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Mijdrecht - Bewoners in de omge-
ving van de stationslocatie hebben 
onlangs van de gemeente een brief 
gekregen waarin uitleg wordt ge-
geven over plannen om op de be-
treffende locatie vergunninghou-
ders tijdelijk te huisvesten. Overi-
gens gaat het hierbij om een haal-
baarheidsonderzoek! Op 17 novem-
ber jl. heeft het college vijf locaties 
in de gemeente aangewezen die 
mogelijk in aanmerking komen voor 
de tijdelijke huisvesting van vergun-
ninghouders en andere woningzoe-
kenden met ene acute huisvestings-
vraag. Per locatie wordt onderzocht 
of de ontwikkeling daarvan haalbaar 
is. De stationslocatie is een van de 
plaatsen. In de Nieuwe Meerbode 
van 30 december is een uitgebrei-

de toelichting gegeven door het col-
lege wat de mogelijkheden zijn en 
of het überhaupt haalbaar is. Tevens 
ontstond hierover al rumoer bij be-
woners in Amstelhoek waar aan de 
Amstelkade ook een locatie in beeld 
is. De gemeente De Ronde Venen is, 
zoals alle andere gemeenten, door 
het rijk verplicht te bekijken of en 
zo ja statushouders – asielzoekers/
vluchtelingen met een verblijfsver-
gunning – woonruimte toegewezen 
kunnen krijgen. Maar ook als het 
om tijdelijke woonruimte gaat in af-
wachting van een permanente huis-
vesting.

Inloopavond 25 januari
Om meer helderheid en informatie 
te geven over een en ander organi-

seert de gemeente maandag 25 ja-
nuari in het gemeentehuis een in-
loopbijeenkomst voor belangstellen-
den waar men vragen kan stellen, 
op een acceptabele manier uw me-
ning kan geven, ideeën kunt aanrei-
ken en andere overwegingen kunt 
formuleren die leiden tot een (mo-
gelijke) oplossing van het vraagstuk. 
Iedereen die meent hieraan een zin-
volle bijdrage te kunnen leveren, is 
vanaf 19.00 tot 22.00 uur van har-
te welkom. Ingang Raadhuisplein. 
Meer informatie vindt u op de ge-
meentelijke website www.deron-
devenen.nl onder Leven en werken 
> projecten > spoedwoning.

Meer over de inloopavond leest u in 
de Nieuwe Meerbode van 27 januari.

Inloopavond huisvestings-
plannen statushouders

Regio - De onduidelijke berichtge-
ving over de snelheidslimieten op de 
snelweg A2 heeft het nodige losge-
maakt bij inwoners en het bestuurs-
apparaat. Via e-mail zijn bij de re-
dactie talloze meldingen van bekeu-
ringen binnengekomen die auto-
mobilisten rond de jaarwisseling en 
in het nieuwe jaar hebben opgelo-
pen op het traject Abcoude-Vinke-
veen maar ook tussen Vinkeveen en 
Maarssen. Vermeende snelheids-
overtredingen op deze snelweg vor-
men al van begin af aan een melk-
koe voor de overheid die kennelijk 
niet graag zou zien dat de schat-
kist deze miljoenenopbrengst mis-
loopt. Onduidelijke berichtgeving en 
duistere verkeersmaatregelen van 
diezelfde overheid dragen daaraan 
bij. Verscheidene inwoners van wie 
naam en adres bij de redactie van 
deze krant bekend zijn, hebben mel-
ding gemaakt van hun bekeuringen. 
Een aantal heeft zelfs een kopie van 
de beschikking bijgevoegd. Enke-
le voorbeelden: op oudejaarsavond 
reed een inwoner om 23.30 uur tus-
sen Abcoude en Vinkeveen 111 km 
per uur en kreeg daarvoor als belo-
ning 48 euro boete.

Een inwoonster trapte op 24 de-
cember om bijna kwart over tien 
in de avond ter hoogte van Baam-
brugge het gas ietsje te hard in: 129 
km per uur en kreeg een bekeuring 
217 euro ( plus 7 euro administra-
tiekosten). Eén inwoner spande de 
kroon: over vier dagen genomen, 
een in het oude jaar en drie dagen 
in het nieuwe jaar op het traject Vin-
keveen-Maarssen overdag en vroeg 
in de avond, diverse bekeuringen 
tot een bedrag van 885 euro! Kas-
sa! “Mij was duidelijk geworden dat 
Vinkeveen-Utrecht en Utrecht-Vin-
keveen na 1 januari 2016 in zijn ge-
heel normaal 130 km per uur was 
geworden. Dus niet!? En ik ver-
wacht er nog meer. Maar ik over-
weeg een proefproces, want zo kan 
de rechter het niet bedoeld heb-
ben.” aldus de fors bekeurde bewo-
ner. Kortom, wilt u niet tot de (grote) 
groep bekeurden behoren die daar-
mee ‘Rupsje nooit genoeg’ met hun 
‘zonde geld’ sponsort, houd u zich 
dan aan de 100 km op de A2 als u 
niet precies weet waar en wanneer 
u harder mag rijden. Tenzij u aan de 
zijkant borden ziet met 120 of 130 
km. Maar dat is (nu nog) voorname-

lijk op weggedeelten tussen Utrecht 
en ’s Hertogenbosch.

Hoger beroep
Aan de andere kant zijn de colleges 
van de ‘buurgemeenten’ De Ronde 
Venen en Stichtse Vecht ook niet blij. 
In dit geval vanwege de uitspraak 
van de bestuursrechter op 22 de-
cember jl. die de snelheidsverhoging 
op de A2 op het deel Maarssen-Vin-
keveen van 100 naar 130 km per uur 
in de avond en nacht legitiem vindt. 
De colleges gaan in hoger beroep 
tegen de uitspraak van de rechtbank 
waarin de beroepen van de gemeen-
tes eerder ongegrond zijn verklaard. 
Beide colleges zijn het op een aan-
tal essentiële punten niet eens met 
het vonnis en willen de zaak daar-
om voorleggen aan een hogere 
rechter, de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Ook 
de Maarssense wijkcommissie Fa-
zantenkamp gaat in hoger beroep. 
Met het hoger beroep geven de bei-
de gemeenten ook invulling aan een 
breed gedeelde politieke wens van 
de gemeenteraden al het mogelijke 
te doen de snelheidsverhoging te-
gen te gaan en om op te komen voor 

A2 blijft de gemoederen 
bezighouden

De Ronde Venen - Wethouders 
Dijkstra en Goldhoorn hebben vo-
rige week hun zware teleurstelling 
kenbaar gemaakt over het nieuwe 
busvervoer. Zij deden dit  in een ge-
sprek met gedeputeerde Verbeek-
Nijhof van de provincie Utrecht 
en vertegenwoordigers van aan-
bieder Syntus. Belangrijkste rede-
nen: de rechtstreekse busverbin-
dingen verdwijnen tussen Abcoude 
en Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen. 
En buslijn 130 rijdt niet meer via het 
Bedrijventerrein Mijdrecht. 
Het is inmiddels duidelijk dat er gro-
te wijzigingen in het busvervoer in 
De Ronde Venen zijn. Het college 
is van mening dat deze wijzigingen 
een forse verslechtering in de reis-
mogelijkheden per openbaar ver-
voer betekenen. De rechtstreek-
se verbindingen tussen Abcoude 
en Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 

verdwijnen. De voorzieningen in de 
verschillende kernen worden daar-
mee slechter bereikbaar. Daarnaast 
rijdt buslijn 130 niet meer via het 
Bedrijventerrein Mijdrecht. Het col-
lege vindt het onbegrijpelijk dat de 
economische motor van onze ge-
meente, met 5.000 werknemers, zo 
slecht bereikbaar wordt. Ook zijn de 
wensen voor een busverbinding met 
het treinstation van Abcoude en een 
rechtstreekse busverbinding naar 
Utrecht niet gehonoreerd.
In het gesprek hebben de wethou-
ders bij de gedeputeerde aange-
drongen op onmiddellijk herstel en 
verbetering van de verbinding met 
Abcoude. De gedeputeerde kon dit 
helaas niet toezeggen. Elders in de-
ze krant meer nieuws hierover en 
een formulier waarbij u kunt mee-
helpen om de provincie op andere 
gedachten te brengen.

College zwaar teleurgesteld 
over nieuw busvervoer

Vinkeveen – Vorige week dinsdag 
12 januari was de Turelurenlaan in 
Vinkeveen het toneel van Rob & Ivo 
en hun crew van het SBS6 program-
ma ‘Robs grote tuinverbouwing’. 
Kleindochter Dagmar had oma Lida 
opgegeven voor de rubriek ‘Kleur je 
leven’. Lida mocht nog iemand aan-
wijzen die eveneens een opkikker-

tje gegund werd. Dit werd haar be-
vriende buurvrouw Luciënne. De 
dames zijn verrast met vele bloe-
men en planten: in vaas, in pot, op 
zuil, noem maar op! Buiten en bin-
nen! Een enorm leuke ervaring én 
een gezellige dag! Het uiteindelijke 
resultaat is te bekijken op SBS 6 op 
zaterdag 13 februari.

Robs grote tuinverbouwing 
in Vinkeveen

de leefbaarheid van inwoners van de 
gemeenten. De gemeenten vinden 
het belangrijk dat een hogere rech-
ter de bezwaren nog eens toetst op 
alle punten. Niet voor niets zijn af-
spraken gemaakt bij de wegverbre-
ding op basis van een MER-proce-
dure (Milieu Effect Rapportage). Het 
Rijk gaf daarin toen aan dat aanvul-
lende maatregelen noodzakelijk zijn, 
zoals de snelheidsverlaging van 120 
naar 100 km per uur om de effec-
ten op luchtkwaliteit, geluid en na-
tuur aanvaardbaar te maken. Ook 
vond toen op basis van gepresen-
teerde maatregelen een inspraak-
procedure plaats. Dat is met de uit-

spraak van tafel. Als uit nieuwe me-
tingen blijkt dat de uitstoot van fi jn-
stof en de geluidsoverlast binnen de 
wettelijk gestelde normen valt is het 
gerechtvaardigd. Maar dat moet nog 
blijken. Verder zal er geld beschik-
baar moeten komen voor geluids-
schermen en/of andere maatrege-
len die geluidsoverlast voor aan-
grenzende woonwijken en lande-
lijk gebied binnen de perken dient te 
houden. Maar dan is voor velen het 
‘weidse uitzicht’ weer in het geding 
waar men niet blij mee is. En zo is 
er altijd wel wat waar men bezwaar 
tegen kan aantekenen. Gewoon op 
100 houden dan maar?

Lezing Steffi e van den Oord
Vinkeveen - Voor de avond die Ve-
nen Literair op vrijdag 22 januari or-
ganiseert met de schrijfster Steffi e 
van den Oord zijn nog kaarten ver-
krijgbaar. Aanvang 20.00 uur. Locatie 
De Boei in Vinkeveen. De toegangs-
kaarten kosten 7,50 en zijn alleen te 
koop bij de Openbare Bibliotheken in 
Vinkeveen, Wilnis, Mijdrecht en Ab-
coude of bij The Readshop in Vin-
keveen dan wel Boekhandel Mond-
ria in Mijdrecht. Van den Oord heeft 
verschillende boeken op haar naam 

staan die gebaseerd zijn op histori-
sche feiten dan wel op verhalen van 
nog levende, veelal oude mensen die 
putten uit hun herinnering en vertel-
len hoe ze bepaalde bijzondere za-
ken hebben ervaren. ( oral histo-
ry) , Haar laatste boek is “De vrouw 
met de bijl en negen andere moor-
denaressen”. Andere titels van haar 
hand zijn “Eeuwelingen, levensverha-
len van honderdjarigen en  “Liefde in 
Oorlogstijd” en kregen lovende kritie-
ken in diverse week- en dagbladen.
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DoktersDiensten
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit de 
huisartsenpost in Woerden, tel. 
0900-4701470. Dit geldt voor het 
hele weekend, feestdagen en 
voor werkdagen van 17.00 u. tot 
de volgende dag 8.00 u.

Apotheek
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

stichting thuis sterven 
De ronDe venen
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.dkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel. 0297-241146

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

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

WWW.MEERbodE.nl
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Zangpraktijk 
‘Songfulness’

De Ronde Venen - Zangprak-
tijk ‘Songfulness’ heeft een ge-
varieerd aanbod op het gebied 
van Zang en is onlangs nieuw 
gevestigd in Vinkeveen. Je kunt 
er privéles krijgen in de ‘Univer-
sele Zangmethode’. De methode 
is gebaseerd op de taalklankbe-
wegingen, ipv op een bepaalde 
‘techniek’. Hierdoor is het moge-
lijk om alle muziekstijlen, van pop 
tot klassiek, maar ook niet-Euro-
pese, prachtig en vrij te leren zin-
gen. Daarnaast biedt Songfulness 
verschillende cursussen en work-
shops voor verschillende doel-
groepen zoals; kinderen, oude-
ren, wereldmuziek-liefhebbers 
en spirituele zangers. Patricia van 
Oosten studeerde voor Docerend 
-en Uitvoerend Musicus aan het 
Utrechts Conservatorium bij de 

Bariton Udo Reineman. Ze geeft 
al 25 jaar les en heeft haar ei-
gen unieke methode ontwikkeld. 
Ze schreef hierover 2 boeken met 
oefencd’s. Ook maakte ze een 
meditatieve CD ‘Rosa M.’ met 
Gregoriaanse solo-gezangen en 
Indiase instrumenten. Patricia is 
nu bezig een nieuw ‘Klank-koor’: 
‘Sensore’ te vormen. In het koor 
komen meditatieve zangstukken 
aan bod en zal er ook intuïtief 
worden gezongen. Het koor gaat 
2 wekelijks bij elkaar komen; de 
tijden zijn nog in beraad. 

De eerste bijeenkomst zal zijn op 
dinsdag 9 februari om 19.30 uur 
in Vinkeveen. Na 2x ‘proeven’, be-
slis je of je lid wilt worden. Zie 
voor meer informatie: www.song-
fulness.nl

Audiovisuele presentatie
De Ronde Venen - Een stad met 
een heel bewogen geschiedenis en 
ettelijke keren verwoest. De 4000 
jaar oude stad, uit natuursteen op-
getrokken, trekt jaarlijks honderd-
duizenden pelgrims en toeristen. 
Geen stad spreekt zo tot de religi-
euze verbeelding als Jeruzalem. De 
plek waar de Tempel van de joden 
stond, Jezus werd gekruisigd en be-
graven - we volgen de gebeurtenis-
sen in de Goede Week - en de pro-
feet Mohammed ten hemel voer. 
In het geboden programma - met 
vloeiende beelden en mooie mu-

ziek – is er aandacht voor archeolo-
gische schatten en bezienswaardig-
heden en wordt Jeruzalem getoond 
vanuit joodse, christelijke en islami-
tische ogen. Qumran en Bethlehem 
komen ook aanbod. Als slot ziet u 
de beroemde Chagall-ramen van 
de synagoge in het Hadassah zie-
kenhuis onder de tonen van het Kol 
Nidrei van Max Bruch.
Locatie: Gebouw Irene, naast de 
Janskerk te Mijdrecht
Aanvang: 20.00 uur, koffie vanaf 
19.45 uur Gasten zijn van harte wel-
kom ad euro 2,50 p.p

ROM-koor majeur in Paradiso!
Mijdrecht - Afgelopen zondag had 
het ROM-koor wederom de eer om 
in Paradiso tussen allemaal popko-
ren, haar eigen repertoire te laten 
klinken.

Het werd wederom een geweldig 
optreden dat, gezien de lengte van 
het applaus en de luide toejuichin-
gen, zeker mocht rekenen op de in-
stemming van het aanwezige pu-
bliek van muziek- en zangminnaars.
In Paradiso vinden ieder jaar in ja-
nuari de korendagen plaats waar-
aan maximaal 140 koren kunnen 
deelnemen. Er zijn ruim 800 koren 
uit heel Nederland die zich inge-
schreven hebben en waaruit het lot 
bepaalt welke koren aan deze ko-
rendagen mogen deelnemen. Het 
ROM-koor was ook deze keer weer 
uitverkoren om zich in dit muziekpa-

radijs te presenteren. Dat is ze ge-
lukt met een uiteenlopend program-
ma van onder andere musical- en 
operettemuziek dat afgesloten werd 
met een koude-rillingen-veroorza-
kend slotstuk; “The Rhythm of Life”. 
Hierna mocht er nog een toegift ge-
geven worden met een luidkeels 
gezongen hartenwens: “Je leeft al-
leen vandaag!” Dirigent Ferdinand 
Beuse, bijgestaan door James Pol-
lard aan de piano, heeft ervoor ge-
zorgd dat het ROM-koor wederom 
een geweldige indruk heeft achter-
gelaten. 

30-jarig jubiluem 
Het ROM-koor bestaat dit jaar 30 
jaar en het optreden in Paradiso was 
de première van dit jubileumjaar. 
Verderop in dit jaar zal dit jubileum 
worden gevierd met wederom een 

groot concert waarin zang, dans en 
spel de ingrediënten zijn voor een 
muzikale avond. Voor het eerst in 
al die jaren dat het ROM-koor be-
staat, zal het concert deze keer niet 
plaats vinden in De Meijert, of het 
moet een openluchtconcert wor-
den op de asresten van het eens zo 
trotse theater van Ton Post. Aange-
zien er nu geen theaterlocatie meer 
is in Mijdrecht, is er gekeken of kan 
worden uitgeweken naar een loca-
tie op het industrieterrein die tijde-
lijk geschikt kan worden gemaakt 
en kan dienst doen als concerthal. 
Hierbij zijn al afspraken gemaakt en 
het wachten is nu nog op toestem-
ming van een aantal gemeentelijke 
instanties. Zodra hierover wat meer 
bekend is, zal het ROM-koor ons dit 
laten weten. 
Foto: Inge de Bree

Actie voor Make-A-Wish 
groot succes
De Ronde Venen - Trots overhan-
digen Nigel, First, Dion en Manu-
el (klas VH1A, Veenlanden College) 
op de “Omgekeerde Goededoelen-
markt” hun cheque van maar liefst 
€659,33 aan Rianne Bader van Make-
A-Wish. Graag lichten ze ook toe hoe 
ze aan dit mooie bedrag zijn geko-
men: reclame maken, zoeken naar de 
juiste sponsors en in actie komen. Zo 
is hun actie om cupcakes te verko-
pen, op één van de drukste zaterda-
gen van het jaar bij Karwei Mijdrecht, 
goed voor het grootste deel van dit 

mooie bedrag. Zonder die gastvrij-
heid van Karwei, de heerlijke cup-
cakes gesponsord door Bakkerij de 
Kruijf in Wilnis en de limonade van 
Jumbo Vinkeveen, had dit niet ge-
kund! Tel hier de bedragen bij op 
van het doen van klusjes, een fles-
senactie en het rechtstreeks vragen 
voor donaties en je komt tot dit super 
bedrag. Hiermee kan Make-A-Wish 
weer mooie wensen van kinderen en 
jongeren met een levensbedreigende 
ziekte in vervulling laten gaan. Dank 
aan alle donateurs en sponsors!

Muziekuurtje 
bij NVVH
Mijdrecht - NVVH Vrouwennet-
werk organiseert muziekuurtje met 
Simina Ruppert zondag 24 janua-
ri om 14.30-16.30 uur in Vita Dien-
stencentrum, Bilderdijkhof. Dit keer 
staan het leven en werken van de 
Franse Componist Maurice Ra-
vel centraal. Tijdens de lezing krij-
gen wij veel antwoorden op het le-
ven, werken, en de invloed van Ra-
vel op de muziek van de 20e eeuw. 
Voor het bijwonen van de lezing is 
geen muzikale voorkennis vereist. 
Leden gratis toegang. Niet leden 3,-

Leerlingen VLC verdienen 
geld voor Stichting ALS
De Ronde Venen - Vorige week 
dinsdagavond vond op het Veenlan-
den College de afsluiting plaats van 
het project “Jij de Baas” en moch-
ten de leerlingen hun projecten pre-
senteren aan hun ouders en mede 
leerlingen.
Binnen het project “Jij de Baas” was 
het doel om een eigen bedrijfje op te 
richten, waarbij de winst van het be-
drijf naar een goed doel ging. Brian 
van der Neut en Arie Verweij wilden 
graag iets creatiefs doen. Zo ont-
stond de Creatieve Loods en heb-
ben de jongens als goed doel Stich-
ting ALS gekozen. “Wij kunnen nog 
van alles met onze spieren doen en 
mensen met ALS niet meer”. Met 
een lening van 50 euro van de ou-
ders zijn ze begonnen met het ko-
pen van allerlei materiaal. Familie, 
vrienden, kennissen en docenten 
hebben ze gevraagd om een tekst-

bord te kopen en hen te steunen. 
Zo is het balletje gaan rollen. Uitein-
delijk hebben ze ook voor een paar 
bedrijven een bord met logo mogen 
maken. Wijkcomité Proostdijland in 
Mijdrecht heeft de jongens ook ge-
steund door tijdens de maandelijkse 
buurtbingo een extra bingorondje 
te doen met een tekstbord als prijs. 
De opbrengst van deze ronde was 
ook voor het ALS. Ze zijn er ontzet-
tend druk mee geweest, zeker voor 
de kerstperiode waarin veel men-
sen de wens hadden dat het bord 
voor de kerst geleverd kon worden 
om als kerstcadeautje weg te kun-
nen geven. “Het is echt superleuk 
om te doen en we zijn trots op het 
resultaat”, aldus Brian en Arie. Het 
was een drukbezochte, succesvolle 
avond en is er behoorlijk wat geld 
ingezameld voor de diverse goede 
doelen.

Lions actie inzameling 
koffiepunten groot succes
De Ronde Venen - De geza-
menlijke actie van de Lions clubs 
Mijdrecht Wilnis en Vinkeveen Wa-
verveen om DE waardepunten in te 
zamelen voor pakken koffie ten be-
hoeve van de lokale voedselbanken 
is uitstekend verlopen. In totaal zijn 
er 944.179 punten binnengehaald, 
65% meer dan vorig jaar, goed voor 
1.952 pakken koffie! 
De Lions clubs hebben ook dit jaar 
landelijk de kerstactie ‘Koffie voor de 
voedselbanken” gevoerd in samen-
werking met Douwe Egberts. De in-
gezamelde koffiepunten worden bij 
Douwe Egberts verzilverd voor pak-
ken koffie. De koffiebrander ver-
hoogt het aantal met minimaal 15%. 
Ook de Lions clubs van De Ronde 
Venen hebben lokaal deze actie ge-
voerd om hun eigen voedselbanken 
in De Ronde Venen te ondersteunen 
in deze moeilijke tijden. Koffie is met 
name een product waar de voedsel-
banken om zitten te springen aan-
gezien dit nauwelijks aan hun wordt 
gedoneerd door de lange houd-
baarheidsdatum. 

Er is massaal gehoor gegeven om 
de DE punten te doneren aan deze 
actie. In totaal zijn er op de inzamel-
punten bij de Jumbo, Albert Heijn, 
SMC De Bron, Maria-Oord , drogis-
terij De Bree ,De Groentehal, Bo-
ni, Hema, Smit Visdelicatessen, De-
cibel, De Barones en De Strooppot 
maar liefst 944.179 punten binnen-
gekomen. Ongeveer een derde van 
de punten kwam via de inzamelpun-
ten in Vinkeveen binnen en twee-
derde via de adressen in Mijdrecht, 
Wilnis en De Hoef. 
Hiermee wordt het reeds indruk-
wekkende resultaat van vorig jaar 
van 571.000 punten met 65% over-
troffen! Dat betekent dat inclusief 
de extra verhoging van Douwe Eg-
berts er binnenkort 1.952 pakken 
koffie afgeleverd kunnen worden 
bij onze lokale voedselbanken. De 
Lions clubs Vinkeveen Waverveen 
en Mijdrecht Wilnis willen al deze 
donateurs hartelijk bedanken voor 
hun gulle giften en de inzamelpun-
ten voor hun medewerking aan de-
ze actie!





Extra cursus bestandsbeheer
De Ronde Venen - SeniorWeb 
DRV start op woensdag 17 februa-
ri een extra cursus bestandsbeheer 
onder Windows 10. Vier lessen van 
twee uur op vier achtereenvolgen-
de woensdagochtenden tussen 10 
en 12 in de bibliotheek te Mijdrecht. 
De cursus gaat over het openen, 
kopiëren en opslaan van bestan-
den en mappen onder de Windows 
Verkenner. Wat doet die verkenner, 
wat zijn mappen en bestanden, hoe 

geef ik ze een naam en waar zet ik 
ze neer. Hoe haal ik iets van internet, 
hoe werkt een bijlage in email, hoe 
maak ik een handelbare backup van 
mijn foto’s en andere bestanden op 
een extern opslagmedium zoals een 
USB stick. Maar het allerbelangrijk-
ste ….., hoe maak ik mijn compu-
ter schoon. Aanmelden telefonisch 
op 0297-282938 of 06 5345 4196 of 
een emailtje naar seniorwebdrv@
gmail.com. 

Lezing bij NVVH-
vrouwennetwerk
Wilnis - Op dinsdag 26 januari or-
ganiseert NVVH-VROUWENNET-
WERK, afdeling De Ronde Venen de 
lezing: “Pelgrimstocht naar Santiago 
de Compostela.“ Deze vindt plaats 
om 14 uur in Willisstee, Wilnis
Henk Griffi oen, een bevlogen en er-
varen pelgrim, neemt je mee aan de 
hand van zijn prachtige beelden en 
boeiende verhalen over zijn camino 
te voet naar Santiago de Composte-
la. Henk weet veel te vertellen over 
de geschiedenis hiervan. Waarom 
lopen er al meer dan duizend jaar 
pelgrims naar deze plaats? Hoe is 

dat begonnen? Wat zijn de verschil-
len tussen de miljoenen pelgrims uit 
de middeleeuwen en de pelgrims 
van nu? In de loop der jaren heeft 
Henk een passie ontwikkeld voor 
pelgrimstochten naar Santiago de 
Compostela. Inmiddels is hij er vijf 
keer aangekomen, onder andere als 
reisleider van een groep pelgrims. 
Raak in de ban van deze camino, 
beleef de tocht mee aan de hand 
van de beelden en verhalen.
Introducés zijn van harte welkom. 
Zij betalen een kleine bijdrage van 
2.50.

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot 
haar taak om de lezers van haar krant zo objectief mo-
gelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt 
in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en 
overige onderwerpen die zich in het openbaar afspe-
len en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke ver-
gaderingen, bijeenkomsten of interviews worden ge-
daan, 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 verant-
woordelijk voor de inhoud. Plaatsing door ons betekent 
niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

REACTIE VAN EEN LEZER
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Gemeentewapen en 
nieuw ambtsteken
Absoluut no.1 op de urgentielijst, 
bovengenoemde zaken...
Ik neem aan dat een en ander 
wordt betaald uit de ‘gemeen-
tekas’? Is dit inderdaad het ge-
val, lijkt mij dat aan de zorg voor 

ouderen en chronisch zieken dit 
‘potje’ zinvoller besteed is...maar 
wie ben ik?

M.J.van Duijvenbode 
Mijdrecht

VVD: verdere verslechtering 
van het OV in De Ronde 
Venen onacceptabel!
“Het provinciebestuur en de ver-
voerder Syntus hebben wat uit te 
leggen”

Vanaf 11 december dit jaar gaat 
Syntus het busvervoer verzor-
gen in de provincie Utrecht. Syn-
tus heeft haar plannen gepre-
senteerd aan Provinciale Staten 
en aan de gemeente De Ronde 
Venen. Er zijn grote wijzingen in 
het busvervoer in De Ronde Ve-
nen en deze wijzigingen zijn een 
enorme verslechtering voor on-
ze gemeente. De rechtstreekse 
verbindingen tussen Abcoude, 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen 
verdwijnen. Daarnaast rijdt bus-
lijn 130 niet meer over het bedrij-
venterrein in Mijdrecht. Ook zijn 
de wensen voor een busverbin-
ding met het treinstation in Ab-
coude en een rechtstreekse bus-
verbinding naar Utrecht niet ge-
honoreerd. 
Weer wordt de Ronde Venen ge-
confronteerd met een enorme 
verslechtering van het openbaar 
vervoer. Nu zelfs zo erg dat van-
uit Abcoude straks de hoofd-
kern Mijdrecht niet meer bereik-
baar is met het openbaar ver-
voer. Hoe moeten onze inwoners 
nu met het openbaar vervoer bij 
het gemeentehuis komen? Daar-
naast rijd de bus straks ook niet 

meer door het bedrijventerrein 
in Mijdrecht. Hier werken 5000 
mensen en het bedrijventerrein 
in Mijdrecht is het economisch 
hart in onze regio! De afl oop van 
de opgeheven directe verbinding 
staat ons nog vers in het geheu-
gen en nu dit. De VVD fractie De 
Ronde Venen vindt dit onbegrij-
pelijk en ongewenst. 
De VVD De Ronde Venen vindt de 
voorgestelde wijzigingen niet uit 
te leggen naar de inwoners toe. 
Het lijkt er op dat de provincie en 
Syntus de aanbieder van busver-
voer De Ronde Venen af willen 
sluiten van openbaar vervoer. Dit 
is teleurstellend en onacceptabel!
De VVD fractie vindt dat de Ge-
deputeerde en Syntus de voor-
gestelde plannen moeten komen 
uitleggen aan de gemeenteraad. 
De VVD fractie gaat proberen om 
de voorgestelde wijzigingen on-
gedaan te maken.
De CDA fractie De Ronde Venen 
heeft een petitie geopend via ov-
voorrondevenen.petities.nl.
Dit vind de VVD een goed initia-
tief en de VVD roept dan ook alle 
inwoners op om ook deze petitie 
te ondertekenen.
Alleen door gezamenlijk als poli-
tiek en inwoners in verzet te ko-
men kan er het verschil worden 
gemaakt! 

Kinderen van De Fontein 
op onderzoek in de AH

Mijdrecht - De kinderen van de 
AnderWerkGroep van basisschool 
De Fontein, gingen voor hun op-
dracht: ” Bedenk een nieuwe fris-
drank”, op onderzoek uit! Ze wer-
den verwelkomd door Dhr. Rod-
ney Kershout, manager van de Al-
bert Heijn, die hen enthousiast het 
schap met alle frisdranken in zijn 
winkel liet zien. Daarna gingen de 
kinderen aan het werk. De etiketten 
werden aandachtig bestudeerd en 

zo kregen zij een goed beeld van de 
hoeveelheid aan verschillende mer-
ken, smaken en prijzen! Op school 
wordt, door Mariette Neumann van 
KCS Marketing, informatie gegeven 
over wat er allemaal komt kijken 
bij het bedenken en verkopen van 
een nieuw product. Inmiddels heb-
ben de kinderen hun doelgroep be-
paald, is de nieuwe smaak bedacht 
en zijn ze druk bezig met het maken 
van een goede reclame!

Getuigen gezocht 
Help, ik ben op zoek naar getui-
gen die woensdagochtend ook 
rond 10.15 uur ter hoogte van de 
kruising “Pannenbar”-Bachlaan 
in Kudelstaart/Aalsmeer  waren.
Een auto vond het nodig om mij 
kort op de hielen te zitten en op 
het moment dat ik aangaf om 
rechtsaf de Kudelstaartseweg op 
te gaan mij een zetje van achter 
te geven . Hierdoor ben ik  on-
deruit ben gegleden ,  deze be-
stuurder/ster met een zwarte au-
to is helaas doorgereden . Door 
de val ben ik niet in staat geweest 
om het kenteken te noteren, is er 
misschien iemand die dit heeft 

zien gebeuren? Er is wel 5 min. 
later een jongen gestopt die me 
op weg geholpen heeft, nog be-
dankt daarvoor!  Ik heb zelf licht 
letsel opgelopen maar mijn scoo-
ter is er slechter aan toe, daarom 
deze noodkreet! Als je iets gezien 
of gehoord heb graag reactie op 
dit email adres,  peterenhelga@
online.nl  06-22209348.
Alvast bedankt.

Voor de bestuurder/ster, ik hoop 
dat je dit leest en dat je je verstand 
even gebruikt om dit op te lossen!

Thamar van den Bergen

“Love... The Beatles” 
Tribute-band brengt ode
Regio - Menigeen heeft speciale 
herinneringen bij een Beatles-song. 
Misschien wel bij ‘She Loves You’ of 
‘Drive My Car’ of bij de wereldwijde 
hits ‘Yesterday, ‘Hey Jude’ of ‘Let It 
Be’? Met “Love... The Beatles” herbe-
leef je met ruim veertig hits en his-
torische beelden de magische jaren 
zestig. De tribute-artiesten hadden 
eerder groot succes op het Londen-
se West-End en komen op woens-
dag 10 februari naar het Crown The-
ater aan de Van Cleeffkade 15 in 
Aalsmeer. Het verhaal is bekend: 
The Beatles begonnen bescheiden 
in Liverpool’s Cavern Club. Niet veel 
later ontstond een ware Beatlema-
nia. Overdonderd door het succes 
stopten de leden van de band met 
liveoptredens. Maar de magie was 
nog niet voorbij: de groep schreef 
vervolgens in de studio meester-

werken alvorens de leden een eigen 
kant op gingen. Deze heerlijke En-
gelse tribute-show van The Beatles 
toont dé show die we eigenlijk alle-
maal hadden willen zien. Het reper-
toire is veelomvattend.

Fotoactie 
Kaarten à � 23,50 zijn verkrijgbaar 
via de website www.crowntheate-
raalsmeer.nl, telefonisch via 0900 
1353 (45cpm) of bij de lokale ver-
kooppunten Espago, Boekhuis, Pri-
mera in Aalsmeer. Ten Hoope in Uit-
hoorn, Marskramer Kudelstaart en 
Gemakswinkel Leimuiden. Wil je 
kans maken op vrijkaarten? Maak 
dan je eigen ‘Abbey Road’-foto en 
post deze op onze Facebookpagina, 
zoals de heren uit het marketingte-
am dit hebben gedaan. De winnaar 
ontvangt uiterlijk 8 februari bericht.

Minder vernielingen en 
overlast, meer woninginbraken
De Ronde Venen - De criminali-
teit in De Ronde Venen is in 2015 
met 11 procent gedaald. De daling 
is een gevolg van minder gewelds-
zaken, minder vernielingen en min-
der bedrijfsinbraken. Het aantal wo-
ninginbraken is vorig jaar toegeno-
men, maar lager dan het aantal in 
2012 en 2013. Het aantal wonin-
ginbraken is vorig jaar toegenomen 
ten opzichte van 2014, maar bevindt 
zich met 185 inbraken nog aanmer-
kelijk onder het niveau van de jaren 
ervoor. In 2012 en 2013 werd jaar-
lijks in meer dan 210 woningen in-
gebroken. In 71 van de 185 inbra-
ken was er vorig jaar sprake van een 
poging, in 114 situaties hebben die-
ven daadwerkelijk de woning betre-
den. De politie wist in ruim 13 pro-
cent van de gevallen de inbraken op 
te lossen. Dat percentage ligt boven 
het gemiddelde van de regio met 8,9 
procent.
Burgemeester Maarten Divendal: 
,,De stijging in 2015 is voor een 
groot deel toe te schrijven aan een 
piek van het aantal woninginbraken 
in januari en februari. Na de aan-
houding van een aantal verdachten, 
is het aantal inbraken gedaald naar 
het niveau van 2014. Dat was, rela-
tief gezien, een goed jaar. In 2016 
organiseren we opnieuw een aantal 
avonden om inwoners te informeren 
wat ze kunnen doen om de inbraak-
kans te verkleinen. Dat kan al door 
simpele maatregelen te nemen als 
het altijd sluiten van deuren en ra-
men bij afwezigheid, het niet in het 
zicht leggen van tablets, laptops en 
mobiele telefoons en door de wo-
ning te voorzien van goed hang- en 
sluitwerk. 

Samen werken
Daarnaast is het volgens Divendal 
van groot belang om op allerlei vlak 
samen te werken om de veiligheid 
in de gemeente verder te vergroten. 
,,Daarmee bedoel ik niet alleen sa-
menwerking tussen instanties als 
gemeente, politie en maatschappe-
lijke instellingen, maar ook samen-
werking met inwoners. Dat kan bij-
voorbeeld door deel te nemen aan 

Burgernet, waarmee inwoners de 
ogen en oren vormen van de politie. 
Er wordt regelmatig, en met succes, 
gebruik gemaakt van Burgernet om 
bijvoorbeeld verdachte personen 
aan te houden. De Ronde Venen telt 
een groot aantal deelnemers van 
Burgernet, daar ben ik best trots op. 
Maar hoe meer mensen deelnemen, 
hoe groter de kans dat verdach-
te personen kunnen worden aan-
gehouden of vermissingen kunnen 
worden opgelost als de politie een 
Burgernetactie start.’’ Naast Burger-
net zijn er inmiddels in enkele wij-
ken ook Whatsapp-groepen actief. 
Via deze groepen informeren wijk-
bewoners elkaar over verdachte si-
tuaties en waarschuwen als dat no-
dig is de politie. Inmiddels zijn ook 
hiermee successen geboekt. Ook 
als inwoners niet deelnemen aan 
Burgernet of een Whatsapp-groep 
kunnen zij bijdragen aan de veilig-
heid in hun omgeving door in geval 
van verdachte situaties altijd de po-
litie te bellen via 112.

Criminaliteit
De criminaliteitscijfers van De Ron-
de Venen zijn voor het derde achter-
eenvolgende jaar gedaald. In 2013 
werden 1957 misdrijven genoteerd, 
in 2014 waren dat er 1736. Vorig 
jaar daalde het aantal verder naar 
1546. Met een daling van 11 pro-
cent steekt De Ronde Venen gunstig 
af ten opzichte van de regio Midden 
Nederland, waar vorig jaar 5 pro-
cent minder misdrijven werd geregi-
streerd. De vermindering in De Ron-
de Venen is het gevolg van een da-
ling van het aantal geweldszaken , 
minder vernielingen en minder be-
drijfsinbraken . Het aantal winkel-
diefstallen en auto-inbraken steeg 
vorig jaar, maar liggen beide nog 
onder het niveau van 2013. Recent 
zijn door de politie enkele verdach-
ten aangehouden die in verband 
worden gebracht met een aantal 
van deze inbraken en diefstallen. De 
politie verwacht als gevolg van deze 
aanhoudingen dat er in 2016 minder 
auto-inbraken en winkeldiefstallen 
zullen plaatsvinden dan in 2015.

Wegafsluitingen tijdens 
‘Uithoorns Mooiste’
Regio - Tijdens het loopevenement 
‘Uithoorns Mooiste’ zijn in over-
leg en met goedkeuring van de ge-
meente Uithoorn op zondag 31 ja-
nuari een aantal wegen tijdelijk af-
gesloten i.v.m. de veiligheid van de 
lopers en de omwonenden. Dat le-
vert op bepaalde momenten enige 
hinder op voor de omwonenden, in 
de meeste gevallen zijn omleidingen 
mogelijk en in noodgevallen kan in 
overleg met de verkeersregelaars 
een weggebruiker wel langs de af-
sluiting rijden. Er zijn op een aan-
tal punten langs het parcours bor-
den geplaatst met informatie over 
de verkeershinder.

Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg 

en parkeerplaatsen 10.00-13.00 u.
- Randweg tussen Randhoornweg 

en Poelweg 11.08 tot 11.20 u.
- Poelweg tussen N196 en Poelweg 

11.00 tot 11.35 u.
- Noorddammerweg van Randweg 

richting Randhoornweg van 10.00-
14.00 u. afgesloten

- Noorddammerweg van Rand-
hoornweg richting Randweg niet 
afgesloten

- N196 kruising met Poelweg 11.15-
11.30 u.

- N196 kruising met Noorddammer-
weg 11.04-11.11 u.

- N196 rotonde Faunalaan 11.09-
11.30 u., na 11.20 u. sluizen moge-
lijk

- N196 kruising Zijdelweg richting 
Mijdrecht 11.30-12.45u.

- N196 kruising Zijdelweg vanaf 
Mijdrecht 11.30-12.45 u.

- Boterdijk tussen Laan van Meer-
wijk en Watsonweg 11.40-12.40 u.

- Boterdijk tussen Watsonweg en 

Laan van Meerwijk 11.30-12.40 u.
- Laan van Meerwijk tussen Amstel-

plein en Molenvliet 11.40-12.30 u. 
geen afsluiting, wel verkeershinder 
oversteek Klipper

- Klipper 11.40-12.30 u.
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar 

Vrouwenakker 11.30-12.30 u.
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker 

naar Uithoorn 11.30-12.30 u.
- Verkeer van Grevelingen/Grote 

Wielen/Grift etc. kunnen alleen in 
noodgeval in overleg de wijk verla-
ten.

- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route 
11.30-12.10 u. (sluizen mogelijk)

- Steenwijkerveld 11.28-12.08 u.
- Bezworenkerf 11.30-12.06 u.
- Halfweg 11.28-12.02 u.
- Hoofdweg tussen N-Z-route en 

Vuurlijn 11.23-11.45 u.
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg 

11.15-11.45 u.
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20-

11.40 u.
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20 u. 

11.40 u. tot parkeerplaats KDO vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.15-

11.40 u.
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn 

11.15-11.35 u.
- Noorddammerweg bij Iepenlaan 

11.20-11.40 u.
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg 

en Watsonweg in beide richtingen 
11.00-12.00 u.

- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg 
11.30-12.45 u. (sluizen mogelijk)

- Aan de Zoom tussen Wikke en 
Faunalaan in beide richtingen 
11.30-12.50 u.

- Faunalaan tussen 11.00-13.00 u.
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00 

u. alleen via Noorddammerweg 
bereikbaar en te verlaten

Jazz aan de Amstel 
muzikaal en gezellig

Uithoorn - Zondag 24 janua-
ri wordt een muzikale en gezellige 
middag met fantastische gasten 
waaronder gitarist/zanger Basti-
aan Mulder en jazz zangeres Ju-
dith Beuse. Onder leiding van sin-
ger/songwriter en presentatrice 
Shyla Zoet kunt u genieten van 
echte Jazz standards, eigen songs, 
maar ook evergreens en bewer-
kingen van bestaande nummers.
Samen met o.a. gitarist/zanger 
Bastiaan Mulder die reeds vele 
bekende artiesten heeft begeleid, 
waaronder Candy Dulfer, Trijntje 
Oosterhuis en Mathilde Santing, 
zal zangeres Shyla Zoet wederom 
voor een verrassende middag zor-
gen. U kunt genieten van verschil-
lende muziekstijlen en mooie du-
etten. Daarnaast kunt u ook naar 
jazzy songs van de lokale jazzdi-
va Judith Beuse luisteren. Zij is in 
Uithoorn op muzikaal gebied ac-
tief  bezig en treedt veel op met 
haar eigen bands en is deze keer 
te gast bij Jazz aan de Amstel.
Zangeres Shyla Zoet, recentelijk 

te horen in de KPN commercial 
‘Begin Gemist’ op radio en televi-
sie met de standard Dream a lit-
tle Dream, werkte reeds met vele 
nationale en internationale arties-
ten samen. Onder de naam Sweet 
& Co bracht zij de EP ‘Listen 2 me’ 
uit met daarop eigen songs in een 
easy jazz/pop stijl en deze zomer 
nog het liedje ‘Holland’ waarvan 
de videoclip grotendeels opgeno-
men is in omgeving Uithoorn.
Jazz aan de Amstel is een initia-
tief van Shyla Zoet en Sjiek aan de 
Amstel. Door de variatie van ar-
tiesten,  muziekkeuze en prettige 
sfeer is het elke keer weer verras-
send en zeer toegankelijk voor een 
breed publiek.
24 januari bestaat de band uit Joos 
van Leeuwen (piano), Peter Berg-
man (bas), Jai Jai Vos (drums) en 
Bastiaan Mulder (gitaar).
Locatie Sjiek aan de Amstel, 
Marktplein 11 Uithoorn tussen 
15.30-17.30 uur. Elke 2e en 4e zon-
dag van de maand. De entree is 
gratis.

Basiscursus autotechniek
Wilnis - Heeft u zich wel eens af-
gevraagd hoe een auto werkt? De 
techniek in auto’s wordt almaar 
complexer. Eén ding is in al de jaren 
niet veranderd, elke auto (voertuig) 
heeft brandstof nodig (benzine, die-
sel, gas, of elektriciteit). Verder is 
bekend dat we gebruik maken van 
een versnellingsbak, stuurinrichting, 
veersysteem en een remsysteem. De 
werking daarvan is voor veel men-
sen onduidelijk. De cursus bestaat 
uit 3 dagdelen op vrijdag van 13.30-
15.30 uur te beginnen op vrijdag 29 
januari 2016. Per dagdeel behande-
len we de globale werking en doel 
van een onderdeel. 
Dagdeel 1: Motor: De principe 
werking van het verbrandingspro-
ces (tweeslag en vierslag), draaiend 
gedeelte, brandstof voorziening en 
het ontstekingsproces van de huidi-
ge generatie auto’s.

Dagdeel 2: Versnellingsbak: Princi-
pe werking en doel van de koppe-
ling, versnellingsbak (hand gescha-
keld en automaat) en de eindaan-
drijving.
Dagdeel 3: Onderstel: Wielophan-
ging, Veersysteem, Remsysteem (in-
cl. ABS), Banden en Schokdempers.
Na afl oop van het laatste dagdeel 
vindt er een evaluatie plaats voor de 
gehele cursus.
Docent is René Borst, cursuskosten 
22,00.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu”, 
Pieter Joostenlaan 28 te Wilnis. Via 
email kan men altijd terecht op in-
fo@stichtingparaplu.nl
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Leegstaande kantoren 
komen steeds meer 
voor in onze provincie. 
Dit komt deels door de 
economische crisis, maar 
voor een groot deel ook 
door andere manieren van 
werken. Er is veel meer 
 kantoorruimte beschik-
baar dan de komende 
 jaren nodig is. 

Ter illustratie: in 2014 
stond in de provincie 
Utrecht 1,2 miljoen m2 
leeg, maar liefst 19% van 

de totale kantorenvoor-
raad. Bovendien zijn er 
ook nog verschillende 
nieuwbouwplannen voor 
kantoren. Deze plannen 
zijn gemaakt in de tijd dat 
iedereen nog overtuigd 
was van aan houdende 
groei op de kantoren-
markt.
Leegstaande kantoorge-
bouwen leveren geen geld 
op en zijn een bedreiging 
voor de kracht en leef-
baarheid van steden en 
dorpen. Nieuwe kantoren 

die vervolgens leeg komen 
te staan, nemen kostbare 
ruimte in.
De provincie wil dit 
probleem oplossen en 
het aanbod aan kantoor-
ruimte terugbrengen naar 
de (verwachte) vraag. Dat 
gebeurt op twee manieren. 
Ten eerste door kritisch 
te kijken naar geplande 
nieuwbouwlocaties en een 
heldere keuze te maken: 
waar mogen nog nieuwe 
kantoren komen en waar 
niet? Door sommige plan-

nen zet de provincie dus 
een streep. Ten tweede 
kijkt de provincie naar mo-
gelijkheden om bestaande 
gebouwen zo aan te pas-

sen, dat ze weer in gebruik 
kunnen worden genomen. 
Misschien weer als kan-
toorruimte, maar eventu-

eel anders, bijvoorbeeld 
als woonruimte. Dit doet 
zij samen met gemeenten 
met veel leegstand.
Jeroen Zwart werkt bij de 

gemeente Houten. Vanuit 
zijn rol als ‘kantorenloods’ 
kijkt hij met de provincie 
naar transformatiemoge-

lijkheden van leegstaande 
kantoren op locatie Molen-
zoom. “35% van de kan-
toren staat hier leeg. Onze 
ambitie is om hier ruimte 
te creëren voor goedkope 
en creatieve woon- en 
werkzones. Zo maken we 
het gebied weer gezond en 
economisch aantrekkelijk”. 
Het voorstel om het zo aan 
te pakken, komt 1 februari 
ter sprake in Provinciale 
Staten. 
Meer informatie: 
www.utrechttransformeert.nl.

Leegstaande kantoren: slopen, renoveren of transformeren?

Nieuwe kantoren  die vervolgens 
leeg komen te staan, nemen 

kostbare ruimte in

ACTUEEL

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het 
weer extra goed in de gaten, ook als de winter (nog) 
niet zo goed op gang komt. De zoutvoorraden op de 
steunpunten in Huis ter Heide en De Meern zijn goed 
gevuld. Alle strooiwagens en sneeuwschuivers staan 
klaar om uit te rukken als er een seintje komt. Nog 
voordat de weg glad is, worden de provinciale wegen 
en fietspaden gestrooid. Schuiven en strooien alléén is 
niet voldoende. Het zout werkt pas als de weg intensief  
wordt bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller 
dan op het fietspad.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N237 De Bilt: aanleg fietstunnel en reconstructie kruis-
punt Vollenhove, voorbereidende werkzaamheden vanaf  
januari, afbouw juli-november 2016
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoort-
sestraat door Soesterberg, werkzaamheden tot juli 2016
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot 
 medio 2016

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-
den aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincie-utrecht.nl/wegen of  volg ons twitter-
account @werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storing aan de verkeers-
lichten, wegversperringen en olie op de weg belt u met 
het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een 
locatie bij u in de buurt. Printbare versies kunt u 
ophalen bij het Provinciehuis. U kunt deze ook laten 
toezenden. Belt u daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

Volg onze twitteraccounts: @ProvUtrecht, 
@UMilieu, @UOndergrond, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @ULoopbaan, 
@Ucultuur, @RegiotramU, @Uithoflijn en @Utrecht2040 

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin-
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en 
www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van Toerisme 
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en 
Utrechtse Buitenplaatsen. 
De evenementenagenda van de provincie Utrecht vindt u 
op: www.provincie-utrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:

1 februari 2016, 14.00 uur: Provinciale Staten 
15 februari 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobili-
teit en Economie 

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. 
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
 wijzigen, kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. 

U kunt Provinciale Staten ook volgen op Twitter: 
@PSUtrecht.

Fietsers die regelmatig 
tussen Utrecht, De Bilt en 
Zeist reizen, kunnen voor-
taan gebruik maken van de 
nieuwe fietstunnel onder 
de Universiteitsweg (N412) 
in De Bilt. Door de aanleg 
van de fietstunnel is de 
doorgaande fietsroute veel 
veiliger geworden.

De aanleg van de fiets-
tunnel is onderdeel van 
de reconstructie van de 
kruising N237-N412 in De 

Bilt. De kruising is één van 
de belangrijkste schakels 
voor het verkeer (auto’s, 
fietsers en openbaar 
vervoer) tussen Utrecht, 
De Bilt, Zeist, De Uithof  
en de A28. Omdat de 
kruising het verkeer tijdens 
de spits onvoldoende kon 
verwerken, ontstonden 
er geregeld (zeer) lange 
wachtrijen in alle richtin-
gen. De provincie Utrecht 
heeft de kruising afgelopen 
jaar verbeterd, waardoor 

het verkeer nu beter kan 
doorstromen. 

Desire van Dijk woont in 
De Bilt en pakt regelmatig 
de fiets. ”Ik zie zeker voor-
delen. Door de fietstunnel 
kan ik nu in één keer door-
rijden naar Zeist zonder 
stoplichten. Dat gaat 
sneller en is veiliger. Ik 
woon in de Dorpsstraat in 
De Bilt en hoop dat door 
de fietstunnel ook de ver-
keersdrukte in onze straat 

minder wordt. Afgelopen 
jaar was het af  en toe erg 
druk door de fietsers die 
omgeleid werden door 

onze straat. Vooral voor 
schoolgaande kinderen 
was dit lastig. De tunnel 
ziet er mooi uit. Ik kijk uit 

naar het warme weer, dan 
kan ik er op mijn fiets nog 
sneller en veiliger op uit.”     

De bouw van de tunnel 
is een eerste stap om de 
fietsroute tussen Utrecht 
en De Bilt/Zeist aan beide 

zijden van de Utrechtse-
weg (N237) te verbeteren. 
In de loop van 2016 wordt 
gestart met de bouw van 
een fietstunnel bij Vollen-
hove. Ook zijn er plannen 
voor fietstunnels in Zeist 
(bij het Jordan College) 
en in de Bilt (onder de 
Utrechtseweg, ter ver-
vanging van de huidige 
fietstunnel).

Meer info: www.provincie-
utrecht.nl/n237-n412.

Fietstunnel onder Universiteitsweg in De Bilt geopend

Door de reconstructie van de 
kruising kan het verkeer beter 

doorstromen

Veilig met vuurwerk
Oud en nieuw betekent 
voor veel mensen: vuur-
werk afsteken. Voor een 
aantal toezichthouders van 
de Regionale Uitvoerings-
dienst Utrecht betekent het 
hard werken. In korte tijd 
controleren zij de veilig-
heid van 65 vuurwerkver-
kooppunten. Vooral de 
voorzieningen voor brand-
veiligheid worden gecon-
troleerd, zoals sprink-
lers en brandvertragende 

muren en plafonds. Voor 
de verkoop zelf  gelden ook 
regels. Alleen meerderjari-
gen mogen – een beperkte 
hoeveelheid - vuurwerk 
kopen. En de deur naar 
de opslag moet telkens 
dicht als de verkoper 
de opslagruimte in- of  
uitloopt.  Dit alles voor een 
veilig uiteinde van het jaar. 
Lees meer in het Provincie 
Utrecht Magazine: 
bit.ly/vuurwerkrud

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:
N237 Soest: verdiept aanleggen van de Amersfoort-
sestraat door Soesterberg, werkzaamheden tot juli 2016
Zuidelijke randweg Woerden: werkzaamheden tot medio 
2016, daarna open voor verkeer

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerkzaamhe-
den aan de provinciale wegen vindt u op: www.provincie-
utrecht.nl/wegen of  volg ons twitteraccount 
@werkaandewegutr.
Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver-
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 

ACTUEEL

Deelnemers gezocht voor testpanel 

We zijn op zoek naar betrokken weggebruikers. Gaat u 
met de auto naar uw werk, fietst u regelmatig in uw vrije 
tijd of  rijdt u met de vrachtwagen door de regio én wilt u 
meepraten over verbeterplannen voor de bereikbaarheid 
van uw regio? Meld u dan aan voor ons ‘Goed op weg’ 
testpanel. Meer informatie op: www.goedopweg.nl/panel. 

met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00.

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huis-aan-huisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en ook 
op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl krijgt 
u automatisch bericht bij publicaties over een locatie bij 
u in de buurt. Printbare versies kunt u ophalen bij het 
Provinciehuis. U kunt deze ook laten toezenden. Belt u 
daarvoor svp met (030) 258 9111.

Volg ons op Twitter

@ProvUtrecht, @UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, 
@Uwonen, @InvestUtrecht, @werkaandewegutr,  
@Ucultuur, @ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en 
@Utrecht2040   

Evenementen

Nu geopend: Waterliniemuseum Fort bij Vechten in 
Bunnik. Kijk voor openingstijden en activiteiten op 
www.waterliniemuseum.nl  

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provincie 
Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl en 
www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van Toerisme 
Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de Heuvelrug en 
Utrechtse Buitenplaatsen. De evenementenagenda van 
de provincie Utrecht vindt u op: www.provincie-utrecht.nl/
evenementen.

Provinciale staten: vergaderingen

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:

11 januari 2016, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobiliteit 
en Economie
18 januari 2016, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen 
en Water
18 januari 2016, 19.30 uur: Commissie Bestuur, Europa 
en Middelen

De vergaderingen vinden plaats in het Provinciehuis aan 
de Archimedeslaan 6 in Utrecht. 
De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen wijzi-
gen, kijk daarom voor de meest actuele informatie op: 
www.provincie-utrecht.nl/stateninformatie. U kunt Provin-
ciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

In het boerenlandschap 
in Leusden, op Landgoed 
De Boom, ligt Hoeve 
Groot Zandbrink. In deze  
monumentale boerderij is 
een groen activiteitencen-
trum gekomen, waardoor 
de plek nog interessanter 
is voor fietsers en wande-
laars die erlangs komen. 
Landgoed De Boom heeft 
al sinds 1948 een charita-
tieve doelstelling. Zo wordt 

er onder meer voedsel 
verbouwd voor mensen 
die afhankelijk zijn van de 
voedselbank. Belangstel-
lenden en schoolklassen 
kunnen langskomen om 
kennis te maken met het 
boerenbedrijf  en om te 
zien waar het voedsel van-
daan komt. Wilt u ook aan 
de slag? Lees meer in het 
Provincie Utrecht Maga-
zine: bit.ly/grootzandbrink

Groen activiteitencentrum in 
Hoeve Groot Zandbrink

De beste achtergrond-
verhalen uit de provincie

provincieutrechtmagazine.nl

Meld u gratis aan!

Beeld van de Nederlandse 
Paus Adrianus VI in Utrecht
Het beeld van de enige Ne-
derlandse Paus Adrianus 
VI (van 1522 tot aan zijn 
dood in 1523) staat sinds 
medio december op de 
Pausdam in Utrecht. Het is 
een geschenk aan de stad 
Utrecht ter gelegenheid 
van de 75e verjaardag van 
het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds. Het op wiggen 
geplaatste beeld, met als 
titel ‘Stellen’, is gemaakt 
door kunstenaar Anno 

Dijkstra. De kunstenaar 
toont ons een eenvoudige 
en serieuze Adrianus VI, 
die overtuigd is van zijn 
roeping. Voor bezoekers 
aan Paushuize is het een 
aansporing om meer te 
leren over deze bijzondere 
Utrechter en zijn plaats in 
de geschiedenis. 

Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/
adrianus

Verbreed fietspad Soestduinen-
Den Dolder geopend
Het fietspad tussen Soest-
duinen en Den Dolder 
langs de spoorverbinding 
Amersfoort-Utrecht is weer 
open. De afgelopen maan-
den is hard gewerkt om 
een nieuw betonpad van 
3 meter breed aan te leg-
gen. Ook het half  verharde 
fietspad over het ecoduct 
Op Hees is vervangen door 
een betonpad. De werk-
zaamheden zijn inmid-
dels afgerond, alleen de 

belijning wordt komend 
voorjaar nog aangebracht. 
De gemeente Soest heeft 
voor de verbetering van dit 
fietspad gebruik gemaakt 
van de provinciale sub-
sidieregeling. Hiermee 
maakt de provincie, samen 
met gemeenten, het 
hoofdfietsroutenetwerk 
sneller, veiliger en comfor-
tabeler. Meer informatie: 
www.provincie-utrecht.nl/
fietspad

IN DE
PROVINCIE



Op de groepsfoto staan van links naar rechts Erik Otto, Anjo v.d. Made,, voor-
zitter Rob Das, Floor Booter en Megan Swart. (Foto van Jip v.d. Valk)

Uitreiking Qui Vive jaarprijzen
Uithoorn - Op 15 januari jl. wer-
den tijdens de gezellige en zeer 
goed bezochte nieuwjaars-recep-
tie van hockeyvereniging Qui Vi-
ve de traditionele jaarprijzen, na-
mens het hoofdbestuur, uitgereikt 
door voorzitter Rob Das. Hij start-
te met de puppybak die is bedoeld 
om een of een groep actieve jeug-
dige vrijwilliger(s) door toekenning 
van deze prijs te bedanken en vooral 
ook te stimuleren om het vele goede 
werk voort te zetten en verder uit te 
bouwen. Dit jaar krijgt Megan Swart 
(speelster meisjes A1) deze prijs. 
Rob Das lichtte de motivatie toe: “ 
Jij bent in 2006 gestart in de 6-tallen 
en jij speelt vanaf 2013 al in pres-
tatieteams. Toen ben je ook gestart 
met het trainen/coachen van diver-
se teams en het helpen bij het orga-
niseren/begeleiden van toernooien 
en andere evenementen. En dat doe 
je nog steeds. Altijd met een vrien-
delijke glimlach, rustig maar wel 
met een enorme bevlogenheid en 
de wil om het goed te doen. Op jou 
kan eigenlijk altijd wel een beroep 
worden gedaan. Ongeacht wat er 
moet gebeuren, jij bent van de par-
tij. Daarnaast train je thans ook nog 
5 zaalteams en 3 teams op het veld. 
Je bent voor het hoofdbestuur een 
goed voorbeeld voor vele jeugd- en 
juniorenleden. Wij hopen dat je jouw 
inspanningen nog vele jaren voort-
zet”.

Onderscheiding
De tweede jaarlijkse onderscheiding 

die werd uitgereikt is de honden-
bak die bedoeld is voor een vrijwil-
liger die zich, vaak achter de scher-
men, enorm inzet om allerlei zo van-
zelfsprekend lijkende zaken te rege-
len, te organiseren en te begeleiden. 
Rob Das: “Dit jaar wordt deze prijs 
toegekend aan twee vrijwilligers na-
melijk Anjo v.d. Made en Floor Boo-
ter omdat zij zeer actief zijn. Om te 
beginnen zijn beiden erg betrok-
ken bij het hockeyen van hun kin-
deren (Floor een dochter en Anjo 3 
zoons). Anjo is ook teammanager 
van jongens C1. Zij zetten zich ook 
in voor de belangrijke werkzaamhe-
den binnen de horeca maar het top-
punt is dat zij de afgelopen seizoe-
nen de organisatie van het zaalhoc-
key voor hun rekening hebben ge-
nomen. Neemt u van mij aan dat dit 
erg veel tijd en energie kost. Het is 
niet alleen operationeel zijn binnen 
een netwerk van de KNHB, zaalver-
huurders en andere verenigingen 
maar intern heb je te maken met 
de teams, trainers, ouders, bestu-
ren en commissies. Zij managen dit 
naar grote tevredenheid: de organi-
satie loopt, de financiën zijn op orde 
en de communicatie is goed. Veel 
spelers/speelsters kunnen hierdoor 
van het zaalhockey genieten. Laat 
ik de supporters niet vergeten. An-
jo en Floor hebben de afgelopen 3 
seizoenen gezorgd dat er een pro-
gressie is van 34 naar ruim 50 zaal-
teams. Het optreden van hen getuigt 
van doorzettingsvermogen, passie 
en het kunnen incasseren. Ik ga dit 

Revanche van KDO DS1 
op WeHaVe DS1
De Kwakel - Wehave. De nummer 
2 waar de dames van KDO al lange-
re tijd voor vreesden. Tijdens de bui-
tencompetitie wist KDO een winst 
mee naar huis te nemen waardoor 
WeHave geen kampioen kon wor-
den. Helaas werd de vorige wed-
strijd in de zaal toch weggegeven 
en won WeHave met een eindstand 
van 24-15. Tijd voor revanche. Met 
twee super gezellige dames van de 
jeugd van de week (Suus en Lika) 
werd er warm gelopen en werd de 
keepster ingegooid. Het fluitsignaal 
klonk al snel. Een bekende scheids-
rechter die bij KDO een positieve in-
druk heeft achtergelaten. Het be-
groeten blijft lastig voor KDO. On-
ze aanvoerster Jessica vind het nog 
steeds lastig om de nieuwe yell te 
onthouden.
Vandaar de lachbuien aan het begin 
van bijna elke wedstrijd waardoor 
de sfeer en meteen goed in zit. Na-
tuurlijk vergeven we dat Jessica en 

zal het de volgende wedstrijd hope-
lijk goed gaan.

Gejuich
Met zwetende handjes en kriebels 
in de buik werd de wedstrijd ge-
start. Al snel opende KDO de score 
en klonk er luid gejuich vanaf de zij-
lijn. Positiviteit is een groot pluspunt 
die de dames van KDO bezitten. De 
dames in het rood hebben al vaak 
meegemaakt dat de tegenstander 
hier vaak niet al te blij mee is, waar-
door zij chaotischer gaan handbal-
len. Dat was ook te zien. Niet weten-
de dat de dames van WeHave de-
zelfde trekjes als de dames van Mo-
nickendam hanteerden, verslechter-
de de sfeer van de wedstrijd. Haren 
trekken, duwen, aan armen hangen 
en elleboogjes leken de oplossingen 
van WeHave. Volgens hun was dat 
juist andersom. Een wedstrijd waar 
wij met veel enthousiasme aan be-
gonnen, veranderde al snel naar 

gouden duo het komende jaar bij 
elke gelegenheid steeds als voor-
beeld noemen. Wij respecteren dat 
jullie gaan stoppen met het zaalhoc-
key maar hopen wel dat jullie nog 
lang aan de club verbonden blijven. 
Enorm bedankt”. 

Vrijwilliger
De laatste onderscheiding wel-
ke werd uitgereikt is de Rob Post-
humus bokaal, vernoemd naar een 
zeer gewaardeerd erelid, die in de 
clubhistorie van Qui Vive een zeer 
prominente rol heeft gespeeld en 
gelukkig nog steeds als lid is ver-
bonden aan onze club. De bokaal 
is bedoeld voor een nog actief hoc-
keyend lid, die daarnaast een zeer 
grote betekenis heeft voor onze 
club door zijn/haar fantastische vrij-
willigerswerk. Rob Das: “Wij hebben 
dit jaar gekozen voor Erik Otto. Hij 
heeft eerder, omringd door zijn fa-
milie, deze prijs in ontvangst mogen 
nemen maar nu krijgt hij hem al-
leen. Erik is sinds 1990 lid en speelt 
al 15 jaar in heren 1 waarvan hij 
sinds 2013 ook nog aanvoerder is. 
Hij is voor mij de personificatie van 
tophockey en emotie door zijn fan-
tastische acties en het maken van 
onnavolgbare doelpunten waarbij 
de tranen soms in je ogen schie-
ten. Daarnaast heeft hij een enorme 
passie voor hockey, een wil om te 
winnen en de juiste vechtersmenta-
liteit waar soms de emotionele reac-
ties vanaf vliegen. Heerlijk. 

Horeca
Verder heeft Erik enkele seizoenen 
de jongens B 1 en jongens A 1 be-
geleid, is sinds 2014 betrokken bij 
dames 1 en maakt thans onderdeel 
uit van het horecateam dat intensief 
bezig is om een aantal zaken m.b.t. 
de organisatie, het assortiment en 
de uitstraling van de bar te verbe-
teren. Hierbij heeft hij ook een goe-
de bijdrage. Hij kenmerkt zich door 
altijd zichzelf te blijven en heeft dus 
allerminst de behoefte om op de 
voorgrond te treden. Deze beschei-
denheid siert hem. Ik ken hem ver-
der als zeer beschaafd en vriende-
lijk mens.

Er heeft bij ons geen enkele twij-
fel bestaan om jou deze prijs toe te 
kennen. Erik enorm bedankt en wij 
hopen dat wij nog erg lang van jou 
mogen genieten”.

Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - Hoe houd je een gezin ge-
zond in een snoep en snack omge-
ving? Hoe leg je kinderen uit dat 
niet alles wat ze op de televisiere-
clame zien, even gezond is? Hoe 
krijg je een gezin in beweging als er 
zoveel op internet of televisie te zien 
is, als alles een afstandsbediening 
heeft of een motor lijkt te hebben? 
Ouders willen hun kinderen gezond 
en gelukkig zien en voeding en be-
weging zijn daarin belangrijk. 
De ouders dragen hierin een grote 
verantwoordelijkheid. Als ouder ben 
je een voorbeeld voor je kind. Kin-
deren kijken hoe jij het doet. Weinig 
mensen zijn dol op verandering. Het 
liefst blijven we doen wat we altijd 
deden, want dat voelt veilig, huise-
lijk, gemakkelijk en vertrouwd. Toch 
is het af en toe nodig om verande-
ringen door te voeren, zowel in je ei-
gen leven als dat van je gezin. Ge-
zonde voeding, meer bewegen, een 
gezond zelfbeeld... dat heeft niets te 

maken met verbieden of verplichten. 
Integendeel; als ouders goede gid-
sen zijn en hun kinderen laten zien 
hoe je met een minimum aan in-
spanning alle leden van het gezin de 
weg wijst naar een gezonde leefstijl.
Docente Natasja Huisman verzorgt 
deze cursus gedurende 2 dagdelen 
op de woensdagen 3 en 10 febru-
ari a.s. van 09.30-11.00 uur. Kosten 
12,00.

Proeven aan Meditatie
Niets doen levert je veel op! Als je 
eraan begint, kun je je niet voorstel-
len dat het iets brengt. Zitten en ver-
der niets! Zou zoiets eenvoudigs wat 
op kunnen leveren? Dan hadden ze 
dat jaren geleden al bedacht! En dat 
is ook zo, Meditatie is waarschijn-
lijk zo oud als de mens. Het heeft al-
les overleefd. Nog steeds medite-
ren mensen omdat het iets oplevert 
voor je gezondheid, voor je relaties, 
voor je werk, voor je vrije tijd voor al-

Open Dag Atelier de 
Kromme Mijdrecht
Mijdrecht – Op zaterdag 23 januari 
organiseert kunstenaarsvereniging 
Atelier de Kromme Mijdrecht een 
Open Dag. Deze informatiedag vindt 
plaats in het atelier van de vereni-
ging, dat is gevestigd in het gebouw 
van de voormalige basisschool 
De Hoeksteen, Eendracht 6 in 
Mijdrecht. U bent welkom van 13 tot 
16 uur. U kunt werk van leden bekij-
ken en informatie inwinnen over de 
diverse teken- en schildercursussen 
die het AKM organiseert voor zo-
wel jongeren als volwassenen. De 

dag wordt om 13 uur geopend door 
AKM-voorzitter Nico van Oosten. 
Van 13.15 tot 14.00 uur geeft Maja 
Roeleveld een workshop voor kin-
deren. Van 14.00 tot 14.45 uur kunt 
u bij Gabry de Veld leren hoe je een 
marmer-imitatie schildert. Nico van 
Oosten geeft van 14.45 tot 15.30 uur 
een demonstratie intuïtief schilde-
ren. Tijdens de middag kunt u reke-
nen op een gastvrij onthaal met kof-
fie, thee of een drankje. Atelier de 
Kromme Mijdrecht bestaat inmid-
dels 35 jaar en heeft in die tijd ve-

De Ronde Venen - De junioren en 
senioren van tafeltennisvereniging 
Veenland uit Wilnis hebben de af-
gelopen weekenden weer hun ui-
terste best gedaan op de afdelings-
kampioenschappen van rayon Mid-
den in Hilversum. De jeugdspelers 
Benjamin en Valentino uitkomend 
in de 6e klasse mochten de spits 
afbijten op 9 januari. Tijdens deze 
dag werden 3 toernooien door el-
kaar gespeeld. Om 9.00 werd be-
gonnen met het dubbelspel. On-
danks dat ze als 3e waren geplaatst 
en daarmee tabel leider waren van 
poule C lukte het hun niet om van 
Bijmaat (Huizen) en Hilversum te 
winnen. Het tweede toernooi werd 
gespeeld in leeftijd klassen. Hierbij 
had Valentino helaas niks te zoe-
ken. Zijn tegenstanders spelen zelf 
allen in hogere klassen. Ook Benja-
min lukte het niet om in zijn groep 
naar de vervolgrondes te bemach-
tigen. Als laatste werd er nog toer-
nooi gespeeld naar speelsterkte. 
Hierbij lukte het Benjamin om de 
poulefase te overleven, maar in de 
daarop volgende ronde trok hij he-
laas, ondanks de aanwijzingen van 
zijn coach, aan het kortste eind.

Vijfde klasse
Zondag 10 januari traden de 5e 
klasse spelers aan in Hilversum. Dit 
jaar was het gehele 5e klasse team 

van Veenland aanwezig, bestaande 
uit Bob, Denise en Martijn. Voor De-
nise was het de eerste keer dat zij 
bij de senioren mee deed. Bob en 
Martijn hadden al vaker op dit ni-
veau gespeeld. De heren vormden 
een duo bij het dubbeltoernooi. De-
nise vormde samen met een dame 
van een andere vereniging een ge-
legenheidsduo. Bob en Martijn wa-
ren als 2e ingedeeld in een pou-
le van 3 teams. Zij wisten beide 
wedstrijden te winnen en behaal-
den daarmee direct de kwartfina-
le. De tegenstanders waren in deze 
wedstrijd helaas te sterk, waardoor 
zij kansloos waren. Denise en haar 
partner konden ook geen stem-
pel drukken op hun wedstrijden. Zij 
verloren alle wedstrijden in de pou-
lefase en waren hierdoor direct uit-
geschakeld.

Enkels
Bij de enkelwedstrijden wisten De-
nise en Bob beide 2 van de 3 wed-
strijden te winnen en gingen als 2e 
door naar de winnaarsronde. Mar-
tijn wist slechts 1 partij te winnen en 
eindigde daarmee als 3e en speel-
de vervolgens de verliezersron-
de. Helaas verloren alle Veenlan-
ders hun vervolgwedstrijden, waar-
door het toernooi voor hun voorbij 
was. Zaterdag 16 januari gingen de 
laatste jeugdspelers Martijn en Vic-

Tafeltennis afdelings-
kampioenschappen 2016

Mijdrecht - In samenwerking met 
Sportservice Midden Nederland 
geeft Rens Holleman een aantal ju-
dolessen aan de leerlingen van OBS 
de Eendracht. Het is bijzonder inspi-
rerend om deze lessen bij te wonen. 
Met groot enthousiasme geeft Rens 
zijn judolessen en de leerlingen ge-
nieten van zijn aanstekelijke manier 
van lesgeven. Hier werkt iemand die 
hart heeft voor zijn sport, het vak 
van lesgeven verstaat en veel begrip 
heeft voor kinderen in ‘alle soorten 
en maten’. Bij aanvang van de les 
krijgen de kinderen allemaal een ju-
dojasje aan en leren binnen de kort-
ste keren de do’s en don’ts van het 
judoën!

Eendracht krijgt judolessen van Rens Holleman!

een pijnlijke pot. Met 14-10 gingen 
beide ploegen de rust in. De trainer 
was tevreden en had hier en daar 
wat opmerkingen maar was vooral 
erg blij met hoe de wedstrijd verliep.

Tweede ronde
De tweede ronde. In de tweede helft 
opende WeHave de score en werd 
KDO wat nerveus. Hierdoor werd 
de aanval wat slordig en eindigde 
schoten op doel op de handen van 
de keeper of zelfs naast het doel. De 
dekking stond daarentegen als een 
muur. Niemand kwam meer door de 
kdo’ers heen en ze wisten zich geen 
kant meer op te krijgen. De doelpun-
ten werden vooral gemaakt door pe-
nalty’s die soms terecht waren, maar 
meestal ook niet. Op het moment dat 
KDO een twee minuten straf kreeg, 
werd het spannend. WeHave kwam 
steeds dichterbij en het werd stiller 
op de tribune. Zo’n mooie pot gaan 
we toch niet zomaar weggeven? 
Nee, dat doen de dames van KDO 
inderdaad niet! Door mooie breaks 
en toch ook nog mooie wissels wist 
KDO de punten te pakken en We-
Have met lege handen naar huis te 
sturen. Eindstand: 23-21
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tor uitkomende in de 2e klasse met 
coach naar Hilversum. Door uitval-
lers werden zij opnieuw ingedeeld, 
waardoor zij het als koploper van 
hun poule klaarspeelden om deze 
fase te overleven. Later in de mid-
dag versloegen zij in de halve finale 
een 1e klasse duo, maar in de fina-
le moesten ze helaas hun meerde-
re kennen tegen de kampioenen. En 
het toernooi naar sterkte lukte het 
Martijn niet om de door te komen in 
de poulefase, maar Victor mocht na 
enig rekenwerk wel door, maar in de 
8e finale lukte het hem helaas niet 
om van de snel en scherp spelende 
Iris (Hilversum) te winnen. Het laat-
ste toernooi (naar leeftijd) was voor 
zowel Martijn als Victor te moeilijk 
om als 1e uit de poulefase te komen.

les wat je lief is. In deze cursus leer 
je, proef je en ervaar je wat medita-
tie is. In 4 avonden, elk met een ei-
gen thema kun je kijken welke me-
ditatievorm het beste bij je past. De 
thema’s zijn: introductie, Zen-medi-
tatie, begeleide meditatie, geluids-
meditatie en chakrameditatie. Wees 
welkom! Trekt u makkelijk zittende 
kleding aan. Eventueel kunt u bij de 
docent in de eerste les een medita-
tie-kussen aanschaffen ad. 25,00 en 
een kleedje ad. 3,00.
De cursus wordt verzorgt door Leen 
van Rij gedurende 4 dagdelen op 
woensdag van 19.30-21.30 uur, te 
beginnen op 3 februari a.s. Kosten 
29,00.

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”, Pieter Joostenlaan 28 te Wil-
nis. Via email kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl

le honderden amateur-kunstenaars 
de nodige vaardigheden op het ge-
bied van tekenen en schilderen bij-
gebracht. Veel leden uit de begin-
jaren zijn nog steeds lid en ontwik-
kelen zich, ondersteund door erva-
ren en bevoegde docenten, steeds 
verder. Alleen de cursus modelte-
kenen wordt zonder docent gege-
ven en is gericht op cursisten met 
enige tekenervaring. Het is moge-
lijk om u tijdens de Open Dag in te 
schrijven voor cursussen of work-
shops die nog vrije plaatsen bieden. 
Voor meer informatie over het AKM 
kunt u bellen met 0297-283917 of 
de website, www.atelierdekrom-
memijdrecht.nl of de pagina Face-
book/Atelier de Kromme Mijdrecht 
raadplegen.





Open Kwakels 
Dartkampioenschap
Regio - Zaterdag 23 januari  2016 is 
het dorpshuis in De Kwakel het strijd-
toneel voor de 14e Open kampioen-
schap Darten De Kwakel. Net als 
voorgaande jaren is het een gemeng-

de wedstrijd. Dus heren en dames 
strijden om dezelfde titel. Deelname 
kost 5 euro. De inschrijving start om 
12.00 uur en de wedstrijd begint om 
13.30 uur. Voor meer inlichtingen kunt 

Badmintonvereniging de 
Kwinkslag
Vinkeveen - Ook voor het he-
renteam van Badmintonvereni-
ging Kwinkslag is het einde van de 
hoofdklasse competitie in zicht. Af-
gelopen donderdag vond de één na 
laatste thuis wedstrijd plaats in de 
Boei te Vinkeveen. De tegenstander 
Helios uit Utrecht (4de  in de poel 
net achter de thuisploeg die 3de 
staat) was een geduchte tegenstan-
der. O.a. door de inzet van een in-
valler en een zeer sterke speler die 
in de uitwedstrijd niet mee deed. 
De strijd was meedogenloos fel en 
op hoog niveau o.a. doordat de oud 
Kwinkslag Speler Leon Bunschoten 
die inmiddels al 2 jaar voor Helios 
speelt alles in de strijd gooide. De 
uitslagen lagen dan ook heel dicht-
bij elkaar: Jasper van Peursem ver-
loor samen met Bjorn Hottinga de 
eerste dubbel 20-22 en 17-21. Bas 
Kooijman en Tristan Frese verloren 
tevens de eerste dubbel met 13-21 

en 19-21. Behalve Bjorn(gewonnen 
in 2 sets) speelden alle 3 de overi-
ge heren een 3 setter in de single 
waarbij alleen Tristan net aan ver-
loor. De laatste 2 dubbels moesten 
zorgen voor winst en minimaal een 
gelijk spel. En gelijk spel werd het 
Bas en Bjorn verloren met 13-21 en 
15-21, Jasper en Tristan wisten het 
tij te keren en wonnen met 22-20 , 
17-21 en 22-20. Einduitslag 4-4.
Aanstaande donderdag komt de 
sterkste tegenstander uit de poule “ 
Amersfoort” op bezoek.
Ook hier verwachten we weer span-
nende wedstrijden met mooie ral-
ly’s. U bent vanaf 20:00 van har-
te welkom om te komen kijken in 
de “Dorpshuis de Boei” Kerklaan 
32 Vinkeveen. Zelf een keer probe-
ren? Dan bent u van harte welkom 
vanaf 19:30 uur, zorg zelf voor zaal-
schoenen en sportkleding. Rackets 
en shuttles hebben wij.

Golfers en Golfsters van het 
Jaar bij Golfclub Veldzijde
Wilnis - Onlangs zijn de golfers en 
de golfsters van het jaar 2015 be-
kend gemaakt bij Golfclub Veld-
zijde. Deze titel wordt bereikt voor 
het hoogste totaal aantal behaal-
de stablefordpunten over de bes-
te tien wedstrijden van het golfsei-
zoen 2015. Omdat Golfclub Veldzij-
de wedstrijden organiseert op haar 
homecourse Golfpark Wilnis op zo-
wel de 9 holes par 3 baan als op de 
18 holes baan, zijn vier spelers titel-
dragers.
Voor de Par 3 baan zijn Monique 
Nijman uit Nieuwer ter Aa en Chris 
Wagg uit Ter Aar de titeldragers. 
Chris Wagg heeft het hoogste aantal 
punten bereikt van de vier winnaars 
en heeft 375 stableford punten in 10 
wedstrijden bereikt. Monique Nij-
man is nog maar twee jaar aan het 
golfen en heeft met 366 punten een 

mooie prestatie neer gezet. De prij-
zen werden overhandigd door Frans 
Burger, voorzitter van de wedstrijd-
commissie van de Par 3 baan. 
De golfer van het jaar van de 18 
holes baan is Frank van der Wal uit 
Woerden. 368 punten haalde hij bin-
nen in zijn beste 10 wedstrijden en 
ook voor Frank geldt dat hij nog niet 
zo lang lid is en golft. Adrie van den 
Brink uit Nieuwkoop was met 338 
de beste speelster bij de dames van 
de 18 holes baan. Ed ter Laare over-
handigde de prijzen. Hij was voor-
zitter a.i. van de wedstrijdcommissie 
in 2015 tot hij in november tot be-
stuurslid werd gekozen. De namen 
van de golfers van het jaar 2015 prij-
ken vanaf nu op vier houten borden 
waar een golfclub op is bevestigd 
en in het clubhuis aan de Bovendijk 
in Wilnis te bewonderen zijn. 

Medaille voor GVM’79!
Mijdrecht - Zaterdag 16 janua-
ri was de eerste voorronde van de 
turnwedstrijd voor de selectie van 
GVM’79. De selectie meisjes doen 
mee aan twee voorwedstrijden 
waarna zij zich kunnen plaatsen 
voor de finales! Lisanne Helmer as-
sisteerde bij de instap D1 op baan 
1. Chalisa Bocxe en Luna van Sijll 
begonnen bij de brug waar de jury 
heel snel met jureren was. De meis-
jes deden heel erg goed hun best. 
Helaas maakte Chalisa twee buik-
draaien waardoor zij wat punten liet 
liggen. Op balk bleef Chalisa keurig 
staan waar zijn de 5e plaats kreeg. 
Trots zijn wij op Luna die haar kop-
rol probeerde maar er helaas af viel. 
De turnsters deden hun vloer oefe-
ning op muziek keurig op de maat.
Op baan 2 assisteerde Natasja de 
Jong bij Lisa van Nobelen die ook 
vroeg op mocht staan. Lisa be-
gon bij balk wat achteraf erg fijn 
was omdat het spannendste toestel 
dan is geweest. Ze turnde een he-
le mooie oefening en eindigde met 
een prachtige salto voorover af. Bij 
vloer was het gek dat de jury op een 
andere plek zat maar dat maakte 
voor Lisa niet uit. Met 10.100 pun-
ten was dit haar beste onderdeel. 
Sprong met trampoline was een 
goede keuze en pakte dit keer goed 
uit. De brug was erg ruw maar toch 
turnde Lisa een mooie oefening. 

Wedstrijd 2
In wedstrijd 2 waren Grace Ma-
kungu, Danique Pappot en Karlijn 
Hoornweg aan de beurt. Ze begon-
nen op sprong, waar ze alle drie 2 
mooie overslagen sprongen, on-
danks dat de plankoline bij Grace 
niet goed stond. Zij eindigde bij 
sprong als 6e, Karlijn eindigde als 
11e en Danique als 14e.
Daarna gingen ze naar brug, bij 
Grace en Danique ging helaas het 
ophurken niet goed, maar ze had-
den wel een mooie salto af. Bij Kar-
lijn ging alles goed en werd ze op 
dit toestel 7e, Grace werd 12e en 
Danique 15e. Nu mochten ze naar 
balk, bij Danique en Grace misluk-
te de koprol maar na die val pak-
te ze het weer goed op. Bij Karlijn 

ging er niets mis en maakte ze een 
mooie salto af, daardoor werd ze 1e 
op balk, Grace werd 7e en Danique 
13e. Toen was vloer aan de beurt. Ie-
dereen deed een strakke en mooie 
oefening hierdoor eindigde Dani-
que als 3e, Karlijn werd 8e en Grace 
werd 10e. Na vloer was de wedstrijd 
alweer afgelopen en begon de prijs-
uitreiking. Het was even spannend 
omdat ze met de 1e prijs begonnen, 
maar toen kwam er toch nog een 
podiumprijs voor 1 van deze 3 meis-
jes: Karlijn mocht naar voren komen 
om haar medaille voor de 4e prijs in 
ontvangst te nemen. Danique ein-
digde op de 8e plaats en Grace op 
de 10e plaats. 

Tessa
Ook was Tara de Jong aan de beurt 
bij de tweede wedstrijd van de dag. 
Zij turnde op de balk ondanks een 
val een hele mooie oefenen. Het in-
turnen op de vloer ging niet vlek-
keloos, maar daar was tijdens de 
wedstrijd niets van te zien. Na een 
mooie overslag op sprong kon ze 
haar laatste en favoriete toestel be-
ginnen: De brug. Met haar mooie 
zwaaien behaalde ze op dat toe-
stel maar liefst de derde plaats! Bij 
elkaar net niet genoeg voor een 
medaille, maar wel een mooie 5e 
plaats. Top! 

Iris
De vijfde en tevens laatste wedstrijd 
begonnen Iris Koppenol en Merel 
ten Haaf bij brug. Daar deden bei-
de turnsters een prachtige salto af. 
Op balk heeft Iris een salto achter-
over gesprongen wat wij super stoer 
vinden van haar! Dan op naar vloer. 
Merel was helaas haar oefening 
vergeten en wist dit super knap op 
te lossen! Haar moeder op de tribu-
ne had er geen weet van en Merel 
zorgde dat ze in alle hoeken kwam. 
Ze kreeg zelfs de 9e plaats op vloer. 
Iris deed de vloer goed en eindigde 
met een arabier flikflak.
Het laatste onderdeel de sprong was 
voor Iris het beste onderdeel. De 4e 
plaats was voor haar! Merel maakte 
een mooie overslag over de pegasus 
en sloot daarmee de dag af.

Veenland turnster Celine
wint bronzen medaille
De Ronde Venen - Zaterdag was 
het weer zover de eerste wedstrijd 
voor de divisie turnster keuze oe-
fenstof van Veenland. Er is hard 
getraind op nieuwe elementen en 
nieuwe vrije oefeningen. In de eer-
ste ronde turnde Marijn Zuiker, 
Kimberly Moeliker en Eva Turk. Kim-
berly begint sterk op balk met een 
zeer mooie oefening wat haar de 
vierde plek op leverde. Eva mist he-
laas nog een paar eisen maar turn-
de een nette oefening. Bij Marijn 

ging het met de opsprong al mis. Ze 
had al last van haar rug en ze kreeg 
weer zoveel pijn dat ze na de balk-
oefening helaas de wedstrijd moest 
staken. Kimberly en Eva turnde op 
de andere toestellen mooie oefenin-
gen en Eva werd uiteindelijk 15de 
en Kimberly 12de. 

Tweede ronde
In de tweede ronde turnde de Jeugd 
d3 turnsters Siënna Bruin en Noé 
Makel. Ze begonnen op balk. Een 

Scip walking
De Ronde Venen - Bij het Centrum 
voor Beter Bewegen (CvBB) intro-
duceren we dit voorjaar scip wal-
king. Een ideale sport voor iedereen 
die aan zijn/haar conditie wil wer-
ken. Dus voor jong en oud, gezond 
en minder gezond. Door professio-
nele begeleiding van het CvBB en 
de verantwoorde trainingsopbouw 
biedt scip walkingnet even iets meer 
dan gewoon wandelen. Met Spier-
versterkende oefeningen, Condi-
tie, tempowisselingen door Interval-
len en Power (scip). Volgens Carla 
van Nieuwkerk die deze scip Wal-
kingverzorgt, is het ideaal voor de-
gene die lang stil gezeten hebben 
en voor mensen die in gewicht wil-
len verminderen. Door verantwoor-
de trainingsopbouw is kans op bles-
sures gering! Scip Walkingkun je 
met of zonder gebruik van Nor-
dic Walking stokken doen. De stok-
ken hebben grote voordelen: Beter 
evenwicht; door afzet van de armen 
maak je meer gebruik van al je spie-

ren; je maakt de schouder- en nek-
spieren beter los, waardoor hoofd-
pijn-klachten verminderen. Zonder 
stokken heeft als voordeeldat je an-
dere spierversterkende oefeningen 
kunt doen omdat je je handen leeg 
hebt. Je kunt andere verzwarende 
elementen inbouwen op basis van 
hartfrequentie en andere loopvor-
men. De training duurt ongeveer 5 
kwartier en is zeer gevarieerd. Een 
warming-up om de spieren los te 
maken en het lichaam voor te berei-
den op een training met intervallen 
en power. Een stuk stevig wandelen. 
Daarna goed uitlopen en rekken om 
spierpijn te voorkomen. 
U kunt kennismaken met Scip Wal-
king in Mijdrecht waarbij de start is 
vanaf Turkoois 4. Op dinsdagavond 
om 19.30 uur en op donderdagoch-
tend om 9.30 uur. Bel voor meer in-
formatie over Scip Walking naar het 
Centrum voor Beter bewegen, Car-
la va Nieuwkerk. Telefoon 0297-
284855.

moeilijke oefening met veel pasjes 
om te onthouden. Noé heeft hard 
geoefend op de handstand, koprol 
en overslag af en we zijn dan ook 
super trots op haar dat ze het hele-
maal alleen heeft gedaan.
Op naar de brug. Voor Siënna span-
nend want springen van de lage lig-
ger naar de hoge en dan zwaaien 
blijft spannend. Maar leertjes aan-
geschaft en ze heeft het gedaan, 
hartstikke goed! Noé turnde een 
super oefening en werd derde op 

de brug. Siënna sprong een mooie 
overslag over de kast . Helaas lukt 
bij Noé de overslag nog niet dus 
dan maar een mooie ophurken 
streksprong af met een lagere uit-
gangswaarde. Tot onze verbazing 
deed ze dit schijnbaar zo mooi dat 
ze eerste werd op dit toestel. Tot slot 
mooie oefeningen op vloer en daar-
door behaalde Noé een moooie 7de 
plaats en Siënna eindigde op een 
mooie 9de plaats.

Derde ronde
In de derde ronde was alleen Jeugd 
2 turnster Isa Groenendaal aan de 
beurt. Isa begon de wedstrijd met 
mooie oefeningen op brug en vloer. 
Helaas voor Isa moest ze de balk 
een keer verlaten wat haar punten 
kosten.
Op sprong, altijd lastig voor Isa die 
overslag, lukte de eerste overslag 
heel goed maar helaas bij de twee-
de sprong weigerde Isa en dat le-
verde haar geen cijfer op. Isa werd 
toch nog keurig 10de. Daarna was 
het de beurt aan Daphne Post bij 
de junioren en Celine de Boer en 
Sascha Stam bij de senioren. Daph-
ne turnde een hele mooie stabie-
le wedstrijd. Op vloer turnde ze 
een strakke oefening en dat lever-
de haar een derde plek op. Op brug 
een super oefening met rechte be-
nen en dat leverde haar een vijfde 
plek op. In totaal eindigde Daphne 
op een nette 8ste plaats. Sascha en 
Celine begonnen sterk op sprong 
met mooie overslagen, Sascha werd 
hierop derde. Op vloer ook nette oe-
feningen.
Op brug ging het helaas voor 
Sascha helemaal mis maar de vol-
gende keer revanche want op de 
training laat ze een prachtige oefe-
ning zien. Celine turnde op haar fa-
voriete onderdeel een mooie oefe-
ning en werd 4de.
Op balk liet Celine zien wat hoge 
sprongen zijn en turnde zich hier 
naar de 2de plaats. Sascha herpak-
te zich op balk en liet een strakke 
oefening zien. Celine mocht op het 
podium plaatsnemen op een mooie 
derde plaats en Sascha werd 16de.

u contact opnemen met Pieter Lan-
gelaan: 06-11434716 Er kan ook weer 
gestreden worden om de TRIPLEPOT. 
Hoe werkt dit? Deelnemers en bezoe-
kers kunnen een gooi doen naar de 
Triplepot. Een lot met kans op deelna-
me kost 1 euro. Dit geld gaat in de Tri-
plepot. Door middel van loting onder 
de verkochte lootjes wordt bepaald 
wie er met drie pijlen op een bepaalde 
Triple mag gooien. Een 20-zijdige dob-

belsteen bepaalt welke Triple geraakt 
moet worden. Per juiste Triple krijgt 
de gooier één derde van de Triplepot, 
met een minimum van 50 euro. Kort-
om de pot groeit per verkocht lootje 
en krimpt per juist gegooide Triple. De 
ActiviteitenCommissie van het dorps-
huis hoopt  23 januari vele darters en 
bezoekers te begroeten. Het adres 
is:  Dorpshuis ‘De Quakel’, Kerklaan 
16  te De Kwakel. 0297-531528.

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Op vrijdag 22 janua-
ri 2016 is er in Café de Merel Ar-
kenpark MUR no 43 te Vinkeveen 
tel. 0297-263562 prijsklaverjassen.
Het kaarten start om 20.00 uur, zo-
wel dames als heren welkom, aan-
wezig zijn om 19.45 uur voor de in-
schrijving Er zullen vier ronden van 
zestien giffies gespeeld worden en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is winnaar of winnares 
bekend,ook is er op deze avond een 
grote tombola. 
De uitslag van de laatst gespeelde 
prijsklaverjasavond was;
1 Ria Landwaart 7341 punten

2 Bianca Pappot 7012 punten
3 Henk Jasperse 7010 punten
4 Jan v. Kouwen  6898 punten
5 Carla v.Nieuwkerk 6671 punten
De poedelprijs was deze avond voor 
Caty Jansen met 4913 punten.
De wedstrijden voor de competitie 
(iedereen welkom ook per avond) 
zullen op de volgende datums wor-
den gespeeld in 2016; 22 januari, 
5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1, 
15 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 
24 juni en 8 juli is de laatste klaver-
jasavond van de competitie van het 
jaargang 2015/2016 dit alles onder 
voorbehoud. 
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<kop 36>MUSICAL BANKROET OP THAMEN SPETTERT DE PAN UITBANKROET OP THAMEN SPETTERT DE PAN UIT

Uithoorn - De jaarlijkse musical op 
RKSG Thamen was weer een groot 
succes. Het verhaal van Bankroet was 
erg herkenbaar en sprak de leerlingen 
dan ook erg aan. 
Stel: je bent 14. Je hebt echt alles wat 
je wil: een pinpas en een vette reke-
ning, vriendinnen om geld mee uit te 
geven, vrienden om mee uit te gaan 
en een mooi rapport. Je hebt je hele 
leven nog niks gehad om over te kla-
gen, eigenlijk. Jouw leven is één feest-
je! Maar dan gaat het fout. Je vaders 
goedlopende zaak gaat failliet. Weg 
pinpas. Weg luxe. Weg vrijheid.  Hoe 
lang kun je doen alsof er niks aan de 
hand is? Kun je dat geheim houden? 
Wil je dat? Is je leven helemaal naar de 
knoppen of zijn er ook nieuwe kansen 
en uitdagingen? Fleur en haar broer 
Casper gaan er verschillend mee om. 
En ook hun vrienden reageren alle-
maal anders. We leerden ze allemaal 
goed kennen: Fleur, haar broertje Ca-
sper en hun ouders. De populaire hoc-
keymeisjes en de no-nonsense vrien-
den van Casper. En o ja, natuurlijk ook 
Victor, die een oogje heeft op Fleur. Zij 
vindt hem stiekem ook wel leuk, maar 
ja, hij is toch eigenlijk niet echt van 
haar ‘stand’. En zit bij de Scouting. Dat 
is heel wat anders dan hockey...
Alles in de musical Bankroet klopte.  
De acteurs speelden hun rol vol over-
gave, de zang en dans was heel goed 
en de jongens van het back stage, licht 
& geluid zorgden voor een prachtig de-
cor en geweldig licht en geluid. Veel 
bezoekers vonden het Thamens beste 
musical ooit.
Na de laatste voorstelling verzuchtten 
veel leerlingen dat het jammer was dat 
het weer voorbij was. Niets is leuker 
dan met een hechte groep leerlingen 
vier maanden samen ergens naar toe 
te werken! 
Gelukkig is in maart weer de Thamen 
Talenten Tank, wanneer het podium 
weer van de leerlingen is.

Musical 





Uithoorn - Sinds vrijdag 15 januari is winkel-
centrum Zijdelwaard een nieuwe – en mooie - opti-
cienzaak rijker. Eye Wish Opticiens heeft zich geves-
tigd in het nieuwe gedeelte van de winkelpassage 
aan de Zijdelrij. De nieuwe opticien blijkt een goede 
aanwinst te zijn voor brildragende mensen en ge-
bruikers van contactlenzen, want hier wordt méér 
geboden dan alleen maar oogmeting en het sa-
menstellen van brilmonturen met glazen tegen een 
aantrekkelijke prijs. Kelvin Luong is behalve beheer-
der van de nieuwe vestiging namelijk ook een spe-
cialist van de eerste orde op het gebied van op-
tiek, oogmeting en oogzorg. Hij is al meer dan tien 
jaar actief in de optiek, optometrist en onder an-
dere gespecialiseerd in uitgebreide oogheelkun-
dige onderzoeken, oogmetingen bij kinderen van-
af 6 jaar, fi xatie disparatie/prisma meting, diabetes 
en glaucoom screening en visuele training. Bij Eye 
Wish Opticiens kunnen ook mensen 
die contactlenzen dragen volop te-
recht. Voor elke oog- en zichtafwij-
king krijgt u een gedegen en helder 
advies. Met een totaalaanbod aan 
eerstelijns oogzorg wil deze Eye Wish 
Opticiens vestiging zich onderschei-
den van anderen.

Vrij binnenlopen
Luong: “Voordat er sprake is van het 
aanmeten van een bril of contact-
lenzen, gaan er bij ons vaak een of 
meerdere onderzoeken aan voor-
af. Daarvoor hoeft men niet altijd 
eerst via een verwijzing van de huis-
arts naar de specialist, bijvoorbeeld 
een oogarts. Tenzij sprake is van ern-
stige afwijkingen, zoals staar, macu-
la degeneratie, diabetes of glau-
coom. Wanneer er namelijk aanlei-
ding is voor verder oogonderzoek 

dan wordt dat met de cliënt besproken 
en verwijzen wij hem of haar door naar 
een specialist. Een erkend optometrist is 
echter in staat om zodanige onderzoe-
ken uit te voeren waardoor er al veel 
aan het licht kan komen welke correc-
ties nodig zijn om weer scherp te kun-
nen zien. Dat kunnen wij hier uitvoe-
ren. Voor bezoek aan een optometrist is 
geen verwijzing van de huisarts nodig. 
U kunt vrij bij ons binnenlopen. Dat geldt 
ook voor ook periodieke netvliescontro-
le bij diabetespatiënten. Verder is het 
heel belangrijk om de ogen van een 
kind regelmatig door een optometrist 
te laten nakijken. Wij doen al oogme-
tingen bij kinderen vanaf 6 jaar met zo 

nodig oogdruppeltjes in de ogen. Hiervoor hoeft u 
dus niet meer met uw kind naar het ziekenhuis met 
risico van lange wachttijden. Tevens zijn oogonder-
zoeken voor kinderen tot en met 17 jaar kosteloos.”

Eerstelijns oogzorg
Kelvin Luong heeft zich eveneens gespecialiseerd 
in ‘functionele optometrie’, waaronder het opspo-
ren van zogeheten ‘fi xatie disparatie’. Te vergelij-
ken met het uitlijnen van uw ogen om de brand-
punten van de beelden precies over elkaar te la-
ten vallen. Klachten bij fi xatie disparatie kunnen 
zijn hoofdpijn, overgevoeligheid voor licht, nek- en 
schouderklachten, vermoeidheid, dansende let-
ters, concentratieproblemen, onzeker in het don-
ker bijvoorbeeld met autorijden en dergelijke. Om 
deze klachten te onderkennen wordt een prisma-
meting uitgevoerd die 30 tot 45 minuten duurt en 
waarvoor speciale apparatuur wordt gebruikt.

Door het onderzoek bij Eye Wish Opticiens te la-
ten uitvoeren biedt dat tal van voordelen. Zo zijn 
er nauwelijks tot geen wachttijden en er kan snel 
tot actie worden overgegaan. En bij alle oogme-
tingen wordt kosteloos een netvliesfoto gemaakt. 
Door deze eerstelijns oogzorg kunnen oogproble-

men in een eerder stadium worden 
geconstateerd en is de kans op blij-
vende oogproblemen kleiner.

Cadeautje van 200 euro
Wie verder gezonde ogen heeft maar 
enkel een correctie met een (merk)
bril of contactlenzen nodig heeft, kan 
Eye Wish Opticiens daar vanzelfspre-
kend ook in voorzien. Men staat op 
het standpunt dat iedereen er goed 
moet kunnen uitzien met een bril. Er 
is een mooie collectie brillen voor da-
mes, heren en kinderen waaruit geko-
zen kan worden. Alles tegen aantrek-
kelijke prijzen. Dat geldt ook voor de di-
verse soorten merkglazen als bijvoor-
beeld Hoya, Rodenstock enzovoort. 
Het team bij Eye Wish Opticiens leeft 
zich in waarbij niet alleen wordt geke-
ken of een montuur goed staat, maar 
ook of deze past bij de levensstijl van 

de klant. Men weet daarnaast alles van de laatste 
trends en u geniet persoonlijke aandacht. Ter gele-
genheid van de opening van de nieuwe opticiens-
vestiging in het winkelcentrum Zijdelwaard krijgt el-
ke nieuwe klant tot 31 januari een merkmontuur ter 
waarde van 200 euro cadeau! “De kosten van on-
derzoeken worden vergoed door de zorgverzeke-
raar, maar worden eerst verrekend via de eigen bij-
drage. Dit geldt niet voor kinderen tot 17 jaar. Brillen 
en contactlenzen worden vergoed via de aanvul-
lende verzekering waarvoor jaarlijks of tweejaarlijks 
een bepaald bedrag geldt. Eye Wish stuurt de de-
claratie rechtstreeks naar de zorgverzekeraar.

Tevens geven wij extra zorgkorting bovenop de ver-
goedingen die u van de zorgverzekeraar krijgt. Dit 
geldt voor brillen en contactlenzen, maar ook voor 
zonnebrillen met glazen al dan niet op sterkte. U 
bent echter altijd welkom om uw bril te laten na-
kijken, te stellen en te reinigen. Daarnaast kunt u 
bij ons ook terecht met vragen over uw bril of over 
oogzorg. Want als u langer plezier wilt hebben van 
uw bril, dan is het belangrijk om uw bril op een juiste 
manier te behandelen,” aldus Kelvin die is aange-
sloten bij de Optometristen Vereniging Nederland 
(OVN). Eye Wish Opticiens, winkelcentrum, Zijdel-
waardplein 59, 1422 DL Uithoorn. Tel. 0297-783000. 
E-mail: info@oogzorguithoorn.nl.

Méér dan alleen maar een bril of lens aanmeten
Nieuw: Eye Wish Opticiens Zijdelwaardplein

Openbaar vervoer in DRV 
wordt opnieuw slechter
De Ronde Venen - Na de zomer 
heffen het provinciebestuur en de 
nieuwe busvervoerder Syntus de 
route van buslijn 130 over het indu-
strieterrein van Mijdrecht op. Nog 
bonter wordt het in Abcoude: lijn 
126 stopt daar dan op één plek: de 
carpoolplaats langs de A2. De rou-
te door de woonwijken is offi cieel al 
geschrapt. De rechtstreekse bus-
verbinding vanuit De Ronde Venen 
naar het AMC wordt beëindigd. Het 
provinciebestuur en de nieuwe bus-
vervoerder beperken zich tot het be-
jubelen van de nieuwe tracé van lijn 
126 over de A2 naar Amsterdam-
Bijlmer. Eerder slaagde het college 
van burgemeester en wethouders 
van De Ronde Venen er niet in om 
een busverbinding naar het nieu-
we Antonius Ziekenhuis in Leid-
sche Rijn veilig te stellen. Ook mis-
lukte de poging om buslijn 130 weer 
rechtstreeks naar het centrum van 
Utrecht te laten rijden. 

Ontsteltenis
Wethouder Aldrik Dijkstra vatte op 
13 januari de reactie van het colle-
ge samen met de woorden “zware 
teleurstelling” en “ontsteltenis”. Het 
CDA vindt dat een passieve reac-
tie die zich beperkt tot het uiten van 
“schrik, verwarring en tegenslag” 
volstrekt onvoldoende is.
Zeker nu door een reeks van beslui-
ten kan worden vastgesteld dat het 
provinciebestuur stelselmatig geen 
enkel belang hecht aan de mobi-
liteitsbelangen van veel groepen 
mensen in De Ronde Venen. De fi -
les op de provinciale N201 bij de A2 
tijdens de spits en de opstoppingen 
tussen Uithoorn en Mijdrecht pas-
sen ook goed in dat beeld. 
Keer op keer slaagt het college er 
zelf niet in om de provinciebestuur-
ders te overtuigen van het belang 
van een goede bereikbaarheid van-
uit en naar onze gemeente. Daar-
om heeft de CDA-fractie besloten 

het college extra te ondersteunen. 
Daarom doet het CDA een recht-
streekse oproep aan alle inwoners 
die zich zorgen maken over deze 
kaalslag van het openbaar vervoer 
in onze gemeente.
Belangen worden alleen “meege-
wogen” als mensen zich laten ho-
ren en meedoen. “We willen dat het 
provinciebestuur de zorgen over het 
openbaar vervoer ziet en hoort van 
mensen zelf. Daarom vragen we om 
die ontevredenheid en zorg kenbaar 
te maken en aan te drongen op een 
heroverweging van het besluit. Dat 
kan door het invullen op opsturen 
van de onderstaande petitie.”, aldus 
het CDA

Knip dit strookje uit, vul het in 
en breng dit ingevulde strookje 
naar de redactie van de Nieuwe 
Meerbode, Anselmusstraat 19, 
3641 AM in Mijdrecht of stuur 
het op.

Ik verzoek het provinciebestuur en busvervoerder Syntus met klem de nu bestaande routes 
van buslijn 126 en buslijn 130 door de gemeente De Ronde Venen met ingang van de nieuwe 
concessieperiode niet te wijzigen en tot heroverweging van de besluitvorming te komen.

Naam : ....................................................................................................................................... (duidelijk leesbaar)

Postcode : ..............................................................................................................................................................................

Straat en huisnr : .............................................................................................................. Plaats: ................................................ 

Leeftijd: .....................  Handtekening: ..................................................................................................................................................

Ik verzoek het provinciebestuur en busvervoerder Syntus met klem de nu bestaande routes 

Onderwijsrobot te zien op 
Open Dag van Thamen
Regio - Scholengemeenschap Tha-
men kan dit jaar tijdens de Open 
Dag op 27 januari a.s. wel iets heel 
bijzonders laten zien. Afgelopen 

week is er in de landelijke media 
al heel veel aandacht geweest voor 
Zora, de onderwijsrobot, want daar 
gaat het om. Als u weleens, rijdend 

op de Zijdelweg, naar het schoolge-
bouw van Thamen heeft gekeken 
dan is daar op het billboard heel 
duidelijk te lezen dat op deze school 
leerlingen tijd en ruimte krijgen om 
te ontdekken. 

Deze slogan wordt binnen ook echt 
in de praktijk gebracht. Donder-
dag 14 januari j.l. is de robot geïn-
troduceerd in twee klassen Mavo 
van s.g. Thamen. Wordt Zora dan 
de vervanger van de leerkracht? Het 
antwoord op die vraag is heel na-
drukkelijk ontkennend. Waar gaat 
het hier dan om? Professor Elly Ko-
nijn (mediapsychologie) en mede-
bedenker van de zorgrobot Alice is 
een nieuw onderzoek gestart naar 
de meerwaarde van de inzet van ro-
bots in het onderwijs. Dat dit op s.g. 
Thamen gebeurt, heeft alles te ma-
ken met een eerdere prettige sa-

menwerking bij een onderzoek naar 
gamegedrag van tieners.

Vier weken
Het hele onderzoek zal ongeveer 
vier weken in beslag nemen en 
wordt uitgevoerd onder 60 leerlin-
gen. Deze groep leerlingen krijgt 
één onderdeel van een hoofdstuk 
wiskunde niet door hun eigen do-
cent wiskunde uitgelegd. Dat zal 
gebeuren door robot Zora. Hij (of 
zij, dat is nog niet bekend) gaat de 
instructie voor dat onderdeel in een 
één-op-één-situatie geven. Dat zal 
een aantal keren gebeuren. Aan het 
eind van de vier weken krijgen de 
leerlingen gewoon een toets en met 
de scores kunnen de onderzoekers 
dan vaststellen wat het effect is ge-
weest van deze manier van uitleg-
gen. Natuurlijk is het zo dat als de 
resultaten erg tegenvallen, de resul-
taten niet meetellen. Dat is de leer-
lingen in ieder geval beloofd. 

MAVO klassen
De leerlingen van de MAVO-klas-
sen hebben vorige week ken-
nis kunnen maken met robot Zora. 
We kunnen wel zeggen dat dit een 
heel prettig welkom moet zijn ge-

weest voor Zora. Na een voorzich-
tige start werd de robot binnen de 
kortste keren opgenomen in de we-
reld van de leerlingen. Dat werd 
heel goed geïllustreerd met het ge-
ven van een high-fi ve en het maken 
van een boks aan het eind van de 
les. Zora hoorde er meteen bij. Op 
de vraag of deze manier van uitleg 
krijgen ook iets zou opleveren had-
den de leerlingen heldere antwoor-
den. Het leek hen niet voor iedereen 
geschikt, maar bijvoorbeeld voor 
hele drukke kinderen zou dit mis-
schien wel een verbetering kunnen 
zijn. Ook het feit dat Zora einde-
loos geduld had was een aantrek-
kelijk vooruitzicht. Het feit dat Zo-
ra nooit boos werd stond voor an-
deren weer met stip bovenaan. Als 
vervanger van de wiskundedocent, 
de heer Hoogeveen, moesten de 
meesten toch niet denken. En dat 
gaat ook niet gebeuren. Dat er ook 
nog wel wat te sleutelen valt aan de 
programmering van Zora werd ook 
nog op een leuke manier duidelijk. 
De leerlingen zitten allemaal in klas 
1M2 en de onderzoekers daagden 
de leerlingen uit om met een origi-
nele vraag te komen voor Zora. Een 
van de meisjes vroeg of Zora kon 

zeggen: ‘Klas 1M2 is the best”. Hier-
op antwoordde Zora: “Klas is 1 vier-
kante meter de beste” Dat zorgde 
voor een hilarische afsluiting van 
deze bijzondere les.
Tijdens de Open Dag op 27 janua-
ri kunnen de bezoekende leerlingen 
allemaal kennismaken met Zora. De 
onderzoekers zijn s‘middags en ’s 
avonds aanwezig. Zeker de moeite 
waard. Voor meer informatie kunt u 
naar www.thamen.nl.
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Wilnis - Vrouwenvoetbal is al ge-
ruime tijd een begrip bij CSW in 
Wilnis; al decennia lang wordt er 
door vrouwen en meisjes gevoet-
bald en is menig kampioenschap in 
de wacht gesleept. Tegenwoordig is 
het vrouwenvoetbal niet meer weg 
te denken uit de sportwereld, dat 
was vroeger wel anders. CSW was 
een voorloper met 1 van de groot-
ste meisjes-/vrouwenafdelingen in 
de regio; tevens was/is CSW een 
groot leverancier aan de districts-
teams. Al die jaren hebben er heel 
wat vrouwen het CSW-shirt om hun 
schouders gedragen en zijn er vele 
vriendschappen ontstaan. Om de-
ze vrouwen de gelegenheid te ge-
ven om herinneringen op te ha-
len, anekdotes te delen, de behaal-
de prestaties de revue weer eens te 
laten passeren is er een reünie ge-
organiseerd. En wel op zaterdag 30 
januari, vanaf 19:30 uur in Eetcafé 
De Buurvrouw, Dorpsstraat 54-56 
Wilnis. Zie Facebook-pagina; Reu-
nie CSW dames

CSW-dames reünie

Driebandentoernooi 2016
Regio - Biljartclub D.I.O. en Cafe 
“De Merel” uit Vinkeveen, organise-
ren wederom het bekende Drieban-
dentoernooi. De opzet van het toer-
nooi is ongewijzigd. Dus de num-
mers 1 en 2 van elke pool (van 4) 
plaatsen zich direct voor de kwartfi-
nale, de eerste twee van elke kwart-
finale-pool plaatsen zich voor de 
halve finale en uiteindelijk wordt er 
met 8 finalisten over 2 dagen ge-
speeld voor de eindoverwinning. De 
bedoeling is om de kampioen van 
vorig jaar Maarten Dulmus te ver-
slaan, wat echt niet mee zal vallen. 
Dit toernooi zal mede gesponsord 
worden door Restaurant De Haven 
herenweg 276 3645DX Vinkeveen 
tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde 
data, maak dit dan telefonisch ken-
baar, zie onder.
Voorronden; zondag 31 januari ,za-
terdagen 6-20-27 en de zondagen 
14-21- 28 februari aanvang14.00 

uur. Zaterdag 5 maart en zondag 6 
maart aanvang 14.00 uur. Indien u 
bij de eerste twee van de pool ein-
digt, dan dient u er rekening mee te 
houden, dat de kwartfinales worden 
gespeeld op zaterdag 2 april, zon-
dag 3 april, zaterdag 9 april en zon-
dag 10 april de aanvang is om 14.00 
uur. De halve finales worden ge-
speeld op zaterdag 16 april en zon-
dag 17 april aanvang 14.00 uur. En 
de finale vindt plaats op zaterdag 
23 april en zondag 24 april, aan-
vang 14.00 uur direct gevolgd door 
de prijsuitreiking.
De kosten van deelname bedragen 
15,00 per persoon. Daarvoor speelt 
u minimaal 3 partijen in elke ronde. 
Heeft u nog vragen, neem dan kon-
takt op met Café “De Merel”. Arken-
park Mur 43 te Vinkeveen Tel. 0297-
263562 of 0297-264159 mailen kan 
ook cafè de merel thcw@xs4all
Tot slot wensen wij u een gezellig en 
sportief toernooi.

Fortcross De Kwakel
Uithoorn - Onder heerlijke winter-
se omstandigheden is de Fortcross 
de Kwakel verreden. Het had in de 
nacht licht gevroren en een ietse-
pietsie sneeuw was er gevallen. Tij-
dens de races werd het parcours 
wel weer wat modderiger en glad-
der. Voor het publiek was het goed 
toeven rondom het fort, want de zon 

scheen in overvloed. En met alle 
klimmen en afdalingen ook genoeg 
spektakel. Bij de jeugd waren er leu-
ke startvelden en werd er hard ge-
streden om de fortcross titel! Bij de 
jongste jeugd ging nieuw lid Duuk 
van de Haagen er als een speer 
vandoor en dit hield hij tot de finish 
vol! Hierachter werd Mike Derogee 
tweede. Knap werk, want beide jon-
gens hadden op zaterdagavond nog 
een nationale cross in Helmond ge-
reden en ook daar reden ze met een 
16e en 17e plaats een goede koers. 
Bij de oudste jeugd ging de zege 
naar de sterke Danny Plasmeijer 
voor Mees van Smoorenburg.

Uitslag 
Jeugd 8-11 jaar: 1 Duuk vd Haag-
en, 2 Mike Derogee, 3 Jarno Welt-
man, 4 Siem v Smoorenburg, 5 Bo 
Versteeg, 6 Teun Wahlen, 7 Jesse de 
Vries, 8 Jasmijn Wiegmans, 9 Davey 
Monsuurs, 10 Sen Haasbroek, 11 
Mees van Duren (met pech)
Jeugd 12-14 jaar: 1 Danny Plas-
meijer, 2 Mees v Smoorenburg, 3 
Chris Oosenbrug, 4 Flip v Walraven, 
5 Sven Buskermolen, 6 Raoul v Zijl, 
7 Kiki Jansen, 8 Tonko Klein Gunne-
wiek. 
Na de jeugd mochten de recrean-

ten/nieuwelingen en dames hun 
kunsten laten zien. Het hele veld 
werd tegelijk weggeschoten. De re-
creanten Ruben Pepping en Guido 
Coers namen de leiding maar moest 
later toch toelaten dat zij door een 
aantal dames en nieuwelingen wer-
den bijgehaald. Nieuweling Ian van 
de Berg startte ook sterk, maar he-
laas zorgde een afgelopen ket-
ting ervoor dat hij wat terug viel. 
De wedstrijd werd gewonnen door 
de sterke Anne Huinen voor kers-
vers Nederlands kampioen veldrij-
den (bij de nieuweling meisjes) Eva 
Bijwaard. 
Dames: 1 Anne Huinen, 2 Eva Bij-
waard, 3 Rosan Koper, 4 Diana Kui-
pers.
Nieuwelingen: 1 Bob Gerritsen, 2 
Ian van de Berg.
Recreanten: 1 Guido Coers, 2 Ru-
ben Pepping, 3 Dennis Verlaan, 4 
Bart van Montvoort, 5 Paul Volge-
ring, 6 Bas Verbree.
Het grootste startveld was er bij de 
40+ groep, waar 24 renners acte de 
presence gaven. Brian Burggraaf 
nam vanaf de start de leiding. Frans 
van Heteren had pech bij het inrij-
den met een lekke band en een ka-
potte schoen, maar wist zich tijdens 
de wedstrijd langzaam maar zeker 
naar voren te rijden. 
40+: 1 Brian Burggraaf, 2 Frans van 
Heteren, 3 Walter Wahle, 4 Wilfred 

Menno van Capel kon soms aan-
pikken bij Bart en moest soms een 
gaatje laten vallen, maar de strijd 
tussen deze jongens was leuk om 
te zien. 
40-: 1 Jeroen Breewel, 2 Bart de 
Veer, 3 Menno van Capel, 4 Dennis 
Moolhuijsen, 5 Joost SpringintVeld, 
6 Kenny Nijssen, 7 Thijs Leijgraaf, 8 
Robin Leijgraaf, 9 Koen de Best, 10 

Jeroen v Pierre, 11 Lars Wiebes, 12 
Sven Wiebes.
De organisatie, Peter Wiebes en 
Berto Blom, maakte deze wedstrijd 
mogelijk. Wim Veenboer had Peter 
geholpen om weer een leuk par-
cours uit te zetten. En ook zonder 
het jurycorps en de Erna bij de in-
schrijftafel was de wedstrijd niet 
mogelijk geweest.

Zeijerveld, 5 Frank Nijsen, 6 Bart 
van Kesteren, 7 Sjon vd Berg, 8 
Maarten de Jong, 9 Paul van de Aar, 
10 Cock Fangmann.
Bij de 40- ging Jeroen Breewel net 
even brutaler van start dan ACC 
winnaar Bart de Veer. Jeroen wist 
zijn voorsprong goed vast te hou-
den en Bart maakte iets teveel fou-
ten om het Jeroen lastig te maken. 

Derde ronde Hartenvrouw
Regio - Op 12 januari werd de eer-
ste zitting van de derde ronde ge-
speeld bij de dames van Harten-
vrouw. 15 Paren in de A en 16 paren 
in de B waardoor weer een stilzit-
ronde was in de A. Die werd weder-
om goed gebruikt om bij te praten of 
biedingen te oefenen bij de gezelli-
ge open haard. De top 3 in de A op 1 
Guus Pielage & Renske Visser 65,97, 
net gepromoveerd naar de A en een 
mooie tweede plaats voor Marja van 
Holst Pellekaan & Sandra Raad-
schelders 64,58, en op drie Elly van 
Nieuwkoop & Jessie Piekaar 63,19. 
Het zit de dames Ploon Roelofsma 
& Marja Slinger (58,63%) en Son-

ja Reeders & Ank Reems (58,04%) 
niet lekker dat ze naar de B zijn ge-
gaan, ze legden met de eerste en 
tweede plaats vandaag de basis 
voor hun terugkeer naar de A. Op 
de derde plaats vinden we het nieu-
we paar Josephine Krugers & Bets 
van de Berg met 56,55%. Dit duo 
lijkt een goede combinatie. Hopelijk 
blijft het zo goed gaan dames. Na 
deze eerste zitting zullen de messen 
weer geslepen worden en start de 
strijd om de hoogste eer. Wilt u ook 
meestrijden? Informeer eens bij on-
ze secretaresse Sandra 0297569910 
of mail voor informatie naar Harten-
vrouw2015@gmail.com

Argon d5 kampioen! Mijdrecht - Door een dipje net 
voor het kerstreces leek het schip 
even van koers. Maar omdat de 
twee inhaalduels die voor janua-
ri nog op de agenda stonden beide 
in een keurige overwinning werden 
omgezet is het team met naam Ar-
gon D5 de najaar kampioen van het 
seizoen 2015-2016. De stoere kerels 
behaalde 33 punten uit de beschik-
bare 39. 

De namen van de spelers die voor 
deze superprestatie tekende zijn: 
Staand v.l.n.r.: Matthijs Bergema, 
Danny Wijtmans, Lucas Neeleman, 
Rutger Langelaar, Daan Kentrop, 
Cas van Nieuwkoop, Tom Storm, Ya-
hyah Bouri, Nicollò Tremante. Zittend 
v.l.n.r.: Sonny Schraal, Niels van der 
Linden, Tim Beijer. Liggend voog-
rond: Ayoub El Bajgouri. Uiterst links 
en rechts op de foto, de coachen-
de vaders Jeroen van Nieuwkoop en 
Roel Langelaar.

Finale libreklasse in de 
Springbok
De Ronde Venen - Uit een deel-
nemersveld van 20 federatiebiljar-
ters kunnen zich slechts 6 finalisten 
plaatsen. De voorronden werden 
verdeeld over 3 locaties hetgeen vo-
rig weekend heeft plaats gevonden.
Enkele jaren terug zijn de 1 en 2 
sterklasse libre samengevoegd, 
sindsdien is de animo hoog. De 
moyennegrens loopt van 0,01 tot en 
met 1,499. Tijdens deze voorronden 
kon je ook direct promoveren wan-
neer je 20% boven die hoogste moy-
ennegrens uitkwam. Toch zijn er 3 
spelers gepromoveerd, te weten Ro-
han Janmaat van Adelhof, Ton Drie-

huis van Dio en Evert Driehuis van 
Cens. Omdat deze 3 spelers bene-
den die 20% konden blijven mogen 
ze aan deze finale deelnemen. De 
andere finalisten zijn: Marcel Ko-
ning en Hans van Rossum van The 
Peanutbar, Bernard Schuurman van 
De Kromme Mijdrecht. Sander Pa-
ter en Willem Holla zijn respectie-
velijk de eerste en tweede reserve. 
De kampioen is voor 1 jaar federa-
tiekampioen 2016 van De Ronde Ve-
nen. Deze finale is op zaterdag 23 
en zondag 24 januari in De Spring-
bok te De Hoef. Aanvang 11.00 uur 
voor beide dagen.

Duo Schuurman-Vrielink 
kampioen in koppeldriebanden
Regio - Het Hans van Eijk kop-
peldriebanden toernooi in gemeen-
schapshuis De Springbok te De 
Hoef is zeer geanimeerd en suc-
cesvol verlopen. Dit toernooi werd 
op vrijdag 15 en zaterdag 16 janu-
ari voor de 8e maal in successie ge-
houden en beide dagen kwamen 12 
koppels aan de start, waarmee het 
toernooi wederom volledig was vol-
geboekt. Er werd op drie tafels ge-
speeld in een poule van vier kop-
pels, waarvan de indeling vooraf 
bij loting werd vastgesteld. De zes 
poulewinnaars plaatsten zich voor 
de kwartfinale, die op zaterdag la-
ter in de middag werd gespeeld. 
Vrijdagavond vochten de koppels 
John van Dam/Hennie van Doorn, 
Paul Schuurman/John Vrielink en 
Hans Brozius/Nico de Boer op tafel 
1 een verbeten strijd uit. Alle kop-
pels behaalden vier wedstrijdpun-
ten, waarbij het onderlinge percen-
tage de doorslag gaf, zodat Paul en 
John zich voor de kwartfinale wis-
ten te kwalificeren. Op tafel 2 had 
het koppel Jos Springintveld/Marco 
van Kessel geen enkele moeite om 
zich via drie overwinningen te plaat-
sen. Ook op tafel 3 was sprake van 

een narrow escape. De combinaties 
Frans van Doorn/Peter Maijenburg 
en Peter Stam/Michel Bak sleepten 
ieder twee overwinningen uit het 
vuur en ook het percentage van de 
behaalde caramboles was exact ge-
lijk. Het onderlinge resultaat moest 
uitkomst bieden en dat viel uit in het 
voordeel van Frans en Peter.

Voorronde
Op zaterdagmorgen werd de voor-
ronde vervolgd met opnieuw een 
close finish op tafel 1. De duo’s 
Wery Koeleman/Plat Voorn en Theo 
Valentijn/Henk Doornekamp hiel-
den elkaar zowel qua wedstrijd-
punten (4) als scoringspercentage 
(93,94%) in evenwicht, zodat we-
derom het onderlinge resultaat be-
slissend was ten faveure van Theo 
en Henk. Op tafel 2 gaven de duo’s 
Bert Loogman/Jacques de Leeuw 
en Harry Koperberg/Tino van Bem-
melen elkaar nauwelijks iets toe. Ie-
der koppel boekte twee overwinnin-
gen, doch het scorepercentage van 
laatstgenoemd koppel was net iets 
beter. De Kwakelse formatie Kees 
van der Meer/Cees Smit was op ta-
fel 3 veruit superieur met twee over-

winningen en een remise, waardoor 
zij onbereikbaar waren voor de rest 
van het veld.

Finalewedstrijden
Aansluitend vonden op zaterdag 
de finalewedstrijden plaats. In de 
kwartfinale kwamen via loting de 
volgende ontmoetingen tot stand: 
Koperberg/Van Bemmelen tegen 
Valentijn/Doornekamp; Schuur-
man/Vrielink tegen Van Doorn/Ma-
ijenburg en Van der Meer/Smit te-
gen Springintveld/Van Kessel. 
Eerstgenoemde koppels hadden 
relatief weinig moeite om zich te 
klasseren voor de halve finale. Het 
duo Van Doorn/Maijenburg maak-
te als beste verliezer eveneens zijn 
opwachting in de halve finale. Het 
lot wees uit dat de sterke forma-
ties Schuurman/Vrielink en Koper-
berg/Van Bemmelen het tegen el-
kaar moesten opnemen. Dit potje 
gaf veel vuurwerk te zien met mooie 
staaltjes techniek en precisie. Het 
talrijke publiek kon hiervan met vol-
le teugen genieten. Uiteindelijk wist 
eerstgenoemd duo het hoogstaan-
de duel in zijn voordeel te beslissen. 
In de andere halve finale moest het 

koppel Van Doorn/Maijenburg uit-
eindelijk het onderspit delven tegen 
hun club- en dorpsgenoten Van der 
Meer/Smit. 

Jammer
Jammer genoeg was de finale ont-
bloot van enige spanning. Het duo 
Kees van der Meer/Cees Smit kon 
zijn goede spel van eerder op de 
dag helaas geen vervolg geven, 
waardoor de geroutineerde Vinke-
veense combinatie Paul Schuur-
man/John Vrielink freewheelend 
de eindoverwinning behaalde. Bij 
de prijsuitreiking waren er herinne-
ringsmedailles voor de twee verlie-
zers in de kwartfinale. De verliezers 
in de halve finale kwamen beiden in 
aanmerking voor de 3e plaats. De 
wisselbeker alsmede de bekers en 
de bloemen werden overhandigd 
door Claudia en Dave van Eijk. Zij 
vervingen hun moeder, die momen-
teel in Kenia verblijft bij de andere 
Van Eijk-telg Sabine en haar gezin. 
Tijdens dit toernooi werd een in-
zamelingsactie gehouden ten be-
hoeve van het door Sabine gerun-
de weeshuis in haar woonplaats Ti-
mau. Deze actie heeft ruim 200 Eu-
ro opgebracht. Hulde aan de gulle 
gevers! Dit koppeldriebanden toer-
nooi werd mede mogelijk gemaakte 
door sponsoring van Dé Biljartma-
kers Portengensebrug, Lutis Venti-
latietechniek Vinkeveen en Kwali-
teitsslagerij Eijk & Veld De Kwakel.

 
14   Nieuwe Meerbode  •  20 januari 2016



Nooit Gedacht
Jeugdschaatsers trainen 
mee met de STG
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdagavonden hebben de oud-
ste kinderen van het jeugdschaat-
sen van IJsclub Nooit Gedacht mee 
gedaan met een training van de 
schaatstrainingsgroep (STG). Op 
deze wijze hebben zij kunnen ‘proe-
ven’ hoe het is om op een hoger ni-
veau te schaatsen. Bij het jeugd-
schaatsen leren de kinderen al-
le beginselen van de schaatstech-
niek, zoals het recht op de schaat-
sen staan, zijwaarts afzetten en de 
schaatshouding. Dit begint voor de 
jongste kinderen op de krabbelbaan. 
De oudere kinderen schaatsen op 
de 400 meterbaan, maar hierbij krij-
gen zij ook nog les op afgezette de-
len van de ijsbaan. Het plezier staat 
bij het jeugdschaatsen voorop. Bij 
de schaatstrainingsgroep wordt het 
schaatsen al een stuk serieuzer ge-
nomen. Er wordt nog steeds gesleu-
teld aan de schaatstechniek, maar 
daarnaast wordt er ook op snelheid 
getraind. Ook is er de mogelijk-
heid om mee te doen aan wedstrij-

den. Zoals gezegd konden de kin-
deren van de hoogste groepen van 
het jeugdschaatsen een keer mee-
doen aan deze training. In totaal 
hadden 16 kinderen, variërend in de 
leeftijd van 9 tot 11 jaar opgegeven. 
Manja Bunschoten was de trainster 
deze avond en zij heeft de nadruk 
gelegd op het diep zitten. Daar-
bij moesten de jeugdige schaatsers 
een aantal keer een 100 meter, een 
200 meter en een 300 meter afleg-
gen. De start- en de bochttechniek 
kwam ook aan de orde. De oefenin-
gen werden de ene keer met de he-
le groep gedaan en de andere keer 
weer in tweetallen of individueel.
Het meetrainen met de schaatstrai-
ningsgroep vond overigens direct 
plaats na het jeugdschaatsen zodat 
er bij elkaar wel meer dan twee uur 
geschaatst is. Na afloop was de war-
me chocolademelk met slagroom 
dan ook meer dan verdiend. Uitein-
delijk keerden allen huiswaarts met 
een mooie medaille als herinnering 
aan een geslaagde avond!

Biljarten de Merel
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi van biljartclub de Merel zijn 
er in het afgelopen weekend meer 
spelers doorgedrongen tot de fina-
le en wel in de c poule Hans Levy, 
Jeroen van Rijn en Gijs v.d.Neut. In 
de b poule speelden Dennis Kraak 
en Coen Stevens zich in de fina-
le.Spelers als Martien Heijman,Ton 
Driehuis,Paul van Rijn en Caty Jan-
sen konden hun draai nog niet vin-
den met al die ballen. Maar er ko-
men nog meer dagen. Er kunnen 

nog pogingen gedaan worden om 
zich in de finales te spelen op de 
volgende dagen; zaterdag 23 januari 
van 14.00 uur tot 18.00 uur, zondag 
24 januari van 14.00 uur tot 17.00 
uur, vrijdag 29 januari van 20.00 uur 
tot 23.00 uur, zaterdag 30 januari 
van 14.00 uur tot 18.00 uur. Waarna 
om plus-minus 19.30 uur de finales 
zullen starten. Daarna is er de prijs-
uitreiking. Dit alles in café de Merel, 
Arkenpark “Mur” 43, Vinkeveen, tel. 
0297-263562

Sterke start 2016 voor 
Dames 3
Vinkeveen - In de eerste weken 
van 2016 gaat de competitie voor 
Atalante Dames 3, gesponsord door 
GT Bunck, weer in volle vaart ver-
der. Helaas zijn 3 belangrijke spelers 
voor een langere tijd geblesseerd en 
is het team daardoor afhankelijk van 
invallers maar de resultaten laten 
zien dat dit gemotiveerde team ge-
woon door kan stomen.
Op 6 januari speelden de dames te-
gen vv Ouderkerk a/d Amstel da-
mes 1 in Ouderkerk. Marion en Ka-
thy van dames 4 waren gelukkig be-
reid het team te helpen omdat door 
de blessures en de afwezigheid van 
Agnes het team maar uit 5 dames 
bestond hun hulp hard nodig was. 
Het eerste damesteam van Ouder-
kerk stond ook in de top 5 van de 
competitie en verwacht werd dan 
ook dat het een leuke maar ook pit-
tige pot zou worden. En dat werd 
het ook. Er werd van beide kanten 
hard geknokt en de dames van Ata-
lante vochten met zijn zevenen om 
er alles uit te halen wat er in zat. 
Het team was alert, de passes wa-
ren goed, de aanvallen liepen goed 
en met een enthousiaste coach Het-
ty en Fenny aan de kant werd alles 
geprobeerd om de tegenstander te 
verslaan. Maar ook de tegenstan-
ders deden alles om het solide spel 
van Atalante dames 3 te doorbre-
ken en dat lukte dan ook. Ze won-
nen uiteindelijk met 3-2 (25-21, 25-
16, 26-24, 13-25, 15-12). Ondanks 
dit verlies, hielden de dames er een 
goed gevoel aan over en afgespro-
ken werd de returnwedstrijd weer 
vol te gaan voor de winst.

Vrijdag 15 januari moest het team, 
gesponsord door GT Bunck, weer 
aantreden, nu tegen Odis D1 
dat een stukje lager op de rang-
lijst staat. Agnes kon ook met de-
ze wedstrijd niet meedoen en met 
3 geblesseerden moest er ook nu 
een beroep worden gedaan op in-
vallers. Met coach Hettie en Fen-
ny en Brenda als supporters op de 
bank en Nancy en weer Marion die 
gelukkig bereid waren om mee te 
doen, stortten de dames zich weer 
supergemotiveerd op de wedstrijd. 
Dit bleek alleen een hele andere te-
genstander dan vv-Ouderkerk a/d 
Amstel. De meiden van Odis deden 
hun uiterste best om het de dames 
van Atalante zo moeilijk mogelijk te 
maken maar Atalante was duidelijk 
een maatje te groot. Nu was het dus 
de kunst niet te verslappen en tot 
het eind vol door te gaan. De eer-
ste 3 sets gingen dan ook met rui-
me cijfers naar Atalante (25-10, 25-
11, 25-14). De concentratie verslap-
te iets, meer services gingen fout 
maar ook Odis ging beter spelen. 
Gelukkig was Atalante op tijd bij de 
les en werd de set toch gewonnen 
met 25-22. Atalante dames 3 staat 
nu op een solide vijfde plek en ho-
pelijk knappen de geblesseerden 
snel weer op. Het eind van de com-
petitie duurt nog wel even en er ko-
men nog leuke wedstrijden aan. Op 
21 januari is de tegenstander SAS 
D1 uit en in Uithoorn, de huidige nr. 
2 van de competitie. Atalante dames 
3 gaat er dan weer alles aan doen 
om er een mooie wedstrijd van te 
maken.

Atalante heren 1 weer 
terug bij af
Vinkeveen - Atalante heren kon de 
eerste winst in het nieuwe jaar geen 
goed vervolg geven. De nederlaag 
tegen kampioenskandidaat US4 was 
ingecalculeerd, maar het verlies te-
gen Zaanstad was teleurstellend. 
Met als gevolg dat Atalante weer 
onderaan de ranglijst bungelt. Elk 
puntje tegen het uit de derde divisie 
gedegradeerde US4 zou meegeno-
men zijn, dat was vooraf de doelstel-
ling. En Atalante kwam daar dicht 
bij, want de thuisploeg speelde een 
goede eerste set, nam een 19-17 en 
23-22 voorsprong maar kon de trek-
ker niet overhalen, 27-29. In de drie 
daaropvolgende sets was het vlam-
metje gedoofd en werd Atalante 
door een sterke tegenstander naar 
een redelijk kansloze 0-4 nederlaag 
gespeeld. Het is een beetje het ver-
haal van dit seizoen. Sterk openen, 
maar dat niveau niet lang kunnen 
vasthouden. De tweede midweek-
se wedstrijd was tegen Zaanstad, de 
koploper van het rechterrijtje op de 
ranglijst. Winst zou aansluiting bete-
kenen. Maar ditmaal begon Atalante 
uitermate slap. Zaanstad startte wel 
scherp, de Vinkeveense heren gela-
ten en zonder enig vertrouwen. Met 
name op de service van de thuis-
ploeg kon Atalante geen grip krij-

gen, 25-17. Maar bij vlagen speelde 
Atalante goed, en dat wisten ze in 
de tweede set ook langer vol te hou-
den. Een vroege voorsprong werd 
niet meer weggegeven en met na-
me de jongelingen Yorick en Rem-
co hadden daar een belangrijke bij-
drage aan. Het zou de omkeer in de 
wedstrijd moeten betekenen, maar 
helaas, de foutenlast in service en 
passing nam weer de overhand en 
de gasten wisten dat niet meer om 
te draaien. Er waren genoeg fraaie 
aanvallen, en sterke verdedigende 
acties, maar die werden te vaak ge-
volgd door slordige missers. Zaan-
stad bleef scherp, had een ster-
ke service en kon de wedstrijd pro-
bleemloos naar zich toetrekken, 25-
15 en 25-17. Omdat de concurrenten 
Prima Donna en Keistad hun wed-
strijden wonnen, staat Atalante weer 
onderaan, en het gat met de mede 
degradatiekandidaten is gegroeid. 
Dat wordt dus een zware dobber de 
komende weken. Vrijdag komt Prima 
Donna naar Vinkeveen, en winst is 
eigenlijk noodzakelijk om nog zicht 
te blijven houden op behoud in de 
promotieklasse. Alle support is dus 
welkom om de heren weer op weg te 
helpen, vrijdagavond 22 januari om 
21.15 uur in De Boei.

Atlantis B1 op titelkoers
Mijdrecht - De door TTC Projecten 
gesponsorde Atlantis B1 moest za-
terdag 16 januari aantreden tegen 
DTS B1 uit Enkhuizen. 
De ploeg uit Mijdrecht had de uit-
wedstrijd tegen DTS verloren, waar-
door Atlantis iets had recht te zet-
ten. Daarbij heeft Atlantis de ambi-
tie om kampioen te worden. Dus het 
was aan Atlantis de taak om dit keer 
te winnen.

Atlantis B1 begon scherp aan de 
wedstrijd. Er werden mooie aanval-
len neergezet en al snel stond het 
2-0 voor de ploeg uit Mijdrecht. De-
ze snelle voorsprong heeft Atlantis 
de hele wedstrijd nooit meer weg-
gegeven. De voorsprong werd zelfs 
uitgebreid naar vier of vijf doelpun-
ten verschil. Uiteindelijk was de 
ruststand 9-5 in het voordeel van 
Atlantis.

Badhoevedorp C1 te sterk 
voor Atlantis C1
Mijdrecht - Zaterdag 16 januari 
speelde het door Mollers Waterwer-
ken gesponsorde team van Atlantis 
C1 tegen Badhoevedorp C1 in Bad-
hoevedorp. Het beloofde een zwa-
re wedstrijd te worden. In de aan-
val begonnen Ruben Gortenmulder, 
Max Nobel, Anouk Mollers en Tes-
sa Verweij; in de verdediging Olav 
Kuppens, Lars van der Sluijs, Jen-
nifer Veenboer en Fay Trompert. 
Met de benodigde informatie van 
de coaches in het achterhoofd, be-
gon de C1 vol goede moed aan de 
eerste helft. Snel kreeg Atlantis C1 
twee vrije ballen tegen, waardoor 
de stand op 2-0 kwam te staan. On-
danks de tips van coaches Joyce en 
Jelle over de snelle acties van Bad-
hoevedorp C1 met hun doorloop-

ballen, lukte het niet om de tegen-
stander bij te benen, waardoor het 
4-0 werd. Atlantis C1 bleef ervoor 
gaan en dat werd beloond met een 
mooi schot van Anouk. Snel daar-
na kwam er voor Badhoevedorp C1 
weer ruimte om te scoren, waardoor 
er met een 5-1 stand de rust in werd 
gegaan. Na de rust kwam Marc de 
Waal in het veld voor Lars van der 
Sluijs. Ondanks de achterstand wil-
de Atlantis C1 laten zien dat zij zich 
niet zomaar gewonnen gaven, maar 
jammer genoeg werd de terugreis 
uiteindelijk met de definitieve eind-
stand van 9-1 aanvaard. Volgende 
week zaterdag 23 januari gaat At-
lantis C1 natuurlijk proberen dit re-
sultaat te verbeteren, om 14:10 uur 
in sporthal De Phoenix in Mijdrecht.

Jumbo Vinkenveen sponsor A1 De Vinken
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
17 januari behaalde De Vinken A1 
een overwinning op laagvlieger Per-
nix A2 uit Leiden. Na een 9-4 rust-
stand kwam de ploeg uit Leiden 
nog sterk terug uit een zeker lij-
kende verslagen positie en maak-
te de einduitslag nog flink draag-
lijker: 11-8. Onder leiding van bei-
de coaches/trainers Joyce van Wijk 
en Kelvin Hoogeboom startten Lot-
te Bouwman, Lilian Prins, aanvoer-
der Dylan Bras en Timo Pronk in 
de aanval. Aan verdedigende zij-

de stonden Shannon Pothuizen, Li-
sa van Diemen en de broers Bart 
en Daan van Eenennaam. De Vin-
ken A1 moet het helaas langdurig 
zonder Menno de Graaff doen. Hij 
kampt met een vervelende kuitbles-
sure, die nogal blijft opspelen. Afge-
lopen weken heeft het team veel ge-
traind op het afmaken van de doel-
pogingen. Deze inspanningen wa-
ren niet aan dovemans oren ge-
richt, want Lotte begon zeer sterk 
met twee afstandsschoten, die de 
gele mand doorboorden: 2-0. IJzer-

sterk zette Lisa haar dame opzij en 
wist zo een doorloopbal te scoren. 
Pernix kreeg veel kansen om iets te-
rug te doen, maar het vizier stond 
niet echt op scherp. Een afstands-
schot van een heer van Pernix was 
hun enige doelpunt in de eerste 
15 minuten. Het door Jumbo Vin-
keveen gesponsorde team zette de 
sterke werklust om in doelpunten. 
Een wegtrekbal van Dylan, een der-
de treffer van Lotte en een kansje 
in de korfzone van Shannon zorgde 
voor een florissante 6-1 voorsprong. 

Succes voor Judoschool 
Blaauw
Wilnis – Voor Judoschool Blaauw 
hebben zondag 17 januari 22 deel-
nemers meegedaan met een judo-
toernooi in Almere en hebben er 3 
deelnemers meegedaan met de dis-
trcitskampioenschappen voor pup-
A. In Almere deden er 22 judoka’s 
van Judoschool Blaauw mee en 
hadden er aan het eind van de dag 
4 een eerste plaats en 8 een twee-
de plaats. Naast een prijs voor de 
eerste en tweede plaats kregen ook 
de overige deelnemers in de pou-
le een prijs voor de derde plaats. 
In een aantal poules was het zeer 
spannend en moest de winnaar op 
judopunten bepaald worden. Voor 
Judoschool Blaauw overkwam dit 
Joep Haarman. Gelukkig had hij 
de meeste judopunten in zijn pou-
le waardoor hij op de eerste plaats 
in zijn poule eindigden. 

Senioren
Ook bij de senioren was Judoschool 
Blaauw vertegenwoordigt. Martijn 
de Jong werd 2e in zijn poule. In de 
partij tegen de kampioen stond hij 
bijna de gehele wedstrijd voor. Door 
een onoplettendheid verloor hij zijn 
partij. 

De volgende deelnemers van Judo-
school Blaauw werden eerste: Am-
ber de Groot, Evi Millenaar, Joep 
Haarman, Luuk Haarman. De vol-
gende deelnemers van Judoschool 
Blaauw werden tweede: Alexandros 
Tsamitros, Dylan Koeleman ,Jus-
tin Geerts, Kyan vd Toorren, Martijn 
de Jong, Romano Vermeulen, Tobi-
as van Bruggen, Verena Ratterman

Pup A
Vorige week bij de rayonkampioen-
schappen hadden Amy Dekkers, 
Kyan van den Toorren en Tijn Haar-
man zich geplaatst voor de district-
kampioenschappen voor Pup-A. Tijn 
Haarman en Kyan van der Toorren 
begonnen beide sterk in de klas-
se tot 24 kg. Kyan wist zijn eerste 
2 wedstrijden achter elkaar te win-
nen. Hierna verloor Kyan en werd 
later uitgeschakeld door de latere 
kampioen. Ook Tijn deed het goed 
en wist zich via de herkansing terug 
te knokken tot een gedeelde der-
de plaats. Amy Dekkers -34kg be-
gon ook sterk door een wedstrijd op 
ippon te winnen. Helaas verloor zij 
daarna twee keer waardoor ze was 
uitgeschakeld.

Pernix promoveerde tweemaal een 
afstandsschot tot een score, maar 
kon de doelpuntenmachine van de 
Vinkenjunioren niet stoppen. Na het 
overpakken van de bal van de ene 
hand naar de andere hand liet Ti-
mo zijn tegenstander de hielen zien: 
7-3. Lilian verzilverde een strafworp 
en door een afstandsschot van Bart 
trok de tussenstand naar 9-3. Nog 
voor rust wist wederom een heer 
van Pernix de korf te vinden 9-4.

Geprezen maar niet doorgezet
Spelers en trainers waren verheugd 
om de goede prestaties van de eer-
ste helft. De A1 kreeg de compli-
menten en had zichtbaar schik in de 
kleedkamer. Er werden aanwijzin-
gen gegeven om het team nog beter 
te laten functioneren en geen on-
nodig balverlies te lijden. Een weg-
trekbal van Lilian bewees dat de lijn 
werd doorgezet 10-4. Helaas zak-
te het team toch door het ijs en wist 
het de verwoede pogingen om tot 
nieuwe scores te komen niet om te 
zetten in een monsterzege. Het spel-
tempo ging naar beneden, de strijd-
lust bleef, maar het was Pernix dat 
zich niet liet kleineren. Via kansjes, 
doorloopballen en afstandsschoten 
kwam de ploeg uit Leiden terug naar 
10-6. Na sterk afvangen van Daan, 
gunde de jongere broer de bal voor 
het afmaken aan de oudere broer 
Bart: 11-6. De wissels Deena Dan-
kelman en Jerom Stokhof zorgden 
niet voor meer doelpunten. Er wer-
den zelfs doelpunten doorgelaten 
door De Vinken om het andere vak 
te laten aanvallen, maar ook deze 
tactiek werkte niet. Pernix wist nog 
wel tweemaal te scoren en zo een 
11-8 eindstand neer te zetten.

Op de foto staand vlnr Ruud(Leider), Bart, Xander, Bart, Jeff, Robbert, Wouter, 
Ben en Rigo(Vlagger) Zittend vlnr René, Jos, Ron, Gunter, Matthijs. Niet op de 
foto met uiteenlopende redenen: Jeroen, Carlos en Erik.

Hertha 2(zondag) is blij 
met OVM-Vinkeveen
Vinkeveren - Het zondag team van 
voetbalvereniging Hertha uit het 
mooie Vinkeveen is apetrots dat 
men nog altijd met OVM-Vinkeveen 
op de borst speelt. Dit seizoen komt 
het zondagse vlaggenschip van de 
Vinkeveense voetbal vereniging uit 
in de sterke 7e klasse. Dat het dit 

seizoen niet zo makkelijk gaat is ei-
genlijk maar bijzaak. De kansen niet 
benutten, buitenspeldoelpunten een 
scheids die niet meeloopt, tja soms 
zit het mee en soms zit het tegen. 
Dit alles neemt niet weg dat Hert-
ha zondag 2 blij is met OVM-Vinke-
veen op de bor. 

Plaatsfouten
Ondanks dat er mooie aanvallen 
werden neergezet, werden er af 
en toe plaatsfouten gemaakt. Deze 
fouten werden ook afgestraft door 
de ploeg uit Enkhuizen. Dus Atlan-
tis B1 werd in de rust er op geat-
tendeerd deze fouten te minimali-
seren. Maar tegelijkertijd moest At-
lantis de mooie aanvallen koesteren 
en opnieuw opzetten in de tweede 
helft. In de tweede helft werden op-
nieuw mooie aanvallen opgezet. De 
fouten werden er echter niet uitge-

haald, er kwamen zelfs een paar bij. 
Hierdoor kon DTS terugkomen naar 
12-10. Toen gaf Atlantis weer gas en 
hebben zij de voorsprong weten uit 
te breiden naar 14-10 wat uiteinde-
lijk de eindstand werd. De coaches 
waren erg trots op de prestatie van 
de ploeg uit Mijdrecht. Er werd ge-
streden, mooie aanvallen neerge-
zet en de ploeg heeft zich weten te 
revancheren. Een mooie prestatie. 
Hierdoor blijft Atlantis op titelkoers 
en zullen zij er alles aan doen om 
deze koers voort te zetten.
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