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

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

www.vderwilt.nl

De Ronde Venen - De mogelij-
ke opheffi ng van Pauw, zoals wet-
houder Goldhoorn (RVB) voorstelt, 
gaat minstens tien miljoen kosten. 
Dit zegt Robert Capel die, in op-
dracht van de Ondernemingsraad 
van Pauw Bedrijven, een onder-
zoek heeft gedaan naar de voortzet-
ting van Pauw. Capel laat niets heel 
van het rapport waar Goldhoorn zijn 
beslissing op heeft gebaseerd, het 
rapport Langedijk. 
“Opheffi ng kost ca 10 miljoen euro, 
de meerderheid van de werkplek-
ken blijft niet behouden en kwali-
teit en expertise van Pauw Bedrijven 
verdwijnt” is een van de conclusies. 
De afgelopen maanden is er veel 
onrust geweest om het besluit van 
Goldhoorn om Pauw te sluiten. In-
woners hebben massaal laten we-
ten dat ze pal achter mensen met 
een beperking staan. De Raad heeft 
via een motie gevraagd om de be-

slissing uit te stellen en opnieuw 
te kijken of opheffen echt de eni-
ge mogelijkheid is. Dit nieuwe rap-
port is heel duidelijk: opheffen is 
het slechtste wat Goldhoorn op dit 
moment kan doen. Het is beter om 
even te wachten en te kijken hoe 
de ontwikkelingen de komende ja-
ren bij andere Sociale Werkvoor-
ziening zijn. In het rapport worden 
de beweringen van Goldhoorn een 
voor een onderuit gehaald. Zo wordt 
Goldhoorns stokpaardje “dat de ge-
meente het zelf allemaal veel be-
ter kan” door Capel als gebakken 
lucht beschreven. “Het regiemodel 
is geen uitvoeringsmodel. Het lijkt 
eerder een fi losofi e die bestuurders 
en beleidsmakers comfort biedt om 
in het eigen gemeentelijke domein 
zelfstandig besluiten te kunnen ne-
men.” Oftewel, het Regiemodel be-
staat alleen in de hoofden van het 
bestuur van Pauw. Dit zou ook ver-

klaren waarom wethouder Gold-
hoorn zich tot nu toe in stilzwijgen 
hult. Hij weet het gewoon niet. 

Vervolg elders in deze krant.

Wethouder Anco Goldhoorn (RVB) 
hult zich nog steeds in stilzwijgen

Opheffen Pauw gaat minstens tien miljoen kosten

Beweringen wethouder Goldhoorn 
een voor een onderuitgehaald

Regio - .Menig weggebruiker zal 
het ongetwijfeld beamen dat het rij-
den op de Ringdijk 2e Bedijking met 
name tijdens donkere perioden in 
combinatie met slecht weer, alles-
behalve een pretje is. Sterker nog, 
het is gevaarlijk! In de avond- en 
nachtelijke uren is de weg niet al-
leen slecht verlicht, maar ook is de 
streepjesbelijning op een meter af-
stand van de berm maar matig of 
slecht zichtbaar. Vanwege asfaltre-
paraties in de weg ontbreekt de be-
lijning soms helemaal. Dat in het 
‘buitengebied’ de verlichting mar-
ginaal is op wegen, is te begrijpen. 
Juist dan is een goed zichtbare belij-
ning op de weg noodzakelijk om vei-

lig het wegtracé te kunnen volgen. 
Aan het begin van de weg – gere-
kend vanaf het Esso benzinestation 
– zijn twee chicanes aangebracht, 
wegversmallingen die de snelheid 
uit het verkeer moeten halen. Het 
is daar tevens een 60 km weg. In 
plaats dat het er veiliger door wordt, 
blijkt soms het omgekeerde het ge-
val want vanwege deze chicanes 
komt het niet zelden tot bijna ern-
stige ongelukken. Er zijn altijd lieden 
die nog even gas geven om sneller 
door de versmallingen te komen dan 
de tegenligger, ook al staan er voor-
rangsregels. De ervaring leert intus-
sen dat tijdens donkere dagen en bij 
slecht weer op deze weg een snel-

heid van 60, hooguit 70 km/u hard 
genoeg is om veilig van A naar B te 
komen! Dat zou voor de hele weg tot 
aan de brug in de Oude Spoorbaan 
bij De Hoef moeten gelden!

Bewegwijzering?
Verder zijn de kruisingen met de 
AC Verhoefweg en de Oosterland-
weg nabij de brug over de Kerk-
vaart slecht of nagenoeg niet ver-
licht. Sterker nog, het is er vaak stik-
donker. Misschien omdat de en-
kele straatlantaarn die er is het 
niet doet?... Levensgevaarlijk voor 
(brom)fi etsers op het vrije naastlig-
gende fi etspad bij afslaand autover-
keer.

De kruising met de Oosterlandweg: overdag goed overzicht maar ‘s nachts stikdonker. 
Ook is er voor autoverkeer geen duidelijke bewegwijzering.

Ringdijk 2e Bedijking ook 
aan een opknapbeurt toe?
Gevaarlijke weg door slechte belijning en donkere kruisingen

Amstelhoek - Begin april start de 
Provincie Utrecht met de aanleg 
van de nieuwe rotonde in de bocht 
van de Ringdijk 2e Bedijking ach-
ter het Esso benzinestation als ver-
bindingspunt tussen de omgelegde 
N201, Mijdrechtse Zuwe (de voor-
malige N201), de Ringdijk rich-
ting De Hoef en de afslag naar Am-
stelhoek. De rechtstreekse verbin-
ding over het weggedeelte dat nu 
nog voor het tankstation langs loopt 
naar de Prinses Irenebrug, zal daar-
mee ook komen te vervallen. De 
meeste woningen die aan de noord-
zijde van de weg staan, hebben dan 
niet meer het doorgaande verkeer 
voor hun deur. De naastliggende 
huidige parallelweg, waar de wo-
ningen aan liggen, wordt ter plaatse 
aan de nieuwe situatie aangepast. 
De aanleg van de nieuwe rotonde 
vormt het sluitstuk van het project 
‘Omlegging N201’ en stond al twee 
jaar op de planning, maar de grond 
moest zich eerst een nog ruim een 
jaar ‘zetten’. Daarvoor dient de grote 
grondwal die langs de weg tussen 
het Fort Amstelhoek en het tanksta-
tion ligt.
Op ons verzoek aan de Provin-
cie hoe het met de planning stond, 
deelde een woordvoerster ons het 
volgende mee: “De voorbelasting 
wordt begin april dit jaar wegge-
haald waarna Stedin een nog aan-
wezige gasleiding gaat ophogen. De 
meeste grond waar straks de werk-
zaamheden plaatsvinden, is van de 

Provincie Utrecht. Zodra het pro-
ject is uitgevoerd wordt dit overge-
dragen aan de gemeente De Ronde 
Venen. Die gaat de rotonde en om-
geving ook beheren en (laten) on-
derhouden. Nadat de voorbereiden-
de werkzaamheden zijn uitgevoerd, 
zal op 1 mei de aanleg van de roton-
de van start gaan en wordt het we-
gennet erop aangesloten. Als alles 
naar wens verloopt wordt de nieuwe 
situatie medio juni opgeleverd en in 
gebruik genomen.” Aldus de woord-
voerster.

De huidige met verkeerslich-
ten beveiligde kruising bij Amstel-
hoek ter hoogte van de Piet Hein-
laan zal dan bij de nieuwe situatie 
ook aangepast moeten worden. Er 
is immers geen doorgaand verkeer 
meer op een dan ongebruikt stuk-
je Mijdrechtse Zuwe vanaf de af-
buiging tot aan de kruising. Het ver-
keer wordt vice versa afgewikkeld 
over een nieuw weggedeelte tussen 
het fort en het benzinestation door 
naar de nieuwe rotonde richting De 
Hoef e.v. Dat geldt ook voor het be-
stemmingsverkeer voor Amstelhoek 
en via de Prinses Irenebrug naar 
Uithoorn centrum. Het is niet duide-
lijk of het Esso benzinestation aan 
de achterkant een eigen aansluiting 
krijgt op de nieuwe rotonde of dat er 
aan de voorzijde nog een ‘oud stuk-
je’ Mijdrechtse Zuwe voor wordt ge-
bruikt. Wij houden u van het vervolg 
op de hoogte.

Aanleg rotonde Amstelhoek 
begin april van start

De Ronde Venen - Burgemees-
ter Maarten Divendal heeft vori-
ge week woensdag een bezoek ge-
bracht aan mevrouw Baks-Olk in 

Vinkeveen. Mevrouw Baks-Olk vier-
de haar 103e verjaardag en is hier-
mee nu de oudste inwoner van de 
gemeente De Ronde Venen. 

Burgemeester bezoekt 
103-jarige Vinkeveense

Met Weight Watchers naar de USA
Mijdrecht - Eind 2016 deed Moni-
que Lampink mee aan een Bring A 
Friend actie van Weight Watchers. 
Zij heeft samen met haar vriendin 
de hoofdprijs gewonnen, een ge-
heel verzorgde reis naar Santa Bar-
bara, Californië! 
Op 8 februari vliegen zij naar The 
States, om daar 5 dagen lang on-
dergedompeld te worden in de we-
reld van Weight Watchers.” Moni-
que is 20 kilo afgevallen met be-
hulp van de Weight Watchers. Zij 
volgt de cursus in Mijdrecht waar 
Anja van der Pol de coach is. Ben 
je benieuwd hoe het eraan toegaat 
op zo’n cursus, kom dan gerust een 
keer kijken. En wil je lid worden 
ben je van harte welkom. De cursus 
wordt gegeven op donderdagavond, 
bij Optisport, Ontspanningsweg 1 in 
Mijdrecht. Het inschrijven en wegen 
begint om 19.00 uur en de cursus 
om 19.30. Kom gerust een keer vrij-
blijvend langs.

Jan van Breukelen luidt de klokken
De Ronde Venen - Jan van Breu-
kelen, oud-wethouder van de ge-
meente De Ronde Venen, luidt op 
zaterdag 21 januari om 13.00 uur 
de klokken van de R.K. Kerk H. Jo-
hannes de Doper in Mijdrecht-Wil-
nis. Zo luidt hij letterlijk de Kerkba-
lans in, een actie om binnen de kerk 
een fi nanciële bijdrage op te halen. 
Dankzij Kerkbalans kunnen kerk-
gemeenschappen functioneren en 
kunnen zij hun maatschappelijke 
functie blijven vervullen. Kerkbalans 
is een landelijke campagne en initi-
atief van de Rooms-Katholieke Kerk, 
de Protestantse Kerk in Nederland 
en de Oudkatholieke Kerk. De kerk 
heeft een onmisbare plek in de sa-
menleving. Voor de een is het een 
plek waar je samenkomt, waar je 

geïnspireerd wordt of vrienden ont-
moet. De kerk verbindt. Voor de an-
der een plek waar je het leven deelt 
en rust vindt. Omdat de kerk geld 
kost, bestaat de actie Kerkbalans. 
De actie loopt van 21januari tot 5 fe-
bruari 2017. Door de klokken te lui-
den, vraagt Jan van Breukelen aan-
dacht voor het belang van de kerk. 
“
Ik luid de klok voor de actie Kerk-
balans omdat ik mij sterk betrok-
ken voel bij het “wel en wee” van de 
kerken in deze huidige tijd.” Kerkba-
lans is een landelijke actie. Op meer 
dan honderd plaatsen door heel 
Nederland klinken tegelijk de kerk 
klokken om samen stil te staan bij 
de positie van de kerk in de maat-
schappij.

Informatie-
bijeenkomst 
vrijeschool-
onderwijs

Regio - De initiatiefgroep voor 
een Basisschool voor Vrije-
schoolonderwijs in de re-
gio Wilnis / Mijdrecht / Uit-
hoorn zoekt samen met Vrije 
School Parcival in Amstelveen 
naar mogelijkheden om, bij 
voldoende belangstelling, in 
het schooljaar 2017-2018 een 
nieuwe vrijeschool in de regio 
te openen. Op zaterdagmiddag 
21 januari is een nieuwe in-
formatie-bijeenkomst over dit 
initiatief gepland in de biblio-
theek van Mijdrecht, dr. J. van 
der Haarlaan 8 in Mijdrecht, 
aanvang: 15.30 uur. Bij deze in-
formatie-middag is niet voor-
zien in een kinderactiviteit of 
-opvang. Maarten Roest Crol-
lius, schoolleider in Haarlem en 
woonachtig in De Ronde Ve-
nen, zal uitleg geven over de 
visie van vrijeschool-onder-
wijs. De vraag: “Waarom zou je 
kiezen voor vrijeschoolonder-
wijs?“ zal centraal staan. Sa-
men met het publiek, in vraag 
en antwoord, komen we deze 
avond tot een mooi beeld van 
wat vrijeschoolonderwijs in-
houdt. Belangstellenden har-
telijk welkom! Aanmelden via 
vrijeschoolgroenehart@gmail.
com. Voor meer informatie: 
vrijeschoolgroenehart.word-
press.com. Op woensdag 11 
januari was er opnieuw een 
succesvolle activiteitenmid-
dag van dit initiatief in de Bi-
bliotheek van Mijdrecht. Kleu-
terjuf Jolanda van Leeuwen 
speelde “De Bokjes Bruze”, 
een klein en fi jn beeldend ver-
haaltje, voor ruim 25 kinderen. 
Hierna werden sneeuwvlok-
jes van wol geregen aan goud-
draad en er was lekkers te eten 
en drinken. Ten slotte werd het 
poppenspelletje nog een keer 
opgevoerd, waarbij de oude-
re kinderen mochten meehel-
pen. Een hele leuke middag, 
die echt een inkijkje gaf in een 
vrijeschool-kleuterklas.



 
02   Nieuwe Meerbode  •  18 januari 2017

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

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

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400. 
Politie, tel: 0900-8844.

SLACHTOFFERHULP
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

STICHTING THUIS STERVEN 
DE RONDE VENEN
Vrijwillige Palliatieve Terminale 
Zorg in de thuissituatie. 7 
dagen per week, 24 uur per dag 
bereikbaar, tel. 06-51451130.

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

DIERENHULP
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-241562. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

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

INFORMATIEF

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

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

sinds 1888

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

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

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

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
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AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

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

Verschijnt woensdag
EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN
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Officiële afsluiting zwerf-
afvalproject Antoniusschool
De Hoef - De afgelopen periode 
heeft groep 7/8 van de Antonius-
school in De Hoef meegedaan aan 
het zwerfafvalproject, een gezamen-
lijk initiatief van gemeente De Ron-
de Venen en het NME centrum. Na 
de aftrap van dit project door middel 
van het ondertekenen van het con-
venant, was het de bedoeling dat de 
kinderen met zijn allen zorg zouden 
dragen voor het door hen geadop-
teerde gedeelte van De Hoef. En zo 
gezegd, zo gedaan!
De kinderen hebben al die weken 
lang hard gewerkt om een gedeel-
te van de Merelslag en het terrein 
voor de kerk schoon te houden. Ge-
wapend met vuilniszakken, ‘prik-
stokken’ en hesjes zijn zij meerdere 
malen (ook in hun vrije tijd) door de 
straten gegaan op zoek naar zwerf-
afval. De buit werd daarna afge-
wogen en er werd nabesproken in 
de klas hoe het opruimen was ver-

lopen en wat de kinderen allemaal 
was opgevallen bij hun strijd tegen 
het zwerfafval. Rond de jaarwisse-
ling hebben de kinderen vooral veel 
vuurwerkafval gevonden en opge-
ruimd. 
Op 10 januari was het alweer zo-
ver: het einde van het project was 
aangebroken. Connie van het NME 
centrum en Henk van gemeen-
te De Ronde Venen kwamen in de 
klas voor een officiële afsluiting van 
het project. Maar, zij namen ook wat 
mee: de cheque van wel 100,00 die 
de klas had verdiend met alle in-
spanningen!
Yannick, die ook zijn handtekening 
had gezet bij de start, was de aan-
gewezen persoon om de cheque 
onder luid applaus in ontvangst te 
nemen.
Hopelijk hebben de kinderen een 
goede stap gezet in een blijvend 
schone omgeving van de school!

Lezing Nachtwacht en 
Schuttersstukken
De Ronde Venen - Maandag 23 ja-
nuari organiseert NVVH-Vrouwen-
netwerk afdeling De Ronde Venen 
een lezing om 10 uur in Willisstee, 
Wilnis “Nachtwacht en Schutters-
stukken in het algemeen”, door de 
heer Jean van Tongeren, Amster-
damse schuttersstukken in de 16de 
en de 17de eeuw. Iedereen kent wel 
het schuttersstuk van Rembrandt 
van Rijn: De compagnie van kapi-
tein Frans Banning Cocq en luite-
nant Willem van Ruytenburg, be-
ter bekend (sinds 1796/7)  als de 
Nachtwacht uit 1642. Aan de hand 
van eerdere schutterstukken, (het 
oudst gedateerde schilderij dateert 
uit 1529), zullen wij de ontwikkeling 
van deze alleen maar in Nederland 

voorkomende portretkunst, volgen 
tot de Vrede van Munster 1648.
Schilders zoals Dirck Jacobsz, Cor-
nelis Anthonisz, Nicolaes Pickenoy, 
Bartholomeus van der Helst, Frans 
Hals en uiteraard Rembrandt zullen 
aan bod komen en zo zullen wij zien 
dat de keurig op een lijn geplaats-
te schutters, zich ontwikkelde tot 
schutterstukken van Frans Hals en 
de volop in beweging zijnde perso-
nages bij Rembrandt. 
Natuurlijk zal ook de “algemene” 
geschiedenis van de Doelen, zoals 
de handboog, de voetboog en de 
kolveniers (kloveniers)  in Amster-
dam worden behandeld.
Introducés zijn welkom, zij betalen 
2,50.

Website Alkwin Kollege 
functioneert goed
Uithoorn - De eerste uitgave van 
deze krant op 4 januari bevatte de 
School-en Cursusbijlage 2017/2018. 
In een van de artikelen over het 
Alkwin Kollege was vermeld dat de 
redactie van deze krant via inter-
net wat meer gegevens over deze 
school had willen inwinnen. Soms 
wordt daarbij gebruik gemaakt van 
‘googlen’ waarbij – in dit geval - een 
breed aanbod aan informatieregels 
over de school onder die naam op 
het scherm verschijnt. Daarbij ook 
de website alkwin.mwp.nl. Die werd 
door ons gebruikt. De homepage 
kwam wel door, maar voor een an-
der deel van de informatie moest 
een gebruikersnaam en wacht-
woord worden ingevuld. Dat lukte 
de redactie niet; iets wat ook in het 
artikel werd vermeld. Na de kerst-

vakantie nam Mary Lebesque van 
het schoolsecretariaat contact met 
ons op hoe dat nu wel kon. Want de 
website van de school was en is vol-
ledig toegankelijk. Al snel kwam de 
aap uit de mouw: de juiste website 
luidt gewoon www.alkwin.nl en die 
geeft geen problemen. Wie wil in-
loggen kan dat ook doen. Omdat de 
artikelen midden in de kerstvakan-
tie zijn geschreven en de school ge-
sloten was, kon er door de krant ook 
geen contact worden opgenomen. 
Wij hebben het secretariaat beloofd 
hieraan nog even aandacht te zul-
len schenken met deze rectificatie. 
Wie dus meer over het Alkwin Koll-
ge wil weten via internet, kies dan 
de goede website en niet die welke 
via Google wordt aangegeven. On-
ze excuses!

Computerles, het kan nog net
Regio - SeniorWeb DRV in de bi-
bliotheek in Mijdrecht. Windows 10: 
Acht lessen te beginnen op 23 ja-
nuari en 22 maart. Bestandsbeheer 
met de Windows verkenner: Vier 
lessen te beginnen 25 januari en 23 
maart. Internetbankieren: Een les op 
24 februari en 28 april.
SeniorWeb DRV in het Buurtnest in 
Uithoorn.

Windows 10: Acht lessen te begin-
nen 31 januari en 20 maart
Alle lessen in Mijdrecht zijn van 
10.00 tot 12.00 uur Alle lessen in 
Uithoorn zijn van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor informatie en aanmelden 0297-
282938 of 06 5345 4196 of een mail-
tje naar seniorwebdrv@gmail.com. 
Voor meer info: www.seniorweb- 
derondevenen.nl

“Shiatsu geeft mij rust 
van binnen”
Regio - Na enkele zware aandoe-
ningen kon Leny Bark alleen nog 
uitgeblust op de bank liggen. De 
vermoeidheid ging maar niet over. 
Tot ze iets geheel nieuws probeerde: 
shiatsu. Nu maakt Leny weer wan-
deltochten met haar hond.
Twee hartinfarcten, stents in haar li-
chaam, een jaar heftige pijn en uit-
eindelijk een galsteenoperatie. Leny 
Bark (60) heeft het flink voor de kie-
zen gehad. En daarna was ze con-
stant extreem moe. “Ik had nergens 
meer energie voor. En ik was doods-
bang dat ik weer iets ernstigs man-
keerde. Ik kreeg angstaanvallen en 
moest angstremmers gaan slikken. 
Bovenop de cholesterolpillen die ik 
al had.”
Leny zat in een neerwaartse spiraal 
en wist niet hoe ze daar uit moest 
komen. Tot ze in de krant een inter-
view las met Petra van der Knaap, 
die zich in Aalsmeer had gevestigd 
met haar San Bao Praktijk voor shi-
atsu massagetherapie. “Ik had nog 
nooit van shiatsu gehoord. Maar ik 
dacht: laat ik dat maar eens probe-
ren.” Niet veel later lag ze op de mat 
waar de therapeute haar klanten 
behandelt. Een bijzondere ervaring. 
“Ze legde iets warms op de littekens 
van mijn operaties. Daarna drukte 
ze zachtjes met haar duimen op ver-
schillende plekken op mijn lichaam. 
Tussendoor luisterde ze steeds naar 
mijn polsslag. Het was heel ont-
spannend.”

Shiatsu is een oosterse behandel-
wijze om mensen van gezondheids-
klachten af te helpen. Een klacht – 
zoals pijn of vermoeidheid - bete-
kent in deze leer, dat er een blokka-
de zit in de energiebanen (‘meridia-
nen’) in het lichaam. Die blokkade 
(zeg maar: de oorzaak) zit niet altijd 
op de plek waar iemand de klacht 
ervaart. Neem bijvoorbeeld hoofd-
pijn. Dat kan ontstaan door een klap 
op je hoofd. Maar ook omdat je je 
schouders te veel aanspant. Of je 
bovenbenen. De shiatsutherapeut 
spoort de blokkades op en laat de 
lichaamsenergie weer stromen, zo-
dat de klacht verdwijnt.

“Het geeft mij rust van binnen”, zegt 
Leny. “Ik was heel druk. Als ik bij Pe-
tra geweest ben, voel ik me heerlijk. 
De pijn in mijn armen en benen is 
niet helemaal weg, dat komt door de 
cholesterolmedicijnen. Die zijn hef-
tig voor je spieren. Maar ik heb mijn 
energie terug. In elk geval voldoen-
de om de dingen te doen die ik leuk 
vind. Ik kan weer fietsen en zwem-
men. Ik loop weer met de hond. Al-
les wat ik zo lang heb moeten mis-
sen.” Ze hoeft geen angstremmers 
meer te slikken, en angstaanvallen 
heeft ze niet meer. Maar aan stop-
pen met shiatsu denkt ze voorlo-
pig niet. “Het doet mij lichamelijk 
en geestelijk zoveel goed, ik ga er 
lekker mee door.” Voor meer info zie 
advertentie elders in dit blad

Zing mee in het 
Turfschipperscafé
De Ronde Venen - Wilde je ook zo 
graag eens mee zingen tijdens een 
optreden van Shanty en zeemans-
koor de Turfschippers. En, hoe was 
de tekst ook al weer van dat ene 
zeemansliedje van vroeger. Wat toen 
niet mogelijk was wordt nu werke-
lijkheid. Let op! Op zondag 29 janu-
ari is er voor het eerst in de Ron-
de Venen een groot meezing fes-
tijn voor jong en oud. Op deze dag 
verzorgt het muzikale begeleidings-
combo van de Turfschippers een 
middag vol herkenning en de muzi-
kale nieuwtjes van het zeemanslied.
In een tot café ingerichte zaal in de 
Boei in Vinkeveen, met zowel zit- 
als staanplaatsen, worden de tek-
sten van de te zingen liederen op 
enkele schermen geprojecteerd. 
Alles wordt eraan gedaan om tot 
een soort van ‘zeewaardige’ volks-
zang te komen. Er gaat een muzi-
kale wereld van oude en nieuwe 
shanty en zeemansliederen voor je 

open. En belangrijk; laat je voor-
al niet weerhouden om je stem ook 
eens te laten horen. En wie weet is 
er zelfs een dansje mogelijk. Be-
halve organisator Shanty &zee-
manskoor de Turfschippers zijn ver-
der ook uitgenodigd leden van een 
tiental shanty en zeemanskoren uit 
de regio w.o. Shantykoor “Krakend 
Tuig”- Breukelen…Shantykoor “De 
Vechtse Parlevinkers”- Maarsen… 
Zeemanskoor “Ahoy”- Abcoude…
”Koor Bravour”- Woerden…Shan-
tykoor “de Brulboeien”- Aalsmeer…
”Ankeveens Havenloos Mannen-
koor”…Shantykoor “Windstilte”- de 
Meern… Shantykoor “de IJsselzan-
gers”- Montfoort…Shantykoor “de 
Marconisten”- Leimuiden…
Visvrouwenkoor “Haring met Ui-
en”- Uithoorn. Het Turfschippersca-
fé is zondag 29 januari geopend van 
14.00 tot 17.00 uur. Toegang is gratis.
Kijk ook op de website www.deturf-
schippers.nl Komt je ook?

‘Verhalenkamer Mariaoord’
De Ronde Venen - De ‘Verhalen-
kamer Mariaoord’ is op zoek naar 
vertellers. De Verhalenkamers, die 
de komende tijd worden gehouden 
op/bij diverse historische locaties 
in De Ronde Venen, zijn een pro-
ject van de Stichting ‘Verhalen ho-
ren overal’. Wij zijn op zoek naar ver-
tellers die in de periode na de oor-
log tot ca 1980 in Mariaoord in Vin-
keveen hebben gewerkt of er zeer 
nauw bij betrokken zijn geweest als 
vrijwilliger, pastoraal verzorgende, 
arts etc. Wij hebben belangstelling 
voor hun verhalen: hoe het was, hoe 
het ging in Mariaoord, de verzor-
ging, de verpleging, de keuken, de 
facilitaire dienst, de zondagse vie-

ringen, al het wel en wee rondom en 
in dat markante gebouw aan de He-
renweg in Vinkeveen tijdens boven-
genoemde periode.
Deze verhalen willen we graag op 
een professionele wijze vastleggen 
in beeld en/of geluid. Ze zijn van 
grote waarde. Met de generaties die 
voorbij gaan, gaan ook de verhalen 
verloren als we ze niet op een of an-
dere manier bewaren. 
Als u uw verhalen over Mariaoord 
met ons wilt delen of als u iemand 
kent die dat graag zou willen, kunt 
u contact opnemen met Elza Vis van 
Binnenste-Buitenverhalen. Tel. 06 
23150498 of elza@binnenste-bui-
tenverhalen.nl

Petitie voor behoud PAUW 
Bedrijven groot succes!
De Ronde Venen - De petitie voor 
het behoud van de sociale werk-
voorziening PAUW Bedrijven is een 
groot succes. Online kwamen de af-
gelopen anderhalve maand 1923 
ondertekeningen binnen en op pa-
pier maar liefst 2731. Daarmee komt 
het totale aantal ondertekeningen 
uit op 4654! 
De petitie ‘PAUW Bedrijven moet 
blijven’ is door de fractie van PvdA-
GroenLinks-LokaalSociaal in De 
Ronde Venen gestart op 4 decem-
ber vorig jaar toen bleek dat de col-
leges van vier van de zes gemeen-
ten die eigenaar zijn van PAUW Be-
drijven de sociale werkvoorziening 
op wilde heffen. De petitie roept de 
zes gemeenten op om de sluiting te 
voorkomen en samen met PAUW 
Bedrijven op zoek te gaan naar een 
duurzame oplossing. De petitie kan 
nog tot 1 februari worden onderte-
kend op pauwbedrijvenmoetblijven.
petities.nl. 
Raadslid Pieter Kroon: “Het is ge-
weldig om te zien dat zoveel men-
sen met ons vinden dat PAUW Be-
drijven moet blijven bestaan en dat 
er een duurzame oplossing moet 
komen. Het aantal ondertekenin-
gen heeft al onze stoutste verwach-
tingen overtroffen! Het is een glas-
helder en niet te negeren signaal 
richting de colleges en raden van de 
zes gemeenten die eigenaar zijn van 
PAUW Bedrijven.”

Duurzame oplossing dichterbij
De duurzame oplossing waar de pe-
titie toe oproept is inmiddels een 
stuk dichterbij doordat er een se-
cond opinion is gekomen op het 
rapport Langedijk op basis waar-
van een meerderheid van de colle-
ges besloot om PAUW Bedrijven op 
te heffen. Uit deze second opinion 
van organisatieadviseur Robert Ca-
pel blijkt dat de keuze van vier van 
de zes colleges voor het opheffen 
van PAUW Bedrijven een te voor-
barige beslissing was. De onder-
zoeker concludeert dat alternatie-
ven niet goed zijn onderzocht en het 
opheffen van PAUW Bedrijven daar-
door als enige conclusie naar voren 
kwam. Dit terwijl er wel degelijk be-
tere alternatieven zijn met behoud 
van PAUW Bedrijven. 

Uit het rapport blijkt verder dat in 
het land in minder dan 5% van de 
gevallen wordt besloten tot het op-
heffen van een sociale werkvoorzie-
ning en dan gaat het zonder uitzon-
dering om sociale werkvoorzienin-
gen die flink verlies draaien en dat 
is bij PAUW Bedrijven niet het geval. 
De onderzoeker adviseert dan ook 
om in te zetten op een variant met 
behoud van PAUW Bedrijven. Daar-
mee blijft de expertise van PAUW 
het beste behouden, is het behoud 
van werkplekken beter te garande-
ren en worden liquidatiekosten van 
naar schatting 10 miljoen euro voor-
komen. 

Schriftelijke vragen 
De Ronde Venen
In De Ronde Venen is het nog 
steeds een raadsel waarom wet-
houder Goldhoorn de PAUW Bedrij-
ven op wil heffen. Schriftelijke vra-
gen die de fractie van PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal hierover stel-
de op 17 november vorig jaar zijn 
tot groot ongenoegen van de fractie 
nog steeds niet beantwoord. 
“Als de wethouder meer dan twee 
maanden nodig heeft om een ant-
woord te bedenken op simpele vra-
gen als waarom hij heeft gekozen 
voor het opheffen van PAUW Bedrij-
ven geeft dat toch te denken. Als het 
college niet tot inkeer komt, dan zal 
de raad de koers bij moeten sturen. 
Aan ons zal het in ieder geval niet 
liggen,” aldus raadslid Pieter Kroon. 
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Mergfield “Winkelnaam” Kaas en Zo onderscheiden als 

‘Gecertificeerde Foodspecialiteitenwinkel
Regio - Aan Mergfield “Winkel-
naam” Kaas en Zo van Mergfield 
contactpersoon de heer Melenhorst 
is maandag jl. het certificaat uitge-
reikt. “Wij hebben bewezen dat wij 
aan meer dan 100 kwaliteitseisen 
voldoen die gesteld worden door 
de Stichting Kaas- en Delicatessen-
winkels Nederland. 

Daar zijn wij bijzonder trots op”, al-
dus Stein Melenhorst. De Stichting 
Kaas- en Delicatessenwinkels Ne-
derland (KDWN) is een initiatief 
van het Vakcentrum Kaas & Delica-
tessen, de brancheorganisatie voor 
zelfstandige detaillisten in de secto-
ren food en fast moving consumer 
goods. Met het opstellen van een 

transparante self-audit checklist 
stelt KDWN ondernemers in staat 
om de kwaliteit van de bedrijfsvoe-
ring te verbeteren. Op het moment 
dat de ondernemer aan de gestel-
de eisen voldoet, kan hij zich aan-
melden om in aanmerking te komen 
voor het certificaat. De door de on-
dernemer ingevulde lijst wordt door 

een onafhankelijke controleur in de 
winkel gecheckt. Pas na goedkeu-
ring door de controleur wordt over-
gegaan tot certificering. Nederland 
telt ongeveer 900 foodspeciaalza-
ken (kaas-, noten-, en delicatessen-
winkels), die zich met hun assorti-
ment en kwaliteit richten op de con-
sument die bewust inkoopt. “Met 
de breedte en de diepte van het as-
sortiment, deskundig en betrokken 
personeel, productkwaliteit en goe-
de kennis onderscheiden wij ons als 
foodspeciaalzaak van andere aan-
bieders. Dit betekent wel dat wij ons 
moeten blijven scholen en verbete-
ren om de consument op de juiste 
manier te blijven helpen bij de aan-
koop”, aldus de Mergfield contact-
persoon heer Melenhorst. Met het 
certificaat bewijst de ondernemer te 
voldoen aan de eisen die een con-
sument mag stellen aan een food-
specialiteitenwinkel op het gebied 
van hygiëne, inrichting, wettelij-
ke normen, productkennis, assor-
timent, klantvriendelijkheid en uit-
straling. 

“Met dit certificaat toon ik aan alle 
vakmanschap in huis te hebben en 
dat ik samen met de medewerkers 
ons continu inspan om klanten op 
de juiste manier te inspireren en ad-
viseren. We zijn trots en plakken de 
sticker met het kroontje nu direct op 
de winkeldeur!, aldus Stein”

Opheffen Pauw gaat minstens tien miljoen kosten

Beweringen wethouder Goldhoorn 
een voor een onderuitgehaald
Vervolg van de voorpagina.

Het rapport beschrijft drie manieren 
waarop Pauw Bedrijven in de toe-
komst kan gaan werken, maar waar-
schuwt ook voor overhaaste beslis-
singen. Dat is heel begrijpelijk om-
dat volgens Capel “maar 1 op de drie 
mensen zijn werk kan houden als de 
opheffing door gaat. Ruim 300 men-
sen komen op straat te staan.” Dit 
zijn juist de mensen die de meeste 
begeleiding nodig hebben om mee 
te kunnen doen in de samenleving. 
De meest kwetsbare groep wordt 
de dupe van dit wanbeleid van wet-
houder Goldhoorn.Het rapport be-
schrijft in vier stappen hoe nu ver-
der te gaan. De eerste stap is “Be-
noem het gewenste niveau van on-
dersteuning voor de brede doel-
groep.” Dus, welke mensen met wel-
ke afstand tot de arbeidsmarkt wil 
je aan het werk helpen. Het is op-
vallend dat dit de eerste stap is. Je 
zou ervan uit mogen gaan dat dit al 
gebeurd was omdat dit ook de ba-
sis zou moeten zijn voor het rap-
port Langedijk. Het feit dat dit nog 
niet gebeurd is, geeft aan hoe wan-
kel het besluit van Goldhoorn is ge-
weest. Tegelijkertijd klopt het met 
de uitspraken van Goldhoorn dat hij 
alleen wil investeren in mensen die 
makkelijk aan een baan komen. De 
conclusies van het rapport Capel la-
ten geen spaan heel van het eerder 
‘onderzoek’. Tegelijkertijd spreekt uit 
het rapport Capel een groot vertrou-
wen dat iedereen kan werken. Ho-
pelijk leest Goldhoorn het rapport 
ook goed en steekt hij niet opnieuw 
zijn kop in het zand. Dan kunnen de 
mensen van Pauw bedrijven einde-
lijk rustig slapen.

Zorgen
Het rapport is maandag jl door de 
Ondernemingsraad met alle raads-
leden van de zes gemeenten be-
sproken. Er waren zo’n 130 belang-
stellenden aanwezig, waarvan uit 
de Ronde Venen als afgevaardig-
de van het college wethouder An-
co Goldhoorn en er waren raadsle-

den van de fracties CDA, D66, SGP/
CU en de PvdA-GL-Lokaal Sociaal. 
`Het doel van deze avond was om 
de raadsleden van de diverse ge-
meenten te informeren over de al-
ternatieven die er zijn voor PAUW 
bedrijven, zoals beschreven in het 
door Robert Capel opgestelde se-
cond opinion rapport. De bijeen-
komst werd geopend door Erik Jas 
van de OR van PAUW Bedrijven. Hij 
gaf een toelichting waarom m en 
tot deze bijeenkomst waren geko-
men. De OR van PAUW gaf vervol-
gens de resultaten van een enquê-
te die gehouden is onder de mede-
werkers (zowel medewerkers vanuit 
de doelgroep als begeleidende me-
dewerkers van PAUW). Uit de en-
quête bleek de volgende zaken: Er 
was een respons van 50% op de en-
quête (290 werknemers) Vervolgens 
is gevraagd hoeveel van de mede-
werkers het bericht over het ophef-
fen van de PAUW Bedrijven begre-
pen hebben. Dit bleek 77,5% te zijn 
geweest. 60% van de medewerkers 
heeft aangegeven zich boos te voe-
len. Voor het onderdeel schoonmaak 
was dit 39%. De verklaring voor dit 
lagere percentage bij schoonmaak 
werd gezocht in de beloftes die ge-
daan zijn aan deze medewerkers 
over het behoud van werk. 72% van 
de medewerkers geeft aan zich zor-
gen te maken. 

Hoge opbrengst: 
Vervolgens sprak Jan-Jaap de Haan 
van Cedris, Cedris is de landelij-
ke vereniging voor sociale werkge-
legenheid en re-integratie. Hij gaf 
aan Jan-Jaap geeft aan dat er in 
de PAUW gemeenten relatief wei-
nig mensen in de wsw zitten per 
1000 inwoners. Namelijk 2,5% ver-
sus 5,8% landelijk. Daarnaast wer-
ken er weinig mensen binnen en is 
er sprake van een hoog percentage 
individuele detacheringen. PAUW 
weet daarnaast een hoge opbrengst 
te realiseren bij werken op de loca-
tie en ook een hoge opbrengst uit 
de markt (62% vs 48% gemiddeld). 
PAUW heeft ervaring maar veel ver-

schillende doelgroepen en een ster-
ke marktoriëntatie en is als bedrijf 
eigenlijk al goed voorbereid de par-
ticipatiewet. PAUW heeft ook een 
indrukwekkend aanbod aan dien-
sten, aldus Jan-Jaap: Hij gaf ook 
nog een uitgebreide uitleg over de 
Participatiewet: “ De gemeente is 
met de komst van de participatiewet 
verantwoordelijk geworden voor 
de hele doelgroep. Dus niet alleen 
voor de oude wsw’ers en oude wa-
jongers, maar ook voor de mensen 
die voorheen de indicatie wsw of 
wajong gekregen zouden hebben. 
Maar uiteraard ook voor de men-
sen die nu in de bijstand zitten. Lan-
delijk is afgesproken dat er 125.000 
garantiebanen gerealiseerd moe-
ten worden (vergelijkbaar met ge-
detacheerde wsw’ers nu) en 30.000 
beschutte werkplekken (wat nu in-
terne wsw bij PAUW is) Uit onder-
zoek blijkt dat in de groep bijstands-
gerechtigden zo’n 50% enige vorm 
van arbeidsbeperking heeft. Hier 
gaat het bijvoorbeeld ook om be-
perkingen als dyslexie en analfa-
betisme. Dit maakt dat in totaal een 
miljoen mensen zijn die een vergro-
te afstand tot de arbeidsmarkt heb-
ben. Bij de decentralisatie en komst 
van de participatiewet kwam ook 
een bezuiniging mee. Dat betekent 
dat het tekort per wsw’er op zal lo-
pen van 500 euro naar 3000 euro in 
2020. Dit ligt niet aan PAUW Bedrij-
ven, maar is een landelijke trend. Dit 
maakt dat business as usual geen 
oplossing is. Dat is een sterfhuis-
model en is ongewenst”, aldus Jan-
Jaap

Mogelijkheden
Vervolgens gaf Robert Capel (orga-
nisatieadviseur) een toelichting op 
de second opinion: “ “Toen ik op in-
ternet zocht naar hoe bij PAUW Be-
drijven te komen zag ik de tekst ‘Bij 
aankomst is PAUW Bedrijven waar-
schijnlijk gesloten’ staan. Zover is 
het volgens hem nog niet. Er zijn al-
ternatieven voor PAUW Bedrijven. 
Toen de OR mij benaderde kwamen 
ze betrokken en realistisch op mij 

over. Ze begrepen dat er iets moest 
veranderen. De opdracht was een 
onafhankelijke second opinion. Ook 
als dat een resultaat heeft dat niet 
past in hetgeen de OR graag zou 
willen”. De uitleg die Robert maan-
dagavond gaf valt in twee delen uit-
een. Een reactie op het rapport Lan-
gedijk en de alternatieven. 
 Reactie op het rapport Langedijk:
Het rapport biedt onvoldoende ba-
sis voor besluitvorming, De op-
zet is te eenzijdig en de modellen 
zijn ongelijkwaardig aan elkaar en 
dus niet te vergelijken. Als er al-
leen wordt gekeken naar de huidige 
wsw medewerkers ben je snel klaar 
en is het opheffen van PAUW Be-
drijven de enige optie. Er zijn echter 
wel toekomstbestendige alternatie-
ven als gekeken wordt naar de vol-
ledige doelgroep, dus ook de nieu-
we instroom. Het regiemodel waar 
door vier van de zes colleges voor is 
gekozen is geen uitvoeringsmodel. 
Nergens staat beschreven hoe het 
precies uit moet werken. Het regie-
model is dan ook een filosofie om 
bestuurders en beleidsmedewer-
kers comfort te bieden. Zeg alleen 
wat je niet wil, en niet wat je wel 
wil. Capel heeft het rapport ook aan 
collega’s voorgelegd en één colle-
ga zei over het regiemodel het vol-
gende: “Het regiemodel is een goed 
model om bestuurlijke onenighe-
den onder het tapijt te vegen.” Ver-
der worden er in het rapport een 
aantal ‘trucs’ uitgehaald. Zo zou-
den medewerkers die nu beschut 
werken meer gedetacheerd kunnen 
worden in bijvoorbeeld de schoon-
maak en het groen. PAUW probeert 
dit al jaren, dus dat lijkt een erg 
sterke overschatting. Verder zitten 
er nog meer van dat soort trucs in. 
Het opheffen van PAUW Bedrijven 
gaat in totaal zo’n 10 miljoen eu-
ro kosten. Dit terwijl het verschil in 
bedrijfsresultaat er na opheffing ei-
genlijk niet is. Is dat het dan waard? 
Het zelf uitvoering is in ieder geval 
niet goedkoper. Het zou wel kun-
nen dat het voor sommige werk-
soorten, voornamelijk schoonmaak, 
interessant zou kunnen zijn om dat 
elders uit te laten voeren. Maar ver-
der is er met het zelf uitvoeren wei-
nig winst te behalen. Met een be-
sluit tot opheffen wordt ook direct 
het besluit tot ontmanteling en li-
quidatie genomen. Er is dan ook 
geen anderhalf jaar de tijd om al-
les even rustig uit te gaan zoeken. 
Het streven is werkplekken bij ont-
manteling zoveel mogelijk te be-
houden. De onderzoeker stelt dat 
tenminste 2/3 van de werkplekken 
verloren zal gaan. Op termijn kun-
nen deze mogelijk weer elders ge-
realiseerd worden via alternatieven, 
maar een groot deel van de plekken 
waar mensen nu werken zullen ver-
loren gaan.
De kwaliteit en expertise zit in de 
hele organisatie. Bij opheffing zal je 
80% van de medewerkers verliezen. 
De expertise en kwaliteit van PAUW 
Bedrijven zal dan ook grotendeels 
verdwijnen. 

Alternatieven 
De eerste vraag die je moet stellen 
is: Wat heb je nodig voor de uitvoe-
ring van de participatiewet? Vervol-
gens moet je je afvragen of de so-
ciale werkvoorziening, PAUW Be-
drijven, dit heeft. Als het antwoord 
daarop nee is, dan is de enige lo-
gische keuze om de sociale werk-
voorziening te ontmantelen.Is het 
antwoord daarop ja, of tenminste 

ten dele, dan moet je kiezen voor 
samenwerken/transformeren. De 
onderzoeker concludeert dat dit het 
geval is bij PAUW Bedrijven. De on-
derzoeker geeft aan dat er dan drie 
mogelijkheden zijn: Een sociaal de-
tacheringsbedrijf, Een Sociaal werk-
bedrijf (ook wel leer-werkbedrijf), 
Mogelijkheid met verbijzondering 
via sociale onderneming, Een inte-
grale uitvoeringsorganisatie of de 
mogelijkheid met verbijzondering 
via sociaal werkbedrijf. Het pleidooi 
van de onderzoeker is dan ook om 
dat pad verder te verkennen. 

Nieuw voorstel 
Wethouder Marijke van Beukering 
van IJsselstein is voorzitter van het 
bestuur van de gemeenschappelij-

ke regeling PAUW Bedrijven gaf na-
mens het bestuur de volgende re-
actie:. “Het besluit tot opheffing 
van PAUW Bedrijven nu te vroeg 
is. Eerst moeten de modellen ver-
der uitgewerkt worden en input van 
de OR en anderen daarin meegeno-
men worden.
Er zal dan ook een gewijzigd raads-
voorstel komen waarin geen toe-
stemming meer wordt gevraagd tot 
opheffing”. Waar het voorstel wel 
om zal vragen werd maandagavond 
niet duidelijk. Het lijkt erop dat men 
de huidige koers wil aanhouden, 
maar dan zonder het besluit om 
PAUW Bedrijven op te heffen. Maar 
helemaal duidelijk werd dit niet. Het 
zal de komende maand duidelijker 
moeten gaan worden.

Mijdrecht - Langs deze weg wil-
len de bewoners van Veenstaete, 
De Baat en haar Vrijwilligers Ge-
orge Remug en Joop v.d. Horn be-
danken voor het gratis repareren 
van 25 Rollators. Het is een prach-

tig streven van De Baat en de Rolla-
tors monteurs die op vrijwillige basis 
de rollators gratis in  Veenstaete re-
pareren. Zij doen dit 2x per jaar. De 
bewoners en bestuur van Veenstae-
te zijn er erg dankbaar voor.

De Ronde Venen - Zaterdag 21 sep-
tember is de verzamelaarsmarkt van 
9.30 tot 13.00 uur in Immitsj, Wind-
molen 75 te Mijdrecht. Er zijn weer 
onze stuiverboeken met postzegels, 

munten, ansichtkaarten en winkel-
wagenmuntjes. De toegang is gratis. 
Voor inlichtingen kunt u terecht op 
onze site www.verzamelaarsronde-
venen.nl en tel.nr. 0297-289322.

Tijd voor jezelf
Regio - “Met bewondering kijk ik 
naar de hedendaagse vrouw, die 
met haar Multi tasken de dag door 
komt en uiteindelijk niet veel tijd 
voor haar zelf heeft of kan creë-
ren, maar dan toch elke keer weer 
uit haar toverhoed de energie cre-
eert voor haar gezin, familie, huis-
houden, vrienden en carrière. In de-
ze tijd horen we aan alles mee te 
doen om erbij te horen, hetzij, chat-
ten, appen, snapchatten, facebook 
en noem het maar op. We leven in 
zo’n gehaaste maatschappij, dat we 
niet eens de tijd nemen om echt te
luisteren naar onszelf. We lopen al-
lemaal rond op onze laatste restjes 
energie, compleet gestrest aan de 
hoeveelheid taken en to-do lijstjes 
en we vinden het nog normaal ook.  
Tja...niet zeuren, want je moet wel 
up to date blijven.”, aldus Renske 
Skills uit Aalsmeer. 

Voornemens
In deze tijd waarin het dus juist 
drukker is dan ooit voor de vrouw, is
het des te belangrijker om voor je-
zelf te zorgen. In Centrum Zonne-
wijzer heeft Renske daar alle aan-
dacht voor. Ze geven allerlei cursus-
sen van Tao Yoga, Yin Yoga, Qigong, 
Dans, Meditatie, Klankconcerten 
met klankschalen, Massage, Mind-
fullness, Voeding. Lezingen, Cre-
atieve kunstprojecten etc. Kortom 
de Vrouw in al haar facetten om tijd 
voor jezelf te nemen. Renske: 
“Dan juist nu met alle goede voor-
nemens op de stoep, wordt je over-
donderd van nog meer marketing-
strategieën om maar te passen in 
dat plaatje van de perfecte vrouw. 
Juist doordat wij al die taken op ons 
nemen en een weg proberen te vin-
den in deze maatschappij, komen 
wij er achter dat we eigenlijk niet de 
rust nemen, balans kunnen vinden 
en echt de aandacht nemen voor 
onszelf en die leuke creatieve din-
gen die je jezelf beloofd, liggen ook 
ergens boven in de kast.  We wor-
den allemaal afgeleid, omgeleid en 
verleid door onze gedachten, dead-
lines en verlangen naar meer.....we 
worden geleefd. Uiteindelijk draait 
alles om de moeder, vrouw, dochter 
die houdt alles draaiende. Hoe vaak 
heb ik mij zelf en andere vrouwen 
horen zeggen, hoe krijgen we dit el-
ke keer weer voor elkaar? 

Dansdocente
22 jaar geleden begon ik als 
dansdocente,choreografe en mas-
seuse Mijn moeder heeft mij als 
kind van 7 jaar al opgevoed met de 
alternatieve geneeswijze en pre-
ventieve geneeskunst, dus voor mij 
was het niet vreemd om op bezoek 
te gaan bij een voetreflexzonethe-
rapeut. Dit was dan ook mijn mo-
tivatie en intentie om ook natuur-

geneeskunde te studeren als ik la-
ter groot werd, zodat ik ook men-
sen kon helpen. Uiteindelijk kwam 
ik door mijn danscarrière en oplei-
ding als danstherapeut terecht bij 
mijn lerares Annette Derksen die de 
Healing Tao heeft geintroduceerd in 
Nederland. Ze gaf mij les in Qigong, 
werken met levensenergie, medita-
tie, adem, structuur van het lichaam, 
buikmassage de interne weg zoge-
zegd. Deze boodschap geef ik graag 
aan eenieder door die mijn lessen, 
workshops en trainingen willen vol-
gen. En het mooie van deze training 
is dat het voor iedereen toegankelijk 
is, ook voor ouderen, mensen met
fysieke en chronische klachten om-
dat het juist om de training van het
energie lichaam gaat. Hoe mooi is 
het dat je niet alleen uiterlijk kan 
schijnen maar ook aan jezelf werkt 
van de binnenkant? Mijn oma zei al-
tijd: Je moet de wereld mooier ach-
ter je laten, dan dat je haar hebt ge-
vonden. Mijn toevoeging is dan, dan 
zul je eerst jezelf mogen vinden.

Introductie
Wij hebben a.s. zaterdag 21 januari 
een introductie en kennismakings-
dag georganiseerd ‘’Love Yourself’’ 
in Centrum Zonnewijzer, van 13:00-
17:00 uur. Op deze dag gaan we 
een wensbord maken, doen we yo-
ga, qigong, mindfullness, ontspan-
ningsoefeningen, dans en fotogra-
fie. Het thema is Winter van de 5 sei-
zoenen en Water van de 5 elemen-
ten. Ben jij op zoek naar meer rust, 
verdieping en gun je  jezelf meer 
aandacht, liefde en respect  Zet Je-
zelf even in het zonnetje deze dag 
om leuke creatieve dingen te doen 
in combinatie met zelf reflectie, aan-
dacht en tijd voor jezelf. Geef je op 
voor 21 januari  via inschrijving, 
want vol is vol! Voor ons cursussen, 
trainingen, workshops en evene-
menten aanbod ga naar onze web-
site. www.centrumzonnewijzer.nl

Verzamelaarsmarkt

Bedankt rollator reparateurs
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Gevaarlijke weg door slechte belijning en donkere kruisingen
Ringdijk 2e Bedijking ook aan een opknapbeurt toe?
Vervolg van de voorpagina.

Ook al omdat – komende uit de 
richting Amstelhoek - vanwege de 
‘bult’ in de brug de kruising pas 
laat (on)zichtbaar is. Tevens ont-
breekt voor de kruising met de Oos-
terlandweg in de berm naast de rij-
weg een blauw bord met bijvoor-
beeld een aanduiding voor de af-
slag ‘Mijdrecht/Wilnis’.

Er staat op de hoek wel een paal 
met enkele blauwe bordjes, maar 
die zijn kennelijk voor fi etsers be-
doeld, Ze zijn te klein om vanaf de 
rijweg in het donker te zien wat er 
op staat. Hoewel veel bewoners van 
Mijdrecht (Wickelhof, Twistvlied, 
Molenland) vanaf de Ringdijk/Oude 
Spoorbaan de kruising met de Oos-
terlandweg en de AC Verhoefweg 
(richting Hofl and) wel weten te vin-

Belijning ontbreekt vaak op gerepareerde weggedeelten

den, maar er bij slecht weer zelf ook 
moeite mee hebben, blijken er ook 
heel veel niet ingezetenen te zijn die 
deze woonwijken om uiteenlopen-
de redenen als bestemming heb-
ben. In veel gevallen rijden ze de 
kruising(en) voorbij omdat die vrij-
wel niet te zien zijn in donker. Zelfs 
met een GPS aan boord worden er 
nog vergissingen gemaakt om de 
goede afslag te nemen. Behalve 
de genoemde kleine blauwe bord-
jes voor de fi etsers is er voor de au-
tomobilist immers geen enkele be-
wegwijzering. Terwijl op de Ooster-
landweg tussen het Molenland in 
Wilnis en de Hoofdweg in Mijdrecht 
wel borden staan met De Hoef en 
zelfs Haarlem(!?).

Meters maken?
Al met al zou de wegbeheerder daar 
eens aandacht aan kunnen beste-
den. Is het een gemeentelijke aan-
gelegenheid, dan zou de Ringdijk 
2e Bedijking misschien ook een op-
knapbeurt kunnen krijgen om die 
veiliger te maken. En dan in te rich-
ten als een 60 km weg. De toestand 
van het wegdek zelf is redelijk tot 
goed; het gaat louter om de om-
schreven problematiek. Bij een col-
lege en coalitie in de raad die ’me-

ters’ willen maken en zich onder 
meer tot doel hebben gesteld het 
opknappen van het wegennet in de 
omgeving en dit al doende aan de 
veiligheidseisen aan te passen, zou 
dit een optie kunnen zijn om zich 
daar ook eens over te buigen. Daar 
komt bij dat binnen afzienbare tijd 
ook de nieuwe rotonde tussen het 
Fort Amstelhoek en het Esso benzi-
nestation zal worden aangelegd als 
sluitstuk van het project ‘omlegging 
N201.’ Het plan was dat men daar 
het afgelopen jaar al mee had wil-
len beginnen, maar kennelijk was 
de ‘zetting’ van de grond nog niet 
voldoende. Als de nieuwe rotonde 
en aansluiting met de Mijdrecht-
se Zuwe (het oude stukje N201) 
in Amstelhoek gerealiseerd wordt, 
krijgt deze Ringdijk nog meer door-
gaand verkeer te verwerken van-
af de kruising met de Tienboeren-
weg/N201 richting De Hoef, Nieuw-
veen en verder naar Nieuwkoop vi-
ce versa, Dan mag je toch wel zor-
gen voor een wegtracé met een be-
paald snelheidsregime, een behoor-
lijk zichtbare belijning en bewegwij-
zering voor een veilige(r) verkeers-
afwikkeling. Misschien kan het te-
gelijker tijd met de aanleg van de 
rotonde als het zover is?

Brandweervrijwilligers krijgen
oorkondes en diploma’s

Wilnis - Postcommandant Marcel Dokter 
heeft bij de nieuwjaarsborrel van brand-
weer Wilnis drie brandweer oorkondes 
en vier diploma’s uitgereikt. Een brand-
weervrijwilliger verdient een oorkonde 
als hij of zij langere tijd actief brandweer-
vrijwilliger is. Teus van Soest kreeg zijn 
oorkonde omdat hij 35 jaar vrijwilliger 
is bij de brandweer in Wilnis. Carlo Tem-
pelaars is 25 jaar brandweerman en Se-

bastiaan Bader 12 ½ jaar vrijwilliger bij 
de brandweer. Ook zijn er verschillende 
diploma’s uitgereikt. Rutger Outshoorn 
heeft een diploma in ontvangst genomen 
voor het behalen van zijn bevelvoerders-
diploma. Corné Verweij, Stefan Plomp en 
Marleen van Spengen hebben hun diplo-
ma in ontvangst genomen voor het be-
halen van hun Manschap A-diploma. Een 
prestatie om trots op te zijn!

Een nieuw jaar een nieuw 
geluid
De Ronde Venen - De komende 
jaren staat er voor het Chr. Mannen-
koor Immanuël uit de Ronde Venen, 
opgericht in 1978 weer heel wat te 
gebeuren. Het bestuur wil dit voort-
varend aanpakken met een aantal 
optredens in 1917 en het lustrum-
jaar 1918. Dit willen we op project 
basis realiseren en informeren u nu 
via de media om hier projectmatig 
aan mee te werken. De projecten 
die op stapel staan zijn het Paaspro-
ject 2017 en een voorjaarsconcert 
in 2018 en niet te vergeten het Lus-
trumconcert in het najaar van 2018 
met medewerking van solisten en 
instrumentale begeleiding onder de 
bezielende leiding van onze dirigent 
Jan Verhoef. Het Paasproject in 2017 
omvat “Het Lam Gods”,dit is het eer-
ste deel van het Paasoratorium “Van 
liefde ongekend “ van Johan Bre-
dewout. In het voorjaar van 2018 
za dan het volledige Paasoratorium 
worden uitgevoerd met begeleiding 

door een klein orkest. In het najaar 
van 2018 vindt dan het groots op-
gezette Lustrumconcert plaats in 
de RK kerk Johannes de Doper in 
Mijdrecht. Het koor kijkt dan ook uit 
naar versterking en hoopt op pro-
jectmatige basis een aantal zan-
gers te werven. Het mannenkoor or-
ganiseert hiervoor een aantal open-
bare repetitieavonden waarin gein-
teresseerden kunnen luisteren en 
meezingen. De eerste avond vindt 
plaats in de nevenruimten van de 
PKN kerk De Schutse De Merode-
laan 1te Uithoorn op dinsdagavond 
31 januari 2017 vanaf 19.30 uur. De 
koffi e staat klaar. De tweede avond 
op dinsdag 14 februari ook van-
af 19.30 uur op de thuisbases PKN 
kerk De Rank prins Bernhardlaan 
2 te Mijdrecht. Ook daar hopen we 
velen te verwelkomen. 
Voor verdere informatie verwijzen 
we u naar de website www.man-
nenkoor-immanuel.nl

Mijdrecht - Omdat goede voorne-
mens niet alleen maar goede voor-
nemens moeten zijn, is WLComba-
tics de FIT-Challenge gestart. 20 en-
thousiaste deelnemers gaan voor 
een periode van 8 weken werken 
aan hun ideale fi guur. Tijdens de 
kick-off werden alle deelnemers 
gemeten, gewogen en werd er een 
foto gemaakt. Dan kunnen we de 
voortgang nauwlettend monitoren. 
De deelnemers kregen uitleg over 
hun voedings- en trainingsschema 
en konden daar meteen inhoude-
lijk vragen over stellen. Na alle of-
fi ciële praatjes en metingen hebben 
we feestelijk met elkaar geproost op 
een succesvolle periode voor alle 
deelnemers.

Wat houdt de Fit-Challenge in
Iedereen komt 2 keer per week 

Small Group Personal Training doen 
in de dojo van WLCombatics in 
Mijdrecht. Small group betekent dat 
je sport in kleine groepjes van maxi-
maal 3 mensen met je eigen op maat 
gemaakte programma door WLC. 
Zo kunnen wij iedereen de aan-
dacht geven die zij nodig hebben en 
word je ook gemotiveerd door ande-
re sporters om nét dat beetje extra 
te geven. Buiten deze trainingen om 
zijn zij vrij om nog extra sportactivi-
teiten te doen. Sterker nog, dit wordt 
alleen maar gemotiveerd, omdat alle 
vormen van activiteit bijdragen aan 
een goed resultaat. Sommige deel-
nemers nemen extra personal trai-
ning lessen, of volgen nog groeps-
lessen bij WLCombatics. Maar ook 
wandelen wordt aangeraden of wat 
vaker de trap nemen. Dit kost niks 
en kun je doen wanneer je wilt.

WLCombatics trapt het jaar 
af met een FIT-Challenge!

Krachttraining
Voor WLCombatics is het doel ach-
ter deze FIT-Challenge om mensen 
op een leuke manier kennis te la-
ten maken met krachttraining. Vaak 
wordt er gedacht dat door het doen 
van krachttraining je snel té ge-
spierd wordt of dat het alleen ge-
schikt is voor mannen en/ of jongen 
mensen is. Dit is natuurlijk niet het 
geval. Krachttraining draagt bij aan 
het opbouwen van spieren en is al-
leen daarom al beter dan eindeloos 
op een cardio apparaat staan. Het 
draagt ook bij aan een beter pos-
tuur en minder werkhouding gere-
lateerde klachten.

Voeding
Een ander doel is om mensen 
bewust(er) naar hun voedingspa-
troon te laten kijken. Voeding is de 
sleutel tot succes. Tegenwoordig 
kiezen mensen liever voor makkelijk 
en snel en niet voor kwalitatief en 
goed. Wij proberen mensen te laten 
kiezen voor écht voedsel. Na 2 we-

maar ook elkaar motiveren als ie-
mand het even zwaar heeft. Zo kan 
iedereen een goed resultaat beha-
len. Als klap op de vuurpijl wordt 
aan het einde van deze 8 weken 
gekeken wie de beste lichaams-
transformatie heeft ondergaan. De-
ze persoon wint nog eens 3 maan-
den Small Group Personal Training. 
Dat moet meer dan genoeg zijn om 
jezelf klaar te maken voor de zo-
mer! De deelnemers hopen natuur-
lijk een goede start te kunnen ma-
ken in de richting van hun ideale fi -

guur. Door een goede balans te vin-
den tussen voeding en training zul-
len zij de komende 8 weken mer-
ken dat dit absoluut bijdraagt aan 
een fi tter bestaan. En eindelijk die 
broek weer aan kunnen die je al 
een tijd niet meer aankon. Stiekem 
hebben we allemaal nog zo’n broek 
in de kast liggen! Ben je benieuwd 
naar de werkwijze van WLComba-
tics en hoe de deelnemers het er 
vanaf brengen? Volg WLCombatics 
dan op facebook of bekijk de websi-
te (www.sterkenweerbaar.nl).

ken merk je echt het verschil, je li-
chaam presteert beter, je voelt je fi t-
ter en je energiebalans is verbetert.

De groep
De groep deelnemers is erg gemê-
leerd, dames en heren tussen de 
20 en midden 40. De groep staat 
in contact met elkaar via een onli-
ne programma. Hier kunnen zij re-
cepten, tips en trucs uitwisselen, 
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Drukte van jewelste in
mini-museum De Ronde Venen

De Hoef - Groep 7/8 van de Antoniusschool in De Hoef heeft de afgelopen maanden 
met (stage)juf Marijn gewerkt aan een wel heel bijzonder project: het maken van een mi-
ni-museum in de klas over De Ronde Venen. De kinderen zijn onder begeleiding zelf op 
onderzoek uitgegaan naar wat zij allemaal te weten wilden komen over De Ronde Venen 
om vervolgens in het museum te laten zien. Hiervoor waren zij wel opgedeeld in 4 groe-
pen: De Ronde Venen vroeger, De Ronde Venen nu, rondleiding en activiteiten. 
Juf Marijn had een fl ink aantal boeken meegenomen waarin de kinderen informatie kon-
den zoeken. Uiteraard werd ook uitgebreid gezocht op het internet naar bruikbare in-
fo en afbeeldingen. Ook hadden de kinderen zelf al veel kennis over de omgeving waar 
zij wonen. Door samen aan de slag te gaan leerden de kinderen niet alleen veel over De 
Ronde Venen, maar ook over samenwerken en het gebruik van bronnen om zelf onder-
zoek te doen naar een bepaald onderwerp. Met zijn allen evalueerden de kinderen na 
een middag hard werken hoe dit allemaal gegaan was, en er werden druk tips uitgewis-
seld over hoe het beter zou kunnen.
Een museum is natuurlijk geen echt museum wanneer er geen échte bezoekers komen! 
Dus, de kinderen hadden zelf een uitnodiging gemaakt om hun vaders, moeders, opa’s 
en oma’s uit te nodigen om het museum te bezoeken. Hier werd massaal gehoor aan ge-
geven: het was een drukte van jewelste in het mini-museum. De bezoekers bekeken de 
posters met informatie en deden mee aan de speurtocht en de quiz. De bezoekers wa-
ren positief, en dat was voor de kinderen een mooie beloning voor het harde werken!

Eye Wish Opticiens Zijdelwaard 
viert eenjarig bestaan

Regio - Eén jaar in bedrijf in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Het lijkt niet 
veel, maar daaraan kan Kelvin Luong 
met zijn Eye Wish vestiging niet veel 
aan veranderen. Immers hij vestig-
de zich als ’nieuweling’ met zijn zaak 
pas op 15 januari 2016 in het ver-
bouwde winkelcentrum. Nu, een jaar 
later, wil hij dat ‘vieren’ met een aan-
trekkelijke actie die geldt tot 28 ja-
nuari. De actie is een verrassing en 
daarvoor moet u maar even bin-

nenlopen bij Eye Wish Opticiens in 
het winkelcentrum. Inmiddels zijn 
de nieuwe collecties merkmontu-
ren ook binnen, dus is het sowieso 
nuttig om even te gaan kijken. Kel-
vin Luong blijkt met zijn opticiens-
zaak van meet af aan al direct een 
aanwinst te zijn in het winkelcen-
trum. Niet alleen als opticien met 
een prachtige collectie aan merk-
brillen met glazen, het aanmeten 
van contactlenzen en het verlenen 

van de hoogste service. Maar meer 
nog kan men bij hem terecht voor 
een complete eerstelijns oogzorg. 
Dat is een bijzonder gegeven bij een 
opticien want dat komt zelden voor. 
Kelvin Luong is behalve opticien en 
contactlensspecialist ook gediplo-
meerd optometrist en aangesloten 
bij de Optometristen Vereniging Ne-
derland (OVN). Eye Wish Uithoorn is 
ook aangesloten is bij Amstelland 
Zorg. Dit is een samenwerking van 
huisartsen en andere gespeciali-
seerde zorgverleners zoals optome-
tristen voor mensen met diabetes. 
De optometrist verleent kwalitatief 
goede oogzorg bij elke diabetescon-
trole. Kelvin is specialist op het ge-
bied van oogmeting en netvlieson-
derzoek, waartoe o.a. behoren dia-
betes-, staar- en glaucoomscree-
ning en prisma-meting. Voor elke 
oog- en zichtafwijking krijgt u een 
gedegen en helder advies. “Bij ons 
worden de ogen van kinderen van-
af 6 tot en met 17 jaar gratis onder-
zocht. Aangeraden wordt om min-
stens één keer de ogen te laten 
onderzoeken door de optometrist. 
Maar ook bij mensen boven de 40 
jaar zijn oogonderzoeken altijd nut-
tig omdat er kan worden bekeken 

of er afwijkende verschijnselen zijn 
waardoor het oog of de ogen niet 
(meer) goed functioneren. In over-
leg kunnen wij de resultaten van uw 
oogonderzoek doorsturen naar uw 
huisarts,” laat Kelvin weten. 

Onderscheidend
Kortom, met een totaalaanbod aan 
eerstelijns oogzorg (zie ook www.
oogzorguithoorn.nl) onderscheidt 
Eye Wish Uithoorn zich in de optiek. 
Daarnaast zijn er vaak aantrekkelij-
ke en kostenbesparende aanbiedin-
gen op monturen en glazen. Daar 
haakt de lopende actie op in. Kelvin: 
“Voordat er sprake is van het aan-
meten van een bril of contactlenzen, 
gaan er bij ons vaak een of meer-
dere onderzoeken aan vooraf. Als 
optometrist kan en mag ik die uit-
voeren. U hebt daar geen verwij-
zing van de huisarts voor een oog-
arts nodig. Men kan vrij bij ons bin-
nenlopen voor advies en onderzoek. 
Dat geldt ook voor ook periodie-
ke netvliescontrole bij diabetespa-
tiënten. Tenzij sprake is van ernstige 
afwijkingen, want dan wordt zo ie-
mand doorgestuurd naar een speci-
alist.” Als optometrist is Luong ech-
ter in staat om zodanige (eerste) on-
derzoeken uit te voeren waardoor 
er al veel aan het licht kan komen 
welke correcties nodig zijn om weer 
scherp te kunnen zien. Maak er ge-
bruik van als u het idee hebt dat dit 
nodig is! Bel voor meer informatie 
met 0297-783000.

Con Amore is op zoek naar musici
De Ronde Venen - De eerste repe-
titie van de Vinkeveense accordeon-
vereniging Con Amore is al weer ach-
ter de rug. We zijn hard met oefenen 
begonnen want op zondag 26 maart 
vindt ons concert plaats in de katho-
lieke kerk in Vinkeveen, gezamenlijk 
met het ROM koor uit Mijdrecht on-
der de naam ROMAMORE. De mu-
ziekstukken die ten gehore worden 
gebracht zijn onder andere van An-
drew Lloyd Webber, George Ger-
schwin en Guiseppe Verdi. Zowel ac-
cordeonvereniging Con Amore als 
het ROM koor doen hun uiterste best 
om het beste van hun kunnen te la-
ten horen. Con Amore is nog steeds 
op zoek naar nieuwe musici. Belang-
stellenden zijn op elke dinsdagavond 
hartelijk welkom in basisschool de 
Schakel in de Pijlstaartlaan in Vin-
keveen. De repetities beginnen om 
19,00 uur. Kom eens luisteren.

AH Jos van den Berg 
samen met ‘Afgeprijsd’ 

tegen voedselverspilling
Regio - De app ‘Afgeprijsd’ van No-
FoodWasted laat consumenten in 
een oogopslag zien welke produc-
ten in de buurt tegen de houdbaar-
heidsdatum aanlopen en daardoor 
met korting te koop zijn. Vanaf van-
daag is de app ook te gebruiken 
voor klanten van Albert Heijn Jos 
van den Berg. Eigenaar Jos van den 
Berg: “Wij doen mee met ‘Afgeprijsd’ 
omdat het in het belang is van de 
klant, onze winkel en de wereld.”
Het is geen geheim dat supermark-
ten producten afprijzen die over de 
datum dreigen te gaan. Dat het me-
rendeel van deze producten als-
nog moet worden weggegooid is 
echter minder bekend. ‘Afgeprijsd’ 
biedt, in samenwerking met super-
markten, een praktische oplossing 
om deze verspilling tegen te gaan. 
Jos van den Berg: “Klanten hou-
den van korting en niemand houdt 
van weggooien. Veel van onze klan-
ten zijn wel geïnteresseerd in afge-
prijsde producten maar weten bij 
het maken van het boodschappen-
lijstje nog niet welke producten met 
korting te koop zijn. Met de app ‘Af-
geprijsd’ van NoFoodWasted komt 
daar nu verandering in.”
 
400 miljoen
Alleen al in Nederlandse super-
markten verdwijnt jaarlijks voor 
ruim 400 miljoen aan levensmidde-
len in de vuilcontainer. Afgeprijsd is 
een concrete en rendabele oplos-
sing waarbij klanten in de app hun 

eigen supermarkten kunnen selec-
teren waarna ze een overzicht krij-
gen van alle afgeprijsde producten. 
Op die manier ontstaat er een win-
win-win situatie ontstaat. De super-
markt verkoopt producten die an-
ders weggegooid worden, klanten 
genieten van producten met korting 
en voedselverspilling wordt terug-
gedrongen.
 
Keuze
NoFoodWasted heeft zich voor-
genomen om van voedselverspil-
ling een keuze te maken. Oprich-
ter August de Vocht creëert inno-
vatieve toepassingen die het onno-
dig weggooien van voedsel voorko-
men en rendabel zijn voor iedereen. 
“De kracht van NoFoodWasted ligt 
in het bieden van deze oplossingen, 
met behulp van technologie, waar-
bij we het leven van de onderne-
mer en de consument makkelijker 
maken. Iedereen moet zich kunnen 
inzetten, zodat iedereen kan profi -
teren en uiteindelijk iedereen wint. 
Geen geitenwollensokkenideologie-
en, maar gewoon een kwestie van 
doen” aldus De Vocht. 
In 2015 is de Afgeprijsd app succes-
vol gelanceerd bij 20 supermarkten 
van 5 verschillende ketens in 4 pro-
vincies. Op dit moment telt de Afge-
prijsd app al meer dan 150 deelne-
mers en is beschikbaar bij 11 ver-
schillende ketens door heel Neder-
land. De app is beschikbaar op Ap-
ple en Android.





Vinkeveen - In de eerste wedstrijd 
van het nieuwe jaar boekte Atalan-
te afgelopen vrijdagavond in Am-
sterdam een 3-1 overwinning op Al-
batros. Een mooi resultaat, al over-
heerst achteraf het gevoel van een 
verloren punt. Atalante kwam in een 
lege, sfeerloze hal maar moeizaam 
op gang. Zonder de vakantievieren-
de Remco en met een nog niet ge-
heel fitte Bas speelde Atalante niet 
slecht, maar te tam en met te veel 
persoonlijke foutjes. Albatros be-
gon wel fris, pakte al snel een klei-
ne voorsprong en wist die langzaam 
uit te breiden, 25-18. De tweede set 
opende de Vinkeveense heren met 
een fraai staffel, en daarmee werd 

eigenlijk de toon voor de rest van de 
wedstrijd gezet. Zonder echt groots 
te spelen namen de gasten snel af-
stand en stonden die niet meer af. 
Nu was er wel overwicht en een kill-
block van Bas op hun beste aanval-
ler knakte het laatste stukje verzet 
bij de Amsterdammers, 16-25.
Met Regi voor Jeroen in de spel-
verdeling en Iwan voor de van een 
blessure herstellende Erik, die de 
eerste twee sets weer als aanvaller 
goed speelde, pakte Atalante ook in 
de derde set een ruime voorsprong, 
1-6. Atalante bleef slordig en liet Al-
batros nog wel terugkomen, maar 
kwam geen moment meer in gevaar 
en was op alle fronten de betere, 19-
25. Zo ook in de vierde set. Tot 8-8 
ging het nog gelijk op, mede door 
eigen foutjes. Met Iwan aan service 
en een weer goede scorende Leroy 
nam Atlante daarna afstand, 9-13. 
Bij 15-16 mochten de gastheren 
nog even hopen op een vijfde set, 
maar met een goed blok van Yorick 
en een sterke servicebeurt van Le-
roy maakte Atalante gedecideerd 
een einde aan de wedstrijd, 20-25.
En lekkere overwinning. Maar om-
dat Utrecht 7 opnieuw met 4-0 won 
was het setje verlies toch verve-
lend en loopt de achterstand op tot 
8 punten. Aanstaande vrijdag komt 
Utrecht naar Vinkeveen. Een echte 
topper dus, die Atalante moet win-
nen om de strijd om de titel nog 
spannend te houden. Utrecht heeft 
ook team 6 in de competitie en zal 
ongetwijfeld in de sterkst mogelijk 
opstelling naar Vinkeveen afreizen. 
Maar ondanks de stroeve start van 
het nieuwe jaar, lijkt Atalante in alle 
opzichten klaar voor de confrontatie 
met de nummer 1.
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Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Er moest weer geladderd 
worden op deze winterse dinsdag-
middag. De vierde ronde van in to-
taal zes die in de loop van het sei-
zoen tussen de parencompetities 
door gespeeld worden. Gelukkig liet 
de techniek het deze week niet af-
weten en hoefde de wedstrijdleiding 
niet zoals vorige week alle scores 
handmatig in te voeren. Alles ging 
van een leien dakje wat dat betreft.
Voor wat het bridgen betreft was dat 
bij het ene paar meer het geval dan 
bij het andere. Sommige paren ble-
ven in een dertig-en-nog-wat per-
centage steken en dat betekent 
meestal dat er dan aan de boven-
zijde van het veld hoog gescoord 
wordt.

A-lijn
In de A-lijn was die hoge score voor 
Kitty van Beem & Janny Streng en 
Matty Overwater & Loes Wijland. 
Met 60,42% waren zij goed voor een 
gedeelde eerste plaats. Op de der-
de plaats gevolgd door Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit met 
56,55%.

B-lijn
In de B-lijn scoorden de toppers nog 

hoger: Ina Melkman & Jetty Wee-
ning eindigden als eerste met maar 
liefst 66,77 %. Tweede werden Tru-
dy Fernhout & Cisca Goudsmit met 
64,29% en de gedeelde derde plaats 
was voor Elly van Nieuwkoop & Ger-
da Bosboom en Mieneke Jongsma 
& Hilly Cammelot met 58,70%. Dat 
betekent dat met eind februari nog 
twee rondes te gaan, de top-vijf op 
dit moment bestaat uit: Kitty van 
Beem & Janny Streng, Gerda Bos-
boom & Nel Hamelijnck, Kokkie van 
den Kerkhoven & Corry Smit, Geke 
Ludwig & Margo Zuidema en ten-
slotte Nel Bakker & An van der Poel.
Meer weten over Hartenvrouw? 
Voor informatie kunt u terecht bij 
secretaris Sandra Raadschelders 
tel. 0297-569910 of mail naar Har-
tenvrouw2015@gmail.com

Toppers maken hun 
posities waar
Regio - Zowel in de 1e als de 2e di-
visie maakten de toppers hun posi-
tie waar. De teams staan, op de kop-
loper in de 2e divisie na, op slechts 
enkele punten van elkaar dus elke 
gemaakte carambole kan een ex-
tra punt opleveren. Om maar eens 
een oude cabaretier te citeren ”rek-
ken en d’r bij blijven” is dus voor elk 
team en voor elke speler van be-
lang. Tenminste als je om de knik-
kers mee wilt blijven spelen en, ge-
zien de uitslagen en de standen, lijkt 
het er op dit moment wel op dat de 
meeste teams die ambitie hebben.

2e divisie
Stieva/Aalsmeer haalde vorige 
week flink uit en mocht dat probe-
ren door te trekken in de thuiswed-
strijd tegen koploper, the Peanut-
bar 1 en eigenlijk deden ze dat he-
lemaal niet slecht. Twee winstpartij-
en is een goed resultaat tegen de 
koploper. Helaas werden de ver-
liespartijen te ruim verloren om de 
winst de kunnen halen maar 36-
41 is een goed resultaat. ASM ont-
ving de Springbok 2. De laatste blijft 
ook goed meedoen, dan moet er 
gescoord worden en dat ging zeker 
niet slecht. Slechts een partij moest 
er aan ASM afgestaan worden en 
met daar drie maal winst tegen-
over leverde dat 42 punten op, ASM 
bleef op 34 steken. De Springbok 
1 nam het in de Hoef op tegen Bar 
Adelhof 3. Dat ging voor de thuis-
ploeg niet van een leien dank je. De 
eerste twee partijen waren voor Bar 
Adelhof maar de laatste twee waren 
weer voor de Springbok. Aangezien 
zij ook meer caramboles maakten 
was de winst met 38-33 toch voor 
hen.

1e divisie.
Bar Adelhof 1 en de Merel/Heeren-
lux 3 stonden dicht bij elkaar in de 
stand en dat staan zij na de 33-44 
winst van de Merel nog steeds, al-
leen nu nog iets dichter bij elkaar. 
DIO ontving de Biljartmakers. Dat 
ging redelijk gelijk op, alleen liet 
DIO in de twee verloren partijen iets 

meer zijn tanden zien dan de Biljart-
makers en trokken daardoor met 41-
37 de winst naar zich toe. Zo blijven 
zij dan ook in de top meedraaien. De 
Kuiper/Stee Inn moest naar de Me-
rel/Heerenlux 1. Als koploper weet 
je dat de tegenstander gebrand is 
om te winnen maar de vorm is goed 
en ook deze keer wist de Kuiper een 
aanval op de punten af slaan. Slecht 
een partij werd verloren maar de le-
verde toch 8 punten open dat zijn er 
dan 44, terwijl de Merel op 35 bleef 
steken. Lutis/de Springbok had het 
een stuk moeilijker tegen CenS. De 
mannen van CenS deden flink hun 
best en pakten ook twee maal de 
winst. Dat houdt is dat Lutis er ook 
twee won, echter in de caramboles 
waren zij net even beter en haalden 
daarmee de 39-36 winst binnen en 
dat was genoeg om de derde plaats 
vast te houden. Nadeel is wel dat 
de concurrentie tot op een punt ge-
naderd is. Blijft over Bar Adelhof 3 
tegen de Merel/Heerenlux 2. Bar 
Adelhof 3 houdt het ritme ook goed 
vast. Hans Levy (de Merel) was dicht 
bij de winst maar redde het toch niet 
tegen Arie Engel van Bar Adelhof. 
Gijs van de Vliet was de enige die 
voor de Merel de volle winst pakte 
en daarmee was het driemaal winst 
voor Bar Adelhof en een eindscore 
van 42. De Merel moest met 33 pun-
ten terug naar huis. Voorlopig blijft 
het in beide divisies nog spannend. 
In de eerste divisie staat de eerste 
vier teams slecht 11 punten uit el-
kaar. In de 2e divisie lijkt the Pea-
nutbar een beetje los van de rest 
maar de nummers twee tot en met 
zes staan ook slechts 20 punten uit 
elkaar. 
Voor alle teams is er nog genoeg 
“biljart”-werk aan de winkel en lig-
gen alle kansen op een goed eind-
resultaat nog binnen keu-bereik.
Dan zijn er nog de toppers van de 
week. Paul Schuurman (DIO) maak-
te zijn 150 caramboles in 19 beur-
ten en Chris Draaisma (de Spring-
bok 2) maakte met 10 caramboles 
(32,26%) de hoogste serie van de 
week.

Stroeve start Atalante 
heren 1

Tweede snertwandeltocht 
voor senioren
De Ronde Venen - Onze Buurt-
sportcoach-senioren organiseert 
weer een snertwandeltocht. Ditmaal 
is het vertrekpunt de Buurtkamer in 
Wilnis. Ron de Groot van de Willis-
stee heeft eigen gemaakte erwten-
soep ter beschikking gesteld. Wat 
smaakt er heerlijker dan een bak-
je erwtensoep na een winterwan-
deling! De Buurtsportcoach heeft 
als doel dat iedereen gaat bewegen, 
ongeacht kunnen of portemonnee.
“We hebben in De Ronde Venen 
voldoende mogelijkheden”, aldus 
mw. Jos Kooijman, “voor elke leef-
tijd, op ieders niveau en voor iede-
re portemonnee”. Met deze wandel-
tocht wil zij mensen laten kennis-
maken met de Buurtkamer, die op 
woensdagochtend omgedoopt is tot 
beweegkamer. Iedere woensdag-
ochtend kan met hier terecht voor 

een kopje koffie en een beetje be-
weging. Er wordt een wandeling ge-
maakt of een potje Jeu de Boules 
gespeeld en met slecht weer wordt 
er binnen bewogen. Al naar gelang 
waar de bezoekers zin in hebben 
wordt het programma van die och-
tend aangepast. 
Maar op woensdag 25 januari a.s. 
wordt er gewandeld. “We blijven op 
verharde paden en in de buurt, zo-
dat er korte en wat langere wan-
delingen gemaakt kunnen worden. 
Dus mensen met rollators zijn ook 
van harte welkom.” , verteld Jos en-
thousiast. 
De start is om 11.00 uur en als tegen 
12.00 uur iedereen weer terug is, 
staat de snert klaar. Kom meedoen, 
want bewegen is de frisse lucht is 
heel gezond en in De Ronde Venen 
is het prachtig wandelen!

V.V. Atalante dames 3 
pakt koppositie
Vinkeveen – Afgelopen vrijdag 
stond een ware topper op het pro-
gramma. Dames 3, de nummer 2 op 
de ranglijst, kreeg VCH D3 op be-
zoek (de nummer 1). Eerder in het 
seizoen wist Atalante in Hoofddorp 
een zwaarbevochten wedstrijd met 
1-3 te winnen. VCH was daar op zijn 
zachtst gezegd niet blij mee en wil-
de graag revanche. Van revanche 
was echter geen sprake; Atalante 
ging vol gas van start en overrom-
pelde het jonge team. Na anderhalf 
uur spelen stond er een zeer over-
tuigende overwinning op het bord 
én nam Atalante de koppositie weer 
over van VCH. Atalante was, voor-
afgaand aan de wedstrijd, eigen-
lijk de virtuele nummer 1. De Vinke-
veense equipe had één wedstrijd en 
één punt minder dan VCH. De da-
mes, gesponsord door GT.Bunck, 
wilden echter meer. Ook op papier 
moest de koppositie gepakt wor-
den. Van vrijdag de 13e en de slech-
te voorbereiding tijdens de training 
trokken de dames zich niks aan. Er 
werd zeer sterk aan de wedstrijd ge-
start. De eerste set was bijna per-
fect te noemen. Alles lukte: een ge-
weldige servicedruk, een sublieme 
pass, mooie set-ups en snoeiharde 
aanvallen en listige prikballen. VCH 
kwam er in deze set geen moment 
aan te pas en met maar liefst 25-
11 maakte Atalante duidelijk wie de 
baas was in de eigen Boei.

Tikkie
Door deze eerste set werd een men-
taal tikkie uitgedeeld aan de jonge 
ploeg uit Hoofddorp, maar het blijft 
een getalenteerd team en dus was 
het zaak scherp te blijven. VCH ging 
iets beter serveren en kreeg zelf iets 
meer grip op de service van Atalan-
te. De Vinkeveense dames verslap-
ten echter ook niet en bleven de 
ballen binnen slaan en veel service-
druk houden. De blokkering aan het 
net stond ook erg goed en dus was 
het voor VCH lastig scoren. Met een 
mooie serviceserie aan het eind van 
de set ging ook nu de winst naar 
Atalante (25-16).

Minder
De derde set kende Atalante een 

mindere start; niet gebruikelijk voor 
deze altijd lastige set. VCH nam een 
voorsprong door mooie klappen 
van hun middenaanvalster en een 
scherpe service van hun passer/lo-
per. Atalante heeft echter al vaker 
bewezen over enorme veerkracht 
te kunnen beschikken. Een wissel 
binnen de Vinkeveense lijnen zorg-
de voor hernieuwd elan en scherpte. 
Wederom werd een groot verschil 
achter de servicelijn gemaakt. VCH 
bleef passend onder druk staan en 
Atalante daarentegen bleef de pass 
juist netjes brengen. Deze set was 
ook prooi voor de geel/groenen (25-
17).

Heel anders
Alle speelsters kregen deze set 
speeltijd en dat zorgde ervoor dat er 
de vierde set in een compleet ande-
re opstelling werd gestart. Door de 
koude handjes en het zoeken in de 
passing kwam Atalante op een rui-
me achterstand, maar de eerderge-
noemde veerkracht werd deze set 
ook getoond. Dankzij het enthou-
siaste publiek en een juichend da-
mes 2 langs de lijnen wist Atalan-
te zich te herpakken en orde op za-
ken te stellen. De service ging weer 
lopen en de thuisploeg wist langs-
zij te komen. Enorm gesteund door 
alle aanmoedigingen deed Atalan-
te er nog een schepje bovenop en 
zo ging ook set vier met 25-20 naar 
Atalante.

Respect
Er was veel respect na de wedstrijd 
binnen en naar het team. Dit was 
een echte teamoverwinning. Ieder-
een participeerde in de winst; de 
speelsters binnen én buiten de lij-
nen, de coach en het publiek. Zon-
der elkaar was deze goede wedstrijd 
niet zo goed geweest.

Dankzij deze cleane overwinning 
herpakt Atalante de koppositie en 
loopt direct lekker uit op concurrent 
VCH D3. Met nog steeds een wed-
strijd minder gespeeld is het gaatje 
nu vier punten. De komende wed-
strijden gaat Atalante er alles aan 
doen deze voorsprong te behouden, 
maar liever nog uit te bouwen.

Uithoorns Mooiste
Veel kinderen verwacht 
aan de start
Regio - Op zondag 29 januari or-
ganiseert atletiekvereniging AKU 
weer zijn jaarlijkse loopevenement 
door Uithoorn en De Kwakel, ‘Uit-
hoorns Mooiste-de loop’. Mede door 
het nieuwe, aantrekkelijke parcours, 
verschenen er vorig jaar een record 
aantal van 1620 deelnemers aan de 
start. De groei van het deelnemers-
veld was op alle afstanden zicht-
baar. Het meest opvallende was het 
enorme aantal kinderen tot 11 jaar 
dat deelname aan de loop over 1 ki-
lometer, de GeZZinsloop.

GeZZinsloop 1 kilometer
Tot vorig jaar schommelde het aan-
tal deelnemers aan de 1 kilome-
ter tussen de 70 en de 90 en vo-
rig jaar stonden er tot grote vreug-
de van de organisatie 170 kinderen 
aan de start. Er was niet alleen op 
de scholen veel aandacht gegeven 
aan de loop, maar ook What’s up in 

het kader van Jongeren Op Gezond 
Gewicht (JOGG) met hun mascot-
te Druppie heeft een bijdrage ge-
leverd aan het gegroeide enthousi-
asme onder de kinderen. De naam 
GeZZinsloop betekent ook date en 
ouder of een ander familielid naast 
het deelnemende kind mee kan lo-
pen zodat het met de aanmoedigin-
gen langs de kant van andere fami-
lieleden een echt gezinsevenement 
wordt. Alle kinderen krijgen na af-
loop een mooie medaille als belon-
ging, een flesje water en een kren-
tenbol van de Kwakelse bakker.

Het totale programma 
van deze dag is:
10.15 u.  G-run (nieuw)
10.30 u.: GeZZinsloop over 1 km
 voor jeugd t/m 11 jaar
11.00 u.: 5 kilometer
11.08 u.: 10 kilometer
11.08 u.: 10 Engelse mijlen

Een nieuw jaar met nieuw 
bridgegeluk
Regio - Donderdag 12 januari was 
voor bridgeclub ABC weer de eer-
ste bijeenkomst van het nieuwe jaar. 
Na iedereen de beste wensen, veel 
bridgeplezier en geluk gewenst te 
hebben en Lucas het nieuwe lid, 
mevrouw L. Wijland, had geïntro-
duceerd, werd de 3e competitieron-
de gespeeld. Voor de A-lijn waren 
A lijn Wies & Marthe de gelukkige 
winnaars in de B-lijn waren het Ria 
& Joop. Proficiat en een mooie start 
van het nieuwe jaar!
In de A-lijn werd er heel wisselend 
gespeeld of tegengespeeld door de 
bridgers. Bij spel 2 werd door Ria 
& Wim 4 harten +2 gehaald (een 
100% score) terwijl andere paren 
respectievelijk 1 sans + 5, 3 klave-
ren +1, 4 harten +1 en zelfs maar 
een 2 harten contract maakten. 
Jammer Els & Alice, dat jullie geen 6 
sans, maar 1 sans hebben geboden. 
Het zou een mooie topper geweest 
zijn, maar dan verloopt het spel vast 
heel anders. Spel 16 was een lastig 
biedspel. Beide paren stortten zich 
in de bieding, waardoor de contrac-
ten te hoog uitvielen. Ria & Wim in 
noord/zuid mochten 2 ruiten spelen 
en gingen daarbij 1 down. Een 2 kla-
verencontract zat er voor oost/west 
net in. Een poging van Greet & Jos 
om 1 sans te spelen ging ook down, 
maar het 3 klaverencontract gedou-
bleerd van Greet & Henk ging zelfs 
3 down. 
In de B-lijn zijn een zestal slempo-
gingen gedaan, doch deze slem-
contracten werden helaas niet ge-
haald. Vooral Arna & Gerda wil-
den dolgraag in dit nieuwe jaar 6 
sans gaan spelen. Bij spel 13 (toch 

een ongeluksgetal?) en spel 2 bo-
den zij dit contract. Helaas gingen 
ze steeds down. Noord/zuid had bij 
spel 13 een mooie schoppen- en 
hartenkaart. Door Ria & Joop werd 
4 harten + 2 gehaald. Henny & Lu-
cas en Ank & Lotte boden 6 schop-
pen en gingen 1 down. Netty & het 
nieuwe lid Wijland boden 3 sans en 
behaalden +3, wat hen een mooie 
100% score opleverden. Bij spel 2 
was 3 sans het beste bod geweest. 
De lange ruitenkaart leverde wel 
een aantal slagen op, maar 5 ruiten 
zat er net niet in en was niet lang 
genoeg voor 6 sans. Er was voor 
noord/zuid wel voldoende dekking 
in de overige kleuren. De beste sco-
re ging naar Ria & Joop, zij maakten 
2 sans +3 maar hebben 3 sans weer 
niet uitgeboden. Een lastig biedspel 
blijkbaar. 

De uitslag van de beste 
drie paren:
A-lijn  
1. Wies & Marthe 63,02%
2/3. Els & Alice 57,29% 
2/3. Ria & Wim  57,29%
B-lijn
1. Ria & Joop (weer 1e!) 60,00% 
2. Leny & Phini 55,83%
3. Ada & Roelie 55,42%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze secretaris telefoon 0297- 
564729. Wij zijn een gezelligheids-
club en spelen in twee competitie-
lijnen.

Bingo 
De Kwakel - Vrijdag is er weer een 
bingo avond in de kantine van KDO 
aan de Vuurlijn. De aanvang is we-
derom om 20.00 uur en u bent na-
tuurlijk weer van harte welkom. En 
we maken er weer een gezellige 
avond van. Tot vrijdag 25 november.
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Driebandentoernooi 2017
De Ronde Venen - Biljartclub D.I.O. 
en Café “De Merel” uit Vinkeveen, 
organiseren wederom het beken-
de Driebandentoernooi. De opzet 
van het toernooi is ongewijzigd. Dus 
de nummers 1 en 2 van elke pool 
(van 4) plaatsen zich direct voor de 
kwartfinale, de eerste twee van elke 
kwartfinale-pool plaatsen zich voor 
de halve finale en uiteindelijk wordt 
er met 8 finalisten over 2 dagen ge-
speeld voor de eindoverwinning. De 
bedoeling is om de kampioen van 
vorig jaar Frank van Schaik uit Am-
sterdam te verslaan, wat echt niet 
mee zal vallen. Dit toernooi zal mede 
gesponsord worden door Restau-
rant De Haven, Herenweg 276, 3645 
DX Vinkeveen, tel. 0297-265308. 
Heeft u een voorkeur voor bepaalde 
data, maak dit dan telefonisch ken-
baar, zie onder. Voorronden; zon-
dag 29 januari, zaterdagen 4-11-18-

25 en de zondagen 5-12-19- 26 fe-
bruari aanvang14.00 uur. Zaterdag 4 
maart en zondag 5 maart aanvang 
14.00 uur.

Halve finale
Indien u bij de eerste twee van de 
pool eindigt, dan dient u er rekening 
mee te houden, dat de kwartfina-
les worden gespeeld op zaterdag 25 
maart, zondag 26 maart, zaterdag 1 
april en zondag 2 april de aanvang is 
om 14.00 uur. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 8 april en 
zondag 9 april aanvang 14.00 uur.

En de finale vindt plaats op zaterdag 
22 april en zondag 23 april, aanvang 
14.00 uur direct gevolgd door de 
prijsuitreiking. De kosten van deel-
name bedragen 15,00 per persoon. 
Daarvoor speelt u minimaal 3 partij-
en in elke ronde.

Oostveen en Krabbendam 
naar finale zesballen
Vinkeveen - In het zes ballen toer-
nooi van biljartclub de Merel te 
Vinkeveen zijn er in het afgelopen 
weekend meer finalisten bij geko-
men en wel in de C en B poule.
In de b poule Bas Krabbendam, 
Martien Heijman, Desmond Drie-
huis en Coen Stevens die het ieder 
jaar toch weer flikt om door te drin-
gen tot de finale en in de c poule 
Kevin Oostveen, Alex Driehuis, Den-
nis Cordes en Hans Levy, Bart Hoff-
mans kon zijn draai nog niet vinden 
met al die ballen, net zoals Jeroen 
Berkelaar, Alex v.d. Hulst en Twan 
Stokhof die te maken had met wat 

pech in zijn spel ondanks de aan-
moedigingen van zijn supporters.
Maar er komen nog meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen:
zaterdag 21 januari van 14.00 tot 
18.00 uur, zondag 22 januari van 
14.00 tot 17.00 uur, vrijdag 27 janu-
ari van 20.00 tot 23.00 uur, zaterdag 
28 januari van 14.00 tot 18.00 uur, 
waarna om plus-minus 19.30 uur de 
finales zullen starten. Daarna is er 
de prijsuitreiking. Dit alles in Café 
de Merel, Arkenpark “Mur” 43, Vin-
keveen, tel. 0297-263562

De Vinken E1 houdt het 
spannend
Vinkeveen - Met Sam Hurkmans, 
Jeroen de Rooij, Eva Haveman en 
Lotte Kortz in het veld en Sem Ber-
kelaar, Valentina van Eenennaam 
en Elske van Kreuningen tijdelijk op 
de bank begon De Vinken E1 haar 
thuiswedstrijd tegen WWSV E1 uit 
Wijdewormer.
Een paar maanden gelden hadden 
de ploegen elkaar eerder ontmoet 
en toen had de Vinkeveense ploeg 
redelijk gemakkelijk gewonnen (11-
3). Kijken of het vandaag weer zo 
zou gaan. 
Dat leek er in de eerste seconden 
wel op. De eerste de beste bal die 
richting korf ging, lag erin: 0-1. 
Maar ook de bezoekers lieten zien 
dat ze het spelletje al aardig onder 
de knie hadden. Ook zij scoorden uit 
de eerste doelpoging. Het spel ging 
vervolgens razendsnel op en neer. 
De spelers renden heen en weer en 
streden voor elke bal. Door de re-
gel dat er snel gegooid moet wor-
den (binnen 4 seconden), zijn de 
spelers wel ‘verplicht’ om te blijven 
bewegen en snel te gooien. Dat is 
dus niet alleen leuk om te zien, maar 
ook veel leuker voor de spelers. Zij 
krijgen daardoor automatisch meer 
kans om te schieten. Ondanks de 
vele pogingen aan beide zijden was 
de stand bij rust slechts 1-2. Scoren 
bleek vandaag toch moeilijker dan 
gedacht.

Voorsprong
Na rust leek de ploeg van coach 
Mark de Rooij het heft in handen te 
nemen. Binnen twee minuten was 
het 3-2 in het voordeel van de jon-
ge Vinkeveners. Toen de ploeg die 
gesteund wordt door Jumbo Vinke-
veen twee minuten later 4-2 maak-
te, leek het de goede kant op te 
gaan. Om en om scorend liep de 
ploeg uit naar 6-4. De thuisploeg 
was iets beter en schoot dan ook 
meer op de korf. Meer doelpunten 
leverde dat De Vinken echter niet 
op. En wanneer je zelf niet scoort, 
blijft het spannend. Dat werd het ze-
ker. De bezoekers kwamen via 5-6 
terug tot 6-6. Even later werd het 
zelfs 6-7. Een fel strijdend De Vin-
ken gaf zich nog niet op. In de laat-
ste minuut werd er veel geschoten 
op de korf. Het publiek leefde hoor-
baar mee. Maar helaas werd er niet 
gescoord. Of toch wel? 15 seconden 
voor tijd … Jeroen onderschept de 
bal, draait zich om en schiet op de 
korf. De bal stuitert op de rand …. 
nog een keer op de rand … en toen 
…. viel hij er toch naast. Teleurstel-
ling bij de thuisploeg en opluchting 
bij de bezoekers. Eindstand: 6-7. Na 
een heerlijke wedstrijd geen pun-
ten, maar de ploeg mag wel tevre-
den zijn. Er werd gestreden en ge-
lopen voor elke bal. Wie weet levert 
dat volgende week wel punten op.

Wintersport occasionbeurs 
bij Intersport DUO Uithoorn
Regio - Van donderdag 26 janua-
ri t/m zaterdag 4 februari 2017 or-
ganiseert Intersport DUO een ski-, 
en snowboard-occasionbeurs in fi-
liaal Uithoorn. Op deze dagen wordt 
een groot aantal gebruikte ski’s, ski-
schoenen, snowboards en snow-
boardschoenen te koop aangebo-
den. Om alvast in de juiste stem-
ming te komen staat er natuurlijk 
een glaasje Glühwein of Prosecco 
klaar! 
Tijdens de beurs heb je de moge-
lijkheid om je eigen wintersport pro-
ducten via Intersport DUO te verko-
pen maar kun je ook tweedehands 
wintersport producten voor een 
scherpe prijs op de kop tikken! Heb 
jij nog wintersport producten op zol-
der liggen waar je niks meer mee 
doet of ben je toe aan iets anders? 
Verkoop je uitrusting dan via Inter-
sport DUO. Samen met jou bepalen 
wij een mooie verkoopprijs voor je 
artikelen.

Tijdens de tweedehands wintersport 
beurs wordt je artikel te koop aan-
geboden in de winkel in Uithoorn. 
Voor het volledige bedrag van jouw 
verkochte artikelen ontvang je een 
Intersport DUO tegoedbon die je in 
heel 2017 op het complete assorti-
ment kunt inleveren. Intersport DUO 
brengt geen provisie in rekening.

Veilig
Alleen technisch veilig materiaal 
(geen kleding) wordt geaccepteerd
Intersport DUO Winkelcentrum Zij-
delwaardplein Uithoorn (0297-
560329). Inbreng van materiaal is 
mogelijk t/m zaterdag 28 januari. 
Vele Nederlanders zullen ook deze 
winter weer gaan genieten van een 
welverdiende wintersport-vakantie. 
Zorgvuldig worden de diverse be-
stemmingen met elkaar vergeleken 
op sneeuwzekerheid, aanwezigheid 
van apres-ski, aantal kilometers pi-
ste etc. Echter wordt het belang-
rijkste vaak vergeten of pas op het 
laatste moment geregeld. Om he-
lemaal klaar te zijn voor het win-
tersportseizoen is goed onderhoud 
voor je ski’s of snowboard essenti-
eel. Daarom werkt Intersport DUO 
samen met een professionele on-
derhoudspartner om jouw ski’s of 
snowboard op en top klaar te ma-
ken voor jouw wintersportvakantie. 
Zo beperk je de kans op ongeluk-
ken en je ski’s gaan een stuk lan-
ger mee. De medewerkers van In-
tersport DUO staan voor je klaar om 
de technische staat van uw materi-
aal vrijblijvend te beoordelen en je 
van advies te voorzien. Naast het 
occasion-materiaal vind je tijdens 
de beurs vele aantrekkelijke winter-
sportaanbiedingen.

Mooie wedstrijddag voor 
de mini’s van Atalante
Vinkeveen - Zaterdag 14 januari 
was in Hoofddorp de 5e wedstrijd-
dag voor de mini’s van volleybal ver-
eniging Atalante. Als eerste trad de 
Atalante Powermix aan met Esmee, 
Emily, Renske en Robin. Net voor 
aanvang van deze minidag was dit 
team doorgeschoven naar een ho-
gere poule daar een team zich had 
afgemeld. Dus beloofde pittig te 
worden. Het team was erg vroeg 
aanwezig doordat de tijden niet he-
lemaal juist waren vermeld door de 
trainer en had daardoor juist nog 
even kunnen oefenen vooraf. Of dat 
geholpen heeft (?) maar het ging 
boven verwachting. De eerste partij 
tegen Haarlem begon overtuigend. 
De eerste set werd een walk-over. 
De tweede set stokte het een beetje 
bij de Vinkeveners en kwam Haar-
lem weer helemaal in het spel. Deze 
set werd helaas verloren; een gelijk-
spel. Daarna tegen Velsen. De eer-
ste set was spannend en eindigde in 
een gelijke stand, maar dat Atalan-
te eigenlijk de betere was werd in de 
tweede set bewezen met een over-
tuigende winst. Als laatste Martinus. 
Op papier de sterkste, maar in de 
partij waren ze zeker niet veel ster-
ke dan Atalante. Met mooi spel, de 
bovenhandse serve van Robin, goed 
pass werk van Emily, een smash en 
push bal van respectievelijk Esmee 
en Renske werd deze wedstrijd af-
gesloten in een gelijk spel. Een 
mooie prestatie van deze meiden, in 
een hogere poule gezet worden en 
dan nog 2e worden!
 
Lekker
Daarna Girlpower met Lynne, Bente, 

Renske en Froukje. Voor wat meer 
spel waren Alexandros en Jack 
mee. En dat ging lekker. De jon-
gens brachten net iets meer spel in 
het team waardoor de meiden ook 
veel lekkerder gingen spelen. De 
serve verliep veel beter en er werd 
veel meer bewogen in het veld. Zij 
moesten als eerste tegen Amstel-
veen. Mede door een sterke serve 
werden hier veel punten gescoord. 
Ook al kwam Amstelveen in de 
tweede set sterker uit de startblok-
ken, Atalante wist beide sets te win-
nen. Daarna Hoofddorp. Het begin 
verliep moeizaam. De tegenstander 
had een goede serve en moest Ata-
lante even het ritme vinden.  De eer-
ste set ging verloren, maar dat werd 
recht gezet in de tweede set met 
een mooie overwinning. Als laatste 
tegen Haarlem. Weer een mooie pot 
om te zien. Teams aardig gelijkwaar-
dig, maar Atalante trok toch aan het 
langste end. Eerste set gewonnen 
en tweede set gelijk. Na twee laat-
ste plekken nu dan ook een keer 
puik eerste geworden!

Vinken F1 scoort opnieuw
Vinkeveen - Het is zaterdag 14 ja-
nuari en hoewel het buiten een kou-
de en vooral natte dag is, staat bin-
nen in sporthal De Boei een enthou-
siaste groep meiden klaar om te be-
ginnen aan hun vierde wedstrijd, te-
gen de F3 van Koog Zaandijk.
Het jongste team van De Vinken, 
gesponsord door Jumbo Vinkeveen, 
is deze zaalcompetitie voor het eerst 
begonnen met het spelen van wed-
strijden en is vaak een stukje jon-
ger en kleiner dan de tegenstan-
ders. Sommigen lopen nog wat dro-
merig door het veld, terwijl ande-
ren wat fanatieker zijn, maar ook 
nog niet heel goed weten hoe al-
les precies gaat. Maar gelukkig is er 
een behulpzame scheids die de tijd 
neemt om dingen uit te leggen en 
een goede coach, die ze waar no-
dig is wat bijstuurt en aanwijzingen 
geeft. De F1 begint enthousiast aan 
de wedstrijd met als doelstelling om 
vandaag twee keer te scoren. De 
laatste wedstrijden werd er voor het 
eerst gescoord, dus er zit progressie 
in. Iedereen probeert goed vrij te lo-
pen en naar elkaar te gooien en in 
de eerste minuut gaat het geweldig 
goed want Benthe scoort de 1 – 0! 
Groot gejuich van met name de ou-
ders op de tribune, terwijl de spelers 
nog wat verbaast zijn van hun score.

Maar dan KZ
Die spelers zijn allemaal wat groter, 
ouder en behendiger dan de Vin-
kenspelers. En dat zie je al snel. Al 
meteen na de 1 – 0 van De Vinken 
scoort KZ de 1 – 1 en snel daarna 
de 1 -2. Hierna heeft De Vinken het 
weer wat beter opgepakt en hoe-
wel het gooien en vangen soms nog 
wat moeilijk gaat, zie je dat ze wel 
wat meer samenspelen. Maud, Am-
ber, Sophie en Benthe doen hun ui-
terste best , terwijl Anoek nog even 

op de bank afwacht. Toch scoort 
KZ net voor de 10-minuten-Time-
Out de 1 – 3. Tijd om wat te drinken, 
wat aanwijzingen van coach Do-
rien te krijgen en Sophie te wisselen 
voor Anoek. Daar gaan we weer. Nu 
loopt er een meisje van KZ ongeluk-
kig tegen de paal en komt er een 
lange jongen in. Benthe, onze lang-
ste dame, gaat haar best doen tegen 
deze grote speler. Maar toch gaat 
het snel. KZ scoort al gauw de 1-4, 
wat betekent dat De Vinken er een 
‘Superspeler’ bij mag zetten. Sophie 
komt er nu ook weer bij. Vijf Spe-
lers van De Vinken tegen vier spe-
lers van KZ. De tegenstander is ech-
ter niet te stoppen en met 1 – 8 gaan 
we de rust in.
Iedereen luistert aandachtig naar 
coach Dorien en terwijl de scheids 
ook nog wat dingen uitlegt, wordt er 
wat gedronken en naar de ouders 
op de tribune gezwaaid. De tweede 
helft. KZ mag nu de bal uitnemen en 
hoewel de inzet en het plezier nog 
steeds groot is bij de spelers van De 
Vinken, gaat KZ er eigenlijk met de 
wedstrijd vandoor en na tien minu-
ten is de score opgelopen tot 1 – 13. 
Na de tweede Time Out scoort KZ al 
hun 14e goal en hoewel het moei-
lijk wordt, zet De Vinken toch door 
en schiet Benthe haar tweede bal 
raak! Alweer juichen de ouders, die 
sportief de spelers (ook van de te-
genpartij) aanmoedigen. Maar het 
verschil is te groot. KZ scoort maar 
door; 2 – 17. Maar daar is alweer 
Benthe. Voor de derde keer scoort 
zij deze wedstrijd. 3 – 17. Helaas is 
het KZ die daarna nog twee keer 
scoort en de wedstrijd met 3 – 19 
beslist. Maar de doelstelling is ge-
haald, zelfs meer dan dat, en hoewel 
er dik verloren is, is er zelfs drie keer 
gescoord door De Vinken F1. Vol-
gende keer gaat het vast nog beter!

Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen op 
vrijdag 20 januari 2017 om fraaie 
prijzen in Café de Merel, Arkenpark 
MUR no 43 te Vinkeveen.
Er worden vier ronden van zestien 
giffies gespeeld en dan worden de 
punten bij elkaar opgeteld en is de 
winnaar of winnares is bekend, aan-
vang 20.00 uur, aanwezig zijn voor 
de inschrijving 19.45 uur. Ook zal 
er een tombola gehouden worden 
met schitterende prijzen. Telefoon-
nummer van Café de Merel is 0297-
263562, Arkenpark Mur 43, Vinke-
veen, E.mail thcw@xs4all.nl.
Hier volgen de datums voor de nieu-

we prijsklaverjascompetitie: Voor 
2017, 20 januari, 3 en 17 februari, 3, 
17 en 31 maart, 14 en 28 april, 12 en 
26 mei, 9 en 23 juni en 7 juli.Alle da-
tums onder voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen vrij-
dag was als volgt;
1. Gerry Ruimschoots 7441 punten
2. Frank v.d.Laan 7117 punten 
3. Ida Rass 7045 punten
4. Bianca Pappot 6558 punten
5. Cor de Beer 6549 punten
En de poedel prijs was deze avond 
voor Annalies van Scheppingen met 
4585 punten.

Wegafsluitingen tijdens 
‘Uithoorns Mooiste’
Regio - Tijdens het loopevenement ‘Uithoorns Mooiste’ zijn in overleg en 
met goedkeuring van de gemeente Uithoorn op zondag 29 januari een aan-
tal wegen tijdelijk afgesloten i.v.m. de veiligheid van de lopers en de omwo-
nenden. Dat levert op bepaalde momenten enige hinder op voor de omwo-
nenden, in de meeste gevallen zijn omleidingen mogelijk en in noodgeval-
len kan in overleg met de verkeersregelaars een weggebruiker wel langs de 
afsluiting rijden. Er zijn op een aantal punten langs het parcours borden ge-
plaatst met informatie over de verkeershinder.

Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaatsen 10.00–13.00 uur
- Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg 11.08-11.20 uur
- Poelweg tussen N196 en Poelweg 11.00-11.35 uur
- Noorddammerweg van Randweg richting Randhoornweg 
 van 10.00-14.00 uur afgesloten
- Noorddammerweg van Randhoornweg richting Randweg 
 niet afgesloten
- N196 kruising met Poelweg 11.15-11.30 uur
- N196 kruising Zijdelweg richting Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- N196 kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- Boterdijk tussen Laan van Meerwijk en Watsonweg 11.40-12.40 uur
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk 11.30-12.40 uur
- Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet 11.40-12.30 uur, 

geen afsluiting, wel verkeershinder oversteek Klipper
- Klipper 11.40-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker 11.30-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn 11.30-12.30 uur
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route 11.30-12.10 uur (sluizen mogelijk)
- Steenwijkerveld 11.28-12.08 uur
- Bezworenkerf 11.30-12.06 uur
- Halfweg 11.28-12.02 uur
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn 11.23-11.45 uur
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg 11.15-11.40 uur
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20-11.40 uur tot parkeerplaats KDO vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.15–11.40 uur
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn 11.15–11.35 uur
- Noorddammerweg bij Iepenlaan 11.20-11.40 uur
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg in beide richtingen 

11.00-12.00 uur
- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg 11.30-12.45 uur (sluizen mogelijk)
- Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan in beide richtingen 
 11.10-12.50 uur
- Faunalaan tussen 11.00-13.00 uur
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00 uur alleen via Noorddammerweg 

bereikbaar en te verlaten

Veel toppers in Hans van Eijk 
koppeldriebanden toernooi
Regio - Op vrijdag 20 en zaterdag 21 
januari a.s. staat wederom het Hans 
van Eijk Koppeldriebanden toernooi 
op de rol in gemeenschapshuis De 
Springbok te De Hoef. Dit toernooi 
werd in 2009 in het leven geroepen 
door wijlen Hans van Eijk en is al die 
jaren zeer succesvol gebleken. Ook 
nu is het toernooi weer volledig vol-
geboekt. Zowel op vrijdagavond 
(aanvang 19.30 uur) als op zaterdag 
(aanvang 11.30 uur) komen liefst 
twaalf koppels aan de start, die ver-
deeld over drie tafels de strijd met 
elkaar zullen aangaan. De winnaars 
van de zes poules van vier koppels 
plaatsen zich rechtstreeks voor de 
kwartfinale, die zaterdagmiddag om 
ongeveer 15.30 uur zal aanvangen. 
Vervolgens vindt dan een halve fi-
nale plaats van de drie zegevieren-
de koppels, aangevuld met de bes-
te verliezer. Dit viertal koppels vecht 
voor een plaats in de finale, die om-
streeks 16.30 uur zal losbranden 
met als inzet de felbegeerde wissel-
beker. Aansluitend zal de prijsuitrei-
king plaatsvinden.

Combinaties
Dit koppeldriebanden toernooi is 
doorgaans een clash tussen ge-
renommeerde combinaties uit De 
Kwakel en De Ronde Venen. Op 
de deelnemerslijst treffen we ener-
zijds de Kwakelaars John van Dam/
Hennie van Doorn, Bart de Bruyn/
Theo Bartels, Jan van Doorn/Rick 

van Zanten, Martin Plasmeijer/Kees 
de Bruyn en Wery Koeleman/Plat 
Voorn, terwijl De Ronde Venen sterk 
is vertegenwoordigd met de kop-
pels Paul Schuurman/John Vrielink 
(winnaar van de editie 2016), Donny 
Beets/John Beets, Bert Loogman/
Jacques de Leeuw, Paul Huzemeier/
Nick van de Veerdonk en Theo Va-
lentijn/Henk Doornekamp. Er is dus 
sprake van een zeer hoogwaardig 
niveau alom en het belooft zowel op 
de vrijdagavond als op de zaterdag 
een ongemeen spannende strijd te 
worden, waarbij ongetwijfeld fraaie 
staaltjes van precisie en techniek 
aan de dag zullen worden gelegd. 
De organisatie vertrouwt daarom 
ook op een hoge publieke belang-
stelling. Het bestuur van biljartclub 
“De Hoef” heeft gemeend als hom-
mage aan Hans van Eijk een tradi-
tie in ere te houden door weder-
om een inzamelingsactie te houden 
ten behoeve van het door zijn doch-
ter Sabine gerunde kinderweeshuis 
in haar woonplaats Timau in Kenia. 
Daartoe zullen twee collectebussen 
worden geplaatst en tezamen met 
de gehele netto-opbrengst van dit 
toernooi worden overgemaakt voor 
dit fantastische doel. Dit koppeldrie-
banden toernooi wordt mede moge-
lijk gemaakt door sponsoring van 
Dé Biljartmakers Portengensebrug, 
Lutis Ventilatietechniek Vinkeveen 
en Kwaliteitsslagerij Eijk & Veld De 
Kwakel. 



Argon neemt revanche 
op RVVH
Mijdrecht - In een onverwacht zon-
nig Ridderkerk heeft Argon zich te-
gen RVVH gerevancheerd, in de 
eerste thuiswedstrijd ging Argon 
toen nipt met een klein verlies on-
deruit. 
Na de ‘winterstop’ was RVVH op-
nieuw de eerste tegenstander maar 
nu kon Argon zich wel handha-
ven en kwam het na ruim een half 
uur onverwachts op een 0-1 voor-
sprong. In de tweede helft hielden 
beide ploegen het heel lang span-
nend, pas in minuut 89 sloeg Ar-
gon definitief toe, al kreeg het wel 
alle medewerking van Ridderkerks 
defensie. Na het fluitsignaal van 
scheidsrechter Paarhuis, kaarten 
bleven op zak, stond er toch echt 
0-2 op het scorebord.

Evenwicht
In de gehele eerste helft zagen we 
maar weinig echte aanvallen en uit-
gespeelde kansen. De gastheren 
konden elkaar iets gemakkelijker 
vinden en Argon moest het hebben 
van hard werken en de defensie die 
deze middag leunden op sluitpost 
Romero Antonioli, die zijn plaats on-
der de lat weer mocht innemen.
Al na tien minuten moest Antonioli 
al zijn ervaring in de strijd zetten bij 
een inzet over links. De corner die 
het RVVH opleverde werd ook door 
de sluitpost onschadelijk gemaakt. 
De eerste mogelijkheid voor Argon 
was na ruim een kwartier, een vrije 
trap na een overtreding op Morrison 
kwam van de voet van Floris Mul-
der. Vanaf achttien meter schoof de 
bal net aan de voor Argon verkeer-
de kant van de kruising.
Daarna schampte de bal de paal na 
een inzet van RVVH maar Antonio-
li zat er wel bij. Maar na een half za-
gen de eerste aanval van Argon, na 
een actie van Ian van Otterlo werd 
de bal werd ingezet en weer wegge-
werkt maar Lorenzo Zorn was toch 
doelman Danny Spelde voor en kon 

scoren 0-1. Een meevaller dat de 
eerste echte aanval gelijk raak was.

Kansen
De tweede helft zagen we meer mo-
gelijkheden, de eerste was na tien 
minuten voor de thuisploeg maar 
het was weer Antonioli die de nul 
hield. Met nog dertig minuten op de 
klok kon Morrison gaan douchen en 
nam Abdelfattah Zouzou zijn plaats 
in. Daarna zagen we een inzet van 
Ian van Otterlo maar keeper Spel-
de bleef bij de les. Ook daarna kon 
RVVH een aantal gevaarlijke situa-
ties niet benutten, Papito mikte te 
hoog een vrije trap van Guytano dos 
Santos kon nog tot een corner ver-
wekt worden. En dat leverde op-
nieuw een hoekschop op maar Ar-
gon kwam met de schrik vrij. Een 
actie even daarna, via Zouzou werd 
Van Otterlo bediend maar keeper 
Spelde greep weer in, Jasper Werk-
hoven zag zijn afstandsschot naast 
zeilen en een vrije trap van Zouzou 
kwam in de woonwijk terecht. Daar-
na mocht RVVH weer even gevaar-
lijk worden, Soares schot werd tot 
corner verwerkt en een poging van 
Versluis werd een prooi voor Anto-
nioli. Ook werd opnieuw een hoek-
schop door de defensie van Argon 
uit het doelgebied gewerkt maar de 
bal kwam vervolgens voor de voeten 
van Kooiman maar die was zo vrien-
delijk te hoog te mikken. In de slot-
fase mocht de herstellende Jesse 
Stange nog even minuten maken en 
in de laatste minuut maakte Argon 
dan toch aan de spanning een ein-
de. Bij een aanval over rechts kwam 
de bal door een soort kluts bij Jes-
se van Nieuwkerk terecht die van-
af zestien meter de bal in het door 
Spelde verlaten doel kon plaatsen.
In ieder geval de eerste winst voor 
Argon is binnen, wellicht geeft het 
vertrouwen voor de komende thuis-
wedstrijd tegen Sliedrecht.
Foto: sportinbeeld.com

Winterwandelen van 
bodem naar boezem
Regio - Zaterdag 21 januari orga-
niseert IVN De Ronde Venen & Uit-
hoorn een winterwandeling. Verza-
melpunt: om 9:30 uur op de par-
keerplaats bij de algemene be-
graafplaats in Wilnis. Vroeger voe-
ren de Aarlanderveners per boot 
langs hun Kerkvaart naar de kerk. 
Nu volgen we de Kerkvaart te voet. 
Vanaf de 18e eeuw deden de Aar-
landerveners dat ook: de Kerkvaart 
was verdwenen in een enorme wa-
terplas en boten konden de ringdijk 
van die plas niet passeren. Nu lopen 
we over de bodem van de plas en 
langzaam klimmen we omhoog naar 
het peil van de Oude Rijn. We zijn in 
het gezelschap van schapen, vogels 
en molens. Molens die nog steeds 

hun werk doen…. Ook in de win-
ter is het heerlijk om buiten te zijn, 
te lopen, te kijken. Tijdens de IVN-
Winterwandelingen lopen we wel 
door, we willen immers op tempe-
ratuur blijven, maar af en toe staan 
we stil bij de bijzonderheden van 
de omgeving. De wandeling is on-
geveer 9 km lang en duurt tot on-
geveer 12.30 uur. Draag stevige wa-
terdichte schoenen of kaplaarzen en 
warme kleding. Neem een (warme) 
drank mee voor tijdens de “pauze”.
Wilt u meteen bij het startpunt be-
ginnen of verdere informatie, dan 
neemt u contact op met Hans Tui-
nenburg, 06 18082328.
https://www.ivn.nl/afdeling/de-ron-
de-venen-uithoorn

Atlantis 2 schiet te kort
Mijdrecht - Na een korte vakantie-
stop mocht het door Florist gespon-
sorde Atlantis 2 afgelopen Zaterdag 
aantreden tegen Tweemaal Zes 5 uit 
Maartensdijk. Een bekende tegen-
stander, waar Atlantis begin zaalsei-
zoen al eerder tegen had gespeeld 
en ze de punten uiteindelijk moes-
ten delen. Coaches Tamira Breedijk 
en Mark Goverse waren er daarom 
op gebrand de punten in Mijdrecht 
te houden, waardoor er in de voor-
bespreking zeer op werd gehamerd 
geconcentreerd en fel te beginnen. 
Door ziekte en blessures zag de op-
stelling er anders uit dan normaal. 
Hierdoor werd de wedstrijd gestart 
met in de aanval Sharon Moen, Joy 
Trompert, Timo Jongerling en Koen 
van Wermeskerken. De verdedi-
ging werd gevormd door Melissa 
van der Stap, Elise van Walraven, 
Robin van het Schip en Davey van 
Putten. De eerste aanvallen werden 
mooi afgemaakt door een goede sa-
menwerking tussen Sharon en Joy, 
en een mooi schot van Timo. Hier-
door kwam Atlantis al snel op 2-0 
te staan. Hierna kwam een mindere 
periode, Atlantis had genoeg kan-

sen maar maakte deze jammer ge-
noeg niet af. Er werd uiteindelijk ge-
rust met een 5-8 achterstand. 

In de rust kreeg Atlantis van de coa-
ches mee dat het team met elkaar 
moest blijven communiceren en dat 
ze positief moesten blijven tegen-
over elkaar. Hierdoor begon Atlantis 
weer opgepept aan de tweede helft. 
Wissels Kevin Keijman, Rick Kuijlen-
burg en Heleen Haspels werden in-
gebracht. Atlantis wist nog terug te 
komen tot een stand van 10-12, me-
de door een paar mooie kansen van 
Rick, Koen en Elise. Tweemaal Zes 
hield helaas toch de overhand, At-
lantis maakte de kansen niet meer 
af, ook al werd er wel sterk verde-
digd. Hierdoor wist Atlantis niet aan 
het langste eind te trekken en werd 
er jammer genoeg verloren met een 
stand van 12-16. 

Het team en de coaches willen alle 
reserves bedanken. Volgende week 
hoopt Atlantis 2 meer geluk te heb-
ben in een uitwedstrijd tegen Luno 
3 in Linschoten. We hopen jullie dan 
weer langs de lijnen te zien.

Staand v.l.n.r.: Lianne de Jong, Noa Groenendaal, Tara Kentrop, Valerie van 
Diemen, Jamie Peek en Guusje Knecht. Gehurkt v.l.n.r.: Tara Warrels, Fleur 
Korver, Seda Steenbergen, Layla Wersch, Indy Kors en Floor van Loon
Niet op de foto: Daniek van de Ruit

CSW MO13-1 in het 
nieuw gestoken
Wilnis - Het jaar 2017 is nog maar 
net onderweg en nu al is er leuk 
nieuws te melden over één van de 
vele meisjesteams die Combinatie 
Sportclub Wilnis rijk is. Wat in het 
voorbije jaar 2016 begon als een ge-
sprekje aan de bar tussen twee suc-
cesvolle maar bescheiden gebleven 
ondernemers, heeft namelijk gere-
sulteerd in een volledig nieuw tenue 
voor de vrolijke meiden van CSW 
MO13-1. Zij zullen de voorjaarscom-
petitie en hopelijk langer spelen met 

op de borst de naam Garagebedrijf 
KODE, terwijl op de rug het bedrijf 
MOTION Gietvloeren vermeldt staat. 
De achterzijde toont tevens een hip 
uitziend rugnummer, een noviteit 
voor de meeste speelsters, wat zorgt 
voor net dat beetje extra uitstraling. 
De eigenaren van genoemde bedrij-
ven ontvangen natuurlijk een wel-
gemeend “Dank jullie wel” en stil-
letjes hopen begeleiding en ouders 
dat deze extra stimulans gaat leiden 
tot een succesvol seizoen.

Atlantis 1 zet winstreeks door
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 1 tegen SDO uit 
Hillegom. De vorige wedstrijd werd 
nipt verloren, waardoor Atlantis nog 
gretiger was om deze wedstrijd te 
winnen. De afgelopen 3 wedstrij-
den was er al gewonnen, waardoor 
Atlantis met vertrouwen deze wed-
strijd in ging. In de eerste aanval 
stonden Maarten, Lars, Natasja en 
Amy, met in de verdediging Berry, 
Jelle, Heleen en Joyce.
De start was direct sterk. Binnen 
een halve minuut viel het eerste 
doelpunt al aan de kant van Atlantis 
en verdedigend stond het erg sterk. 
Zo was het binnen no-time 6-1. In 
beide vakken werden de juiste kan-
sen gekozen en door het goede ver-
dedigen werd SDO uit hun spel ge-
haald. Nog heel even leek SDO te-
rug te komen in de wedstrijd, maar 

al snel was duidelijk wie de betere 
ploeg was vandaag. De rust werd 
opgezocht met een stand van 10-4 
in het voordeel van Atlantis. 
De opdracht voor de 2e helft was 
duidelijk. Zorg ervoor dat SDO niet 
meer in hun spel kan komen. Dit 
lukte goed, want na 10 minuten was 
Atlantis weer 2 punten uitgelopen 
op SDO, wat geen antwoord leek te 
hebben op het felle verdedigen en 
het dynamische spel van Atlantis. 
De rest van de 2e helft verliep niet 
veel anders.
Na de lange aanvallen in het ene 
vak door de overmacht van de da-
mes en het strakke verdedigen in 
het andere vak werd SDO gebro-
ken. De wedstrijd duurde nog een 
kwartier maar was al voorbij. Na een 
sterke, goed uitgespeelde wedstrijd 
werd de eindstand 18-7 voor Atlan-
tis.

Hertha MO17-1 
alternatieve training
Wilnis - Na een welverdiende va-
kantieperiode zijn de meiden van 
Hertha MO17-1 in week 2-2017 
weer gestart met trainen voor de 
tweede helft van het voetbalseizoen 
2016/2017. 
Het programma van het nieuwe sei-
zoen is inmiddels ook bekend, het 
nieuwe seizoen start aanstaande 
zaterdag 21 januari 2017. De eer-
ste wedstrijd van het seizoen is di-
rect een pittige, de meiden moeten 
de eerste wedstrijd thuis aantreden 
tegen de MO17-1 van Abcoude.
Na een week conditioneel en op 
techniek met de bal getraind te heb-
ben op het veld, hadden de trainers/
leiders een alternatieve training ge-
organiseerd voor de voetbal vrije za-
terdag. Hierbij helemaal out of de 
box gedacht en een training voor 
de teambuilding bedacht. Zo kwam 
het dat de gehele meidengroep zich 
afgelopen zaterdag om 15.00uur 
moest melden bij Gym Suppan. 
Hier kregen de meiden van Ste-
ve en Mitchell Suppan een geheel 

verzorgde boks clinic, waarbij hard 
werd gewerkt aan de teambuil-
ding. Ook werden de meiden fysiek 
en conditioneel flink aangepakt. Na 
de warming-up vroegen de meiden 
zich al enigszins af waar ze beland 
waren, dit was toch wel heel erg pit-
tig! 
Gedurende de clinic werd er al 
gauw een conclusie getrokken door 
de heren van Suppan dat er niet al-
leen voetbal talent in het team zit 
maar dat er ook bokstalent aanwe-
zig is. De meiden hadden er met zijn 
allen heel veel plezier in en de trai-
ning werd als heel posistief ervaren, 
zeker voor herhaling vatbaar. 
De meiden hebben een week de tijd 
om te herstellen van deze boks cli-
nic en de bijbehorende spierpijn, 
die zeer zeker aanwezig is! Nog een 
week trainen en dan kunnen de 
meiden weer het veld op voor een 
compleet nieuwe competitie. De ge-
hele MO17-1 heeft vertrouwen in 
een leuk en sportieve 2e helft van 
het voetbalseizoen.

Staand: Liam Visser,  Julius Pleunes, Sterre de Man (coach), Jules van Hemel, 
Sven de Jong. Zittend: Timon Borking, Boyd Keller, Sam Custers, Maurits Ver-
nooij. Keeper: Yordi Aardema

HVM Jongens D1 en D12 
leiden competitie
Mijdrecht - Het veld elftal JD1 is 
voor de zaalhockey competitie ge-
splitst in twee teams, de JD1 en de 
JD12. De teams zijn in verschillen-
de klasses ingedeeld maar hebben 
gemeen dat ze beiden de competitie 
leiden. Op zondag 15 januari speel-
de de JD12 twee wedstrijden die 
overtuigend werden gewonnen. De 
eerste wedstrijd was een spannen-
de  tegen de Kikkers. De fanatie-
ke tegenstanders waren echter niet 
opgewassen tegen het Mijdrechtse 
jongens team en verloren met 7-3. 
De tweede wedstrijd was HIC de te-

genstander. HIC had even daarvoor 
van de Kikkers verloren dus op pa-
pier leek HVM al de winnaar..Ech-
ter was het na de eerste helft 0-0 en 
moest er toch het een en ander ver-
anderen om te winnen. De jongens 
van HVM toonden zich de sterkste 
in de tweede helft want er vielen 
maar liefst vijf doelpunten. De eind-
stand was 5-0 en na deze stand kan 
de JD12 zich nog ongeslagen noe-
men. Aanstaande zondag zullen ze 
zich opnieuw moeten bewijzen we-
derom tegen de Kikkers maar ook in 
een derby tegen Abcoude.

Veel jonge ruiters op FNRS 
wedstrijd Mariahoeve
De Ronde Venen - Op zondag 15 
januari werd bij Manege Mariahoe-
ve de eerste FNRS wedstrijd van 
2017 gereden. Dit is een dressuur-
wedstrijd voor manegeruiters.
‘s Morgens hadden we nog wat last 
van wat sneeuw- en ijsresten, maar 
gelukkig konden we al snel van start 
met de hoogste categorieen. De 
hoogste punten werden deze och-
tend behaald door Amber van Zan-
ten. Zij reed met paard Phineas de 
F9 proef en behaalde 221 punten.
In de middag werd er gereden door 
de beginnende ruiters in de catego-

rieen F1 t/m F3. Rebecca van Schep-
pingen behaalde in de F3 een mooie 
score van 231 punten met paard 
Tjeske. Even later wist Esmee Bos-
man deze score nog net te verbe-
teren. Zij behaalde 232 punten met 
paard Troy voor haar proef in de F2. 
Vooral de jonge ruiters konden re-
kenen op veel enthousiaste suppor-
ters. Ondanks het ijzige weer waren 
er veel familieleden en vrienden ge-
komen om de ruiters aan te moedi-
gen. Het was een leuke wedstrijd-
dag bij Manege Mariahoeve.
Foto’s: sportinbeeld.com

KVDRV ‘kanopolo’ 
wint in Alphen
De Ronde Venen - Het was weer 
even wennen om een echte wedstijd 
te spelen. Na de zomerperiode wor-
den er niet veel wedstijden meer ge-
houden en daarom is zo’n wedstrijd 
in het zwembad altijd prettig om 
weer te doen. Het team van KVDRV 
kan nagenoeg weer compleet aan-
treden en Nico Klessens was na 
een blessure ook weer van de par-
tij. Aanvankelijk was de start moei-
zaam en KVDRV liep steeds tegen 
een achterstand aan te kijken. Door 
het kleinere speelveld in het zwem-

bad werd het systeem van verdedi-
gen omgezet van 1-3-1 naar 2-2-1. 
Het direct druk zetten met twee ja-
gers pakte goed uit en bij balver-
lies volgde er een snelle break. In de 
tweede helft ging de vermoeidheid 
en de onervarenheid van de nieuwe 
spelers bij de Kromme Aar parten 
spelen en kon KVDRV afstand ne-
men en de wedstrijd naar hun hand 
zetten.

Uitslag:
KVDRV 1 – De Kromme Aar 1 9-6
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