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Big l aalsmeer
Zijdstraat 61
Aalsmeer
Tel. 0297-321177 
www.Bigl.nl

openingstiJden 
Maandag van 12.30 - 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10 - 18.00 uur.
Vrijdag van 10 - 21.00 uur. 
Zaterdag van 10 - 17.00 uur.

Grieks Restaurant

Corfu

Raadhuislaan 1 Mijdrecht
Tel. 0297 - 28 84 40

www.restaurantcorfu.nl

Corfu
zaterdag 

29 januari 

Livemuziek

zaterdag 
29 januari 

Livemuziek

ZwangerschapsCoaching & Goed Bevallen
Mijdrecht, start doorlopend

Leren masseren
Mijdrecht, start 10 februari

     Zuwe Cursusbureau T 0900 - 235 98 93
             www.zuwezorg.nl/cursussen

Start nieuwe cursussen
Vinkeveen - Wat zijn de bewoners 
en eigenaren van bedrijven aan de 
Uitweg in Vinkeveen blij. Tot hun niet 
geringe verbazing en vreugde werd 
de weg vorige week donderdag al 
aangepakt door Aannemers- en we-
genbouwbedrijf Versluys & Zoon BV 
uit Bodegraven dat de Oudhuyzer-
weg eind vorig jaar ook heeft geas-
falteerd. De wegenbouwer deed dat 
in samenwerking met (asfalt)trans-
portbedrijf Van Schaik uit Nieuwer-
brug a/d Rijn. “De krant lag woens-
dagmiddag 19 januari jl. nauwelijks 
op de vloermat of alles geraakte 
toen kennelijk in een stroomversnel-
ling. Donderdagmorgen stond wet-
houder Pieter Palm (VVD) al in onze 
zaak om te vertellen dat er meteen 
wat aan de weg gedaan zou worden. 
Kijk, aan zo iemand heb je wat. Nog 
geen veertien dagen in functie en hij 
pakt de zaken doortastend aan. Ge-
weldig, een compliment aan deze 
man is dat zeker waard. Hij heeft in-
derdaad ‘goede sier’ gemaakt en iets 
negatiefs omgebogen in iets posi-
tiefs. Van dat soort mensen moeten 
we er meer hebben. Dat vijzelt het 
vertrouwen in de politiek en het be-
stuur toch weer een beetje op”, laat 
Esther Boerlage-Rijdes van Tuincen-
trum Klaas Rijdes weten. Het tuin-
centrum heeft vanwege de slech-
te bereikbaarheid en de onbegaan-

bare weg de laatste maanden flink 
aan klanten moeten inboeten. “Die 
komen denk ik wel weer terug nu 
de weg weer berijdbaar wordt ge-
maakt. De mensen van Versluys zijn 
hier goed bezig geweest”, aldus Es-
ther blij. 
De Uitweg zier er inderdaad weer 
goed berijdbaar uit. De onderlaag is 
eerst zo goed en kwaad als dat ging 
in een dag hersteld. Op vrijdag ging 
de asfalteermachine al aan de slag. 
Trucks gevuld met warm asfalt reden 
af en aan. In mum van tijd lag er een 
eenbaansbrede asfaltweg vanaf de 
kruising met de Korenmolenweg tot 
aan de Demmerik. Nu kunnen zowel 
auto’s als fietsers en brommers van 
bedrijven en bewoners er weer fat-
soenlijk overheen rijden naar hun 
bestemming. “Het kan dus allemaal 
wel in korte tijd gerealiseerd wor-
den als de wil er maar is en aange-
pakt wordt. Waarom moeten de me-
dia daar altijd eerst melding van ma-
ken alvorens er wat gedaan wordt?”, 
vraagt een van de klanten bij Rijdes 
zich af. “Het is nog wel een noodop-
lossing, maar toch al veel beter dan 
hoe het een week geleden was”, zegt 
een van de medewerkers van Ver-
sluys. “We komen te zijner tijd nog 
terug om het hele traject af te ron-
den met een totaaloplossing. Voor-
lopig is iedereen geholpen.” Hij ver-

Uitweg in Vinkeveen snel voorzien 
van een tijdelijke asfaltlaag

De wegenbouwers aan het werk om een tijdelijke noodweg aan te leggen

wachtte die vrijdag dat het nieuwe 
stuk asfalt tot aan de Demmerik wel 

haalbaar zou zijn. “Bedankt mannen 
voor jullie inzet! 
En de wethouder? Oók bedankt en 
die moet blijven, want dat is volgens 
de bewoners ‘n goeie… Binnen de 
portefeuille Openbare Werken zul-
len in de map ‘zoekgeraakte stuk-
ken’ wellicht nog wel meer knelpun-
ten te vinden zijn die hij (snel) kan 
oplossen…”, aldus de bewoners van 
de Uitweg. 

De Ronde Venen - Tijdens een 
drukbezocht Sportgala in De Me-
ijert in Mijdrecht, zijn vrijdag 21 ja-
nuari de winnaars bekendgemaakt 
van de sportverkiezingen in De 
Ronde Venen. Zeiler Lennart Cnos-

sen is verkozen tot Sportman en 
mountainbikester Nicoletta de Ja-
ger tot Sportvrouw van 2010. FC Ab-
coude werd verkozen tot Sportploeg 
van het jaar en fietscrosser Bart van 
Bemmelen tot Sporttalent. 

Het is voor het eerst dat het Sport-
gala door de nieuwe gemeente De 
Ronde Venen werd georganiseerd. 
Het gala heeft al enkele keren met 
succes plaatsgevonden in de voor-
malige gemeente De Ronde Venen. 

Sportprijzen uitgereikt tijdens Sportgala

Sporttalent van jaar: Bart 
van Bemmelen uit De Hoef

In verband met het samengaan met 
Abcoude op 1 januari en de vor-
ming van de nieuwe gemeente De 
Ronde Venen, konden ook spor-
ters en sportploegen uit Abcoude 
en Baambrugge worden voorgedra-
gen. Het gala werd live door de lo-
kale omroep Midpoint uitgezonden.

Live muziek
Centraal op het gala stond de be-
kendmaking van de winnaars van 
de verschillende sportprijzen. Maar 
wethouder Ingrid Lambregts (Sport) 
keek ook terug op het voorbije 
sportjaar, met de opening van het 
zwembad in Mijdrecht als een van 
de hoogtepunten, en vooruit naar 
komend sportjaar. Het programma 
werd afgewisseld met optredens en 
demonstraties, live muziek en een 
quiz.
Voor het eerst werd tijdens het 
Sportgala de prijs voor de Sportvrij-
williger van het jaar uitgereikt. De ti-
tel werd toegekend aan twee per-
sonen: ‘Mister FC Abcoude’ André 
Lens en Paul Lamers van zwemver-
eniging De Amstel. Ook genomi-
neerd waren Marion Kok-van der 
Linden van de Watersportvereni-
ging Vinkeveen Abcoude en Jaimy 
Ponder van Horangi Taekwondo. De 
Sportstimuleringsprijs werd uitge-
reikt aan Ronald van Eijk van Spor-
ten Op Nivo (SON).
Fietscrosser Bart van Bemmelen 
(9) werd uitgeroepen tot sportta-
lent van het jaar. Hij streed om de 
titel met de voetballer Lesley de Sa 
(17), speler bij Ajax, en zeilster Ma-
non van Dijk (10) die het afgelopen 
jaar veel prijzen heeft gewonnen. 

De prijs van Sportploeg van het jaar 
ging naar FC Abcoude dat vorig jaar 
naar de tweede klasse promoveer-
de. De twee andere genomineer-
de ploegen waren de A1 van korf-
balvereniging Atlantis en de A1 van 
Argon. Sportman Lennart Cnossen 

streed samen met voetballer Frank 
Verlaan (Argon) en Kervin Bos (mo-
tor) om de titel. Tot Sportvrouw werd 
Nicoletta de Jager verkozen, die sa-
men met de atletes Anouk Claes-
sens en Helen van Rossum was ge-
nomineerd. 



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

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

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    ontvangst

Amstelhoek
Amstelkade 90a Plaatsen steiger - Bouwen W-2011-0015 14-1-2011

De Hoef
Kromme Mijdrecht 6 Herbouw bijgebouw  - Afwijken  W-2011-0020 17-1-2011
    bestemming 
Kromme Mijdrecht 10 Herbouw Schuur - Bouwen W-2011-2021 18-1-2011
  - Slopen 

mijdrecht
Buitenkruier 29 Plaatsen van een dakkapel - Bouwen W-2011-0014 13-1-2011
Constructieweg 100 Verzoek tot intrekking vergunning - Milieu W-2011-0013 7-1-2011
Showroomcomplex  Realiseren van een steiger ten - Bouwen W-2011-0019 17-1-2011
Genieweg behoeve van gedeeltelijk boven 
(ongenummerd)  het water parkeren 
Gouden Reaal 2 Verwijderen asbest uit woning - Slopen W-2011-0003 4-1-2011
Tienboerenweg 9 Realiseren van een landbouwbrug - Bouwen W-2011-0011 4-1-2011

Vinkeveen
Dodaarslaan 72 Realiseren van een dakkapel - Bouwen W-2011-2022 19-1-2011
Herenweg 8 Verbouw en wijzigen  - Bouwen W-2011-0012 6-1-2011
 van de voorgevel 

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

VooRnemen tot VeRlenInG BouwVeRGunnInG met 
ontHeffInG/wIjzIGInG BestemmInGsplAn

Ingediend na 1 juli 2008
Met ingang van 27 januari 2011 liggen bij de balie Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenie-
der ter inzage, de ontwerpontheffingen met bijbehorende ontwerpbouwvergunningen:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. opm.

mijdrecht
Robijn 17 Vergroten woning met een dakopbouw en uitbouw 2010/0539 A

Vinkeveen
Herenweg 210 Oprichten appartementengebouw/aanpassen  2010/0401 B
 bestaande woning  

Burgemeester en wethouders overwegen de gevraagde ontheffing en bouwvergunning:
- Onder A, B te verlenen met toepassing van een binnenplanse ontheffing ingevolge artikel 3.6 lid 1 sub c 

Wet ruimtelijke ordening.
zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden zienswijzen (uw mening of opmerkingen) schriftelijk 
naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet 
het volgende staan: omschrijving van het ontwerpbesluit waar u uw zienswijzen op geeft, uw naam en adres, 
datum, handtekening en motivering. Indien u in uw zienswijzen verwijst naar eerder door u ingediende brieven, 
wordt u verzocht hiervan een kopie bij te voegen. Ook kunt u op afspraak uw zienswijzen mondeling kenbaar 
maken bij de behandelend ambtenaar. Belanghebbenden worden in beginsel niet-ontvankelijk verklaard in 
hun beroep bij de administratieve rechter als redelijkerwijs aan hen kan worden verweten dat zij tegen het 
ontwerpbesluit geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
hebben gebracht.

VeRleenDe BouwVeRGunnInG
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunning is verleend:

straatnaam Aard van het bouwwerk  Bouwnr. Verzenddat. 
    Vergunning

Vinkeveen
Waverveensepad 25 Vernieuwen van een mest- en werktuigenberging 2010/0538 18-1-2011

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

VeRleenDe omGeVInGsVeRGunnInGen

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

straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Hollandse kade 34 Plaatsen van een nieuw  - Bouwen HZ-WABO 21-12-2010
 bedrijfspand met industriefunctie en - In- en uitrit  -2010-024
 het plaatsen van een in- en uitrit

mijdrecht
Agaat 13 Plaatsen van een dakopbouw/ - Bouwen W-2010-2059 18-1-2011
 dakkapel t.p.v. het dakterras aan de 
 achterzijde van de woning
Albertijn 10 Vervangen van een dakkapel op het  - Bouwen W-2010-2047 12-1-2011
 voorgeveldakvlak van de woning 
Derde Zijweg 5 Slopen van een schuur - Slopen W-2010-2003 17-1-2011
Viergang 40 Uitbreiden van een berging - Bouwen W-2010-2051 12-1-2011

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

AAnwIjzInG openInGstIjDen wInkels op zon- en feestDAGen 
Burgemeester en wethouders maken hierbij bekend dat zij besloten hebben de navolgende zondagen aan te 
wijzen als dagen waarop de winkels in de gemeente De Ronde Venen, met uitzondering van de woonkernen 
Abcoude en Baambrugge, geopend mogen zijn. Het betreft 17 april 2011, 25 september 2011 en 18 december 
2011. Op grond van de Verordening winkeltijden mogen dit jaar ook op Tweede Paasdag, Tweede Pinksterdag, 
Hemelvaartsdag en Tweede Kerstdag de winkels in de gemeente geopend zijn.

VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een verkeersbesluit hebben genomen, betreffende de 
volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zirkoon 17, 

3641 BD Mijdrecht.
Dit besluit ligt met ingang van 26 januari 2011 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het ge-
meentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, 
de datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden 
ingediend bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 
Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden.

wIjzIGInG HuIsVestInGsVeRoRDenInG De RonDe Venen 2011
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in de vergadering van 25 januari 2011 hebben besloten de 
Huurinkomentabel behorende bij de Huisvestingsverordening De Ronde Venen 2011 te wijzigen. Als gevolg 
van een afspraak tussen de Nederlandse regering en de Europese Commissie zijn de regels voor de toewijzing 
van sociale huurwoningen gewijzigd. Per 1 januari 2011 moeten huurwoningen met een netto huur van maxi-
maal 653 euro per maand worden toegewezen aan huishoudens met een bruto jaarinkomen tot 33.614 euro. 
Dit geldt alleen voor nieuwe toewijzingen; voor zittende huurders verandert er niets. Als gevolg van de nieuwe 
regels is de huurinkomentabel gewijzigd. Het besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking. 
Genoemd besluit is te vinden op www.overheid.nl. Het besluit is ook in te zien in het register verordeningen 
gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 11 in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen 
vergoeding kunt u een kopie verkrijgen. 

lIjst wAARDeVolle en monumentAle Bomen VAn De Gemeente De RonDe Venen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 11 januari 2011 heeft besloten de lijst waardevolle en 
monumentale bomen van de gemeente De Ronde Venen vast te stellen als bomenlijst in het kader van de 
Omgevingsvergunning voor het vellen van Houtopstanden (voorheen kapvergunning) als bedoeld in artikel 
4:11 lid 1 onder b van de Algemene Plaatselijke Verordening De Ronde Venen 2011. De voormalige gemeenten 
Abcoude en De Ronde Venen kenden een verschillende regeling met betrekking tot het kappen van bomen. 
Vooralsnog heeft de gemeenteraad op 3 januari 2011 besloten de bomen op de lijsten van waardevolle en 
monumentale bomen van de voormalige gemeenten vergunningsplichtig te laten zijn, net als alle gemeente-
lijke bomen. De lijsten van de voormalige gemeenten zijn nu samengevoegd tot één lijst. Het besluit treedt in 
werking op de dag na die van bekendmaking. Genoemd besluit is te vinden op www.overheid.nl. Het besluit is 
ook in te zien in het register verordeningen gemeente De Ronde Venen bij balie 10 en 11 in het gemeentehuis, 
Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht. Tegen vergoeding kunt u een kopie verkrijgen. 

VeRkIezInG pRoVIncIAle stAten 2011: stemmen In een AnDeRe 
Gemeente met een kIezeRspAs

De burgemeester maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten op 
woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan zijn/haar stem uit te brengen in een andere gemeente binnen 
het gebied waarvoor de verkiezing geldt. Daarbij gelden de volgende bepalingen.
A. scHRIftelIjke AAnVRAAG:
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om 

in een ander gemeente aan de stemming te mogen deelnemen.
2.  Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op woensdag 16 februari 

2011, door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 
januari 2011 als kiezer is geregistreerd.

3.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

4.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in 
een kiezerspas.

B. monDelInGe AAnVRAAG:
1.  De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op de vijfde dag voor de stemming de 

stempas over te leggen bij Bureau verkiezingen van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op dinsdag 18 janu-
ari 2011 als kiezer is geregistreerd.

2.  Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij volmacht aan de stem-
ming te mogen deelnemen.

3.  Bij inwilliging van het verzoek wordt de beslissing op de stempas gesteld, die daardoor wordt omgezet in 
een kiezerspas.

een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stemmen moet 
u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet kunt identificeren, 
mag u niet stemmen. 
Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.

VeRkIezInG pRoVIncIAle stAten 2011: stemmen BIj VolmAcHt
De burgemeester maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van Provinciale Staten 
op woensdag 2 maart 2011 een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende 
bepalingen.
A. mAcHtIGInG DooR scHRIftelIjke AAnVRAAG:
1.  Bij Bureau verkiezingen van de gemeente zijn kosteloos formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften 

om bij volmacht te mogen stemmen.
2.  Het verzoekschrift moet uiterlijk op woensdag 16 februari 2011, door de kiezer worden ingediend bij de 

burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op dinsdag 18 januari 2011 als kiezer is geregistreerd.
3.  Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op dinsdag 18 januari 2011 als 

kiezer zijn geregistreerd.
4.  Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. 
5.  Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming deel te nemen.

B. mAcHtIGInG DooR oVeRDRAcHt VAn De stempAs:
1.  De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor 

hem/haar te stemmen.
2.  De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde 

medeondertekenen.
3.  De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas aan de gemachtigde over.
4.  Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit ko-

pie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten zien.
5.  Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas, kan tot en met de dag van de stemming.
6.  Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door 

de gemachtigde, door de volmachtgever worden ingetrokken.
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem 
te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door Bureau verkiezingen, Croonstadtlaan 111 
in Mijdrecht.

wet mIlIeuBeHeeR
Burgemeester en wethouders maken, gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer (Wm) en de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb), bekend dat:
1.  zij een aanvraag tot verlening van een vergunning hebben ontvangen en naar aanleiding van deze aan-

vraag onder het stellen van voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu een ontwerp-
vergunning hebben afgegeven aan:

-  A.j. Bunschoten voor het oprichten en in werking hebben van een kwekerij voor het telen van witlof, kom-
kommer en tuinplanten op het adres Demmerik 128, 3645 eG Vinkeveen.

De stukken met betrekking tot deze ontwerpbeschikking liggen ter inzage van 27 januari tot en met 9 maart 
2011. Tot en met 9 maart 2011 kunt u schriftelijk uw zienswijze(n) naar voren brengen bij burgemeester en 
wethouders van De Ronde Venen, p/a de Milieudienst Noord-West Utrecht, postbus 242, 3620 AE Breukelen. 
U kunt niet per e-mail reageren. Voor het mondeling naar voren brengen van uw zienswijze(n) kunt u binnen 
de termijn contact opnemen met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnum-
mer 0346 26 06 41. De aanvrager van de vergunning wordt in de gelegenheid gesteld te reageren.
De hierboven genoemde stukken kunnen worden ingezien bij:
- de Milieudienst Noord-West Utrecht, Straatweg 66a in Breukelen, elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur en 

van 14.00 tot 16.00 uur;
- het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Als u een toelichting wilt of de stukken op een ander tijdstip wilt inzien, kunt u hiervoor een afspraak ma-
ken met een medewerker van de cluster recht van de milieudienst via telefoonnummer 0346 26 06 41. U 
kunt de stukken ook digitaal inzien op www.milieudienstnwu.nl, zie rubriek Digitaal loket, menu-optie Infonet.  
Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. Vergun-
ningen op grond van de Wet milieubeheer waarvoor de aanvraag is ingediend vóór deze datum, worden nog 
verleend onder het regime van de Wet milieubeheer. Nadat zij onherroepelijk zijn geworden, worden deze 
vergunningen gelijkgesteld met omgevingsvergunningen voor milieu op grond van de Wabo.

GemeentelIjke BekenDmAkInGenopenInGstIjDen 
GemeenteHuIs:

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

AfVAlBRenGstAtIons

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

seRVIceloket 
YouRHome en 
seRVIcepunten

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



AgendA MeningvorMende rAAdsvergAdering 
3 februAri 2011

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Aanvang: 19.30 uur 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 januari 2011.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht burgers (max. 30 minuten, geagendeerde agendapun-

ten)
	 Indien	u	wilt	inspreken	over	een	geagendeerd	onderwerp	-maximaal	5	

minuten	per	inspreker-	kunt	u	zich	aanmelden	tot	12.00	uur	op	de	dag	
van	de	raadsvergadering	bij	de	griffier	via	0297-291785	of	via	de	email	
m.degraaf@derondevenen.nl.

3. Vaststellen agenda
 Door de fractie SVAB is het volgende initiatiefvoorstel ingediend:
 Naam heringedeelde nieuwe gemeente vanaf 2012
 Voorgesteld	wordt	een	alternatieve	nieuwe	naam	voor	de	nieuwe	ge-

meente	te	vinden	met	hulp	van	de	burgers,	zodat	de	raad	uiterlijk	in	
mei	2011	in	haar	vergadering	een	keuze	kan	maken	tussen	enerzijds	
het	definitief	laten	worden	van	de	werknaam	De	Ronde	Venen	en	an-
derzijds	het	gevonden	alternatief	per	1	januari	2012.

 Conform artikel 36 van het Reglement van Orde wordt bij de vast-
stelling van de agenda de agendering van het initiatiefvoorstel in 
stemming gebracht.

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

geMeentelijke bekendMAkingen

4. Voor kennisgeving aannemen verslag van het forum van de gemeen-
te Abcoude van 9 december 2010 en de notulen informatiebijeen-
komst van 1 december 2010, bijeenkomst lijsttrekkers van 6 decem-
ber 2010 en informatiebijeenkomst van 15 december 2010 van de 
gemeente De Ronde Venen.

5. Programmabegroting 2011 (raadsvoorstel nr. 0006/11).
 Voorgesteld	wordt	om	de	programmabegroting	2011	vast	 te	stellen.	

Daarnaast	treft	u	de	verordening	op	de	heffing	en	invordering	onroe-
rende	zaakbelastingen	2011	en	de	verordening	op	de	heffing	en	invor-
dering	belastingen	op	 roerende	woon-	en	bedrijfsruimten	2011	aan.	
Voorgesteld	wordt	om	genoemde	verordeningen	vast	te	stellen.

6. Accountantscontrole 2011-2012 (raadsvoorstel nr. 0007/11)
 Voorgesteld	wordt	Deloitte	aan	te	wijzen	als	accountant	voor	de	con-

trole	over	de	verslagjaren	2011	tot	en	met	2012
7. Benoemen van vice-voorzitter raad, voorzitters en plaatsvervangend 

voorzitters commissies en overige vacatures raad (raadsvoorstel nr. 
0008/11)

 Voorgesteld	wordt	over	te	gaan	tot	benoeming	van	de	voorzitters	en	
plaatsvervangend	 voorzitters	 van	 de	 raadscommissies,	 de	 plaatsver-
vangend	voorzitter	van	de	raad,	vertegenwoordiging	Plassenraad,	de	
auditcommissie	en	de	rekenkamercommissie. 

8. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen, 
drs. M. Burgman

AgendA besluitneMende rAAdsvergAdering 
3 februAri 2011

informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal
Van: aansluitend aan meningvormende raad
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 28 januari 2011.
Agenda
1. Opening.
2. Vaststellen agenda.
3. Voor kennisgeving aan te nemen verslagen van de raad gemeen-

te Abcoude van 9 december 2010 en 14 december 2010 en notulen 
raad gemeente De Ronde Venen van 10, 15 en 16 december 2010, 
alsmede het vaststellen van de notulen van 3 januari 2011.

4. Akkoordstukken:
4a.  Bemensing gemeenschappelijke regelingen (raadsvoorstel nr. 

0005/11)
 Bij	het	begin	van	de	nieuwe	bestuursperiode	is	het	noodzakelijk	om	de	

leden	van	het	nieuwe	bestuur	aan	te	wijzen	om	onze	nieuwe	gemeen-
te	te	vertegenwoordigen	in	de	diverse	maatschappelijke	regelingen.	

5. Stukken vanuit de meningvormende raadvergadering.
 Bij	de	behandeling	van	de	stukken	in	de	meningvormende	raad,	wordt	

bepaald	of	deze	als	agendapunt	op	de	agenda	van	de	besluitnemende	
raad	worden	geplaatst.

6. Sluiting.
De voorzitter van de raad van de gemeente De Ronde Venen,
drs. M. Burgman

Dat de huizenmarkt momenteel ‘op slot’ zit is 
genoegzaam bekend. Woningen staan soms veel te lang 
in de verkoop. Maar ‘elk nadeel heeft ook zijn voordeel’, 
Want er zijn mensen die hierop inhaken. Met hun 
specifi eke vorm van dienstverlening kunnen zij deuren 
openen om daardoor de woning aan de vergetelheid te 
ontrukken. Die dienstverlening betreft een combinatie 
van ‘Verkoopstyling’ en een Servicegerichte Makelaar 
die het vak op een nieuwe manier benadert. Een 
verkoopstylist(e) kan met soms kleine aanpassingen 
en bestaande middelen een woning beter presenteren 
voor de verkoop. Het blijkt een gat in de markt te zijn. 
Geraldine Bontekoe (links op de foto) is recentelijk 
met deze vorm van dienstverlening gestart voor de 
huizenmarkt in Uithoorn en omstreken. Emmelien 
Huisman, register makelaar-taxateur (rechts op de 
foto) noemt zich een ‘2.0 Makelaar’. Zij maakt optimaal 
gebruik van Funda en haar website als etalage en 
social media als nieuw medium. Emmelien heeft een 
makelaardij aan huis in Uithoorn. Dat betekent fl exibele 
werktijden, geen winkel, duur kantoor of personeel. 
Haar klanten profi teren van de lage courtages die zij 
kan bieden doordat zij de kosten laag kan houden. 
Emmelien is aangesloten bij VBO Makelaar, (Vereniging 
Bemiddeling Onroerend goed), een snel groeiende 
en actieve brancheorganisatie voor makelaars in 
onroerend goed. Om de kwaliteit van dienstverlening te 
waarborgen worden VBO-leden permanent getoetst op 
hun vakkennis en zijn zij gehouden aan de gedragscode.

Sneller verkocht
Als Emmelien een huis in de verkoop krijgt wil zij zorgen 
voor een goede presentatie door gebruik te maken van 
verkoopstyling. Hier heeft zij goede ervaringen mee. 
Toevallig kwamen Geraldine en Emmelien elkaar een keer 
in de werksfeer tegen en het klikte meteen in zienswijze 

en creativiteit. Die versterking in beider expertiseaanbod 
is al goed gelukt met een paar projecten. “De woning 
wordt als het ware in de (internet) etalage gezet, springt 
daardoor meer in het oog op de site en komt beter 
over bij een eventuele persoonlijke bezichtiging door 
belangstellenden,” laat Geraldine weten. “Waar ik mij als 
verkoopstyliste voornamelijk richt op de presentatie van 
de woning zowel aan de binnen- als buitenkant, verzorgt 
Emmelien na een bouwkundig en juridisch onderzoek 
dat het object mooi aangeprezen wordt. Onze activiteiten 
sluiten in die zin naadloos op elkaar aan. Een woning 
wordt na het ondergaan van een verkoopstyling en de 
juiste presentatie vaak sneller verkocht voor een betere 
prijs. Dat is geen verkooppraatje, maar ligt ten grondslag 
aan een onderzoek dat het Centraal Netwerk Voor 
Verkoopstylisten (CNVV) vorig jaar heeft laten uitvoeren. 
Daarbij is gebleken dat 70 procent van de woningen 
die langer dan een jaar te koop hebben gestaan, na 
styling van een CNVV styliste, binnen drie maanden 
verkocht werd. Dat betekent voor alle partijen een win-
win situatie.” Overigens is Geraldine verkoopstyling ook 
aangesloten bij het CNVV en opereert zij vanuit huis.

Dienstverlening op maat
Emmelien Huisman Makelaardij onderscheidt zich 
ten opzichte van concurrenten door haar fl exibele en 
servicegerichte aanpak. Of het nu gaat om maatwerk 
– u wilt bijvoorbeeld uw bezichtigingen zelf doen - of 
om traditionele dienstverlening, Emmelien schikt zich 
naar uw wensen. Inmiddels heeft Emmelien ruim 10 jaar 
ervaring in de makelaardij en bij verschillende grote- en 
kleinere kantoren in de regio gewerkt. 

Deze ervaringen hebben haar doen inzien dat het vak 
veranderd is en dat de consument wat anders vraagt van 
een makelaar dan 5 jaar geleden.

Hands-on mentaliteit
Voor veel mensen is Geraldine Bontekoe geen 
onbekende. Jarenlang was zij met haar broers eigenaar/
beheerder van Sporthal De Scheg in Uithoorn totdat 
die op 1 december 2010 door de gemeente werd 
overgenomen. Het was tijd voor een nieuwe uitdaging 
en dat is Bontekoe Verkoopstyling geworden. ‘Voor 
iedereen is het huis waarin men leeft een thuis. Daar is 
de inrichting ook naar. Maar zodra het huis in de verkoop 
gaat wil de eigenaar dat een zo groot mogelijke doelgroep 
laten weten. Op dat moment moet ‘thuis’ weer even een 
‘huis’ worden zodat de koper zich daar geheel in kan 
verplaatsen en zijn ideeën de vrije loop kan laten.’ Aldus 
het credo van Bontekoe. Bontekoe Verkoopstyling werkt 
volgens een hands-on mentaliteit: direct aan de slag in 
plaats van eerst te rapporteren met wat men zou moeten 
doen. Die instelling dankt zij aan haar opleiding bij 
House of KIKI, dat o.a. bekendheid geniet van de styling 
bij het TV-programma ‘Uitstel van Executie’. Geraldine: 
“Mijn inbreng varieert vanaf het geven van adviezen tot 
het werkelijk stylen van de woning. Een uitkomst voor 
zowel bewoonde als leegstaande woningen. Het is een 
gegeven dat leegstaande woningen moeilijk verkopen. 
Daar is veel aan te doen. In samenwerking met Gerard 
Keune kan Bontekoe Verkoopstyling de woning weer 
een bewoonde en gezellige uitstraling geven. Met een 
betrekkelijk laag budget kunnen we al veel bereiken. 
Die investering is het best waard wil men de woning zo 
goed mogelijk presenteren voor verkoop. In de meeste 
gevallen echter kan met bestaande en voorhanden zijnde 
middelen al veel worden bereikt. Bovendien valt er een 
hoop te besparen, denk aan dubbele hypotheeklasten 
of noodgedwongen zakken in de verkoopprijs. Kortom, 
verkoopstyling loont!” Meer weten? Bel voor nadere 
inlichtingen Bontekoe Verkoopstyling en/of Emmelien 
Huisman Makelaardij. En bezoek de websites.

Z A K E N W I J Z E R

Uw woning sneller verkopen?
Met het systeem van een makelaar en een verkoopstylist maakt u méér kans!

Bontekoe Verkoopstyling
CNVV gecertifi ceerd
Admiraal van Ghentlaan 21
1421 XK Uithoorn
Tel. 06-36177075
E. info@bontekoeverkoopstyling.nl
Internet: www.bontekoeverkoopstyling.nl

Emmelien Huisman Makelaardij
Register Makelaar-Taxateur
Burgemeester Kootlaan 119
1421 KC Uithoorn
Tel. 06-16476906
E. info@emmelienhuisman.nl
Internet: www.emmelienhuisman.nl
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Geraldine en Emmelien

TE HUUR:

OPSLAGBOXEN
DROOG-SCHOON-VEILIG

WWW.MAJABOX.NL

C. van den Broek
Bilderdammerweg 120 Kudelstaart

Legmeerdijk 165  Aalsmeer
Tel. 0297-360631

Vanaf 46.00 euro per maand
Kijk voor prijzen en beschikbaarheid op:

Kunstgebitten
Reparaties

Implantaten

t: 0297-285056
Raadhuisstraat 13

3648 AR Wilnis
Aangesloten bij zorgverzekeraars

Lid van het ONT ....  
(organisatie Nederlandse Tandprothetici)

Pedicure Praktijk Ria
Wilnis

Gediplomeerd pedicure plus 
Gespecialiseerd in ‘Risicovoeten’, dus
ook diabetische en reumatische voeten

Ook bij u thuis (tegen extra vergoeding) 
VOOR mOOie en GezOnde VOeten

lid ProVoet
tel. 0297-257104 | 06-20103112

Te koop:
Houten poppenledikant, ook 
te gebruiken als bankje 100x60 
cm 15 euro. 
Tel. 0297-775599

Te koop:
Sportieve 26 inch jongensfiets 
Raleigh Reflex Pro 5 versnellin-
gen 30 euro. 
Tel. 0297-288920

Te koop:
Ledikantje, matras + dekbed 
30 euro. Verstelbare witte box + 
boxkleed 25 euro. 
Tel. 0297-282928
Gevraagd:
Emaillen reclamebord met af-
beelding. Ook andere reclame 
items jaren 50. 
Tel. 0297-778469

Te koop:
Babybox houten kleur 25 eu-
ro. Batavus herenfiets 3 versn. 
125 euro. 
Tel. 0297-241547
* Gevonden:
Ben jij je portemonnee verloren 
rondom winkelcentrum Adel-
hof? Neem dan contact op. 
Tel. 06-4894034

Te koop:
Rode jas-cape nw. mt. 50 
65 euro. Tel. 0297-282325
Te koop:
Crosstrainer Fysio-Line Ergo 
FBO z.g.a.n. 275 euro. 
Tel. 0297-288727
Te koop:
Boerenbont zuurschaaltje 
24x13 5 euro. Tel. 0297-880255

Te koop:
Pruimkopparkieten 160 eu-
ro p.p. Tel. 0297-283623
Te koop:
Fietsje 12 inch 10 euro. Auto-
stoeltje 10 euro. Fietsstoel ach-
ter 5 euro. Driewieler 10 euro. 
Tafeltje + stoeltj 10 euro. Com-
mode 20 euro. 
Tel. 0297-273783

Te koop:
Dames bus/borrelfiets met 3 
versn. en handrem compl. 40 
euro. 
Tel. 0297-287749

Gevraagd:
Oude of grote of aparte of mooie 
knopen. Ik gebruik ze om te 
knutselen. 
Tel. 0297-323006/06-50402567
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INFORMATIEF
COLOFON DOkTERsDIENsTEN

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

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

DIERENhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

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

psyChOLOGIsChE 
hULpvERLENING

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

sTIChTING 
REChTswINkEL

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

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

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

sLAChTOFFERhULp
NEDERLAND

Slachtofferhulp biedt gratis 
praktische, juridische en emotionele 
ondersteuning aan slachtoffers en 
betrokkenen van misdrijven en 
verkeersongevallen. U kunt bij ons 
terecht op verschillende spreekuren 
in de regio, zonder wachtlijst. Bel 
voor een afspraak of voor meer info: 
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. 
Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met 
naam en adres, telefoon of e-
mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of 
te weigeren.

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

WWW.MEERBoDE.nl

ZORG & 
DIENsTvERLENING

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

JA, ook ik wil grenzeloos investeren in onderwijs.

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

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

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

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

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

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

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

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS

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

Schoolgeld

Ook arme kinderen moeten naar school kunnen. In Nepal is dat niet 
eenvoudig. Als je geen geld hebt kun je het schoolgeld niet betalen en 
evenmin het schooluniform en de boeken. SOS heeft een schoolgeld-
fonds waaruit aan de projectscholen een aanvulling wordt gegeven op 
het tekort aan schoolgeld.
Daarnaast is de bevriende Stichting Jyoti Nepal uit De Ronde Venen 
actief met de sponsoring van individuele kinderen die zonder hulp van 
een sponsor helemaal nooit op een school terecht komen. Deze kinde-
ren komen vaak pas op latere leeftijd bijvoorbeeld als 12-jarige in klas 
1 van de basisschool. Dankzij de sponsor! 
Het zijn kinderen zonder ouders (overleden of vertrokken naar India 
om daar werk te zoeken) die werden opgenomen door straatarme fa-
milieleden zoals grootouders. Of ze worden gewoon gedropt. Zo’n 
kind wordt vaak bij iets welvarender .mensen als interne huishoude-
lijke hulp geplaatst. Zo’n kind krijgt geen salaris, alleen kost en inwo-
ning. Kinderarbeid noemen wij dat. 
Help mee zo’n kind naar school te laten gaan, dat is een enorme ver-
betering, zelfs al blijft het daarnaast huishoudelijk werk doen voor kost 
en inwoning. 
Schoolgeld + schooluniform en schoolmateriaal kosten per jaar 270,- 
euro. Dit is 22,50 euro per maand. Voor dit bedrag geef je een kind 
in een uitzichtloze situatie weer toekomst. En ze zijn u er zielsdank-
baar voor!

Nel Bouwhuijzen

Sportieve verjaardag voor 
meester Hergo van De Schakel

Vinkeveen -  Elk jaar in januari is 
het feest op basisschool De Scha-
kel. De directeur, meester Hergo van 

Ginkel, viert dan namelijk zijn ver-
jaardag. Dit jaar lag er in tegenstel-
ling tot de voorgaande 2 jaren geen 
ijs op de sloten. Met de hele school 
schaatsen was dus geen optie. Toch 
is het een sportieve dag geworden. 
In de sporthal van De Boei was een 
groot parcours met diverse activitei-
ten uitgezet.
De kinderen konden zich onder an-
dere uitleven op een springkussen 
en hindernisbaan. Ook namen de 
kinderen penalty’s waarbij conciër-
ge Hen toch verrassend goed bleek 
te keepen.
Leerlingen van groep 8 hielpen bij 
de verschillende onderdelen en zij 
begeleidden de groepjes van de on-
derbouw. Dat was leuk om te zien. 
Nadat de jongere kinderen weer te-
rug naar school waren kon groep 8 
zelf ook aan de slag.
Natuurlijk trakteerde de meester ie-
dereen op wat lekkers. Het was al 
met al weer een superleuke dag.

boxsprings

matrassen

slaapkamers

linnenkasten

tienerbedden

dekbedovertrekken 
dekbedden

kussens

www.morpheus.nl

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

Donderdag koopavond

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

wakker worDen!  
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Ongeneeslijk ziek,
wie zorgt er voor mij?
De Ronde Venen - De ”Stichting 
Thuis Sterven De Ronde Venen” 
geeft vandaag, woensdag 26 janu-
ari, haar jaarlijkse lezing. Ditmaal is 
zij verheugd dat de bekende pas-
tor Marinus van de Berg de lezing 
zal verzorgen. Marinus van de Berg 
schreef tientallen succesvolle boe-
ken , is een veelgevraagd spreker en 
is o.a .pastor van het regionaal palli-
atief centrum Cadenza. Rode draad 
in zijn werk: omgaan met de dood 
moet je niet wegstoppen. De dood 
hoort bij het leven. Door met elkaar 
te praten kan je leren op menselij-
ke manier om te gaan met afscheid 
en dood. Het thema van deze avond 
zal zijn: Ongeneeslijk ziek, wie zorgt 
er voor mij. Voor de 20 adequaat op-

geleide vrijwilligers van de Stichting 
die regelmatig mensen in de laatste 
fase van hun ziek zijn begeleiden en 
door hun aanwezigheid en hun inzet 
de patiënt en diens familie steun ge-
ven is dit een aansprekend onder-
werp .Voor de anderen schept het 
helderheid.
De avond wordt gehouden van 
19.15 uur tot 22.00 uur (ontvangst 
vanaf 18.45 uur) in de Welzijnszaal 
van Maria-Oord aan de Herenweg 
69 in Vinkeveen.
Vooraf aanmelden via 
Stichting@thuissterven.info of via 
06-51451130 wordt op prijs gesteld, 
maar mag voor u zeker geen be-
lemmering vormen deze succesvol-
le spreker en schrijver te ontmoeten.

Kinderjury van start
De Ronde Venen - Kan jij ook niet 
wachten om te stemmen op je favo-
riete boeken uit 2010? 
Op 1 februari gaat de Nederlandse 
Kinderjury weer van start. Alle kin-
deren tussen de 6 en 12 jaar kun-
nen meelezen voor de Kinderjury en 
stemmen op hun favoriete boeken! 
In alle vestigingen van de Biblio-
theek Angstel, Vecht en Venen kun-
nen kinderen weer meelezen voor 
de Kinderjury en de bijbehorende 
boeken lenen. De boeken die mee-
doen, zijn te herkennen aan het stic-
kertje met het Kinderjurylogo.

Meelezen 
De kinderen die mee willen lezen 
voor de Kinderjury kunnen zich van-
af 1 februari inschrijven bij de bibli-
otheek. Ze krijgen dan een stem-
boekje waarin ze kunnen bijhou-
den welke boeken ze gelezen heb-
ben. Voor ieder gelezen boek kun-

nen de kinderen een formulier in-
vullen met wat ze van het boek vin-
den. Deze briefjes worden in de bi-
bliotheek opgehangen zodat andere 
kinderen kunnen zien wat de favo-
riete titels zijn.

De stemperiode loopt t/m 13 mei. 
En als je stemt maak je kans op leu-
ke prijzen. Stemmen kan via inter-
net: www.bibliotheekavv.nl of via het 
stemformulier (vanaf begin mei).
Op woensdag 22 juni wordt de Prijs 
van De Nederlandse Kinderjury 
2011 uitgereikt in Theater Carré. In 
elke leeftijdsgroep, 6 t/m 9 jaar en 
10 t/m 12 jaar, is er één winnaar.

Meer informatie over de Kinder-
jury is te krijgen bij de bibliotheek, 
via de website van de bibliotheek:  
www.bibliotheekavv.nl en via 
de website van de Kinderjury:  
www.kinderjury.nl.

Cursusproject in januari
De Ronde Venen - Heeft u ook nog 
vakantiefoto’s waar u wel eens iets 
mee wilt doen? Hier is uw kans. Be-
halve het maken van fotoboeken 
kun je je foto’s ook tot een mooie 
film of Dvd samenstellen. Leer hoe 
je met gratis software de beelden in 
elkaar kunt laten overgaan, waarbij 
zelfs bewegingen als inzoomen en 
“pannen” mogelijk zijn. Kies er mu-
ziek bij die de maat van de beeld-
wisselingen aangeeft en zo de sfeer 
verhoogt. In 5 avonden is het mo-
gelijk een eenvoudige “film” (serie) 
te leren maken. De cursist moet wel 
vertrouwd zijn met het werken on-
der Windows. Cursusdagen: 25 ja-

nuari, 1-8-15-22 februari in De Boei 
aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen.  
Cursuskosten: 27,50 euro.
Inschrijven kan via de Rabobank of 
via internet op 
www.cursusproject.nl  
Wie meer wil weten, kan bellen: 
0297 261849 of 0297 285570, of mai-
len: auwert@casema.nl 
Het totale cursusoverzicht staat op 
www.cursusproject.nl
Bij de Rabobank, VVV, steunpunten 
en bibliotheken is ook het program-
ma te bekijken. Nieuws vindt u ook 
op cursusproject.hyves.nl 
Wilt u de nieuwsbrief ontvangen: 
Cursusproject@planet.nl



Aanstaande zaterdag 29 januari swingen in Uithoorn

Bij de Jazz en Blues Night
van horeca Uithoorn

Café Drinken & Zo
The Veldman Brothers

Café De Gevel
Yeah Baby

Eetcafé Herbergh 1883
Twenty Sicks

The Pool Shack
the Jerkingbirds

uithoornse jazz & blues night

Café Drinken & Zo

The Veldman Brothers

Café Herbergh 1883Twenty Sicks

Café De GevelYeah Baby

Zaterdag 29 JaNUari
Het 5e JaZZ- & BlUesfestival vaN UitHoorN

Uithoorn - Komende zaterdag 29 januari 
wordt het weer feest in Uithoorn tijdens de 
bekende Jazz en Blues Night. Zoals u ver-
derop kunt lezen zal het bij Café Herbergh 
1883, in The Pool Shack, de Gevel en Drin-
ken en Zo weer een genot zijn om te ver-
toeven. Alle cafés hebben weer een andere 
band met een andere stijl, maar alle bren-
gen u in die heerlijke sfeer van de Jazz 
en Blues.

The Pool Shack
the Jerkingbirds

 
Bij The Pool Shack zullen the Jerkingbirds optre-
den. Anno 2011 maken the Jerkingbirds (letterlijk: 
De Trekvogels) zich klaar om nieuwe muzikale pa-
den te bewandelen. In een meer traditionele be-
zetting, met leden van het eerste uur Fred Schutter 
(zang), Johannes Schuitemaker (gitaar), Sjaak van 
der Mijl (bas) en Emil van der Linden (drums), sinds 
2008 versterkt door Jack van Leeuwen (harmonica 
en zang). De basis van de band is nog immer het 
landelijk gelegen Zevenhoven (Zuid Holland). In de 
tien voorafgaande jaren heeft de band een zekere 
lokale en landelijke reputatie opgebouwd, ondanks 
of juist dankzij de ongecompliceerde manier van 
spelen: rechttoe rechtaan, enthousiast en elke keer 

weer anders. In 2001 begonnen als cover-
band (wie niet?), is inmiddels 

het repertoire sterk 
u i t g e -

breid met eigen werk van de hand van hofcompo-
nist Johannes. Het eigen materiaal laat zich om-
schrijven als 'Blues met een Twist', met invloeden uit 
de traditionele blues, jazz, rock en pop. Voorbeel-
den zijn artiesten als Stevie Ray Vaughan, Eric Clap-
ton, James Harman, Lester Butler/the Red Devils & 
the Hoax.
The Jerkingbirds speelden o.a. op bekende festi-
vals als de Nieuwkoopse Bluestocht, Texelblues en 
het Big Barrel Blues Festival in Fin-

sterwolde, Gronin-
gen. Zij deelde het 
podium met top-
bands als Blues 
’N Trouble (UK), 
Joe Stump (USA), 
Jean Paul Rena & 
Terrawheel, Bar-
relhouse, Ruben 
Hoeke Band en 
Oscar Benton 
(NL).

Café De 
Herberg 1883
Twenty Sicks

In café Her-
bergh 1883 
kunt u gaan 
genieten van 
de Twen-
ty Sicks 
( r o c k & r o l l 
acoustics) is 
een cover-
trio dat op 
akoestische 

maar toch 
energieke wijze een afwisse-

lend repertoire neer weet zetten. In 2009 werd de 
formatie opgericht door leden van de band Rezult. 
De band heeft tot nu toe al een flink aantal suc-
cesvolle optredens gedaan. Zo stonden de man-
nen op verschillende festivals, waaronder het Roer-
mondse Solar-festival. Ook fungeerde ze als sup-
port-act voor Sugar Ray Norcia, Mark Dufresne en 
Maurizio Pugno. De recensies liegen er niet om, 
overal waar de band speelt scoren zij hoge ogen. 
Zo schrijft bluesbreeker.nl: "op fraaie wijze vertolk-
te covers die bijzonder goed vallen bij het publiek" 
en rootsville.be: "Akoestisch? Ja, maar zelden zo'n 
keigoede opwarmer gezien!". De muziek van Twen-
ty Sicks bestaat uit alom bekende nummers die in 
een rock&roll outfit worden gestoken door Michel 
de Louwere (drums/zang), Bart van Zandvoort (con-
trabas/zang) en Danny Keetels (leadzang/gitaar). 

Café De Gevel
Yeah Baby

In de Gevel swingt het weer de pan uit met: Yeah 
Baby! Yeah Baby is een 3-mans Rockabilly forma-
tie. Zij spelen volvette, stevige beukende Rockabilly 

en Rock & Roll met hier en daar een vleug-
je Swing en Blues. De band be-

staat uit Erik-Jan 
van de 

Worp (gitaar & zang), Evert van de 
Worp (drums & zang) en Erwin de 
Vries (contrabas & zang).
Yeah Baby! begon in 2001 met het 
spelen van covers van o.a. Elvis 
Presley, Eddy Cochran, Carl Perkins, 
Gene Vincent, Chuck Berry en de 
Stray Cats. 
Inmiddels heeft de band menig kroeg 
en festival in binnen- en buitenland op hun 
grondvesten doen schudden.
De bandleden zijn niet zo maar uit de lucht 
komen vallen. De broers Evert en Erik-Jan 
spelen al vanaf 1985 actief samen in di-
verse (rock) bands. Maar het bloed kruipt 
waar het niet gaan kan dus: back to the 
Roots, let's play Rock & Roll.
Daarbij laten ze zich absoluut niet leiden 
door een kalender die ophoudt in 1960; 
sterker nog, menig moderne rocksong 
moet er aan geloven en krijgt een fik-
se Rockabilly shot van deze muzikan-
ten. Laat je verleiden door de meer-
stemmige samenzang, de sound van 
de Gretsch-gitaar, de slappende con-
trabas, het opzwepende ritme van de 
drums en natuurlijk hoe deze enthou-
siaste muzikanten laten voelen what 
Rock & Roll is all about !

Café Drinken & Zo
The Veldman Brothers

Bij Drinken en Zo vliegt het dak er 
weer af met: The Veldman Bro-
thers: Een hechte band rond-
om "bloodbrothers" Gerrit en Ben-
nie Veldman. Gerrit op gitaar, Bennie 
op hammond en bluesharp, Marco Overkamp op 
drums en Donald van der Goes op bas. 
Tomeloze energie; zichtbaar plezier en voelbare sy-
nergie; muziek gespeeld vanuit de onderbuik: Een 
gedreven ritmesectie die Gerrit en Bennie Veldman 
aanzet tot grootse prestaties als zangers, als solisten 
en als entertainers. 
Vier getalenteerde muzikanten met een schat aan 
ervaring, beïnvloed door elkaar en beïnvloed door 
de "helden van weleer": The Vaughan Brothers, 
Muddy Waters, Jimi Hendrix, Elmore James, Howlin' 
Wolf, Jimmy Smith en the Fabulous Thunderbirds. 
The Veldman Brothers volgen deze diepe voetspo-
ren respectvol; met covers en eigen songs en boven-
al met een zeer herkenbaar eigen geluid. 
The Veldman Brothers zijn te zien op grote festivals 
en in kleine kroegen en hebben bijna alle gerenom-
meerde bluesclubs en festivals in Nederland al wel 
eens op z'n kop gezet. "Home", het debuutalbum 
van The Veldman Brothers werd door onafhankelij-
ke kenners op radio en internet aangewezen als het 
beste bluesalbum van 2007.
Daarnaast heeft het nummer 

" O n e 
more Chance' in-
tussen zelfs een plekje veroverd 
in de Blues top 50 allertijden van Arrow Clas-
sic Rock en is het 5th Anniversary Live Album door 
de luisteraars van Radio Bluezy verkozen tot beste 
cd van 2009.
Blues en rhythm & blues, swingblues en deltablues, 
blues met een randje rock, blues met een randje 
soul of funk: Grenzen zien The Veldman Brothers 
niet en ze laten zich ook maar in één hokje duwen: 
"Alles wat puur is en wat recht uit het hart komt". 
Blues & Roots straight from the heart! Zorg dat je 
The Veldman Brothers gezien, gehoord en gevoeld 
hebt!    
    
 

Kortom: een feest in Uithoorn 
dat je niet missen mag!!

The Pool Shack

The Jerkingbirds
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Is uw huisdier zoek?
Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

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

Vermist 
- Willem-Alexanderpoort in Uithoorn, langharige kater Guus. Hij is  
 zwart/wit met wit puntje aan de staart.
- Arkenpark “Plashoeve”in Vinkeveen, Abessijnse kater. Wildkleurig.  
 Zijn naam is Tarik en hij is 11 jaar oud.
- Burgemeester Kootlaan in Uithoorn, Smicky, een zwarte kater 
 met een beetje wit op zijn buik. Hij draagt een rood halsbandje met 
 in de  binnenkant zijn adres. Hij heeft een chip.
- Nicolaas Beetslaan in Uithoorn, grijs/witte kater. Moedervlekjes op  
 onderlip en voetzooltjes. Nog geen jaar oud. Hij heet Felix.
- Kroonstadtlaan in Mijdrecht, grijze kater met witte sokken en witte  
 bef. Hij heet Easy, is niet gecastreerd en 1 jaar oud.
- Aan het Spoor in Uithoorn, witte kater met zwarte vlekken en staart.  
 Hij heet Pablo.
-  PC Hooftlaan in Uithoorn, zwart katertje met kleine witte haartjes op  
 zijn borst. 
Gevonden
- Briantflat in Uithoorn, hier loopt al ruim een maand een rode kat. Van 

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

kraag.

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

Ervaringen delen met lotgenoten

Omgaan met rouw
De Ronde Venen - Geertje Bol en 
Carin van Grieken willen graag be-
kendheid geven aan de avonden  
waarop zij lotgenoten begeleiden 
die met elkaar ervaringen delen. 
Iedereen die deelneemt aan de-
ze groep heeft een dierbare verlo-
ren door de dood. De deelnemers 
ervaren veel steun aan elkaar door 
het delen van ervaringen, want hoe 
ga je om met alle emoties/verande-

ringen die op je pad komen na een 
overlijden? De deelnemers (maxi-
maal 8 personen) ontmoeten elkaar 
tijdens zes avonden. Op 10 maart 
start een groep in het buurhuis van 
het Johannes Hospitium in Wilnis. 
Op dit moment zijn nog plaatsen 
vrij. Aanmelden kan via de Zuwe In-
formatielijn, telefoonnummer: 0900– 
2359893. Op werkdagen van 8.30 
tot 17.00 uur.

Mijdrecht/Bolse.VS - Het 
zal de meeste inwoners van 
Mijdrecht niet veel zeggen, 
maar (sommige) bewoners van 
het appartementencomplex aan 
de Stadhouderslaan misschien 
des te meer… Farrokh Fard-
jam, kent u hem nog? De kras-
se oude baas die vanaf begin 
jaren negentig tot 2005 op een 
van de bovenste verdiepingen 
heeft gewoond. De heer Fard-
jam werd geboren op 4 oktober 
1904 in Mashad, gelegen in het 
toenmalige Perzië, nu Iran ge-
heten. Zijn moeder was afkom-
stig uit Azerbeidzjan en zijn va-
der uit Teheran. Begin jaren ne-
gentig kwam hij als politiek 
vluchteling naar Nederland en 
vestigde zich in Mijdrecht. Daar 
woonde hij tot zijn honderdste 
verjaardag in 2004. Hij ging op 
de foto met burgemeester Ma-
rianne Burgman. Dat was voor 
hem een groots gebeuren. Kort 
daarop vertrok hij met een van 
zijn kinderen naar de Verenigde 
Staten. Eerst woonde hij in Wa-
shington D.C. en vanaf 2008 in 
Boise, Idaho. Geregeld ontving 
onze redacteur een kerstgroet 
van hem die hij steevast stuur-
de naar de ‘Journalist Nieu-
we Meerbode’, 3648VJ 54, Wil-
nis, The Netherlands. Half janu-
ari kreeg die het bericht van zijn 
dochter Farideh dat haar vader 
op 28 november 2010 in vrede, 
alert en bij volle bewustzijn tot 
het laatste ogenblik toe, op 106 
jarige leeftijd was overleden. Tot 
op hoge leeftijd kon hij zich het 
interview destijds nog goed her-
inneren. Ook al omdat vanwege 
de taalbarrière uitspraken over 
en weer als ludiek werden er-
varen.

Wijze woorden
Farrokh Fardjam, toentertijd al 
30 jaar weduwnaar, was een ka-
raktervol, wijs en filosofisch in-
gesteld mens en bovendien een 
gestudeerd en belezen man. 
Hij sprak zeven talen (behalve 
de Nederlandse taal – “waar-
om zou ik, toen ik naar Holland 
kwam was ik al 88 jaar” – niet 
wetende dat hij 100 zou worden) 
en beheerste perfect het Iraan-
se tekenschrift. Bovendien was 

hij een opvallende en kwieke 
verschijning, onberispelijk ge-
kleed, boordevol humor en bij-
zonder intelligent. Hij verkeerde 
lang geleden ooit in kringen aan 
het hof van destijds keizer Reza 
Phalevi en keizerin Farah Dibah 
van Perzië. Dat speelde zich af 
in de tijd ruim voordat de gees-
telijk leider Ayatollah Khomeini 
de revolutie in Iran ontketende 
en de Sjah werd afgezet.
Ter gelegenheid van zijn 100ste 
verjaardag was de redactie van 
deze krant in 2004 bij hem thuis 
en had een gesprek met hem. 
Farrokh sprak toen onder an-
dere de volgende woorden die 
tijdloos blijken: “Ik heb in die 
tijd geleefd, nu leef ik hier in 
Mijdrecht en ik voel mij geluk-
kig. Heimwee ken ik niet. Wat 
passé is, is ook definitief voor-
bij. Je moet vooruit kijken in 
het leven en genieten van el-
ke dag dat je er bent, waar ook 
ter wereld.” Wat zijn grootste 
wens was? …“Dat de mensheid 
eens moet leren van haar dwa-
lingen in het verleden en min-
der fanatiek op de barricaden 
moet gaan staan om met be-
hulp van een religie andersden-
kenden de dood in te jagen. El-
ke religie bergt een stukje waar-
heid in zich. Als je samen gaat 
onderzoeken waar die waarheid 
naartoe leidt kom je bij ‘Eén Po-
werfull Force’ terecht. De weg 
is lang, maar zal vroegtijdig let-
terlijk doodlopend eindigen, als 
we ons gedrag niet aanpassen. 
Onze beschaving is op techni-
sche waarden gestoeld en dat 
gebruiken we voor commercië-
le en militaire doeleinden. Ge-
voelsmatig handelen we nog als 
wilden uit de steentijd. Oog om 
oog, tand om tand. Willen we 
verder gaan op onze weg naar 
een betere wereld voor mens, 
dier en de natuur, dan wordt het 
de hoogste tijd dat we eens wat 
meer respect gaan tonen voor 
ieders normen en waarden die 
ten grondslag liggen aan alou-
de culturen en de leefbaarheid 
van onze wereld.”
Aldus Fardjam in 2004 en daar 
kunnen wij ons vandaag de 
dag helemaal in vinden. Dat hij 
Omoge rusten in vrede.

Oud-Mijdrechtenaar 
overleden in Amerika

Sint Jozefschool doet mee met 
doorlopende actie Wecycle
Vinkeveen - Sinds dit schooljaar 
doet de Sint Jozefschool mee aan 
de doorlopende actie van Wecy-
cle. Kinderen leren dat kleine elek-
trische apparaten en spaarlampen 
niet zomaar in de prullenbak ge-
gooid moeten worden. Dit brengt 
schade toe aan het milieu. Door de-
ze te recyclen leveren deze appara-
ten bruikbare grondstoffen op voor 
nieuwe producten. 
Leerlingen van de Sint Jozefschool 
leveren massaal apparaten in die 

thuis niet meer gebruikt worden. 
Krattenvol worden op school op-
gespaard, waarna deze worden op-
gehaald. De Sint Jozefschool krijgt 
punten wanneer er apparaten wor-
den ingeleverd. 

Ook deze week worden er weer 
meer dan 50 punten (apparaten) 
opgehaald door Wecycle, waardoor 
er weer een basisschool in Afrika 
kan worden voorzien van sanitaire 
voorzieningen.

Let’s Talk bij Multi Mondo
Mijdrecht – Alle vrouwen vanaf 14 
jaar zijn van harte welkom op maan-
dag 31 januari bij Let’s Talk van de 
Stichting Multi Mondo. Deze avond 
kunnen ze naast een gezellige sfeer 
en kans om kennis te maken ook in-
formatie verwachten over de brede 
school en de LEA: Lokaal Educatie-
ve Agenda.
Stichting Multi Mondo heeft ge-
meentelijk coördinator Kitty Limm 
uitgenodigd om daar meer over 
te vertellen. Het gaat hierbij onder 
meer erom dat verschillende par-

tijen en organisaties samenwerken 
terwijl ze zich bezighouden met op-
groeiende kinderen op het gebied 
van onderwijs, opvang en cultuur. 
Mevrouw Limm kan een toelichting 
geven op wat ouders kunnen ver-
wachten van een brede school in 
De Ronde Venen.
Alle vrouwen die naar Let’s Talk wil-
len, zijn welkom vanaf 19.30 uur. 
Dan staan de koffie en thee al klaar. 
De presentatie begint om 20.00 uur. 
De locatie is jongerencentrum All-
round aan de Rondweg.

Ivn-lezing op dinsdag 1 februari
Duurzaamheid door het 
oog van een wereldreiziger
Regio - Voor volgende week dins-
dag 1 februari heeft IVN afdeling De 
Ronde Venen & Uithoorn wereldrei-
ziger Leon Simons uitgenodigd voor 
een bijzondere lezing over duur-
zaamheid. 
Deze lezing wordt gegeven in NME-
centrum De Woudreus aan de Pie-
ter Joostenlaan 28a in Wilnis. De le-
zing begint om 20.00 uur en de toe-
gang is gratis.

Leon Simons heeft de afgelopen ja-
ren meerdere reizen gemaakt en 
daarbij bijna veertig landen bezocht. 
Het doel van zijn reizen was om te 
leren begrijpen wat er in de wereld 
gaande is. Hierbij ging het om cul-
tuur, natuur, ontwikkeling en kli-
maatverandering. Hij heeft hier-
bij veel concrete ervaringen opge-
daan. Tijdens de lezing gaat u mee 
op reis door Oost-Europa, India, Ne-
pal, het Andesgebergte, de Amazo-

ne, miljoenensteden en langs Ca-
ribische kusten. U hoort over dis-
cussies met wetenschappers, politi-
ci en directeuren van grote bedrij-
ven. Maar ook over gesprekken met 
Tibetaanse vluchtelingen, Hollandse 
boeren en Colombiaanse Indianen.
De wereld is in beweging: gletsjers 
smelten, visbestanden kelderen en 
er vinden natuurrampen plaats. 

Leon heeft al reizende een helder 
beeld gekregen van de wereldpro-
blematiek; het is nu tijd om in oplos-
singen te denken. Want er zijn ook 
positieve ontwikkelingen. Het groei-
seizoen duurt langer en er worden 
prachtige technieken ontwikkeld. 
En overal blijken ontzettend aardige 
en behulpzame mensen te wonen.

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar 0172-407054. Zie ook www.ivn.
nl/derondevenen&uithoorn.

Waarom geen betere communicatie 
over afvalinzameling?

De Ronde Venen - Bij deze krant 
kwamen veel reacties binnen over 
de gewijzigde data van afvalinza-
meling zoals die op de afvalkalen-
der 2011 staan aangegeven. Anders 
gezegd, wanneer inwoners hun (ge-
scheiden) huisvuil aan de weg moe-
ten zetten. Het ging de eerste we-
ken van deze maand bij tal van huis-
houdens faliekant mis. De gewijzig-

de tijdstippen en data waren dusda-
nig veranderd dat velen op de ver-
keerde dag bovendien de verkeerde 
container buiten hadden gezet. Die 
werd niet geleegd. Of de zak met 
plastic welke niet werd opgehaald. 
Reden is dat het moment van opha-
len door de nieuwe inzamelaar Van 
Gansewinkel op geheel andere da-
gen plaatsvindt. Ook inzamelaar SI-

TA die het plastic en papier ophaalt, 
doet dat op andere momenten. Om-
dat wij mensen na een lange tijd 
van steeds dezelfde dagen en tijden 
te hanteren een automatisme heb-
ben opgebouwd, duurt het even al-
vorens die verandering wordt op-
gemerkt en ‘tussen de oren’ is ver-
werkt. Daarnaast wordt de afvalka-
lender in veel gezinnen, zoals altijd, 
weer ergens opgehangen zonder 
die goed te bekijken. ‘Zal wel weer 
net zo zijn als afgelopen jaar’… 
Voorts bleken niet alle inwoners tij-
dig over de nieuwe afvalkalender te 
beschikken die door de gemeente 
huis aan huis is verspreid. Kortom, 
de veranderingen waren gewoon 
niet ‘aangekomen’. Toegegeven, de 
gemeente heeft in haar informatie-
pagina wel een en ander gecom-
municeerd, evenals op haar websi-
te. Maar niet iedereen leest die inf-
opagina (goed) en er zijn veel oude-

ren in de gemeente die niet uit de 
voeten kunnen met internet.
‘Waarom heeft de gemeente van te 
voren niet een persbericht naar alle 
kranten laten uitgaan met de aan-
kondiging dat de afvalinzameling op 
andere tijdstippen in 2011 plaats-
vindt,’ zo vraagt menig inwoner zich 
af. ‘Dat zou een kleine moeite zijn 
geweest. Het zijn ingrijpende veran-
deringen die alle inwoners aangaan. 
Dom dat men daar dan niet even bij 
stilstaat.’

Inzamelgebieden
Met die laatste opmerkingen heeft 
men volkomen gelijk. Want daar 
komt nog bij dat niet alle data op 
de afvalkalenders gelijk zijn! Er zijn 
namelijk drie inzamelgebieden in 
het leven geroepen. Inzamelgebied 
1 is Abcoude en Baambrugge met 
Winkeldijk; inzamelgebied 2 om-
vat Mijdrecht (zonder industrieter-
rein), De Hoef, Molenland, Wilnis en 
Amstelhoek ten zuiden van de N201 
en inzamelgebied 3 betreft Wilnis 
(zonder Molenland Wilnis), Vinke-
veen, Waverveen, Industrieterrein 
Mijdrecht en Amstelhoek ten noor-
den van de (bestaande) N201. Om 
het makkelijk te maken… Mocht 
iemand (nog) geen afvalkalender 
hebben, dan heeft het raadplegen 
van de afvalkalender van uw fami-
lie of kennis die in een ander ge-
bied woont, geen zin! Dus waar u 
ook woont: kijk (altijd) op de afval-
kalender wanneer u afval buiten wil 
zetten en let vooral ook per datum 
op de combinatie van de kleurtjes! 
Heeft u de kalender niet gekregen, 
dan kunt u hem op het gemeente-
huis ophalen of downloaden van de 
gemeentelijke website. 

À propos, zet het afval altijd op tijd 
buiten (vanaf half acht ’s morgens), 
want de inzamelaars zijn vaak vroe-
ger dan voorheen en als u om ne-
gen uur dan uw container buiten zet 
is de inzamelaar al langs geweest!

Knotgroep zaagt in De Hoef
De Ronde Venen - Zaterdag 29 ja-
nuari gaat de Knotgroep Uithoorn 
weer aan de slag langs de West-
zijde in De Hoef. Dáár in de omge-
ving van de boerderij van de fami-
lie Burggraaff op Westzijde nr 22A, 
staat een serie knotwilgen en essen 
die door de knotgroep al vele jaren 
wordt onderhouden. Ze zijn toe aan 
hun drie- of vierjaarlijkse knipbeurt.
Iedereen die het leuk vindt om een 
ochtend in de natuur actief te zijn, 

is van harte welkom. Verzame-
len bij Westzijde 22A. De werkplek 
wordt aangegeven met borden van 
de Knotgroep. Er wordt gewerkt van 
9.00 tot 13.00 uur. De Knotgroep 
zorgt voor koffie en koek halverwe-
ge, en voor soep aan het eind.

Neem zelf een beker plus lepel en 
degelijk waterdicht schoeisel mee. 
Natuurlijk zorgt de Knotgroep voor 
goed gereedschap.



Regio - De sfeer zat er goed in af-
gelopen woensdag bij Danscentrum 
Colijn in Uithoorn. Alle kleuters van 
de zogenaamde ADV-groepen (Al-
gemene Dans Vorming) mochten la-
ten zien wat zij in de afgelopen 15 
weken hebben geleerd van juf Me-
rel.
Langs de kant natuurlijk papa’s 
en mama’s, opa’s en oma’s, broer-
tjes, zusjes, vriendjes en vriendinne-
tjes. De kinderen waren al in uitge-
laten stemming toen zij de hal van 
het danscentrum betraden; een-
maal boven ging het dak eraf na-
tuurlijk! Naast leuke spelletjes op 
muziek is er ook aandacht voor de 
eerste beginselen van het ballet; le-
nigheidsoefeningetjes, met je ar-
men mooie bewegingen maken en 
nog veel meer! Alles op een rusti-
ge manier; de kinderen leren de be-
wegingen spelenderwijs. De favo-
riet van de kinderen is de zgn. ‘stop-
dans’; Tijdens het vrij ronddansen 
wordt de muziek stopgezet. De be-
doeling is dat de kinderen dan ook 
direct stilstaan, soms in een van te-
voren opgegeven pose. Sommige 
kinderen zijn hier echt een kei in!! 
Tijdens deze oefening leren de kin-
deren zich niet alleen vrij te bewe-
gen op muziek, ze leren ook echt te 
luisteren naar de muziek en krijgen 
meer controle over hun bewegings-
apparaat.
Na deze eindpresentatie gaan bij-

na alle kinderen door voor de 2e cy-
clus; deze gaat volgende week al 
beginnen. Tijdens deze tweede cur-
sus van weer 15 lessen werken de 
kinderen samen met juf Merel toe 
naar de eindpresentatie op de jaar-
lijkse eindshow van Danscentrum 
Colijn: The Show of the Proms. Tij-
dens deze presentatie zullen leerlin-
gen van de balletafdeling, de break-
danceafdeling én de stijldansafde-
ling een prachtige show neerzetten. 

Daarbij mogen de allerkleinsten na-
tuurlijk niet ontbreken.
Doet uw  kind ook niets liever dan 
dansen en is het minimaal 3,5 jaar 
oud? Laat hem/haar dan eens ken-
nismaken met deze leuke lessen. 
Vanaf vandaag, woensdag 26 janua-
ri, begint het danscentrum weer met 
een nieuwe cyclus. Er zijn nog een 
paar plekjes vrij. Belt u voor de mo-
gelijkheden: tel. 06-53559450 of 
colijndancemasters.nl.
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NATUUR 
DICHTBIJ 
HUIS

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

IVN meldpunt natuurwaarnemingen:
Telefoon 0297-563813

Een sperwer tussen de
huizen

Alvorens weg te vliegen om zijn geluk op een 
andere plaats te beproeven draaide de sper-
wer nog eenmaal zijn kop 180 graden en keek 
hij beteuterd naar de plek waar hij een prooi 
probeerde te pakken.
De voerplek in een tuintje midden tussen de 
bebouwing beschouw ik als een openlucht-
volière. Vóór de komst van de kleine roofvogel 
was het druk geweest en soms werd er in de 
sneeuw gestreden om de zonnepitten en an-
dere zaden. Vinken en groenlingen vormden 
de grootste groep maar deze wintermaanden 
waren er een paar prachtig gekleurde kepen 
tussen te vinden. Het roodborstje en de heg-
gemus weten zich, onafhankelijk als ze zijn, ei-
genwijs te handhaven in de meute. Het moet er 
samen met de merels en Turkse tortels wel heel 
aantrekkelijk hebben uitgezien van bovenaf.
Plotseling klonken er luide alarmkreten van de 
vogels en vlogen ze snel ver weg. Veel verder 
weg dan de berk van de buren die meestal wel 
voldoet als er een kat te dicht in de buurt komt. 
De sperwer was dit keer te laat. Dat overkomt 
hem wel vaker want gemiddeld heeft maar 1 
op de 20 pogingen succes.
Na zijn eerste poging verschuilde hij zich nog in 
de berk maar zijn wachten werd niet beloond 
en hij ging vervolgens heel opvallend op de 
schutting zitten. Ik kon dit prachtig gekleurde 
mannetje goed bekijken. Leigrijs van boven, 
oranje borst en oorstreek en een oranjebruine 
bandering op enkele andere onderdelen. Het 
mannetje is maar 30 tot 35 cm. lang en zijn 
spanwijdte is 60 tot 65 cm. Het vrouwtje is 
veel groter met een lengte van 35 tot 40 cm. 
en een spanwijdte van 65 tot 80 cm. Ze weegt 
bijna het dubbele en is wat minder opvallend 

gekleurd met bruine bovendelen, een fi jn rossig 
gestreepte oorstreek en een donkere bande-
ring. Een paar dagen later was het wel raak en 
sloeg de(zelfde?) sperwer een merel tussen de 
auto’s op het pleintje voor mijn huis.
Wat ik zag was niet uitzonderlijk. Zeker in de 
winter jaagt de sperwer ook tussen de huizen 
in tuinen, vaak laagvliegend boven de grond. 
Daarom verongelukken er nog wel eens sper-
wers tegen vensters van woningen of andere 
obstakels. 
In de winter hebben de Nederlandse sperwers 
gezelschap van exemplaren uit het noorden en 
oosten van Europa.

Bert Fakkeldij
IVN-natuurgids.

Gezellige eindpresentatie van 
kleuters bij danscentrum Colijn

Herinrichting van de 
Zijdelweg in volle gang
Uithoorn - De aanleg van de om-
gelegde N201 en de aansluitingen 
daarop van de lokale doorgaan-
de wegen in de gemeente, heeft als 
consequentie dat er ook gezorgd 
moet worden voor een snelle en vei-
lige verkeersafwikkeling als de pro-
vinciale weg eenmaal in gebruik 
wordt genomen. Met de aanpak 
van de Zijdelweg toont de gemeen-
te haar initiatieven. Daartoe behoort 
ook de herinrichting van de kruis-
punten met de Arthur van Schen-
dellaan, Wiegerbruinlaan, Aan de 
Zoom en In het Rond. De aanpas-
singen van de Zijdelweg betref-
fen voornamelijk het gedeelte van-
af de kruising met de Wiegerbruin-
laan in noordelijke richting, via het 
kruispunt met de Arthur van Schen-
dellaan tot aan de (straks) ongelijk-
vloerse kruising met de omgelegde 
N201. Ter hoogte van de locatie tus-
sen het Shell benzinestation en de 
vestiging van Carpet Right zijn de 
werkzaamheden daarvoor ook al 
in volle gang. De bedoeling is het 
noordelijke deel van de Zijdelweg 

vanaf de Wiegerbruinlaan in beide 
rijrichtingen te verbreden tot 2 x 2 
rijstroken en extra opstelbanen bij 
de kruispunten met de Arthur van 
Schendellaan en Wiegerbruinlaan. 
Daarvoor zijn nagenoeg al het groen 
en de bomen verwijderd. Na aanleg 
en verharding van het wegdek en 
vervanging van de diverse verkeers-
installaties, komen er aan weers-
kanten nieuw groen en mooie bo-
men voor terug. Sommige zullen 
worden herplant en er komen meer 
dan tweehonderd nieuwe bomen 
bij. Daaronder van verschillende 
soorten die bovendien voor meer af-
wisseling in kleur zullen zorgen. Op 
die manier krijgt de Zijdelweg straks 
het karakter van een parklaan. Als 
het eenmaal klaar en opgeleverd is, 
heeft dat, als een en ander is uitge-
groeid, een mooi aanzien en is het 
een aanwinst voor Uithoorn. Maar 
nu is het nog een grote bouwput. 
Dat zal, afhankelijk van de weers-
omstandigheden, nog wel tot (en 
met) de zomervakantie duren. Bij 
goed weer is de aannemer wellicht 

eerder klaar. Vanwege de recon-
structie van de weg is het niet mo-
gelijk het naastliggende fi etspad te 
gebruiken. De fi etsers van en naar 
Amstelveen dienen een via borden 
aangegeven omleidingsroute te vol-
gen via de Tesschelschadelaan, Wil-
lem Klooslaan, Van Deyssellaan en 
Randweg–Oost met een overbrug-
ging over de watergang.

Hogere verkeersdruk
Omdat de Zijdelweg een van de 
hoofdontsluitingswegen van Uit-
hoorn wordt met op- en afritten 
naar de N201, wordt zowel op de 
Zijdelweg als de daarop aanslui-
tende wegen in en uit de woon-
wijken, een toename van verkeers-
bewegingen verwacht. Om die re-
den zullen de doorgaande wegen 
bij de kruisingen worden aange-
past en komen er meer opstelba-
nen voor afslaand en doorgaand 
verkeer. Een bij de plannen beho-
rende verkeersstudie heeft uitgewe-
zen dat op het traject vanaf de krui-
sing met de Arthur van Schendel-
laan richting noordelijke gemeen-
tegrens (N201) de verkeerstoename 
in 2015 met meer dan twintig pro-
cent zal zijn opgelopen. Ook dat ro-
tondes geen voorkeur hebben om-
dat de verkeersdruk te hoog is. Bo-
vendien blijken rotondes met meer 
rijstroken onveilig te zijn voor fi et-
sers en voetgangers. Zoals het er nu 
naar uitziet komen er met verkeers-
lichten geregelde kruispunten bij de 
Arthur van Schendellaan en de Wie-
gerbruinlaan. Gelet op het toene-
mende bewonersaantal de komen-
de jaren in de wijk Legmeer-West 
die niet kunnen profi teren van een 
‘eigen aansluiting’ op de N201, maar 
via de Randweg en In het Rond naar 
de kruising met de Zijdelweg moe-
ten rijden om op de N201 te komen, 
zou het zinvol zijn die aansluitingen 
ook geschikt te maken voor een be-
tere verkeersafwikkeling. Maar mis-
schien is dit al in de plannen voor-
zien. De werkzaamheden worden 
fases uitgevoerd door Aannemings-
maatschappij Van Gelder uit Elburg.

Er wordt volop gewerkt aan de verbreding van het noordelijk deel van de Zijdelweg naar 2 x 2 rijstroken

Het fi etspad langs de Zijdelweg kan voorlopig niet worden gebruikt. Er is een 
omleidingsroute ingesteld

De sleutel tot succes!
Regio - VMB Security & Services is 
ondanks de economische terugval 
van de afgelopen jaren, exponen-
tieel gegroeid. De onderneming is 
landelijk actief met alle vormen van 
beveiliging. Van mobiele surveillan-
ce tot objectbeveiliging. En van re-
ceptiediensten tot advies en bevei-
ligingsplannen. De kwaliteit, service 
en deskundigheid worden door de 
klantenkring hoog gewaardeerd en 
vormen de basis voor de uitbouw 
van de organisatie. 
VMB is nu nog gevestigd in een be-
drijfspand in Mijdrecht, maar kan 
vanuit die locatie de verdere groei 
niet ondersteunen. Reden waar-
om de directie, bestaande uit Os-
car Tieman en Robert Hasperho-
ven, een nieuw pand in Uithoorn 
heeft aangekocht. Deze huisves-
ting is drie keer groter dan het pand 
in Mijdrecht. EKZ Makelaars heeft 
VMB bij de aankoop professioneel 
begeleid.
Donderdag 20 januari vond de sleu-
teloverdracht plaats. De heren Tie-
man en Hasperhoven kregen de 
sleutel offi cieel aangereikt uit han-
den van Chris van Zantwijk van EKZ 
Makelaars, die om meerdere rede-
nen blij is met de komst van VMB. 
Naast zijn werk als makelaar is Van 
Zantwijk ook actief als voorzitter 
van de Stichting Beveiliging Bedrij-
ven Uithoorn. 

Met deze overdracht start voor VMB 
een nieuwe fase in haar bestaan.

Ook het aan VMB Security & Ser-
vices gelieerde VMT Security Sy-
stems verhuist mee naar Uithoorn. 

Het pand wordt de komende tijd 
bedrijfsklaar gemaakt en inge-
richt. Naar verwachting verhuizen 
beide bedrijven op 1 maart vanuit 
Mijdrecht naar het nieuwe bedrijfs-
onderkomen.

Nieuwe cursussen bij ‘Paraplu’
Wilnis - In de week van 14 februa-
ri 2011 starten bij de Stichting ‘Pa-
raplu’ opnieuw enkele interessante 
cursussen, waarvoor nog een aantal 
plaatsen open is en dus mogelijkhe-
den biedt om zich nog in te schrij-
ven.

De cursus meditatie: “Deze cursus 
behandelt de ‘Leer van de Esote-
rie’ voor beginners”, zegt mevrouw 
Adrie Samsom, de docente van de-
ze cursus.

“Hierin kun je leren hoe je je zelf 
goed kunt aarden, zodat je goed in 
het hier en nu blijft. Je leert je zelf in 
een goede bescherming te zetten, je 
ruimte energetisch te reinigen, enz.; 
we leren ontspanningsoefeningen”, 
vult zij nog aan. 

Via een geleide meditatie, dat wil 
zeggen door middel van een ver-
haal, wordt geprobeerd dichter bij je 
zelf te komen, teneinde meer eigen-

waarde, liefde en blijdschap voor je 
zelf te creëren, je innerlijke kind te 
ontmoeten.
De cursusprijs is inclusief 2 kopjes 
koffi e of thee of glas water 38,00 
euro en bestaat uit 5 dagdelen op 
maandagavond van 19.45 tot 21.30 
uur, te beginnen op maandag 14 fe-
bruari a.s.

Digitale foto’s 
Het gebruik van de digitale came-
ra is de afgelopen jaren sterk toe-
genomen. Belangrijk is om de foto’s 
van de digitale camera op de com-
puter te zetten. 

“Dat kan heel eenvoudig, maar het 
is ook belangrijk om de foto’s daar-
na goed te beheren en te bewerken. 
Dat kan met het computerprogram-
ma Picasa”, zegt Ans van Ieperen-
burg, zelf deskundig amateurfoto-
grafe en docente van deze cursus. 
In de cursus wordt geleerd om de 
foto’s heel overzichtelijk te beheren 

en sorteren. verder leert men de fo-
to’s te bewerken in slechts enkele 
stappen en diverse effecten toepas-
sen op de foto’s. Het is verder mo-
gelijk met dit programma uw foto’s 
af te drukken, te e-mailen en op 
het web te zetten; het werkt snel en 
eenvoudig.
Het computerprogramma Pica-
sa wordt gratis gedownload. Voor 
de cursus is nodig een digitale 
camera+snoer en/of een USB stick 
met een opslagcapaciteit van 2GB.

De cursus bestaat uit 4 dagdelen op 
woensdagavond van 20.00 tot 22.00 
uur, te beginnen op woensdag 16 
februari a.s. De cursuskosten be-
dragen 37,00 euro.

Inschrijven
Voor aanmelding kan een inschrijf-
formulier worden ingeleverd dat kan 
worden gedownload op de website 
www.stichtingparaplu.nl, of afge-
haald en ingeleverd bij de “Paraplu” 
aan de Pieter Joostenlaan 28 in Wil-
nis. Via e-mail kan men altijd terecht 
op info@stichtingparaplu.nl.
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Kaarten en kienen voor 
jeugdkamp in De Springbok
De Hoef - Traditiegetrouw vindt op 
de laatste vrijdag van januari het 
kaarten en kienen plaats voor Het 
Hoefse Jeugdkamp.
Voor dit jaar betekent dit dus aan-
staande vrijdag 28 januari. De aan-
vang is om 19.30 uur en het geheel 
vindt plaats in De Springbok in De 

Hoef. Het programma bestaat uit 
klaverjassen om een half varken 
en kienen om een speelgoedbon, 
een dinerbon en een Nintendo DSI. 
Daarnaast is er een verloting met als 
hoofdprijs een reischeque ter waar-
de van 125,- euro. Uiteraard zijn 
er ook vele andere mooie prijzen. 

Computerlessen 
bij Seniorweb DRV
De Ronde Venen - Kennisma-
ken met de computer. Gratis work-
shop van twee uur op vrijdagmor-
gen 18 februari en woensdagmid-
dag 8 april
Basiscursus Windows voor
beginners  
Negen lessen te beginnen op dins-
dagmiddag 1 maart en woensdag-
morgen 9 maart.  
Vervolgcursus Internet en E-
mail
Zeven lessen te beginnen op don-

derdagmiddag 10 maart 
Cursus Fotobewerken
Acht lessen te beginnen op maan-
dagmorgen 28 februari. Daarna op 
maandagmiddag 28 maart.
Opfriscursus Windows
Vier lessen te beginnen op woens-
dagmiddag 2 februari. Computer-
beveiliging
Gratis workshop van twee uur op 
vrijdagmorgen 11 februari. 
Internetbankieren 
De allerlaatste workshop van twee 

Grote belangstelling voor 
optreden kinderkoor Xing
Uithoorn - Afgelopen zondag 23 ja-
nuari heeft kinderkoor Xing het pro-
ject Xing in herfst- en wintertijd af-
gesloten met een optreden in dans-
centrum Colijn. Heel veel mensen 
en vooral veel kinderen zijn komen 
kijken naar de show. 
Voor de pauze werden er acht lied-
jes gezongen. Aan het begin ging 
het over de herfst. Michelle kwam 
al zingend de zaal binnen met een 
liedje over het moment waarop de 
herfst de zomer verjaagt. Na haar 
kwam de rest van het koor zingend 
binnen. Er waren liedjes over de val-
lende boomblaadjes, over storm en 
over regen. Gelukkig hadden de 
kinderen van Xing bij dit laatste 
liedje allemaal een paraplu, dat was 

wel nodig met al die regendruppels!
In de pauze kon iedereen lekker 
even wat drinken aan de bar, en 
even kletsen met elkaar. 
Na de pauze was er eerst een op-
treden door vijf artiesten van Jeugd-
circus Acrobatico uit Badhoevedorp, 
met handstandkunsten, jongleren, 
hoepels en acrobatiek. Het was héél 
knap wat ze deden!
Na dit leuke circusintermezzo ging 
het kinderkoor verder met 6 liedjes 
over de winter. Over sneeuw, kou, 
schaatsen etc. Heel bijzonder op 
deze middag waren twee liedjes die 
speciaal voor het koor zijn geschre-
ven. Het was muisstil in de zaal toen 
de liedjes Geef mij maar lekker de 
herfst en Het is zo koud werden ge-

zongen door de kinderen van Xing 
met de solisten Renée en Woudy. 
Bij het laatste liedje van de middag, 
over schaatsen op het ijs, swingde 
de hele zaal met het koor mee. 
Vanaf 31 januari gaat kinderkoor 
Xing weer een nieuw liedjespro-
gramma instuderen. De liedjes zul-
len dan gaan over de lente en de 
zomer. Het koor repeteert iede-
re maandag van kwart voor vier tot 
kwart voor vijf in obs de Kajuit in de 
Meerwijk. Nieuwe kinderen van de 
basisschoolleeftijd, vanaf groep 3, 
zijn van harte welkom om mee te 
komen doen. Zij kunnen zich aan-
melden of meer informatie krijgen 
door te bellen met dirigente Ireen 
op (06)50445100.

Mocht u nog prijzen ter beschik-
king willen stellen, dan kunt u de-
ze op vrijdag 28 januari vanaf 15.00 
uur inleveren bij De Springbok aan 
de Oostzijde in De Hoef.

De opbrengst van deze avond is be-
stemd voor Het Hoefse Jeugdkamp. 
Deze vereniging organiseert al bij-
na 55 jaar in de zomervakantie een 
kampweek voor de jeugd van De 
Hoef. U bent van harte uitgenodigd 
komende vrijdag in De Springbok in 
De Hoef.

uur staat voor vrijdagmorgen 28 
januari. 
Gratis voor rekeninghouders bij 
Rabobank..  
CD’s en DVD’s branden
Een workshop van twee uur.

Meld u aan.  
Aanmeldingen en inlichtingen:
Elke dinsdag- of donderdagmor-
gen telefonisch op ons leercen-
trum 0297- 272720.

B.g.g. 0297-282938. of per e-mail 
op seniorwebdrv@gmail.com

De lessen zijn van 10.00 tot 12.00 
uur en van 14.00 tot 16.00 uur en 
worden gegeven in het leercen-
trum aan de Energieweg 107 in 
Mijdrecht.

Na vijftig jaar houden ze er mee op:

Krijtenberg Hi-Fi en CD-winkels 
verdwijnen uit de Dorpsstraat
Uithoorn - De volgende twee win-
kels staan op het punt te stoppen 
met hun activiteiten in de Dorps-
straat. Dit keer zijn het de gebroe-
ders Marcel en Gerard Krijtenberg 
die hun winkels in hoogwaardige 
HiFi-producten, CD’s en DVD’s de 
komende weken leegruimen. De 
leegstand neemt in het Oude Dorp 
inmiddels ernstige vormen aan, over 
verpaupering nog niet eens gespro-
ken. “Er moeten nodig nieuwe im-
pulsen aan het oude centrum wor-
den gegeven wil de middenstand 
het hier overleven. Het is twee voor 
twaalf”, laat Gerard Krijtenberg we-
ten. “Dat wij sluiten heeft overi-
gens eerder te maken met een ver-
anderend tijdsbeeld. Het product 
CD is aan het einde van zijn le-
venscyclus geraakt voor wat betreft 
het opleveren van revenuen in een 
stand-alone winkel. De toegevoeg-
de waarde aan kennis en deskun-
digheid in de winkel om een klant 
te adviseren is afgenomen; men-
sen oriënteren zich tegenwoordig 
heel goed via internet, TV en andere 
media. Je klantenkring vergrijst ook 
steeds meer en mensen zijn niet di-
rect op zoek naar een CD. Er is ver-
der weinig jeugdige aanwas bijge-
komen. CD’s en DVD’s zijn een im-
pulsaankoop geworden en dan 
moeten er echt veel mensen langs 
je raam lopen willen daar een paar 
van binnen lopen.

Computer
Daarnaast kan je CD’s en DVD’s 
vandaag de dag allemaal downloa-
den op de computer. Bovendien zijn 
er talloze internetaanbieders bij wie 
je favoriete muziek goedkoop kan 
bestellen. Je hoeft er de deur niet 
eens voor uit, want wat vandaag 
is besteld ligt morgen op de deur-
mat. De loop naar de winkel in de 
Dorpsstraat is de laatste tijd mede 
om die reden sterk afgenomen. Dat 
was ook al zo bij onze winkel in win-
kelcentrum Zijdelwaard. Toch een 
mooie locatie waar doorgaans veel 
mensen lopen, maar toch werd het 
bezoek bij ons steeds minder. En 
dat terwijl wij de winkel nog een 
keer een facelift hebben gegeven, 
Lex Brok heeft er met enkele mede-
werkers toen nog alles aan gedaan 
om er een gezellige en voor liefheb-
bers interessante winkel van te ma-
ken. Maar uiteindelijk moesten we 
de zaak toch sluiten. Toen hebben 
we al onze pijlen gezet op de winkel 
hier in de Dorpsstraat, maar helaas 
mocht dat niet baten. Al met al heeft 
ons dat veel geld gekost”, aldus Ge-
rard die in deze voor hem en zijn 
broer toch moeilijke tijd hoog op-
geeft van zijn medewerkers, Lex en 
Roberto. “Aan hen heeft het niet ge-
legen. Ze hebben altijd met hart en 
ziel voor ons in de winkels gewerkt 
en nu moeten ze noodgedwongen 
een nieuwe baan zoeken. Elke an-
dere werkgever kan blij met hen 
zijn, want ze zetten zich met hart en 
ziel voor een zaak in als ze erin ge-
loven. Aan dat soort mensen heb je 
wat. Dus een pre om ze in dienst te 
nemen.”

In de verhuur
Het bekende pand van Krijtenberg 
op de hoek van de Dorpsstraat en 
de Amstelstraat, met beneden de 
winkel waar allerlei muziekproduc-
ten op CD en DVD momenteel wor-
den uitverkocht (sale), is eigendom. 
Evenals de winkel aan de overkant 

waar jarenlang (professionele) Hi-Fi 
installaties en Home Cinema appa-
ratuur werd aangeboden, verkocht 
en thuis geïnstalleerd. Gerard: “De 
interactie tussen de Hi-Fi winkel en 
de CD speciaalzaak was van dien 
aard dat klanten als die in de Hi-Fi-
winkel waren nog wel eens oversta-
ken om een CD-tje te kopen. In om-
gekeerde zin was dat ook zo; dan 
was er wel belangstelling voor Hi-
Fi ‘aan de overkant’. Met het sluiten 
van de CD-winkel doorbreken we 
die interactie. Het levert voor bei-
de te weinig op.” Beide winkels slui-
ten binnenkort hun deuren en gaan 
in de verhuur. Gerard en Marcel ho-
pen dat er ondernemers op af ko-
men die met nieuw elan en een spe-
cifiek aanbod van producten het ou-
de dorp weer een gezellig aanzien 
willen geven waar het goed win-
kelen is. De gemeente mag daarbij 
niet achterblijven in haar ondersteu-
ning. Het is immers een speerpunt 
in de Economische Structuurvisie!...

Ophouden?
Houdt Krijtenberg er dan helemaal 
mee op? Nee, met de Hi-Fi appara-
tuur, installatie en service gaan Ge-
rard en Marcel door bij Co van der 
Horst in Amstelveen (Bovenkerk). 
Co van der Horst – die sinds eni-
ge tijd het predicaat Koninklijk mag 
dragen - is een meubel- en interi-
eurspeciaalzaak waar verschillen-
de ‘partners’ intern hun producten 
presenteren. Met een soort shop-
in-shop. Daar heeft Krijtenberg al 
enkele jaren een vestiging. Gerard: 
“Bij Co van der Horst komen klanten 
voor nagenoeg een complete wo-
ninginrichting. Het credo van Co van 
der Horst is dat mensen voor wo-
ninginrichting alles onder één dak 
moeten kunnen vinden. Daar hoort 
in onze beleving ook TV- en audio-
apparatuur in de breedste zin van 
het begrip bij, inclusief aanleg en 
installatie. Dat is ons vakgebied en 
daarin zijn we gespecialiseerd. Let 
wel, de klanten die er rondlopen zijn 
in eerste aanleg met hun gedachten 
bij woninginrichting. 
Op dat moment komen audio en TV 
niet bij hen op. Totdat ze ons tegen-
komen en zich realiseren dat ook dit 
métier een onderdeel is van hun wo-
ninginrichting. Hadden ze ons niet 
gezien was het ook niet bij hen op-
gekomen dat ze daarvoor naar Uit-
hoorn moesten gaan. Daarom denk 
ik dat wij bij Co van der Horst op on-
ze plaats zijn. Ik wil eraan toevoe-
gen dat wij niet alleen in woningen, 
maar als het gaat om levering en 

aanleg van complete installaties op 
het terrein van audio en videopre-
sentaties, dit ook voor het bedrijfsle-
ven doen. Bij verschillende bekende 
bedrijven hebben wij daar al het no-
dige geïnstalleerd. Overigens zullen 
wij onze vaste klanten, voor zover 
die nog niet op de hoogte zijn van 
de sluiting in Uithoorn, op korte ter-
mijn berichten dat wij met onze Hi-
Fi zaak verhuisd zijn naar Amstel-
veen en bij Co van der Horst onze 
activiteiten zullen voortzetten. Voor 
hen kunnen wij op verzoek daar ter 
plaatse nog wel wat favoriete mu-
ziek regelen en bestellen. Maar het 
wordt geen muziekwinkel. We rich-
ten ons geheel op de zogenaamde 
mid-end en hi-end apparatuur en 
installaties die ook nog betaalbaar 
zijn. Wij bieden mensen een com-
plete oplossing in kwalitatief hoog-
waardige audio en TV aan, inclusief 
installatie en afstandsbediening.”

Vertrek na 50 jaar
De ouders van Marcel en Gerard 
begonnen in 1960 met hun muziek-
winkel in de Dorpsstraat 24. In no-
vember vorig jaar bestond de zaak 
50 jaar, maar met het oog op de hui-
dige gebeurtenissen was er weinig 
aanleiding om daar ruchtbaarheid 
aan te geven. Marcel kwam erbij in 
1984 en tien jaar later trad Gerard 
toe in de zaak. Sindsdien doen de 
broers het samen. Er kwamen in de 
loop der tijd enkele CD-winkels bij, 
maar die werden na een aantal ja-
ren allemaal weer gesloten omdat 
die vanwege de ontwikkelingen op 
de markt en het uitontwikkelde pro-
duct geen bestaansrecht meer had-
den. “Dankzij onze vaste klanten in 
de Hi-Fi zaak kon de CD-winkel blij-
ven bestaan. Maar ook daar is de 
loop uit, terwijl die bij Co van der 
Horst aantrekt. Dan is de keuze niet 
zo moeilijk”, aldus Gerard die het er 
terecht moeilijk mee heeft dat hij 
met Marcel Uithoorn vaarwel zegt. 
Geen wonder, zij zijn geboren en 
getogen in Uithoorn. Gerard zelfs in 
het huis boven de CD-winkel, waar 
zijn moeder nu nog woont.
Maar tijden veranderen en zij moe-
ten mee. Na vijftig jaar houdt Krij-
tenberg het in Uithoorn voor gezien 
en zet zijn zakelijke activiteiten op 
een andere locatie voort.
Namens de gebroeders Krijten-
berg hartelijk dank voor uw klandi-
zie in Uithoorn. Graag zien zij u in 
hun nieuwe vestiging bij Co van der 
Horst aan de Binderij 2 te Amstel-
veen (Bovenkerk). U bent van har-
te welkom.

Krijtenberg stopt met beide winkels in de Dorpsstraat in Uithoorn

Wintersale bij BIG L Jeans!
Regio - De lente is weer in aan-
tocht, nog een aantal weken en 
dan schieten de eerste bloembollen 
weer uit de grond. Ook BIG L gaat 
zich klaar maken voor het nieuwe 
seizoen.
De eerste nieuwe leveringen van de 
diverse merken zijn al binnen. Vro-
lijke kleuren van het merk Desi-
qual, voor zowel de dames als de 
kindjes, het knallende geel van het 
merk Garcia voor de heren tot aan 
de trendy schoenen van het popu-
laire merk G-star.

Verder staat BIG L natuurlijk be-
kend om een groot aanbod aan 
sterke merken waaronder Levi’s, 
Jack&Jones, EDC, Pall Mall en Indi-
an Rose.
Om genoeg ruimte te maken voor 
de nieuwe collecties gaat BIG L 
Jeans eerst afscheid nemen van de 
wintercollectie. Vanaf aankomende 
vrijdag begint namelijk de start van 
de wintersale, kortingen tot maar 
liefst 50%. 
Zo aan het begin van het nieuwe 
jaar is dat toch lekker meegenomen, 
en we zitten tenslotte nog midden in 
de winter. Daarom is dit het moment 

om nog even de kledingkast aan te 
vullen, met een leuke trui, een tren-
dy overhemd of een leuk rokje. 
BIG L is 500 vierkante meter shop-
plezier, dus voor iedereen moet er 
wel wat te vinden zijn.
Een etage vol met de meest trendy 
mode voor de kids en dames vind u 
op de eerste verdieping, op de be-
neden etage vind u alles voor de he-
ren.
Het voordeel van Big L is dat je aan-
gekleed kan worden van A tot Z, u 
hebt dus alles in 1 winkel en dat is 
wel zo lekker.

Big L verwelkomt u graag
De openingstijden zijn maandag van 
12.30 tot 18.00 uur.
Dinsdag t/m donderdag van 10.00 
tot 18.00 uur.
Vrijdag is de winkel geopend van 
10.00 tot 21.00 uur en zaterdag 
opent de winkel om 10.00 uur en 
sluiten de deuren om 17.00 uur.
Wees er dus snel bij vanaf vrijdag de 
28ste januari. 
Wintersale!! Op=Op.

BIG L is gevestigd in de Zijdstraat 
61 in Aalsmeer.

Fietsverlichtingscontrole
Mijdrecht - De politie heeft een 
fietsverlichtingscontrole gehouden 
in Mijdrecht. De controle werd ge-
houden tussen 07.30 en 08.15 uur.

Opvallend was dat, ondanks de 

duisternis en de mist, er toch nog 
veel scholieren zonder- of met 
slechte verlichting naar school fiets-
ten. Uiteindelijk zijn 13 bekeuringen 
uitgeschreven.
Ook konden veel scholieren geen ID 

tonen aan de politie. Een ID is ver-
plicht vanaf 14 jaar.

Voor het niet kunnen tonen van een 
ID kan een bekeuring worden uit-
geschreven. Ditmaal is ervoor ge-
kozen de scholieren hun ID op het 
politiebureau te laten tonen om een 
bekeuring te voorkomen.



iedere maandag

10.30 u. 
Kun je nog zingen, 

zing dan mee
(koepelzaal)

wo. 2 feb. 
bezoek aan 

Fort Kijkduin, 
Den Helder

 

ma. 7 + 21 feb. 
v/a 16.00 u

Eetcafé 
Het Pruttelpotje

in Allround

iedere dinsdag

9.30 u. ouderenkoor
10.00 u. gymnastiek 

14.00 u. 
koersbal (koepelzaal)

biljarten (komzaal)
14.30 u. soosmiddag 

(koepelzaal)
19.00 u. film

1e di. v/d mnd 20.00 u. 
klaverjassen

10.30 u. 
stoelgym

elke di.morgen
sjoelen

do.ochtend 3 feb. 
boodschappen 

10.00 u. 
Seniorweb DRV

internetcafé

iedere woensdag

9.30 u. gymnastiek 
(komzaal)

10.45 u 
beter bewegen 

(koepelzaal)

09.30 u. handwerken 
met Rode Kruis

10.30 u. elke even 
wo.dagen

‘Kun je nog zingen?’
olv dhr. P. Regelink

om de week op 
wo.morgen
schilderen

1e wo 14.00-16.00 u. 
spelmiddag

2e wo 14.00-16.00 u. 
wisselende activit.
3e wo 14.00-16.00 u. 

bingo

middag 
biljarten

do.middag 3 feb.
filmmiddag 

in Maria-Oord

13.30 u.
ANBO-leden Soos 

in de Meijert

iedere donderdag

‘s morgens 
handwerken 

Rode Kruis 
(komzaal)
14.30 u. 

spelmiddag
19.00 u. 
muziek

 9.00 u. 
biljarten

9.45 u. 
rozenkransgebed

10.30 u.
beter bewegen

18.30-21.00 u.
avondactiviteit

14.00-16.00 u.
koersbal

10.15 u. 
klaverjassen

vr. 4 feb. 
combi-uitje: 

naar winkelcentrum 
Overvecht, Utrecht

do 24 feb. 
Passage Mijdrecht
Jaarvergadering + 

spreker Ria Waal over 
de Wereldwinkel

iedere vrijdag

weeksluiting

laatste vr. v/d mnd
14.00 u. bingo

elke za. 17.00 u. 
H. Mis

14.30-16.00 u. 
bibliotheek 

16.15-17.00 u. 
weeksluiting 

vr.avond 4+18 feb. 
eten bij het Kookpunt 

in JC Allround

za. 12 feb. 
Onze kontakt morgen
Onderwerp: Het werk 
en de ervaring van de 

straatpastor 
door Bart van Empel.

di 1 feb.
rollatordansen

di 1+15 feb. 
10.00-10.45 u.
Rabobankbus
di.1+15+22 feb.

15.00 u.
sjoelen

wo 2 feb. 14.30 u.
knikkerspel

wo. 2 feb. 1.30 u. 
18.30 u.

bingoavond 
(Brinkzicht)

wo 9 feb.
tropische rozentuin, 

Aalsmeer

NIEUW
AVONDLICHT

DRIEHUISZAAL

GERARDUS
MAJELLA

ZUIDERHOF

VINKENOORD

MARIA-OORD
(BRINKZICHT)

PROGRAMMA
PLUSBUS

OVERIGE

28 feb. 14.30 u.
bingo

vr. 25 feb. 15.30 u.
Café Hans

za 26 feb. 14.30 u.
spelmiddag

wo.middag 23 feb.
Beelden aan Zee, 

Scheveningen

Datum gezamenlijke 
maaltijd nog niet 

gepland. 
Volgt zo spoedig.

vr. 25 feb. 
U wordt opgehaalt 
tussen 9.00-10.00 u. 
Albert Cuypmarkt

ma. 14 feb. 14.30 u.
spelmiddag

ma 7+21 feb. 14.00 u.
kaarten

di 8 feb. 15.00 u.
bingo

ma. 7+21 feb.
quizmiddag

do 10 feb 
14.00-16.00 u.
borrelmiddag 

(Brinkzicht)

vr. 11 feb.
combi-uitje: 

winkelcentrum 
Polderplein 
Hoofddorp

15 feb.
bingo

ma. 14 feb. 14.15 u. 
o.v.b. bordspellen 
groep 7 op school

di 15 feb. 15.00 u.
sjoelen

di. 8 feb.
bingo

15 feb 14.00 u.
bingomiddag

(Brinkzicht)

wo. 16 feb.
Theeschenkerij Oude 

Slot, Heemstede

do. 24 feb. 10.00 u.
zingen koor Shalom

di. 22 feb. 9.30 u.
Decibel 

Hoortoestellen

do. 24 feb. 12.00 u.
Open Tafel

di 22 feb. 12.30 u.
themamaaltijd

za. 19 feb. 14.00 u.
Oostenrijks optreden

(Brinkzicht)

vr. 18 feb.
bezoek aan de 

Ridammerhoeve, 
Amsterdam

22 feb.
filmavond

vr. 21 feb. 10.30 u. 
IVN winterkoffer met 

Lia Rademakers

ma. 14+28 feb. 14.30 u.
spelmiddag

24 feb. 14.00-16.00 u.
borrelmiddag

(Brinkzicht)

do.middag 17 feb. 
boodschappen doen

ACTIVITEITEN
VAN 

DE BAAT

elke 2e do. v/d mnd van 10.00-11.00 u.
rollatorspreekuur

Volgende op do. 10 feb. 
in de buurtkamer Mijdrecht.

Iedere 2e wo. 
v/d maand 
v/a 19.30 u. 

Alzheimer Café
in Zuiderhof

Rabobankbus even weken:
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, 

elke di. 13.00-15.00 u. 
Mijdrecht, Nieuw Avondlicht 10.45-11.45 u.
Amstelhoek, Piet Heinlaan 1/ Mijdr. Zuwe 

elke di.15.15-17.00 u. 

elke laatste ma. v/d 
maand 13.30-15.30 u.

Mantelzorgsalon
in De Buurtkamer, 

G. van Aemstelstr. 5, 

elke 1e en 3e vr. v/d 
maand v/a 17.00 u.

Kookpunt in 
Allround

7 euro 

8 feb.
quiz met muziek

vr. 4 feb. 15.00 u.
IVN winterkoffer met 

Lia Rademekers

zo. 6 feb. 10.00-11.45 u. 
inloopzondag

do. 3 feb. 14.30 u.
zingen rond 

het orgel

do 3 feb. 14.00 u.
filmmiddag 

(Welzijnzaal)
kosten 4 euro

do.middag 
10+17+24 feb.

boodschappen doen

3 feb.
Cinema 55+ in Maria-Oord (welzijnszaal) 
4 euro of 5x voor 15 euro. Zaal open v/a 

14.00 u. (aanvang 14.30 u.) 

VAST PROGRAMMA AANVULLEND PROGRAMMA

ACTIVITEITEN VOOR SENIOREN IN FEBRUARI 2011

Rabobankbus oneven weken: 
De Hoef Oostzijde, bij de RK-kerk, elke di. 13.00-15.00 u. 

Mijdrecht, Ger.Majella 10.45-11.15 u.
Vinkeveen, Zuiderhof 11.30-11.45 u.

Amstelhoek, hoek Piet Heinlaan/Mijdr. Zuwe 
elke di. 15.15-17.00 u. 

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

www.stichtingdebaat.nl

Servicepunt wonen, welzijn en zorg
0297-587600

Elke werkdag te bezoeken in
Mijdrecht: Hoofdweg 1
Vinkeveen: Futenlaan 52
Wilnis: Dorpsstraat 28

Mobiel kantoor elke dinsdag:
De Hoef:  Oostzijde, (RK-kerk) 13.00-15.00 uur
Amstelhoek:  Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

Voor informatie en advies over wonen, welzijn en 
zorg. Voor het regelen van diensten van aangesloten 
organisaties als Westhoek Wonen, De Baat, Gemeen-
te De Ronde Venen en de Rabobank.

Eén loket waar u terecht kunt met al uw vragen.

Inschrijven als woningzoekende, inschrijven voor 
jongeren actief, deelnemen aan de plusbus, zoeken 
en vinden van vrijwilligerswerk, handje helpen, man-
telzorg en vele andere onderwerpen. 

www.servicepuntderondevenen.nl

Het Steunpunt Vrijwilligerswerk biedt verschillende dien-
sten voor vrijwilligers en organisaties die met vrijwilligers 
werken. Er is, onder andere, een digitale vacaturebank waar 
vrijwilligers, die werk zoeken, en organisaties, die vrijwil-
ligers zoeken, elkaar kunnen vinden. Ook bemiddelt het 
Steunpunt voor maatschappelijke stageplekken, biedt zij 
deskundigheidsbevordering en biedt zij ondersteuning en 
informatie aan vrijwilligers en organisaties. Meer informa-
tie: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info 
Vrijwilligerswerk: actuele vacatures in De Ronde Venen
- Sv Argon zoekt een lid / coördinator materiaalcommis-

sie (vacaturenummer 3911). Ook zoekt Argon een coör-
dinator maatschappelijke stages (vacaturenummer 430) 
voor het organiseren en coördineren van maatschappe-
lijke stages binnen de voetbalvereniging (geen directe 
begeleiding van leerlingen).

- Stichting Match (organisatie van o.a. De Beursvloer) 
zoekt een tekstschrijver (vacaturenummer 3932). Ook 
zoekt Stichting Match een doener (vacaturenummer 
3933) voor kantoorwerkzaamheden, administratie en 
bijhouden van gegevens op de computer en op internet 
en diverse andere klussen in overleg.

- De Zonnebloem zoekt een regiobestuurder voor het be-
zoekwerk (vacaturenummer 439).

- Stichting Jan van Speijk zoekt een (activiteiten)begelei-
der voor de scouting voor kinderen van 7 tot 11 jaar (va-
caturenummer 1187).

- Stichting De Baat zoekt een medewerker / activiteiten-
begeleider voor scootmobieltochten (vacaturenummer 
1512), een infromatief huisbezoeker voor het bezoeken 
en informeren van senioren (vacaturenummer 1896), 
een gastvrouw/ gastheer bij de vertoning van films aan 
senioren in Vinkeveen (vacaturenummer 2133) als ook 
iemand voor de bediening van de apparatuur (vacatu-
renummer 2133). Verder worden er werkgroepleden ge-
zocht voor de organisatie van de jaarlijkse vrijwilligers-
dag in november (vacaturenummer 2257)

- Zideris zoekt buddy’s en maatjes voor bewoners met 
een verstandelijke beperking (vacaturenummer 1787).

- Stichting Handjehelpen regio Utrecht zoekt een maatje 
voor Timo van 9 jaar ((vacaturenummer 1473),een man-
telzorgondersteuner (vacaturenummer 244) en een 
maatje voor Sandra (vacaturenummer 1742)

Dit is een greep uit de meest actuele vacatures voor vrijwil-
ligerswerk. Meer vacatures zijn te vinden www.steunpunt-
vrijwilligerswerk.info. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Dyanne van Tessel, coördinator van het 
Steunpunt Vrijwilligerswerk op dinsdag en donderdag, tel. 
0297-230280 of e-mail d.vantessel@stichtingdebaat.nl.

TIENER- EN JONGERENWERK
JC Allround
Rondweg 1a Mijdrecht
Tel: 0297 272829
E-mail: w.dewaal@stichtingdebaat.nl
Jongerencentrum Allround is er “voor en 
door jongeren”. Dat betekent dat we altijd 
op zoek zijn naar jongeren die bijvoorbeeld 
tijdens activiteiten (party’s, bandavonden, 
filmavonden e.d.).achter de bar willen staan, 
bij de munt verkoop en de garderobe of zelf 
een activiteit willen en kunnen organiseren 
of zich bezig zouden willen houden met de 

publiciteit voor Allround. Vrijwilligerswerk in Allround biedt 
je ook de kans om je vaardigheden en kennis op allerlei ge-
bied te vergroten en natuurlijk... een hoop gezelligheid! Als 
vrijwilliger heb je bovendien gratis toegang bij diverse acti-
viteiten van J.C. Allround. 
Ben je tussen de 14 en 23 en wil je helpen in Allround? 
Neem dan contact met ons op. Tel. 0297-272829 of 
stuur een mail naar Wendy de Waal. 

 

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Vinkeveen, Tuinderslaantje 4. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

AL WANDELEND HET VOORJAAR TEGEMOET
Op 5 april start de Stichting Spel en Sport 55 plus weer met 
het onderdeel Sportief Wandelen. Sportief Wandelen is 
meer dan een stukje wandelen. Een training sportief wan-
delen staat borg voor een gevarieerde en verantwoorde 
opbouw van uithoudingsvermogen en techniek. Ook co-
ordinatie en lenigheid komen aan bod. De begeleiding 
bestaat uit ervaren en gediplomeerde docenten, die erop 
toezien dat de krachten goed worden verdeeld. Het trainen 
met elkaar is gezellig en ook een stimulans om de conditie 
te verbeteren. U bent lekker buiten en ziet nog eens wat 
van de mooie plekjes in onze gemeente. Bovendien is het 
in april voorjaar. Wat is er dan heerlijker om buiten sportief 
bezig te zijn en tegelijkertijd te genieten van de ontluiken-
de natuur? Geef uw goede voornemens voor het nieuwe 
jaar nog een extra dimensie en meldt u nu al aan om zeker 
te zijn van deelname. Sportief Wandelen start op 5 april en 
duurt tot 27 september, elke dinsdagavond om 19.00 uur 
vanaf de Willisstee aan de Pieter Joostenlaan. Wij verwel-
komen u graag! Aanmelding via e-mail bebu@spelensport-
55plus.nl of telefoon 0621918353. Kijkt u ook op website 
www.spelensport55plus.nl

ALZHEIMER CAFé 9 FEBRUARI 2011
Spreekster is mevrouw Margaretha van Engelenburg. Zij 
is dementieconsulent. De dementieconsulent zorgt voor 
continuïteit en afstemming van het zorgaanbod. Zij be-
geleidt en ondersteunt dementerenden en hun mantel-
zorgers. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u met ons 
van gedachten wisselen dan bent u van harte welkom. 
Deze uitnodiging geldt voor iedereen die met dementie 
wordt geconfronteerd, de zieke zelf, familieleden maar ook 
hulpverleners en andere belangstellenden. Er is muziek en 
koffie en gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Het Alzhei-
mer Café is open op woensdag 9 februari 2011 om 19:30 
tot 21:30 uur in Zorgcentrum Zuiderhof, Futenlaan 50 te 
Vinkeveen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de Coördinator Steunpunt Mantelzorg, Esther Smit, 
Kerkvaart 2, 3641 EP Mijdrecht, 0297-230280 op maandag 
en dinsdag.

MAATJE VOOR TWEE
Maatje voor Twee is er voor alle mensen die wonen 
in een thuissituatie en die door bepaalde (persoon-
lijke) omstandigheden wel een steuntje in de rug 
van een maatje kunnen gebruiken.   
Kunt u een maatje gebruiken? 
Of bent u op zoek naar leuk vrijwilligerswerk 
dat makkelijk in te delen is?
Dan is Maatje voor Twee van Stichting De Baat mis-
schien wat voor u! Zoekt u bijvoorbeeld een maatje 
voor uw (oudere) thuiswonende vader of moeder 
zodat een vrijwilliger op bezoek komt voor een 
praatje, gezelschap biedt of helpt bij het doen van 
de boodschappen? Of heeft u bijvoorbeeld last van 
psychische problemen of een chronische ziekte (bo-
ven 55 jaar) waardoor u wel een leuk verzetje kan ge-
bruiken, zoals eens in de week met iemand waarmee 
het ‘klikt’ te zwemmen, te winkelen of te wandelen?
Of wilt u graag iemands leven wat 
meer kleur geven?
Lijkt het u leuk om iemand te helpen die door be-
paalde (persoonlijke) omstandigheden wel een 
steuntje in de rug van een maatje kan gebruiken? 
Word dan maatje bij Maatje voor Twee! Er volgt 
eerst een kennismakingsgesprek met coördinator 
Carolien Harbers van Stichting De Baat, daarbij kijkt 
zij wat uw interesses zijn en hoe vaak u zich voor ie-
mand in zou kunnen zetten. U krijgt een introductie-
training aangeboden, ontmoet andere vrijwilligers 
en profiteert bovendien van alle leuke cursussen, 
uitjes en bijeenkomsten van Stichting De Baat!
Informatie en eventuele aanmelding
Voor meer informatie over Maatje voor Twee kunt u 
contact opnemen met coördinator Carolien Harbers, 
tel. 0297-230280 of c.harbers@stichtingdebaat.nl

do 24 feb. v/a 12.30 u.
Open tafel

in Ger. Majella. Opgeven 
bij Zita 0297-287942 op 
di. tussen 9.30-10.30 u. 
(9 dagen van tevoren)

za 22 feb.
Passage, afd. Vinkeveen 

en Waverveen
Herv. Ver. Gebouw 

Vinkeveen
64ste jaarvergadering

Acticiteiten-
overzicht St. Spel 

en Sport 55+ 
zie website: www.

spelensport55plus.nl 
of bel: 06-21918353

 

VOOR GASTVRIJ OUDERENCONTACT
Buurtkamer Mijdrecht, G. van Aemstelstraat 5. 
Geopend: dinsdag en donderdag van 10.00-12.00 u.

 

BUURTKAMERS
Voor informatie over de Buurtkamers in Mijdrecht of Vinke-
veen kunt U op dinsdag en donderdag bellen met de co-
ordinator: Annie van Gelder (06.17970016} of Stichting De 
Baat (0297-230280).

LEVENSBOEK MAKEN 
Twee keer per jaar organiseert De Baat 
bijeenkomsten waarin een start wordt 
gemaakt met het schrijven van een eigen 
Levensboek. Een levensboek is een mooie 
gelegenheid om terug te blikken op uw 
leven. Het levensboek is een boek over uw leven; over be-
langrijke gebeurtenissen, afgewisseld met het alledaagse 
uit vroeger tijden. Om vast te leggen wat er toen was en 
nu niet meer is. Zo gaan uw verhalen in ieder geval niet 
verloren! Het aantal deelnemers is maximaal zes, er zijn 
zes bijeenkomsten op vrijdagmiddagen. Deelname is gra-
tis. Voor dit voorjaar zijn er helaas geen plaatsen meer vrij. 
Maar mocht u zich op willen geven voor de volgende bij-
eenkomst meld u dan vast aan, want vol is vol. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met Nel Verhoek, tel. 
0297-230280 of n.verhoek@stichtingdebaat.nl

NIEUWE OPBOUW- EN JONGERENWERKER 
BIJ STICHTING DE BAAT! 

Per 1 januari 2011 zijn twee enthousiaste medewerksters 
bij Stichting De Baat in dienst gekomen: Annelies de Hoop, 
opbouwwerker, (rechts op de foto) en Saskia van der Laan 
als ambulant jongerenwerker. Annelies is aangesteld in het 
kader van door de gemeente gestarte Wijkgericht Werken. 
Met de aanstelling van Saskia is het jongerenwerk weer op 
volle sterkte. Beiden stellen zich voor: 
Annelies: “Als opbouwwerker ben ik beschikbaar om bewo-
ners in de Ronde Venen helpen, die zich in willen zetten om 
hun leefsituatie en die van de medebuurtbewoners te ver-
beteren. Dit doe ik samen met Henk Rikveld, ook opbouw-
werker bij Stichting De Baat. Ik zal me met name richten op 
de wijk Proostdijland te Mijdrecht en Henk op Vinkeveen. Er 
zijn al veel buurtbewoners in de Ronde Venen hard aan het 
werk om hun wijk mooier, leuker, sterker, veiliger of vrolij-
ker te maken. Ziet u ook mogelijkheden om aan de slag te 
gaan in uw buurt, neem dan contact met mij op. Dan gaan 
we samen kijken wat mogelijk is en wat nodig is om het 
idee uit te kunnen voeren. Ik zie er naar uit om kennis te 
maken met de bewoners in de Ronde Venen”. 
Saskia: “Jongeren ontmoeten elkaar steeds vaker op straat. 
Ambulant jongerenwerkers leggen en onderhouden con-
tacten met groepen jongeren op straat. Jongeren kunnen 
met allerlei vragen bij mij terecht. Maar ook buurtbewoners 
kunnen bij het jongerenwerk terecht met vragen of proble-
men, bijvoorbeeld als er sprake is van overlast. Ik kan dan 
hulp bieden bij het zoeken naar oplossingen. Als ambulant 
jongerenwerker ben ik dus regelmatig op straat te vinden. 
Maar verder ben ik natuurlijk ook bereikbaar in jongeren-
centrum Allround”. 
Annelies de Hoop is bereikbaar op dinsdag, woensdag en vrij-
dag, tel. 0297-230280 en e-mail a.dehoop@stichtingdebaat.nl. 
Saskia van der Laan is bereikbaar op dinsdag en donderdag, 
tel. 0297-230280 en e-mail s.vanderlaan@stichtingdebaat.nl



2e katern
Vijf mooie medailles voor 
de turnsters van Veenland
Wilnis - Afgelopen zaterdag 22 ja-
nuari was de eerste voorronde van 
de voorgeschreven oefenstof an 
de Veenlandturnsters. Het beloofde 
een hele lange dag te worden.
In de eerste ronde turnde Amber 
Verkaik en Kimberly Moeliker voor 
Veenland.
Amber begon op balk en deed dit 
uitstekend. Kimberly begon op de 
vloer en deed dit ook keurig. 
Op naar de vloer voor Amber, daar 
ook een superstrakke oefening. Op 
sprong had Kimberly een mooie 
handstandoverslag. Op brug was 
Kimberly helaas hier en daar slor-
dig. Amber liet op de sprong het een 
na hoogste cijfer noteren. Op naar 

het laatste toestel voor Kimberly de 
balk. Ze deed dit keurig en turnde 
het een na hoogste cijfer en daar-
mee behaalde ze de vijfde plaats. 
Amber liet zien dat ze wel degelijk 
kan spannen op de brug en bleek 
een eerste plaats te hebben be-
haald.

Tweede ronde
In de tweede ronde de jongste turn-
sters van Veenland. Dit was hun al-
lereerste wedstrijd. Isa Groenen-
daal, Cato van Zijl, Annique Hern-
green en Muriel Coppens zitten 
zelfs pas sinds de zomervakantie op 
turnen, dus het was heel spannend 
voor hen.

Muriel begon voortvarend op vloer. 
De ander lieten een hele mooie 
zweefrol zien op sprong.
Ook Muriel liet een mooie zweefrol 
zien. Helaas voor Cato viel ze met de 
buikdraai van de brug maar de rest 
van de oefening ging prima. Anni-
que en Isa lieten met hoge zwaaien 
een prima oefening zien. Op de brug 
liet Muriel een goede oefening zien, 
helaas mislukte de afsprong. Op de 
balk vond Cato de sissone zo leuk 
dat ze hem twee keer deed. Anni-
que draaide de beste oefening van 
allemaal en ook Isa deed het keurig 
op de balk. Op naar alweer het laat-
ste toestel. Muriel besloot de wed-
strijd met een prima oefening op de 

balk en ze werd keurig 6de. Op vloer 
vergat Cato helaas de koprol ach-
terover wat haar veel punten kos-
te. Isa en Annique draaiden strak-
ke oefeningen. Isa had de wankels 
op vakantie gestuurd. Bij de prijsuit-
reiking bleek Annique eerste en Isa 
tweede. Cato werd uiteindelijk 14de. 

Derde ronde
In de derde ronde de beurt aan 
Sascha Stam, Puck Straver, Isa van 
Loon, Janiek Hooijman en Eva Turk. 
Ze begonnen op sprong. Janiek zou 
eigenlijk niet springen omdat hand-
stand platvallen niet lukte maar er 
werd besloten het toch te probe-
ren. Als ze niet zou springen zou 
het ook een nul zijn en wie weet... 
Met open mond keek iedereen toe 
hoe Janiek een dijk van een sprong 
deed en wat het zesde cijfer van de 
categorie opleverde. Ook de andere 
sprongen een mooie overslag over 
de kast. Op de brug ging het prima. 
Isa turnde zelfs het derde cijfer op 
de brug. Bij Eva en Janiek zaten he-
laas de voeten er niet op met tegen-
spreiden, wat kostbare punten kos-
te. Op naar de balk, er werd geval-
len, er werd zelfs gerend op de balk. 
Dus gauw naar het laatste toestel. 
Helaas werkte de balk door, want 
ook de vloer ging niet zo goed. Hier 
en daar wisten ze de oefening niet 
meer en ook niet meer welke kant 
ze op moesten. Isa werd 22ste, Puck 
25ste en Sascha 26ste. Janiek werd 
16de en Eva 26ste.

Vermoeidheid
Inmiddels sloeg de vermoeidheid 
toe bij de trainsters. Maar ook in 
de laatste ronde moest er geturnd 
worden en wel door Julie Postma 
en Kimberly Bouman. Ze begon-
nen allebei op balk. Het doel van 
Julie was deze wedstrijd om de op-
sprong, de handstand en de koprol 
alleen te doen en dat lukte en met 

de handstand bleef ze keurig op de 
balk. Kimberly begon zoals gewoon-
lijk met heel veel zenuwen aan de 
balkoefening. Op naar de vloer. Hier 
vergat Kimberly een sprong, maar 
de rest was keurig. Julie turnde een 
prima oefening. 
Het derde toestel sprong een mooie 
overslag voor Julie en ook Kimber-

ly turnde een schitterende overslag 
wat haar het hoogste cijfer oplever-
de. Op naar het favoriete toestel de 
brug. Allebei turnden ze een vlekke-
loze oefening. Door de foutjes had-
den ze nergens meer op gerekend 
maar Kimberly bleek op een keurige 
derde plaatst te zijn geëindigd. Julie 
behaalde een 13de plaats.

VSV zaalvoetbaltoernooi 
in alle opzichten geslaagd!
Wilnis - Op zaterdag 22 januari jl. 
heeft het VSV zaalvoetbaltoernooi 
plaatsgevonden. Aan het toernooi 
hebben zo’n 150 kinderen deelge-
nomen. Het was wederom een ge-
weldig spektakel.
De spelertjes moesten even wennen 
aan de ‘plofbal’ maar dat ging heel 
snel. De teams hebben mooie en 
spannende wedstrijden laten zien. 
Nederhorst F5 en DOB F4 waren 
uiteindelijk de beste teams in hun 
poule. Iedereen heeft lekker gevoet-
bald en een fijne dag beleefd.
Het toernooi stond in het teken 
van het project in Kenia. Tijdens 
het toernooi werd een bijdrage ge-
vraagd voor de aanschaf van een 

trapmachine voor het maken van 
kleding. De machine wordt ook ge-
bruikt voor het geven van naai-
les aan meisjes die de basisschool 
verlaten. Aan het einde van de dag 
stond de teller op 355,20. Van een 
anonieme sponsor hebben wij nog  
eens 200,- ontvangen. Die trapma-
chine komt er dus. Iedereen gewel-
dig bedankt!
De Stichting VSV organiseert een 
voetbalcompetitie voor 5-7 jari-
gen in de regio De Ronde Venen en 
Vechtstreek. Daar nemen 21 teams 
van diverse regionale voetbalver-
enigingen aan deel. De Stichting 
bemiddelt ook bij cursussen voor 
scheidsrechters. 

Driebandentoernooi
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. 
en Café De Merel uit Vinke-
veen, organiseren wederom 
het bekende Driebandentoer-
nooi.

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 eer-
ste twee van elke kwartfinale-pool 
plaatsen zich voor de halve finale 
en uiteindelijk wordt er met 8 fina-
listen over 2 dagen gespeeld voor 
de eindoverwinning. De bedoeling 
is om de kampioen van vorig jaar, 
Ben Fransen, te onttronen, wat 
echt niet mee zal vallen. 
Dit toernooi zal mede gespon-
sord worden door autobedrijf Fi-
at Kooyman te Vinkeveen .
Heeft u een voorkeur voor bepaal-
de data, maak dit dan telefonisch 
kenbaar, zie onder. Voorronden; 

zaterdagen 5, 12, 19, 26 februa-
ri en de zondagen 30 januari en 
6, 13, 20 en 27 februari, aanvang 
14.00 uur. Zaterdag 5 en zondag 
6 maart, eveneens om 14.00 uur.

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 19 maart, zondag 20 
maart, zaterdag 26 maart en zon-
dag 27 maart. De aanvang is om 
14.00 uur
De halve finales worden gespeeld 
op zaterdag 2 april en zondag 3  
april. De aanvang is om 14.00 uur 
en de finale vindt plaats op zater-
dag 16 april en zondag 17 april, 
aanvang 14.00 uur, direct gevolgd 
door de prijsuitreiking. De kosten 
van deelname bedragen 10,00 eu-
ro per persoon. Daarvoor speelt u 
minimaal 3 partijen in elke ronde.

Hertha hervat competitie 
met winst op VIOD
Vinkeveen - Hertha is de tweede 
seizoenshelft goed begonnen door 
VIOD op eigen veld met 2-4 te ver-
slaan.
Hertha werd twee keer verrast en op 
achterstand gezet, maar kon in de 
tweede helft de achterstand ombui-
gen naar een verdiende zege. 

Na een lange winterstop stond af-
gelopen zaterdag weer een com-
petitiewedstrijd, de wedstrijd tegen 
VIOD Tienhoven, op het program-
ma.

De Herthanen waren gewaar-
schuwd na de ontsnapping in de 
heenwedstrijd (4-3). Zonder de ge-
blesseerden Jorg Landwaart en Erik 
Post startte Hertha goed.

Op een moeilijk bespeelbaar veld 
was de Hertha vanaf de eerste mi-
nuut de bovenliggende partij. Met 
verzorgd voetbal van achteruit werd 
er tot aan het strafschapgebied 
goed positiespel gespeeld, maar het 
ontbrak aan een goede laatste pass. 

De thuisploeg zakte massaal in en 
liet Hertha het spel maken. Hert-
ha kon een aantal keren gevaarlijk 
worden via de opkomende backs 
Pieter Liesveld en Tim Benderma-
cher, maar de echte grote kansen 
ontbraken. Een schot van spits Dave 
Ruijzenaars werd gekraakt en scho-
ten van Wim Mollers mistten doel. 
Een uitstekend schot van Bender-
macher werd gekeerd door de kee-
per. VIOD probeerde met veel strijd 
en fysiek de wedstrijd te keren, 
maar kon nauwelijks echt gevaar-
lijk worden. Vlak voor de rust kwam 
de thuisploeg plotseling op voor-
sprong. De afvallende bal uit een 
vrije trap viel voor de voeten van de 
mee gekomen linksback, de speler 
nam de bal mee met zijn hand en 
zijn inzet waaide zomaar in de bo-
venhoek, 1-0. Ondanks een duide-
lijk speloverwicht van Hertha gin-
gen de Vinkeveners met een achter-
stand de rust in. 

Gelijk maker
In de tweede helft ging Hertha op 
zoek naar de gelijkmaker. Na 50 mi-
nuten spelen was het raak. Wessel 
Mayer verlengde de corner en de 
attente Lars Overzee tikte de gelijk-
maker binnen, 1-1. De gelijkmaker 
was voor Hertha een teken de druk 
op te voeren, maar het gaf daarbij 
ook meer ruimte weg voor de thuis-
ploeg. VIOD kon een paar keer ge-
vaarlijk in de buurt van het doel van 
Wouter Moen komen.

In de 72ste minuut kwam VIOD op 
een 2-1 voorsprong. Balverlies van 
Hertha leidde een snelle tegenstoot 
in, waarna de spits handig werd vrij-
gespeeld en Moen verschalkte in de 
lange hoek. De gasten moesten op-
nieuw op zoek naar de gelijkmaker. 

Bart Kroon en Albert Haveman wer-
den in het veld gebracht om de aan-
val te versterken, maar eerst ont-
snapte Hertha nog aan een grote-
re achterstand.

De inzet van de spits van de thuis-
ploeg hobbelde voor het doel langs. 
Vijf minuten na de achterstand, leek 
Hertha de stand weer gelijk te trek-
ken. Een knap kopdoelpunt van 
Overzee werd echter afgekeurd, 
wegens vermeend hinderen van de 
keeper.

In de 78ste minuut kwam Hert-
ha wel langszij, na mooi voorberei-
dend werk van Peter Post en Mayer 
werd Overzee voor de keeper gezet. 
De meegekomen verdediger schoot 
dit buitenkansje gedecideerd in de 
hoek, 2-2, zijn tweede van de wed-
strijd. Hertha had nog ruim tien mi-
nuten om duur puntverlies te voor-
komen.

Vijf minuten voor tijd kwam Hert-
ha op 2-3 voorsprong. Rick Aars-
man werd diep gestuurd door Den-
nis van der Broek, zijn inzet ver-
dween via de vingertoppen van de 
keeper in de lange hoek, 2-3. Hier-
mee leek Hertha de wedstrijd te be-
lissen, maar het besefte dat de over-
winning nog niet veilig was.

Vlak voor tijd maakte de ingevallen 
Ski Klesman op een prachtige wij-
ze de 4-2, na een lange uittrap van 
Moen lobde hij de bal schitterend 
over de uitkomende keeper en be-
sliste hiermee definitief de wedstrijd 
in Vinkeveens voordeel.

Overwinning
Door de verdiende overwinning be-
haalde Hertha belangrijke punten 
in de strijd om de eerste plaats. De 
concurrentie wonnen ook hun wed-
strijden, de stand aan kop blijft dus 
onveranderd. Nita won simpel op 
bezoek bij Diemen (0-7), Zuid-Oost 
United kwam zaterdag niet in actie 
maar de ploeg uit Amsterdam won 
vorige week al bij Nieuw West (2-6).

Hertha 2 won met 2-3 op bezoek bij 
de Zebra’s. In een harde wedstrijd 
maakte Hertha 2 zichzelf moeilijk 
door de thuisploeg twee keer terug 
in de wedstrijd te laten komen.

Jeffrey Cijs zette de ploeg op een 
0-1 voorsprong. Na de gelijkma-
ker zorgden opnieuw Cijs en Ruben 
Strubbe voor een 1-3 voorsprong, 
waarna de spits van de Zebra’s vlak 
voor tijd de 2-3 eindstand op het 
bord zette. Zaterdag gaat Hertha 2 
op bezoek bij Zuidvogels, er zal om 
14.30 uur worden afgetrap. 

Hertha speelt zaterdag uit tegen 
DOB. Om 14.30 uur zal er worden 
afgetrapt op Sportpark V.V. DOB  in 
Nigtevecht.

Superweek voor biljarters 
De Kuiper/Van Wijk
De Ronde Venen - De voorlaat-
ste speelronde was voor De Kuiper/
van Wijk het beste dat het team kon 
overkomen. Directe tegenstander 
De Schans leed een gevoelige 7-2 
nederlaag tegen het  sterke Cens 1. 
De spelers van De Kuiper/van Wijk 
haalde een prima 7-2 overwinning 
op De Paddestoel 3.  De Paddestoel 
2 was al eerder als titelpretendent 
afgevallen. Deze week is de ontkno-
ping voor de periode-titel. De Kui-
per/van Wijk speelt uit tegen Bob’s 
Bar en De Schans speelt thuis tegen 
De Merel/Heerenlux 1. 
De Kuiper/van Wijk heeft een mooie 
marge opgebouwd t.o.v. De Schans. 
Maar bij biljarten is het pas beslist 
als de laatste caramboles gemaakt 
zijn. 

Preachtig
Afgelopen week was er weer te ge-
nieten van prachtige biljartsport. 
Paul Schuurman is weer helemaal 
“de oude”en had met 13 beurten 
de kortste partij van de week. Bert 
Loogman (zie foto) was ook op dreef 
met een serie van 34 caramboles = 
34% van zijn te maken punten. Bert 
had de procentueel hoogste serie 
van de week.
De Merel/Heerenlux 1 verloor nipt 
met 4-5 van DIO 1. Een schitteren-
de partij speelde Paul Schuurman 
tegen John Vrielink. Na 13 beur-
ten had Paul zijn 130 carambo-
les, de winst en een moyenne van 
10,000. John had schitterend tegen-
gas gegeven met 99 caramboles en 
een moyenne van 7,615. Bert Fok-
ker was in 23 beurten te sterk voor 
Herman Turkenburg. Kees Griffioen 
had maar 24 beurten nodig om Eric 
Brandsteder duidelijk te verslaan.  

Teleurstelling:
De Schans was hevig teleurgesteld 
na de 2-7 nederlaag tegen Cens 
1. John Beets zorgde voor de eni-
ge punten van zijn team door met 
één carambole verschil Joop Luthart 
te verslaan. Henk Doornekamp had 
geen kans tegen Peter van Velzen. 
Dirk van Yperen werd weggespeeld 
door Cor van de Kraats. Hans Dik-
ker was de mindere tegen Vincent 
Roeleveld.
De Merel/Heerenlux 3 kreeg met 
0-9 een pak slaag van DIO 2. Hen-
nie van ’t Hul had met winst in 19 
beurten de kortste partij in deze 
wedstrijd.

Koppositie:
De Kuiper/van Wijk veroverde de 
koppositie door De Paddestoel 3 
met 7-2 te verslaan.
Kees de Zwart leed zijn eerste ne-
derlaag dit seizoen tegen Michel 
Bak na 16 partijen ongeslagen te 
zijn geweest. Teamgenoten Nico 
Koster, Toine Doezé en Michael de 
Kuiper zorgden met duidelijke over-
winningen voor de grote winst van 
De Kuiper/van Wijk. 

Stieva Aalsmeer verloor met een mi-
nimale 4-5 van APK Mijdrecht 1. Cor 
Ultee was weer de grote man door 
in slechts 19 beurten Wil Bouweriks 
te verslaan.
Bob’s Bar zag De Paddestoel 1 met 
2-7 vertrekken. Hans Bras in 21 
beurten, Allan Knightley in 22 beur-
ten en Wijnand Strijk in 23 beurten 
waren te sterk voor de spelers van 
Bob’s Bar. 
APK Mijdrecht 3 verliet de laatste 
plaats door een 7-2 overwinning op 
De Kromme Mijdrecht 1. Roy Leem-
reize, Ramon Alblas en Roy van Lith 
waren dolgelukkig met de overwin-
ning. Ron Schoonhoven redde de 
eer voor De Kromme Mijdrecht 1.
De Merel/Heerenlux 2 won keurig 
met 6-3 van De Springbok 1. Dorus 
van de Meer was te sterk voor Kees 
de Bruin. John van Dam had geen 
moeite tegen Peter Marsen. Frank 
Witzand en Hans van Eijk gaven el-
kaar na een gelijkspel de hand. 
De Merel/Heerenlux 4 moest op de 
andere tafel met 3-6 de winst aan 
De Springbok 2 laten. Piet Slinger-
land had maar 15 beurten nodig 
om Donny Beets aan zijn zegekar 
te binden. Jan van Veen en Nico de 
Boer zorgden voor de andere Hoef-
se punten.
De VrijheidBiljartmakers haalde met 
9-0 genadeloos uit tegen Cens 2. 
Bert Loogman was in 21 beurten 
klaar met Patrick Gillet. Fred van 
Eijk, Nico van Soeren en Bart Dirks 
zorgden voor de volle winst van de 
Amstelhoekers.

Laatste plaats:
APK Mijdrecht 2 belandde door een 
4-5 tegen De Kromme Mijdrecht 2 
op de laatste plaats. 

Stand na speelweek 22:
1. De Kuiper/van Wijk 135 punten
2. De Schans 131 punten
3. De Paddestoel 2 128 punten
4. Cens 1 116 punten 
5. Dio 1 112 punten

Alle teams hebben 21 wedstrijden 
gespeeld.    
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Café De Paddestoel viert dit 
weekend tienjarig bestaan! 
Mijdrecht - In januari 2001 start-
te Carolien van Wijk een nieuw ca-
fé in Mijdrecht genaamd De Padde-
stoel. Een plek waar iedereen wel-
kom is en de gezelligheid voorop 
staat. Anno 2011 staat het café nog 
altijd voor deze zelfde waarden. En 
om dit te vieren staat het weekein-
de van 28 en 29 januari in het teken 
van het tienjarige bestaan.
De vrijdagavond is gereserveerd 
om een knipoog te geven naar de 
Mijdrechtse horeca van de afge-
lopen tien jaar. Dj Riley zal de-
ze avond voorzien van ouderwetse 

meezingers tot de dance anthems 
van nu. Daarnaast zullen de gas-
ten hun drinken kunnen bestellen 
bij barman Lars en barvrouw Mar-
lies, beiden al jaren aan het werk in 
de Rondeveense horeca. Speciaal 
voor deze avond tappen zij samen 
de biertjes en schenken de lekker-
ste drankjes in. De avond begint om 
22:00 uur en zal tot in de late uurtjes 
doorgaan. De zaterdagavond wordt 
muzikaal omlijst door niemand min-
der dan Danny Lukassen! Deze zan-
ger was er ook al bij tijdens de vie-
ring van het 1-jarige bestaan van 

de Paddestoel. De avond zal bol 
staan van de meezingers en gezel-
lige sfeer!
En voor diegene die denkt dat na 
tien jaar de ambitie van de fami-
lie van Wijk wel iets getemperd zal 
zijn heeft Jos van Wijk besloten een 
restaurant te openen naast Café De 
Paddestoel. Maar hierover de ko-
mende weken nog veel meer! Eén 
ding is zeker, Zoals de slogan boven 
de deur al zegt: Dit weekend is Ca-
fé de Paddestoel absoluut The Place 
To Be! Voor meer info zie ook adver-
tentie elders in deze krant

College stelt programmabegroting 2011 vast

1,8 miljoen tekort door tegen-
vallers en tekort van Abcoude
De Ronde Venen - Het college van 
B en W van De Ronde Venen heeft 
dinsdag 18 januari de programma-
begroting 2011 vastgesteld. De be-
groting is de eerste begroting van 
de nieuwe gemeente De Ronde Ve-
nen. De programmabegroting is het 
resultaat van het beleid van de twee 
voormalige gemeenten Abcoude en 
De Ronde Venen en bevat geen be-
leid van het nieuwe college.
De begroting kent een tekort van 
1,8 miljoen euro. Dit wordt veroor-
zaakt door tegenvallers aan de kos-
ten- en opbrengstenkant, zoals een 
tekort van de voormalige gemeen-
te Abcoude, per saldo minder finan-
ciën vanuit het Rijk voor de nieuwe 
gemeente dan de twee voormali-
ge gemeenten gezamenlijk, en door 
de openstelling van Burgerzaken op 
zaterdagochtend en een pendelbus-
je drie maal per week vanuit Baam-
brugge en Abcoude. Daarnaast heb-
ben de gemeenteraden van de voor-
malige gemeenten Abcoude en De 
Ronde Venen besloten dat de nieu-
we gemeente voor het tarief van de 
onroerendezaakbelasting (OZB) uit-
gaat van het tarief zoals dat in de 

voormalige gemeente De Ronde Ve-
nen gold. Hierdoor ontvangt de ge-
meente minder belasting dan voor-
heen, maar daar staat tegenover dat 
de OZB voor de inwoners vrijwel ge-
lijk blijft. Het tekort van 1,8 miljoen 
euro van dit jaar (2011) zal ten las-
te worden gebracht van de reserves. 
“We hebben er op deze wijze voor 
gekozen de lasten niet af te wente-
len op onze inwoners en onderne-
mers”, aldus wethouder Financiën, 
Pieter Palm. 

Tekort groeit
Voor de rioolheffing en de reini-
gingrechten/afvalstoffenheffing blij-
ven in 2011 nog de regelingen van 
kracht van de voormalige gemeen-
ten Abcoude en De Ronde Venen. 
In 2012 komt er, net als bij de OZB, 
één regeling voor de rioolheffing en 
de reinigingrechten/afvalstoffen-
heffing, die geldt voor alle bewoners 
en ondernemers van de nieuwe ge-
meente.
Een doorkijk naar de komende jaren 
laat zien dat de structurele tekorten 
op de begroting toenemen tot 3,4 
miljoen in 2014. In het coalitieak-

koord ‘Kernachtig Verbinden’ is af-
gesproken al in 2012 een sluitende 
begroting te hebben. De coalitie is 
de volgende maatregelen overeen-
gekomen: een bezuiniging op de ei-
gen bedrijfsvoering van één miljoen 
euro, een bezuiniging op de door de 
gemeente verleende subsidies van 
vijf procent en het schrappen van 
het project cultuurhuis. Met deze 
maatregelen resteert nog een be-
zuinigingstaakstelling van twee mil-
joen euro per jaar. Wethouder Palm: 
“Het college wil deze bezuiniging in 
goed overleg met de raad, de orga-
nisatie en de samenleving invullen.” 
De programmabegroting 2011 
wordt donderdag 3 februari 2011, al 
dan niet gewijzigd, vastgesteld door 
de gemeenteraad van De Ronde 
Venen. De vergadering begint om 
19.30 uur.
De begroting 2011 ligt tot de be-
grotingsvergadering op donderdag 
3 februari 2011 ter inzage. De be-
groting 2011 kan worden ingezien 
in het gemeentehuis van De Ronde 
Venen aan de Croonstadtlaan 111 in 
Mijdrecht of in de openbare biblio-
theken.

Ontknoping van de 
bedrijfscompetitie nadert!
Mijdrecht - Op vrijdag 21 janua-
ri werd de vierde wedstrijddag van 
de bedrijfscompetitie gespeeld in 
tennishal De Ronde Venen. Tijdens 
deze wedstrijddag speelden de 
teams van Sigma Coatings en Wi-
chers Sport Consultancy & Events 
tegen elkaar. Een uur later ging de 
ontmoeting tussen Rabobank Rijn 
en Veenstromen en Van Walraven 
van start. Sigma Coatings - Wichers 
Sport Consultancy & Events. 
Op papier waren dit de nummer 4 
en nummer 1 die het tegen elkaar 
op moesten nemen. De vorige ont-
moeting tussen deze 2 teams ein-
digde in een gelijkspel waarbij bei-
de teams 2 wedstrijden wonnen. 
De 1e 2 wedstrijden gingen hele-
maal gelijk op waarbij Sigma Coa-
tings in beide partijen nog voor 
heeft gestaan. Na een spannende 
eindfase was het toch het team van 
Wichers Sport Consultancy & Events 

die aan het langste eind trok. Het 1e 
uur werd afgesloten met 7-5 en 9-6.
Ondanks deze deceptie voor het 
team van Sigma Coatings gingen ze 
vol goede moed van start in het 2e 
uur spelen waarbij van tegenstan-
ders gewisseld werd. Al snel bleek 
dat het team van Sigma Coatings 
te veel energie was kwijtgeraakt in 
het vorige uur. Het werd 13-3 en 13-
7 waardoor Wichers Sport Consul-
tancy & Events zijn 1e plaats op de 
ranglijst met 4 gewonnen wedstrij-
den verstevigde. 

Ranglijst
Rabobank nummer 2 op de rang-
lijst moest het opnemen tegen de 
nummer 3: Van Walraven. Beide 
teams zitten nog volop in de strijd 
om de bedrijfscompetitie te win-
nen. Er stond dus vandaag voor bei-
de teams veel op het spel. Eerder dit 
seizoen bleef de ontmoetingen tus-

sen beide teams in evenwicht.
Na een uur spelen kwam het team 
van de Rabobank met twee over-
tuigend gewonnen partijen van de 
baan. Het 2e uur ging het team van 
Van Walraven een stuk beter van 
start. In de beide wedstrijden na-
men ze een voorsprong van 4-0 
. Ondanks deze sterke start wer-
den beiden wedstrijden alsnog ge-
wonnen door de Rabobank. 1 van 
de 2 wedstrijden werd met 9-8 ge-
wonnen waardoor het team van Van 
Walraven alsnog een punt over-
houdt aan de ontmoeting met de 
Rabobank.
De volgende speeldag staat ge-
pland op 18 februari waarbij Van 
Walraven het opneemt tegen Wi-
chers Sport Consultancy & Events 
en het team van Sigma Coating aan 
de bak moeten tegen de Rabobank.
Dit zullen wederom spannende ont-
moetingen gaan worden.

Argon ontheft Ferry Mulder van 
bestuursfunctie normen en waarden
Mijdrecht – Vorige week berichtten 
wij u over onaanvaardbare twitters  
van (inmiddels ex)-politiek verslag-
gever van radio Midpoint FM Ferry 
Mulder. Die hem zijn baan bij dit ra-
dio station kostten. Tevens bericht-
ten wij u toen dat dezelfde meneer 
Mulder zitting had in de commissie 
van normen en waarden van sport 
vereniging Argon.
Drie dagen na het verschijnen van 
onze krant stond op de site van s.v. 

Argon het volgende te lezen: “Vo-
rige week is er commotie ontstaan 
door een twitterbericht, waarin een 
verbinding werd gemaakt tussen 
de brand in Moerdijk en het over-
lijden van de oud-Feijenoordspeler 
Coen Moulijn. Het bestuur van Ar-
gon heeft besloten dat deze uitlatin-
gen, gedaan door Ferry Mulder, niet 
verenigbaar zijn met een functie in 
de commissie normen en waarden 
van Argon.

Het bestuur heeft, direct nadat het 
kennisnam van deze uitlatingen, be-
sloten Ferry Mulder uit zijn functie 
binnen de commissie te ontheffen. 
Zoals eerder uitgedragen hechten 
we bij Argon sterk aan normen en 
waarden.

Getracht zal worden om zo snel als 
mogelijk een vervanger te vinden, 
die de opengevallen plaats binnen 
de commissie zal kunnen innemen.”

Beste zelfstandige ondernemer in foodretail

AH Jos van den Berg 
winnaar van Noord-Holland
Uithoorn – Tijdens de nieuwjaars-
manifestatie van het vakcentrum 
ZO2Z ( het Vakcentrum is een bran-
cheorganisatie van de zelfstandige 
levensmiddelendetaillist die de be-
langen behartigd van de 2200 bij 
hen aangesloten winkels van zelf-
standige ondernemers) werden de 
12 provinciewinnaars bekend ge-
maakt van de ZOZ Award. Deze 
winnaars zijn stuk voor stuk on-
dernemers die als voorbeeld gel-
den voor de supermarktbranche in 
Nederland. Zij zijn succesvol in hun 
marktgebied en onderscheiden 
zich door een duidelijke visie op de 
toekomst,  trendsettendheid en hun 
aandacht voor klanten en perso-
neel. Niet moeilijk te raden dat voor 

de provincie Noord Holland de win-
naar is geworden Jos van den Berg 
van Albret Heijn Jos van den Berg.
Deze man heeft de laatste twee jaar 
Uithoorn weer terug op de kaart 
gezet. Weet met zijn onvermoeibare 
werklust en iddeeen klant en per-
soneel met zich mee te krijgen en 
verzint de ene opvallende aktie na 
de anderen te produceren, waar de 
klant beter van wordt en zijn perso-
neel nog meer schik krijgen in hun 
werk.

Spannend
De strijd om deze Award begon vo-
rig jaar zomer toen een bijzonder 
groot aantal deelnemers zich hier-
voor inschreef. Twee onderzoekbu-

reaus hebben alle deelnemers be-
oordeeld op de dimensies, klant-
vriendelijkheid, medewerkers en 
op sociaal-maatschappelijke be-
trokkenheid. Jos van den Berg is nu 
eerste van de provincie Noord Hol-
land, maar daar blijft het niet bij. Nu 
gaat hij verder voor de landelijke ti-
tel. Op 17 mei, tijdens de Dag van 
het Vakcentrum wordt deze win-
naar gepresenteerd. We blijven u 
op de hoogte houden.

Zaterdag
Deze week is het echter volop feest 
van AH van den Berg in winkelcen-
trum Amstelplein. Zie hiervoor de 
pagina grote advertenties elders in 
deze krant.

Bridgeclub ABC
Uithoorn - Donderdag 20 januari 
was de vierde ronde van de tweede 
cyclus bij bridgeclub ABC.
Helaas heeft de wedstrijdleiding 
zich nog niet uitgesproken over het 
voor sommige paren toch knellen-
de dilemma van het uitlopen van de 
competitie en de aankomende va-
kanties. Waarschijnlijk wacht men 
tot het bestuur voltallig aanwezig is 
om de definitieve en zwaarwegende 
beslissing te nemen 
Er werd aan 15 tafels gebridged, he-
laas was er een stilstaande ronde in 
de B-lijn.
In de A-lijn was de eerste plaats 
voor Addie de Zwart en Jeannet 
met 62,86%, het paar klaagde dat 
zij zo slecht gespeeld hadden, wat 
moet het dan wel niet worden als 
zij een keer goed spelen? Tweede 
waren het paar Siep Ligtenberg en 
Piet Prins met 60,48%, hierover valt 
niets te zeggen, behalve dat Siep er 
weer beeldschoon uitzag, wat waar-
schijnlijk de tegenspelers toch beïn-
vloed heeft.

Derde werd het echtpaar Lilly en 
Arnold van Dijk met 57,41%, klasse 
verloochent zich niet. 
In de B-lijn werd het echtpaar Co-
by en Joop Buskermolen eerst met 
62,92%, er is hier vorige week nog 
voor gewaarschuwd, het coming-up 
paar, wat natuurlijk ook hielp was 
het feit dat Coby haar verjaardag 
vierde en voor iedereen een lekkere 
versnapering bij de koffie had mee-
gebracht.
Dit is volgens schrijver van dit ver-
slag een poging tot omkoping wat 
de wedstrijdleiding zomaar aan zich 
voorbij liet gaan. Gelukkig is men 
bezig de wedstrijdleiding te verster-
ken want dit zijn zaken die niet zo-
maar kunnen, hier dient hard tegen 
opgetreden te worden.

Score
Tweede werd het paar Leny van 
Noort en Jan Visser met 58,50%, 
voorwaar een voortreffelijke presta-
tie gezien wat Jan de laatste weken 
heeft doorgemaakt.

Derde werd het paar Corry H Snel 
en Netty Walpot met 57,50%.
In de competitiestand begint in de 
A-lijn zich al een duidelijke afschei-
ding waar te nemen.
Siep Ligtenberg en Piet Prins met 
een gemiddelde score van 58,48 
% en het paar Addie de Zwart en 
Jeannet Vermey met 58,40% nemen 
duidelijk afstand.
Derde is het echtpaar Ria en Joop 
Smit met 56,42%.
In de B-lijn begint de competitie-
stand al enige aftekening waar te 
nemen.
Eerste is nog steeds het paar Cor-
ry Olijhoek en Nelly de Ruiter met 
59,08%, maar het echtpaar Coby 
en Joop Buskermolen met een ge-
middelde score van 58,24% komt 
er aan, terwijl ook het paar Corry H 
Snel en Netty Walpot nog niet kans-
loos is. 

Volgende week speelt bridgeclub 
ABC de vijfde ronde uit de tweede 
Cyclus.
Men moet maar denken nieuwe 
ronde nieuwe kansen, als het maar 
gezellig is.

Hoge scores bij top drie BVU
Uithoorn - Op maandag 17 januari 
speelde Bridgevereniging Uithoorn 
(BVU) alweer de laatste ronde in de 
3e parencompetitie.

De spanning aan top was te snijden, 
maar ook onderin werd nog even de 
uiterste best gedaan om maar net 
niet te degraderen.

Uitslagen
A-lijn: 
1. Anke Reems &
     Tineke van der Sluijs 61,46%
2. Stenny &
     Herman Limburg 60,42%
3. Gertrude Doodkorte &
     Trudy van den Assem 55,00%
4. An & Bert Pronk 54,51%
5. Thea Stahl & 
     Thea Kruyk 53,33%

In de eindstand zijn An & Bert Pronk 
1e geworden met een gemiddelde 

van 55,98%, gevolgd door Hans Wa-
genvoort & Nico van der Meer met 
55,24% en Anke Reems & Tineke 
van der Sluijs als 3e met 54,17%.

B-lijn: 
1. Hetty Houtman &
      Jos van Leeuwen 62,50%
2. Huib van Geffen &
      Lambert Koeter 57,99%
3. Greetje van den Bovenkamp &
     Ria Wezenberg 57,64%
4. Hennie Goedemoed &
     Sierk Goedemoed 55,90%
5. Ada Keur &
     Marion Wiebes 55,21%

Niet geheel onterecht zijn Ada & 
Marion als 1e geëindigd in de B-
lijn met gemiddeld 56,83%; samen 
met Loes Kroon & Theo Vermeij 
(55,02%), Marijke & Ger van Praag 
(54,88%) en Huib van Geffen & 
Lambert Koeter (53,88%) spelen zij 

de volgende competitie in de A-lijn.
De BVU speelt op maandagavond 
van 19.45 tot 23.00 uur in de grote 
zaal bij de bar in sporthal de Scheg 
in Uithoorn.

Omdat er gewerkt wordt met Brid-
geMate is de uitslag bekend wan-
neer het laatste spel is ingevoerd.

Gedurende de maand september 
kunt u vrijblijvend een paar keer 
meespelen.
Komend seizoen heeft BVU tevens 
een leuke actie om het extra aan-
trekkelijk te maken lid te worden: 
er wordt voor het 1e jaar contributie 
een lidmaatschap afgegeven voor 2 
jaar (het 2e jaar is dus gratis) of: 2 
halen = 1 betalen! 

Wilt u weten of de BVU iets voor u 
is, neemt u dan contact op met haar 
secretaris Marineke Lang, zij helpt 
u graag verder. Zij is na 18.00 uur 
bereikbaar onder telefoonnummer 
569432 of via e-mail bvu@telfort.nl.

Weinig uitschieters bij B.V.K.
De Kwakel - Na afloop van de 1e 
speelavond van de 3e cyclus van 
de parencompetitie bleken er wei-
nig uitschieters in de scores waar 
te nemen.
De hoogste score van de avond was 
61,23% en de laagste 39,24%.  Het 
treurige was alleen, dat die laagste 
score werd genoteerd door schrij-
ver dezes met gelegenheidspartner 
Joop de Jong. Dat is wel eens beter 
gegaan met die 2. Volgende week 
beter dus.

Zij leverden die ‘prestatie’ in de A 
lijn, waar we helemaal aan de an-
dere kant van de scoretabel de ver-
trouwde namen Wim en Rita Ritzen 
tegenkomen, die dus 1e werden met 
57,29%.

Daarmee sloegen zij wel een aar-
dig gat met de vermeende concur-
renten voor de topposities aan het 
eind van deze cyclus van 6 avonden.

Een sterk optreden was er ook van 
Eefke Backers en Marianne Kamp, 
die de 2e plaats opeisten met 
54,86%. Elly van Nieuwkoop had in 
de persoon van Jetty Weening een 
prima invalster voor manlief Jaap 
aangetrokken, want zij eindigden 
als 3e met 53,47%

In de B lijn was de hoogste eer weg-
gelegd voor Jose Moller en Yvonne 
Koestal, die met 60,12% een stevige 
basis legden voor een terugkeer in 
de A lijn. Zij werden op de voet ge-
volgd door Roel Knaap en Greet de 
Jong, die 59,82% achter hun naam 
zagen staan.
Op een gedeelde 3e en 4e plaats 
met 55,36% vinden we het paar Tru-
dy Fernhout-Thecla Borggreven en 
(echt)paar Wim en Loes Schijf.

Loes en Frayo konden niet tegen 
al dit geweld op, maar zij scoorden 
toch nog bijna 40%. Zij kunnen dus 

volgende week alleen maar stijgen 
op de ranglijst en dat is een prettig 
vooruitzicht.

In de C lijn de topscore van de 
avond. De al gememoreerde 61,23% 
werd hier bijeengekaart door Addie 
de Zwart en Hetty Kesting.

Riet en Wim Beijer lieten zien dat 
met hen ernstig rekening moet wor-
den gehouden, want met 58,61% 
doe je goed mee.

Ria Broers en Tiny Mann slijpen na-
tuurlijk ook de messen om zo snel 
mogelijk terug te keren naar het ni-
vo waar zij normaliter aangetroffen 
worden. Hun 3e plaats met 57,19% 
is een goede aanzet daartoe.

Jeanette Das en Riet Koot sloten de 
rij, maar wel met een score van bijna 
41%, dus dat biedt zeker nog per-
spectief.

Volgende week de 2e speelavond, 
nieuwe ronde nieuwe kansen dus.



Uithoorn – Donderdag jl. kon de raad, de aanwezige 
pers en de aanwezige belangstellenden kennisne-
men van een diapresentatie over de eerste ideeën 
van het bouwplan De Oker in bestemmingsplan De 
Kwakel Zuid. Niets staat nog voor 100% vast, maar het 
zijn de eerste ideeën, die nog met bewoners en raad 
uitgebreid besproken moeten gaan worden. Bij deze 
presentatie liet het college prachtige (voorlopige) te-
keningen en impressies zien, welke wij hierbij afdruk-
ken. Laat echter heel duidelijk zijn: niets, maar dan ook 
niets is zeker, alles is nog bespreekbaar. Het zou zo 
kunnen gaan worden.

Woningbouw
De Kwakel Zuid/ De Oker in De Kwakel. Deze woning-
bouwlocatie met 134 nieuwe koopwoningen is van 
belang voor De Kwakel omdat het de laatste grote 
uitbreidingslocatie is. Op de luchtfoto ziet u het plan-
gebied van De Kwakel Zuid aangegeven. Ten noord-
westen ligt de nieuwe wijk De Kwakel achter de Kerk. 
Oorspronkelijk zouden beide locaties tegelijk ontwik-
keld worden. In 1995 zijn voor beide locaties afspra-
ken gemaakt, het toenmalige plangebied De Kwakel 
Noord noord oost. Door een planologische discussie 
met de Rijksdienst is de ontwikkeling van De Kwakel 
Zuid jaren vertraagd. In 2007 is De Kwakel achter de 
Kerk gerealiseerd. Een jaar later kon De Kwakel Zuid 
weer van start. Vorig jaar heeft de gemeente weder-
om de bestemmingsplanprocedure opgestart. Deze 
zal volgens planning begin april 2011 door u kunnen 
worden vastgesteld. Het project wordt in 3 fasen uit-
gevoerd. Verkoop in voorjaar fase 1 Zomer fase 1 uit-
voering.

Verkavelingsplan
Het stedenbouwkundig plan heeft in 2008 een kwa-

liteitsslag gemaakt op het gebied van verkaveling, 
groen en parkeren. Door de gewijzigde woningmarkt 
is toen ook de woningdiff erentiatie aangepast. In 
plaats van veel woningen in het middensegment ko-
men er nu woningen voor starters en woningen voor 
het hogere segment geheel in lijn met de woonvisie. 
In april 2010 heeft u dit verkavelingsplan vastgesteld. 
Er komen 2 aansluitingen op de Boterdijk waarmee de 
wijk via een interne ringweg wordt ontsloten. Aan de 
ringweg liggen de parkeerplaatsen. Duurdere wonin-
gen aan de rand. De 134 woningen zijn onder te delen 
in 3 categorieën. Circa 40 woningen zijn bereikbaar 
voor starterleningen. De bouw is  geïnspireerd op de 
jaren 30 bouwstijl. Het ontwerp bestemmingsplan ligt 
nu ter inzage tot en met 27 januari 2011.

Bouwverkeer
Op de informatieavond van 30 november 2010 heb-
ben wij de bewoners geïnformeerd over de mogelijke 
route voor het bouwverkeer van het project. Hier is de 
route vanuit de Watsonweg aangewezen als een route 
die het minste overlast geeft aan verkeer en bewoners. 
Ook op deze avond hebben bewoners hun zorgen ge-
uit over de te verwachten overlast van het bouwver-
keer. 
De gemeente heeft mede naar aanleiding van alle re-
acties een route onderzocht welke de overlast verder 
kan beperken. Samen met verkeersmaatregelen moet 
dit leiden tot een acceptabele bouwroute. De bewo-
ners worden binnenkort door de gemeente ingelicht 
over deze plannen.

Hoop
Wethouder Jeroen Verheijen  hoopte dat het niet al te 
lang meer zou duren voor de eerste paal de grond in 
zou worden geslagen. Hopelijk nog dit jaar.

Deze week wordt dit plan met bewoners doorgesproken 

Bouwplan De Oker in De Kwakel begint vorm te krijgen

De Kwakel Zuid plan De Oker in vogelvlucht

Hierbij een impressie van  de 2 onder 1 kapwoningen 
aan de zuidwestrand van het project.

Het voorlopige verkavelingsplan van De Kwakel Zuid.

Hierbij het plaatje voor de mogelijke bouwroute. Deze gaat 
ook binnenkort ter inzage voor de vergunningsprocedure.
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REACTIE  VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers 
van haar krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen 
standpunt in. Wij vinden dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige 
onderwerpen die zich in het openbaar afspelen en zeker die zaken die tij-
dens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews worden 
gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n 
bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daar-
van kennis te kunnen nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de 
afzender wil dat haar of zijn mening bekend wordt gemaakt in haar of zijn 
omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de inhoud. Plaatsing door 
ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.

‘Mam, vandaag moeten we 
geld meenemen voor de 

breakdanceles’

Uithoorn - De hele week werd er bij ons al over 
gesproken: “De stoere gym/breakdanceles” en 
dan ook nog voor het goede doel. Mijn beide kin-
deren kregen geld voor de les mee, en zelf gaven 
ze ook nog wat uit hun eigen spaarpot.
Het grappige was, dat ik de jongens Tizon en Cha-
ma, op de vakantiebeurs een demonstratie zag 
geven: ‘dus dat waren ze’.
Dinsdag was Breakdancedag en alle gymlessen 
werden vervangen door deze superbreakdan-
sers: Chama en Tizon. De mannen waren voor 
een week over uit Guatemala om een financiële 
missie te behalen: zoveel mogelijk geld inzamelen 
voor hun goede doel! Door o.a. dansworkshops op 
scholen te geven. 
Chama en Tizon waren straatkinderen en zijn door 
stichting `Amigos de Trasciende` opgebloeid tot 
twee zelfverzekerde artistieke jongens. Zij hel-
pen, samen met andere vele vrijwilligers, andere 
straatjongeren ook te stimuleren om te gaan dan-
sen. Door dans en muziek vergeten ze o.a. het ge-
weld, de corruptie, de armoede en het huiselijk 
geweld waar vele straatkinderen in Guatemala/
stad mee te maken hebben.

Overblijfmoeder
Als overblijfmoeder van groep 5c-b hoorde ik van 
de kinderen fantastische verhalen over de work-
shop die middag. Ik was nieuwsgierig en liet ze 
hun nieuwe kunsten demonstreren in de klas. 
‘Wauw’ dacht ik, ‘in zo´n korte tijd de kinderen zo 
enthousiast krijgen door dansen”.
Na het overblijven glipte ik even mee met groep 4 
de grote gymzaal in voor de volgende workshop. 
Ik was zo nieuwsgierig! Daar stonden de twee he-
ren, Chama en Tizon, samen met hun tolk Sabi-
ne. Sabine, oud leerling van De Kwikstaart, en 
nu werkzaam bij o.a. twee sportscholen en actief 
in dit project, vertaalde voor de kinderen wat ze 
moesten doen. 

Prachtig
Wat prachtig om te zien. Eerst stonden alle kin-
deren wat onwennig met elkaar wat pasjes na te 
doen. Maar langzaamaan kwamen de kinderen 
los en kregen de smaak te pakken. Zelfs kinderen 
die normaal rustig en kalm zijn, lieten de prachtig-
ste bewegingen zien. Muziek is magie, dansen is 
magie en tegelijk ook beide therapie…
Met dit op mijn netvlies en de prachtige gedach-
te achter dit hele project, fietste ik met mijn twee 
kinderen naar huis. `Mam, ik sta samen met een 
van die coole dansers op de foto!’ Ze voelden zich 
echt beroemd, zei mijn zoon.
Mijn kinderen lieten thuis hun kunstjes zien... het 
was overgekomen. Dan ben je blij dat het wiegje  
van jouw kinderen hier heeft mogen staan, hier in 
Nederland, en dan weet je diep van binnen dat we 
nog heel veel kinderen moeten en kunnen helpen 
voor dat kleine beetje geluk.
Chama, Tizon en Sabine en Trasciende, heel erg 
bedankt en heel veel succes. De kids hebben ge-
noten!

Patricia Fluks

Concert van twaalf jonge 
talenten in de Thamerkerk 
Uithoorn - In de sfeervolle Thamer-
kerk waren op vrijdagavond 21 ja-
nuari twaalf jonge talenten van Kun-
stencentrum De Hint te horen en te 
zien. Op viool, gitaar, harp, fluit en 
blokfluit werden verschillende stuk-

ken ten gehore gebracht door leer-
lingen in leeftijd van vijf tot achttien 
jaar. Ook werd een balletsolo ge-
danst door Laura van Heeswijk. De 
muzikanten waren: Safae Benas-
kar–viool, Luca de Sterke-zang/gi-

taar, Mathijs Crone en Pieter Kra-
nenborg–gitaar, Mieke van der 
Schaaf, Naomi Raijmakers–dwars-
fluit, Guus Samsom–piano, Hanna 
Lammertse harp, Christiaan Berg–
viool, Robin Schelstraete–viool, Wi-
nette Koning–blokfluit, Hester van 
Selm–panfluit. 
Kunstencentrum De Hint organi-
seert enkele concerten per jaar in 
de hele regio (Aalsmeer, Uithoorn, 
De Ronde Venen).

Het geeft leerlingen een doel om 
voor te repeteren, zij kunnen po-
diumervaring opdoen en leren sa-
menspelen. Het is de bedoeling  de-
ze ‘bijzondere avonden’ twee keer 
per jaar te organiseren.

Feestelijke opening van 
bibliotheek De Regenboog
Uithoorn - Iets meer dan een jaar 
geleden hebben alle leerlingen van 
De Regenboog enorm hun best ge-
daan om zoveel mogelijk rondjes 
om het schoolplein te rennen. Met 
deze sponsorloop werd een bedrag 
van bijna 4800 euro bij elkaar ge-
rend. Een gigantisch bedrag met 
als bestemming nieuwe leesboeken 
voor de school. 
De Regenboog besloot om de nieu-
we boeken op een centrale plek in 
de school te verzamelen: de school-
bibliotheek. Na een jaar van hard 
werken met heel veel hulp van ou-
ders en opa’s en oma’s zijn alle ou-
de boeken gesorteerd en weer net-
jes opgeknapt. De nieuwe boeken 
zijn een aanvulling en zorgen dat 
de schoolbibliotheek weer helemaal 
van deze tijd is. Een gezellig inge-
richt lokaal met goed gevulde boe-
kenkasten maken van deze bieb een 
schoolbibliotheek waar De Regen-
boog trots op is en waar alle leerlin-
gen dankbaar gebruik van maken.
Een hele goede reden om een feest-
je te vieren en de schoolbibliotheek 
officieel te openen. De Nationa-
le Voorleesdagen waren daar een 
prachtig moment voor. Om het feest 
compleet te maken werden Vivian 
den Hollander (auteur) en Juliette 
de Wit (illustrator) uitgenodigd om 
de openingshandeling te verrichten. 
Donderdag 20 januari 2011 was het 
dan zover.

Waar is de K
Elke groep had een letter versierd 
en één voor één kwam een leer-

ling uit de groep naar voren om de 
letter te presenteren. De tekst die 
werd gevormd was: de schoolbiblio-
thee.. De laatste letter, de k, ontbrak 
maar die werd door Vivian den Hol-
lander en Juliette de Wit naar voren 
gebracht. Daarmee was het naam-
bord compleet en de bibliotheek of-
ficieel geopend. Donderdagmiddag 
kregen de groepen 3, 4, 5 en 6 een 
voorstelling van Vivian den Hollan-
der en Juliette de Wit over Spekkie 
en Sproet. Een serie waar zij samen 
aan werken. Vivian vertelde, Juliette 
tekende en samen zongen ze.
Vrijdagochtend kregen de kleuter-
groepen een voorstelling van Vivi-
an den Hollander. Wie rijmt er mee?, 
over de kleuterklas van Jimmy en 
Lisa. Voor de groepen 7 en 8 stond 

een workshop striptekenen op het 
programma. Naar aanleiding van 
haar boek Nerd Alert! gaf Juliette de 
Wit de leerlingen tips en adviezen 
om een strip te tekenen bij een ver-
haal dat zij zelf hadden geschreven.
Na elke voorstelling konden de leer-
lingen hun eigen boeken laten sig-
neren en daar werd ook dankbaar 
gebruik van gemaakt. Het waren 
zeer geslaagde voorstellingen. De 
kinderen en leerkrachten hebben 
enorm genoten en het was dan ook 
de bekroning op een periode van 
hard werken.
Een evenement om nog lang met 
veel plezier aan terug te denken 
en een schoolbibliotheek waar alle 
leerlingen met veel plezier naar toe 
gaan.

Verkeershinder door wegaf-
sluitingen rond Zijdelwaard
Uithoorn - Vanaf maandag 31 janu-
ari t/m vrijdag 25 februari 2011 zal 
het gedeelte van de Wiegerbruin-
laan ter hoogte van de bibliotheek 
(Alfons Ariënslaan) richting de krui-
sing met de Zijdelweg voor het ge-
motoriseerde verkeer worden afge-
sloten. Dat wordt omgeleid via de 
Achterberglaan en de Arthur van 
Schendellaan. Fietsers worden om-
geleid via de Hugo de Grootlaan en 
de Wiegerbruinlaan – waar zij wel 
kunnen rijden - tot aan de Zijdel-
weg. Verder wordt ook de kruising 
van In het Rond met de Zijdelweg 
en de Arthur van Schendellaan af-
gesloten voor het verkeer. Let op: 
fietsverkeer over de kruisingen blijft 
echter mogelijk! De afsluitingen zijn 
nodig voor de uitvoering van de re-
constructie in de aansluiting op de 
Zijdelweg en de rioleringswerk-
zaamheden op de Wiegerbruinlaan. 
Er worden omleidingroutes voor het 
verkeer ingesteld. Die worden met 
verkeersborden aangegeven.
Zijdelwaard blijft echter bereikbaar 
voor hulpdiensten en andere (ge-
meentelijke) dienstverleners. De-
ze diensten zijn op de hoogte ge-
steld van de geplande werkzaam-
heden en maatregelen. Overigens is 
de planning onder voorbehoud: ex-
treme weersomstandigheden kun-
nen de uitvoering vertragen. Door 
de afsluiting van een stuk Wieger-
bruinlaan is het winkelcentrum Zij-
delwaard slechts bereikbaar via de 
omleidingsroute Achterberglaan, 
Arthur van Schendellaan en Heijer-
manslaan v.v.

Openbaar vervoer
De verkeersmaatregelen hebben 

ook gevolgen voor de routes van 
de bussen van Connexxion. In over-
leg met deze vervoersorganisa-
tie zijn de volgende afspraken ge-
maakt voor de periode van 31 ja-
nuari t/m 25 februari: De buslijnen 
146 en 170 gaan vanaf het busstati-
on via de Alfons Ariënslaan rechtsaf 
bij De Burgtkerk en vervolgen hun 
weg via de Potgieterlaan en de Gui-
do Gezellelaan, Achterberglaan e.v.. 
De haltenummers 15, 17 en 18 op 
de Wiegerbruinlaan en de Alfons 
Ariënslaan komen daardoor tijdelijk 
te vervallen.
De buslijnen 142 en 242 rijden in 
deze periode niet via ‘In het Rond’. 
Ter vervanging hiervan zet de ge-
meente een pendellijn in met een 
taxibus. Daarmee reizen de passa-
giers van de haltes 4, 5 en 6 naar 
halte 2. Van daaruit kunnen zij over-

stappen op bus 142 of bus 242 bij 
halte 1 langs de Zijdelweg. Op bij-
gaand kaartje staan deze voorlopi-
ge busroutes en haltes aangegeven.

De gemeente verwacht dat in het 
komend half jaar nog meer (ver-
keers)maatregelen nodig zullen zijn 
in deze omgeving. Direct omwo-
nenden worden met brieven op de 
hoogte gehouden. Geïnteresseer-
den kunnen actuele informatie vin-
den op de gemeentelijke website en 
die van de provincie www.nhbereik-
baar.nl/
Wie meer wil weten of (dringende) 
vragen heeft kan contact opnemen 
met de gemeentelijke projectleider, 
de heer Jack de Jong. Dit kan tele-
fonisch via (0297) 51 31 11 of per e-
mail via  gemeentepost@uithoorn.
nl.

Groot
feest

in The Mix
Uithoorn - Hiernaast een foto van 
de Harder Than Heavy avond van 
zaterdag jl.

Op de foto een echte ‘headbanger” 
(Foto: Hanneke Red).

Deze bandavond was de eerste zo-
genaamde Harder Than Heavy-ban-
davond welke werd georganiseerd 
door een stageloper van The Mix in 
samenwerking met de ‘hangrock-
vrijwilligers.
De avond was kortweg hard en 
goed! Het lijkt erop dat de animo 
voor rockmuziek gestaag toeneemt 
onder de jeugd  in de regio Uit-
hoorn!



Amstelhoek - Zowel volgende 
week vrijdag 4 februari als vrijdag 
4 maart organiseert de Buurtver-
eniging Amstelhoek haar jaarlijkse 
viertallentoernooi. Het opgeven ge-
schiedt per vier kaarters, maar het 
spelen gaat individueel. Kunt u geen 
team vullen, dan is het mogelijk dat 
de organisatie zorgt voor de com-
pletering van het team. Naast de 
teamprijs speelt iedere deelnemer in 
de hoop ook individueel in de prij-
zen te vallen. Voor de beste kaarters 
zijn er mooie prijzen te winnen. Er 

worden drie rondes gespeeld, met 
in de pauze verkoop van loten voor 
de loterij.  Deelnamekosten bedra-
gen per team e 10,-. 
Om de organisatie soepel te kun-
nen laten verlopen en omdat de zaal 
op ’n bepaald moment echt VOL zit, 
dient u zich VÓÓRAF aan te mel-
den bij mevrouw Felix (tel: 0297- 
568802). Dit geldt natuurlijk ook in-
dien u zich als éénling aanmeldt.
Wie weet tot ziens in verenigings-
gebouw ‘Ons Streven’ Engellaan 3a 
Amstelhoek.
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Tien Engelse Mijl van Uithoorn
Regio - 19 januari 2011, Uithoorn. 
Op zondag 30 januari 2011 orga-
niseert de Atletiek Klub Uithoorn 
(AKU) de 27e editie van de 10 En-
gelse Mijl van Uithoorn, ofwel de 
Vakantiemakelaarloop. Aan het eve-
nement nemen jaarlijks circa 1.500 
nationale en internationale wed-
strijdlopers en recreanten deel. De 
Vakantiemakelaarloop is hiermee 
een van de grootste hardloopwed-
strijden in de regio.     
Voor de 27e editie worden weder-
om bekende namen in de nationa-
le en internationale loopsport aan 
de start verwacht. Zij strijden op het 
snelle parcours langs de Amstel om 
de beste tijd. Ook zullen zij een aan-
val doen op het parcoursrecord van 
48,13 minuten. Dit record staat nu 
nog op naam van de Zimbabwese 

Juwawo Wirimai. Recreanten kun-
nen deelnemen aan de 10 Engelse 
Mijl, 10 km of 5 km. Kinderen tot en 
met 11 jaar kunnen, eventueel sa-
men met hun ouders, hun krach-
ten meten in de speciale gezinsloop 
over een lengte van 1 km. 
Onder de deelnemers van de vakan-
tiemakelaarloop wordt een midweek 
in het Resort Arcen te Limburg ver-
loot.

De loop wordt gehouden op zon-
dag 30 januari 2011. De starttijden 
zijn: 11:00 uur start 10 Engelse Mijl, 
11:15 uur start 5 km, 1:20 uur start 
1 km gezinsloop. En 11:30 uur start 
10 km.
De eerste binnenkomer wordt ver-
wacht rond 10 E.M.: circa 11:45 uur, 
bij de Scheg in Uithoorn.

Opgeven voor viertal-
toernooien klaverjassen

Lucky Stable sponsort de 
Cliniclowns
De Ronde Venen - 1x per jaar or-
ganiseert Lucky Stable een spon-
sorspringwedstrijd voor een goed 
doel.
Zaterdag 22 januari hebben 65 rui-
ters zich ingezet voor het goede 
doel, de Cliniclowns!
Iedereen kon meedoen. De begin-
nende ruiters reden hun parcours 
vanaf 40 cm. Het was voor de jong-

ste onder hen een hele ervaring. 
Voor de ervaren ruiters stond er een 
hoger parcours klaar. Iedereen kon 
zo op z`n eigen niveau meesprin-
gen. Alle ruiters hadden een ge-
meenschappelijk doel: zoveel mo-
gelijk geld bij elkaar springen voor 
de cliniclowns. Dat was niet tegen 
dovemansoren. De inzet van alle 
ruiters zorgde voor een bedrag van 

Snerttoernooi TV Wilnis
Wilnis - Afgelopen zondag 23 janu-
ari 2011 was het weer tijd voor het 
snerttoernooi bij Tennisvereniging 
Wilnis. Het snerttoernooi vindt ie-
der jaar plaats in Wilnis, maar is een 
uitwisseling tussen de tennisvereni-
gingen Mijdrecht, Ronde Venen, Ka-
merik en Wilnis. 
De hele dag worden er wedstrijden 
gespeeld en tussendoor worden de 
deelnemers (en toeschouwers) ver-
wend met een lunch met onder an-
dere heerlijke snert! 
Het was even spannend of het toer-
nooi doorgang kon vinden door het 
wisselende weer, maar uiteindelijk 
heeft iedereen zijn of haar partij-
en kunnen spelen. Met hier en daar 

een spatje regen waren de vereni-
gingen met genoeg mensen geko-
men om de hele dag te kunnen ten-
nissen. Er werden partijen van drie 
kwartier gespeeld en de behaalde 
games werden opgeteld. Aan het 
eind van de dag werd bekend ge-
maakt dat de leden van Tennisver-
eniging de Ronde Vener hadden ge-
wonnen met 185 games! 2e was TV 
Mijdrecht, 3e TV Wilnis en als laatst, 
maar zeker niet als minst was TV 
Kamerik 4e geworden. Bij veel par-
tijen ging het erg gelijk op, maar uit-
eindelijk kan er maar een winnen. 
Al met al was het een gezellige dag 
en daarom zal het toernooi volgend 
jaar ook zeker niet ontbreken!

AKU atlete in vorm 
tijdens Nationale C-spelen
Regio - Lotte Lubbers heeft tijdens 
de Nationale C-spelen haar goede 
vorm weten vast te houden. Tijdens 
de Nederlandse kampioenschappen 
voor 14-15 jarigen kwam de Uit-
hoornse in actie bij het verspringen 
de 60 meter sprint.

Lotte stond in Apeldoorn vooraf aan 
de wedstrijd als 16e geplaatst bij het 
verspringen met een persoonlijk re-
cord van 4.31 meter. In haar eerste 
poging kwam Lotte iets te ver van de 
afzetbalk, maar kwam tot een goede 
poging, 4.21 meter. In haar tweede 
poging kwam Lotte tot een afstand 
van 4.16 meter. Met deze afstand 
was ze niet tevreden en besloot voor 
de laatste poging haar aanloop aan 
te passen om zo optimaal uit te kun-
nen komen op de balk. In de laat-
ste poging kwam Lotte goed uit en 
sprong naar een nieuw persoonlijk 
record van 4.34 meter. De atlete die 
net als haar trainingsgenoten on-
dersteund wordt door DUO-sports 
en Schiedon eindigde uiteindelijk 
op een 11e plaats. 

Vorige week kwam Lotte in Zoeter-
meer tot een nieuw persoonlijk re-
cord van 8.75 sec op de 60 meter. 
Record

In Apeldoorn was de AKU atlete ge-
brand op een tijd rond haar per-
soonlijk record. Lotte startte in de 
derde serie vanuit baan vijf. Na een 
moeizame start, kwam Lotte het 
laatste deel van haar race goed naar 
voren en eindigde in goede tijd van 
8.77 sec. Een tijd die maar 0.02 sec 
boven haar record ligt.
Die atlete die sinds dit seizoen haar 
krachttrainingen doet bij Plexus, kan 
terug kijken op een succesvolle dag. 
Lotte zal nu de focus gaan leggen 
op het outdoorseizoen.
Jip Mukanay stond zaterdag 15 ja-
nuari in Zoetermeer aan de start 
voor haar eerste hinkstap wedstrijd 
van het indoorseizoen. Jip, die ook 
dit jaar weer is uitgenodigd voor de 
regionale selectietrainingen richt 
zich de komende 2 weken op het 
hinkstapspringen als voorbereiding 
op het NK voor junioren.

e  3013,30! De hoofdsponsor van de 
dag was Joris Voorbij. Hij had maar 
liefst 325,- binnen gehaald.
Sharon Noordegraaf was degene 
met de meeste sponsors. Zij zorg-
de voor 29 sponsors.

Een geweldig mooi resultaat waar 
we met zijn allen trots op kunnen 
zijn.

In Zoetermeer kwam de Uithoornse 
tot een goede seizoensopening van 
10.51 meter.

Dit is maar 20 centimeter onder 
haar persoonlijk record. Jip kan te-
vreden terug kijken op haar eerste 
wedstrijd waar ze een goede basis 
heeft gelegd richting de Nederland-
se kampioenschappen.

Tweede Open ALS 
rummikub toernooi bij KDO
Regio - Vorig jaar is voor het eerst 
het grote ALS rummikub toernooi in 
De Kwakel georganiseerd. De op-
komst was groots, vele honderden 
mensen deden zelf mee of kwa-
men kijken. Het enthousiasme was 
overweldigend en de opbrengst van  
4228,80 was onverwachts super. 
Met als gevolg dat het organiserend 
comité dit jaar op herhaling gaat.

Het afgelopen jaar is de spierziekte 
ALS  meerdere malen onder de aan-
dacht geweest op tv. Spieren wor-
den stuk voor stuk uitgeschakeld 
met een dodelijke afloop als gevolg. 
Helaas zijn er nog onvoldoende fi-
nanciële middelen om onderzoek 
mogelijk te maken. Een vriend van 
de  organisatoren van het rummi-
kubtoernooi wordt al twee jaar ge-
confronteerd met deze ziekte. Daar-
om willen zij op deze manier een bij-
drage leveren aan zijn gevecht.
Evenals vorig jaar beloofd het weer 

een gezellig avond rummikub  te 
worden met tussen door een lote-
rij waarbij mooie prijzen dankzij de 
vele lokale sponsors te winnen zijn. 
De organisatoren hopen  het bedrag 
van vorig jaar te kunnen evenaren.
Deze rummikub avond zal plaats 
vinden op vrijdag 28 Januari 2011 
om 19:30 bij sv KDO aan de Vuur-
lijn in De Kwakel. Het inschrijfgeld 
bedraagt10 euro en komt in zijn ge-
heel te goede aan de ALS stichting. 
Uiteraard staat er een bakje koffie 
met wat lekkers voor de deelnemers 
klaar.

Mensen die niet in de gelegen-
heid zijn naar het open ALS rummi-
kub toernooi te komen maar de ac-
tie wel willen ondersteunen  kun-
nen hun donatie overmaken via op 
www.alsvrienden.nl  en komen ver-
volgens via de button nieuwe acties 
uit bij Het-open-ALS-rummikub-
toernooi-2011.

Strijdbaar Atlantis 2 pakt 
weer de overwinning
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag 
speelde het door Rabobank ge-
sponsorde Atlantis 2 in Nieuw-Ven-
nep tegen Kios 2. In de poule van 
Atlantis 2 is het erg spannend: tus-
sen de nummer twee en de hekken-
sluiter zit maar twee punten verschil.
Overwinning is dus belangrijk om 
niet in de degradatiezone te belan-
den. Na de overwinning van vorige 
week trad Atlantis 2 aan tegen Kios 
2, waar de thuiswedstrijd al van was 
gewonnen eerder dit seizoen.
Atlantis 2 begon in de gebruikelij-
ke opstellingen zonder de afwezige
Kristiaan Geerdinck en de gebles-
seerde Peter van der Wel. Jeroen 
Korver begon daarom in de basis. 
Vooraf was het belang van de wed-
strijd duidelijk bij de ploeg en At-
lantis begon geconcentreerd aan 
de wedstrijd. Het begin van de eer-
ste helft ontliepen de ploegen el-
kaar nauwelijks waardoor de sco-
re gelijk opliep. Daarna zette Atlan-
tis 2 een tandje bij in de aanval en 
liep daardoor uit naar een 7-4 rust-
stand in het voordeel van de ploeg 
uit Mijdrecht. 

Foutjes
Coach Petra Taal benadrukte in de 
rust dat Kios 2 zeker te verslaan 
was, maar de inzet moest wel om-
hoog en de foutjes in het spel om-
laag. In de tweede helft begon At-
lantis waarmee het geëindigd was 
in de eerste helft en dat was scoren. 

De ploeg liet de tweede helft zien 
dat ze met zijn allen voor de over-
winning wilde gaan. Dit zorgde er-
voor dat de druk hoog bleef op de 
aanval van Kios 2 waardoor zij moei-
lijk tot scoren kwamen.
Desondanks liep Kios 2 aan het eind 
van de tweede helft in op Atlantis 2 
doordat de aanvalmachine van de 
ploeg uit Mijdrecht haperde. Door 
de koelheid van Jacco van Koever-
den-Brouwer in het benutten van 
twee strafworpen, kwam de over-
winning echter niet meer in gevaar. 
Atlantis hield de aanvalslust van Ki-
os 2 af en scoorde zelf nog een keer 
waardoor een eindstand van 14-9 
op het scorebord stond.

De door Rabobank gesponsoorde 
Atlantis 2 heeft met zijn allen ge-
knokt voor de punten en een over-
winning verdiend afgedwongen. 
Door de overwinning stijgt Atlantis 
2 naar de derde plek, maar het gat 
met de laatste is nog steeds maar 
twee punten. Atlantis 2 moet dus 
nog punten gaan pakken. De ploeg 
zal daarom met zijn allen moeten 
gaan strijden en het aantal foutjes in 
hun spel omlaag moeten brengen. 
Komende zaterdag staat de derby 
tegen Vinken 2 op het programma 
in Mijdrecht. Atlantis 2 wil zich re-
vancheren op het eerder verlies dit 
seizoen tegen de Vinken. Dus kom 
de ploeg aanmoedigingen in de 
Phoenixhal om 15.15 uur.

De Vinken zet zegereeks 
voort
Vinkeveen - Ook de tweede wed-
strijd in 2011 heeft een positief re-
sultaat voor De Vinken. In Weesp 
won de koploper van poule 3G te-
gen hekkensluiter Argus met een 
comfortabele 8-23 eindstand. Door 
verlies van één van de concurren-
ten, DOS (Westbroek), stijgt de kans 
voor een Vinkeveens kampioen-
schap met de wedstrijd. 

Kroondynastie
Het door hevige griep geteister-
de vlaggenschip van coach Fred 
Straatman kende afgelopen za-
terdag de nodige aanpassingen. 
Charita Hazeleger en Peter Kooij-
man misten de start van deze wed-
strijd. In een enigszins ongebrui-
kelijke samenstelling begonnen 
in de aanval: Peter Koeleman, Kel-
vin Hoogeboom, gelegenheids-
aanvoerster Joyce Kroon en Maris-
ka Meulstee. Aan verdedigende zij-
de stonden: Rudy Oussoren, Rogier 
Schoenmaker, Helene Kroon en Me-
lanie Kroon. Aan de dameskant is 
vooral de naam Kroon weer veelvul-
dig aanwezig. 
Na een wat gelijkopgaand begin, 
was het toch wel snel duidelijk dat 
Argus in eigen huis niet lang stand 
kon houden tegen de Vinkeveners. 
Via een 1-4 voorsprong volgden 
scores van Helene, Mariska, Peter, 
Rudy en Melanie. Dit leidde tot een 
solide 3-9 voorsprong met rust.

Blessureleed
Door een enkelblessure bleef Peter 

Koeleman in de tweede helft achter 
in de blessureboeg. Voor hem in de 
plaats kwam de “Waver-speler” Ro-
nald Mul binnen de lijnen. Ook Me-
lanie Kroon moest gedwongen ach-
ter blijven op de reservebank, van-
wege een opspelende knie. Chari-
ta Hazeleger kwam voor haar in het 
veld. 
Veelvuldig was Argus de kluts kwijt 
en vooral de Fortisdames konden 
hun doorloopballen verzilveren. Ar-
gus deed nog enigszins iets terug 
door in de paalzone te scoren. 
Via een 5-12 tussenstand liep 
De Vinken tot leedwezen van het 
Weesper thuispubliek uit naar 8-17. 
Uitblinkende spelers waren Mariska 
Meulstee (scoorde tweemaal op rij 
een doorloopbal) en Rudy Oussoren 
(prikte via een strafworp zijn vijfde 
doelpunt in de mand). Joyce Kroon 
en Charita Hazeleger hadden ook 
hun aandeel in de score. De in de 
laatste fase van de wedstrijd aan-
tredende invalster Silvia van Dulken 
kon helaas haar kans op een score 
niet verzilveren, waardoor een 8-23 
eindstand resulteerde.

Streekderby
Volgende week 29 januari word in 
sporthal “De Phoenix” in Mijdrecht, 
de wedstrijd Atlantis – De Vinken 
gespeeld. De beide door oprichter 
Arnold Scholten opgerichte korfbal-
clubs strijden in de onvervalste Ron-
de Venenderby om twee wedstrijd-
punten. De aanvang van de wed-
strijd is om 16.35 uur.

Atlantis E1 wint ook de 
achtste wedstrijd!
Mijdrecht - Het door DHIM ge-
sponsorde Atlantis E1 is de zaal-
competitie goed begonnen en 
blijft maar winnen. De veldcom-
petitie werd op een knappe derde 
plaats afgesloten. Vooral het twee-
de deel van deze competitie begon 
het nieuw samengestelde team te 
draaien.
In de zaal is deze groei enorm door-
gezet waardoor  de E1 nu de eerste 
plaats inneemt. De eerste wedstrijd 
werd met 11-0 gewonnen: het be-
gin was daar.
Daarna waren de uitslagen 8-0, 5-1, 
8-1, 5-2, 5-5 en 9-2, waardoor ze 
met dertien punten de eerste plaats 
innemen met ook een heel mooi 
doelsaldo van 51 voor en slechts 11 
tegen.
Afgelopen zaterdag speelde de E1 
uit tegen Roda in Westzaan. Ro-
da was de eerste keer met 8-0 ver-
slagen, maar Atlantis moest wa-
ken voor onderschatting. De coa-
ches Wouter en Serge gaven in hun 
praatje vooraf aan dat deze wed-
strijd weer met 0-0 begint. De te-
genpartij was in de tussentijd ook 
flink gegroeid als de uitslagen be-
keken werden. De vaste opstelling 
was Marc, Sam, Iris en Jennifer in 
de aanval. In de verdediging ston-
den Jurjen, Robin, Ilona en Fay.

Slaperig
Atlantis begon wat slapjes aan de 
wedstrijd, maar toen ze eenmaal 
de pit hadden begon het te lopen. 
Via twee mooie afstandschoten en 
een doorloopbal uit de diepte - het 
mooiste doelpunt van de wedstrijd - 
werd het 3-0. Naast de mooie doel-
punten werd er ook zeer goed aan-
gegeven en afgevangen.
In de rust werden nog wat puntjes 
doorgesproken en er werd de twee-
de helft met hetzelfde enthousiasme 
gespeeld.

Wederom scoorde Atlantis E1 twee 
mooie afstandschoten en een door-
loopbal. Zo werd de tweede helft af-
gesloten met dezelfde score als de 
eerste helft, waardoor de einduit-
slag 6-0 werd in het voordeel van 
Atlantis. Hierdoor nemen ze nog 
steeds de eerste plaats in maar nu 
met acht gespeelde wedstrijden en 
vijftien punten. Voor de coaches is 
het een hele leuke groep waar nog 
heel veel groei in zit. De E1 wil heel 
graag verbeteren en alle spelers 
zuigen alles wat ze leren op als een 
spons.
Volgende week speelt Atlantis E1 
geen wedstrijd, maar gaan ze als 
team van de week het vlaggenschip 
aanmoedigen. Komt u ook kijken?

Haperende motor Atlantis 1
Mijdrecht - Na de overwinning vo-
rige week op koploper DKV stond 
deze week de eerste uitwedstrijd 
van 2011 op het programma. Het 
door Rabobank gesponsorde
Atlantis 1 moest het gaan opnemen 
tegen KIOS, dat op de ranglijst één 
plaats boven Atlantis stond. Het zou 
een lastige wedstrijd worden, maar 
na de goeie trainingen en de over-
winning vorige week had het team 
vertrouwen gekregen voor de rest 
van de competitie.
Begin van de wedstrijd verliep voor 
beide ploegen wat stroef. KIOS cre-
eerde veel kansen, maar wist de 
korf niet zo makkelijk te vinden. At-
lantis had vooral moeite om het ei-
gen spel te kunnen spelen tegen het 
goed verdedigende KIOS. Na een 
kwartier spelen stond er een 3-2 
stand op het scorebord in het voor-
deel van de thuisploeg. Het tweede 
deel van de eerste helft stopte de 
goed draaiende motor van Atlantis 
van vorige week volledig. Het was 
KIOS die de dienst uitmaakte op het 
speelveld en een paar minuten voor 

rust het verschil naar 6 punten wist 
te schieten. Atlantis wist vlak voor 
rust nog wat terug te doen, maar 
zou de tweede helft moeten pro-
beren een 9-4 achterstand goed te 
maken.

Energie
Na rust begon de Mijdrechtse ploeg 
met nieuwe energie en wist de ach-
terstand terug te brengen tot 3 pun-
ten. Doordrukken zat er op dat mo-
ment helaas niet in. Het goede spel 
zakte weer weg en de tegenstander 
wist hier goed gebruik van te maken 
om de wedstrijd opnieuw naar zich 
toe te trekken. Na de 11-8 kon At-
lantis tot 17-8 niks meer terug doen. 
Het slotakkoord van de wedstrijd 
was nog voor Atlantis dat uiteinde-
lijk met een vervelende 17-10 terug 
naar Mijdrecht moest.

Volgende week zal er beter spel 
neergezet moeten worden in de 
thuiswedstrijd tegen De Vinken die 
zal beginnen om 16:35 uur in de 
Phoenix.



pagina 24 Nieuwe Meerbode - 26 januari 2011

Argon toont geen enkele 
ambitie in Lienden
Mijdrecht - In de eerste competi-
tiewedstrijd van 2011 heeft Argon 
de drie punten moeten laten aan 
middenmotor FC Lienden. Na een 
zeer zwakke en ongeïnspireerde 
vertoning van Mijdrechtse kant ble-
ven de punten volkomen verdiend 
in de Betuwe. Aan niks aan het spel 
van de bezoekers was te zien dat er 
een tweede plaats in de Topklasse 
op het spel stond.
De wedstrijd in Lienden begon Ar-
gon bij lenteachtige tempraturen 
niet scherp. De thuisploeg nam di-
rect het initiatief en zette Argon 
vroeg onder druk. Hierdoor za-
gen de Argon verdedigers zich ge-
noodzaakt de lange bal te hanteren, 
waarna de luchtduels veelal wer-
den gewonnen door de boomlange 
verdedigers van Lienden. Het spel 
speelde zich hierdoor voorname-
lijk op de helft van Argon af en het 
was dan ook niet verwonderlijk dat 
de eerste mogelijkheden gecreëerd 
werden door de thuisploeg. 

Impulsen
In de vijfde minuut kreeg Lienden, 
dat het vooral moet hebben van im-
pulsen van de centraal op het mid-
denveld spelende John van Loen-
hout, een vrije schietkans op de 
rand van het zestienmeter gebied. 
De harde inzet werd echter geblokt 
door Jocelino de Sa. Een minuut la-
ter was FC Lienden weer gevaarlijk 
toen Van Loenhout vanaf de rech-
terkant een voorzet gaf en rechter-
vleugelverdediger Solomon Caulley 
over kopte. Argon werd echter niet 
wakker geschud door het gevaar 
voor het eigen doel en wist zich op 
geen enkele wijze te herpakken. De 
thuisploeg hield de regie in handen 
en de Argonauten wisten het ge-
brek aan voetballend vermogen niet 
te compenseren met arbeid en Ar-
gon wist geen enkele goedlopende 
aanval te produceren.
In de 13e minuut wist Lienden het 
overwicht bijna in score uit te druk-
ken toen een vrije trap vanaf de zij-
kant door Van Loenhout scherp 
werd ingedraaid en bijna Kevin Rijn-
vis verraste. De sluitpost wist het 
leer echter ternauwernood over de 
dwarsligger te werken. 

Openingstreffer
Na een klein half uur spelen was 
Lienden weer zeer dicht bij de ope-
ningstreffer toen een scherp inge-
draaide corner door andermaal Van 
Loenhout in een keer in het doel 
dreigde draaien maar Jocelino de 
Sa voor de tweede keer een sta-
in-de-weg was en de bal vanaf de 
doellijn wist te werken. 
Pas in de 40e minuut kwam Argon 
voor het eerst in de buurt van Lien-
den- keeper Armand van den Top 
toen een vrije trap van Aziz Oua-

ouirst richting het hoofd van Pa-
trick Lokken zeilde, maar de spits 
kon zijn hoofd net niet achter de bal 
krijgen. 
Vlak na deze korte opleving van Ar-
gon was Lienden alweer gevaarlijk 
toen Jeffrey Arends over de linker-
zijde drie man wist te passeren en 
hiermee voor zichzelf een kans cre-
eerde. In plaats van zelf een poging 
te wagen legde de rechtsbuiten de 
bal echter iets te collegiaal breed, 
de bal miste echter precisie waar-
door de kans verloren ging. 
Vlak hierna vergat scheidsrechter 
Hof Lienden een strafschop te ge-
ven toen een van de spelers wel 
heel opzichtig door een Argonaut 
aan het shirt werd getrokken. De 
leidsman besloot echter Argon een 
vrije trap toe te kennen. 
Bijna ging Argon tegen de verhou-
dingen in met een voorsprong de 
rust in toen Jasper de Haer een cor-
ner bij de tweede paal inknikte maar 
keeper Van den Top en de paal er-
voor zorgden dat de brilstand op het 
bord bleef staan. 

Omnekeer
De rust zorgde niet voor de voor Ar-
gon zo gewenste ommekeer in de 
wedstrijd. In plaats van een gemo-
tiveerd team bleef het team ongeïn-
spireerd spelen en was het wachten 
op de eerste goal van de thuisploeg. 
Deze kwam er uiteindelijk ook in 
67e minuut toen bij slecht uitverde-
digen de bal voor de voeten viel voor 
spits Gerrit Jan Bartels die de bal via 
een Argonaut met een vreemde ca-
rambole en de binnenkant van de 
paal wat gelukkig achter Kevin Rijn-
vis schoot: 1-0.
De achterstand was voor Argon wel 
het sein een stapje harder te gaan 
lopen en twee minuten na de te-
gentreffer was andermaal aanvoer-
der Jasper de Haer gevaarlijk in 
de lucht, maar zijn kopbal uit een 
corner van Anton den Haan mis-
te kracht.  Met het inbrengen van 
Brayton Biekman kwam er wat meer 
stootkracht in de ploeg bij Argon 
en de invaller zorgde duidelijk voor 
meer activiteit voorin bij Argon. 
Vlak voor tijd kreeg Biekman na zelf 
goed te hebben doorgezet nog een 
mogelijkheid, maar zijn inzet miste 
net de goede richting. 

Overwinning
De overwinning van FC Lienden op 
het eigen kunstgras was volkomen 
verdiend. Het is voor de toch weer 
in ruime getale meegereisde Argon-
supporters te hopen dat er volgen-
de week tegen VVSB uit een ander 
vaatje wordt getapt, er is immers 
ook nog wat recht te zetten tegen 
de club uit Noordwijkerhout waarte-
gen in de thuiswedstrijd een onno-
dige nederlaag werd geleden.

Mini’s volleybalvereniging 
Atalante scoren goed
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
waren er wederom vier miniteams 
van volleybalvereniging Atalante 
uit Vinkeveen vertegenwoordigd tij-
dens de vierde minidag van dit sei-
zoen. De teams gesponsord door 
Vinken Vastgoed lieten mooi volley-
bal zien en dat betaalde zich uit in 
een goede einduitslag.
’s Ochtends vroeg, om 09.00 uur, 
mochten de Mega Mini’s het spits 
afbijten. Ook al zagen de kids er 

nog een beetje slaperig uit, het vol-
leybal was direct van een goed ni-
veau. De eerste set werd gewonnen, 
maar helaas ging de tweede verlo-
ren. De tweede wedstrijd was kat in 
het bakkie en werd dan ook dik ge-
wonnen. Er werd al druk gerekend 
en een eerste plek zat er dik in. De 
laatste wedstrijd moest dan wel 
even gewonnen worden van de di-
recte concurrent. Het werd een heel 
spannende wedstrijd die beide sets 

in de laatste seconden beslist werd. 
Gelukkig in het voordeel van de Me-
ga Mini’s en daardoor promoveren 
zij het volgende toernooi naar de 
hoogste poule van niveau 3.

Toppers
Hierna was het de beurt aan de Uk-
ke toppers. Dit getalenteerde team 
bestaande uit alleen maar meisjes 
spelen al op een hoog niveau voor 
hun leeftijd en lengte. Helaas heeft 

dit tot gevolg dat zij vaak tegen veel 
grotere kinderen moeten spelen. 
Ook al had het team wat moeite met 
de harde services achter in het veld 
door de tegenstander, werd er toch 
knap een set gepakt van erg grote 
kinderen. Volgende keer pakken ze 
vast weer een paar setjes meer.
In de derde ronde kwamen twee 
teams van Atalante in actie.
De Ministars spelen ook op ni-
veau 4 en de vorige keer werden ze 
derde. Dit keer waren ze helemaal 
compleet en ging als een speer 
van start. De eerste wedstrijd werd 
knap gewonnen. De tweede wed-
strijd ging helaas verloren, maar dat 
bleek van de uiteindelijke nummer 1 
te zijn. Geen schande dus. De der-
de en laatste wedstrijd werd orde 
op zaken gesteld en werd er weer 
gewonnen. Hierdoor eindigde het 
team op een knappe tweede plaats.

Muppets
Last but not least was het de beurt 
aan de Muppets. Zij kwamen dit 
keer voor het eerst uit op een ho-
ger niveau; niveau 4 plus. Hiervoor 
wordt de basis van niveau 4 ge-
bruikt (in drieën spelen en de twee-
de bal vangen), maar er mag ook 
gesmasht en geblokkeerd worden. 
Hierop was de laatste weken hard 
getraind en dat goed terug te zien. 
Bijna elke bal werd geslagen en dit 
had zichtbaar resultaat. De eerste 
wedstrijd werd gelijk gespeeld, de 
tweede wedstrijd werd gewonnen 
en tot slot werd de derde wedstrijd 
ook weer gelijk gespeeld. Hiermee 
werd een zeer goede tweede plaats 
behaald en dat op een heel nieuw 
niveau. Chapeau!!
De kinderen hebben de komen-
de weken weer de tijd om goed te 
trainen en zich voor te bereiden op 
een volgend toernooi. De volgende 
minidag staat gepland op zaterdag 
12 februari a.s. in de Scheg te Uit-
hoorn. Lekker dichtbij, zodat er veel 
supporters mee kunnen gaan!

Meisjes van GVM’79 turnen 
hun eerste wedstrijd
Mijdrecht - Zaterdag 15 januari 
werd in de Utrechtse sporthal Gal-
genwaard de eerste turnwedstrijd 
van Rayon de Vechtstreek divisie 4,5 
en 6 geturnd.
GVM traint en begeleidt dit jaar voor 
wedstrijden ook de turnsters van 
Atalanta en doet  mee t  onder de 
naam GVM/Atalanta.
In de eerste wedstrijdronden kwa-
men er bij de senior divisie 6 NTS 7 
turnsters van GVM/Atalanta in ac-
tie. De turnsters begonnen bij de 

brug waar de turnsters dit jaar een 
kip moeten turnen. Een lastig on-
derdeel, waar veel op getraind is en 
ook nog veel op getraind moet wor-
den, daar niet elke turnster dit ele-
ment goed uitvoerde. Op de balk 
werden er grenzen verlegd door 
de turnsters en dat is altijd een po-
sitieve opsteker voor de volgende 
wedstrijd. Nieuwe vloeroefeningen 
op nieuwe muziek, de turnsters en 
trainsters genoten er van! Ook op 
het onderdeel sprong waren er in-

middels tijdens de trainingen gren-
zen verschoven, er werd hier door 
geen enkele turnster meer met de 
trampoline gesprongen maar ieder-
een sprong met plank en het sprin-
gen met plank levert weer een ho-
gere D-score op. Demi Aarsman 
werd 4de, Sophie van Geest 5de, 
Suanne van der Velden 7de, Nadia 
van Senten 12de en de 13de plaats 
was voor Justine Oudshoorn.

Junioren
Bij de Junioren divisie 5 NTS 7 kwa-
men er 3 turnsters uit voor GVM/
Atalanta. Ook deze turnsters moes-
ten een kip in de brugoefening tur-
nen en…….applaus zij turnden  al-
ledrie een keurige kip. Op de balk 
lieten de turnsters wel wat punten 
liggen, dat is dan altijd jammer, maar 
als een balk oefening niet wil lopen 
dan is de balk een heel lastig on-
derdeel. Op vloer en sprong ging het 
weer lekker en werd er naar beho-
ren gepresteerd. Manoek Ottevan-
ger kreeg brons omgehangen, wat 
een bijzondere prestatie is daar zij 
vorig seizoen door een enkelblessu-
re, die zij op school had opgelopen, 
geen wedstrijden heeft kunnen tur-
nen. Manoek liet tijdens deze eer-
ste wedstrijd zien dat zij weer hele-
maal terug is. Safa Asafiati werd 5de 
en de 9de plaats was voor Emese 
Kroon. Emese had wel de moed om 
voor het eerst op een wedstrijd een 
moeilijkere sprong te doen dan zij 
normaal tijdens een wedstrijd deed, 
dit word zowel door jury leden als 
door de trainster erg gewaardeerd! 

Senioren
In de tweede wedstrijdronden bij 
de senioren divisie 5 NTS 6, kwam 
er één turnster voor GVM/Atalanta 
uit. Owefa Asafiati liet een prachtige 

brugoefening zien en scoorde daar 
in haar categorie dan ook het hoog-
ste cijfer van die dag een 11,600. 
Haar balk oefening ging tijdens de 
training prima, maar helaas kwam 
dit er op de wedstrijd niet uit. De oe-
feningen op  vloer en de sprong wa-
ren ook prima uitgevoerd. Een sta-
biele wedstrijd met een derde plaats 
voor Owefa als beloning!
Tijdens de 3de en laatste wedstrijd-
ronde turnde voor GVM/Atalanta 
bij de jeugd divisie 4 NTS 7 de turn-
sters Florien Werkhoven en Saki Ka-
to mee.
Ook deze jonge turnsters moesten 
bij de brug een kip turnen. Helaas 
was de kip bij beide turnsters niet 
gelukt en dan mis je direct een he-
le boel punten. Jammer maar we 
gaan er gewoon nog harder op trai-
nen! De balk ging ook bij deze da-
mes niet zoals het tijdens de trainin-
gen gaat, zenuwen, weer aan wed-
strijden wennen, zeg het maar, jam-
mer is het wel.
Vloer en sprong maakte gelukkig 
nog wat goed. Saki werd uit einde-
lijk 15de en de 13de plaats was voor 
Florien Werkhoven.

Jeugd
Bij de jeugd divisie 5 NTS 8 waren 
er 4 turnsters die uitkwamen voor 
GVM/Atalanta.
Op brug turnden zij alle 4 een goe-
de oefening, alhoewel Lisanne Hel-
mer een meer dan goede oefening 
turnde en met 12,300 in haar cate-
gorie het hoogste cijfer voor haar 
brug oefening kreeg! Maxime Kok 
en Romy de Kuijer turnden een goe-
de balk oefening. Op vloer ging het 
bij alle 4 de turnsters prima en bij 
sprong was er een klein drama.
De hoogte van de sprong was niet 
juist, deze was te hoog. Maar omdat 
dit veel te laat ontdekt werd mocht 
deze hoogte niet meer aangepast 
worden.
Dat dit een turnster niet ten goede 
komt spreekt voor zich.
Kranig beten deze 4 turnsters zich 
in hun missie; een zo goed mogelij-
ke sprong te laten zien.
Gelukkig komt er nog een twee-
de wedstrijd en dan zullen deze da-
mes op de juiste hoogte kunnen la-
ten zien dat zij wel degelijk een goe-
de sprong in huis hebben.
Uiteindelijk werd Romy 13de, Lisan-
ne 21ste, Maxime 30ste en Melis-
sa 34ste in een grote groep van 40 
turnsters.  

Spelers: Boaz Leeflang, Ciaran Green, Jim Balte, Jim Hartsink, Kaj te Beest, 
Max Compier, Nick Hulscher, Rowan Kools en Yanick Sumajow.

Hertha F1 kampioen
Vinkeveen - Muisstil was het in de 
kleedkamer van de Hertha F1 voor 
de wedstrijd van gisteren. Waren 
de spelers misschien zenuwachtig?.  
Victoria F5 was de sterkste tegen-
stander in deze competitie voor de 
F1! Juist nu het kampioenschap bin-
nen gehaald kon worden met mini-
maal een gelijkspel. 

De spelers stonden stijf van de ze-
nuwen. Na 3 x knipperen was het 
Victoria die 0 - 1 scoorde en ston-
den onze spelers met grote ogen 
op het veld. Jullie hebben allemaal 
wel eens zo`n wedstrijd gezien van 
het Nederlands elftal. Er zit gewoon 
heeeel veel voetbal in dit team maar 

juist nu even niet. Werken kunnen 
de mannen ook en daardoor kon 
Victoria niet uitlopen. Maar gelijk 
maken gebeurde niet ...
Spannender en spannender, hooli-
gans langs de zijkant die aanmoe-
digden maar ondertusse op hun 
klokje aan het kijken waren.  Hoe-
lang nog? Nog een paar minuten 
te gaan. Hertha F1 was nog steeds 
hard aan het werk. Bijna de hele 2e 
helft was een doelpunt zeer dicht-
bij. Aan de andere kant bleef Victo-
ria ook gevaarlijk met een uitbraak. 
Uiteindelijk, in de laatste 3 minuten 
de verdiende gelijkmaker 1-1 !! Na 
het fluitsignaal en penaltyschieten 
kon eindelijk de huldiging beginnen
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Sportinstuif Veenland in 
de Willisstee
Wilnis - In de voorjaarsvakantie or-
ganiseert de gymnastiekafdeling 
van sportvereniging Veenland voor 
de 3e keer een sport instuif voor 
kinderen van 4 t/m 12 jaar. Na dit 
2 jaar met succes te hebben ge-
organiseerd zijn ook dit jaar weer 
de koppen bij elkaar gestoken en 
is er weer een leuke middag in el-
kaar gezet. De opzet is iets gewij-
zigd ten opzichte van vorige jaren, 
maar dat de kinderen er weer veel 

plezier kunnen beleven staat vast. 
De instuif begint om 14.00 uur en 
is om 16.00 uur afgelopen. In de za-
len staan diverse spelletjes en acti-
viteiten klaar waar de kinderen aan 
kunnen deelnemen. Bij iedere acti-
viteit staat ook een begeleider van 
de gymvereniging.

Deelname hieraan bedraagt 2,50  
euro per deelnemer. Dit alles vindt 
plaats in De Willisstee in Wilnis.

Atlantis A1 heeft de titel 
in zicht
Mijdrecht - Geen titel als sport-
ploeg van het jaar 2010, deze ging 
naar de in het sportjaar 2010 nog 
niet bij de gemeente De Ronde Ve-
nen behorende voetbalploeg van 
FC Abcoude, maar de titel als bes-
te korfbalteam van de 2e klasse en 
de daarbij horende promotie naar 
de landelijke eerste klasse, kan de 
Mijdrechtse ploeg bijna niet meer 
ontgaan.
Afgelopen zaterdag ging de reis 
naar Den Haag alwaar ALO de te-
genstander was. In een eerder tref-
fen dit zaalseizoen won Atlan-
tis ruim en ook vandaag gingen de 
punten mee naar Mijdrecht.
Het klasseverschil werd gemaakt 
in de eerste helft waarbij de rust-
stand in het voordeel was van At-
lantis: 2-9. Deze voorsprong werd 
de tweede helft niet meer uit han-
den gegeven en het werd uitein-
delijk 6-13, waarmee dus ook deze 
competitiewedstrijd (de achtste op 
rij) werd gewonnen.
De verre reis werkte niet nadelig. At-
lantis A1/Van Dam Bedrijfsdiensten 
nam direct het initiatief en kwam al 
snel op een 0-2 voorsprong. ALO 
sputterde nog even tegen maar 

daarna liepen de Mijdrechtse jon-
kies simpel uit naar 1-5. 

Gerscoord
Er werd in de eerste helft door ALO 
nog slechts een keer gescoord, de 
beste heer maakte vanaf de straf-
worpstip het tweede doelpunt waar-
na Atlantis het heft weer in handen 
nam en in een kwartiertje de score 
uitbreidde naar 2-9.
In de rust heerste een soort gela-
tenheid bij Atlantis. Men had een 
veel fellere tegenstander verwacht 
maar ALO leek zich neer te leggen 
bij de suprematie van Atlantis. Wel-
licht konden de Hagenaars wat te-
rugdoen in de tweede helft om het 
publiek nog wat te vermaken maar 
Atlantis wenste daar niet aan mee te 
werken en speelde de wedstrijd ge-
disciplineerd uit.
Doelpuntenmakers: Jeroen Korver 
(5x), Cynthia Sassen (3x), Sharon 
Moen (3x)en Timo Jongerling (2x). 
Zaterdag 29 januari komt buurver-
eniging De Vinken A1 op bezoek 
en is er dus sprake van een echte 
streekderby.
Aanvang wedstrijd 14.00 uur in 
Sporthal De Phoenix.

Overtuigende 4-0 voor 
Atalante D2
Vinkeveen - In een volle gezellige 
Boei speelden de dames van 2 ge-
sponsord door Haaxman lichtrecla-
me vrijdag 21-01 de eerste wedstrijd 
in de return ronde tegen Oradi D1 
uit Aalsmeer, de oude club van Deb-
bie van der Hoorn. Annemarieke 
Wijnands was afwezig alsook Deb-
bie. Inge Bakker (vooralsnog speler 
bij D3) was staande bij voor eventu-
ele calamiteiten. Jong talent van de 
nieuwste generatie Mariska van der 
Spoel (D3) maakte haar eerste op-
wachting in dames 2. 
In de eerste set startten Marjan 
Blenk en Joke Ruizendaal op het 
midden, Natalie van Scheppingen 
en Tineke Vellekoop op de buiten-
kant, Annemarie Bakker (D3) in de 
verdeling en Jet Feddema diago-
naal. De eerste servicebeurt zorgde 
gelijk voor een mooie voorsprong en 
gecontroleerd werden de 1-2-3-tjes 
gespeeld. Het Vinkeveense team 
speelde als een geroutineerde ge-
oliede machine en reageerde flexi-
bel bij afwijkende ballen, het liep op 
rolletjes totdat een 25-7 op het tel-
bord stond. In set twee bleef de zelf-
de opstelling staan. De patronen 
bleven lekker draaien en verschil-
lende leuke aanvalscombinaties 
werden uit de kast gehaald, Marjan 
had bv een lekkere poeiert op een 
korte set-up achterover en ook de 
middenaanval was lucratief, vooral 
de korte balletjes net over het mid-
denblok scoorden 100%. Het spel 

kabbelde ontspannen en aandach-
tig voort zonder al te veel proble-
men. De Aalsmeerse dames hadden 
er niet al te veel van terug en al rap 
stond een 25-10 op de teller. 
In de derde set maakte Mariska 
haar entree. En dat ging haar goed 
af, de routine om haar heen zorgde 
ervoor dat ze haar puntjes aan het 
net lekker kon meepakken en ook in 
de verdediging zeer alert reageerde. 
Jet had de verdeling overgenomen, 
Annemarie speelde door op de di-
agonaal. Het spel ging gedecideerd 
verder zonder al teveel strubbe-
lingen, af en toe was er een mooie 
spelversnelling en dan reageerde 
de tweede groengele damesploeg 
waakzaam en schakelde een tand-
je bij waar nodig (setstand 25-16). 
In de laatste set kwam Tineke terug 
in het veld op de diagonaal, Anne-
marie verhuisde naar de buitenkant. 
Ondanks dat het beste spel van de 
Aalsmeerse dames was geweest, 
hadden de Haaxman dames dit 
laatste bedrijf wat moeite om de ei-
gen foutjes te voorkomen en voorbij 
Oradi te streven. De eindstand was 
closer dan de drie eerste sets: 25-
20. Al met al zijn de dames weer een 
klein stapje dichter bij de verstevi-
ging van de nr 1 positie, momen-
teel 9 punten los van de eerste vol-
ger. Spaarnestad (7e) staat maan-
dag 24-01 op de agenda, op 4 en 11 
februari volgen de spannende wed-
strijden tegen VCH (5) en VHZ (2). Meiden Hertha C1 na 

winst bovenaan
Vinkeveen - Zondag was de eer-
ste wedstrijd van de voorjaarscom-
petitie. De meiden zijn wat lager in-
gedeeld zodat het wat makkelijker 
voetballen wordt. We moesten tegen 
Amsvorde C1 in Amersfoort. 

Er werd  vanaf de aftrap fel gestoord 
en probeerde zelf het spel te be-
palen. De eerst helft lukte dit aar-
dig, en er kwamen ook wat kan-
sen, maar het vizier stond nog niet 
op scherp. De verdediging stond 
als een huis en er kwam nagenoeg 
geen bal de kant van Rosanne, on-
ze keepster op. In de rust waren de 
meiden wel wat teleurgesteld dat 
het nog steeds 0-0 stond. We heb-
ben de meiden gezegd gewoon zo 
door te gaan, dan komen de doel-
punten vanzelf. Alleen voorin wat 
meer geconcentreerder spelen op 
het moment dat de kansen komen. 
De tweede helft begon waar de eer-
ste gestopt was. Een heel fel Hertha 
wat goed stoorde en gelijk de aan-
val zocht. Weer kwamen er wat kan-
sen, en de meiden kwamen steeds 
dichterbij. Het kon dan ook niet uit-
blijven dat de 0-1 viel. Na wederom 
een voorzet kwam de bal in de kluts 
en Kiana tikte in. Eindelijk!!! Toen 

hadden de meiden “bloed”geroken 
en werd er nog feller gevoetbald. Dit 
werd dan ook beloond met de 0-2 
van Danitjsa. Nog was de koek niet 
op voor de meiden en ze bleven aan-
vallen. Toen viel het doelpunt van de 
week. Claire kreeg de bal aange-
speeld op rechts en die schoot de 
bal werkelijk prachtig over de kee-
per in de verre hoek. Nooit geweten 
dat ze dit kon.0-3 Wat een weelde. 
Af en toe kwam er een plaagstoot-
je van Amsvorde, maar de verdedi-
ging liet zich niet uit het veld slaan 
en hield de boel goed dicht. Vooral 
Imke, Denise Isra ( ja Isra)en Jessi-
ca deden het voortreffelijk. Bij weer 
een onderschepping van de verde-
diging werd er bijzonder goed om-
geschakeld en gelijk in de diep-
te Kana aangespeeld die heel be-
heerst inschoot. 0-4. Ongekend!!!! 
Vlak voor tijd gebeurde er dan toch 
nog een slippertje en scoorde Ams-
vorde 1-4, maar dat kon de pret al-
lang niet meer drukken. 1-4 winst in 
Amersfoort. En door de andere uit-
slagen beginnen de meiden C1 bo-
venaan op doelgemiddelde.
Volgende week zullen we de koppo-
sitie moeten verdedigen. Meiden, ga 
zo door!!!

Hertha ME1 start goed
Vinkeveen - Afgelopen zaterdag 
was de aftrap van het voorjaarssei-
zoen. Deze eerste wedstrijd moes-
ten de meiden uit Vinkeveen tegen 
’t Gooi uit Hilversum. Een dag na 
de grote finale van de Voice of Hol-
land moesten we gelukkig niet al te 
vroeg spelen. Toch was het voor een 
enkeling niet bevorderlijk om zò laat 
naar bed te gaan. 
De wedstrijd begon ook zeer rom-
melig. Hierdoor kreeg ’t Gooi de 
ruimte om toch regelmatig bij ons 
doel te komen. Echter met een ach-
terhoede van Tysha te Beest en Nik-
ki de Kuiper [zie foto] gecomple-
teerd met Sanne van den Biggelaar 
op doel was dit voor Hertha géén 
probleem. Halverwege de eerste 
helft kwamen er steeds meer kan-
sen voor Hertha. Bijna schoot Sadie 
Girigorie het eerste doelpunt in het 
dak van het doel, maar de zeer goe-
de doelvrouw van ’t Gooi had ook 
weer deze bal. Na een aantal pogin-
gen werd de bal na een zeer goe-
de voorzet van Anouk Kroon alsnog 
door Anne-Floor van der Horst on-
houdbaar in het doel geschoten.
Beter
In de tweede helft was het de be-
doeling dat het overspelen wat be-
ter zou moeten gaan en warempel 
het ging steeds beter. Helaas was de 
afronding steeds net niet goed ge-
noeg. Maar na een doorbraak van 

Lakeysha van Spankeren ging ze vol 
op het doe af, ze schoot, maar weer 
was er die keeper. Echter de kee-
per kreeg de bal niet goed weg en 
daar stond onze topscoorder Me-
lissa Brandenburger die de bal er 
alsnog in schoot. “t Gooi liet het er 
niet bij zitten en kwam gevaarlijk bij 
ons doel. Stormram Nikki Blomvliet 
zorgde een aantal keer dat de bal 
in ieder geval weer de andere kant 
op ging. Melissa ronde het feestje af 
door de 3-0 erin te schieten.
We zijn dus goed uit de winterstop 
gekomen. In de winterstop zijn we 
door sponsor Vink Bouw Nieuw-
koop getrakteerd op een bowlin-
gochtend en kregen ook nog een 
regenjack cadeau. En nu dus deze 
goede start van de voorjaarscom-
petitie. Best handig aangezien we 
in een sterke poule zijn ingedeeld. 
Maar daar worden we alleen maar 
beter van.

Wist u trouwens dat het zo goed 
gaat met het meidenvoetbal dat ook 
de MD1 en de MC1 hun wedstrij-
den dit weekend hebben gewon-
nen. En dat de nieuwe MF1 inmid-
dels ook gestart is met het voorjaar-
seizoen. Toch willen we meer. Ze 
zijn nog steeds op zoek naar meis-
jes vanaf 5 jaar die bij hen willen ko-
men voetballen. Aanmelden kan via 
www.hertha.nl.

District training Acrogym
De Ronde Venen - Afgelopen zon-
dag, 23 januari, werd de eerste dis-
tricttraining acrogym georgani-
seerd. Alle acrogym-verenigingen 
in het district Midwest waren uitge-
nodigd om hun teams te laten trai-
nen op een echte wedstrijdvloer. De 
12 teams die dit jaar voor GVM’79 
zullen uitkomen waren hier ook bij 
aanwezig.  Bij acrogym is het de be-
doeling dat op (instrumentale) mu-
ziek een oefening laat zien. Hierbij 
worden de elementen die je samen 
uitvoert afgewisseld door radslagen, 
koprollen, salto’s en niet te verge-
ten de dans. Dit alles mag bij elkaar 
2,5 minuut duren en wordt uitge-
voerd op een verende vloer van 12m 
bij 12m. Op de wedstrijden is altijd 
zo’n vloer aanwezig, maar de mees-
te verenigingen beschikken niet zelf 
over zo’n mooie vloer. In Heemskerk, 
bij de vereniging TOSS, hebben ze 
wel zo’n vloer en hier werd de dis-
tricttraining dan ook georganiseerd. 

Ook waren er verschillende juryle-
den aanwezig om de oefeningen op 
techniek en artisticiteit te beoorde-
len. De acrogymnasten kregen hier-
door een goed beeld wat ze nog aan 
hun oefeningen moesten verbete-
ren. Na een 3 uur trainen had ie-
dereen de kans gehad om zijn oe-
feningen een aantal keer uit te voe-
ren en was de training ten einde. De 
komende weken gaan de teams nog 
hard aan de slag om hun oefenin-
gen te verbeteren en op 6 maart zul-
len de eerste wedstrijden beginnen. 
Dit jaar heeft GVM’79 op zowel het 
laagste als op het hoogste niveau 
deelnemers en het beloofd alvast 
een spannend seizoen te worden. 
De resultaten die op deze wedstrij-
den behaald zullen worden, zullen 
via verschillende media verspreid 
worden. Mocht je het leuk vinden 
om ook eens te komen acrogymmen  
dan ben je altijd van harte welkom 
op donderdag in gymzaal de Brug 

Puppytraining bij TVM
Mijdrecht - Elk jaar organiseren wij 
de “puppy-training” voor jonge kin-
deren van 6 t/m 8 jaar. Al spelender-
wijs kunnen ze kennis maken met 
de tennissport. De trainer (Ruud van 
der Helm) probeert in 4 lessen een 
basis te leggen voor het echte ten-
nisspel. Hij zal o.a. de balvaardig-
heid met je gaan trainen d.m.v. ver-
schillende oefeningen en tijdens de 
laatste les krijg je een balvaardig-
heidsdiploma. Deze 4 lessen kosten 
20.00. De lessen worden gegeven 
op de woensdag van 13.00 - 14.00 
uur (bijna vol) en bij voldoende be-

langstelling van 14.00-15.00 uur (9 
/16 febr. en 2 / 9 maart) of op de 
donderdag van 16.00 - 17.00 uur (10 
/17 febr en 3 / 10 maart) maar de 
les van donderdag zit helaas al vol. 
Maar als er genoeg aanmeldingen 
komen dan overwegen we een les 
van 17.00-18.00 uur.

Lijkt het je leuk om bij ons aan de 
puppytraining mee te doen geef je 
dan op vóór dinsdag 1 februari. 
Heb je nog vragen of wil je je op-
geven dan kan dit bij Anja Pauw 
(287530) of via de mail: tec@tvdrv.nl

(van wassenaerstraat). Neem ge-
rust een vriendje of vriendinnetje 
mee, mocht je het alleen een beet-
je eng vinden! De training duurt van 
16:00 – 17:00 en er is nog voldoen-
de ruimte op de groep voor nieuwe 

acrobaten!! Evt bestaat de mogelijk-
heid om de trainingsuren uit te brei-
den mocht je al meer ervaring heb-
ben met acrobatiek of turnen.
Meer informatie is te vinden op de 
website:  www.gvm79.nl
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Argon zaterdag neemt de 
punten mee uit Hilversum
Mijdrecht - Een verdiende over-
winning voor Argon, tegen FC Hil-
versum werd met 2-4 gewonnen. 
Al na zeven minuten stond het 0-2 
maar daarna stokte de doelpunten-
machine bij Argon. De thuisploeg 
kwam vlak na rust op gelijke voet 
maar Argon bleef geconcentreerd 
en pakte alsnog de volle winst.

Het scorebord stond op twee minu-
ten toen Lesley Groenen een pass 
door het midden goed op pakte en 
alleen op doelman Looman afging, 
hij bleef koel en schoof de bal laag 
en zuiver in de hoek. 0-1. Precies 
vijf minuten later werd het zelfs 0-2 
toen Stefan Tichelaar, na aangeven 
van Wouter Winters beheerst scoor-
de. Het leek deze middag erg ge-
makkelijk te gaan, maar de thuis-
ploeg veranderde van speelwijze en 
toen stokte het bij de Argonauten. 
Eerste was er nog wel een poging 
van Groenen maar die werd door 
keeper Looman verijdeld.

Halverwege de eerste helft kwam 
de aansluitingstreffer voor FC Hil-
versum, de vrijstaande Sander 
Hendriks mocht kappen en draai-
en en de bal in de hoek schuiven. 
1-2. Daarna zagen we nog een po-
ging voor Groenen maar hij mikte te 
hoog. Een kwartier voor rust moest 
Wouter Winters zich laten vervangen 
door Albert Mens, de stand bleef tot 
het fluitsignaal onveranderd.

Beloond
Vlak na rust beloonde de scheids-
rechter de thuisploeg met een in-
directe vrije trap na terugspelen op 
doelman. De ingeschoten bal kwam 
vervolgens tegen de arm van een in 
de ‘muur’ staande verdediger waar-
na de bal op de elfmeter stip werd 
gedeponeerd.  Ozgür Besir wist 
wel raad met dit buitenkansje en 
bracht FC Hilversum op gelijke voet 
2-2. Argon bleef door deze tegen-
slag toch geloven in een overwin-
ning en kreeg mogelijkheden. Eerst 
was er vrije trap van Stefan Tiche-
laar die door Youri van Adrichem 
nipt voorlangs werd gekopt. Vervol-
gens greep de FC Hilversum doel-
man goed in na een schot van Ti-
chelaar en mikte Groenen even te 
hoog. Vervolgens kopte Remco von 
Lindheim in na een vrije trap, de ac-
tie die er daarna volgde van keeper 
Looman verdiende niet de schoon-
heidsprijs waarna de bal over de 
doellijn hobbelde. 2-3. Met nog een 
kwartier te gaan kreeg Argon de 
thuisploeg definitief op de knieën 
toen een opgerukte  Adil Kamil uit-
haalde en vervolgens de van rich-
ting veranderende bal tegen het net 
zag ploffen 2-4. FC Hilversum deed 
wel pogingen om alsnog een punt 
uit het duel te slepen, echter Argon-
doelman Bas van Moort werd niet 
echt op de proef gesteld.
Zaterdag a.s ontvangt Argon koplo-
per WV-HEDW uit Amsterdam.

Argon zondag verliest 
opnieuw onnodig
Mijdrecht - Tegen VVSB leek het 
er op dat een aantal Argon spe-
lers voelde dat ze een goede wed-
strijd nodig hadden om zo een ba-
sisplaats te behouden. 
De eerste helft voetbalde Argon 
best aardig, maar dit werd in de 
tweede helft niet afgemaakt. Zo kon 
het dus gebeuren dat VVSB met 2-1 
van Argon won. Hiermee bewijst Ar-
gon zichzelf een slechte dienst, om-
dat dit verlies geheel onnodig was.  
VVSB is niet bepaald een hoogvlie-
ger in de Topklasse zondag en pakt 
al haar punten thuis en één keer uit 
tegen Argon. VVSB is ook de club 
waar Argon trainer Marcel Keizer 
volgend seizoen op de bank zit. In 
de eerste minuut kreeg Argon gelijk 
een goede mogelijkheid, een scrim-
mage voor de goal van VVSB lever-
de geen doelpunt op. Na een kwar-
tier spelen werd Joshua Patrick de 
diepte in gestuurd en kwam zo al-
leen voor de keeper te staan, maar 
hij schoot op het been van Marc Ho-
gervorst. Kort hierop werd na een 
corner twee keer een kopbal van 
Argon op de doellijn van VVSB weg-
gewerkt. 

Kans
In de 24e minuut kreeg VVSB de 
beste kans van de eerste helft. Geert 
van de Weiden gaf een voorzet van 
links en Maickel Ferrier kopte deze 
in vrije positie over. Op slag van rust 
kwam Argon op 0-1 voor. Thabiso 
van Zeijl schoot vanaf een meter of 
twintig op het VVSB doel. Deze bal 
leek houdbaar, maar Marc Hoger-
vorst blunderde opzichtig en liet de 
bal door zijn benen in het doel ver-
dwijnen. 
In de tweede helft verzuimde Argon 
de winst veilig te stellen. In de 55e 
minuut profiteerde Patrick Lokken 
bijna na een slippertje van Menno 
Ooyendijk. Vanuit een moeilijke po-
sitie schoot hij de bal keihard op de 
lat. VVSB probeerde met hard spel 
de wedstrijd te kantelen. Dit zorgde 

ervoor dat er later in de tweede helft 
diverse gele kaarten vielen. Hierbij 
viel op dat scheidsrechter Huizinga 
niet altijd even consequent was. 

Gelijk
Later in de tweede helft kreeg Tha-
biso van Zeijl diverse mogelijkhe-
den. Ook Aziz Ouaouirst loste nog 
een schot op het VVSB doel. VVSB 
was in de 78e minuut dichtbij de ge-
lijkmaker. Na een corner schoot Mi-
cheal van Laere langs het doel van 
Argon. 
Twee minuten later viel deze gelijk-
maker alsnog. Na een hoge voor-
zet uit een vrije trap kon Peet van 
der Vlot de 1-1 binnentikken. Ar-
gon doelman Kevin Rijnvis leek bij 
de gelijkmaker niet geheel vrij uit te 
gaan. 
In de 83e minuut kwam VVSB zelfs 
2-1 voor. Maurice Fransen profiteer-
de van geblunder in de Argon ver-
dediging. In een hectische slotfase 
leek het er even op dat Argon als-
nog een punt kon verdienen. Na een 
hoekschop scoorde Patrick Lokken 
de 2-2, maar dit doelpunt werd af-
gekeurd. Langs de lijn waren de 
meningen verdeeld en zeker de Ar-
gon supporters waren het hier niet 
mee eens. 

Zeperd
Na de zeperd van de vorige wed-
strijd tegen FC Lienden heeft Ar-
gon zich niet kunnen herstellen. Te-
gen FC Lienden was vooral de wed-
strijdinstelling teleurstellend. Tegen 
VVSB heeft Argon alle kansen ge-
had om de drie punten mee naar 
Mijdrecht te nemen. Gezien het ver-
toonde spel in de laatste twee wed-
strijden verdient Argon geen hoge-
re notering op der ranglijst. Echter 
kunnen beide verliespartijen als on-
nodig worden beschouwd. Dit is ex-
tra zuur, omdat met twee winstpar-
tijen Argon nu bovenaan zou staan. 
Volgende week krijgt Argon een 
herkansing thuis tegen Hollandia.

Volleybaldames Atalante D3 
stellen keurig orde op zaken
Vinkeveen - Woensdag 19 januari 
toog de door Creavorm meubel en 
interieurmakers gesponsorde equi-
pe naar De Kwakel voor een treffen 
met het geroutineerde KDO D1, de 
nummer 8 op de ranglijst. Het viel 
niet mee om als enige wedstrijd die 
avond in een hal met 3 velden sfeer 
te maken, daarnaast misten het 
team gangmakers Denise van der 
Laan en Inge Bakker.

Maar de eerste set startte gelijk 
erg goed. Er was geconcentreerd 
en net volleybal, met name de pass 
lag superkeurig. Ook het afma-
ken ging aardig, kon soms wel met 
iets meer kracht en zeker wat slim-
mer, bijvoorbeeld juist niet iedere 
keer in het midden van het tegen-
veld. Het aantal foute services was 
echter wederom een groot verbeter-
punt en zorgde ervoor dat de stand 
toch lange tijd dicht bij elkaar bleef. 
Aanvallend blonk vooral Lisa Be-
ijer uit met haar middenaanval en 
ze wist veel punten pittiger dan an-
ders te scoren. Ook Tanja van Eijk 
had de smaak flink te pakken en 
kon schijnbaar makkelijk snoeihar-
de punten maken. Set 1: 18-25. 

In de 2de set werden de puntjes op 
de i gezet. De service was beter, Ja-
mie Theijsmeijer maakte een puike 
reeks, en er werd beter gescoord. 
Mariska van der Spoel is aan een 
mooie (beheerste) opmars bezig in 
haar aanvaltechniek en daar kon-
den ze de eerste vruchten al van 
plukken. Ook het blok op rechts was 
goed gedaan Maris. De pass bleef 
netjes en in de rally waren vooral Ja-
mie en Nivja Bartman zeer alert om 
hetzij korte ballen op het midden of 
geplaatste ballen in de hoeken van 

de grond te houden. Aan het eind 
van de set werd het een beetje non-
chalant, maar dat kon leien, eind-
stand 11-25. 

In set 3 bleef dezelfde opstelling 
staan en werkte het zestal voort met 
de bedoeling gelijk weer een flin-
ke voorsprong te maken alvorens 
de nonchalance toe zou kunnen 
slaan. Maar tot 14-14 liepen de jon-
gedames flink achter de feiten aan. 
Een foutje hier, een foutje daar en 
het lukte maar niet om aan de lei-
ding te komen. Gelukkig kreeg ver-
deler Xuee Lont de smaak gaande-
weg steeds beter te pakken en de-
gelijk wist ze de aanvallers tot sco-
ren te brengen. De Creatieve ploeg 
raakte weer goed op dreef en pakte 
het derde bedrijf met 18-25. 

In de laatste set was het mooiste 
spel van KDO wel geweest. Er wer-
den verschillende seniorengrapjes 
gemaakt door de Kwakelse dames, 
ze hadden er wel lol in. De geel-
groene ploeg kon vrij makkelijk sco-
ren, Tanja ramde soms harder dan 
hard de ballen op de vloer, eigenlijk 
was dat haast een beetje ongepast.

Annemarie Bakker maakte een 
mooie puntenreeks die zijn weerga 
niet kende en waarbij de teamge-
noten diverse malen uit respect de 
direct-punt-cheer-act uitvoerden. 
De eindstand werd 6-25 en trai-
ner/coach Frans Roos kan met recht 
trots zijn, ook al werd zijn avond wel 
even verpest door de uitslag van 
een of andere voetbalklassieker.

Komende vrijdag 28 januari spelen 
de dames weer thuis om 20.00 uur  
tegen Spaarnestad D12.

FC Porto sterkste team 
UEFA-cup Argon
Mijdrecht - Zondag jl bleek FC Porto het sterkste team te zijn van de play-
offs van de UEFA-cup bij Argon. Vol trots namen de jongens de beker in 
ontvangst.

Berkelaar en Kooyman naar 
finale van zesballentoernooi
Vinkeveen - In het zesballentoer-
nooi van biljartclub de Merel zijn in 
het afgelopen weekend Jeroen Ber-
kelaar en Kees Kooyman bij de fi-
nalisten gekomen in de C-poule. 
Verder plaatsten zich voor de fina-
le Wim v.d. Linden, Gijs van der Neut 
en  Teus Dam, in de B-poule plaats-
ten zich voor de finale Nico van Soe-
ren  en Jos Boeijen en in de A-pou-
le Gijs Rijneveld

Spelers als Wim Hofstaetter, Bart 
Hoffmans, Martien Heijman, J. Vrie-
link en Hans Levy konden hun draai 
nog niet vinden met al die ballen .

Maar er komen nog meer dagen.

Finales
Er kunnen nog pogingen gedaan 
worden om zich in de finales te spe-
len op de volgende dagen: vrijdag 
28 januari van 20.00 uur tot 23.00 
uur en zaterdag 29 januari van 14.00 
uur tot 18.00 uur, waarna om plus-
minus 19.30 uur de finales zullen 
starten. Daarna is er de prijsuitrei-
king. 

Dit alles in Café de Merel aan Ar-
kenpark “Mur” 43 in Vinkeveen, tel. 
0297-263562.

Turnsters uit Vinkeveen en Mijdrecht 
samen in Rayon voorronde
De Ronde Venen - Onder de naam 
GVM/Atalanta hebben zaterdag 22 
januari 18 turnsters uit de gemeen-
te De Ronden Venen in Hooglander-
veen hun eerste voorronde van het 
nieuwe turnseizoen geturnd.

Het was aan de turnsters Tess 
Geerts, Lucia Roos, Elise Kop, Laisa 
Hartong en Maaike van Schaick om 
het spits af te bijten van een wed-
strijddag die 4 wedstrijdronden en 
ruim 12 uur zou gaan duren.

Voor Lucia en Maaike was dit hun 
eerste officiële turnwedstrijd, reu-
zespannend dus! Tess en Lucia kwa-

men uit in pupil 1,divisie 6 niveau 11. 
Beide meisjes turnden een heel ge-
lijkmatige wedstrijd die dan ook 
voor beide dames een medaille op-
leverde. Omdat de groep heel groot 
was waren er 5 medailles te verde-
len. Voor Lucia was er de 5de plaats 
met een puntentotaal van 50,450 en 
Tess haar harde werken op de trai-
ningen werd beloond met het brons, 
een welverdiende 3de plaats met 
een puntentotaal van 49,900.  

In de categorie pupil 1, divisie 5 ni-
veau 10, deden er 31 turnsters mee. 
Maaike turnde een goede wedstrijd 
op sprong, brug en vloer maar liet 

op balk wat punten liggen, maar 
wist toch in haar eerste officiële 
turnwedstrijd beslag te leggen op 
de 14de plaats met een puntento-
taal van 48,850. Elise en Laisa tur-
nen al enkele jaren samen en zijn 
dan ook zeer aan elkaar gewaagd. 
Zo bleek ook nu weer. In de eind-
uitslag was de 9de plaats voor Laisa 
met een puntentotaal van 49,950 en 
de 8ste plaats voor Elise met een to-
taal van 50,400.

Eva
Eva Vergeer turnt prima in haar eer-
ste divisie 4 wedstrijd.
In wedstrijdronde twee turnden de 

jongste talenten hun wedstrijd. Zij 
kwamen uit in divisie 5 niveau 12 bij 
de categorie Pré-instap. Voor Vale-
rie Veenendaal, Djeena Warrels en 
Madelief Voorbij was het ook de 
eerste keer dat zij deelnamen aan 
een officiële wedstrijd.

Niet dat dit aan de eindresultaten 
te merken was. Koelbloedig begon-
nen zij aan hun wedstrijd. Bij Vale-
rie ging het een beetje mis op de 
brug, dit is ook zo’n groot toestel 
voor deze kleine meisjes, maar ge-
lukkig herstelde zij zich en turnde 
verder probleemloos. Valerie ein-
digde in een groep van 24 turn-
sters op een keurige 8ste plaats met 
een puntentotaal van 45,800. Djee-
na die een heel stabiele wedstrijd 
turnde eindigde op plaats 5 met een 
puntentotaal van 47,800 en Made-
lief wist ondanks een misser op de 
balk toch nog beslag te leggen op 
de 4de plaats met een puntentotaal 
van 47,950.

Eva Vergeer turnde vorig seizoen 
nog in divisie 5 maar is dit jaar een 
divisie hoger gaan turnen en kwam 
nu uit in divisie 4, niveau 10 instap. 
Met een mooie score, van 11,400 
op sprong, een 12,750 op brug, een 
13,000 op vloer en op de balk de 
hoogste score van haar categorie 
een 13,000 was het zilver voor Eva 
met een totaalscore van 50,150. Een 
prima prestatie !

Joyce
In de derde wedstrijdronde wa-
ren het Joyce Brands en Marjolein 
Werkhoven die uitkwamen in de 
groep pupil 2, divisie 5, niveau 9.

Marjolein behaalde prachtige pun-
ten op sprong, brug en vloer maar 
op balk ging het mis. Bij een val op, 
of beter gezegd van de balk, kost-
te dit de turnster een heel punt en 
als het element, voorafgaand aan de 
val, niet eerst op de balk geland is, 
ben je ook nog 2 punten kwijt door-
dat het onderdeel niet meer meetelt. 

Tja, dan kan het hard gaan. Voor 
Marjolein de 18de plaats met een 
puntentotaal van 47,300. Maar ze 
gaat niet bij de pakken neerzitten 

want ze kan het wel, dat laat zij tij-
dens de trainingen zien, en er komt 
nog een voorronde. Nieuwe ronde 
nieuwe kansen ! Joyce turnde juist 
een goede balkoefening wat bijzon-
der was daar zij heel erg tegen de 
balk op zag. Een 9de plaats voor een 
stabiel geturnde wedstrijd met een 
totaal van 49,350 punten.

Lisa
Quin Hartsink en Lisa van Nobelen 
turnde in divisie 5, niveau 11, bij de 
instappers.
Wat gespannen omdat het ook voor 
deze twee hun eerste echte wed-
strijd was begonnen, zij met het in-
turnen. Bij Lisa ging dit niet hele-
maal goed op de brug maar geluk-
kig was er geen blessure en herstel-
de zij zich en turnde uiteindelijk een 
prima wedstrijd.
Quin werd van de 34 deelnemen-
de turnsters 20ste met een punten-
totaal van 45,850 en Lisa werd 3de 
met een totaal van 49,200.
Hier nog wel vermeld dat Quin de 
hoogste score op sprong behaal-
de met 12,450 en Lisa op vloer de 
hoogste score had met 14,100 ! 
In divisie 4 niveau 9 pupil 1 turnde 
Babette Veenbrink haar eerste wed-
strijd in deze hoge divisie. Vorig sei-
zoen wist zij de Regiofinale te be-
halen en daar stroomde zij ook nog 
door naar de Districtfinale. Voor het 
eerst een beetje gespannen be-
gon zij op de sprong aan haar wed-
strijd. Dat ging prima ! Ook de brug 
ging goed, maar op de balk ging de 
spanning haar parten spelen en dit 
werkte ook door tijdens haar vloer-
oefening die zij zo mooi begon met 
een prachtige serie arabier - flick-
flack. Toch werd Babette nog keu-
rig 4de met een puntentotaal van 
48,350.

Nog 4.
Normaal waren er 3 wedstrijdron-
den maar door een planningsfout-
je waren het er nu 4.
Een hele lange dag voor sommige 
juryleden, de mensen van de orga-

nisatie en wedstrijdleiding en voor 
sommige trainsters.

In deze laatste wedstrijdronde wa-
ren er nog 4 turnsters. Ruby Hart-
sink en Kelly Klinkhamer kwamen 
uit in divisie 6, niveau 10 bij de pu-
pillen 2. Kelly heeft veel problemen 
met de sprong en ook op de wed-
strijd lukte het haar niet om deze te 
overwinnen. Jammer, want dan mis 
je op dit onderdeel je score. Kel-
ly werd 32ste met een totaal van 
36,500. Ruby viel op vloer en dat 
kost dan weer punten, jammer maar 
toch nog een 13de plaats met een 
puntentotaal van 44,250.

Bij de jeugddivisie 6 niveau 9, turn-
den Caressa van der Galiën en Joli-
ne Twaalfhoven.
Caressa turnde een prima wedstrijd 
en behaalde de eerste plaats met 
een score van 51,850.
De verrassing van de dag was de 
tweede plaats die voor Joline was. 
Joline wist al haar angsten die dag 
opzij te zetten bij de sprong en ook 
op de balk en turnde daardoor een 
wedstrijd waar ze met zijn allen ver-
steld van stonden. Met een score 
die maar nipt onder die van Caressa 
zat was de tweede plaats voor haar 
met 51,100 punten.
Caressa behaalde de hoogste sco-
re op balk, 12,500 en Joline op de 
brug, 14,000 en ook op de vloer was 
zij de beste met 13,200. Joline, jij 
bent dus toch selectiewaardig !!!
Inmiddels was het laat en buiten al-
weer donker. Met een zeer tevreden 
gevoel over deze goede en boven-
dien gezellige wedstrijd dag keer-
den allen weer terug naar De Ron-
de Venen.

GEEN KRANT
ONTVANGEN?
BEL: 0297-581698




