bij de identiteit van 
de school. De afgelopen maanden 
is er hard gewerkt aan een com-
pleet nieuwe huisstijl. Van briefpa-
pier tot schoolshirts, alles is onder 
handen genomen en verfrist. De 
school heeft daarvoor de hulp in-
geroepen van de Vinkeveense kun-
stenaar Ramon Otting. Ramon is sa-
men met een groepje bestuursle-
den, teamleden, ouders en leerlin-
gen aan de slag gegaan. Op basis 
van de gesprekken in deze groep is 
Ramon met het prachtige nieuw lo-
go gekomen. Ook heeft de school 
een nieuw motto namelijk: ‘geloven 
in onderwijs’. 
Donderdag 12 januari, op de ver-
jaardag van directeur Hergo van 

Ginkel, is het nieuwe logo onthuld. 
Nieuwsgierig wachtten de leerlin-
gen, ouders en genodigden tot de 
jongste en de oudste leerling van de 
school het doek voor het nieuwe lo-
go weghaalden. Maar eerst werd er, 
als tipje van de sluier, nog een lied 
gezongen over alle kleuren waarin 
benadrukt werd dat iedereen wel-
kom is op de Schakel. Gina en Sa-
ra mochten het doek wegtrekken 
en alle genodigden reageerden en-
thousiast. Hierna werd er nog een 
kleurrijke nieuwe vlag gehesen. En 
toen was het feest! Er waren gebak-
jes met het nieuwe logo. De kinde-
ren deden spelletjes en mochten op 
school pannenkoeken eten. 
Dezelfde dag is ook de nieuwe web-
site www.schakelvinkeveen.nl onli-
ne gegaan. Alle informatie over de 
school en de groepen is nu, in een 
nieuw jasje, nog beter te vinden. 

 

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. 06-53315557r

Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypers bruin. Voorpoten  
 witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.
- Uithoorn, Veldmuis: kater {Main Coon}; langharig met witte bef  
 en grijs cyperse rug en donkere pluimstaart; zijn naam is Diesel.

Gevonden:
- Uithoorn, Troelstralaan 11: magere zwart/witte kat met bruin. 
- Mijdrecht, Houtduif: lichtbruine hond.
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,  
 witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
 wollig, goed gevoed. 
- De Kwakel, Noord-zuid route: grijs/witte kat met chip.

Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met  
 staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
 hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en  
 heeft een chip. 
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.
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Murth Mossel trakteert op 
comedy in De Meijert
Mijdrecht - Acteur, stand-up co-
median, presentator, cabaretier en 
rapper Murth Mossel zal u vrijdag 
27 januari in Party- en Congrescen-
trum De Meijert trakteren op een 
uniek stukje theater met zijn avond-
vullende voorstelling ‘Gunstige lig-
ging ten opzichte van de wereld’. 
Bij de jeugd vooral bekend door 
zijn deelname aan rapgroep ‘Flinke 
Namen’, groeit nu de reputatie van 
de cabaretier als theatermaker ook 
in hoog tempo. Met gezelschap-
pen ‘Comedytrain’ en ‘Fresh Wa-
gon’ toert de comedian al meer dan 
tien jaar succesvol door het land en 

als vast onderdeel van comedy café 
‘Toomler’ brengt hij wekelijks vertier 
in Amsterdam. Men kan stellen dat 
Murth Mossel zeer ervaren is in het 
vermaken van zijn publiek. 

Vanaf 2005 betrad hij de theaters, 
aanvankelijk in een dubbelshow met 
Roué Verveer, maar uiteindelijk in 
2007 solo. Met succes, want de eer-
ste show ‘Status Aparte’ werd door 
landelijke dagbladen met goede re-
censies ontvangen. Zijn tweede, ‘1e 
persoon enkelvoud’, werd eind 2011 
zelfs op nationale televisie uitgezon-
den. In de derde theatervoorstel-

ling ‘Gunstige ligging ten opzichte 
van de wereld’ brengt Murth Mos-
sel sfeervolle verhalen die zowel 
vermakelijk als herkenbaar zullen 
zijn voor jong en oud. Het belooft in 
Mijdrecht dus een vrolijke avond te 
worden met het eerlijke en energie-
ke programma van deze veelzijdige 
komediant.

Kaarten kosten 11 euro, 5 euro voor 
scholieren en studenten op vertoon 
van school- of studiepas, en zijn nu 
verkrijgbaar bij boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht, PartyCentrum De 
Meijert in Mijdrecht, drogisterij De 
Bree in Vinkeveen en via www.cul-
tura-drv.nl. Aan de deur van de zaal 
zullen kaarten slechts in beperkt 
aantal te verkrijgen zijn vanaf een 
half uur voor aanvang van de voor-
stelling.

Werken met internet bij ‘Paraplu’
Wilnis - Begin februari start bij 
Stichting ‘Paraplu’ een tweetal cur-
sussen “Werken met Internet”. De-
ze cursus is bedoeld voor diegenen 
die de basisbeginselen van de com-
puter reeds onder de knie hebben of 
een computercursus, bijvoorbeeld 
de cursus Wegwijs op de Compu-
ter, hebben gevolgd. Het doel van 
de cursus is goed leren omgaan met 
de browsers (internetsystemen) om 
goed te kunnen navigeren en surfen 
en zo aan de gewenste gegevens en 
informatie te komen. Het werken en 
omgaan met een zoekmachine(s) 
wordt uitvoerig behandeld. Alle vor-
men van media (tekst, video, audio, 
afbeeldingen etc.) worden behan-
deld, en hoe kun je deze vinden, se-
lecteren en opslaan. 
De wijze van gestructureerd opslaan 
van gegevens wordt met voorbeel-
den getoond en geoefend; het be-
werken van opgeslagen gegevens 
komt eveneens aan de orde. Cur-
sisten kunnen in gezamenlijk over-
leg internet-applicaties installeren 

of internet onderwerpen uitvoeriger 
uitgediept krijgen. Indien middelen 
en tijd dit toelaten gebeurt dit bij-
voorbeeld in de vorm van een kleine 
workshop. Door middel van een in-
ventarisatie van onderwerpen in de 
eerste les wordt hier invulling aan 
gegeven. Gebruik van eigen laptop 
is mogelijk. Basiskennis van Win-
dows is voor deze cursus nodig.

Volgende onderwerpen 
komen aan de orde: 
Het programma ‘Internet Explorer’ 
gebruiken, onder meer invullen van 
een www-adres, favorietenlijst, te-
kengrootte aanpassen, een startpa-
gina instellen enz.;
Zoeken en vinden van praktische in-
formatie, zoals dienstregeling open-
baar vervoer; informatie over ziekte 
en gezondheid, het sturen van een 
elektronisch kaartje, elektronisch 
winkelen; 
Zoeken met het programma ‘Goo-
gle’;
E-mailen via Outlook Express (= 

Windows Mail) en WindowsLiveMail 
(Gmail);
Veiligheid op het Internet.

De cursusprijs, inclusief het lesboek 
‘Wegwijs in de wereld van Internet’, 
bedraagt 55,00 euro.
De cursussen zijn op vier woensda-
gen, te beginnen op 1 februari tot 
en met woensdag 22 februari a.s.
De ene cursus is op de woensdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur en 
wordt verzorgd door Hans Berends. 
De andere cursus is op de woens-
dagavonden van 19.30 tot 21.30 uur 
en wordt verzorgd door Wil Beere-
poot.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat 
kan worden gedownload op de 
website www.stichtingparaplu.nl, of 
afgehaald en ingeleverd bij de ‘Pa-
raplu’ aan de Pieter Joostenlaan 28. 
Via e-mail kan men altijd terecht op 
info@stichtingparaplu.nl.

Nieuwjaarsopening op de 
Koningin Julianaschool
Wilnis – Aan het begin van het 
nieuwe kalenderjaar  hield de Ko-
ningin Julianaschool haar ‘nieuw-
jaarsopening’. De leerlingen uit de 
onderbouw bedachten goede wen-

sen voor de mensen om hen heen. 
Ze keken ook terug op het kerst-
feest dat ze samen vierden voor de 
vakantie. Vervolgens was er een ver-
haal uit de Bijbel: de wijzen uit het 

oosten die op zoek gingen naar de 
geboren koning Jezus. De juffen 
speelden een gedeelte van het ver-
haal na waar de  kinderen geboeid 
naar luisterden en keken.

ROM-koor op het podium 
van het Figi Theater
Mijdrecht/Zeist - Op zaterdag 28 
januari zullen meer dan 150 zangers 
een wervelende show weggeven in 
het Figi Theater in Zeist. Het Regi-
onaal Operette- en Musicalkoor 
(ROM-koor) uit Mijdrecht is één van 
de zes muziektheatergezelschappen 
die hier een groot aandeel in heeft. 
Twee jaar geleden is een goede tra-
ditie in ere hersteld. Was het echter 
voorheen het Beatrix Theater waar 
ze het Gala organiseerden, thans is 
het Figi Theater de plek waar vele 
beoefenaars van de zangkunst hun 
stem zullen laten horen.
U wordt als bezoeker van ‘Het Mu-
ziektheater Gala’ meegenomen op 
een regenboogreis door de muziek-

theatergeschiedenis. Hoogtepunten 
uit de wereld van de Opera, Operet-
te, Musical maar ook de Popscene 
wordt in een wervelende show voor 
het voetlicht gebracht.
Het ROM-koor dat onder leiding 
staat van Ferdinand Beuse en wordt 
begeleid door Rosite van der Wou-
de, gaat met een grote afvaardiging 
naar dit gala en zal een voorproefje 
geven van haar voorjaarsuitvoering: 
‘The Night of the ROM’s’ die op 21 
en 22 april in de Meijert zal worden 
uitgevoerd. 
Na afloop van het gala zullen alle 
150 zangers tezamen onder leiding 
van Ferdinand Beuse, de finale zin-
gen en u met een goed gevoel naar 

huis laten gaan. Dit muziektheater-
gala is een inspirerende manier om 
kennis te maken met de verschillen-
de vormen van Muziektheater!
Kaarten voor het Muziektheater 
Gala kosten 16,50 euro en kunnen 
worden besteld via www.boogmu-
ziektheater.nl .

Mocht u met de bus van het ROM-
koor ’s middags mee willen reizen 
naar Zeist dan kan dat. Voor slechts 
10 euro maakt u de reis mee. U 
kunt ’s middags gezellig winkelen in 
Zeist of een museum bezoeken en 
’s avonds na afloop reist u weer mee 
terug. Uiteraard zolang er plaatsen 
in de bus over zijn. 

Nieuwjaarsconcert Concordia
Vinkeveen - Komende zaterdag 21 
januari organiseert Brassband Con-
cordia haar jaarlijkse donateurscon-
cert.
Dit jaar presenteert het orkest een 
spetterend nieuwjaarsconcert.
Er is gekozen voor een luchtige 
sfeer met een afwisselend reper-

toire. U hoort klassieke muziek van 
Strauss en Puccini, maar ook Stevie 
Wonder komt langs. 
Ook de jeugd zal zoals gebruikelijk 
weer van zich laten horen. Zowel 
het opleidingsorkest als de blok-
fluitgroep zal een bijdrage leveren 
aan het concert. Het geheel staat 

onder leiding van dirigent Stephan 
Koppelaar.
Het concert zal plaatsvinden in De 
Boei aan de Kerklaan 32 en begint 
om 20.00 uur. De zaal is open van-
af 19.30 uur. De toegang bedraagt 
acht euro. Donateurs en kinderen 
betalen vier euro. 

Zaterdag het Prinsendweilbal
Mijdrecht - Komende zaterdag-
avond 21 januari vindt alweer de 
vierde editie van het dweilorkesten-
spektakel plaats in het AJOC club-
gebouw Immitsj aan Windmolen 75 
in Mijdrecht. De zaal is vanaf 19.30 
uur open. De toegang is gratis en 
een consumptie kost maar 1,50 eu-
ro.

Happening
Het belooft weer een geweldige 
happening te worden. VIOS dweil-
orkest Dorst en AJOC’s carnavals-
vereniging De Huts Geklutste Kliek 
(AJOC) hebben weer hun uiter-
ste best gedaan om een aantrekke-

lijk programma neer te zetten. Zes 
dweilorkesten, samen goed voor 
zo’n 120 live muzikanten, spelen elk 
in hun eigen stijl muziek van vroeger 
en nu. Echte meezingers maar ook 
hedendaagse popnummers zullen 
niet ontbreken. Kortom: een avond 
met leuke muziek voor jong en oud. 

Deelnemers 
Dit jaar treden op Nix Dus en de 
Keietoeters uit Noordwijkerhout, de 
Blaasbalgen uit Leidschendam, de 
Flierefluiters uit Sassenheim en de 
Utlopers uit Sneek. Allemaal muzi-
kale toppers die de nodige dweilprij-
zen op hun naam hebben staan. En 

uiteraard is ook dweilorkest Dorst 
van de partij op haar eigen feestje.
Het spektakel begint om 20.00 uur. 
Om uiterlijk 24.00 uur wordt het 
dweilwerk afgesloten.

Maar dan is het feest nog niet voor-
bij, want ook aan de niet-dweilers is 
gedacht. Na middernacht is het po-
dium voor AJOC’s huis-dj Tienus. 
Deze uitermate gezellige dj is on-
dermeer bekend van het lentefeest.

Meer informatie over het vierde 
Prinsendweilbal en de sponsormo-
gelijkheden vindt u op de website 
www.prinsendweilbal.nl.

Workshop fimokralen maken ‘à la Pandora’

Activiteiten van Zaat’s Idee 
Atelier in de winter
De Hoef - Na het succes van vo-
rig jaar wordt ook dit jaar weer de 
workshop Fimo kralen maken ‘à 
la Pandora’ gegeven door Chantal 
Zaat van Zaat’s Idee Atelier. Het leu-
ke van kralen maken van Fimo klei is 
dat u veel verschillende kralen kunt 
maken! U bepaalt zelf hoe uw kraal 
eruit gaat zien. Zo kunt u simpe-
le kralen van één kleur maken, ge-
marmerde kralen, kralen met Strass 
steentjes, kralen op basis van uw ei-
gen creativiteit. Een Fimo kraal ma-
ken, kan dus iedereen! Tijdens de 
zalige lunch worden de kralen af-
gebakken. Daarna kunt u ze even-
tueel lakken. De kralen worden aan 
een veterketting geregen. Als u lie-
ver een zilvere ketting of armband 

wilt, dan kunt u deze kopen tijdens 
de workshop. U gaat dus altijd met 
een uniek sieraad naar huis! Op za-
terdag 21 januari, 28 januari, 25 fe-
bruari of 24 maart wordt deze een-
daagse workshop op diverse toplo-
caties (De Blauwe Meije in Zegveld 
en Abrona Kunst en Koffie in Koc-
kengen) gegeven. De kosten zijn 40 
euro per persoon. Daarin zit, naast 
de workshop, koffie/thee met gebak 
en een lunch met streekproducten. 
U kunt zich inschrijven via de websi-
te www.fimo-sieraden.nl , mail naar 
chantal@zaatsidee.nl of bel 0297- 
593300.

Workshop op maat
Maar als u met een eigen groep-

je vanaf 4 personen van zo’n work-
shop wilt genieten, neem gerust 
contact op! Deze workshop kan ook 
op een andere dag of avond worden 
gegeven, met of zonder lunch, High 
Tea of borrel! De workshop kan zelfs 
bij u thuis worden gegeven.

Open Atelier
Heeft u ook kapotte sieraden, losse 
bedeltjes van vroeger of een enke-
le oorbel die u niet weg wilt gooien 
in de kast liggen, dan biedt Chan-
tal Zaat van Zaat’s Idee Atelier nu 
de oplossing: de bedelketting. De-
ze bedelketting kunt u zelf maken 
op een Open Atelier avond. Maar u 
kunt ook uw oude sieraden repare-
ren. Neem gerust een vriendin mee, 
dat is wel zo gezellig. Assistentie is 
aanwezig. Het maakt niet uit of u 1 
avond komt of bijna alle donderda-
gen aanwezig bent. Kun u niet op 
donderdagavond, vraag Chantal 
of u een andere avond kan komen 
die beter uitkomt. De Open Ate-
lier avond wordt gegeven in de Pi-
powagen van Zaat’s Idee Atelier op 
de Vinkenslag 10 in De Hoef. Kos-
ten zijn 17,50 euro per avond. U kunt 
zich opgeven via de website www.fi-
mo-sieraden.nl , mail naar chantal@
zaatsidee.nl of bel 0297-593300.

Expositie unieke fimosieraden
Vanaf heden exposeert Chantal 
Zaat van Zaat’s Idee Atelier met 
haar fimosieraden in de bibliotheek 
van Mijdrecht. Deze expositie duurt 
tot woensdag 29 februari. Naast Fi-
mo sieraden liggen ook kristallen 
sieraden in de vitrines. Ook heeft 
Chantal de boeken neergelegd die 
haar hebben geïnspireerd en zij 
eerst van de bibliotheek heeft ge-
leend. Heeft u nog vragen? Kijk op:  
www.fimo-sieraden.nl , mail naar 
chantal@zaatsidee.nl of bel 0297-
593300.



Wilnis - De Koningin Julianaschool 
ontving vorige week dinsdag het 
herijkingscertifi caat dat hoort bij het 
Utrechts Veiligheids Label (UVL). 

Al jaren hangt bij de ingang van de 
school het bordje met Seef, de ze-
bra. Dankzij alle activiteiten die de 
afgelopen jaren in de Julianaschool 
werden gedaan op het gebied van 
verkeersveiligheid voor de kinde-
ren, is het certifi caat nu verlengd. 
Het certifi caat werd uitgereikt door 
Anouk Bink, onderwijsadviseur bij 
OnderwijsAdvies, in opdracht van 
ROV-Utrecht.

Juf Daniëlle, de coördinator van de 
verkeerswerkgroep nam het certifi -
caat in ontvangst. Tegelijkertijd met 
het certifi caat kreeg de school map-
pen met uitgeschreven praktijkles-
sen in het verkeer.

De Ronde Venen - Cursussen plannen blijft lastig. 
Vooral het vaststellen van de dagen waarop les kan 
worden gegeven. Plant SeniorWeb bijvoorbeeld een 
basiscursus op een maandagmiddag, dan zijn er alti-
jd wel mensen die op die middag verhinderd zijn. Het 
gevolg is vaak dat er dan minder dan vijf cursisten 
overblijven en de cursus niet kan doorgaan. Senior-
Web probeert ze dan door te schuiven naar een-
zelfde cursus die op een andere dag begint. Om die 
reden hebben ze in januari de cursus fotobewerken 
op maandagmorgen 9 januari, de internetcursus op 
donderdagmiddag 12 januari en de basiscursus op 
woensdagmorgen 18 januari moeten doorhalen. 

Kennismaken met de computer
 Een gratis les van twee uur op maandagmorgen 

23 januari, woensdagmiddag 8 februari en dins-
dagmiddag 13 maart. Deze les is bedoeld voor 
mensen die overwegen een computer te kopen of 
die er pas een gekocht hebben. Belangstellenden 
krijgen in het leslokaal via projectiescherm te zien 
en te horen wat ze thuis allemaal met een compu-
ter kunnen doen en wat ze er voor nodig hebben. 
Belangrijk, nu steeds meer naar internet wordt 
verwezen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Vol=vol

Kennismaken met Twitter
 Een gratis les op woensdagmiddag 1 februari 

van 14.00 tot 16.00 uur. Twitter valt onder de so-
ciale media en steeds meer lees je “Follow us on 
Twitter”. Iets voor onze senioren? Wat zijn dan de 
voordelen. Hoe kom je er in en wat kun je er mee. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. Vol = vol

Beginnerscursus Windows 
 Acht woensdagochtenden van 10.00 tot 12.00 uur, 

te beginnen 25 januari, daarna acht donderdag-
middagen van 14.00 tot 16.00 uur, te beginnen 26 
januari en 22 maart. Deze cursus is voor begin-

ners. SeniorWeb volgt daarbij het lesboek waarin 
precies beschreven hoe Windows 7 werkt en wel-
ke handelingen voor bepaalde oefeningen nodig 
zijn. 

Opfriscursus voor gevorderden
 Vier dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, 

te beginnen 24 januari. Daarna vier maandag-
ochtenden van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen 5 
maart. De cursus herhaalt in vier lessen het behe-
ren van bestanden. Dat wil zeggen het opslaan, 
het kopiëren, verplaatsen en downloaden van be-
standen. Het gaat daarbij om stukjes tekst, foto’s, 
plaatjes, muziek en videootjes en hoe u die op een 
USB stick, op een CD of DVD of ergens anders in 
de computer kunt vastleggen. 

Cursus fotobewerken
 Gebaseerd op Picasa. Acht woensdagochtenden 

van 10.00 tot 12.00 uur, te beginnen 21 maart. Ook 
hier weer zal het cursusboek gevolgd worden.

Cursus Internet/Email 
 Zeven dinsdagmiddagen van 14.00 tot 16.00 uur, 

te beginnen 27 maart. Deze cursus is voor ge-
vorderden en gaat diep in op de instellingen van 
Windows Internet Explorer versie 8 en Windows 
Live Mail versie 2011. 

Internetbankieren
 Elke laatste vrijdagmorgen van de maand van 

10.00 tot 12.00 uur, te beginnen 27 januari. De les 
behandelt de manier waarop de Rabobank inter-
netbankieren ondersteunt en is gratis voor klan-
ten van Rabobank. Wel vooraf aanmelden! 

Aanmeldingen en inlichtingen:
Gelden voor de reguliere cursussen. Graag elke dins-
dag- of donderdagochtend telefonisch tussen 10.00 
en 12.00 uur naar 0297- 272720 of per e-mail op 
seniorwebdrv@gmail.com. U kunt op die ochtenden 
ook langskomen op het leercentrum aan de Ener-
gieweg 107 in Mijdrecht. Surf ook eens naar de web-
site: derondevenen.seniorweb.nl.
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Energieweg 107
3641 RT Mijdrecht,
derondevenen.seniorweb.nl
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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 nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of 
interviews worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet 
bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan 
kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat 
haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft ver-
antwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een 
standpunt inneemt.

Eindelijk!
Vinkeveen - Naar aanleiding van een persbericht 
over de hoge kosten van het museum De Ronde 
Venen wil ik graag het volgende kwijt. 
Wethouder Schouten toont daadkracht door alle 
cultuurliefhebbers wakker te schudden. Dit alles 
naar aanleiding van de huidige en de toekomsti-
ge kosten van het beheer. Het plaatselijk museum 
doet een beroep op de gemeente om haar niet af-
latende grote plannen te realiseren. Dit zal op lan-
ge termijn niet houdbaar blijken, daar dit veel te 
ambitieus is en de kosten veel te hoog zijn. 

Museum De Ronde Venen zal nooit het Rijksmu-
seum worden en dat hoeft ook niet. Een eenvoudig 
rekensommetje geeft al aan, dat in 2010 bij elk be-
zoek de gemeenschap al ongeveer 27,00 euro moet 

bijleggen. En dan zal u nog door een goedwillende 
vrijwilliger rondgeleid worden.
Het tentoonstellen van cultureel erfgoed zal nooit 
renderen, maar kan wel een te hoge aanspraak 
maken op de gemeentelijke gelden en dat is geen 
lang leven beschoren.
Het behouden van het museum kan alleen en dan 
nog met veel vrijwillige inzet als de doorlopende 
kosten zo laag mogelijk worden gehouden.
 
Ik wens de Raad  van de gemeente en het bestuur 
van het museum veel wijsheid toe om hierover lang 
houdbare besluiten te nemen.
 

Aales van Leeuwen sr., voormalig beheerder 
museum In De Veenen

Het Demmerikse wandelpad 
Inmiddels zijn heel veel mensen boos en verdrietig 
vanwege de vernieling van het Demmerikse wan-
delpad door Staatsbosbeheer. Maar beste men-
sen… er gaat nog meer gebeuren.
Op de hierondergenoemde site staat te lezen dat 
- zeg maar - Koos met de bulldozer, werkzaam bij 
Staatsbosbeheer, nóg een keer door het wandel-
pad gaat jakkeren, waarbij alles aan de Oostkant 
wordt weggevaagd voor het inzaaien van gras (!) 
en alles aan de Westkant van het pad wordt omge-
toverd tot hakhout, wat nu al grotendeels gebeurd 
is. Daar staan nu nog een paar berken. Het argu-
ment voor de kaalslag is dat de toekomstige fi etser 
zo ‘de openheid van het landschap kan beleven’.
 Nu is mijn ervaring dat je - al fi etsend langs Pad-
mosweg, Korenmolenweg of gewoon naar de A.H. 
- al een overdosis weidebeleving voor je kiezen 
krijgt. De charme van dit oude wandelpad bestond 
uit de beslotenheid, de wuivende berken, het snoe-
pen van de bramen, de bloeiende brem en de ver-
scheidenheid aan begroeiing waarmee veel mooie 
vogelepieten gebaat waren. Dit alles is men nu aan 
het vernietigen voor de aanleg van een kaal, saai 
en verhard fi etspad (kosten 258.000).

Camoufl agegroen 
In mijn beleving stonden de in camoufl agegroen 
gestoken heren van Staatsbosbeheer voor een na-
tuurvriendelijke aanpak van de restjes groen die 
we in ons land over hebben. Weer een illusie ar-
mer!

In ondergenoemde site staat ook dat het toekom-
stige fi etspad wordt doorgetrokken tot de Wilnis-
se begraafplaats. Tussen haakjes: Nederland telt 
reeds 29.000 km fi etspad, daar kan je als fi etser 
toch al wat mee.

Het is niet 5 vóór, maar 5 over 12. Ga alstublieft 
naar de site: www.invinkeveen.nl/bewoners/fi ets-
pad-op-oude-spoorbaan-v en lees de informatie 
en de reacties van de Rondeveners (bijvoorbeeld 
van J. Fraijman 11-01) en breng uw stem uit. Dit 
onderdeel van het convenant kan nog best terug-
gedraaid worden, zodat het wandelpad een beetje 
kan dichtgroeien tot oude glorie en het geld beter 
besteed kan worden. 

C. van Hoolwerff uit Vinkeveen

Kleuters van de Pijlstaartschool 
verhuizen naar hun nieuwe klas
Vinkeveen – Vorige week woens-
dag 11 januari zijn de kleuters van 
groep 1/2d van de Pijlstaartschool 
eindelijk verhuisd naar hun nieu-
we defi nitieve klaslokaal. Hiermee is 
een einde gekomen aan het ruimte-
gebrek van basisschool de Pijlstaart 
in Vinkeveen.

De kleuters hebben ruim een jaar 
gebruik mogen maken van een lo-
kaal in basisschool de Schakel. Om 
meester Hergo van de Schakel hier-

voor te bedanken is hem gevraagd 
de deur van het nieuwe lokaal te 
openen. Natuurlijk ging meester 
Hergo op het verzoek van meester 
Bert in en hielp hij de kinderen met 
het ‘verhuizen’ van de stoelen. 

In november hebben de groepen 7 
en 8 hun intrek genomen in het ou-
de Parkietengebouw en nu ook de 
ruimte van de peuterspeelzaal is 
vrijgekomen zitten de leerlingen al-
lemaal weer op hun plek. Groep 5 

kan met de verhuizing van de kleu-
ters ook terug naar een echt klas-
lokaal. Voor het eerst sinds de ope-
ning van de school in 2008 op de 
huidige locatie heeft de school weer 
een podium waarvoor niet eerst een 
klas ontruimd hoeft te worden.
De leerlingen kijken nu al uit naar 
de eerstvolgende podiumochtend. 
Nu hoeft er eens een keer niet ge-
schoven te worden met tafels en 
stoelen maar kunnen ze direct ge-
bruikmaken van het podium. 

Opnieuw een certifi caat voor 
de Koningin Julianaschool

Politiek in De Ronde Venen: 
argusogen en zwart zaad

In de Nieuwe Meerbode van de afgelopen week 
werd duidelijk geïllustreerd de teloorgang van de 
ambities van De Ronde Venen en hoe sommige 
vertegenwoordigers krampachtig omgaan met het 
falend beleid van de afgelopen jaren.
Heeft u het gelezen of althans geprobeerd het te 
lezen, het artikel op de voorpagina waarin mr. Van 
Loo van het CDA, de bevolking van De Ronde Ve-
nen nog eens (on)duidelijk uitlegt wat voor duiste-
re zaken er zich afspelen of juist gespeeld hebben 
in de gemeenteraad van onze gemeente. Ik denk 
dat de grote meerderheid van de lezers al vrij snel 
deze meesterlijke pietpraat heeft gelaten voor wat 
het was en overgegaan is naar één van de andere 
artikelen in het weekblad.

Gemeenteraad
Deze oud-fractievoorzitter zat toch ook in de raad 
die toen het beleid bepaalde en er voor zorgde dat 
we wegens chronisch geldgebrek nu gedwongen 
aan de hand van een overigens medeverantwoor-
delijke provincie moeten lopen. Dezelfde raad die 
B. en W. alle ruimte gaf om grootse plannen te ont-
wikkelen en tot uitvoer te laten brengen om te pro-
beren De Ronde Venen op te stoten naar grote 
hoogte. Het is dat stadsrechten niet meer te koop 
zijn anders was daar ook nog moeite voor gedaan. 
Alleen dat het één en ander de bevolking mogelijk 
een paar centen zou gaan kosten, daar werd toen 

angstvallig over gezwegen. Een toepasselijk Vinke-
veens spreekwoord luidt echter: ‘er is geen turf of 
er zit een luchtje aan’.

Sportverenigingen
De sportverenigingen die dankzij stevige onder-
handelingen zich al likkebaardend verheugden op 
een toekomstig en luxe verblijf in de (gouden) drie-
hoek zijn mede de verliezers. Het spel hebben ze 
goed gespeeld, de voorzet van het gemeente elftal 
is gekomen en ze hebben de bal ingekopt. Maar 
helaas, er werd buitenspel geconstateerd. 

Onder water
Op de laatste pagina van de Nieuwe Meerbode 
is de teloorgang van de gemeente wederom dui-
delijk zichtbaar. De ‘alweer’ grootse plannen voor 
een stedelijk Mijdrecht gaan niet door, ook niet 
een ondergrondse parkeergarage bereikbaar via 
een aquaduct onder de Ringvaart. Ik snapte de-
ze aquaduct al helemaal niet. Hebben ze in Mijd-
recht één fl inke sloot, met een redelijke begaanba-
re brug die trouwens maar zelden opengaat, willen 
ze er ook nog onderdoor. En juist die brug is zo be-
langrijk in het politieke hart van De Ronde Venen. 
Bij het wegvallen van deze oversteek kan je nooit 
meer iemand over de brug helpen. 

Jan van der Maat Vinkeveen



Mijdrecht - Vrijdag 13 januari ston-
den er 2 ontmoetingen op het pro-
gramma in Poule B van de bedrijfs-
competitie. Bayer 1 nam het op te-
gen Van Walraven en Bayer 2 kwam 
uit tegen Rabobank 2. 

Zowel Bayer 1 als Van Walraven had 
de vorige ontmoeting gewonnen. 
De winnaar van deze ontmoeting 
zou zich hoogstwaarschijnlijk gaan 
plaatsen voor de winnaarspoule. Al-
lebei de teams starten de ontmoe-

ting goed. Na ongeveer een half uur 
spelen was er een voorsprong op 
baan 4 voor Van Walraven en een 
voorsprong op baan 5 voor Bayer 1. 
Na een uur spelen was alles nog in 
balans. Van Walraven won op baan 
4 met 13-4 en op baan 5 won Bay-
er 1 met 12-4. Dus stond het in wed-
strijdpunten 4- 4 gelijk. De laatste 2 
wedstrijden zouden gaan bepalen 
wie er met de winst vandoorging.
Op baan 4 ging Bayer 1 weer goed 
van start en nam een kleine voor-
sprong. Deze voorsprong werd on-
danks het goede spel van Van Wal-
raven uitgebouwd tot een eindstand 
van 10-5 in het voordeel van Bay-
er 1. Op baan 5 werd gelijktijdig een 
kleine voorsprong genomen door 
Van Walraven. Deze voorsprong be-
droeg elke keer 2 games wat een 
volle winst zou betekenen. Toch wist 
het koppel van Bayer 1 op het laat-
ste moment de achterstand te ver-
kleinen tot 9-8 in het voordeel van 
Van Walraven. 

Verschil
Doordat er maar met 1 game ver-
schil gewonnen werd, krijgt Bay-
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van Historische Vereniging De Proosdijlanden

Het Historische hoekje

De Historische Vereniging “De Proosdij-
landen” stelt uw mening op prijs! Heeft u 
nog oude foto’s, die u met ons wilt delen? 
Stuur ons een e-mail. 
Nog geen lid van de Historische
Vereniging “De Proosdijlanden”?
Voor slechts € 17.50 per jaar bent u 
lid, u krijgt daarvoor 4 maal per jaar de 
Proosdijkoerier met veel artikelen over 
onze lokale historie. Verder worden er lezingen en excursies georganiseerd, u 
geeft u op per e-mail. Ons e-mail adres:  info@proosdijlanden.nl

NU

toen
Deze week: Mijdrecht, Nutslaan

Ontdekken en Doen!

Eens een andere cursus dan anders 
en toch heerlijk ontspannen?

Uithoorn -  In Atelier De Rode 
Draad gaan de komende weken tal 
van activiteiten van start. Als een ro-
de draad loopt het thema ‘Ontdek-
ken en Doen’ door alle cursussen 
heen. Of je nu komt schilderen, me-
diteren, masseren, zingen, of yoga 
of mindfulness doen, steeds zul je 
verbaasd staan om wat er allemaal 
te beleven valt. Wil je meer weten, 
neem dan contact op via telefoon 
of mail.  Vraag een Nieuwsbrief aan, 
als je op de hoogte wilt blijven.

Joke Zonneveld: Spelend Schil-
deren, Kleur Bekennen. Je schil-
dert vanuit de beweging, en leert 
je handen te volgen, en zo geef je 
vorm aan je eigen beelden. Ervaring 
gaat voor resultaat, doen voor den-
ken. Spelend maak je kennis met de 
essentie van kleurgebruik. 10 les-
sen vanaf 21 januari van 13.30 tot 
16.30 uur; 6 lessen vanaf 16 januari 
en 26 januari van 9.30 tot 12.30 uur. 
www.jokezonneveld.nl, info@joke-
zonneveld.nl, 020-6418680.

Jean Arthur: ‘Meditatie en meer’. 
Een cursus voor je Zelf, rond inspi-
ratie, beweging en verstilling in het 
dagelijkse leven. 7x op dinsdag van-
af 24 januari t/m 13 maart van 19.30 
tot 21.00 uur. Kosten: 105 euro. In-
formatie: jean.m.arthur@gmail.com, 
tel. 0297-264878, www.praktijkain-
neamh.nl
Marleen du Clou: Dender je vaak als 
een intercity van de ene naar de an-
dere deadline? Werk je elke dag in 
een hectisch tempo je ‘to do’ lijst af? 
En denk je ’s avonds: waar is mijn 
dag eigenlijk gebleven? Als je meer 
rust en energie wilt, geef je dan op 
voor een mindfulness training. Start 
22 februari om 19.30 uur. Kennisma-
kingsavond is 15 februari om 19.30 
uur. Graag van te voren aanmelden 
per mail: m.duclou@kpnmail.nl, of 
06-52498878. 
Carla de Brave: Het Lied van de Ziel 
in Uithoorn: mantra’s zingen en me-
diteren. Voor iedereen die zijn geest 
wil kalmeren – maandelijks donder-
dag van 19.45-21.30 uur (7,50 euro). 

Eerstvolgende keer 19 januari. Stem 
en Expressie: Bewegen, ademen, 
zingen en improviseren voor ieder-
een. Leer  je stem kennen en goed 
gebruiken, zodat je vrijuit kunt zin-
gen. 18 februari, 10 en 24 maart van 
9.30 tot 12.30 uur. Yoga and the Voi-
ce: tweewekelijks  donderdagavond 
vanaf 2 februari van 20.00 tot 21.30 
uur. Terug naar je innerlijke Stil-
te met klankmeditatie en AyurYo-
ga.  www.praktijkclarity.nl ,  0297-
567 773/06-22608327.
Angeline Heerooms en Mechteld 
Hoekstra: Zoek je een ontspan-
ningsmoment met je kind? Massa-
ge is voor een kind fi jn om indruk-
ken beter te verwerken en los te la-
ten. Je maakt je het masseren eigen 
door over en weer met de andere 
deelnemers in 4 avonden de lesstof 
toe te passen. Data 13 en 20 febru-

Bingo bij Amstelhoek
Amstelhoek - Komende zater-
dag 21 januari is er weer bingo bij 
Buurtvereniging Amstelhoek. De 
bingo begint om 20.00 uur en de 
zaal is open vanaf ongeveer. 19.00 
uur. Er worden 10 ronden gespeeld 

met mooie prijzen. De organisatie 
van deze gezellige bingoavond re-
kent als vanouds weer op een grote 
opkomst. Tot aanstaande zaterdag 
aan de Engellaan 3a in Amstelhoek. 
U bent van harte welkom!

Elke derde zaterdag van de maand
IVN winternatuurwandeling
Regio - De meesten van u wande-
len wel eens in de natuur. En dan 
vooral in de zomer. Met het IVN kunt 
u ook in de winter de natuur erva-
ren. Voel de koude prikkelen op uw 
gezicht en trotseer de harde wind.
Elke derde zaterdag van de maand 
is er een winternatuurwandeling. Op 
zaterdag 21 januari is de eerstvol-
gende. Met de auto vertrekken de 
deelnemers de auto naar het wan-

delstartpunt. Doe stevige water-
dichte schoenen aan en neem iets 
(warms) te drinken mee.
De start is om 10.00 uur vanaf de 
parkeerplaats van de begraafplaats 
aan de Ir. Enschedeweg in Wilnis.

Wilt u meer informatie, dan 
kunt u bellen naar Yfke Zijlstra: 
(0297)287223. Ook kunt u de web-
site van het IVN raadplegen.

Bijeenkomst jongeren over wonen
Uithoorn - Donderdag organiseert 
het jongerenwerk van Uithoorn in 
samenwerking met Woningbouw-
vereniging Eigen Haard een bijeen-
komst speciaal voor jongeren die 
geïnteresseerd zijn in wonen.
Eigen Haard zal een presentatie ge-
ven die specifi ek voor jongeren be-
doeld is. Heb je vragen over wonen 
in Uithoorn zoals bijvoorbeeld: hoe 
je je het best kunt inschrijven, waar 
je dat doet, of je recht hebt op ur-

gentie en zijn er eigenlijk jongeren-
woningen? 

De bijeenkomst is morgenavond, 
donderdag 19 januari, en vindt 
plaats in Jongerencentrum The Mix. 
De deur gaat om 19.00 uur open en 
de presentatie zal om 19.30 uur be-
ginnen. Zorg dat je op tijd aanwe-
zig bent. Jongerencentrum The Mix 
is gevestigd aan de J.A. van Seume-
renlaan 1.

Lokaal talent op het 
podium van The Mix
Uithoorn - Aanstaande zaterdag 21 
januari organiseert een aantal en-
thousiaste jonge muzikanten een 
bandavond in jongerencentrum The 
Mix. De leden van de rockband The 
Dead Wings hebben zich ingezet 
om de lokale muziekscene te onder-
steunen. Op zaterdag zullen twee 
locale muziekgezelschappen het 
podium van The Mix betreden.
Buiten de lokale acts zal als eerste 
een band uit het oosten van het land 
het spits afbijten.
Het Overijsselse Orange Maple-
wood combineert de liefde voor de 
muziek uit de jaren ’60 met heden-
daagse rockhelden.
The Dead Wings  is een veelzij-
dig powertrio uit Vinkeveen en Uit-
hoorn. De band heeft maar één doel 

en dat is het platspelen van de Ne-
derlandse podia. Begin februari zal 
de band een nieuwe cd uitbrengen. 
Nieuwe nummers van deze plaat 
zullen aanstaande zaterdag ten ge-
hore worden gebracht.

Als afsluiter van de avond zal de in-
middels bekende band Wolfhunters 
zijn kunsten tonen, de Uithoornaars 
staan garant voor een gezellige 
avond. Wolfhunters werkt sinds een 
aantal weken met een nieuwe zan-
ger. Ben Haze heeft de vorige front-
man vervangen. Aanstaande zater-
dag is voor de nieuwe
charismatische frontman de vuur-
doop. Entree: drie euro. De deur 
gaat om 21.00 uur open. Aanvang 
21.15 uur.

In deze column kunt u ook komen met
uw foto en tekstje. Ziet u iets leuks, zieligs, aardigs, opval-
lends, geks of gevaarlijks, het geeft niet wat, maak daar een 
foto van, een klein verhaaltje en stuur het op. 

 Goed geschoten...

Wie weet staat u volgende week in ‘Goed Geschoten’. Per mail 
kan het naar: redactiemijdrecht@meerbode.nl, of redactieuit-
hoorn@meerbode.nl”. Per post naar: redactie Nieuwe Meerbode, 
Anselmusstraat 19, 3641 CB in Mijdrecht. Vorige week ontvingen 
we deze foto.....

Het ijs in de polder langs de Drechtdijk in De Kwakel is nog fl interdun. Voor 
deze twee zwanen was het net sterk genoeg voor een wandeling in de och-
tendzon.

Foto: Ton Kamminga

ari en  5 en 12 maart van 19.30 tot 
22.00 uur. info@praktijkhappyfl ow.
nl , 06-51144457.
Marjanne Kruyswijk en Renée Coo-
ken: Heb je wel eens het gevoel dat 
het leven aan je voorbij gaat? Dan is 
Mindfulness iets voor jou! Het richt 
zich op de kwaliteit van het leven 
hier en nu. Het leert je beter om-
gaan met dagelijkse stress en  on-
vrede en zorgt ervoor dat je stopt 
met piekeren. Het is wetenschap-
pelijk bewezen dat mensen met 
stress, een burnout en slaapproble-
men veel baat hebben bij een mind-
fulness training. Woensdagoch-
tend vanaf 15 februari. www.leve-
ninhetnu.com, 06-41887715 of 06-
1353600.
De cursussen worden gegeven in 
Atelier De Rode Draad aan de Prin-
ses Margrietlaan 86.

Wandelen op het ijs

Bayer 1 en Bayer 2 op 
promotiekoers

Trek in een half varken?
Kaarten en kienen in De Springbok
De Hoef - Trek in een half var-
ken? Dan zit u goed bij Het Hoef-
se Jeugdkamp! Vrijdag 27 januari 
organiseert Het Hoefse Jeugdkamp 
weer het kaarten en kienen om geld 

in te zamelen voor haar kamp. Vege-
tariërs en andere belangstellenden 
zijn natuurlijk ook van harte welkom 
want, naast het klaverjassen om een 
half varken, is er ook de mogelijk-

heid om een speelgoedbon, diner-
bon of zelfs een Nintendo DSI te 
winnen met kienen. 
Bent u nog niet overtuigd? Kom dan 
in ieder geval om mee te doen met 

de verloting en ga naar huis met een 
reischeque ter waarde van 125,-eu-
ro ! Dus tot de 27ste om 19.30 uur in 
De Springbok aan Oostzijde 61a in 
De Hoef. Gezellig!
Wilt u Het Hoefse Jeugdkamp spon-
soren door prijzen ter beschikking 
te stellen? Vrijdag 27 januari vanaf 
15.00 uur staan de kampleiders bij 
De Springbok klaar om deze in ont-
vangst te nemen. 

er 1 toch een punt voor deze laat-
ste wedstrijd. Met dit laatste punt-
je wint Bayer 1 nipt met 9-7 van Van 
Walraven. Bayer 1 is nu zo goed als 
zeker van promotie naar de win-
naarspoule.
Zowel Rabobank 2 als Bayer 2 ver-
loor de vorige keer de ontmoeting. 
Om uitzicht op promotie te hou-
den was er voor beide een overwin-
ning nodig. Bayer 2 dat vorige ont-
moeting met 8-8 gelijkspeelde maar 
op games verloor had zich in deze 
wedstrijd voorgenomen om dit niet 
nog een keer te laten gebeuren. 
Bayer 2 startte beide wedstrijden 
fantastisch, binnen korte tijd was er 
een grote voorsprong gehaald. Deze 
voorsprongen werden uitgebouwd 
tot een 11-3 en 11-2 winst voor Bay-
er 2. Het tweede uur startte Rabo-
bank 2 een stuk beter. Op baan 2 
was het erg spannend, toch was het 
Bayer 2 dat dit duel knap met 12-6 
won. Op baan 1 bleek Bayer 2 een 
maatje te groot te zijn voor het kop-
pel van de Rabobank, het werd 15-
1. Door deze mooie overwinningen 
won Bayer 2 16-0 van Rabobank 2 
en doet het nog volop mee voor pro-
motie.
Komende vrijdag 20 januari spelen 
Bayer 1 en Bayer 2 een inhaalduel 
tegen elkaar. Na dit duel zal duide-
lijk zijn welke 2 teams naar de win-
naarspoule promoveren. 
De uitslagen en speelschema’s zijn 
ook op internet te volgen: www.ten-
nishalderondevenen.nl



pagina 14 Nieuwe Meerbode - 18 januari 2012

Instituut voor totale huidverbetering en professioneel advies

Nieuwe locatie Périne 
feestelijk geopend

Mijdrecht - Na veertien jaar op Hofland 
gevestigd te zijn geweest, opende Pé-
rine Heerooms met haar team van zes 
gespecialiseerde medewerksters afge-
lopen zaterdag 14 januari feestelijk haar 
geheel vernieuwde en grotere vestiging 
aan de Genieweg 8. Een goed bereik-
bare locatie met veel (gratis) parkeer-
mogelijkheden voor de deur. Het nieu-
we pand is tevens de kroon op haar 
werk want dit jaar viert Périne haar 20-ja-
rige bestaan als schoonheidsspecialis-
te. Een vak dat zij met passie en vak-
manschap uitoefent. Regelmatige be-
zoekers van Instituut Périne en andere 
belangstellenden werden onder het ge-
noegen van een hapje en een drankje 
van 10.00 tot 16.00 uur in de gelegen-
heid gesteld het fraai ingerichte pand 
en de behandelkamers te bekijken. Te-
vens konden zowel mannen als vrouwen 
geheel gratis genieten van een demo-
huidbehandeling en lichaamsmassage. 
Velen lieten zich dit geen twee keer zeg-
gen want in minder dan geen tijd waren 
de behandelkamers bezet als gevolg 
van de vele (voor)inschrijvingen. Périne 
kon zich dan ook verheugen in een for-
se toeloop van haar cliënten. Maar ook 
tal van andere nieuwsgierigen van bin-
nen en buiten de gemeente De Ronde 
Venen die wel eens wilden weten hoe 
het er met hun huid voorstaat en daar-
over advies wilden hebben, gaven blijk 
van hun belangstelling. Ook zij kregen 
de nodige aandacht van de charman-
te medewerksters met en passant een 
rondleiding ter kennismaking. Bij de in-

richting van het instituut is gekozen voor 
een ‘stoer’ uiterlijk, eigentijds met een 
natuurlijke look en laagdrempelig voor 
mannen en vrouwen.

Innovatief anti-ageing programma
Instituut Périne voor huidverbetering en 
anti-ageing heeft in de nieuwe vestiging 
de beschikking over twee verdiepingen. 
Op de begane grond vindt men de ont-
vangstruimte en een kleine winkel waar 
huidverbetering- en -verzorgingsproduc-
ten te koop zijn, een kamer voor het ge-
ven van adviezen, drie behandelkamers 
en een Multi Analyse Center (MAC) waar 
op een geavanceerde manier de con-
ditie van de huid kan worden geme-
ten. Een van de behandelkamers is zelfs 
voorzien van een inloopdouche als on-
derdeel van overheerlijke lichaamsmas-
sages die nu ook bij Périne worden ge-
geven. Op de eerste verdieping zijn nog 
vier behandelkamers, voornamelijk voor 
huidverzorging en –verbetering volgens 
de methode Pascaud. Instituut Périne 
behoort tot de selecte en gecertificeer-
de centra in Nederland die aan de Pas-
caudeisen van vakbekwaamheid, pro-
fessionaliteit en inrichting voldoen. Het 
gaat hier om het meest innovatieve an-
ti-ageing programma van dit moment. 
Een veel betere huidconditie en een 
jeugdiger uitstraling zijn daarbij de op-
merkelijke resultaten.

Persoonlijk huidadvies
“Een uitgebreide huiddiagnose die wij 
met de MAC uitvoeren vormt de basis 

van een goed huidadvies. 
Wij kunnen een volledige en 
objectieve huidanalyse uit-
voeren waarop later de be-
handelingen worden afge-
stemd”, vertelt Périne. “Het 
gaat daarbij niet alleen om 
vrouwen want mannen zijn 
bij ons net zo welkom om hun 
huidproblemen te bespreken 
en te laten behandelen. Ver-
volgens krijgt men een uniek 
persoonlijk huidadvies en 
worden de resultaten voor ons als huid-
specialist in kaart gebracht.
De cliënt kan deze resultaten gebrui-
ken voor verdere behandeling bij ons of 
voor zichzelf thuis. Veel van onze cliën-
ten komen vaak uitsluitend langs voor 
aankoop van onze huidverzorgings-
producten die gericht zijn op verbete-
ring van de huidconditie en aansluiten 
op het advies of de behandelingen die 
men bij ons heeft ondergaan. Vervol-
gens kunnen ze daarmee zelf hun huid 
onderhouden. Het heeft overigens geen 
zin om hier de huid te laten behande-
len als men er thuis zelf niets aan doet. 
Dat is zonde van het geld. Een en an-
der houdt in dat elke serieuze belang-
stellende die huidverzorging en/of ver-
betering wil, vrijblijvend bij ons kan bin-
nenlopen voor advies of en/of aankoop 
van producten. Voor advies kan dat op 
openingsdagen van 9.00 tot 12.00 uur 
en zaterdags de gehele dag. Men ver-
plicht zich daarbij niet tot een behan-
deling bij ons. En wat meer is, wij heb-

ben aanbiedingen die tegemoetko-
men aan elk budget, afhankelijk van 
wat men voor een goede huidverzor-
ging over heeft.”

Vijf pijlers
Périne laat weten dat door uitbreiding 
van haar activiteiten en de voortschrij-
dende ontwikkelingen op het gebied 
van huidbehandeling en huidverzorging 
de locatie op Hofland te klein werd. Bo-
vendien voldeed die niet meer aan de 
gestelde eisen. Daarnaast was uitbrei-
ding in de activiteiten zoals wellness en 
Zen-massages een wens. “Wij wilden 
ook een duidelijk onderscheid maken 
tussen anti-ageing en huidverbetering. 
Dat alles hebben wij nu kunnen realise-
ren. Op de eerste verdieping hebben 
wij de Pascaud Experience een plaats 
gegeven en beneden alles op het ge-
bied van huidverbetering, hoewel dat 
qua behandeling in elkaars verlengde 
ligt. Aan de huidverbetering is ook een 
stukje Zen-beauty toegevoegd, dus ont-

spanning. Dat is als een nieuw item aan 
ons bedrijf toegevoegd. Wij steunen op 
vijf pijlers: huiddiagnose, anti-ageing, 
huidverbetering, Zen-beauty en acné-
behandeling. Samen uit zich dat in een 
totaaladvies aan de cliënt. Het advies-
centrum dat wij hier hebben is uniek in 
Nederland.
Daarbij vertellen wij ook hoe je thuis met 
je huid moet omgaan om die gezond, 
strak en jeugdig te houden. De behan-
delingen die men hier (eventueel) wil 
ondergaan, haken daarop in.”
Mannen kunnen bij Périne eveneens uit-
stekend terecht. Zij hebben hun eigen 
cosmeticalijn van het merk ‘Décleor’, 
een merknaam waar Périne van meet 
af aan bij haar vrouwelijke en manne-
lijke clientèle mee werkt. Een heerlijke 
cosmetica die zorgt voor een combi-
natie van huidverbetering en meer uit-
straling.
Meer weten? Bezoek dan de eveneens 
vernieuwde website www.perine.nl. Of 
maak een afspraak, tel. 0297-273121.

Officiële opening 
kinderopvang in Vinkeveen
Vinkeveen – Vorige week donder-
dag 12 januari was het zover: de of-
ficiële, feestelijke opening van De 
Klimboom buitenschoolse opvang 
(BSO) Vinkeveen en peuterspeel-
zaal De Duikelaar aan het Tuinder-
slaantje in Vinkeveen. Beide organi-
saties zijn al bekende namen in Vin-
keveen, vanaf januari werken zij nu 
samen in één pand. Directeur An-
gelika Pelsink nam om 17.00 uur het 
woord om iedereen te verwelkomen 
en het glas te heffen op een nieuwe 
samenwerking. De kinderchampag-
ne werd vrolijk ontkurkt en er werd 
geproost met alle kinderen. Het was 
een drukbezochte middag.

Binnen De Ronde Venen zitten beide 
opvangorganisaties al in een aantal 
wijken op dezelfde locatie. Vanaf nu 
heeft ook Vinkeveen er een mooie 
locatie bij waar twee soorten kin-
deropvang bij elkaar komen. Al-
tijd bekeken vanuit het belang van 
het kind kan opvang bij de peuter-
speelzaal bijvoorbeeld op vertrouw-
de, natuurlijke wijze overgaan in op-

vang bij de buitenschoolse opvang. 
De kinderen van De Klimboom en 
De Duikelaar hebben een drukke 
tijd achter de rug: zij weten wat ver-
huizen is. Waren de kinderen van de 
buitenschoolse opvang al na de zo-
mervakantie verhuisd, in de kerstva-
kantie is de peuterspeelzaal overge-
gaan naar het nieuwe pand. En dat 
is natuurlijk niet niks: je vertrouwde 
speelplekje inruilen voor een ande-
re plek. Maar als je daar iets moois 
voor terug krijgt is dat geen pro-
bleem. En dat de kinderen en me-
dewerkers van beide organisaties er 
iets moois voor terugkrijgen was af-
gelopen donderdag 12 januari op de 
openingsborrel te zien. Belangstel-
lenden en ouders konden een kijk-
je nemen in het pand. Bij De Klim-
boom werkt BSO Vinkeveen dage-
lijks met thema’s, daarom was er in 
elk lokaal een activiteit. In de rus-
truimte werd er geschminkt, in de 
techniek/natuurruimte werden er 
technische spellen in elkaar gezet 
en een creatieve activiteit aange-
boden, in het atelier konden kinde-

ren vrij knutselen en in de toneel/
muziekruimte werd er een work-
shop djembe spelen gegeven. In het 
honk waren er verschillende spelle-
tjes te doen met initiatief van de bo-
venbouwers.

’t Anker bij Karin van Dierendonck
Mijdrecht - In het kader van haar 
project Hoofse bloemen exposeert 
de schildersgroep van Inloophuis ‘t 
Anker twee grote schilderijen op de 
Tuinderslaan in Mijdrecht.
Alle schilderijen en foto’s gemaakt 
tijdens dit project worden deze zo-

mer vanaf maandag 2 juli tentoon-
gesteld in het gemeentehuis.

De schildersgroep wil graag en-
thousiaste mensen in haar midden 
opnemen. Schilderservaring is niet 
nodig. De groep werkt elke donder-

dagmiddag vanaf 13.00 uur in de 
kantine van Argon. U kunt zo bin-
nenlopen. Ook als u kennis wilt ma-
ken met andere activiteiten van In-
loophuis ‘t Anker bent u welkom.
U vindt het inloophuis ook op www.
inloophuishetanker.nl

Andersoortige kerkdienst Protestantse Gemeente Mijdrecht

Janskerk tot half december in restauratie
Mijdrecht - De Janskerk van 
de Protestantse Gemeente van 
Mijdrecht wordt gerestaureerd. Op 
zondagmorgen 15 januari werd in 
het Godshuis aan de Kerkstraat 
voorlopig de laatste kerkdienst ge-
houden. Aan het einde van de 
dienst werden Kanselbijbel, Doop-
rol en Paaskaars op symbolische 
wijze de kerk uitgedragen. Op die 
manier werd het tijdelijk vertrek uit 
het oudste bestaande kerkgebouw 
van Mijdrecht (en directe omge-
ving!) gemarkeerd. De gemeente-
leden hebben er het volste vertrou-
wen in dat de grote en omvangrij-

ke restauratieklus geklaard zal zijn 
vóór de magische datum van 12-12-
’12. Hoe dan ook, voorlopig kerkt 
de gehele Protestantse Gemeente 
van Mijdrecht in De Rank, het an-
dere kerkgebouw aan de Prins Ber-
nardlaan. Op zondagmorgen zijn er 
voor het grootste gedeelte van 2012 
dubbele diensten: een meer regu-
liere dienst om 09.30 uur én vervol-
gens een dienst waarin ook ande-
re vormen van eredienst beproefd 
zullen worden om 11.00 uur. De-
ze tweede op zondagmorgen zal in 
de toekomst met grote regelmaat 
een bijzonder en wat meer experi-

menteel karakter dragen. Aanstaan-
de zondag 22 januari zal de dienst 
van 11.00 uur in het teken staan van 
het getal 12. Dat heeft uiteraard te 
maken met het jaartal 2012, maar 
óók met de symbolische betekenis 
die dit getal in onder meer de bijbel 
heeft. Op allerlei manieren keert dat 
bijzondere getal terug in de kerk-
dienst van elf uur, die naar verwach-
ting rond de klok van… 12.00 uur 
ten einde zal zijn. Voorganger is de 
eigen predikant ds. H. Tacken en het 
orgel wordt op de van hem beken-
de creatieve wijze bespeeld door de 
heer Wim de Penning. 
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Argon zaterdag pas in 
tweede helft langs VVC
Mijdrecht - De inhaalwedstrijd te-
gen het laag geplaatste VVC uit 
Nieuw Vennep heeft Argon een ver-
diende 3-0 zege opgeleverd, de eer-
ste helft zagen we een matig en slap 
Argon dat in aanvallend opzicht 
geen potten kon breken. Pas in de 
tweede helft kon het de wedstrijd 
openbreken en de winst in huis 
houden. Bij de warming-up bleek 
dat Adil Kamil toch niet kon spe-
len, hij werd vangen door Nathan 

van Aken die na een lange peri-
ode van gedwongen afwezigheid 
weer z’n debuut mocht maken in de 
door blessures geplaagde selectie 
van coach Jack Honsbeek. Alleen 
in de beginfase zagen we VVC in 
het doelgebied van Argon opduiken 
en dat liep, mede door goed ingrij-
pen van doelman Thomas de Rui-
ter, goed af. Het bleek duidelijk dat 
de tegenstander naar Mijdrecht was 
gekomen om de koploper een punt-

Vierde competitiedag voor 
mini-volleybalteams Atalante
Vinkeveen - Ditmaal was het de 
hal van de vroegere topatleet Fan-
ny Blankers Koen in Hoofddorp het 
wedstrijd toneel. De aftrap werd ge-
daan door het hoogste team de Vol-
leyknallers

Atalante Volleyknallers 
Bij de Volleyknallers speelt een soort 
jojo effect. Zij spelen op het hoogste 
niveau, alleen wisselen steeds tus-
sen A en de B poule. Dit keer weer 
in de A-poule. Ze begonnen meteen 
tegen het sterkste team van VCH uit 
Hoofddorp. Ondanks dat de man-
nen goed partij boden, bleek dit 
team nog steeds te sterk en verlo-
ren ze beide sets. Daarna tegen de 
andere Hoofddorpse formatie VCH 
Topspin. Dit was een meer gelijk-
waardige tegenstander. Er werd 
mooi gespeeld en ook met regel-
maat goed gesmasht. Ook werd er 
zo nu en dan bovenhands geser-
veerd. Dat het een gelijkwaardige 
tegenstander was bleek wel uit de 
uitslag, de punten werden verdeeld. 
Als laatste tegen Smashing Velsen. 
Op papier de minste tegenstander, 
maar toch gaven die juist heel goed 
partij. Ondanks dat Atalante goed 
speelde konden ze niet voorkomen 
dat de tegenstander toch met de 
punten naar huis ging. Kortom het 
jojo effect blijft, ze zullen volgende 
keer weer aantreden in de B-poule.

Atalante Toppers 
De meiden spelen al even in de 
hoogste poule op niveau 4. Dit keer 
zonder Noa die voor een keer een 
uitstapje maakte naar de Long La-
dies die een speler te kort hadden. 

Ook zij moesten de eerste partij te-
gen VCH. De meiden speelden keu-
rig. Ook werd er zo nu en dan ge-
smasht. Ze waren duidelijk de bete-
re en wonnen met 4-0. 
De tweede set was de “verenigings-
derby”. Toppers tegen de Megami-
ni’s. Er werd aan beide kanten ont-
zettend fanatiek gestreden en de-
den ook niet onder voor elkaar. Toch 
waren het waarschijnlijk de zenu-
wen die parten gingen spelen en 
verloren de eerste set. De tweede 
set werden de puntjes op de i ge-
zet en door slim tactisch spel wis-
ten ze de tweede set naar zich toe 
te trekken. 
De laatste wedstrijd was tegen VVO, 
het team dat al twee wedstrijden 
gewonnen had. Ook hier hadden 
ze wat moeite met de eerste set. Ze 
hadden niet goed antwoord op de 
twee lange jongens die mooi kon-
den smashen. De eerste set verlo-
ren, maar in de tweede set herpak-
ten de meiden zich. Ze gingen weer 
slimmer spelen en konden de sma-
shes steeds beter pareren. Wat re-
sulteerde in een setwinst. Net als 
vorige toernooidag weer een twee-
de plek voor de meiden.

Atalante Megamini’s 
Dit jonge fanatieke team is vorige 
toernooidag gepromoveerd naar de 
A-poule op niveau 4. 
Meteen de eerste partij was tegen 
VVO uit Ouderkerk, de sterkste te-
genstander uit de poule en een 
team die zo ook al vaak zijn tegen-
gekomen. Altijd een moeilijke oppo-
nent. Vorige keer werd er nog ruim 
van verloren, maar dit keer bleven ze 

dichtbij. Slecht met een paar punten 
verschil wist VVO beide set te win-
nen. De tweede set de derby tegen 
de Toppers. Het fanatisme droop er 
vanaf. Ze wisten met hun snelheid 
en reddingen de eerste set naar zich 
toe te trekken. Ook de tweede set 
leken ze richting een overwinning 
te gaan, maar op het end maakten 
ze wat slordige foutjes waardoor de 
punten werden verdeeld; 2-2. 
Het team heeft nog nooit een laat-
ste wedstrijd gewonnen. Het ener-
gieke spel van dit team breekt ze 
vaak in de laatste partij op. Ook nu 
weer. Het was de minste opponent, 
maar het lukte net niet. De eerste 
set verloren. Toch wisten ze met een 
fantastische eindsprint in de twee-
de set nog een gelijke spel eruit te 
halen. Ze verloren met 1-3. En zijn 
4e geworden en de volgende keer 
waarschijnlijk uitkomen in de B-
poule.

Atalante Ministars 
De Ministars zijn vorige keer 1e ge-
worden en daarmee teruggekomen 
uit de D-poule naar de C-poule. Er 
speelden hier twee blessures, waar-
door het team niet optimaal was. 
Dus de verwachtingen waren niet 
al te hoog gespannen. Maar het liep 
anders. De eerste partij was tegen 
VCH. De eerste set werd verrassend 
gewonnen en de tweede set was 
spannend en werd in de zoemer 
een gelijk spel!! Dus een 3-1 winst 
was al binnen. Daarna stond Unitas 
uit Mijdrecht op het programma. In 
deze partij bleek wel dat het team 
van Atalante, ondanks de blessures, 
meer ervaren was. Een 4-0 winst! 

De dag was al helemaal goed voor 
de meiden, maar dit proefde naar 
meer… En jawel wonder boven 
wonder ook nog de laatste partij te-
gen VHZ uit Nieuw Vennep gewon-
nen!!! Een ontzettend sterk optreden 
van de Ministars. Dit betekent dat 
ze volgende keer in de B-poule uit 
gaan komen. Fantastisch meiden!

Atalante Long Ladies 
Ook de Long Ladies waren net als 
de Ministars vorige keer 1e gewor-
den en zijn een poule omhoog ge-
gaan. Ditmaal was Rosalie verhin-
derd, maar gelukkig wilde Noa van 
de Toppers wel een keertje invallen. 
En dit verliep allemaal erg goed. Het 
leek wel of ze vleugels hadden ge-
kregen. 
Als eerste tegen de sterkste tegen-
stander. De meiden deden het erg 
goed. Redden veel ballen en wis-
ten met slim spel voldoende puntjes 
te pakken. Beide sets werden goed 
gewonnen.
De tweede wedstrijd was tegen 
Heemstede. De swung zat er nog 
steeds helemaal in, je kon niet zien 
dat zij in een hogere poule uit kwa-
men. Er werd met riante cijfers ge-
wonnen! 
Dan de laatste wedstrijd. Op papier 
de minste van de 3. Dit bleek ook 
wel in de partij. De Ladies bleven 
erg goed spelen en er werd nog ri-
anter gewonnen dan de vorige pot!! 
Dus net als de Ministars de tweede 
poule winst op rij!! Een ontzettend 
mooie prestatie! Ook zij gaan weer 
omhoog, volgende keer komen zij 
uit in de C-poule. Ook complimen-
ten aan trainster Annike die twee 
teams twee keer achtereen naar 
een eerste plaats weet te loodsen!!!

Kanjers 
De Atalante Kanjers waren vori-
ge keer eerste geworden op niveau 
2 en mochten de stap gaan ma-
ken naar een niveau hoger. Niveau 
3. Dit betekent niet meer de eerste 
bal vangen, maar passen en daarna 
door je teammaat afvangen. De eer-
ste partij was even wennen, maar te-
genstander VCH was ook nieuw op 
dit niveau. Naarmate de partij vor-
derde ging het wel beter, alleen om 
hoge ballen onderhands te passen 
was nog wel moeilijk. Maar zij wis-
ten zowaar meteen de eerste partij 
te winnen! Dat smaakte naar meer! 
In de pauze nog even geoefend met 
de bovenhandse “pass”. De volgen-
de partij was tegen Heemstede. Het 
was al meteen te zien dat de oefe-
ning met de bovenhandse pass zijn 
vruchten afwierp. De tegenstander 
was wel iets beter, maar ook Ata-
lante speelde beter. Heel verrassend 
werd ook deze wedstrijd gewonnen! 
De laatste partij was tegen het an-
dere VCH team. Dit leek ook al mak-
kelijk te gaan…! De eerste set werd 
met 4 -1 gewonnen, alleen de twee-
de set leek een omslagpunt. Ze ke-
ken halverwege de wedstrijd tegen 
een 1-3 achterstand aan. Maar ze 
zijn fantastisch terug gekomen en 
wisten het toch nog om te buigen in 
een 4-3 winst!! Echt een toppresta-
tie! Instappen op een nieuw niveau 
en meteen eerste worden!! Ze gaan 
een poule omhoog, naar de B-pou-
le op niveau 3!

Atalante Heroes 
Cayden speelde mee met de Kan-
jers en daarvoor in de plaats speel-
de nieuwkomer Jikke mee bij de 
Heroes. Dit is het jongste team van 
Atalante. In het begin van het sei-
zoen speelden ze nog wat onwen-
nig maar gaan steeds beter vangen, 
gooien en serveren. De eerste wed-
strijd was tegen Nieuw Vennep. Dit 
was meteen de pittigste partij. Er 
stond wat sterkere en grotere spe-
lers tegenover hen, maar ze hebben 
zich goed geweerd. Toch moesten 
ze de winst afstaan aan VHZ.
Meteen erachter aan stond Sma-
shing Velsen op het programma. De 
Heroes waren warm gedraaid. Er 
werd erg goed gevangen en menig-
maal wist een eenling toch nog de 
wedstrijd te redden. Ze wonnen de 
eerste set en de tweede set eindig-
de in een gelijk spel. 

De laatste partij waren ze helemaal 
op stoom. Dit keer was SAS uit Uit-
hoorn hun opponent. Dit was een 
mindere tegenstander dan de vorig 
twee. Ze hielden hun hoofd koel en 
bleven goed bij de les. Deze wed-
strijd werd met 4-0 gewonnen!. Een 
mooie 3e plaats voor de Heroes.

je af te snoepen, dat lukte in de eer-
ste helft goed en in die fase had het 
ook een punt verdiend. In aanval-
lend opzicht kreeg Argon wel een 
paar mogelijkheden maar het le-
verde geen doelpunten op. Een vrije 
trap van Albert Mens ging naast de 
andere mogelijkheden van Stefan 
Tichelaar en Ali Erens werden een 
prooi voor de goede doelman Ken-
ny de Jong.

Pas in de tweede helft kon Argon 
de wedstrijd naar zich toe trekken. 
Remco von Lindheim bleef gebles-
seerd in de kleedkamer achter, zijn 
plaats werd ingenomen door Anto-
nie van der Linden. Na tien minu-

ten kreeg Argon de eerste mogelijk-
heid, een voorzet van Bas de Graaff 
op Rick Verweij werd van dichtbij 
door Verweij gemist. Even daarvoor 
pareerde doelman De Ruiter een af-
standschot van Bart Klootwijk na-
mens VVC. Maar de mogelijkheden 
voor een beter spelend Argon wer-
den talrijker, Tichelaar draaide zich 
vrij in het strafschopgebied maar 
mikte vervolgens te hoog. Even la-
ter was het wel raak toen op aange-
ven Ali Eren Bas de Graaff alle tijd 
kreeg om hard uit te halen en via 
keeper De Jong verdween de bal te-
gen het net (1-0.) Na een hard schot 
van Pieter van Staveren dat door 
Thomas de Ruiter werd gekeerd 

was het weer de beurt aan Argon. 
Een vrije trap van Stefan Tichelaar 
kon nog door keeper De Jong met 
de vuisten worden gekeerd maar en 
minuut later had hij geen antwoord 
op een pegel van Albert Mens (2-
0.) Met nog een kwartier op de klok 
een publiekswissel voor Bas de 
Graaff, hij werd vervangen door Flo-
rian Schutijzer. Ook Rik Schalkwijk 
mocht invallen voor Verweij. Na-
dat Nathan van Aken op aange-
ven van Tichelaar te hoog had ge-
mikt was het Alan Doorson die goed 
doorgaan zag beloond met een fraai 
doelpunt (3-0.). Zaterdag gaat Ar-
gon op bezoek bij de Koninklijke 
HFC in Haarlem.
 

Klaverjassen
Vinkeveen - Op zaterdagavond 21 
januari 2012 is er prijs-klaverjassen 
in de kantine van S.V. Hertha aan 
de Mijdrechtse Dwarsweg te Vin-
keveen.
Er zijn fraaie prijzen te winnen. De 
zaal is open om 19.30 uur; om 20.30 
uur wordt er gestart met kaarten. 
Het 1e kopje koffie/ thee is gratis. 

Zet de volgende datum voor prijs-
klaverjassen in de agenda: zaterdag 
21 januari.
Daarna wordt er weer gekaart op 
zaterdag 18 februari 2012.
Tot ziens bij Hertha (0297-263527).

CSW MF1 verslaat weer een 
jongensteam voor KNVB beker
Wilnis - Zaterdag 14 januari moes-
ten de meisjes van CSW MF1 al 
vroeg aantreden voor het KNVB 
bekerduel tegen de jongens van ’s 
Gravenland F3. CSW MF1 was voor 
de winterstop als 1ste geëindigd in 
de KNVB bekerpoule en nu wachtte 
een spannende wedstrijd, omdat het 
nu om het knock out systeem gaat. 
De meisjes van CSW wisten wat hun 
te doen stond; winnen!
In de eerste helft had CSW licht 
overwicht met spannende momen-
ten voor beide doelen, maar het 
bleef echter tot aan rust 0-0. In de 
tweede helft vertoonde het team 
van CSW een sterk spel, wat resul-

teerde in een verdiende 0-1 voor-
sprong. Al snel gevolgd door een 
mooi 2de doelpunt. Hierna begon ’s 
Gravenland aan te zetten, maar met 
2 prachtige counters waren het de 
meisjes van CSW die de voorsprong 
uitbreidde naar 0-4. Wederom winst 
en op naar de volgende ronde van 
de KNVB beker en wie weet naar 
nog meer. 
Ben jij een sportief meisje en lijkt het 
jou ook leuk om te voetballen, kom 
dan eens kijken bij CSW. De meis-
jes van CSW F1 spelen zaterdag om 
08.45 uur weer voor de competitie 
en treden dan aan tegen de jongens 
van De Vecht F4.

Plaatsingswedstrijd NK 
turnen 3e divisie
Mijdrecht - Zaterdag 14 januari 
startte de turnwedstrijden voor de 
Mijdrechtenaren Daniëlle Groene-
wegen en Bianca Buijs in de mooie 
turnhal van Turnace te Amsterdam. 
De meiden hebben sinds het nieu-
we seizoen een nieuwe choreogra-
fie voor vloer, balk, sprong en brug 
waardoor het altijd even spannend 
is wat de jury daar van vindt. De 
meiden bepalen zelf hun oefeningen 
maar bij elk toestel moeten deze be-
paalde elementen bevatten waar ze 
uit kunnen kiezen. Toch wel een tik-
keltje nerveus begonnen Daniëlle 
en Bianca aan hun wedstrijd maar 
als snel bleek dat dit totaal niet no-
dig was. Bianca scoorde op sprong 
een 11.200 en Daniëlle 11.350. Da-
niëlle moet bij onderdeel brug haar 
afsprong, salto halve draai nog on-
der controle krijgen waardoor ze 
hier wat aftrek voor kreeg maar met 
een score van 10.850 was zij best 
tevreden. Bianca ging met een sco-
re van 9.560 naar het volgende toe-

stel balk, niet het meest favoriete 
toestel van de meiden. Daniëlle be-
gon haar knie blessure iets te voe-
len waardoor ze besloot haar oefe-
ning iets aan te passen zodat ze zich 
nog voor de volle 100% op vloer kon 
geven. Met wat wiebels en een aan-
gepaste oefening kwam haar sco-
re uit op 9.900. Bianca liet een erg 
mooie oefening zien en scoorde dan 
ook een verdiende 11.050. Het laat-
ste onderdeel liep voor beide mei-
den erg lekker. Allebei turnden ze 
een mooie ritmische oefening met 
acrobatische sprongen erin ver-
werkt. Bianca kreeg hier een wel-
verdiende 11.350 en Daniëlle een 
mooi 10.750 voor.
Bij de prijsuitreiking bleek dat Bian-
ca zich met een keurige 6e plaats 
(van de 28 meiden) had geplaatst 
voor de districtfinale en halve fi-
nale. Daniëlle heeft zich alleen ge-
plaatst voor de districtfinale maar is 
wel weer bijna op haar oude niveau 
terug na haar knie blessure.
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Het meeste geld gaat op aan personeelskosten
Is een museum op deze basis nog wel haalbaar in deze financieel moeilijke tijden?

Vinkeveen - Het Veenmuseum in Vinkeveen verkeert al 
jaren in zwaar weer. Nu is het ook nog op zoek naar een 
nieuw pand en een nieuwe locatie en dat in een periode 
waarin de gemeente zelf in enorm zwaar weer verkeert en 
geen cent te makken heeft. Elke cent die ze nog kunnen en/
of mogen uitgeven wordt door de provincie afgewogen. Op 
van alles moet er worden bezuinigd, tot op onderhoud van 
wegen aan toe. Dan kun je je toch afvragen of een nieuw mu-
seum nu echt zo nodig is, zeker als je leest in het verslag wat 
het college aan de raad stuurt, dat er aan slechts twee perso-
neelsleden van het museum maar liefst jaarlijks 109 duizend 
euro wordt uitbetaald. Voor twee personeelsleden die niet 
eens fulltime in dienst zijn. Misschien een idee om gewoon 
met vrijwilligers te gaan werken, heb je in vijf jaar een half 
miljoen terugverdiend. Maar goed, de raad wil blijkbaar het 
museum behouden en het college legt in een brief uit aan de 
raad wat zij denken over een eventueel nieuw museum: 

Motie
“In de begrotingsraad van 10 november 2011 heeft de gemeen-
teraad van gemeente De Ronde Venen een motie van Ronde Ve-
nen Belang aangenomen. De inhoud van de motie is als volgt:  
Overwegende; dat het museum cultureel erfgoed herbergt, dat 
moet worden behouden en uitgebreid. Verzoekt: Het College bo-
venstaande oplossing samen met het museum uit te werken en 
hierover binnen 4 maanden te rapporteren.
Het college is met deze motie aan het werk gegaan en heeft 
inmiddels verschillende opties uitgewerkt om invulling te ge-
ven aan de motie. Deze uitgewerkte opties wil het college de 
gemeenteraad graag voorleggen in deze tussentijdse memo. 
Voordat het college de verschillende opties bespreekt wil zij de 
gemeenteraad informeren over de huidige stand van zaken van 
het museum, zodat het voor de gemeenteraad duidelijk is wat 
de situatie is van waaruit het museum vertrekt naar een nieuwe 
locatie.

Huidige stand van zake van het veenmuseum
Het veenmuseum heeft van de huidige verhuurder aan de 
Herenweg 240 te Vinkeveen te horen gekregen dat zij 
een andere ruimte moeten gaan betrekken om het mu-
seum te exploiteren. Lange tijd was het paviljoen in Maric-
kenland de nieuwe locatie voor het veenmuseum, maar 
door de vernietiging van een gedeelte van het bestem-
mingsplan viel dit plan in duigen. Een vervelende situ-
atie voor het veenmuseum en voor de gemeente. Op 
dit moment is het museum nog steeds gevestigd op de 
Herenweg 240 op basis van onderstaande uitgangspunten.

Openingstijden:
Het veenmuseum is van april tot en met oktober geopend 
voor drie dagdelen per week: woensdag, donderdag en 
zaterdag van 14.00-17.00 uur. In juli en augustus komt daar 
nog een dagdeel bij, op zondag van 14.00-17.00 uur. In 2010 
heeft het museum in totaal 3907 bezoekers getrokken.

De financiële positie van het veenmuseum:
In 2010 had het museum ± 10.000,- euro aan eigen midde-
len in de boeken staan als eigen vermogen. Er is een begro-
ting opgesteld van 140.510,- euro. In totaal wordt 92% van 
deze begroting gedekt door een gemeentelijke subsidie van  
132.000,- euro.

Het museum heeft 50 vrijwilligers in dienst voor onder-
houd, rondleidingen en andere museumaangelegenhe-
den. Daarnaast heeft het museum twee medewerkers in 
dienst, beiden voor 0,8 fte. Deze twee medewerkers staan 
gezamenlijk voor 109.500,- euro in de begroting en zijn 
hierdoor de grootste kostenpost voor het museum.  

De verhuizing van het museum
Ongeacht de locatie waar het museum naar toe verhuist, zullen 
er kosten zijn voor het verhuizen van het museum en De Veen-
steker. Om een goed beeld te krijgen van de kosten van deze 
verhuizing heeft het college aan het museumbestuur de vraag 
gesteld wat de kosten zijn van de verhuizing.
De complete verhuizing van het museum gaat 570.000,- euro 
kosten. Hiervan zal maximaal 230.000,- euro door de gemeente 
moeten worden betaald. Het gaat hierbij om een eenmalige 

extra investering bovenop de bestaande subsidie en de kosten 
voor het betrekken van een andere locatie. Mochten andere par-
tijen meer investeren dan de geraamde 340.000,- euro dan zal de 
gemeente het maximale bedrag van 230.000,- euro verminderen 
met de extra investering, waardoor het gemeentelijk aandeel in 
deze kosten zal dalen. 

De verschillende opties
Het college is aan het onderzoeken op welke wijze er tegen ver-
antwoorde investeringen een mogelijkheid is voor het veenmu-
seum om een locatie te betrekken. 

Het college heeft twee verschillende soorten opties bedacht 
voor het museum;
•  Het onderbrengen van het veenmuseum in een nieuwbouw- 
    locatie.
• Het onderbrengen van het veenmuseum in een bestaande 
    locatie.
Het college is van mening dat het ontwikkelen van een locatie 
voor alleen/ uitsluitend het museum een onhaalbare investering 
is. In het huidige financiële klimaat kan een nieuwbouwlocatie 
voor het veenmuseum alleen financieel verantwoord worden 
uitgevoerd indien andere partijen ook kunnen investeren in deze 
nieuwbouw. Deze mening wordt door zowel het college als het 
museum gedeeld. Zowel het museum als het college houden in 
hun plannen rekening met andere partijen die investeren op de 
nieuwbouwlocatie, zoals horeca of andere vormen van recreatie.  
Ongeacht het feit of er nieuwbouw dan wel een bestaande loca-
tie wordt gevonden, heeft het veenmuseum aangegeven dat zij 
minimaal 500m2 nodig hebben op een locatie. Voor het gemak 
zullen we rekenen met deze 500m2 in de volgende voorbeelden. 
Allereerst zal worden ingegaan op de opties op een nieuwbouw-
locatie. Vervolgens zal de optie bestaande locaties worden toe-
gelicht.  

OptIE 1 NIEuwbOuwlOcatIE
In deze optie ontwikkelt een projectontwikkelaar een nieuw-
bouwlocatie. Binnen deze locatie wordt het veenmuseum mee-
genomen als huurder. De gemeente zal op deze locatie niet 
investeren in de ontwikkeling van het vastgoed. Door het mu-
seum zal jaarlijks aan de ontwikkelaar een huurbedrag worden 
betaald. Het museum heeft aangegeven minimaal 500m2 nodig 
te hebben. In deze berekeningen zal worden uitgegaan van een 
prijs/m2 van 160,- euro. Dit is het minimale geïndiceerde bedrag. 
Hierdoor komt het huurbedrag op 500 * 160,- euro (80.000,- euro 
per jaar) De gemeente zal garant moeten staan voor minimaal 20 
jaar huur, anders zal een projectontwikkelaar het museum niet 
als huurder willen accepteren.  

OptIE 2 NIEuwbOuwlOcatIE
Een projectontwikkelaar ontwikkelt in samenwerking met de 
gemeente een nieuwbouwlocatie, waarbij een gedeelte eigen-
dom is van de projectontwikkelaar en het museumgedeelte ei-
gendom is van de gemeente. In deze variant blijft de gemeente 
eigenaar van het museumgedeelte en zal het museum zijn intrek 
kunnen nemen in het pand. De gemeente zal aan het museum 
een m2 meter huurprijs vragen van prijs/m2 is 160,- euro. Hier-
door komt het huurbedrag op 500 * 160,- euro (80.000,- euro 
per jaar). Mocht het museum niet meer aan zijn verplichtingen 
kunnen voldoen, dan heeft de gemeente 500m2 museumop-
pervlakte, waar niet gemakkelijk een andere bestemming voor 
gevonden kan worden.

Een bestaande locatie
Het college biedt het museum een bestaande locatie om het mu-
seum in onder te brengen. Een bestaande locatie kan een locatie 
zijn in Vinkeveen, maar ook een locatie elders binnen De Ronde 

Venen niet zijnde in Vinkeveen behoort tot de mogelijkheden.
Bij een bestaande locatie zal in overleg met de eigenaar/ 
eigenaren worden gekeken naar een mogelijkheid om het mu-
seum onder te brengen. Deze locatie zal naast de collectie ook 
de veensteekmachine moeten kunnen huisvesten. Het zal een 
locatie moeten zijn die net als de nieuwbouwlocaties zal moeten 
voldoen aan voldoende parkeergelegenheid en bereikbaarheid 
per openbaar vervoer. Het college is van mening dat er in deze 
gemeente opties zijn voor het onderbrengen van het museum in 
een bestaand gebouw/gebouwen. In de onderhandelingen voor 
een bestaande locatie zal de gemeente het initiatief nemen om 
de verschillende partijen bij elkaar te brengen.
De kosten voor huisvesting zullen in deze optie een stuk lager 
zijn dan in een nieuwbouwlocatie.

De komende periode
Het college is op dit moment in overleg met vastgoedontwikke-
laars om de opties van nieuwbouw verder uit te werken. Het gaat 
hierbij om een nieuwbouwlocatie op de Klinkhamer locatie en 
een nieuwbouwlocatie bij fort Amstelhoek. Daarnaast is het col-
lege in gesprek met 2 eigenaren/gebruikers van bestaand vast-
goed (Stichting De Boei en de bibliotheek Vecht en Amstel) om te 
kijken naar mogelijkheden voor het onderbrengen van museum 
op deze locatie/locaties.
Zoals de gemeenteraad heeft aangegeven in de motie zijn alle 
stappen in overleg met het veenmuseum genomen. Gezien de 
stappen die op dit moment worden genomen en de positieve 
houding van de verschillende partijen, ziet het college een op-
lossing binnen de door de gemeenteraad gestelde termijn ont-
staan. In de komende maanden zal intensief gesproken worden 
met alle partijen om tot een permanente oplossing voor het 
huisvestingsprobleem van het veenmuseum te komen.
Gezien de huidige financiële situatie van de gemeente en de 
m2 huurprijs die het museum bereid is om te betalen van max 
24.000,- euro per jaar (een huurprijs van 80.000,- euro per jaar is 
door het museum niet te financieren) is het college van mening 
dat veel energie gestopt moet worden in een oplossing op de lo-
catie De Boei/bibliotheek. De locatie ligt aan het water, is midden 
in Vinkeveen en is goed bereikbaar. 

Het museum heeft aangegeven dat zij de komende jaren subsi-
die afhankelijk blijft. De verwachting is dat het subsidiepercen-
tage ten opzichte van de lopende begroting de komende jaren 
zal terug lopen, door andere winstgevende activiteiten. Het mu-
seum houdt in zijn toekomstperspectief wel het bedrag van ± € 
130.000,= subsidie aan, waarvan het grootste deel wordt gebruikt 
om de 2 ingehuurde personeelsleden te betalen. Door naast de 
optie van huisvesting in bestaande bouw ook de twee andere op-
ties voor nieuwbouwontwikkeling open te houden (met als kant-
tekening de hoge financiële investering/risico’s) heeft het college 
het vertrouwen dat met het museum en andere partijen binnen 
de door de gemeenteraad gestelde termijn een oplossing zal wor-
den gevonden voor de herhuisvesting van het veenmuseum.”,
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Tijn, Thomas, Levi, Pablo, Wesley, Jayro, Abdoel en Reduan: gefeliciteerd met 
jullie derde plek, die medaille en beker zijn zeer verdiend.

Argon’s Arsenal pakt 
derde plaats
Mijdrecht - Afgelopen zondag 15 
januari, werd de laatste wedstrijd 
gespeeld van de Champions league, 
Arsenal mocht het opnemen tegen 
Juventus.
De eerste helft was Arsenal duide-
lijk de sterkste van de twee en al 
snel had Levi zijn eerste doelpunt in 
de netten geschoten,
Juventus mocht aftrappen maar Ar-
senal nam de aanval alweer snel 
over en mocht Thomas voor de 2-0 
aantekenen. 
De spits van Juventus liet het er niet 
bij zitten en na een mooie rush wist 
hij de bal achter Wesley te krijgen, 
2-1. 
Arsenal mag aftrappen en dank-
zij mooi samenspel van Levi en Tijn, 
kunnen ze de 3-1 noteren.
Even gaat het spel heen en weer 
maar als Thomas een corner mag 
nemen, weet Pablo hem snoeihard 
op het doel te poeieren, het keeper 

stopt het in eerste instantie maat 
Jayro weet de bal toch in het doel 
te krijgen, 4-1. 
Juventus zoekt zijn tweede doel-
punt, maar Wesley weet goed te 
redden en geeft de bal aan Pablo, 
deze kan een paar meters lopen en 
uithalen, via de paal komt de bal bij 
Thomas die hem achter de doelman 
neerlegt, 5-1.
Vlak voor rust weet Juventus nog 
eenmaal te scoren en zo gaan ze 
met een 5-2 stand de rust in.
In de tweede helft lijkt Arsenal er 
door heen te zitten en weet Juven-
tus extra gas te geven. Tijn, Levi en 
Thomas zien hun schoten óf gestopt 
worden óf naast gaan en ondanks 
goed keeperswerk van Pablo weet 
Juventus toch tweemaal te score.
Gelukkig voor Arsenal fluit de 
scheids af en zo sluiten de boys de 
competitie met een nipte 5-4 over-
winning af.

KV Atlantis recreanten 
imponeren opnieuw
Mijdrecht - Op zaterdag 14 janua-
ri is het recreantenteam van Korfbal 
Vereniging Atlantis op bezoek ge-
weest bij Korfbal Vereniging Bad-
hoevedorp voor een toernooi met 
4 andere teams uit de regio. Aan 
het toernooi deden naast KV Bad-
hoevedorp en KV Atlantis ook Oran-
je Nassau uit Amsterdam, Madjoe 
uit Rijnsburg en KVA uit Amstelveen 
mee. Tijdens het toernooi werden er 
4 wedstrijden gespeeld.
Voor de eerste wedstrijd moest At-
lantis aantreden tegen Madjoe, en 
ondanks goed spel kwam het team 
toch op 2-0 achterstand. Door nog 
een tandje extra bij te schakelen 
wist het team de achterstand te-
rug te brengen na een mooi doel-
punt van Henk van Walraven tot 
2-1, maar was er helaas tijd tekort 
om nog een gelijkspel te realiseren. 
Door deze eerste wedstrijd, waarin 
ook het sterke debuut van Paul van 
de Lindt plaatsvond, waren de ver-
wachtingen direct hoog bij de grote 
groep meegereisde supporters. 
De groep trouwe supporters van 
dit team, die steeds groter wordt 
en deze keer bestond uit 13 kinde-
ren en 7 volwassen, werd als impo-
nerend door de overige teams er-
varen en heeft het team tijdens de 
wedstrijden ondersteund d.m.v. ap-
plaus, aanmoedigingen en zelfs ‘de 
wave’ vanaf de tribune. De tweede 
wedstrijd speelde het team tegen 
Oranje Nassau. Deze wedstrijd had 
iedereen het gevoel dat de winst-
punten de kant van Atlantis op zou-
den gaan, maar helaas werd deze 
wedstrijd door een hoop pech aan 
de kant van Atlantis en geluk aan 
de kant van Oranje Nassau verlo-
ren. Atlantis had vele kansen op 
een goed resultaat, maar de kansen 
werden deze keer helaas niet om-
gezet in doelpunten. Voordat Atlan-
tis haar derde wedstrijd moest spe-
len was het de beurt aan de mee-
gereisde scheidsrechter (iedere ver-
eniging moet tijdens de toernooien 
ook een wedstrijd fluiten) Robin van 
’t Schip om zijn debuut als scheids-
rechter op een toernooi voor recre-
anten te maken. Hij floot een sterke 
wedstrijd en controleerde de wed-
strijd volledig door goede beslissin-
gen. In de derde wedstrijd moest het 
voor het team dan toch gaan ge-
beuren, want Atlantis wilde geen af-
scheid nemen van het toernooi zon-
der punten. In deze wedstrijd traden 
hun talenten aan tegen Badhoeve-
dorp, die golden als een van de fa-

vorieten voor de winst van het toer-
nooi. De wedstrijd golfde op en neer 
qua spel, met kansen aan beide zij-
den. De uitslag was na de 25 minu-
ten wedstrijd uiteindelijk 2-2, dus 
het gewilde winstpunt werd inder-
daad gehaald door goed spel en 
doorzettingsvermogen. De 2 doel-
punten in deze wedstrijd kwamen 
van Anja Kooistra en Ben van Die-
men. De laatste wedstrijd was een 
wedstrijd waarin een gecombineerd 
team van Badhoevedorp en Atlantis 
samen tegen KVA speelden. Zowel 
Badhoevedorp als Atlantis speel-
de ieder in 1 vak met eigen men-
sen, maar samen speelden ze tegen 
KVA. Deze wedstrijd werd uiteinde-
lijk door KVA gewonnen met 2-0.
Het resultaat van dit eerste toernooi 
in 2012 met opnieuw een nieuw ge-
zicht in de recreantengroep is zeer 
goed verlopen, en liet duidelijk zien 
dat er goede vooruitgang geboekt 
wordt met deze selectie. Er is geen 
twijfel dat, wanneer deze vooruit-
gang verder zal worden voortgezet 
de komende weken, het een kwestie 
van tijd zal zijn voordat ook dit team 
van KV Atlantis zich zal gaan men-
gen in de kampioenstrijd op de toer-
nooien die men speelt.
Het recreantenteam dat zaterdag 
heeft meegedaan aan het toernooi 
bestaat uit: Marcel Vermolen, Rene 
Troost, Ben van Diemen, Henk van 
Walraven, Wim van Veen, Paul van 
de Lindt, Rob Kruiswijk, Thea van ‘t 
Schip, Jose van Nieukerke, Angelien 
van de Lindt, Regina Kuylenburg, 
Anja Kooistra en Sandy Veenboer.
Bij de sterkgroeiende recreantenaf-
deling van KV Atlantis is altijd plaats 
voor nieuwe dames en heren die 
graag op een leuke en gezellige ma-
nier sportief bezig willen zijn. Korf-
bal is bij uitstek een spel dat een 
combinatie maakt tussen snelheid, 
behendigheid en vooral ook on-
derlinge gezelligheid waardoor de-
ze sport voor personen van jong tot 
oud heel leuk is om te beoefenen. 
Kom gerust eens langs bij KV Atlan-
tis voor informatie, of beter nog een 
aantal gratis proeflessen.
Indien u al tijden denkt/als goed 
voornemen heeft voor 2012: ‘Ik wil 
graag iets gaan doen aan sport, 
maar ik zoek niet direct een zeer 
competitieve sport maar vooral een 
waar ik in een gezellige omgeving 
sportief bezig kan zijn’, dan is korf-
bal de sport die bij uitstek voor u 
geschikt zal zijn! Atlantis heet u van 
harte welkom, dus graag tot ziens!

Tim Gräffner jeugdclubkampioen 
tafeltennis Veenland

Wilnis – Nadat een aantal weken 
geleden de prijzen werden uitge-
deeld bij de A-groep van de tafel-
tennisjeugd bij Veenland, was afge-
lopen vrijdagavond de B-groep aan 
de beurt.

Ook zij speelden een onderlinge 
competitie waarbij Tim Gräffner met 
overmacht de titel binnenhaalde. 

De B-groep is de groep waar-
bij de jeugd voor het eerst kennis-
maakt met de tafeltennissport. Hier-
bij wordt onder begeleiding van de 
ervaren trainers Marten Nap en 
Willem Valentijn de basistechnie-
ken bijgeleerd. Er wordt in het be-
gin vooral veel nadruk gelegd op as-
pecten als techniek, houding, con-
centratie en tactiek. Hierna kan men 

Winst voor De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
heeft het korfbalteam van De Vin-
ken zich op een gedeelde tweede 
plaats genesteld door in de thuis-
wedstrijd tegen Vriendenschaar de 
volle winst te pakken. In een matig 
duel waren de Vinkeveners vanaf 
de eerste minuut de ploeg uit Bode-
graven de baas. Deze eerste return-
wedstrijd was voor de ABN-AMRO-
ploeg een mooie revanche voor de 
verloren uitwedstrijd eerder dit sei-
zoen.

Eerste schot
Trainer-coach Fred Straatman kon 
zaterdag opnieuw over zijn comple-
te basisacht beschikken. Dit bete-
kende dat Joyce Kroon, Silvia Ous-
soren, Kelvin Hoogeboom en Ru-
dy Oussoren in de defensie begon-
nen, terwijl Melanie Kroon, Mariska 
Meulstee, Peter Koeleman en Peter 
Kooijman in de aanval stonden. Nog 
voor dat de tijdswaarneming was 
gestart stond De Vinken op 1-0. Het 
eerste schot van Mariska Meulstee 
trof direct doel. Het antwoord van 
Vriendenschaar volgde snel, ook na 
de fraaie vrije bal van Rudy Ousso-
ren. Vanaf de stip mocht Bodegra-
ven opnieuw gelijk maken. Dat was 
meteen ook voor de laatste keer 
deze middag. Na een nieuwe af-
standstreffer van Mariska Meulstee, 
mocht haar vakmaatje Peter Koele-
man even naar de kant voor de be-
handeling van een bloedneus. Di-
rect na deze spelonderbreking knal-
de Melanie Kroon 4-2 door het ge-
le plastic.
Het volgende tegendoelpunt van 
Vriendenschaar ontstond wat onge-
lukkig na vermeend afhouden, maar 
Kelvin Hoogeboom suste de gemoe-
deren door een mooi uitgespeelde 
kans te benutten. Toen ook Maris-
ka Meulstee een frommeldoorloop-
bal mocht verzilveren was het eer-
ste gaatje geslagen. Bodegraven 
kwam terug, opnieuw met hulp van 
de leidsman, maar ook nu weer was 
het Hoogeboom die zichzelf uit de 
rebound een uitstekende kans ver-
wierf en via de uitwijk 7-5 liet aan-
tekenen. De bezoekers bleven in de 
race door volop te profiteren van de 

arbitraire beslissingen. Maar nadat 
Peter Koeleman een strafworp mee-
kreeg (verzilverd door vriendin Ma-
riska), liet Kelvin Hoogeboom op-
nieuw zien dat hij uitstekend in de 
wedstrijd zat. Van afstand knalde 
de lange Mijdrechtenaar 9-6 op het 
scorebord en kort hierna benutte de 
onlangs naar Vinkeveen verhuisde 
Hogeboom ook nog een strafworp. 
Vlak voor rust deed Vriendenschaar 
nog iets terug, maar echt gevaar-
lijk werden de bezoekers niet: 10-7 
ruststand.

Aanvoerder
Captain Kooijman sleepte direct na 
de pauze zijn team mee in de euforie 
van het scoren. Door eerst zelf 11-7 
te maken en niet veel later ook de 
vrijheid te benutten die hem gegund 
werd en opnieuw van afstand 13-
8 te laten noteren. Hier tussendoor 
kon Ruud Oussoren een fraai uitge-
speelde kans benutten en scoorde 
Vriendenschaar nog uit een vrije bal. 
Een strafworp voor de bezoekers 
halverwege de tweede helft was het 
sein voor de thuisploeg om de wat 
mindere, laconieke spelwijze om te 
buigen in vasthoudend aanvalsspel. 
Kelvin Hoogeboom bekroonde zijn 
sterke optreden met zijn vijfde tref-
fer en ondanks de zoveelste straf-
worp die Vriendenschaar meekreeg 
bleef de marge voor de ABN-AM-
RO ploeg voldoende. Tien minuten 
voor tijd mocht ook Mariska Meul-
stee nog een keer op de stip plaats 
nemen. Het betekende tevens haar 
vijfde treffer. Drie minuten voor 
tijd werd het 15-12 en de buit leek 
binnen. Toch werd ook in de laat-
ste minuut nog driemaal gescoord. 
Eerst maakte Vriendenschaar 15-13. 
Maar de bevrijdende treffer van Pe-
ter Koeleman kwam hier direct over-
heen: 16-13. De laatste tegentreffer 
was nog slechts van belang voor de 
statistieken: einduitslag 16-14.

Volgende week speelt De Vinken 
uit in Harmelen tegen het onderaan 
staande Thor, dat overigens zeker 
niet bij voorbaat verslagen is, gezien 
het gelijke spel van zaterdag tegen 
de andere nummer 2 Weidevogels.

doorgroeien naar de meer ervaren 
A-groep waarbij de tafeltennistech-
niek verder wordt uitgebouwd.

Naast de tafeltennislessen is er 
het afgelopen jaar ook ruimte ge-
weest voor een interne competi-
tie bij de B-groep. Bij het bepalen 
wie de jeugdkampioen zou worden, 
werd er niet alleen gekeken naar 

het aantal gewonnen wedstrijden, 
maar ook naar het winstpercenta-
ge. De titel bij de B-groep ging met 
overmacht naar Tim Gräffner die al 
zijn vijftien wedstrijden had gewon-
nen. Hij won daarmee niet alleen 
de gouden medaille, maar werd zijn 
naam ook in de wisselbeker inge-
graveerd. De tweede plaats werd 
behaald door Jeremy Chakroun die 
zes wedstrijden wist te winnen en 
een winstpercentage van 67% be-
haalde. Daarmee kreeg hij de zil-
veren medaille. De bronzen medail-
le ging naar Dennis van Zwieten 
die de helft van zijn wedstrijden in 
winst wist om te zetten en daarmee 
de derde plaats veilig wist te stellen. 
De andere kinderen die ook met de 
competitie meededen en niet op het 
erepodium verschenen kregen ook 
een medaille uitgereikt, zoals Nick 
van Kreuningen en Stijn Nijhoff.
Al met al waren de kampioenschap-
pen een groot succes. Verwacht 
wordt dat de clubkampioenschap-
pen volgend jaar nog spannender 
zullen worden, aangezien er meer 
kinderen hieraan mee zullen doen. 

Vanaf de komende weken zal er 
weer een begin worden gemaakt 
aan een nieuwe interne competitie 
om uit te maken wie er clubkampi-
oen zal worden van 2012.

De Vinken A1 wordt te 
kijk gezet door DSO A1
Vinkeveen - Op zaterdag 14 januari 
stond voor de door Makelaardij Wit-
te gesponsorde A1 van De Vinken 
de wedstrijd tegen DSO A1 op het 
programma. DSO stond bij aanvang 
van de wedstrijd op een vijfde plek, 
waardoor De Vinken zich enigszins 
verplicht voelde om te winnen, aan-
gezien het de derde plek bezette. 
Wel wist men in Vinkeveen dat DSO 
al eerder tweemaal verraste tegen 
koploper Apollo. 
De Vinken begon de wedstrijd met 
een compleet team: in de aanval 
Mark de Haan, Johan Huizinga, Eva 
Hemelaar en Nelly Huizinga en in 
de verdediging Pascal Hoogeboom, 
Jelle Mul, Emese Kroon en Nicky 
Kroon. De reservebank werd bezet 
door Annick Stokhof, Mariëlle Wilde 
en Jesper Rijnders, de laatste twee 
uit de A2. 
De wedstrijd begon voorspoedig, 
want na enkele minuten legde Nel-
ly Huizinga een doorloopbal in het 
mandje waardoor de 1-0 op het 
scorebord verscheen. Na deze sco-
re volgde al snel de 2-0 d.m.v. een 
schot van Mark de Haan. Hierna 
wist DSO haar eerste doelpunt te 
maken via een afstandsschot. De 
Vinken antwoordde direct met een 
schot van Emese Kroon: 3-1. Beide 
teams wisten in de volgende minu-
ten eenmaal te scoren via een klein 
kansje, wat de stand op 4-2 bracht. 
DSO begon steeds beter in haar 
spel te komen en wist de stand op 

4-5 te brengen door drie trefzeke-
re afstandsschoten. Hierna kon de 
thuisploeg nog eenmaal de stand 
voor enkele minuten gelijk trekken 
via een doorloopbal van Eva Heme-
laar, maar DSO wist voor rust nog 
een schot doeltreffend af te ronden, 
waardoor De Vinken toch met een 
achterstand naar de kleedkamers 
vertrok.
In de kleedkamers werd één ding 
duidelijk gemaakt door de coaches 
Ellen Stokhof en Marcel St. Nico-
laas, en dat was dat De Vinken be-
ter moest gaan spelen en de kan-
sen moest afronden, omdat ze an-
ders zouden verliezen. Indien het 
spel niet verbeterde zouden er ook 
wissels gaan volgen. Qua spel zat er 
aan het begin van de tweede helft 
vooruitgang in, maar de binnenkant 
van het gele mandje kon niet wor-
den gevonden. DSO echter had hier 
heel wat minder moeite mee. 

De Alkmaarders wisten opnieuw 
twee schoten door de mand te gooi-
en, waardoor de thuisploeg tegen 
een achterstand van drie punten 
aankeek. Even kwam het team Wit-
te terug via een schot van Nelly Hui-
zinga, maar DSO ging rustig door 
met scoren en wist via drie schoten 
hun elfde doelpunt te bereiken. De 
Vinken A1 kon zelf nog slechts één 
maal scoren via invaller Jesper Rijn-
ders, wat de eindstand op een te-
leurstellende 7-11 bracht.

Eerste volle winst in 2012 
voor H1
De Ronde Venen - Nog met de 
feestdagen vers in het geheugen 
stond op 4 januari al weer de eerste 
wedstrijd van dit jaar op de agenda.
Gelukkig geen echte kraker, want 
Phoenix was de tegenstander die 
als laatste op de ranglijst staat.
Met zes man, Hans herstellende 
maar wel als ‘mentale coach’ aan-
wezig en Rick om andere omstan-
digheden afwezig, gingen ze er vol 
tegen aan.
Al snel bleek waarom Phoenix op de 
laatste plaats staat. Slechts een har-
de aanval in de hele wedstrijd kwam 
er door heen en de punten die ze 
scoorden over de hele wedstrijd wa-
ren of lucky punten door hun ‘alles 
of niets’-reddingen of door fouten 
van het team zelf. In de tweede set 
moest twee time-outs H1 even tot 
rust brengen om deze set niet on-
nodig verloren te laten gaan.
In de derde en vierde set was Phoe-
nix in geen velden of wegen meer 
te zien. 

Robert kwam in de derde set beter 
tot aanvallen toe, zodat er ook vanaf 
die positie H1 sterker werd.
In de laatste set werd er meer ge-
varieerd aangevallen, omdat ook de 
pass beter lag en de communicatie 
tussen Ruud en Ricardo beter was. 
Hierdoor werd kort na elkaar de golf 
en staffel uitgevoerd.

En hoewel de coach nog hoopte dat 
in de vierde set het aantal punten 
dat Phoenix mee naar huis zou ne-
men onder de tien zou blijven, lukte 
dat helaas niet.

Maar al met al kan gezegd worden 
dat H1 weer een stap dichter bij het 
kampioenschap is. 
Het bestuur kan alvast gaan naden-
ken over welke bloemen men het 
team zal overhandigen als het zo-
ver is.

Setstanden: 25-13, 25-22, 25-10 en 
25-10.
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Turnselectie van GVM 
voelt zich even topsporter
Mijdrecht - De leden van turnse-
lectie GVM ’79 hebben hun hart op 
kunnen halen in het gloednieuwe 
Sportcentrum Ookmeer.
Daarin bevindt zich een enorme 
turnhal die ingericht is om op top-
niveau te kunnen turnen. Er ligt 

een speciale verende en deels be-
wegende vloer en er staan vas-
te opstellingen. Sommige toestel-
len hangen aan het plafond en kun-
nen bij gebruik van de zaal automa-
tisch naar beneden worden gelaten. 
Kortom: een fantastische ervaring 

voor de turnsters, die zich even een 
“topsporter” waanden. Dit is mo-
gelijk gemaakt door de sponsoring 
van Cartouche Veenbrink, vader van 
turnster Babette. De selectie is hem 
erg dankbaar voor zijn sponsorbij-
drage!

Twee bekers voor het Argon 
Champions League-team Celtic
Mijdrecht - Op zondag 15 januari 
werden de jongens van het Cham-
pions League-team Celtic van Ar-
gon verrast met maar liefst twee be-
kers! Gedurende het seizoen heb-
ben de jongens er alles aan gedaan 
om winnaar te worden van de inter-
ne competitie van Argon. 

De vierde prijs
Lang zag het er naar uit dat ze een 
goede kans maakten, maar in de 
laatste paar wedstrijden moesten zij 
in drie andere teams hun meerdere 
erkennen. Zo kwam het dat zij zon-
dag de beker in ontvangst namen 
voor de vierde plaats. Maar zoals 
zij zelf zeggen; ze waren toch maar 
mooi het ‘drie na beste team’!

Penalties
Tot grote vreugde van de mannen, 
mochten hun leiders niet alleen 
naar voren komen om de vierde prijs 
op te halen. De Celtic-mannen ble-
ken bovenaan te staan in de strijd 
om de Penaltybokaal.

Niet een, maar twee bekers dus voor 
het wit-groene team. 

Gefeliciteerd Adne, Arnout, Filip, 
Finn, Julian, Matteo, Mike, Rik en 

Vincent! 
Onder de bezielende leiding van jul-
lie leiders Giovanni Auciello en Erik 

van Rossum hebben jullie een pri-
ma potje gevoetbald de afgelopen 
maanden!

Vijfde ronde van tweede 
cyclus bij Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 12 januari 
speelde men bij Bridgeclub ABC de 
vijfde ronde van de tweede cyclus 
bij Bridgeclub ABC.

Het was de eerste keer in het nieu-
we jaar dat de bridgeleden weer bij 
elkaar waren, omdat ‘t Buurtnest tij-
dens kerst en nieuwjaar gesloten 
was.

Iedereen moest natuurlijk ieder-
een nog de beste wensen en veel 
gezondheid en bridgeplezier in het 
nieuwe jaar toewensen.

Het viel weer op dat de dames niet 
kussen maar wangen, zij produce-
ren wel een kusgeluid maar dat is 
meer in de lucht, het zal wel met lip-
penstift te maken hebben. De voor-
zitter Jan v.d. Schot opende deze 
eerste bridgedrive van het nieuwe 
jaar, met nogmaals alle leden een 
goed, gelukkig en gezond nieuwjaar 
toe te wensen..

Toen kon toch het bridgen aanvan-
gen, daarvoor waren zij gekomen.
Er werd aan 13 tafels gebridged, er 
waren nogal wat afmeldingen.

Zes in de A-lijn en zeven in de B-
lijn, helaas een stilstaande ronde in 
de B-lijn

A-lijn:
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Greet de Jong en Roel 
Knaap met 66,92%, het wordt eento-
nig, dit paar wint elke week met gro-
te overmacht.
Tweede werd het paar Siep Lich-
tenberg en Piet Hoogenboom met 
63,50%, twee weken geleden zei 
de schrijver van dit artikel het al, dit 
paar had een kleine inzinking, maar 
is dat nu wel weer te boven.
Derde werd het paar Riet Bezuyen 
en Wim Egbers met 56,50%, dit paar 
heeft de goede vorm van het oude 
jaar weer goed te pakken.

B-lijn:
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor het paar Leny van Noort en 
Phini Sutter met 57,00%, zeer sterk 
gespeeld dit keer.
Tweede werd het echtpaar Henny 
en Lucas v.d. Meer met 56,67%, dit 
paar is weer hard op weg om weer 
terug te keren in de A-lijn. 
Derde is het paar Bert Morshuis 

en Wim v.d. Wilk met 55,50%, dit is 
een paar dat net doet of het van het 
bridgen niets begrijpt maar haalt 
ondertussen wel steeds hoge sco-
res.

Competitiestand
A-lijn
In de A-lijn staat het paar Greet de 
Jong en Roel Knaap eerste met een 
gemiddelde score van 64,13%, hoe 
kan het ook anders als zij week in 
week uit steeds zo goed spelen, zij 
staan al meer dan 10% los van de 
volgers.

Tweede zijn Siep Ligtenberg en 
Piet Hoogenboom met een gemid-
delde score van 55,09% en derde 
het echtpaar Nel Heilman en Hetty 
Houtman met 53,51%.

B-lijn
In de B-lijn heeft het paar Ada Groe-
nenwegen en Roelie v.d. Voorden 
nog steeds de leiding met een ge-
middelde score van 57,68%, tweede 
is het echtpaar Henny en Lucas v.d. 
Meer met 57,07% en derde het echt-
paar Tilly en Arnold van Dijk 56,52%.
Hier zijn de verschillen nog uiterst 
klein, maar na de derde plaats valt 
er toch wel een gaatje.

Volgende week wordt de zes-
de competitieronde gespeeld, met 
nieuwe kansen voor iedereen.

Anouk Claessens eerste in 
klassement BAV Wintercup
Regio – Afgelopen zondag 15 ja-
nuari werd de derde en tevens laat-
ste wedstrijd van de BAV Winter-
cup in Baarn gelopen. Deze cross is 
één van de oudste wedstrijden van 
ons land en wordt in het seizoen 
2011/2012 voor de 37e keer georga-
niseerd. SRT- en AKU atletes Anouk 
Claessens en Kim Hittinger stonden 
aan de start op deze mooie dag. 
Anouk heeft haar zwaarste trai-
ningsweek ooit gehad en deze 10 
kilometer was een pittige en afslui-
tende trainingsprikkel voor haar. 
Anouk voelde geen vermoeidheid, 
de benen voelden goed aan en ze 
had er zeker veel zin in. Ze ging be-
houdend van start maar het tem-
po voelde al gauw erg lekker waar-
door ze er een schepje bovenop kon 
doen. Eenmaal bij de laatste ron-
de versnelde ze nog flink, maar liet 
zich toch verrassen door Jip Vasten-
burg, een van Nederlands groot-
ste juniorentalenten op de cross 
en de baan. Ze ging er hard voor-
bij en Anouk kon niet meer aanha-
ken en finishte 7 seconden na Jip. 

Anouk eindigde als 2e in een tijd 
van 36.38.0, wat haar zeer verraste. 
Dit was een verbetering van 16 se-
conden ten opzichte van haar vori-
ge toptijd in Baarn. In het eindklas-
sement is Anouk 1e geworden. De 
komende week gaat ze rustig aan 
doen om aan het eind van de maand 
weer te vlammen op de 10 Engelse 
Mijlen in Uithoorn. 
Kim Hittinger liep de korte cross 
voor het eerst dit jaar bij de senioren 
en masters en moest strijden voor 
haar plaats. Desondanks handhaaf-
de ze zich keurig binnen het sterk 
bezette veld met een tijd van 13.37,0. 
Kim eindigde uiteindelijk als 6e. 
Overige AKU atleten
Kirsten Heemskerk werd 19e in 
9.01,0 in de categorie Jeugd 10-11 
jaar. Isabel Hooijman kwam over de 
meet na 8.12,0 in de categorie 12-13 
jaar en eindigde op de 11e plaats. 
Haar zus Evelien Hooijman, die een 
flinke progressie laat zien deze win-
ter, werd keurig 2e in 13.26,0 op de 
korte cross 14-15 jaar. Thijs Heems-
kerk liep de categorie 12-13 jaar en 

werd 10e in 6.52,0. Sjoerd Heems-
kerk liep de korte cross bij de cate-
gorie 16 jaar en ouder en eindigde 
op een nette 16e plaats in 11.50,0.

Voorbereiding op 10 Engelse 
Mijlen van Uithoorn
Regio - De 10 Engelse mijlen van 
Uithoorn staan voor de deur en or-
ganiserende vereniging AKU is er 
helemaal klaar voor. Alle voorbe-
reidingen zijn bijna afgerond en de 
laatste puntjes worden op de ‘I’ ge-
zet. 

AKU biedt voorafgaand aan de loop 
op 29 januari op zondag 22 januari 
aan iedereen die dat wil de gelegen-
heid om een proefloop te doen op 
het parcours. Dat is een mooie gele-
genheid om het parcours te verken-
nen en het is tegelijk een mooie trai-
ning en warming-up voor de ‘echte’ 
wedstrijd voor de zondag erna. 
Er wordt gelopen over de 3 parcour-
sen die zijn uitgezet voor 29 janua-
ri en dat betekent dat ieder zelf kan 

kiezen welke afstand hij/zij wil lo-
pen , 5 km. 10 km of 10 EM. Er zijn 
voldoende trainers aanwezig om 
de lopers te begeleiden en er voor 
te zorgen dat het goede parcours 
wordt gevolgd.

Het vertrek vindt plaats om 9.30 uur 
op de baan van AKU op sportpark 
de Randhoorn.

Trainen bij AKU
Er wordt nu door een grote groep at-
leten bij AKU gelopen ter voorberei-
ding op deze loop, maar er kan na-
tuurlijk het hele jaar door getraind 
worden onder begeleiding van des-
kundige trainers. 
Op dinsdag wordt er op de atletiek-
baan gelopen, waarbij het accent 

ligt op intervaltraining en op don-
derdag wordt er buiten op de weg 
een langere afstand gelopen.
Daarnaast wordt er door de echte 
liefhebbers ook op zondagmorgen 
gelopen, het vertrek is dan om 9.30 
uur bij het gemeentehuis.
Het maakt niet uit of je ongetraind 
bent of al veel loopervaring hebt, de 
trainingen staan open voor iedereen 
en zijn daar helemaal op aangepast. 
Er wordt rekening met je niveau ge-
houden en iedereen krijgt een aan-
gepast programma.
In de eerste maand hoef je nog niet 
direct lid te worden van AKU en 
contributie te betalen, je krijgt de 
kans en de gelegenheid om voor je 
zelf uit te proberen of de trainingen 
en de sfeer je aanspreken.
Voor meer informatie kun je contact 
bij De Springbok opnemen met een 
van de trainers:
Jaap Bouwmeester 0297 568907
Theo Noy 0297 256004
Bram Menet 0297 563542

Goede resultaten Kevin 
Regelink en Martijn de Groot
Regio - Afgelopen vrijdag werd de 
dertiende marathon KPN cup wed-
strijd verreden in Hoorn. Dit was een 
extra cupwedstrijd die later in het 
seizoen erbij was gekomen.
Het is altijd een gezellige boel in 
Hoorn en vaak mooie wedstrijden, 
zo ook deze keer. Als eerste was de 
eerste divisie aan de beurt met Ke-
vin Regelink en Martijn de Groot 
van IJsclub Nooit Gedacht. Het werd 
weer een aantrekkelijke wedstrijd 
met spervuur aan demarrages waar 
Kevin elke keer, als het serieus leek, 
op reageerde. Martijn kon zich in 
dit geweld ook goed staande hou-
den. In de finale reden vier rijders 
weg bij het peloton en die dreigden 

vlak voor het einde van de wedstrijd 
het peloton op een ronde te zetten. 
Daarvoor besloot de scheidsrech-
ter het peloton de bel te geven. Ke-
vin en Martijn zaten op dat moment 
voor in het peloton. Er reed nog één 
rijder weg voordat de bel klonk. Ke-
vin won de sprint van het peloton en 
was zesde in de einduitslag. 

Top
Er zat één topdivisierijder bij de kop-
groep die niet meetelde, dus Kevin 
was eigenlijk vijfde geworden. Mar-
tijn pakte een knappe twintigste 
plek. Een dag later stond de volgen-
de wedstrijd alweer gepland in De-
venter. Het werd alweer een wed-

strijd om je vingers bij af te likken, 
wat een strijd! Kevin controleerde 
de wedstrijd van het begin tot het 
eind, hij zat bij elke serieuze ont-
snapping maar er kwam geen uit-
looppoging die resulteerde in een 
ronde voorsprong. Het werd voor de 
eerste divisie wedstrijden een zeld-
zame massasprint. Toen het pelo-
ton naar de bel reed zaten Kevin en 
Martijn voorin het peloton tot Kevin 
onderuit werd gereden door een te-
genstander en uitgeschakeld was. 
Martijn reed een hele goede sprint 
en reed naar een mooie twaalfde 
plek. Volgende week is de finale van 
de KNP cup in Groningen, daarna 
gaat het circus naar het Oostenrijk-
se Weissensee voor twee keer hon-
derd kilometer wedstrijden en de 
alternatieve Elfstedentocht. Die za-
terdag daarop gaan ze naar de Re-
chensee in Italië voor nog een hon-
derdenvijftig kilometer-wedstrijd.

Spannende finale Koppel-
driebanden toernooi
De Hoef - Op vrijdag 13 en zater-
dag 14 januari is in de Springbok in 
De Hoef het jaarlijkse en enige kop-
peldriebandentoernooi verspeeld;
Vrijdagavond kwamen in de kwart-
finale het koppel Jan van Doorn/
Rik van Zanten en het koppel Bert 
Loogman/Paul Schuurman elkaar 

tegen waarbij het laatste koppel de 
halve finale wist te bereiken Bert 
Loogman en Paul Schuurman wis-
ten deze plaats al voor de derde 
keer in de vier jaar te behalen.
Op zaterdag werden de halve fina-
les en de finales gespeeld waar-
bij het koppel Gijs Rijneveld en Jo-

han Loman de vierde plaats wisten 
te behalen, 3e in deze serie werd 
het koppel Jan van Doorn en Rik 
van Zanten. De zaterdag, halve fina-
le, werd gewonnen door het koppel 
Jan Voorn en Alex van der Hulst die 
op deze middag de andere koppels 
wisten te weerstaan.
In een zeer spannende finale tussen 
de Koppels van Plat (Jan) Voorn en 
Jan van Doorn ging de strijd op en 
neer en was het lange tijd niet dui-
delijk wie hier als overwinnaars uit 
zouden komen. Door de spanning 
werd het steeds rumoeriger rond de 
tafels en was van een serene stilte 
geen sprake meer, ook de biljarters 
probeerden op deze wijze de tegen-
stander uit hun concentratie te ha-
len om zo op deze wijze te trach-
ten een extra puntje te scoren. Het 
leek er op dat het koppel Loogman 
en Schuurman hier goed tegen be-
stand was en zij lieten zich daardoor 
dan ook niet beïnvloeden.
Maar helaas voor dit koppel waren 
het Plat Voorn (Jan) en Alex van der 
Hulst die met de eer gingen strijken 
en zich een heel jaar Koppeldrie-
banden kampioen van deze regio 
mogen noemen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698
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Prijsklaverjassen in de Merel
Vinkeveen - Komende vrijdag 20 
januari is er prijsklaverjassen om 
fraaie prijzen voor iedereen in Ca-
fé de Merel aan Arkenpark Mur 43. 
U dient om 20.00 uur aanwezig te 
zijn want uiterlijk om 20.15 uur zal 
gestart wordern met kaarten, dit op 
veelvuldig verzoek. Er zullen vier-
maal zestien giffies gespeeld wor-
den, de punten worden bij elkaar 
opgeteld en de winnaar of winnares 
is bekend.Ook is er op deze avond 
een grote tombola.
De uitslag van de laatstgespeel-

de prijsklaverjasavond op vrijdag: 1 
Frans Bierstekers 7352 punten 
2 Riet Gulbay 7076 punten
3 Ida Rass 6895 punten
4 William Mayenburg  6882 punten
5 Pleun Vis  6848 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Greet Koot met 5116 punten.
Op de volgende data zal er ook ge-
kaart worden in Café de Merel: 
20 januari, 3 en 17 februari, 2, 16 en 
30 maart, 13 en 27 april, 11 en 25 
mei , 8 en 22 juni en 6 juli. Wilt u 
meer info: tel. 0297-263562.

Hoffmans en Levy naar 
finale zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoer-
nooi van biljartclub de Merel 2012 
zijn er in het afgelopen weekend 
meerdere spelers doorgedrongen 
tot de finales op 28 januari en wel 
in de C-poule nieuwkomer Gijs v.d. 
Neut, Hans Levy en Bart Hoffmans, 
Jeroen Berkelaar, Kees Kooijman, 
Nico van Soeren, Gerrit Schuurman 
en Ton Driehuis redden het nog niet 
in de voorronden. Maar er komen 
nog meer dagen. Er kunnen nog po-
gingen gedaan worden om zich in 

de finales te spelen op de volgende 
dagen en wel komende zaterdag 21 
januari van 14.00 uur tot 18.00 uur 
en zondag 22 januari van 14.00 uur 
tot 17.00 uur, vrijdag 27 januari van 
20.00 uur tot 23.00 uur en zaterdag 
28 januari van 14.00 uur tot onge-
veer 18.00 uur, waarna om plusmi-
nus 19.30 uur de finales zullen star-
ten. Daarna is er de prijsuitreiking. 

Dit alles in Café de Merel aan Ar-
kenpark Mur 43.

Atlantis 1 niet op niveau
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
reisde het door Rabobank gespon-
sorde korfbalteam Atlantis 1 af 
naar Nieuwegein om te spelen te-
gen Koveni. In de vorige ontmoeting 
kon Atlantis de punten in Mijdrecht 
houden, maar daarna heeft de ploeg 
geen punten meer weten te pakken. 
Koveni had in Nieuwegein nog wel 
twee keer weten te winnen, waar-
door ze met twee punten verschil 
boven Atlantis op de ranglijst ston-
den. De belangen waren dus groot. 
Atlantis haalde haar niveau niet de-
ze wedstrijd, waardoor ze continu 
achter de feiten aan liep en de wed-
strijd uiteindelijk met 15-9 verloren 
ging.
Een unicum deed zich dit week-
end voor bij het door Rabobank ge-
sponsorde vlaggenschip van Atlan-
tis: voor het eerst dit seizoen kon de 
ploeg aantreden in dezelfde forma-
tie als de week ervoor. Het team be-
stond uit Lisanne van Doornik, Jan-
neke van Ginkel, Mark Goverse en 
Berry de Jong in de aanval en Joy-
ce Gortenmulder, Sandra Gorten-
mulder, Alex van Senten en Jelmer 
Steen in de verdediging. Dit gaf de 
ploeg enigszins vertrouwen, maar 
het bleek toch nog niet genoeg om 
daadwerkelijk met het gehele team 
een goede prestatie neer te zetten.
Voorafgaand aan de wedstrijd waar-
schuwde coach Frits Bruijntjes dat 
er goed geconcentreerd begonnen 
moest worden, want in de wedstrij-
den die gewonnen waren door Ko-

veni kwam de ploeg uit Nieuwe-
gein steeds snel op een grote voor-
sprong. Verdedigend wist Atlan-
tis het eerst goed dicht te houden, 
maar ze wist niet te scoren, waar-
door het toch Koveni was dat de 
voorsprong nam. Toen de score 
eenmaal geopend was, bleven de 
doelpunten komen bij Koveni. At-
lantis kon de korf erg moeilijk vin-
den: vele opgelegde kansen wer-
den gemist en de aanvallen waren 
vaak kort. Hierdoor wisselde coach 
Frits Bruijntjes al voor rust Berry de 
Jong voor Jimmy de Koning. Maar 
toch kon Koveni uitlopen tot een 
8-3 ruststand. De tweede helft gaf 
een weinig ander beeld. Verdedi-
gend stond Atlantis niet altijd even 
goed en aanvallend bleef de ploeg 
kansen missen. De Mijdrechtenaren 
haalden hun niveau deze week bij 
lange na niet. Bij een stand van 13-
5 kwamen Jeroen Korver en Sharon 
Moen in het veld voor Jelmer Steen 
en Sandra Grotenmulder. Het verse 
bloed had effect, maar het mocht al 
niet meer baten. Na het laatste fluit-
signaal stond er een stand van 15-9 
op het scorebord en bleven de pun-
ten in Nieuwegein achter.
Volgende week speelt Atlantis weer 
in eigen hal om 15.40 uur. Dan komt 
DKV uit IJmuiden op bezoek. De 
koploper, maar wel een ploeg waar 
Atlantis al verschillende keren thuis 
van heeft weten te winnen. Kom dus 
kijken en geef het Atlantis 1 dat ex-
tra steuntje in de rug.

Zure nederlaag Atlantis A1
Mijdrecht - De zaalcompetitie is 
halverwege en de eerste returnwed-
strijden zijn begonnen. Afgelopen 
zaterdag stond de ontmoeting te-
gen TOP op het programma en on-
danks dat Atlantis het eerste du-
el verloor (17-19) vertrok de ploeg 
vol goede moed naar Sassenheim. 
TOP draait bovenin mee in de strijd 
om het kampioenschap en Atlantis 
A1/Van Dam moet alle zeilen bijzet-
ten om van de degradatieplek weg 
te blijven. 
Marijke Pauw en Arie Zaal konden 
gaan starten met het basisachttal 
en de ploeg was bijzonder gemo-
tiveerd, zeker na de deceptie van 
vorige week. TOP opende de score 
maar Atlantis was scherp: via Me-
gan van Aken en Jeroen Korver, bei-
den van afstand, werd het 1-2. TOP 
kwam langszij, maar Maarten Hel-
sloot en Goof van Straaten brachten 
de marge op twee punten. Zeker het 
doelpunt van Goof was een juweel-
tje: een splijtende dieptepass werd 
door hem, ondanks het duwen in de 
rug, keurig met één hand afgerond. 
Nadat TOP op 3-4 kwam, namen Je-
roen en Sharon Moen Atlantis op 
sleeptouw en bouwden de score uit 
naar 3-6. Ondanks het aanhaken 
van de thuisploeg op 4-6, bracht Je-
roen middels een doorloopbal en 
een korte kans bij de korf de stand 
naar 4-8. Een ongekende luxe tegen 
deze kampioenskandidaat maar At-
lantis moest scherp blijven. TOP 
kwam tot 6-8 en als Ciska Taal num-
mer negen door de mand laat vallen 
moest de ploeg deze voorsprong de 
laatste twee minuten tot het rustsig-
naal zien te behouden. Echter, on-
nodige plaatsfouten en het daarbij-
behorend balverlies waren funest. 
TOP profiteerde en bracht de rust-
stand op 8-9.
De terechte minieme voorsprong 
was er, maar kon Atlantis ook de 
tweede helft dit niveau voortzetten? 

Marijke Pauw en Arie Zaal roemden 
de ploeg om hun getoonde inzet. Er 
mocht echter geen verslapping op-
treden. Het balverslies moest be-
perkt worden en Atlantis moest de 
tijd nemen voor het opzetten van 
een goede aanval. Er moest abso-
luut niet te gehaast gespeeld wor-
den.

Ondanks dat TOP in de tweede helft 
de gelijkmaker noteerde, was Atlan-
tis absoluut niet van slag en ging het 
op zoek naar de voorsprong. Ciska 
scoorde de 10-11 en zo ging dat 
door.  Atlantis continu op een doel-
punt voorsprong en TOP scoorde 
steeds de gelijkmaker. Halverwege 
de tweede helft, bij een stand van 
14-14, kwam TOP dan toch op een 
voorsprong en moest Atlantis in de 
tegenaanval. TOP kwam echter op 
een 16-14 voorsprong en Atlantis 
leek aangeslagen. Toch knokte de 
ploeg zich verbazingwekkend goed 
terug. Nadat het 16-15 werd bleef 
het ongemeen spannend. Zelfs toen 
TOP zich naar 17-15 schoot was de 
wedstrijd nog niet gespeeld. Met 
nog maar twee minuten tot aan het 
einde kwam de 17-16 op het score-
bord, maar ondanks een bombarde-
ment aan schoten van Atlantiszijde 
werd de ploeg niet beloond en werd 
er helaas nipt verloren.
Atlantis kan terugkijken op een 
goede wedstrijd en het kan zich me-
ten met toppers in de eerste klasse 
landelijke A-jeugd. Volgende week 
speelt de ploeg thuis tegen lijstaan-
voeder Excelsior A1, waar destijds 
in een doelpuntrijk festival met 22-
17 van werd verloren. Kan de ploeg 
voor een stunt zorgen? Kom kijken 
in sporthal De Phoenix. Aanvang 
van de wedstrijd is 13.05 uur.
Overige doelpuntenmakers in de 
tweede helft: Maarten (1x), Sharon 
(2x), Lars van Walraven (2x) en Sop-
hia van der Horst (1x).

Atlantis B1 blijft ongeslagen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Roebeson gespon-
sorde Atlantis B1-korfbalteam de 
thuiswedstrijd tegen het uit Houten 
afkomstige Victum. De eerder dit 
seizoen gespeelde uitwedstrijd was 
al gewonnen met 10–14. In deze 
wedstrijd was de taak om voor eigen 
publiek een zelfde prestatie neer te 
zetten. Met succes, want aan het 
einde van de wedstrijd stond er een 
verdiende 9–6 op het scorebord.
Atlantis B1 startte met het vertrouw-
de achttal in de basis. Het eerste 
aanvalsvak begon sterk en liet met-
een zien waarom zij de eerste plaats 
in de ranglijst bezetten. Na een aan-
val over veel schijven en met mooie 
kansen werd deze uiteindelijk be-
loond met een doelpunt. Vervolgens 
kon het eerste verdedigingsvak aan 
de slag. Geconcentreerd en met 
veel druk uitoefenend werd de aan-
val van Victum afgeslagen. Helaas 
lukte het niet om meteen een gat 
te slaan van twee punten. De aan-
vallen waren goed, de kansen kwa-
men in overvloed, maar het doel-
punt bleef uit. Hierdoor was er met 
rust nog van alles mogelijk: 3–3.
In de rust vertelden beide coaches 
dat het spel goed was en dat ze 
het vertrouwen moesten houden in 

de kansen. Ze moesten met over-
tuiging blijven spelen, dan kon de 
winst Atlantis niet ontgaan.
Het spelbeeld in de tweede helft 
bleef onveranderd. Atlantis creëer-
de kans op kans, maar de doelpun-
ten bleven moeizaam komen. Vic-
tum was daarentegen efficiënter 
en bleef in het spoor. Tot diep in de 
tweede helft bleef het gelijk opgaan. 
Toch wist het door Roebeson ge-
sponsorde team een definitief gaat-
je te slaan. Na mooie doelpunten 
van Joppe Lammers en Jonathan 
van de Horst ontstond er de beslis-
sende voorsprong van drie punten.
Atlantis B1 speelde de wedstrijd 
vervolgens professioneel uit, waar-
bij vlak voor tijd Mark Kruiswijk het 
100ste doelpunt van dit zaalseizoen 
erin legde.
Door deze verdiende overwinning 
blijft Atlantis B1 soeverein aan de 
leiding, mede doordat de nummer 
twee een kostbaar punt verspeel-
de. Hierdoor staat de ploeg nu vier 
punten los met nog zes wedstrijden 
te spelen. De komende twee weken 
staan er zware uitwedstrijden op het 
programma. De eerste is tegen OV-
VO in Maarsen om 12.00 uur. Komt 
u het Atlantis B1-team aanmoedi-
gen?

Bekers voor Nooit Gedachters 
bij Amsterdamse IJsclubbokaal
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag 15 januari was er om 7.00 uur 
een schaatswedstrijd voor A pupil-
len en junioren C1 op de Amster-
damse Jaap Edenbaan waarbij ge-
streden werd om de Amsterdam-
se IJsclubbokaal. Dit is een wed-
strijd georganiseerd door de Am-
sterdamse IJsclub waar de snel-
ste A pupillen en Junioren C 1 die 
een schaatslicentie hebben in Am-
sterdam voor worden uitgenodigd. 
Voor IJsclub Nooit Gedacht waren 
de A pupillen Daan de Best en Ke-
vin Snel uitgenodigd. Bij de juni-
oren C 1 waren dat Lotte Elfferich 
en Ruben Schel. Ook Hans de Best, 
coach van de dag, was vroeg opge-
staan om deze jeugd te coachen. De 
jeugd van Nooit Gedacht waardeert 
het zeer dat er ouders bereid zijn om 
zo vroeg op te staan om hun bij te 
staan in hun wedstrijd.
De jeugdige talenten van Nooit Ge-
dacht hadden dit weekend een 
vol programma want op zaterdag-
avond hadden zij ook al aan een in-
ter-clubwedstrijd in Hoorn meege-
daan. Bij de strijd om de Amster-
damse IJsclubbokaal waren de Pu-
pillen Daan en Kevin als eerste aan 
de beurt. Deze jongens reden in een 
sterk deelnemersveld. Daan, die zijn 
ritten zonder tegenstander moest 
rijden wist zich goed staande te 
houden en met zijn tijden van 31.31 
op de 300 meter en 50.64 op de 500 
meter werd hij keurig derde. Kevin 
wist met een tijd van 35.44 en 59.14 
beslag te leggen op de zesde plaats. 
Daarna moest Lotte aantreden. Zij 
had op kans om dit toernooi te win-
nen maar wist ook dat haar direc-
te concurrent op papier een snelle-
re 300 meter had. In een direct duel 
won haar tegenstand weliswaar met 
0.15 maar Lotte reed een dik pr met 
30.85. Op de 500 meter versloeg zij 
haar tegenstandster met 1.5 secon-
den en een tijd van 49.25. Dit bete-
kende dat Lotte de Amsterdamse 

ijsclubbokaal heeft gewonnen.

Ruben had het zwaar bij het ge-
weld van de jongensjunioren C. Hij 
was echter wel de enige deelnemer 
van Nooit Gedacht die op het ijs van 
Amsterdam dat er goed bijlag 2 per-
soonlijke records wist te rijden. Met 
zijn tijden van 36.36 en 59.90 werd 
hij 11e in het eindklassement.
Na afloop van de langebaanwed-
strijd werd er nog voor alle cate-
gorieën een marathonwedstrijd ge-
reden. Door de jongens A pupillen 
moesten er 9 rondjes worden gere-
den. Daan viel al in het begin van 
de wedstrijd. Hij zette even flink aan 
en kon weer bij de kopgroep komen. 
Aan het eind van de wedstrijd werd 
er door de koplopers een flinke 
eindspurt ingezet. Uiteindelijk werd 
Daan ook hier derde. Hij kon met 
twee bekers naar huis. Kevin volgde 
op enige afstand. Voor hem was het 
een grote afstand maar op karakter 
heeft hij de 5e plaats bereikt en kon 
ook daarvoor nog een beker in ont-
vangst nemen.
Bij de meisjes C 1 stonden er 10 
rondjes op het programma. Lot-
te reed samen met Rianne van de 
Poelster weg van de overige deelne-
mers. Drie ronden voor het eind kon 
Lotte aanzetten en bij Rianne weg-
rijden, zodat zij ook bij de marathon 
als winnaar een beker in ontvangst 
kon nemen.
Voor Ruben bestond de marathon 
uit 12 ronden. Er is een aantal jon-
gens in deze categorie die regel-
matig marathons rijden en voor Ru-
ben waren het dan ook zware rond-
jes. Ook hij reed zoals het een Nooit 
Gedachter betaamt op karakter zijn 
wedstrijd uit.
IJsclub Nooit Gedacht is trots op 
haar jeugd die ook op een vroege 
zondagochtend meedoet aan ge-
organiseerde toernooien en daar-
bij hun eigen eer en die van de club 
hooghouden.

GVM’79 Acrogym bij Bounz
Mijdrecht - Afgelopen kerstvakan-
tie is een groot deel van de acrogym-
groep van GVM’79 naar Bounzsport 
Amsterdam geweest. Voor de men-
sen die niet weten wat Bounz is: 
Bounz Amsterdam is een grote zaal 
vol met trampolines!! Zowel op de 
grond als aan de muur zijn trampo-
lines bevestigd. In totaal zijn er 32 
trampolines en is er 1 lange tram-
polinebaan. Er kunnen verschillen-
de acrobatische sprongen gemaakt 
worden, maar ook voor kinderen die 
niet aan gym doen is Bounz super-
leuk. Het springen over de trampo-
lines is erg uitdagend en vermoei-
end. Ook kan er bijvoorbeeld met 
een bal op de baskets aan de muur 
gemikt en gedunkt worden. Een uur 
lang sprongen de acrobaten van 

GVM’79 over de trampolines en 
werden er veel salto’s gemaakt. Ook 
werden de nieuwe acrobatische se-
ries op de trampolinebaan uitgepro-
beerd. Toen het uur was afgelopen 
was iedereen uitgeteld en zeer hon-
gerig en dorstig. Gelukkig was er op 
dit uitje ook aan de inwendige mens 
gedacht en werd bij een nabijgele-
gen sportcafé een patatje gegeten. 
Al met al was het een gezellige mid-
dag/avond en hebben de acroba-
ten elkaar weer even op een andere 
manier leren kennen.

De komende weken zullen ze hard 
gaan trainen in aanloop naar de 
eerste wedstrijd op 5 februari. Dit 
is de onderlinge wedstrijd van de 
acrogymafdeling van GVM’79.

Klaverjasclub Onder Ons
Vinkeveen - Bij de dinsdag 10 ja-
nuari gespeelde competitieavond 
werd er vrij hoog gekaart, en deden 
de besten weinig voor elkaar onder. 
Martien de Kuijer kwam als beste 
uit de bus met 5281 punten, twee-
de werd An van der Meer met 5266 
punten, derde Arend Alleman met 

5073 punten, vierde Neeltje Bos-
man met 4974 punten en als vijfde 
eindigde Ricky Kooiman met 4833 
punten. De troostprijs ging naar Ria 
Matthiesen met 4833 punten.
Dinsdag 10 februari is er weer een 
prijs-koppelklaverjasavond voor ie-
dere kaartliefhebber.

Enorme nederlaag voor 
badmintonners Kwinkslag 2
Vinkeveen - Afgelopen donderdag 
12 januari speelde Kwinkslag 2 te-
gen Krommerijnstreek 2 uit Odijk in 
sporthal De Boei hun grootste ne-
derlaag sinds tijden. Met een verlies 
van 8 tegen 0 moest het team 2 van 
badmintonvereniging Kwinkslag zijn 
meerdere erkennen. Het team, be-
staand uit twee dames en twee he-
ren moet tijdens zo’n competitie-
wedstrijd de volgende wedstrijden 
spelen.
Dames enkel, heren enkel, dames 
dubbel, heren dubbel en tweemaal 
een mixparij. Helaas dit keer met 
zeer slechte resultaten.
Barbara Reuring moest in haar en-
kelspel haar meerdere erkennen 
door twee sets te verliezen met een 
stand van 4-21 en 5-21, en Jolan-
da Klinkhamer lukte het ook niet en 
verloor haar partij met 3-21 en 3-21.
Met de heren enkel van Ton Bun-

schoten en Berry van Veen tegen 
hun tegenstanders laaide de span-
ning weer enigszins op, maar ook zij 
verloren hun parijen.
Ton Buschoten eindigde met een set 
stand van 21-16, 18-21 en 16-21. 
Berry eindigde met de set standen 
van 21-17, 16-21 en 16-21.
Met de heren dubbel (12-21 en 16-
21) en net zo met dames dubbel (9-
21 en 9-21) werd je niet vrolijk over 
de uitslag. Als laatste partijen wer-
den de twee mixpartijen gespeeld. 
Helaas werden deze ook verloren.
Al met al geen wedstrijd om over na 
te vertellen, maar het team zal zeker 
zijn uiterste best doe om hun be-
haalde resultaten in de poule te be-
houden. Wilt u de wedstrijden blij-
ven volgen en mogelijk zelf eens 
een shuttle willen slaan, kom geheel 
vrijblijvend eens langs op donder-
dagavond in De Boei. 



Wilnis - Op zaterdag 14 januari 
was de eerste wedstrijd van het sei-
zoen weer. Allereerst waren de keu-
zeturnsters aan de beurt. Dit bete-
kent dat ze zelf de oefeningen mo-
gen maken. In de eerste ronde turn-
den Kimberly Moeliker en Amber 
Verkaik hun wedstrijd. Voor hun 
veel nieuwe dingen zoals de koprol 
op de balk handstand op de balk, 
vrije oefening op vloer, en horizon-
taal opzwaaien en salto af van de 
brug. Vloer en de overslag over de 
kast gingen prima.

Op de brug ging het niet helemaal 
zoals het hoorde, helaas telde het 
opgooien horizontaal niet maar de 
turnsters gaan gewoon verder met 
oefenen. Op balk waren ze allet-
wee niet helemaal gespannen wat 
veel punten gekost heeft. Kimberly 
behaalde de 11de plaats en Amber 
werd 19de. Ze hebben veel stof om 
nog goed op te trainen voor de vol-
gende keer. 

Geblesseerd
In de tweede ronde waren Celine de 
Boer, Puck Straver en Isa van Loon 
aan de beurt. Sascha Stam was he-

laas geblesseerd. Ze begonnen op 
brug. Celine’s favoriete onderdeel 
en dat bewees ze nu ook weer en 
Puck draaide eveneens een mooie 
oefening. Isa liet iedereen schrik-
ken door met haar salto vlak langs 
de legger te gaan. Op de balk ging 
het met inturnen goed voor Celi-
ne maar in de wedstrijd moest ze 
er twee keer af. Isa en Puck draai-
den een goede oefening volgens de 
Veenlandtrainers,maar de jury dacht 
er toch anders over. Op vloer ging 
het prima. Hier en daar wat kromme 
benen maar Celine bleef dit keer op 
beide benen staan. Op sprong al-
lemaal een mooie overslag over de 
pegasus. Uiteindelijk viel de uitslag 
wat tegen. Puck werd 16de, Isa werd 
19de en Celine 11de.
Gelukkig verliep de wedstrijd rede-
lijk snel doordat er een andere inde-
ling was gemaakt: korte ronden zo-
dat de turnster niet zolang hoefde te 
wachten. 

Vierdec ronde
In de vierde ronde turnde Maris-
ka Rijkmans haar wedstrijd. Helaas 
verliep niet alles zoals ze zelf ge-
pland had. Op brug ging het niet 

helemaal goed met ophurken en 
dat kost gelijk veel punten. Ook 
op de balk hier en daar een foutje. 
Op de vloer was ze even de oefe-
ning kwijt maar gelukkig zagen al-
leen hun trainers dat want ze loste 
het zelf heel goed op. Mariska be-
haalde een mooie 8ste plaats. 
In de vijfde ronde turnden Rebecca 
Janmaat, Tanja Kamp en Floor Kou-
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Volleybaldames Atalante 
D2 pakken twee punten
Vinkeveen - Op de eerste speeldag 
in het nieuwe jaar, maandag 9 janu-
ari, toog de tweede damesploeg van 
Atalante gesponsord door Haaxman 
Lichtreclame naar de Beyneshal in 
Haarlem voor de laatste wedstrijd 
in de eerste ronde en wel met het 
voornemen om de zesde positie te-
gen hekkensluiter Spaarnestad D5 
te verstevigen. De knieblessure die 
Annike van Kouwen een maand 
eerder had opgelopen vraagt nog 
zeker wat weken langer herstel, ui-
teraard was de schaatsfan wel aan-
wezig voor vocale en handmatige 
support. De aankomsttijd in Haar-
lem was gewoon strak, bijna alle 
auto’s kwamen zonder omleiding of 
afleiding en zonder blokjes te raken 
op een prima tijd door. 

Eerste set
De eerste set begon een ietwat met 
de handrem er op, te voorzichtig en 
niet pittig genoeg. Verder waren de 
lange Haarlemse meiden sterk aan 
het blokkeren en ook hun aanval 
zat er lekker in. Vinkeveens spette-
ren deed het daarentegen nog niet. 
Veel foutjes van allerlei aard zorg-
den voor een zeer spannend einde: 
25-23 verlies. Dat deed alle ijszei-
len bijzetten, de inmiddels warm ge-
draaide middenblokkeerder Debbie 
vd Hoorn en buitenaanvaller Nata-
lie van Scheppingen maakten mooi 
entree in de tweede set. Ondanks 
de voorsprong werd echter weder-
om niet doorgepakt en dreigde het 
weer een zelfde achter de feiten 
aan schaatsen te worden tegen een 
Haarlemse ploeg dat alleen maar 
beter haar draai vond. Setcoach 
Jet Feddema zette flink orde op za-
ken via een time-out, en de brede 
bank zette de positieve ondersteu-
ning krachtig en vooral luidruchtig 
bij. Kortom, eindelijk actie en her-
rie in de tent dat de ploeg eindelijk 
aanzwengelde en tot lekkere com-
binaties en vooral scores aanzet-
te. De dames waren begonnen: 17-

25 winst. In de derde set ging het in 
dezelfde trend voort, de Atalanters 
bleven het heft in handen houden, 
bijgestaan door de zevende m/v op 
de bank. Vooral Tineke Vellekoop 
was waardevol op de buitenkant en 
bezorgde het team heel steady di-
verse punten. Wederom 17-25 winst.

Gelijk
In het vierde bedrijf werd de strijd 
weer meer gelijk. De thuisploeg zet-
te een tandje bij en vooral qua ser-
vice pass werd het lastiger voor de 
Haaxman ploeg. Ook aanvallend 
ging het fanatieker, de verdediging 
werd een feller vuur aan de schenen 
gelegd. Bij elkaar resulteerde dit in 
zo’n 5-6 punten achterstand aan het 
begin van de set dat slechts moei-
zaam ingehaald werd. De Vinke-
veense equipe raakte de grip kwijt 
van twee voorgaande sets, patro-
nen werden minder in acht geno-
men, passes verkeerd overgenomen 
in een poging de ijstijd te keren.. en 
dat resulteerde soms zelfs in ballen 
die tussen twee verdedigers in op 
de vloer plofte... Ook te scherpe of 
onzuivere passes werden buiten het 
verdeelpatroon overgenomen, dui-
delijkheid zakte weg tot rommelig 
en wat onzeker spel. Ondanks wis-
sels, time-outs en dweilpauzes werd 
via 15-9 achter weliswaar een flinke 
inhaalslag gedaan maar die koers 
kwam te laat en met een spannende 
eindsprint trok Spaarnestad met 25-
23 aan het langste eind. De laatste 
set begon wederom met een ach-
terstand, de gastploeg kon de goe-
de schaatsbaan niet meer terug vin-
den: 15-9 verlies. Met een beetje 
katerig gevoel gingen 2 punten mee 
naar Vinkeveen en 3 punten bleven 
bij Spaarnestad dat beter had ge-
speeld dan de 12e plek had doen 
vermoeden.
Vrijdag om 19.30 uur is de volgen-
de wedstrijd in De Boei tegen direc-
te opponent De Spuyt D1 (5e) uit 
Diemen.

Creavorm Dames 3 Atalante 
volleybal pakt geen winst
Vinkeveen - Vorige week woens-
dag speelden de dames van Atalan-
te 3 in Hoofddorp. De prognose was 
niet gunstig, maar daar stoorden de 
dames zich niet aan. De eerste set 
werd wat aftastend ingezet. Daar-
door kon de tegenpartij met enke-
le rake klappen de set naar zich toe-
trekken (25-18). De tweede set be-
gon Atalante beter in haar spel te 
komen, werd de tegenpartij afge-
blokt en werden de gaten bij de te-
genpartij goed benut. Martine de 
Graaff moest helaas het veld verla-
ten met een blessure aan haar hand.

Ondanks dat werden ze beloond 
voor het spel: 25-19 winst voor Ata-
lante. De teams wisten dat ze echt 
zelf aan de slag moesten om de 
winst naar zich toe te trekken. Bei-

de teams waren duidelijk aan el-
kaar gewaagd. Over en weer werd 
goed geserveerd, vielen rake klap-
pen, maar ook de mooie reddings-
ballen maakten het een leuke pot 
om te spelen. De 3e en 4e set ein-
digden daardoor op 25-22, de ene 
set voor Hoofddorp, de andere set 
voor Atalante. Dus zou de laatste 
set de strijd om de punten moeten 
gaan bepalen. Helaas gaven de da-
mes van Atalante zich hierbij te ge-
makkelijk gewonnen.

De serve van de tegenpartij bleek 
moeilijk in een goede pass om te 
zetten, waardoor de aanval achter-
wege bleef. Resultaat een dramati-
sche laatste set. Toch reden de da-
mes met een tevreden gevoel terug 
naar Vinkeveen.

Mooie wedstrijden van 
GVM’79 in Hooglanderveen
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
traden de dames van GVM ’79, on-
der leiding van Simone de Jong, aan 
op de 1e voorwedstrijd in het rayon 
Vechtstreek. Dit keer was alles ver-
deeld in 6 kortere wedstrijdrondes 
om de wachttijden voor de turnsters 
zelf te verkorten. Van GVM’79 na-
men wel 20 turnsters deel aan deze 
wedstrijden. Dit jaar lukt het voor-
alsnog niet om voor de selectie op 

de maandag een trainster te vinden, 
maar ondanks minder trainingsuren 
heeft de groep het erg goed gedaan.
De spits werd afgebeten door Eva 
Vergeer (div 4 niv 9) , Babette Veen-
brink (div 4 niv 8), Elise Kop, Maai-
ke van Schaick, Laisa Hartong, Tess 
Geerts en Lucia Roos (allen div 5 
niv 9). Het was nog wel erg vroeg 
maar het leek de meiden niet te de-
ren. Wellicht hier en daar ging er wel 

eens iets minder vlekkeloos, maar 
over het algemeen hebben de mei-
den het er goed van afgebracht. In 
dit eerste gedeelte zelfs een 1e plek 
voor Maaike! Maar ook de andere 
waren niet onverdienstelijk: Eva Ver-
geer 6e plaats, Babette Veenbrink 
4e plaats, Elise Kop 6e plaats, Laisa 
Hartong 7e plaats en de twee mei-
den die dit jaar een niveau extra om-
hoog zijn gegaan en waar de nieu-

we stof nog erg pittig voor is; Tess 
Geerts 21e plaats en Lucia Roos 25e 
plaats.

Solide
Om half 11 was het de beurt aan 
Joyce Brands en Marjolein Werkho-
ven (div 5 niv 8), Manoek Ottevan-
ger, Owefa Asafiati en Safa Asafi-
ati (allen div 5 niv 8). Manoek was 
helaas door ziekte afwezig. Mar-
jolein is met een constant optre-
den 11e geworden, Joyce was soli-
de op 3 onderdelen, maar had iets 
meer moeite met de balk en is 18e 
geworden. Op niveau 6 scoorden de 
gezusters Asafiati hoge ogen. Sa-
fa behaalde hier een fantastische 
1e plaats! Het was een sterk deel-
nemersveld en de uitslagen lagen 
dicht bij elkaar. Owefa is met een 
mooi puntenaantal 9e geworden.
In de derde ronde traden Maxime 
Kok, Lisanne Helmer (div 5 niv 8) en 
Saki Kato (div 5 niv 8) aan. Lisan-
ne is met een mooie brugoefening 
uiteindelijk 5e geworden. Maxime 
heeft het ook goed gedaan, alleen 
de balk ging wat moeilijker en is 16e 
geworden. Saki is met een sterke 
vloeroefening en sprong op de 10e 
plaats beland.

Vierde ronde
Dan was er de 4e ronde even pau-
ze voor de begeleiders van GVM ‘79, 
waarna Suzanne van der Velden en 
Nadia van Senten (sen div 6 niv 7) 
en Caressa van der Galien en Joli-
ne Twaalhoven (sen div 6 niv 8) acte 
de présence gaven. Suzanne heeft 
met vooral een hele mooie score op 
de balk de 3e plek behaald, Nadia 
scoorde op de balk nog zelfs beter, 
maar heeft helaas punten laten lig-
gen bij de brug wat resulteerde in 
een 21e plek. Op de baan ernaast 
heeft Caressa op alle onderdelen 
robuust geturnd en is daarmee 11e 
geworden. Joline heeft goed ge-
scoord op de brug, maar heeft op 
de vloer helaas punten laten liggen 
en is daarmee 22e geworden. Last 
but not least was het de beurt aan 
Romy de Kuijer (jun div 5 niv 7), die 
vooral door een hele sterke vloeroe-
fening 5e is geworden.

Eerste wedstrijd van het seizoen 
voor Veenlandturnsters

wenberg hun wedstrijd.
Voor Rebecca haar eerste wedstrijd 
sinds jaren en voor Tanja was het 
spannend of ze veel last van haar 
rug zou hebben nadat ze donder-
dag een lelijke val had gemaakt. Re-
becca en Floor begonnen de wed-
strijd uitstekend met mooie oefenin-
gen op brug en balk. Voor Tanja lukt 
het ophurken al een hele tijd uitste-
kend maar nu net op de wedstrijd 
helaas niet en ook haar opzwaaien 
werd niet geteld. Daardoor was ze 
gelijk wel heel veel punten kwijt. Op 
vloer gingen Tanja en Rebecca voor 
het eerst voor de salto voorover. He-
laas landden ze beiden op hun bil-
len maar toch trots dat ze het ge-
probeerd hebben. Floor turnde op 
de rest van de toestellen een goe-
de wedstrijd. Ze werd 17de. Rebec-
ca werd 13de en Tanja werd 22ste 

Laatste
Als laatste, om 17.30 uur, mocht 
Naomi. De hele dag al in de zenu-
wen en dan ook nog beginnen op 
balk. Ze turnde een mooie oefening, 
alleen bij de radslag viel ze eraf.
Op naar de vloer. Voor het eerst een 
flick–flack en een salto voorover. Dit 
ging uitstekend. Op sprong voor het 
eerst een half in half uit en ze deed 
dit uitstekend. Op naar de brug: 
normaal geen probleem maar met 
inturnen kwam ze met haar voe-
ten tegen de legger met salto af, 
dus toch maar geen salto. Ook na 
de eerste kip even een aarzeling die 
ook veel punten kostte.

Uiteindelijk toch nog een mooi me-
daille voor de 4de maar er zit veel 
meer in. Dus ze gaan vol vertrou-
wen op naar de volgende wedstrijd 
in maart. Maar eerst op 4 februari 
de voorgeschreven oefenstof-wed-
strijd.




