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Betere doorstroming N201 zonder 
verbreding en aanpassing snelheid

Gedeputeerde Staten komen tot 
deze keuze na vier denkrichtin-
gen te hebben onderzocht om de-
ze druk bereden provinciale weg 
toekomstbestendig te maken. De 
provincie wil dit voorstel het ko-
mende jaar uitwerken, in samen-
spraak met belanghebbenden en 
omwonenden. Dan worden ook 
de knelpunten verder uitgewerkt 
die worden aangepakt. In elk ge-
val wordt de S-bocht bij Mijdrecht 
(Hofl and) uit de weg gehaald. Ook 
wordt de aansluiting van de N201 
met de A2 verbeterd.

Vier denkrichtingen
Het afgelopen half jaar zijn vier 
denkrichtingen onderzocht. Dat 
betrof combinaties met of zon-
der verbreding tot 2 x 2 rijstro-
ken en wel of niet verhoging van 
de maximumsnelheid tot 100 km. 
Tot slot is ook een variant onder-
zocht waarbij de maximumsnel-
heid verlaagd werd tot 60 km per 
uur met een wegafsluiting bij het 
aquaduct Amstelhoek en een af-

sluiting tussen de N523 en Kor-
tenhoef. De provinciale weg N201 
loopt door de provincies Noord-
Holland en Utrecht. De hele weg 
is ruim 56 kilometer lang en loopt 
tussen Zandvoort en Hilversum. 
Het Utrechtse gedeelte van de-
ze weg is 16,3 kilometer lang en 
loopt vanaf het aquaduct bij Am-
stelhoek tot net voorbij Vreeland. 
In Utrecht en in Noord-Holland 
behoort de N201 tot de drukst 
bereden provinciale wegen, on-
der andere omdat deze weg een 
verbinding vormt tussen de A4, 
Schiphol, A2 en A27.

Kosten 
De realisering van de voorkeurs-
variant – dat is inclusief de aan-
pak van knelpunten zoals het 
verwijderen van de S-bocht bij 
Mijdrecht en verbetering van de 
aansluiting op de A2 - vergt een 
investering van 225 miljoen eu-
ro. Mét een bandbreedte van 
plus of min 50 procent. Die rui-
me bandbreedte voor minder- of 

meerwerk, onzekerheden of risi-
co’s is nodig omdat we nog aan 
het begin van een complex pro-
ject staan. Daar kunnen nog op-
ties voor aanvullende maatrege-
len bovenop komen, zoals vergro-
ting van de mogelijkheden voor 
OV en fi ets en extra acties voor 
lucht, geluid en natuur. In het ge-
val dat gekozen zou worden om 
alle knelpunten aan te pakken en 
alle potentiële aanvullende maat-
regelen te nemen, dan kan de in-
vestering in de N201 tot maximaal 
1,5 miljard euro oplopen. Dat is 
inclusief een onzekerheidsmar-
ge van 75 procent. Die onzeker-
heidsmarge is zo ruim, omdat nog 
niet voor alle mogelijk op te los-
sen knelpunten en aanvullende 
maatregelen een ontwerp is ge-
maakt. Tussen die investering van 
225 miljoen voor de voorkeursva-
riant en de maximale investering 
van 1,5 miljard wanneer alle aan-
vullende maatregelen genomen 
zouden worden en alle knelpun-
ten aangepakt zouden worden 
(alle twee dus met onzekerheids-
marges) zitten een reeks variabe-
len met verschillende kostenra-
mingen. De Commissie Mobiliteit, 
Economie en Europa van de Sta-
ten bespreekt het voorstel op 28 
januari 2019. Daarna behandelen 
Provinciale Staten het in hun ver-
gadering van 18 februari 2019.

De Ronde Venen - Voor een toekomstbestendige provinciale weg 
N201 tussen Amstelhoek en Vreeland is geen ingrijpende verbre-
ding en geen aanpassing van de huidige maximumsnelheid van 
80 km per uur nodig. Die keuze leggen Gedeputeerde Staten (GS) 
aan Provinciale Staten voor. Om de doorstroming en de bereik-
baarheid te verbeteren en de leefbaarheid te handhaven of zelfs 
te verbeteren willen GS die voorkeursvariant nader uitwerken en 
gericht knelpunten gaan aanpakken.
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Winnaar van de 
eer e fi ets

Regio – In de laatste krant 
van vorige jaar stond een 
prijsvraag waarmee je een 
fi ets kon winnen. Om een 
kans te maken op deze 
prachtige fi ets moest je een 
puzzel oplossen en wat vra-
gen beantwoorden. Met een 
beetje goede wil kom ieder-
een hieraan meedoen. Wel 
dat hebben we geweten, 
tenminste, de postbezor-
ger heeft het geweten. Hon-
derden oplossingen werden 
door hem of haar bezorgd. 
In totaal kwamen er maar 
liefst 434 goede oplossingen 
bij ons binnen. Alle in een 
doos, ogen dicht en er een-
tje uittrekken. De gelukkige 
winnares is geworden: Da-
nielle Kupsrus uit Mijdrecht. 
Danielle gefeliciteerd, wij ne-
men deze week even telefo-
nisch contact met je op.

Annemieke’s
Kramerie
Machineweg 3 Aalsmeer 
Tel. 0297-385281
Parkeergelegenheid rondom

UITVERKOOP
KERSTARTIKELEN

OP VOORRAADARTIKELEN
20%

Nieuwe Meerbode

WWW.VERSPREIDNET.NL    INFO@VERSPREIDNET.NL
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Mijdrecht : Oosterlandweg, Tuinderslaan (180 kranten)
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PERSONEEL
GEVRAAGD

uithoorn@expert.nl | 0297-563585

De Ronde Venen - Het college 
van Burgemeester en Wethou-
ders stelt de gemeenteraad voor 
een nieuw veerpont te bouwen 
voor Nessersluis. De kosten voor 
renovatie van de bestaande veer-
pont en de bouw van een nieuwe 
ontlopen elkaar niet veel. Daar 
staat tegenover dat een nieuw 
pontveer veel duurzamer is en 

langer meegaat. De afgelopen 
maanden is onderzocht wat de 
voor- en nadelen zijn van reno-
vatie van de huidige pont en de 
bouw van een nieuwe. Dat er een 
pont over de Amstel moet blij-
ven varen tussen Nessersluis en 
Nes aan de Amstel staat niet ter 
discussie. Wethouder Kiki Hagen: 
,,Een nieuwe pont is veel duur-

Kosten voor renovatie of nieuwbouw veerpont 
Nessersluis ontlopen elkaar niet veel
College stelt gemeenteraad voor 
nieuwe veerpont te bouwen

zamer dan renovatie van de be-
staande. De nieuwe pont vaart op 
elektrische energie in plaats van 
diesel. Ook gaat een nieuwe pont 
veel langer mee, tenminste 35 
jaar en kan op een nieuwe pont 
beter aan veiligheids- en ARBO-
verplichtingen worden voldaan.’
Voor de bouw van een nieuwe 
veerpont, inclusief het opknap-
pen van de plekken waar de pont 
aan de oever ligt en de voorberei-
dingskosten, is 650 duizend eu-
ro nodig. Het voorstel wordt tij-
dens de informatieronde (voor-
bereiding op commissievergade-
ring) van 31 januari besproken. 
Raadsleden kunnen dan techni-
sche vragen stellen en inwoners 
zijn van harte uitgenodigd om 
hierbij aan te schuiven. De bij-
eenkomst begint om 19.30 uur in 
het gemeentehuis, De gemeen-
teraad praat waarschijnlijk op 21 
februari over het voorstel. Als de 
raad akkoord gaat is de verwach-
ting dat de nieuwe pont in 2020 
in de vaart kan worden genomen.

De Ronde Venen - “Meer vrou-
wen in de politiek zorgt voor een 
betere afspiegeling van de sa-
menleving en komt de kwali-
teit van de democratie ten goe-
de”. Met deze zin begint de fl yer 
die door een groep enthousias-
te vrouwen bij de kramenmarkt 
in de Willistee onder de aandacht 
werd gebracht. Ook besteedde 
de burgemeester in zijn nieuw-
jaar speech hier aandacht aan. 
Het is op de kop af 100 jaar ge-
leden dat de vrouwen kiesrecht 
kregen en ondanks het feit dat 
er al veel is gebeurd, is maar één 
op de drie leden van de gemeen-
teraad een vrouw. Is dat erg? Op 
zich niet, alleen is bekend dat 
groepen die meer divers zijn sa-
mengesteld beter werken. Er wor-
den dan toch andere invalshoe-

ken belicht en mogelijk een ande-
re aanpak gekozen. Vandaar dat 
de vrouwen die nu al actief zijn 
in de politiek, raadsleden, frac-
tie-assistenten en wethouders 
van alle partijen de handen ineen 
hebben geslagen om op zoek te 
gaan naar geïnteresseerde vrou-
wen. Om mee te denken, mee te 
helpen en mee te doen. Dit was 
een aftrap, we zullen op een aan-
tal andere momenten nog acti-
viteiten organiseren of aan mee 
doen. Op die manier hopen we 
meer vrouwen te bereiken die ac-
tief willen worden. Heb je inte-
resse, kijk op facebook/politieke-
vrouwenDRV of spreek één van 
ons aan, onze contactgegevens 
zijn eenvoudig te vinden of ge-
bruik het algemene email adres 
politiekevrouwendrv@gmail.com

Kennismaking politieke 
vrouwen in De Ronde Venen

Wilnisser (20) komt om 
bij eenzijdig ongeval
De Ronde Venen – In de nacht 
van zaterdag op zondag is een 20 
jarige inwoner van Wilnis om het 
leven gekomen bij een eenzijdig 
ongeval in de bocht van de N201 
net voorbij het Shell benzinestati-
on. En belandde met zijn voertuig 
tegen een hek van een restaurant 
Voorbijgangers zagen het auto-
wrak rond vijf over een liggen en 
zij belde direct de hulpdiensten. 

De toegesnelde hulp mocht niet 
baten: de bestuurder is ter plekke 
overleden. Vanwege het onder-
zoek is de weg lange tijd afgeslo-
ten geweest. De weg is lange tijd 
afgesloten geweest, onder meer 
vanwege onderzoek door de po-
litie. Wat er precies is gebeurd, is 
nu nog niet bekend. De politie 
heeft de zaak in onderzoek. 
Foto Jan Uithol



zijn waardoor het oog of de ogen 
niet goed functioneren. In over-
leg kunnen wij de resultaten van 
uw oogonderzoek doorsturen 
naar uw huisarts. Met een totaal-
aanbod aan eerstelijns oogzorg 
is Eye Wish Uithoorn onderschei-
dend in de optiek. Voor meer in-
formatie kunt u altijd bij ons bin-
nen lopen.

Regio - Ook dit jaar is Eye Wish 
Opticiens door de klanten verko-
zen tot beste opticien van Neder-
land. In december zijn we begon-
nen met de sale actie. Deze actie 
is door groot succes verlengd tot 
27 januari. Bij aankoop van een 
complete bril krijgt u een merk-
montuur tot €250,- gratis. Als u 
in 2019 weer recht heeft op zorg-
vergoeding dan kan uw korting 
zelfs nog hoger zijn dan €250,-. 
U kunt kiezen uit de topmerken 
zoals Boss, Marc Jacobs en Ralph 
Lauren. Wees er snel bij, want hoe 
eerder u erbij bent, hoe groter de 
keuze. 

Optometrie en onderscheidend
Met de zorg voor uw ogen wilt 
u natuurlijk geen enkel risico ne-
men. Daarom is het goed om te 
weten dat niemand zich zomaar 
optometrist mag noemen. De ti-
tel van optometrist is wettelijk 
beschermd. Bij Eye Wish Uithoorn 
worden uw ogen altijd door een 
gediplomeerd optometrist op-
gemeten, ook als u alleen voor 
een bril of contactlenzen komt. 
Hiermee is Eye Wish onderschei-
dend en klantgericht. Een opto-
metrist kijkt verder dan een opti-
cien en kan de ogen medisch on-
derzoeken en eventuele proble-
men tijdig signaleren. De opto-
metrist is het eerste aanspreek-
punt bij oogproblemen zoals ver-
minderd zicht of een risico op het 
ontwikkelen van een oogaandoe-
ning, zoals glaucoom, macula de-
generatie of staar. Er zijn in de 
zaak twee optometristen aanwe-
zig om oogzorg te verlenen. 

Sherny Kha is gediplomeerd op-
tometrist bij Eye Wish Uithoorn 
en daarnaast ook werkzaam in 
een oogkliniek. Ook is ze in het 
bezit van een Europees optome-
trie diploma. Sinds 2016 kan je in 
Nederland ook afstuderen voor 
een Europees diploma. Met een 
Europees diploma geef je aan dat 
je op hoog niveau internationaal 
kunt werken. Kelvin Luong is be-
halve opticien en contactlensspe-
cialist ook gediplomeerd opto-
metrist. Kelvin is specialist op het 
gebied van prismameting en net-
vliesonderzoek, waartoe o.a. be-
horen diabetes-, staar- en glau-
coomscreening. 

Voor elke oog- en zichtafwij-
king krijgt u een gedegen en hel-
der advies. Oogonderzoek kan al 
bij kinderen vanaf 6 jaar en zon-
der verwijzing bij Eye Wish Uit-
hoorn. Wij raden daarom altijd 

aan om minstens 1 keer de ogen 
onderzoek door de optometrist. 
Bij mensen boven de 40 jaar zijn 
oogonderzoeken altijd nuttig 
omdat er kan worden bekeken 
of er afwijkende verschijnselen 
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DOKTERSDIENSTEN
Alle diensten van de huisartsen 
worden gedaan vanuit 
Huisartsenpost Leidse Rijn, 
Soestwetering 1 in Utrecht
088-1309620. Dit geldt voor het 
weekend en voor werkdagen van 
17.00-08.00 uur

APOTHEEK
Apotheek De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht, 
0297-285163. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u., za. 10.00-13.00 u.

Apotheek Mijdrecht
Ho�and 48 Mijdrecht, 
0297-286262. Open: ma. t/m vr. 
8.30-12.30 u. en 13.30-17.30 u.

Apotheek Wilnis
Wagenmaker 99b, 3648 KV Wilnis, 
0297-303903. Open: ma. t/m vr. 
8.00-17.30 u.

Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 

Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
Open: ma. t/m vr. 08.00-17.30 u.

Buiten deze tijden kan men 
terecht bij:

Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583. 
Open: 22.00-08.00 u.

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

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

DIERENHULP
Dierenambulance 06-53315557

DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk 
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71 Mijdrecht, 
0297-293939.

Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129 Vinkeveen, 
0297-263758, www.dkavv.nl. 

Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40 Mijdrecht, 
0297-241146

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

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

PSYCHOLOGISCHE 
HULPVERLENING
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38 Wilnis, 0297-241562 
Drs. J.M.M. Simons Klin.
psycholoog/psychotherapeut/BIG

Praktijk voor psychologische 
hulpverlening  
Vijzelmolen 25 Mijdrecht 
H. Rapp-Jonkers,  06-15599435

Van Dijk Psychologenpraktijk
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69 Vinkeveen. Bezoekadres: 
Ingang Kerklaan, 06-44737826
www.vandijkpsychologenpraktijk.nl

SLACHTOFFERHULP
0900-0101
www.slachto�erhulp.nl

BRANDWEER & POLITIE
Brandweer 030-2404400. 
Politie 0900-8844.

INFORMATIEF

COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 2 
DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

Postadres
Midrethstraat 9
3641 CB Mijdrecht
Tel. 0297-581698

Aanleveren van advertentie
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl
Advertentieverkoop
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419
Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Nel van der Pol
Mobiel 06-53847419

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.meerbode.nl/
kabalen-opgeven/

Druk
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
132e jaargang

Oplage: 16.400

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig 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 at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

Privacy
Zie onze privacyverklaring op 
www.meerbode.nl/privacy

WWW.MEERBODE.NL

Nieuwe Meerbode

WWW.IVN.NL/AFDELING/DE-RONDE-VENEN-UITHOORN

NATUUR
DICHT
BIJ HUIS

De laatste tijd zien we steeds 
vaker grote zilverreigers met 
langzame weloverwogen stap-
pen door de weilanden schrij-
den. Met name in de herfst en 
de winter. In oude vogelgid-
sen worden ze omschreven als 
‘zeer zeldzaam’. Werd er één ge-
signaleerd, dan kwamen voge-
laars van heinde en verre, om 
die aan hun waarnemingslijst-
je toe te voegen. Door betere 
leefomstandigheden in Neder-
land is een instroom van grote 
zilverreigers vanuit Zuid-Oost 
Europa op gang gekomen. Je 
kunt deze slanke, sneeuwwit-
te verschijning aantreffen in 
slootrijke weilanden en aan de 
oevers van plassen. Roerloos, 
de gele snavel in de aanslag, 
loeren ze op prooien zoals vis-
jes, kikkers, muizen, mollen en 
sinds kort ook de Amerikaanse 
rivierkreeft. We weten dit om-
dat we in hun braakballen on-
verteerbare voedselresten te-
rug vonden zoals mollenharen, 
muizenschedeltjes, kreeftscha-
ren enz. De prooien worden 
met een snelle dolkstoot ge-
spietst. De vogels opereren het 
liefst solitair. Op een geschik-
te foerageerplek dulden ze el-
kaar niet en proberen ze con-
currenten te imponeren met 
opgezette veren en uithalen. 
In de nacht zijn ze, voor de vei-
ligheid, het liefst met velen bij 
elkaar. Vlak voor de scheme-
ring vliegen ze van alle kanten 
naar hun groepsslaapplaats in 
bomen; soms  meer dan 100 
bij elkaar. Ook aalscholvers en 
blauwe reigers voegen zich 
daarbij. Bij zware rukwinden 
kunnen grote zilverreigers uit 

de boom waaien door hun la-
ge gewicht van slechts 1000 
gram. De zwaardere aalschol-
vers en blauwe reigers zijn 
daar minder gevoelig voor. Bij 
dreigende storm slapen de zil-
verreigers daarom uit voorzorg 
laag bij de grond of in het riet. 
De vogels zijn nogal schuw. 
Als ze gestoord worden vlie-
gen ze met majestueuze vleu-
gelslagen weg. Soms is er een 
opmerkelijke samenwerking 
met aalscholvers. Jagende aal-
scholvers drijven gezamenlijk 
visjes naar de oever van een 
plas, waar grote zilverreigers 
klaar staan om ze te verschal-
ken. De aalscholvers krijgen de 
overblijvende visjes weer te-
rug. Inmiddels overwinteren 
er minstens 6000 grote zilver-
reigers in Nederland. De mees-
ten gaan in het voorjaar terug 
naar Zuid-Oost Europa om te 
broeden in rietmoerassen en 
ooibossen. Momenteel broe-
den er zo’n  350 paren in Ne-
derland. De Kloosterkolk in de 
Botshol is een groepsslaap-
plaats en inmiddels ook een 
broedkolonie. De omliggende 
weilanden zijn hun foerageer-
gebied. Eind 19e eeuw dreigde 
de grote zilverreiger in Europa 
en Amerika uit te sterven om-
dat wufte dames hun hoeden 
tooiden met de sneeuwwit-
te veren. Honderdduizenden 
zilverreigers werden voor die 
mode gedood. Gelukkig werd 
dat snel verboden anders had-
den we nu niet kunnen genie-
ten van deze elegante, hagel-
witte vogel. 
 
Gerda Veth, IVN-natuurgids

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut 
voor natuur-educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde 
Venen & Uithoorn. IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 

Elegant en Hagelwit

Sale actie wegens succes verlengd

Geef verwenmomenten 
aan vrouwen met kanker 
Regio - Goede verzorging van je-
zelf maakt dat je je beter voelt.’ Dit 
geldt zeker ook als je ziek bent. 
Daarom organiseert stichting 
Look Good Feel Better samen met 
ruim 400 schoonheidsspecialis-
ten in februari opnieuw de lande-
lijke actie ‘Geef een glimlach ca-
deau’. Vanaf Wereldkankerdag, 4 
februari, geven schoonheidsspe-
cialisten door het hele land gratis 
verwenmomenten aan vrouwen 
met kanker. Deze actie duurt de 
hele maand februari. 

Boost voor je zelfvertrouwen
“Uiterlijke verzorging bij kanker 
is veel belangrijker dan de mees-
te mensen denken.” Jasja Sikking 
vertelt over haar ervaring met het 
verwenmoment. “Toen ik borst-
kanker had, ging ik door een in-

tensieve periode met behande-
lingen. Tegelijkertijd wilde je het 
normale gezinsleven zoveel mo-
gelijk laten doorlopen. Dat kost 
best veel energie. Het verwen-
moment was echt een moment 
voor mijzelf. Even niet ziek zijn, 
maar gewoon genieten en ont-
spannen. Het gaf mij een boost in 
mijn zelfvertrouwen en dat gun 
ik iedereen.”

Geef een glimlach  
Laura en Priscilla van NZURI 
schoonheidssalon doen graag 
weer mee met de actie van Look 
Good Feel Better: “Vrouwen met 
kanker verliezen vaak hun zelf-
vertrouwen door de uiterlijke ver-
anderingen als gevolg van de be-
handelingen. Het mooie van dit 
verwenmoment is dat je tijdens 

de behandeling het zelfvertrou-
wen ziet groeien. Soms zijn een 
paar tips al genoeg om ze weer te 
laten stralen. Dat is precies waar-
om wij graag meedoen met ‘Geef 
een glimlach cadeau’.” 

NZURI schoonheidssalon geeft 
5 verwenmomenten cadeau
In de maand februari geeft NZU-
RI schoonheidssalon 5 vrouwen 
met kanker een gratis verwenmo-
ment. De verwenmomenten van 
de actie Geef Een Glimlach Ca-
deau zijn bedoeld voor vrouwen 
met kanker waarvan de laatste 
medische behandeling niet lan-
ger dan 6 maanden geleden is. 
Aanmelden voor deze actie kan 
eenvoudig door een mail te stu-
ren naar info@nzuriplaza.nl. Ken 
jij iemand met kanker? Attendeer 
haar dan op deze actie en geef 
haar een glimlach cadeau! Wees 
er snel bij want vol is vol!

Over ‘Geef een 
glimlach cadeau’
De campagne ‘Geef een glimlach 
cadeau’ wordt dit jaar voor de 
vierde keer georganiseerd door 
Stichting Look Good Feel Bet-
ter. Deze stichting zet zich in om 
mensen met kanker te onder-
steunen bij hun uiterlijke verzor-
ging.
Dit doen ze onder andere door 
het geven van workshops in zie-
kenhuizen en persoonlijk advies 
en behandelingen door heel Ne-
derland.

Zonnebloem: week van 
het werkbezoek
Mijdrecht - Op 17 januari a.s. be-
staat de Zonnebloem 70 jaar. Een 
jubileum dat we vooral met el-
kaar willen vieren.  Dit vormt een 

mooi voorproe�e voor het 75 ja-
rig bestaan in 2024. Ons jubi-
leumjaar gaat van start met de 
Week van het Bezoekwerk. Tus-

sen 17 en 25 januari a.s. probe-
ren onze vrijwilligers zoveel mo-
gelijk huisbezoeken te realiseren. 
Zodat onze minst zichtbare acti-
viteit voor even de lokale (media) 
aandacht en waardering krijgt die 
het verdient. Bij een feest horen 
natuurlijk cadeaus. Onze vrijwilli-
gers die op huisbezoek gaan ne-
men een zakje met chocolaatjes 
mee en een speciale kaart met 
een persoonlijke boodschap.

Vindt u het leuk om ook vrijwilli-
ger te worden van onze afdeling 
Mijdrecht neem dan contact op 
met onze secretaris mevr. Y. Jan-
maat tel. 06-12241209.





04 16 januari 2019

Wethouder Rein Kroon 
bezoekt Jachthaven Vinkeveen
Vinkeveen – Afgelopen week 
bracht wethouder Rein Kroon een 
werkbezoek aan Jachthaven Vin-
keveen voor een rondleiding over 
de haven en om kennis te maken 
met de eigenaar en haar visie op 
ondernemerschap. Wethouder 
Kroon geeft aan dat het bijzon-
dere combinatie is omtrent “ een 
jachthaven en kunst”, het is een 
uitdagende en verrassende com-
binatie die noodzakelijk om toe-

komstbestendig te zijn. Dit werk-
bezoek past in de aanpak van de 
gemeente om MKB- vriendelijk-
ste gemeente te worden. Door dit 
bezoek wordt er een relatie opge-
bouwd en krijgt de gemeente in-
formatie omtrent de dienstverle-
ning vanuit de gemeenten. Het is 
tevens een mooie manier om van 
gedachten te wisselen over on-
dernemerschap in relatie tot de 
maatschappelijke omgeving.

Rein Kroon, Wethouder Ruimte, Economie en Sport Ronde Venen – Kris-
tien van Elteren, eigenaar Jachthaven Vinkeveen

Eigenaar Rijksmonument weigert monument te onderhouden

Wethouder Marja Becker: last onder 
dwangsom nog enigste redmiddel
Mijdrecht – Jaar na jaar zie je aan 
de Industrieweg in Mijdrecht een 
oude boerderij totaal de vernie-
ling ingaan. Hij wordt totaal niet 
onderhouden en in het dak van 
de oude stal zit een gat zo groot 
( zie bijgaande foto). Het is allang 
geen boerderij meer en sinds jaar 
en dag wordt deze bouwval ver-
huurd aan gastarbeiders. Vori-
ge week werden we gebeld door 
een inwoner van de Mijdrecht, 
die zich hieraan ergerde en niet 
onterecht. Wat blijkt namelijk de-
ze bouwval is een erkend Rijks-
monument. Deze inwoner had 
zich er echt in verdiept: 
“Onze gemeente kent verschil-
lende gemeentelijke- en rijks-

monumenten. Voor vele daar-
van is regelmatig aandacht, maar 
is er een uitzondering en ik vind 
het spijtig dat hier zo weinig aan-
dacht voor is. Het gaat om rijks-
monument 514702: ofwel Indu-
strieweg 30 te Mijdrecht. Vele in-
woners rijden er vrijwel dagelijks 
langs, maar het gaat niet goed 
met dit pand. Ik vind het jammer 
dat hier nooit aandacht aan ge-
schonken wordt, want wat hier 
gebeurt of eigenlijk niet gebeurt 
is wel degelijk iets dat we als in-
woners van de Ronde Venen mo-
gen aantrekken.
Deze bijzondere kop-romp boer-
derij verkeert in extreem slechte 
staat. Vroeger stond er nog een 

schuur achter, deze is al vergaan. 
Het dak van het achterliggende 
pand zit vol gaten en dreigt met 
de tijd ook in te storten. Waar-
om gebeurt hier niets? Het ant-
woord is bewuste nalatigheid. De 
gemeente is een handhavings - 
procedure gestart, maar dit is een 
langslepend proces met beperkte 
mogelijkheden.

Bewust
De eigenaar verwaarloost het 
pand dus bewust. Waarom? Als 
de grond vrij is kan dit gunstige 
plekje van het industrieterrein 
worden verkocht voor nieuw-
bouw. Let wel: het is een Rijksmo-
nument! Ofwel erfgoed van het 

Het dak is meer gat dan dak Het Rijksmonument aan de Industrieweg

Wethouder Becker doet haar best 
om het monument te behouden

rijk. Zeker in combinatie met het 
naastgelegen Rijksmonument: 
de dubbele arbeiderswoning is 
dit een belangrijke plek uit de ge-
schiedenis. En als het weg is komt 
het nooit meer terug.
De huidige eigenaar die de ver-
plichting is aangegaan voor het 
monument te zorgen doet dit 
niet. Dat zou niet geruisloos mo-
gen gebeuren waarna de eige-
naar een zak centen opstrijkt zon-
der enig tegengeluid. Ik hoop dat 
een stukje maatschappelijke druk 
zal helpen dit monument te be-
houden”, aldus de bezorgde in-
woner.
We namen contact op met de ver-
antwoordelijk wethouder, Mar-

ja Becker van de Senioren Partij: 
“Wij zijn inderdaad al lange tijd 
actief met het rijksmonument op 
Industrieweg 30 in Mijdrecht. De-
ze kop-romp boerderij uit 1879 is 
uniek in zijn architectuur en in re-
latie tot de arbeiderswoningen 
ernaast. De boerderij vertelt veel 
over de veengeschiedenis van 
onze gemeente. Wij doen er daar-
om alles aan om deze te behou-
den. Wij zijn echter geen eigenaar 
van de boerderij en kunnen hem 
daarom niet onderhouden. Al ja-
ren proberen wij de eigenaar te 
bewegen om hem te onderhou-
den. Om dit te bereiken hebben 
wij in 2002, 2008, 2014 en 2018 
gesprekken met de eigenaar ge-
had. In het laatste gesprek heb-
ben wij hem duidelijk gewezen 
op de onderhoudsplicht uit de 
erfgoedwet. Hierin staat dat eige-
naren van monumenten de plicht 
hebben om deze te onderhou-
den. Anders gezegd: niet-onder-
houden is strafbaar. De instand-
houdingsplicht bestaat echter 
pas sinds 2016. Daarvoor waren 
de juridische middelen die wij in 
konden zetten beperkt.”, aldus de 
wethouder.
 
Geen onderhoud
“In februari 2018 heeft de eige-
naar expliciet aangegeven dat 
hij het monument niet gaat on-
derhouden. Hierna heeft de ge-
meente (in maart 2018) een 
handhavingstraject gestart. Voor 
een gemeente is dit een ingewik-
keld traject, dat secuur moet wor-

den doorlopen. In dit geval be-
staat het uit zeven stappen van 
onder andere bouwkundige on-
derzoeken, brieven en het weer-
leggen van zienswijzen.
Nu, bijna een jaar later, zijn al-
le stappen doorlopen en wordt 
de last onder dwangsom defini-
tief. Deze week neemt ons college 
het besluit om de eigenaar boe-
tes op te leggen als hij niet gaat 
onderhouden. 
Overigens is dit niet het enige 
monument waar we een intensief 
traject volgen. In het kader van 
het project ‘behoud erfgoed’, dat 
in juni 2017 is gestart, zoeken wij 
actief contact met eigenaren van 
monumenten in matige / slechte 
staat. In veel gevallen komen wij 
door informeel contact (en zon-
der juridische middelen) met de 
eigenaar tot een verbeterplan. In 
enkele gevallen, zoals Industrie-
weg 30, lukt dit helaas niet.
Kortom: wij doen als gemeente 
al jaren ons best om dit prachti-
ge monument te redden. Morgen 
stemt het college in met het vast-
stellen van de last onder dwang-
som (boetes bij niet-uitvoeren 
van onderhoud). Dit is het laat-
ste redmiddel om het monument 
te behouden.”, aldus wethouder 
Becker.

Inventarisatie ontsluiting 
De Maricken nog gaande

Wilnis - Er is vorig jaar via inloop- 
en informatieavonden en bewo-
nersavonden al heel wat overleg 
geweest tussen bewoners van de 
nieuwbouwwijk De Maricken, die 
van de Wethouder van Damlaan, 
Pastoor Kannelaan, Veenzijde 3, 
andere belanghebbenden en de 
gemeente over de ontsluiting 
van de nieuwbouwwijk De Maric-
ken. In deze krant is er regelma-
tig uitgebreid aandacht aan be-
steed. Doel is te komen tot een 
evenwichtige en veilige versprei-
ding van verkeersstromen tus-
sen de nieuwe woonwijk en Wil-
nis en Mijdrecht. Tot op heden 
geen gemakkelijke opgave zo is 
gebleken. Ontsluiting via de Wet-
houder van Damlaan lag en ligt 
in eerste instantie voor de hand, 
maar er zijn meerdere mogelijk-
heden. ‘De ontsluiting van De 
Maricken via de Wethouder van 
Damlaan is een gevoelig onder-
werp dat raakt aan individuele en 
algemene belangen. Het college 
vindt het dan ook uitermate be-
langrijk alle belangen aangaan-
de de ontsluiting goed en zorg-
vuldig te inventariseren en te we-

Voor de ontsluiting via de Veenweg wordt een bestemmingsplanproce-
dure opgestart

Ontsluiting via de Wethouder van Damlaan geen punt van discussie meer

pen aangezien voor deze ontslui-
ting een nieuwe bestemmings-
planprocedure zal moeten wor-
den doorlopen die een doorloop-
tijd van een jaar heeft. Het colle-
ge heeft aangegeven die wel te 
gaan opstarten.

Wagenmaker blijft ongewijzigd
Ook de Wagenmaker is met een 
verkeersonderzoek voor ontslui-
ting in beeld gekomen. Omdat 
hier echter sprake is van een aan-
tal gevestigde voorzieningen als 
het nieuwe gezondheidscentrum 
GezondWilnis, twee basisscho-
len en een kinderopvang, wordt 
het voor de vele fietsers en voet-
gangers en de wegvakken niet als 
een goed punt ervaren om daar 
een ontsluiting te maken voor 
met name autoverkeer. Wel blijft 
de bestaande loop- en fietsdoor-
steek tussen de Klompenmaker 
en de Wagenmaker behouden 
voor deze doelgroepen. Hier op 
voorhand dus geen ontsluiting.
Tot slot zal mettertijd, als de nieu-
we rotonde is gerealiseerd, de tij-
delijke aansluiting met de Man-
denmaker - zoals die nu is op de 
Mijdrechtse Dwarsweg - om ver-
keerveilige redenen worden op-
geheven.
Die is dan niet meer nodig. Be-
trokken bewoners en partijen 
worden door de gemeente nog 
geïnformeerd over de voorgeno-
men besluiten.
Over geplande data van uitvoe-
ringen of openstellingen van de 
ontsluitingen wordt in de infor-
matienota niet gesproken.

gen,’ zo laat het recent via een in-
formatienota aan de raad weten. 
Overigens is de ontsluiting van 
de Wethouder van Damlaan in 
het Uitwerkingsplan Marickenzij-
de (2015) als een feit aangemerkt 
waartegen geen beroep of be-
zwaar meer mogelijk is.

Veenman open of niet?
Er was en is vanuit de bewoners-
kant in Wilnis veel weerstand te-
gen alleen maar een ontsluiting 
via de Wethouder van Damlaan 
en men beschouwde dit tijdens 
de bewonersavonden vaak als 
onrechtvaardig omdat ook zij in 
hun leefomgeving te maken krij-
gen met een toename van ver-
keer. Waarom volgens hen ook 
niet via de Veenman, omdat dit 
leidt tot een evenwichtiger en 
betere spreiding van het verkeer. 
Even afgezien van de nieuwe ro-
tonde die wordt aangelegd op de 
kruising met de Marickenlaan en 
de Mijdrechtse Dwarsweg als een 
volgende (hoofd)ontsluiting. De 
gemeente kan zich vinden in de 
gevoelens van de bewoners en 
heeft na de zomer van 2018 een 

verkeersonderzoek met verkeers-
tellingen laten uitvoeren. Uit het 
onderzoek van het bureau Goud-
appel Coffeng blijkt dat de Veen-
man op een veilige manier 3.500 
motorvoertuigen per etmaal kan 
verwerken. De verkeerintensiteit 
geeft echter aan dat het hier om 
2.431 motorvoertuigen zal gaan. 
De verkeersdruk zal daar welis-
waar toenemen, maar leidt naar 
verwachting niet tot een verlich-
ting van de verkeersdruk op de 
Wethouder van Damlaan. Eerder 
heeft het idee post gevat dat de 
verbinding door bewoners van 
De Maricken gebruikt zal worden 
richting Mijdrecht-centrum en de 
Veenweg naar de N201. Terwijl op 
steenworp afstand de nieuwe ro-
tonde in de Mijdrechtse Dwars-
weg wordt gerealiseerd… Goud-
appel Coffeng ziet in dit licht ge-
zien dan ook geen noodzaak in 
het openstellen van de Veenman 
als ontsluiting. Pas als de ver-
keersdruk op de hoofdontsluitin-
gen te hoog wordt kan altijd nog 
worden overwogen de Veenman 
open te stellen voor autoverkeer. 
Ondanks dit advies overweegt 
het college toch te kiezen voor 
openstelling van de Veenman. 
Het zal echter niet zo’n vaart lo-

Jaar lang gratis auto wassen
Mijdrecht – Dat is toch wel iets 
om blij van te worden. Als je met 
het vernieuwe van je ruitenwis-
sers, bij je vaste autobedrijf APK 
Mur, meedoet met een landelijke 
wedstrijd, van auto Profijt, waar-
bij je kans maakt op een jaar lang 
gratis je auto laten wassen en je 
wint het ook nog. Dit overkwam 
Joost Samsom uit Mijdrecht. 

“Daar ben ik echt blij mee, aldus 
Samsom. Op de vraag of hij wel 
eens meer wat wint, zei hij la-
chend ‘mijn vrouw’, maar verder 
nooit. Wel dit jaar kan hij naar de 
autowasstraat. Ruim 1500 deel-
nemers waren er landelijk en de 
prijs viel in Mijdrecht.
Op de foto Cees Mur en Joost 
Samsom.
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Cursussen bij de Paraplu
Wilnis - De cursussen gaan 
weer beginnen bij de Paraplu.

Klankmeditatie en 
Klankmassage
Tijdens deze klanksessie ont-
vang je een kort klankbad, 
waarbij je ontspannen op je 
matje ligt en de heilzame tril-
lingen van diverse klankscha-
len tot je toelaat. Daarna ma-
ken we gezamenlijk specifie-
ke klanken, die diep in het li-
chaam vibreren. De cellen wor-
den zacht in beweging gezet, 
terwijl de ademhaling volledig 
en vrij gaat bewegen. Hierdoor 
voel je een subtiele doorstro-
ming in het lichaam, wat het 
effect heeft van een innerlijke 
douche.
Nadat de klanken verinnerlijkt 
zijn, zingen we enkele mantra’s. 
Dat kan een bepaalde klank zijn 
of bestaande mantra’s in het 
Sanskriet. Dit kan worden erva-
ren met je hele lijf wat hierdoor 
bijna als een muziekinstrument 
gestemd wordt. Dan is het fijn 
om lekker in stilte even na te 
voelen. Na afloop kan je nog 
een kopje kruidenthee drinken.

Compassie voor jezelf 
en voor anderen
Maak de wereld milder; ‘laten 
we bij onszelf beginnen’ Com-
passie of mededogen is het 
vermogen om ons betrokken 
te voelen bij pijn en lijden van 
onszelf en van anderen.  Com-
passie gaat om de moed en de 
bereidheid om iets te doen aan 
het lijden. Door oefening is het 
mogelijk om stappen te maken 
naar een gezonder en gelukki-
ger leven. In deze twee inter-
actieve lezingen staan we stil 
bij de betekenis van compas-
sie, we kijken naar de drie ba-
sissystemen van emotieregu-
latie en we verkennen de mo-
gelijkheden tot een compassie-
voller leven.

Klankreis
Laat je tijdens een klankreis 
meevoeren door de ontspan-
nende werking van klankscha-

len in combinatie met zang, 
tampuralier, schootharp, zach-
te drums, klankstaven, rain-
stick, oceandrum, windgongs 
en tal van andere klanken. Aan 
het eind van de klankreis wor-
den de namen van de deelne-
mers gezongen. De roepnaam 
heeft een speciale trillingsfre-
quentie. Je naam gezongen ho-
ren voelt vaak als een (h)erken-
ning van je zijn, met alles erop 
en eraan. Ervaar het eens zelf!

Talentenspel
Een spel voor alle leeftij-
den, waarmee je veel kunt le-
ren over jezelf en je talenten. 
Het maakt niet uit of je jong 
of iets ouder bent: met het Ta-
lentenspel kun je op zoek gaan 
naar jouw persoonlijke talen-
ten. Weet jij waar je goed in 
bent, waar jouw verborgen ta-
lent ligt, wat jouw drijfveren 
zijn? Middels het spel kun je 
iets doen aan je talent-ontwik-
keling en helderheid krijgen 
over bijvoorbeeld de stappen 
die je in je loopbaan kunt gaan 
zetten. Of het kan helpen bij je 
zoektocht naar passend vrijwil-
ligerswerk. Door het met meer-
dere mensen te spelen leer je 
ook nog eens nieuwe dingen 
over jezelf. Tezamen gaan we 
aan de slag met een groot for-
maat spel, waarbij je jezelf laat 
verrassen door uiteenlopen-
de vragen die gesteld worden. 
Er komen tal van categorieën 
voorbij zoals: je huidige werk-
omgeving, je talenten, je inte-
resses, maar ook je waarden en 
je doelen. Een leuk en zinvol 
spel voor iedereen!

Aanmelden:
Aanmelden kan rechtstreeks 
via de website op www.stich-
tingparaplu.nl. U kunt het pro-
grammaboekje met inschrijf-
formulier ook afhalen bij de 
Paraplu. Het ingevulde in-
schrijfformulier levert u daar 
ook weer in. Het adres is Pieter 
Joostenlaan 28 te Wilnis. Via on-
ze email info@stichtingparaplu.
nl  kunt u terecht voor vragen. 

Samen bewegen met 
Parkinson
De Ronde Venen - Bewegen is 
goed voor een mens, het is fijn 
om je wat fitter te gaan voelen. 
Samen bewegen stimuleert én 
sport moet voor iedereen bereik-
baar zijn. Dat zijn in een noten-
dop de uitgangspunten van Spel 
en Sport DRV en daarom voelt de 
beweeggroep voor mensen met 
Parkinson zich ook zeer thuis bij 
deze club. Al anderhalf jaren ge-
ven oefentherapeuten Claudia 
en Michelle van de praktijk Hou-
ding & Bewegen met veel ple-
zier deze beweeglessen. “De les-
sen zijn nuttig, maar we hebben 
ook veel plezier”, aldus Michel-
le. “We proberen zoveel moge-
lijk variatie in de lessen te bren-
gen en iedereen doet wat ie kan”, 
vult Claudia aan. Ondanks dat de 
groep al zeer hecht is geworden, 
zijn nieuwe deelnemers van har-
te welkom. Claudia: “We besef-
fen dat de drempel hoog kan zijn, 
maar men mag altijd eerst komen 
kijken of een keer uitproberen”. 
“En als je eenmaal kennis hebt 

gemaakt met deze groep wil je 
nooit meer weg!”, lacht Michelle.

Lessen
Op vrijdagochtend 25 janua-
ri 2019 van 10.30-11.30 uur start 
weer een reeks van 10 lessen. De 
lessen worden gegeven in Gym-
zaal de Brug, van Wassenaerstraat 
in Mijdrecht. Na afloop wordt er 
in de naast gelegen Buurtkamer 
gezamenlijk nog een kopje kof-
fie gedronken. De eigen bijdrage 
voor deze 10 lessen is € 59,--
Krijgt u er al zin in? U kunt zich 
opgeven bij Spel en Sport via te-
lefoonnummer 06-83948705 of 
per e-mail penn@spelensport-
drv.nl. Mocht u er tegen op zien 
of vragen hebben over de inhoud 
van de lessen?, neem gerust con-
tact op met Claudia en Michelle. 
Zij kunnen u van meer informatie 
voorzien. 
Claudia of Michelle kunt u berei-
ken onder telefoonnummer 0297 
769196, of per e-mail info@hou-
dingenbewegen.nl 

Grondtransporten over 
Kannelaan moeten stoppen
Wilnis - Er is door de gemeen-
te een kapvergunning aange-
vraagd voor meer dan zeventig 
bomen op de Pasteur Kannelaan. 
Het kappen van de bomen is vol-
gens de gemeente nodig om de 
volledig geruïneerde weg te kun-
nen herstellen. De vijfenveer-
tig jaar oude weg die zich altijd 
sterk hield, is de afgelopen twee 
jaar volledig kapot gereden door 
zware transporten. De werkgroep 
De Groene Mening is hierover in 
gesprek met het de gemeente. 

Bomen zijn belangrijk voor ge-
zondheid van mens dier én milieu
De Groene Mening vindt het be-
langrijk dat groen in de gemeen-
te wordt gerespecteerd. Het in-
eens rooien van alle bomen in de 
laan is een kwalijke zaak. Vogels, 
vleermuizen en insecten die er 
nu huizen verliezen hun plek en 
vertrekken of sterven. Er zal een 
aantal jaar onvoldoende scha-
duw zijn, terwijl de zomers steeds 
warmer worden. En grote bomen 
zijn essentieel om de lucht te zui-
veren van de kwalijke stoffen die 
erin terecht komen door het al-
maar groeiende verkeer (auto- en 
luchtverkeer). 

Er komen meer bomen terug
De gemeente legde duidelijk uit 
wat de plannen zijn met de Pas-
teur Kannelaan. Zoals het er uit-
ziet komen er uiteindelijk meer 
bomen terug dan er nu staan. De 
planning is ook dat er meerde-
re soorten bomen geplant gaan 
worden om de biodiversiteit te 
stimuleren. Dat is erg belangrijk 
voor de toekomst. De luchtkwa-

liteit in Wilnis gaat steeds verder 
achteruit door toenemend auto- 
en luchtverkeer. Er is steeds meer 
fijnstof en dit gaat ten koste van 
de gezondheid van mens, dier én 
milieu.

Belofte van de gemeente
Tijdens het gesprek kwam duide-
lijk naar voren dat nogmaals ge-
keken gaat worden of een aan-
tal bomen voorlopig gespaard 
kan blijven. Er komt half februari 
een bewonersoverleg met de ge-
meente om te horen wat de wen-
sen van bewoners zijn bij het te-
rugplaatsen van bomen, en er zal 
gekeken worden wat er nog meer 
aan beplanting in Wilnis bij kan 
komen om de biodiversiteit te 
verbeteren. 

Grondtransporten 
moeten stoppen vóór 
herstel van de weg
De gemeente is aan het bekij-
ken hoe het vrachtverkeer ge-
weerd kan worden uit Wilnis, 
maar kon géén uitsluitsel geven 
over de toekomst ervan. De Groe-
ne Mening vindt het essentieel 
dat de gemeente eerst een ein-
de maakt aan de grondtranspor-
ten. Het is zinloos − en een ver-
kwisting van (uw) belastinggeld 
− om de mooie grote bomen te 
kappen en de weg te herstellen, 
om hem daarna weer volledig te 
laten verpulveren door het zware 
transport!
Meepraten? Neem contact op 
met de Groene Mening
De website is eind januari bereik-
baar, een email sturen is al moge-
lijk.

Repair Café Vinkeveen
Vinkeveen - Ook in 2019 is het 
Repair Café Vinkeveen elke 3e 
maandagochtend in de maand 
weer geopend van 09.30 tot 
12.30 uur. Bij het Repair Café zijn 
vrijwilligers aanwezig (met ge-
reedschap, naaimachine etc.) die 
voor u de gratis reparaties doen 
van de door u meegebrachte ka-
potte spullen of kleding.
U kunt meekijken en terwijl u 
wacht is er een (gratis) kopje kof-
fie en thee. Het Repair Café wil la-
ten zien dat repareren leuk is, en 
vaak heel makkelijk. Bij het Repair 

Café kunt u terecht voor allerlei 
reparaties zoals kleding, kleine 
elektrische apparaten, computer-
apparatuur, (niet al te grote) stoe-
len en krukjes, houten speelgoed, 
porselein, aardewerk of wat u ver-
der tegenkomt dat kapot is en u 
eigenlijk gerepareerd zou willen 
hebben.
U bent dus op 21 januari a.s. van 
harte welkom van 09.30 tot 13.30 
uur met uw kapotte spulletjes in 
de Broedplaats aan de herenweg 
63 te Vinkeveen (ingang biblio-
theek).

Nieuw ‘leerwerkbedrijf’ in 
De Ronde Venen van start
De Ronde Venen - Vanaf 1 janu-
ari 2019 is de ondersteuning van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt in De Ronde Ve-
nen anders georganiseerd. Ver-
schillende leerwerkbedrijven zet-
ten de dienstverlening voort van 
PAUW Bedrijven dat per 1 janua-
ri 2019 is opgeheven. PAUW Be-
drijven was het leerwerkbedrijf 
van zes gemeenten in de regio 
Utrecht waaronder gemeente 
De Ronde Venen. Als gevolg van 
nieuwe wetgeving was het nood-
zakelijk de ondersteuning van 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt anders te organise-
ren. De activiteiten van PAUW zijn 
ondergebracht in verschillende 
onderdelen. Het beschut werken 
blijft plaatsvinden aan De Cor-
ridor in Breukelen. Voor de me-
dewerkers die hier al zaten ver-
andert er niets. De Ronde Venen 
koopt hier werkplekken in zodat 
plekken beschikbaar blijven voor 
nieuwe instroom. De nieuwe 
naam van beschut werken is Kan-
sis. Daarnaast zijn er twee stich-
tingen opgericht die het werk 
op het gebied van groenonder-
houd en schoonmaak gaan uit-
voeren: Kansis Groen en Werk-
wIJS Schoon.

Nieuwe aanpak
Wethouder Alberta Schuurs licht 
de keuze voor de nieuwe aan-
pak toe: ,,Door de sociale werk-
voorziening anders te organise-
ren, blijven we in staat om be-

schutte werkplekken en begelei-
ding naar passend werk te bie-
den aan alle mensen met een ar-
beidsbeperking. We doen de be-
geleiding lokaal via het Werk-
centrum aan de Rondweg, dicht-
bij de mensen die het nodig heb-
ben. Met een integrale benade-
ring van werk, inkomen wonen, 
zorg en ondersteuning kunnen 
we de mensen met een arbeids-
beperking op een goede manier 
begeleiden en ondersteunen, nu 
en in de toekomst. Deze integra-
le benadering passen we al enige 
tijd toe. Op 1 januari is nu ook de 
organisatie hierop aangepast.”

Garanties voor medewerkers
De circa 450 medewerkers die via 
PAUW aan het werk waren, waar-
van ruim 60 in De Ronde Venen, 
en onder de Wet sociale werk-
voorziening (Wsw) vallen, zijn 
verzekerd van passend en be-
taald werk tot aan hun pensi-
oen. Zij zijn sinds 1 januari 2019 
in dienst bij één van de zes bij 
PAUW betrokken gemeenten. 
Aan hun arbeidsvoorwaarden is 
niets veranderd. De meeste me-
dewerkers blijven het zelfde werk 
doen op dezelfde locatie als voor-
heen. Ook het ambtelijk perso-
neel van PAUW Bedrijven dat in 
vaste dienst was heeft een werk-
garantie. Een deel van hen is van-
af 1 januari 2019 in dienst bij De 
Ronde Venen en blijft betrokken 
bij de begeleiding van Wsw-me-
dewerkers.

Ds. Gert Landman bij de Passage
Mijdrecht - Ds. Landman vertelt 
over Ierland, de apostelen St. Pa-
trick en St. Willibrord, proost Go-
debald ende link met De Bilt en 
Mijdrecht. Een ridder uit de regio 
Utrecht bezocht negen eeuwen 
geleden de louteringsgrot van 
St. Patrick in noordwestelijk Ier-
land. Bij zijn terugkeer stichtte hij 
met warme instemming van Go-
debald (inmiddels bisschop) het 
klooster Oostbroek waaruit De 
Bilt is ontstaan. Achter het kloos-
ter (nu een landgoed) bevindt 
zicht het Godebald-monument. 
Voor hij bisschop werd, was Go-
debald van 1093-1103 proost in 
Mijdrecht en de eerste ontginner 
in de Ronde Venen; daarom is ook 
de Godebaldstraat naar hem ver-

noemd. Apostel Willibrord bracht 
vier eeuwen eerder het christe-
lijk geloof vanuit Ierland naar de 
Lage Landen. Ds. Landman heeft 
over al deze zaken een boek ge-
schreven: “Het Bilts Hoogkruis, 
geschiedenis in steen”. Hiervoor 
heeft hij zich verdiept in het ge-
loof van St. Patrick, dat via Willi-
brord naar onze landen kwam; 
een andere en veel aanstekelijker 
spiritualiteit dat de laat-Middel-
eeuwse vroomheid waar de Re-
formatie op aanhaakte.
De presentatie (met beelden en 
muziek) wordt gehouden in: Ge-
bouw Irene, naast de Janskerk te 
Mijdrecht. Aanvang: 20.00 uur. 
Niet leden zijn ook van harte wel-
kom à €2,50 p.p.

Zing mee in het 
Turfschipperscafé
Wilnis - Altijd graag mee willen 
zingen tijdens een optreden van 
de Turfschippers of bij een ander 
zeemanskoor. Maar die tekst. Hoe 
was die ook alweer.
Wat toen waarschijnlijk niet luk-
te wordt ook in 2019, nu alweer 
voor de derde keer, werkelijk-
heid. Terugkijkend is er wat af-
gezongen in de afgelopen 10 ja-
ren van het bestaan van Shanty 
& zeemanskoor de Turfschippers 
waarin de toeschouwers werden 
vermaakt en verrast met oude 
en vooral nieuwe zeemansliede-
ren. In 2018 zijn de Turfschippers 
liefst 26 keer, en met veel plezier, 
voor een optreden uitgevaren zo-
wel binnen als buiten De Ronde 
Venen. En het gaat weer gebeu-
ren. Op zondag 27 januari, kan 
jong en oud weer volop meezin-
gen in Het Turfschipperscafé in 
de Boei. Onder begeleiding van 
het muzikale combo van de Turf-
schippers zal het weer tot een 
grote zeewaardige volkszang ko-

men. Op grote TV schermen, zo-
wel in de zaal als in de hal, zullen 
de teksten van de te zingen liede-
ren geprojecteerd worden en uit-
stekend door het publiek te vol-
gen zijn.
Er zijn dit jaar enige veranderin-
gen. Het podium waarop de mu-
zikanten plaats zullen nemen zal 
een andere plaats krijgen. Daar-
naast, net voor de geplande pau-
zes, zullen de Turfschippers een 
optreden verzorgen en enkele 
van hun nieuwste nummers ten 
gehore brengen. Behalve orga-
nisator Shanty &zeemanskoor de 
Turfschippers zijn verder ook op 
individuele basis uitgenodigd de 
leden van een tiental shanty en 
zeemanskoren uit de regio.
Het Turfschipperscafé is zondag 
27 januari geopend van 14.00 
tot 17.00 uur, onderbroken met 
2 rustmomenten. Toegang is gra-
tis al wordt een vrijwillige bijdra-
ge via onze turfmanden zeer op 
prijs gesteld.
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Boetseren met Powertex
De Ronde Venen - De eerste 
boetseer-workshop van Ate-
lier de Kromme Mijdrecht, met 
docente Angelique Streefkerk 
van Lique’s Creations & More uit 
Mijdrecht, was een groot succes. 
Achteraf bleek dat meer mensen 
aan de workshop hadden willen 
deelnemen, als ze ervan op de 
hoogte waren geweest. Om die 
reden is tot een reprise besloten.
Op de zaterdagen 9 en 16 febru-
ari 2019 zal er weer in het atelier 
van 9 tot 11 uur kunnen worden 
geboetseerd met powertex, een 
zelf-hardende, synthetische klei 
op waterbasis. Als de klei, na acht 
weken is uitgehard, kan een ob-
ject ook buiten worden geplaatst. 
Het materiaal is weerbestendig.
In deze workshop van twee och-
tenden zal er worden gewerkt 
aan een gestileerde vogel. 

Deelname
Deelname aan deze workshop 
kost 20 euro, exclusief materi-
aalkosten. Het deelnamebedrag 
dient vooraf te worden overge-
maakt op rekening NL98 INGB 
0000 7685 33, ten name van Ate-
lier de Kromme Mijdrecht (on-
der vermelding van naam deel-

nemer en Workshop boetseren). 
De kosten voor het materiaal zul-
len €40,- bedragen. Het mate-
riaal, waaronder powertex-klei, 
acrylverf, frame en sokkel, dient 
bij aanvang van de eerste lesdag 
contant aan de docente te wor-
den betaald. Als je meer over het 
werk van Angelique en het ge-
bruikte materiaal, powertex, wilt 
weten, kijk dan op www.liques-
creationsandmore.nl. Wil je je van 
een plaats in de workshop verze-
keren, dan is het raadzaam om je 
bijtijds in te schrijven. Dat kan via 
een e-mail aan leden@atelierde-
krommemijdrecht.nl. Inschrijven 
kan ook via de website www.ate-
lierdekrommemijdrecht.nl

Kees en Willy van 
Rossum 65 jaar getrouwd
De Ronde Venen - Zaterdag jl. 
hebben Cees en Willy van Rossum-
Wahle hun 65 jarig huwelijk mo-
gen beleven. De laatste 3 maan-
den waren zeker niet de makke-
lijkste, Cees lichamelijk geveld 
door een streptokokbacterie en 
Willy raakte besmet met het noro-
virus. Het is zeer bijzonder dat zij 
weer opkrabbelen en dankbaar 
zijn voor alle zorg die zij genieten. 
Daardoor konden zij zeer bewust 
de dag samen met hun kinderen, 

klein en achterkleinkinderen be-
leven in zorghotel Domstaete en 
genieten van de liefde om hen 
heen. De vele felicitaties van o.a. 
de Koning en Koningin, de com-
missaris van de Koning in de pro-
vincie Utrecht en de burgemees-
ter van de Gemeente De Ronde 
Venen maakten het feest com-
pleet! De komende maand zullen 
ze nog verblijven in het revalida-
tiecentrum De Parkgraaf, Benelux-
baan 926 te 3526 JK Utrecht.

Open week SeniorWeb
Mijdrecht - In het kader van 20 
jaar SeniorWeb doet ook het leer-
centrum in Mijdrecht mee aan de 
landelijke open week. Op maan-
dag 21 januari en woensdag 23 
januari tussen 13.30 en 15.30 uur 
worden in de openbare biblio-
theek te Mijdrecht korte demon-
straties gegeven waarin wat die-
per wordt ingegaan op de mo-
gelijkheden die PC’s, tablets en 

smartphones te bieden hebben. 
Aan de orde komen Windows 10, 
internet, fotoboek maken, bevei-
liging, synchroniseren van tablets 
en laptops en eventuele vragen 
die op dit alles betrekking heb-
ben. Deelname aan de program-
ma’s is vrij voor iedereen. Voor-
af aanmelden is niet nodig. Voor 
inlichtingen 0297-282938 of 06-
5345 4196.

Gratis loopbaanontwikkeladvies 
voor álle 45-plussers!
Regio - Alle werkenden, ambte-
naren of zelfstandigen zonder 
personeel van 45 jaar of ouder, 
die voor gemiddeld minimaal 12 
uur per week werkzaam, kunnen 
in 2019 gratis advies krijgen van 
een loopbaanadviseur. Iedereen 
denkt wel eens na over hoe zijn 
werk er in de toekomst uit gaat 
zien. Een loopbaanadviseur kan 
mensen daarmee helpen. Dat is 
fijn voor als er een verandering 
aan zit te komen, maar ook men-
sen die tevreden zijn met hun 
huidige baan kunnen veel baat 
hebben bij zo’n advies. Minister 
Koolmees van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid heeft daarom 
de subsidieregeling ‘Ontwikkel-
advies voor 45-plussers’ openge-
steld voor alle 45-plussers. Voor-
heen konden alleen specifieke 

beroepen zoals ambulancemede-
werkers, schoonmakers en leer-
krachten gebruikmaken van de 
subsidie. Minister Koolmees: “De 
mensen die dat hebben gedaan, 
waren positief. Maar ik denk dat 
er nog veel meer mensen er pro-
fijt van kunnen hebben. Daarom 
heb ik besloten dat alle 45-plus-
sers in aanmerking komen.” 

Preventief
Een ontwikkeladvies traject is 
preventief en dient bewustzijn te 
creëren, zodat de ouder worden-
de werkende zich meer bewust 
wordt van het toekomstperspec-
tief van het huidige werk en meer 
regie kan gaan nemen over de 
toekomst van de eigen loopbaan. 
Wie een ontwikkeladvies aan-
vraagt, krijgt een aantal indivi-

duele gesprekken met een loop-
baanadviseur. Samen kijk je dan 
naar je huidige werk, naar wat je 
kunt en leuk vindt, en waar in de 
toekomst banen voor jou te vin-
den zijn. De loopbaanadviseur 
kan je ook helpen om je nieuwe 
plannen in gang te zetten. Het 
ontwikkeladvies is voor de deel-
nemer gratis. De loopbaanadvi-
seur vraagt de subsidie aan. Er is 
ook een potje voor leidinggeven-
den die hun werknemers willen 
ondersteunen bij hun loopbaan-
wensen. Het is belangrijk dat 
mensen regelmatig nadenken 
over de toekomst van hun werk 
en over hun persoonlijke ont-
wikkeling. Maar in de praktijk ko-
men mensen daar niet altijd aan 
toe. Zeker niet als ze goed op hun 
plek zitten en een druk leven lei-

Samenwerking Leerwerkplaats DRV 
vastgelegd in overeenkomst
Regio - Op dinsdag 8 januari 
2019 heeft er een nieuw Alliantie 
Lab werksessie plaatsgevonden 
op de nieuwe locatie van Leer-
werkplaats De Ronde Venen. In-
middels is het project Leerwerk-
plaats De Ronde Venen en het 
Jongerenwerk De Ronde Venen 
verhuisd naar de nieuwe loca-
tie, in de voormalige basisschool 
O.B.S. De Trekvogel aan de Kare-
kiet 49 in Mijdrecht. Doel van de 
werksessie was de samenwer-
king met het netwerk te verbe-
teren en taken, verantwoorde-
lijkheden en verwachtingen vast 
te leggen. Hiervoor is er een sa-
menwerkingsovereenkomst ont-

wikkeld die samen met de sa-
menwerkingspartners is gete-
kend. Deze werksessie vond 
plaats op initiatief van het Oran-
je Fonds onder de professione-
le begeleiding van adviesbureau 
Van de Bunt. Leerplicht ambte-
naren Saskia Boldewijn en Anky 
Bots tekende de samenwerkings-
overeenkomst namens Leerplicht 
De Ronde Venen, zorgcoördina-
tor Natalie Mulder namens het 
Veenlanden College en mana-
ger Rian Koppes namens Reinaer-
de. Binnenkort zullen Scholenge-
meenschap Thamen (Uithoorn) 
en Altra College (Amsterdam) en 
diverse andere scholen in de re-

Participatiecoaches, 
Taal in de Praktijk
Regio - Om je thuis te voelen in 
het land waar je woont, sociale 
contacten te krijgen, je zaken zelf 
te kunnen regelen en werk te vin-
den, is het beheersen van de taal 
erg belangrijk.Tympaan-De Baat 
zoekt participatiecoaches voor 
het project Taal in de Praktijk. 
De vrijwillige participatiecoach 
ondersteunt een deelnemer die 
taallessen krijgt vanuit het ROC in 
Mijdrecht bij oefeningen en sta-
ges in de praktijk.
Het ROC biedt 2 maal per week 
lessen over taal en de Nederland-
se omgangsvormen. De partici-
patiecoach coacht een deelne-
mer hiernaast om 1 dagdeel per 
week actief met de taal aan de 
slag te gaan. De coaching is maat-
werk aan de hand van behoefte 
van de deelnemer en signalen uit 
de lessen. Een traject duurt enke-
le weken tot een jaar. De contact-
momenten zijn ongeveer eens 
per week.

De coaching
Vaak gaat het om durven. De par-
ticipatiecoach stimuleert dat de 
deelnemer assertiever wordt, 
durft te spreken, zijn/haar me-
ning durft te geven en zich kan 
presenteren. De coach zoekt sa-
men met de docent, de coördina-
tor en de deelnemer naar passen-
de praktijksituaties waarbij ge-
oefend kan worden. Dat kan zo-
wel een eenmalig contact (bij-
voorbeeld een gesprek oefenen 
in een winkel of een bedrijf ) als 
een structurele vrijwilligerswerk-
plek zijn. Bij het zoeken naar pas-

send vrijwilligerswerk kan ge-
bruik worden gemaakt van het 
netwerk van de coördinator. De 
coach richt zich ook op wensen 
van de deelnemer die te maken 
hebben met participeren, mee-
doen in de samenleving.
Bijvoorbeeld het aansluiten bij 
activiteiten, een (sport)vereni-
ging of het aangaan van sociale 
contacten. De participatiecoach 
en deelnemer bereiden moeilijke 
oefeningen of situaties eventu-
eel samen voor en bespreken ze 
erna. Waar nodig gaat de coach 
mee om de eerste contacten en 
het maken van (werk)afspraken 
te bevorderen.

Vrijwilligerswerk
In overleg wordt een mooie ver-
binding gemaakt tussen de wen-
sen en mogelijkheden van de 
coach en de vraag van de deelne-
mer. De gemaakte afspraken en 
doelen tussen de coach, de deel-
nemer en het ROC worden vast-
gelegd, zodat voor ieder duidelijk 
is waarop de coaching zich richt. 
Voor overleg en training kan de 
vrijwilliger een beroep doen op 
de coördinator van het project. 
Op regelmatige basis worden 
evaluatiemomenten ingepland. 
Geïnteresseerden in de functie 
van participatiecoach worden 
van harte uitgenodigd contact op 
te nemen met Dyanne van Tessel 
van het Steunpunt Vrijwilligers-
werk van Tympaan-De Baat via te-
lefoonnummer (0297) 230 280 of 
d.vantessel@stdb.nl voor een vrij-
blijvende kennismaking.

den. Iedereen komt aan het be-
gin van het jaar met goede voor-
nemens. Het is de moeite waard 
om dit jaar met een loopbaanad-
viseur aan je eigen toekomst te 
werken! Het enige wat je hoeft 
te doen, is contact te zoeken met 
een loopbaanadviseur. Rose-Ma-
rie Lucas van Rooskleurig Coa-
ching in Uithoorn is Noloc erkend 
loopbaanadviseur. Bij Rose-Ma-
rie hebben inmiddels meerdere 
45plussers een ontwikkeladvies-
traject naar tevredenheid door-
lopen en meer regie gaan nemen 
over de toekomst van hun eigen 
loopbaan. Iets voor jou? Ga naar 
www.rooskleurigcoaching.nl of 
stuur een WhatsApp naar 06-
53135015. Zie de advertentie ver-
der op in deze krant. Let op: als je 
al werkloos bent, jouw werk we-
gens ziekte niet meer kunt doen 
of met ontslag bedreigd wordt en 
er al een ontslag/reorganisatie re-
geling voor je van kracht is, kan je 
niet deelnemen aan deze subsi-
dieregeling.

Vinkeveen – In de nacht van 
woensdag op donderdag jl, zijn bijj 
een brand op een woonboot aan de 
Herenweg in Vinkeveen twee ge-
wonden gevallen. De brand werd 
rond één uur ‘s nachts ontdekt door 
de bewoners zelf. Zij vluchtten de 
ark uit die niet veel later vol stond 
met rook. De brandweer had het 
vuur snel onder controle. Vermoe-

delijk hebben de brokken hout die 
naast de houtkachel lagen, vlamge-
vat. Ook een tafel waarop de com-
puter en een printer stonden wer-
den door vlammen verzwolgen. 
De twee bewoners ademden rook 
in. Ambulancepersoneel heeft ter 
plekke eerst hulp verleend waarna 
de man en vrouw naar het zieken-
huis zijn vervoerd.

Gewonden bij woonbootbrand

gio (Woerden, Hilversum, Hoofd-
dorp, Utrecht, Amstelveen) vol-

gen in het tekenen van de samen-
werkingsovereenkomst.

Sms NIER naar 4333 of geef via nierstichting.nl
Met 1 SMS doneert u eenmalig € 2 (exclusief telefoonkosten). Meer informatie: www.nierstichting.nl/sms

Onze droom voor Mariëlle is 
nierziekten genezen.
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Klaverjassen de Merel
Vinkeveen - Prijsklaverjassen 
op vrijdag 18 januari 2019 om 
fraaie prijzen in Café de Merel, Ar-
kenpark MUR no 43, Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562, e-mail thcw@
xs4all.nl. Er worden vier ronden 
van zestien giffies gespeeld en 
dan worden de punten bij elkaar 
opgeteld en is de winnaar of win-
nares bekend, aanvang 20.00 uur, 
aanwezig zijn voor de inschrijving 
19.45 uur. Ook zal er een tombo-
la gehouden worden met schitte-
rende prijzen. 
Hier volgen de datums voor de 
nieuwe prijsklaverjas competi-

tie 2018/2019.Voor 2019, 18 ja-
nuari, 1 en 15 februari, 1, 15 en 
29 maart, 12 en 26 april, 10 en 24 
mei, 7 en 21 juni en 5 juli. Alle da-
tums onder voorbehoud. 

De totale uitslag van afgelopen 
vrijdag was als volgt:
1. Loes Verbruggen  7633 pnt
2. Frans Bierstekers  7145 pnt 
3. A. van Scheppingen  7015 pnt
4. Gerry Ruimschoot  6841 pnt
5. Greet Koot  6742 pnt
En de poedelprijs was deze avond 
voor Thijs v.d. Jagt met 4783 pun-
ten.

Caty Jansen naar finale 
zesballen toernooi
Vinkeveen - In het zesballen 
toernooi van biljartclub de Me-
rel is er in het afgelopen week-
end slechts een speelster en nog 
geen spelers doorgedrongen tot 
de finale en wel in de b-poule Ca-
ty Jansen. Spelers als Gijs van der 
Neut, Hans Levy, Bas Kolenberg 
en Ralph Dam konden hun draai 
nog niet vinden met al die ballen.
Maar er komen nog meer dagen.
Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te 

spelen op de volgende dagen; za-
terdag 19 januari van 14.00 uur 
tot 18.00 uur, zondag 20 januari 
van 14.00 uur tot 17.00 uur, vrij-
dag 25 januari van 20.00 uur tot 
23.00 uur en zaterdag 26 januari 
van 14.00 uur tot 18.00 uur waar-
na om plus-minus 19.30 uur de fi-
nales zullen starten. Daarna is er 
de prijsuitreiking. Dit alles in Ca-
fé de Merel, Arkenpark “MUR” 43, 
Vinkeveen, tel. 0297-263562, e-
mail thcw@xs4all.Nl

Atalante meisjes A
Vinkeveen - Na het kampioen-
schap van de eerste seizoens-
helft komen de A-meiden uit Vin-
keveen in de 2e helft van het sei-
zoen uit in de hogere hoofdklas-
se. De eerste wedstrijd was op za-
terdagochtend 12 januari uit in 
Veenendaal.
De thuisploeg had een fikse ser-
vice in huis en bij een achter-
stand van 7-1 werd in een eerste 
time-out het groengele achter-
veld op scherp gezet. De service-
beurt kwam terug en nu was het 
Atalante dat met een servicerijtje 
mooi bijtrok. Met name nieuw-
ste aanwinst Isa Verweij serveer-
de met groot gemak mooi diep in 
het achterveld en scoorde even 
zo makkelijk veel punten in de 
aanval. 
Beide teams bleken een ferme 
service in huis te hebben en dat 
maakte het voor de verdelers las-
tig. Maar kunst- en vliegwerk is 
de tweede naam van rapido ver-
deler Lucia Roos die overuren liep 
om nog wat moois naar de aan-
vallers op te gooien. Variatie was 
echter lastig. Maatwerk en ideale 
flitsende aanvallen die te zien wa-
ren tijdens de warming-up waren 
er nog niet veel in de wedstrijd. 
Af en toe een mooie snelle aan-
val door het midden of achter-
over, met name snelle Juna van 
den Broek is specialist en aan het 
net altijd alert. Verschillende ke-
ren wist ze te scherp gespeelde 
ballen van de tegenstandere te 
pareren, blokkerend stond ze op 
scherp. Het ging over en weer, 
echter tegen het einde was het 
VCV dat solide bleef spelen en 
met miniem verschil met 25-23 
aan het langste eind trok.

Achterstand
In het tweede bedrijf keek de 
gastploeg wederom tegen een 
achterstand aan, servicebeurten 
en aanvalskracht waren beter bij 
de Veenendaalse meiden. Verde-
ler Lisanne de Graaf moest ook al-
le zeilen bijzetten en wist vooral 
de buitenaanvallers goed te be-

reiken. Isa en Anouk maakten 
mooie punten maar de stevige 
servicedruk maakte het achter-
veld van Atalante onzeker en re-
actie en initiatief kwam soms te 
laat. Te snel stond een 25-16 op 
het telbord.
Nieuwe kansen kwamen er in 
deel 3. De service pass kwam be-
ter onder controle en steeds va-
ker vond de set-up haar weg via 
de snelle middenaanval. Precisie-
werk lukte steeds beter: aanval-
ler Layla Passet deed verschillen-
de keren de kassa rinkelen. Bobbi 
Linthorst stond attent haar man-
netje op de buitenkant, met een 
harde diepe aanval of juist een 
korte slag wist ze menig punt 
mee te pakken. De service bleef 
een belangrijk wapen en het ging 
gelijk op. Qua samenwerken ging 
het nu op z’n best, er werd en-
thousiast en fanatiek gewerkt, 
goed gereageerd in de rally’s en 
de service pass bleef beter lo-
pen. Gelijk op, en echt een mooie 
strijd. Helaas wat foutjes tegen 
het eind waardoor de set weder-
om naar de thuisploeg ging: 25-
22.

Sterker
Juna moest weg en alleskunner 
Jade van Schie verving haar op 
de middenpositie. In de 2e set 
had Jade haar diagonale puntjes 
al gemaakt, nu verder op het las-
tige midden. De aanval van Vee-
nendaal werd sterker, in het ach-
terveld vlogen de ballen om de 
Vinkeveense oren, zo veel snel-
ler en harder gaat het in deze 
hoofdklasse. Maar het was vooral 
strijdvaardige Anouk Roos die het 
hoofd koel hield en een aantal 
zeer sterk aanvalskanonnen van 
de vloer wist te houden. Mooie 
inspiratie. Reddingen en foutjes 
wisselden elkaar af, een achter-
stand werd weer bijgelopen tot 
20-20. Jammer genoeg konden 
de Vinkeveense ladies de partij 
niet naar zich toetrekken en pak-
te VCV ook de laatste set met 25-
22.

Jongste volleyballers 
mooi actief in Hoofddorp
Vinkeveen - Op 12 januari vond 
de 1e minidag van 2019 voor de 
mini’s van volleybalvereniging 
Atalante plaats in Hoofddorp. Om 
10.25 uur mochten de Volley-
champs het spits afbijten. Dit 
team bestaat uit Rinske, Shiwa, 
Jelwa, Carlijn, Froukje en Noa. De 
meiden moesten even inkomen 
want ze kwamen op een 1-9 ach-
terstand. Maar toen ze zelf moch-
ten serveren kwamen ze weer 
keurig terug tot 9-9. Echter deed 
de tegenpartij precies hetzelfde. 
Zij brachten de stand vervolgens 
op 9-18. Maar de Volleychamps 
gingen er weer vol tegen aan. De 
stand kwam nog op 20-20, maar 
helaas net aan verloren. De eind-
stand werd 20-22. De 2e set ging 
ongeveer hetzelfde als de 1e set, 
maar helaas was de achterstand 
iets te groot. Het werd 16-21 voor 
de tegenpartij. Maar de meiden 
stond wel echt super goed te 
serveren. De 2e wedstrijd moest 
meteen er achteraan gespeeld 
worden. De concentratie leek iets 
minder te zijn, maar ze stonden 
toch lekker te spelen. Helaas wel 
verloren met 17-19 en 12-22. Ver-
volgens hadden ze een wedstrijd 
rust en dat leek ze toch goed te 
doen. Ze gingen bij de 3e wed-

strijd gelijk goed van start. Een 
mooie overwinning van 29-15. 
De 2e set ging gelijk op, maar met 
20-17 wel gewonnen. Met een 
goed gevoel naar huis met een 
mooie 3e plaats! Daarna waren 
de Volleytoppers aan de beurt. 
Vorige minidag nog op niveau 3, 
maar nu door naar niveau 4. Ze 
moesten even wennen aan de an-
dere spelregels. Maar na wat ex-
tra uitleg was het helemaal dui-
delijk en deden ze het hartstik-
ke goed! Deze minidag bestond 
het team uit Jens, Yorell, Niels, 
Finn en Lilly. Ontzettend leuk om 
te zien hoeveel plezier iedereen 
er in heeft. De 1e wedstrijd was 
dus nog even onwennig, maar ze 
bleven best goed in de buurt van 
de tegenpartij. Met 13-20 en 13-
19 helaas verloren, maar wel leuk 
om te zien. De 2e wedstrijd ging 
goed van start. En dit hielden ze 
ook vast. De 1e set een mooie 
winst van 19-14. De 2e set ging 
hetzelfde als de 1e set, maar he-
laas met 2 punten verschil ver-
loren. Het werd 15-17. Maar met 
een goed gevoel de laatste wed-
strijd in. Je merkte wel dat de con-
centratie verslapten en meer aan-
dacht was voor grappige items 
maar ook de tegenpartij deed 

Veenland turnster Julia wint medaille
De Ronde Venen - Zaterdag 
was het vroeg dag voor de train-
ster/juryleden en turnster De-
mi, om 8.15 begon de wedstrijd 
in Amersfoort. Voor Demi begon 
de wedstrijd op de vloer. Maar he-
laas met in turnen ging het niet 

helemaal goed, ze viel met de 
Arabier op haar arm.
Ze heeft de vloer oefening nog 
wel geprobeerd maar helaas de 
arm deed te veel pijn en dus was 
het een hele korte wedstrijd voor 
haar. Pas in de derde ronde waren 

Biljartcompetitie herstart met 
perfecte uitschieter
De Ronde Venen - De biljartcom-
petitie in De Ronde Venen is na 
de winterstop weer van start ge-
gaan. En wat voor een start.
Elke sporter droomt van een ul-
tieme prestatie. Een verspringer 
op een wereldrecord van boven 
de 9 meter. Een voetballer om de 
winnende goal te maken in een 
WK finale. Een golfer op een hole-
in-one.
En een biljarter op de kortst mo-
gelijke partij. En dat heeft Dorus 
van der Meer voor elkaar gekre-
gen. Hij ging van acquit, verza-
melde de ballen en maakte een 
prachtige serie americaine langs 
de lange band. Nog voor de drie 
ballen het eind van die band be-
reikt hadden stonden de 100 te 
maken caramboles op het score-
bord. In 1 beurt uit!
Zijn tegenspeler John Vrielink 
mocht nog aantreden voor de ge-
lijkmakende beurt, maar miste de 
acquit. Dorus werd voor deze uit-
zonderlijke prestatie ‘slechts’ be-
loond met 12 winstpunten en de 
competitie tegelijkertijd ‘beroofd’ 
van alle spanning voor de kortste 
partij en de hoogste serie. Deson-
danks vanzelfsprekend een die-
pe buiging voor Dorus en welge-
meende felicitaties. 

Teleurstelling Lutis
In de top van de ranglijst deed 
De Merel/Heerenlux 3 goede za-
ken door De Merel/Heerenlux 1 te 
verslaan met 11 punten verschil, 
mede door de 12-0 zege van Do-
rus van der Meer.
Een moyenne van 100 voor Dorus 
versus een moyenne van 0 voor 
John is toch vreemd om op het 
formulier te zien staan. Bar Adel-
hof 1 en Stieva/De Kuiper 1 hiel-
den elkaar bijna in evenwicht. 
Het verschil van 2 punten in de 
uitslag kwam door de 6 punten 
van Anne Beeker tegenover de 8 
punten van Toine Doeze. The Pea-
nut Bar 2 en De Biljartmakers hiel-
den elkaar precies in evenwicht 
gezien het gelijke spel van 39-39. 
Beide teams wonnen 2 partijen.
De knapste prestatie kwam op 
naam van Rohan Janmaat in 22 
beurten tegen Bert Loogman. 
Het meest teleurstellend van de-
ze competieronde was de presta-
tie van Lutis.
Zoals bijna altijd won Ger Ruim-
schoot zijn partij en was John 
Beets er weer dichtbij. Maar Don-
ny Beets en vooral Allan Knight-
ley lieten het afweten tegen res-
pectievelijk Robert Daalhuizen en 
Hans Bak. De kop van de ranglijst 

de volgende turnsters van Veen-
land aan de beurt. Noa , Kirsten, 
Danae en Izzy begonnen hun 
wedstrijd op de balk. Hier en daar 
werden er foutjes gemaakt. Izzy 
turnde voor het eerst een mooie 
salto af van de balk. Daarna op 
naar vloer. Wat Danae nog nooit 
gebeurd is gebeurde vandaag, ze 
wist even niet meer wat ze moest 
doen. Gelukkig na een aanwijzing 
van de trainster ging ze weer vro-
lijk verder. Izzy, Kirsten en Noa 
turnde een mooie oefening.
Op naar de sprong bij Kirsten en 
Danae niet hun favoriete toe-
stel maar vandaag allebei keuri-
ge sprongen. Noa sprongen alle 
twee zoals we gewend van hun 
zijn twee mooie overslagen. Op 
naar de brug. Voor het eerst op 
hurken, dat bracht enige span-
ning met zich mee. Helaas zat 
Kirsten keurig met op hurken 
maar viel ze er toch vanaf. Noa en 
Izzy kunnen super trots zijn met 
hun oefening , op hurken bleef 
lastig voor hun maar ze deden 
het vandaag top!
Danae turnde een fantastische 
brug oefening en dat werd be-
loond met een 1ste plaats op het 
toestel. Het was spannend want 

in de tussenstand was Danae 5de 
wat een medaille zou opleveren 
dus nog een hele ronde in span-
ning wachten totdat de tweede 
groep had geturnd. Uiteindelijk 
werd ze 9de, Izzy 17de, Noa 24ste 
en Kirsten 30ste. Na weer een ron-
de rust voor de trainster mochten 
in de laatste ronde Jasmijn en Ju-
lia turnen.
Met twee mooie overslagen be-
gonnen ze de wedstrijd goed. 
Op brug turnde Julia een he-
le mooie oefening ze werd dan 
ook 1ste. Helaas had Jasmijn een 
blaar op haar hand en daarom 
moest ze de kip eruit laten waar-
door er een aantal puntjes ver-
loren ging. Op balk een mooie 
strakke oefening voor Jasmijn. 
Voor het eerst de radslag en ge-
turnd en hoe, het werd beloond 
met een 4de plaats. Helaas moest 
Julia 1x de balk verlaten. Wat jam-
mer was want ze turnde een ook 
een mooie oefening.
Op naar de vloer. Hier turnde Jas-
mijn een mooie wisselspagaat 
sprong en een mooie flikflak. Ju-
lia turnde zich met een hele ho-
ge Arabier salto achterover naar 
uiteindelijk een 5de plaats en Jas-
mijn werd keurig 7de.
We weten nu waar we nog de 
puntjes op de i kunnen zetten en 
gaan hard trainen voor 30 maart. 

moesten ze daardoor afstaan aan 
Bar Adelhof 1.

Uitslagen 1e divisie
Bar Adelhof 1 -
Stieva/De Kuiper 1 39-41
Lutis Ventilatietechniek -
De Springbok 1 31-42
De Merel/Heerenlux 3 -
De Merel/Heerenlux 1  42-32
The Peanut Bar 2 –
De Biljartmakers 39-39

Springbok 2 verrast
In de 2e divisie zijn afgelopen 
week drie wedstrijden gespeeld. 
De beide teams van De Kromme 
Mijdrecht traden namelijk al voor 
de winterstop tegen elkaar aan. 
Het eerste team was het sterkst. 
Drie van de vier spelers wonnen 
hun partij. Jos Vermeij van het 
tweede team won netjes in 25 
beurten van kopman Chris Es-
ser. De overige drie hadden wei-
nig tot geen kans, alhoewel Ro-
nald Vis tegen Toon de Kwant 
nog dichtbij kwam. De Springbok 
2 wist Stieva/De Kuiper 2 te ver-
rassen met een daverende uitslag 
van 48-23. De ultieme teampres-
tatie, want meer dan 48 punten is 
niet mogelijk. Toch komt het va-
ker voor dan het kunstje van Do-

rus van der Meer. Ruud Breyaen 
van Stieva/De Kuiper 2 haalde 
nog 9 punten binnen, de overi-
ge drie spelers zijn waarschijnlijk 
wel eens beter een nieuw jaar be-
gonnen. ASM en The Peanut Bar 
1 hielden elkaar keurig in even-
wicht. Beide kunnen tevreden 
zijn over de behaalde 41 punten. 
Alhoewel. CenS sprokkelde twee 
punten meer binnen dan ASM, 
waardoor ze thans gezamenlijk 
aan de kop van de ranglijst staan.

Uitslagen 2e divisie
De Springbok 2 –
Stieva/De Kuiper 2 48-23
CenS – Bar Adelhof 2 43-34
ASM – The Peanut Bar 1 41-41
De Kromme Mijdrecht 2 –
De Kromme Mijdrecht 1 34-41

Finalisten PK libre
De voorronden van de Persoonlij-
ke Kampioenschappen Libre zijn 
gespeeld. Er zijn drie klassen, na-
melijk 1-2 ster, 3 ster en 4-5 ster. 
Per klasse plaatsen zich 6 spelers 
voor de finale. Voor de finale van 
1-2 ster hebben Nick van de Veer-
donck, Roos Aarsman, Bart Dirks, 
Anthonie en Bernhard Schuur-
man en Jan van Kranenburg zich 
geplaatst. Bij 3 ster zijn dat Joop 
Luthart, Sander Pater, Jacques de 
Koning, Cees Duinker, Piet Best en 
Ray Kramer. In klasse 4-5 ster was 
er geen voorronde, de 6 spelers 
die zich ingeschreven hebben 
plaatsten zich rechtstreeks. 

hieraan mee.  Het werd uiteinde-
lijk een wel grappige (ook voor 
de toeschouwers) maar ook iet-
wat chaotische wedstrijd.  Deze 
werd met 14-25 verloren en 19-
11 gewonnen. Al met al een zeer 
goede prestatie voor de 1e keer 
op het hogere niveau. Als laatste 
was het de beurt aan Volleypo-
wer met  Lynne, Renske, Tisa , Lisa 
en Jort.  Ook hier even een stroe-
vere start.  In de eerste set keken 
ze vrij snel tegen een achterstand 
aan . Maar in het tweede bedrijf 
waren ze wel warm . Na een ver-
loren set wonnen ze wel mooi de 
tweede. Daarna Smashing Velsen. 
Dit leek meer een serveerpartijtje. 

Punten vooral geschoord met de 
service.  In deze partij had Atalan-
te het betere spel, maar had wel 
moeite met de ballen die net over 
het net geserveerd werden waar-
door ze na een winst in de eer-
ste set de tweede set net verlo-
ren.  Na een pauze de partij te-
gen VCH die al wat meer gevor-
derd was, helaas verloren.  Als 
laatste een mooie  partij tegen 
Haarlem als afsluiter van de dag 
met veel mooie rally’s, reddingen 
van Lynne en Tisa, goede services 
van Jort en Renske en een mooie 
heuse smash van Lisa.  Het team 
zat in een grotere poule en is ge-
deeld 3e/4e geworden.
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Bridgeclub ABC
Regio - Donderdag 10 januari 
2019 was de tweede zitting van 
de derde ronde. Er werd op ne-
gen tafels gebridged, gelukkig 
geen stilzit dit keer.
In de A-lijn was er een gedeelde 
eerste plaats voor Greet en Henk 
en Corry en Netty met 54,17%, 
dat gebeurt niet vaak twee eerste 
plaatsen. De derde plaats is voor 
het paar Madelon en Arnold met 
53,47%, het scheelde niet veel of 
er waren drie eerste plaatsen.
In de B-lijn was de eerste plaats 
voor Els en Alice 61,46%, een 
heel mooie score van dit paar. 

De tweede plaats is voor Ada en 
Roelie met 58,25%, na een eerste 
plaats nu een tweede, De derde 
plaats is voor het paar Grace en 
Gerard met 56,25%, een gelegen-
heids paar en dan zo’n hoge sco-
re petje af..
Deze week dus nog geen compe-
titie standen. Als u interesse heeft 
in bridge, kom dan eens langs in 
het Buurtnest om kennis te ma-
ken met het zo edele maar moei-
lijke spel. Wij spelen elke donder-
dag van 9.00 tot 12.30 uur, dus u 
heeft de hele middag nog om zelf 
in te vullen.

Bridge-uitslagen:
Bridgevereniging Mijdrecht
Regio - Maandag 7 januari was 
het weer zover. Oliebollen ver-
werkt, beste wensen gedeeld en 
kaarten weer op tafel voor de fi-
nale ronde van deze periode.

Dus strijd om promotie en degra-
datie. In de A-lijn ging team Ingrid 
Voskamp er met de eerste plaats 
vandoor, 59,90% gevolgd door 
team Daniel Aartse Tuijn 55,73% 
en op de derde plaats team Carla 
Steenhuis met 53,13%. Dit team 
scoorde een mooi 5klaveren con-
tract.
In de B-lijn was het spannend. Di-
verse teams hadden punten no-
dig om degradatie te vermijden. 
Team Jopie de Jong vond de bes-
te oplossingen en eindigde op de 
eerste plaats met 64,06%, twee-
de werd team Carla Bosman met 
55,21% en derde team Richard 
Morssink met 54,69%. Team Henk 
van der Laan speelde een mooi 
3SA spel met 4 upslagen.
In de C-lijn was team John van 
Diemen iedereen de baas met 
63,19%, met als goede tweede 
team Ans de Ruiter met 60,56% 
en team Ina van Rossum met 
59,31%. Hier is vermeldenswaard 
een 6SA contract dat door team 

Ellen van den Toorn werd ge-
maakt.
Donderdag 10 januari was de der-
de speelronde. In de A-lijn: scoor-
de team Rene de Jong het beste 
met 61,67% gevolgd door team 
Gerard van der Meer met 57,50% 
en team Pieter Koopmans met 
56,67%. Rene de Jong maakte 
een mooi 5Ruiten contract waar 
de andere teams in schoppen 
bleven hangen.
In de B-lijn was team Ria Versteeg 
het beste op dreef met 59,17%, 
gevolgd door team Bram van Kla-
veren met 55,83% en team Paula 
Kooijman op de derde plaats met 
54,58%. Team Ben Gabriel speel 
een 4harten gedoubleerd spel en 
maakte het.
De C-lijn werd gedomineerd door 
team Diny de Haas met 65,10% 
gevolgd door team Gerda Bor-
burg met 55,21% en op de der-
de plaats team Ruud Pfeiffer met 
52,60%. Team Ria Verlaan wist 
een 5schoppen contract te ma-
ken met 1upslag (klein slem).

En natuurlijk bent u van harte 
welkom om mee te spelen. Zie 
voor informatie de website van 
Bridgevereniging Mijdrecht.

Extreme scores bij BVK
Regio - Was er vorige week nog 
sprake van een maximale score 
van net onder de 70% en een mi-
nimale van net onder de 34%, de-
ze week was er echt spetterend 
vuurwerk aan de ene kant en met 
een sisser aflopend vuurwerk aan 
de andere kant in de C-lijn. Hier-
in werd een score van maar liefst 
72% genoteerd en dat werd aan 
de onderkant gecompenseerd 
door een score onder de 30%. Al-
le reden dus om dit keer met de 
C-lijn te beginnen. In een met 41 
paren goed bezet Dorpshuis De 
Quakel verpletterden voor de 2e 
achtereenvolgende keer Emmy 
en Gerard van Beek de rest van 
het veld met de al genoemde 
72%. Atie en Wan Overwater wer-
den  met een score die ‘normaal’ 
goed zou zijn voor  1e plaats nu 
2e met 63,75%. Susanne Ambag-
tsheer en Riet Wesselingh wer-
den met exact 60% 3e. Deze ho-
ge scores van de top 3 hadden tot 
gevolg dat er ook 3 scores ruim 
onder de 40% genoteerd werden.

In de B-lijn was de dagzege voor 
Kees Overwater en Ruud Does-
wijk met 62,15%. Corrie en Ruud 
van der Peet volgden goed met 
60,07% en de 3e plaats was met 
55,21% voor Piet Hein Backers en 
Huub Kamp. Dit verslagje werd 
met angst en beven tegemoet 
gezien door de dames die de on-
dankbare laatste plaats ‘verover-
den’ in deze lijn. Zouden zij zich 
nog wel in het openbaar kunnen 
vertonen nadat zij door schrijver 
dezes figuurlijk gefileerd zouden 
worden? Welnu, Mayke en Trudy, 
als je laatste wordt met een score 
net iets onder de 40%, dan is dat 
onvoldoende reden om aan de 
schandpaal genageld te worden. 
Jullie kunnen dus met een gerust 
hart de straat op gaan. In de A-lijn 
waren Marion en Wim Noom met 
61,11% de sterksten. Paula Kniep 
en An van der Poel eindigden op 
een gedeelde 2e/3e plaats met 
beiden 56,94%. Bep en Ria scoor-
den boven de 40%, maar de laat-
ste plaats was wel hun deel.

Clubkampioenen van 
ZPV de Amstel
Regio - Afgelopen vrijdag avond 
was het weer een drukte van be-
lang in het clubhuis Bubbels van 
zwemvereniging De Amstel. De 
zwemmers en familieleden wa-
ren in grote getale op de prijsuit-
reiking en jaarlijkse Nieuwjaarsre-
ceptie afgekomen. ’s Avonds om 
kwart over 7 werd er begonnen 
met het uitreiken van de bekers 
en medailles voor de diverse ca-
tegorieën van de clubkampioen-
schappen. Deze waren gezwom-
men op zondagmiddag 16 de-
cember in het Veenweidebad te 
Mijdrecht.
Er is een verdeling gemaakt op 
basis van deelnemers jonger 
en ouder dan 12 jaar. De jon-
gere zwemmers hoeven nog 
geen Vlinderslag te zwemmen, 
en hebben dus een 75m Wis-
selslag. Daarnaast zwemmen zij 
een 50m Vrijeslag. De oudere 
zwemmers zwemmen de 100m 
Wisselslag(incl. Vlinderslag) en 
een 100m Vrijeslag. Daarnaast 
zwemmen beide leeftijdscatego-
rieën nog een 50m Rugslag en 
een 50m Schoolslag. Voor iede-
re deelnemer was er een oorkon-
de met daarop vermeld de plek in 
het klassement en de tijden die 
gezwommen zijn. Ook waren er 
medailles voor de snelste drie in 
iedere leeftijdscategorie. Al met 
al een echt prijzenfestival.

Familie estafette
Om er een clubgebeuren van te 
maken zijn er traditioneel een 
aantal onderdelen die tijdens 
de clubkampioenschappen ook 
worden gezwommen: de Fami-
lie-estafette, de Surprise-estafet-
te, de 400m Vrijeslag en we slui-
ten het evenement af met een 
25m Sprint. Ook hiervan zijn de 
winnaars deze avond bekend ge-
maakt en gehuldigd. De fami-

lie Sijmons was dit jaar het snel-
ste, en de Waterratjes waren de 
snelste in de Surprise estafette. 
Bij de dames op de 400m was Ro-
my Verhagen het snelst met een 
tijd van 05;10,33 en bij de heren 
Nick Sijmons in 04;39,67. Ook de 
Sprint werd bij de heren gewon-
nen door Nick in een tijd van 
11,92 sec. en bij de dames was 
ook Romy de snelste.

Clubkampioen
Maar uiteindelijk is iedereen 
nieuwegierig wie zich uiteinde-
lijk clubkampioen mag noemen 
en met de wisseltrofee naar huis 
gaat. Aan het eind van het hele 
prijzenfestijn werd dit ook ont-
huld. Bij de junioren ging Romee 
van Hulst met de grootste beker 
naar huis. Zij bleef voor Ruben 
Verbaan(2e ) en Hero de Vries (3e 
). Bij de senioren was de 3e prijs 
voor Nina Siegers, vorig jaar nog 
de kampioen bij de junioren. De 
2e prijs ging hier naar Jeffrey van 
’t Schip en de wisselbeker ging dit 
jaar wederom naar Nick Sijmons. 
Alle winnaars werden gehuldigd 
met een applaus van het publiek 
en er kan worden teruggekeken 
op een leuke clubavond. 

Vrijwilligers
Gebruikelijk is ook dat er 1 van de 
vele vrijwilligers van de vereni-
ging door het bestuur in het zon-
netje wordt gezet. Hiervoor reikt 
de voorzitter van de vereniging 
dan ‘de duim van verdienste’ uit. 
Dit jaar ging deze prijs naar Ma-
rella Verhagen. Zij is al een aan-
tal jaren actief in het wedstrijd-
zwemmen als gediplomeerd trai-
ner en coach. We hopen dat ze dit 
nog jaren met veel plezier blijft 
doen en waarderen haar inzet en 
daarom verdient zij dit jaar deze 
prijs.

Groots regionaal Drie-
bandentoernooi 2019
Regio - Biljartclub D.I.O. en Café 
De Merel, Vinkeveen, organiseren 
wederom het bekende Drieban-
dentoernooi.
De opzet van het toernooi is on-
gewijzigd. Dus de nummers 1 en 
2 van elke pool (van 4) plaatsen 
zich direct voor de kwartfinale, de 
eerste twee van elke kwartfina-
le-pool plaatsen zich voor de hal-
ve 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 Ad Wolf te verslaan, 
wat echt niet mee zal vallen.
Dit toernooi zal mede gespon-
sord worden door Restaurant De 
Haven, Herenweg 276, 3645 DX 
Vinkeveen, tel. 0297-265308.
Heeft u een voorkeur voor be-
paalde data, maak dit dan telefo-
nisch of per mail kenbaar.

Voorronden:
zondag 27 januari, zaterdagen 
2-9-16-23 en de zondagen 17-
24 februari, aanvang14.00 uur. 

Zaterdag 2-16 maart en zondag 
3-17 maart aanvang 14.00 uur.

Eerste twee
Indien u bij de eerste twee van 
de pool eindigt, dan dient u er 
rekening mee te houden, dat de 
kwartfinales worden gespeeld 
op zaterdag 23 maart, zondag 24 
maart, zaterdag 30 maart en zon-
dag 31 maart de aanvang is om 
14.00 uur. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 6 april 
en zondag 7 april aanvang 14.00 
uur. En de finale vindt plaats op 
zaterdag 13 april en zondag 14 
april, aanvang 14.00 uur direct 
gevolgd door de prijsuitreiking. 
De kosten van deelname bedra-
gen €15,- per persoon. Daarvoor 
speelt u minimaal 3 partijen in el-
ke ronde.Wees er snel bij want vol 
(64 man) is vol. 
Heeft u nog vragen, neem dan 
kontakt op met Café De Merel, Ar-
kenpark Mur 43, Vinkeveen. Tel. 
0297-263562 of 0297-264159, 
mailen kan ook thcw@xs4all.

Bridgeclub De Legmeer
Eerste viertallen ronde beslist
Regio - De eerste ronde van het 
viertallen, welke in zes lijnen 
werd gespeeld, leverde deze laat-
ste avond vijf promoties en de-
gradaties op. In de A-lijn werd 
team de Vroom deze avond met 
18 punten eerste, net voor team 
Egbers dat op 17 punten kwam. 
Dat betekende een eind over-
winning voor team Egbers met 
een totaal van 40 punten. Degra-
datie werd het voor team Lud-
wig dat op een totaal van 17 
punten bleef steken. In de B-lijn 
hield men elkaar bijna in even-
wicht doordat de teams van Ken-
ter en Bruine de Bruin respectie-
velijk op 13 en 12 punten eindig-
den. De promotie was hier ech-
ter voor team Klijn met een totaal 
van 40 en desondanks, de degra-
datie voor team Bruine de Bruin 
met 19 punten. De C-lijn gaf een 
nipte finish te zien voor de teams 
van Selman met 15 en Visser met 
14 punten. Hier door promoveert 
team Selman met een totaal van 
46 en ontsnapte team Visser aan 
degradatie met een totaal van 24 
ten koste van team de Ruiter dat 
er totaal 16 punten aan overhield. 
In de D-lijn kwam “de late haver” 
van team Bijlsma, dat deze avond 
de overwinning claimde met 16 
punten terwijl team Kamp als 
tweede met 13 punten de meet 
haalde, nu dus niet op! Team van 

Schaick promoveert hier, door in 
het verleden behaalde goede re-
sultaten, met 36 punten en voor-
noemd team Bijlsma moet het 
met een totaal van 23 punten 
volgende keer een niveautje la-
ger proberen. In deze E-lijn was 
de winst voor team Wille met 17 
punten en eindigde team Verrips 
met 13 punten als tweede. Dat 
betekende hier bevordering voor 
team Wille met een totaal van 42 
en toch terug zetting voor team 
Verrips dat totaal 19 punten ver-
zamelde. De F-lijn kent een wat 
gecompliceerde telling doordat 
er vijf teams in uitkomen. Eerste 
werd deze avond team Bonhof 
met 57 en tweede team de Jong 
met 49 punten. Team de Jong 
gaat met een eindtotaal van 118 
het de volgende keer de teams in 
de E lastig maken.

Die volgende keer is al woens-
dag de 16e met de start van de 
tweede ronde viertallen. Raakt u 
ook opgewonden van het vier-
tallensysteem, kom dan kaarten 
bij Bridgeclub De Legmeer. Men 
speelt elke woensdagavond van-
af 19.45 uur in Dans & Partycen-
trum Colijn aan de Industrieweg 
20 te Uithoorn. Voor alle inlichtin-
gen het secretariaat: e-mail ger-
daschavemaker@live.nl, telefoon 
06-83371540.

Eerste Legmeer 
meidentoernooi
Regio - Niets is mooier dan een 
Derby voetballen, dus waarom er 
geen toernooi van maken?
Samen met FC Aalsmeer, RKDES 
en Roda 23 streden er maar liefst 
24 teams om de Eerste Deco mei-
den Derbybokaal. Het was koud, 
zeer koud en vooral ook nat he-
laas. Vooral voor de teams MO9 
en MO11, die al om 10.00 uur met 
hun wedstrijden moesten begin-
nen. Gelukkig konden ze binnen 
opwarmen in een warme kanti-
ne met lekkere warme chocomel. 
Om 11.00 uur startten ook de 
wedstrijden van de teams MO13 
t/m MO17. Veel ouders, familie en 
kennissen trotseerden het koude 
weer om de meiden aan te moe-
digen. 
 
Snel
Alle wedstrijden werden snel ach-
ter elkaar gespeeld zodat er zoals 
gepland om 14.15 uur begon-
nen kon worden met de prijsuit-
reiking. In elke leeftijdscategorie 
was er voor ieder team een tro-
fee te verdienen. Bij de meiden 
onder de 9 mocht het 1e team 
van Aalsmeer zich de beste noe-

men. In deze poule deden zowel 
Legmeervogels als FC Aalsmeer 
mee met twee teams. In de cate-
gorie onder de 11 trok RKDES 1 
aan het langste eind. Ook in de-
ze leeftijdsgroep waren er 2 ver-
enigingen met 2 teams: Legmeer-
vogels en RKDES. Bij de MO 13 tot 
en met MO 17 waren er poules 
van 4. Teams. Legmeervogels wist 
bij onder de 13 de poulewinst 
naar zich toe te trekken. Aalsmeer 
won in hun poule bij onder 15. Bij 
de MO 17 had RKDES gewonnen.

Rekenen
Na enig rekenwerk met optellen, 
aftrekken delen en vermenigvul-
digen kwam de organisatie tot 
de conclusie dat de vereniging 
RKDES zich voor één jaar DER-
BY KAMPIOEN mag noemen. Al 
met al zeer vele lichtpuntjes ge-
zien gedurende deze natte don-
kere zaterdag in januari, en zeker 
voor herhaling vatbaar. Meiden-
toernooi werd mede mogelijk ge-
maakt door Nieuw Deco B.V. Im-
port en Export, B.P.I. Branddetec-
tie en VZMC Management & CRM 
Consulting.

Bridgeclub Hartenvrouw/
Hartenheer
Regio - Op dinsdagmiddag 8 ja-
nuari vond de eerste bridgemid-
dag van het nieuwe jaar plaats. 
Na de nodige nieuwjaarsbegroe-
tingen was iedereen weer blij 
om aan de bridgetafel in Sport-
hal De Scheg plaats te nemen. 
Deze middag was gereserveerd 
voor de vierde zitting van de lad-
dercompetitie. Al gauw leek het 
of we nooit waren weggeweest. 
De hoogste score viel in de B-
lijn bij Cobie Bruine de Bruin & 
Ada van Maasseveen: 62,50%. 
Op twee Tiny Rijpkema & Rine-
ke van Pesch met 58,75%, drie Ti-
na Wagenaar & Cora de Vor met 
54,17%, vier Corrie Bleekemolen 
& Erny Brandsen met 52,08% en 
de top-5 werd afgesloten door 
Ellen Boeringa & Willie Woerden 
met 51,67%. In de A-lijn scoorden 

Elly van Nieuwkoop en Jessie Pie-
kaar het hoogst: 61,81%, Op twee 
An van Schaik & Ria Verkerk met 
59,03%, drie werden Refina van 
Meijgaarden & Cathy Troost met 
55,83%, de vierde plaats was voor 
Janny Streng & Sonja Reeders 
met 55,42% en tot slot op vijf An-
net Roosendaal & Rini Tromp met 
54,51%.

Volgende week is het weer tijd 
voor de eerste zitting van de nieu-
we parencompetitie. Goede voor-
nemens voor het nieuwe jaar? 
Kom een keertje vrijblijvend mee-
maken hoe het er aan toe gaat 
bij Hartenvrouw/Hartenheer 
op de dinsdagmiddag! Neem 
even contact op per telefoon 
0297- 569910 of per mail naar  
hartenvrouw2015@gmail.com 
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De Vinken neemt punten 
mee naar huis
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
stond de eerste wedstrijd van 
het nieuwe jaar op het program-
ma. De Vinken ging op bezoek 
bij de Haagse ploeg Dubbel Zes. 
Dubbel Zes heeft nog geen pun-
ten behaald. Op het eerste ge-
zicht lijkt het dus een makkelijke 
pot, maar uit eerder behaalde re-
sultaten blijkt dat het Vinkeveen-
se vlaggenschip het altijd lastig 
heeft met de ploeg uit Den Haag.
In de Vinkenaanval begonnen An-
nick Stokhof, Roosmarijn Mooij, 
Rutger Woud en Gideon Leef-
lang; de verdediging bestond uit 
Dorien Verbruggen, Fenne Claas-
sen, Jerom Stokhof en Jelle Mul. 
Al vrij snel wist Rutger vanach-
ter de korf de mand te vinden 
met een afstandsschot. Dit kon 
de tegenstander ook. Na nog wat 

doelpunten van Dorien, Jelle en 
Roos stond het vrij snel 4-1 voor 
de Vinkeveense Suiteploeg. Voor 
de rust scoorden Dorien, Annick 
(2x) en Jerom via voornamelijk af-
standsschoten en ging het team 
van trainer-coach Dirk van der 
Vliet met een nipte voorsprong 
van 7-8 de rust in. Na rust scoor-
de Dorien vanaf de strafworpstip 
en ook Gideon knalde van grote 
afstand raak. Bijna twintig minu-
ten heeft het 8-10 gestaan. Daar-
na schoot gelukkig invaller Mark 
de Haan raak. Richting het einde 
scoorden de twee ploegen om 
en om. Vinkendoelpunten waren 
van Annick, invaller Eva Hemelaar 
en Rutger. Bij een stand van 12-14 
klonk het eindsignaal en zo nam 
De Vinken de punten toch weer 
mee naar huis.

Victor van de Most jeugdkampioen 
tafeltennis Veenland
De Ronde Venen - Afgelopen 
vrijdag werd er bij tafeltennis-
vereniging Veenland het jaarlijk-
se bekertoernooi gehouden bij 
de jeugd. Er werd in twee poules 
gespeeld. De avond begon om 
19.00 uur en eindigde uiteindelijk 
met de finalerondes rond 21.15 
uur. In de loop van de avond kwa-
men er veel ouders kijken en door 
de komst van de seniorleden was 
het gezellig druk in de Willisstee 
in Wilnis. 

B-poule
De B-poule bestond uit Wim, 
Niels, Rik en Sem. Het bleef lang 
spannend wie er met de eerste 
prijs vandoor zou gaan. Rik be-
haalde de derde plek door Sem 
voor te blijven op basis van on-
derling resulaat. Om de strijd 

om de eerste plaats bleek Wim 
de sterkste. Hij klopte Niels in 
een onderling duel met 3-1 en 
kan zich hiermee een jaar lang 
clubkampioen noemen bij de B-
jeugd.

A-jeugd
De poule met de A-jeugd bestond 
uit zes spelers: Jesse, Stijn, Benja-
min, Leon, Victor en Martijn. Leon 
is een speler van VDO uit Uithoorn 
en deed voor de gelegeheid mee. 
Hij vormt samen met Victor en 
Martijn een team dat uitkomt in 
de Landelijke B competitie. Met 
name dankzij de trainingen van 
Ellie en Marten op vrijdagavond 
is hun niveau in de laatste jaren 
enorm gestegen. Door hun ta-
lent en trainingsarbeid mogen ze 
voor de tweede keer op rij uitko-

CSW Gerrie Spruijt voetbaltoernooi 
wederom een groot succes!
Wilnis - Onder bijna ideale weers-
omstandigheden werd afgelopen 
het 11e CSW Gerrie Spruijt voet-
baltoernooi georganiseerd. Voor 
de 2e keer in de historie vond dit 
toernooi plaats op het hoofdveld 
bij CSW in drie leeftijdsgroepen. 
In totaal deden er maar liefst 208 
kinderen mee aan dit toernooi.
Al om 8 uur ’s morgens ston-
den alle coaches en scheidsrech-
ters met kleine oogjes in de CSW 
kantine om de laatste aanwijzin-
gen van de toernooiorganisatie 
te ontvangen. Om half 9 gevolgd 
door de speelsters en spelers die 
duidelijk lieten zien er veel zin in 
te hebben. Nadat iedereen zijn 

eigen teamleider had gevonden 
was het tijd om 9 uur voor de af-
trap van het toernooi en de start 
van de 1e wedstrijden. In totaal 
werden er tijdens het ochtend 
programma maar liefst 54 wed-
strijden afgewerkt door de aller-
jongste leden (jongens en meis-
jes gemixt) van onze vereniging.
Ook negen allerkleinste leden die 
vanaf 2019 komen voetballen bij 
CSW maakten hun eerste optre-
den op het hoofdveld. Wat blijft 
het toch leuk om te kijken naar 
deze jonge kinderen die alles ge-
ven om dat ene doelpunt te ma-
ken en de wedstrijd te winnen.
Natuurlijk op een leuke en posi-

tieve wijze aangemoedigd door 
ouders, grootouders en vrienden 
en vriendinnen. 

Punten
Niet alleen op het voetbalveld 
konden punten verdiend worden 
om de finale te bereiken. Voor ie-
der team was er ook een ech-
te Kahoot voetbalquiz in de kan-
tine waar de kennis over diverse 
voetbalweetjes extra punten op-
leverden. Ook hier heel veel pas-
sie en enthousiasme om als eer-
ste met het juiste antwoord te ko-
men. De teams konden ook nog 
deelnemen aan spelletjes zoals 
sjoelen, blikgooien en spijkerpoe-

40 jaar lid van Badminton-
vereniging Kwinkslag
Vinkeveen - Wie kan dat tegen-
woordig nog zeggen, 40 jaar ac-
tief lid zijn van een club!
Jos Bunschoten uit Vinkeveen , is 
zo iemand die dat gepresenteerd 
heeft. Jos, van beroep komkom-
mer kweker, begon op 8 janua-
ri 1976 in toen nog “Het Dorps-
huis” met het spel badminton. In 
die tijd werd er nog met een hou-
ten racket gespeeld en was bad-
minton één van de toen populai-
re zaalsporten die je in Vinkeveen 
kon beoefenen!
Nu sporten we tegenwoordig nog 
steeds wel veel, anders en op an-
dere tijden, maar minder in club-
verband! Bij badminton bouw je 
aan een goede conditie, is je re-
actiesnelheid belangrijk en wil je 
graag de wedstrijd op een eerlij-
ke sportieve manier toch winnen!
Dat badminton een echte team-
sport is, bleek wel uit het feit dat 

vele oud spelers op deze avond 
langs kwamen om Jos te felicite-
ren! Zo werd het een zeer gezel-
lige avond met leuke verhalen en 
herinneringen en beloofde Jos 
nog lang lid te blijven van de club 
Kwinkslag!

Geslaagd zwemevent voor 
mensen met een beperking

De Ronde Venen - Team Sport-
service De Ronde Venen orga-
niseerde in samenwerking met 
Optisport een zwemevent voor 
mensen met een beperking. 

In het Veenweidebad konden 
zij baantjes trekken met de in 
Mijdrecht geboren en getogen 
paralympiër Tim de Vries en mee-
doen aan een workshop aquaro-
bics.
Het was een geslaagde en actieve 
dag, waarop de deelnemers ont-
dekten dat bewegen in het water 
geschikt is voor iedereen!

Inclusief sporten
Bij het event was ook wethouder 
Rein Kroon aanwezig, die aangaf 
dat hij het erg mooi vond om te 
zien dat plezier en inclusief spor-
ten op deze zwemdag centraal 
stonden. Elzemieke van Empel, 
regioconsulent aangepast spor-
ten bij Team Sportservice De Ron-
de Venen, vertelt: “Vanuit mijn rol 
ondersteun ik mensen met een 
beperking onder andere bij het 
vinden van de juiste sport. We 
gaan samen op zoek naar een 
activiteit waar diegene écht en-
thousiast van wordt. Het is heel 

belangrijk dat ook mensen met 
een beperking voldoende bewe-
gen en er zijn voor hen vele mo-
gelijkheden. Ook in gemeente De 
Ronde Venen. Dat willen we met 
dit soort evenementen graag la-
ten zien.”

Aqua Move & Fun 
Het sportaanbod voor mensen 
met een beperking in gemeente 
De Ronde Venen staat verzameld 
op het online platform Uniek 
Sporten www.unieksporten.nl. 
Daar vind je sinds deze week ook 
de les Aqua Move & Fun, die iede-

re dinsdagavond tussen 18.30 en 
19.00 uur wordt gegeven in het 
Veenweidebad door de gespe-
cialiseerde trainer Martin van Es. 
Deze les aquarobics is geschikt 
voor mensen met een beper-
king en mensen die op lage in-
tensiteit lekker willen bewegen 
in het water. Na afloop van de les 
kan er vrij worden gezwommen. 
Het Veenweidebad is er voor alle 
inwoners in Mijdrecht en omge-
ving. Co Compier, hoofd zwem-
zaken, legt uit: “Ons zwembad is 
volledig toegankelijk voor men-
sen die in een rolstoel zitten. Ook 
beschikken we over goede facili-
teiten, zoals een tillift en zwem-
badrolstoelen. Iedereen kan dus 
komen zwemmen.
Rustig op je eigen tempo baan-
tjes trekken of meedoen met on-
ze nieuwe les Aqua Move & Fun. 
Alles is mogelijk!”

men in de Landelijke B-competi-
tie. Een unicum in de Veenland-
historie. Stijn werd vijfde door op 
onderling resultaat Jesse te ver-
slaan. Benjamin werd vierde met 
name door een nipte overwin-
ning in een spannende wedstrijd 
tegen Jesse.

Eindstrijd
De eindstrijd zou uiteindelijk 
gaan tussen Martijn en Victor. 
Martijn bereikte met gemak zon-
der een set te verliezen de laatst-
se partij. Victor had het op weg 
naar de eindstrijd echter lastig in 
zijn wedstrijd tegen Leon. In een 
spannende wedstrijd trok hij met 
11-9 in de vijfde set de wedstrijd 
naar zich toe, waardoor Leon der-
de werd. In de finale tussen Victor 
en Martijn was Victor uiteindelijk 

duidelijk de sterkste. Het publiek 
zag hoe Martijn vooral speelde 
met veel rustige topspinballen. 
Victor had echter zijn antwoord 
klaar en pareerde deze topspin-
ballen door goed en geplaatst 
te blokken. Met vele mooie ral-
ly’s won Victor de wedstrijd met 
3-0. Hierdoor is Victor voor de vijf-
de keer in de laatste zes jaar club-
kampioen bij de A-jeugd van 
Veenland en kan hij wederom de 
wisselbeker mee naar huis ne-
men. Voor de Veenland-jeugd be-
tekende het toernooi een goede 
oefening voor de voorjaarscom-
petitie die in februari weer van 
start gaat. Benjamin en Stijn ko-
men dit jaar uit in respectieve-
lijk de derde en vierde klasse bij 
Woerden. Martijn, Victor en Leon 
spelen onder de vlag van Bijmaat 
uit Huizen en komen uit in de Lan-
delijke B competitie. In een poule 
met onder andere teams uit Gro-
ningen en Friesland proberen ze 
dit jaar een gooi te doen naar pro-
motie naar de Landelijke A-jeugd.

pen. Op het terras voor de kanti-
ne was een prachtige verwarm-
de tent opgezet waar voor alle 
spelers en leiders warme choco-
mel met slagroom werd geschon-
ken en een broodje braadworst 
kon worden genuttigd. Uiteinde-
lijk won Liverpool de finale bij de 
allerjongste teams en won Chel-
sea de andere finale die in de och-
tend gespeeld werd. Leuk om te 
vermelden is dat de CSW hoofd-
trainer van herenselectie Antho-
ny Servinus samen met de keeper 
van CSW Heren 1 Rohim Gok de 
prijsuitreiking verzorgden. Na de 
uitreiking van de medailles was 
het tijd voor de middageditie met 
de jongens en meiden uit de MO 
13 en JO 13 teams.

Vijf teams
In het middaggedeelte werden er 
in twee poules van vijf teams we-

derom gestreden om de punten 
en de winst. Welke sporter wil er 
nu verliezen van zijn teamgenoot-
je waar hij/zij normaal gesproken 
op de zaterdag samen mee speelt 
in hetzelfde team. Ook voor deze 
groep spelers en speelsters was er 
weer een speciale voetbalquiz be-
dacht die ook met veel energie en 
lol gespeeld werd. Inmiddels wa-
ren de lichten op het hoofdveld 
ontstoken voor de finale pot tus-
sen Galatasaray en Arsenal. Vlak 
voor tijd ging Arsenal er met de 
winst vandoor en mocht zich tij-

dens de prijsuitreiking laten kro-
nen tot de winnaar van het 11e 
CSW Gerrie Spruijt voetbaltoer-
nooi. Maar liefst 50 CSW jeugdle-
den hebben zich deze dag top in-
gezet als coach en/of scheidrech-
ter voor hun jongere clubgenoot-
jes! Samen met de bijdrage van 
de DJ, EHBO en het barpersoneel 
was het wederom een geslaagd 
CSW Gerrie Spruijt toernooi. Ook 
de organisatie heeft genoten van 
een prachtig voetbalfestijn en 
hoopt iedereen terug te zien op 
de 12e editie in 2020. 








