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Burgemeester Maarten Divendal en plaatsvervangend politie-wijkteamchef Peter van den Dikkenberg lichten de criminaliteitscijfers en het Integraal Veiligheidsplan toe

Criminaliteit in De Ronde
Venen verder gedaald
Mijdrecht - Burgemeester Maarten
Divendal presenteerde samen met
plaatsvervangend politie-wijkteamchef Peter van den Dikkenberg afgelopen woensdagmorgen 18 januari op het gemeentehuis de criminaliteitscijfers die betrekking hebben op De Ronde Venen. Tevens
werd het Integrale Veiligheidsplan
2012-2014 gepresenteerd. Daarin geeft de gemeente aan waar in
die periode de prioriteiten komen te
liggen op het gebied van veiligheid
en criminaliteitsbestrijding. De wijze
waarop hier invulling aan wordt gegeven wordt afgestemd op de lokale
situatie. Waar mogelijk een gerichte aanpak op buurt- en wijkniveau.
Het Integrale Veiligheidsplan sluit
aan op de ontwikkeling van en de
prioriteiten binnen de nieuwe politieregio Midden Nederland, onderdeel van de Nationale Politie zoals
die medio 2012 in werking zal treden.
Uit de cijfers en de toelichting op
het verloop van crimineel gedrag
kwam naar voren dat de criminaliteit
in De Ronde Venen de afgelopen jaren is gedaald. De daling heeft zich

doorgezet in het tijdvak 2010-2011
waarmee de gemeente gunstig afsteekt in vergelijking met zowel het
landelijke als regionale gemiddelde. Het grootste deel van de inwoners geeft dan ook aan zich veilig
te voelen in de gemeente, een kwart
geeft aan zich wel eens onveilig te
voelen. In het bijgaand statistische
overzicht is het verschil aangegeven
van een jaar tussen 2010 en 2011.
Tevens is te zien dat gemiddeld genomen de criminaliteit is gedaald. Er
zijn ook cijfers te zien die een (forse) stijging weergeven van een bepaald onderdeel. Dat geeft soms
een vertekenend beeld als er bijvoorbeeld sprake is van drie zedenmisdrijven meer, tegen vorig jaar 3.
Dan is de stijging 100 procent. Hoewel drie van deze misdrijven er altijd
nog drie teveel zijn, is het toch relatief weinig te noemen. En er waren
5 méér misdrijven met dodelijke afloop… Het aantal diefstallen en inbraken blijkt duidelijk te zijn verminderd. Aan de andere kant kwam tijdens de bijeenkomst wel ter sprake dat er soms pieken zijn in bepaalde wijken van diefstal uit au-

to’s, zoals airbags en navigatie-apparatuur. Vaak wordt dit op professionele wijze uitgevoerd. Of dit bendes zijn van buitenlandse oorsprong
(Oost-Europeanen) die op zoek zijn
naar specifieke spullen (‘op bestelling’) kon niet door de politie wijkteamchef worden bevestigd.
Concrete aanpak
Het college van B en W wil dat de
criminaliteitscijfers de komende jaren verder dalen en het gevoel van
veiligheid toeneemt. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn
het voorkomen van diefstal van of
vanuit auto’s en woninginbraken,
het tegengaan van overlast door
jongeren en verminderen van het
aantal misdrijven met een grote impact op het slachtoffer (zoals mishandeling, bedreiging en geweld).
Tijdens de vergadering van 10 januari jl. heeft het college het Integraal
Veiligheidsplan 2012-2014 vastgesteld. In het Veiligheidsplan staat
beschreven aan welke onderwerpen prioriteit wordt gegeven om de
criminaliteitscijfers te laten dalen en
het gevoel van veiligheid te vergro-

ten. Doel is het huidige veiligheidsniveau te verbeteren. Uit cijfers over
de afgelopen jaren blijkt dat een Integraal Veiligheidsplan, zoals dat al
in de voormalige gemeente De Ronde Venen gold, zijn vruchten afwerpt. Zo is in vergelijking met 2006
het gemiddelde aantal misdrijven
met 20 procent gedaald. Het aantal
fietsdiefstallen en woningenbraken
daalde zelfs met 40 procent. Op alle terreinen (zoals woninginbraken,
geweld, vernielingen) laten de cijfers een daling zien. Op basis van
de cijfers en de evaluatie die heeft
plaatsgevonden van het Integraal
Veiligheidsplan van de voormalige
gemeente De Ronde Venen, richt
het Integraal Veiligheidsplan 20122014 zich met name op het beperken van onder andere overlast, misdrijven met een grote impact, lokale veel voorkomende criminaliteit en ondermijning en georganiseerde criminaliteit. Waar mogelijk
wordt hiervoor een aanpak ontwikkeld die is afgestemd op de buurt
of de wijk. Dit blijkt het meest succesvol te zijn. Ook worden inwoners
en bedrijven zoveel mogelijk betrokken om de doelstellingen te bereiken. Het Integraal Veiligheidsplan
wordt jaarlijks in een concrete aanpak vertaald. Daarin staat beschreven op welke onderwerpen dat jaar
de nadruk komen te liggen. De aanpak wordt jaarlijks aan de actualiteit
en cijfers van de politie en uit onderzoeken aangepast.
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Mijdrecht – Vorige week donderdag was het zover voor de Hoflandschool! De groepen 4 t/m 7 mochten naar de bekerwedstrijd Ajax-AZ
in de Amsterdam ArenA, wat mogelijk werd gemaakt door twee enthousiaste ouders van de school.
Om 13.00 uur stonden de bussen op
Kogger gereed om hen naar de ArenA te brengen. De kinderen hadden
hun goede humeur meegenomen
en in de bus werd er uit volle borst
gezongen. Hoewel de clubliederen uiteenliepen had toch iedereen
er erg veel zin in. Samen met duizenden andere kinderen kwamen
ze aan bij de ArenA. Ieder groepje kinderen zocht met hun begeleiders een mooi plaatsje op de tribune, waar ze de spelers goed konden

bewonderen. Het was een spannende wedstrijd met veel doelpunten en
een uiteindelijke uitslag van 2-3, in
het voordeel van AZ. Na afloop van
de wedstrijd stond de buschauffeur
al op de kinderen te wachten, waardoor ze snel weer lekker warm in de
bus konden stappen. In de bus kregen de kinderen als afscheid een
aantal voetbalplaatjes en een paar
lekkere spekjes. Eenmaal aangekomen in Mijdrecht stonden alle ouders al te wachten. Het was een erg
leuke dag met veel lol waar de kinderen een mooie herinnering aan
over zullen houden!
Iedereen die mee geweest is, wil
graag nogmaals de sponsoren hartelijk bedanken voor hun gulle giften, te weten Multifill, Hogendoorn

Profile Tyrecenter, Albert Heijn Leicester Mijdrecht, Ben Schnieders
van Kids First en Frans Schreurs van

Rendez Vous. Dankzij deze sponsoren is het een geslaagde dag geworden!
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Dankzij sponsoren ook Hoflandschool naar Ajax-AZ

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

openIngstIjDen
gemeentehuIs:
tel. bereikbaarheid
ma t/m do
8.30-17.00 u
vr
8.30-12.30 u
openingstijden
burgerzaken
ma
08.30-20.00 u
di t/m do
08.30-16.00 u
vr
08.30-12.30 u
extra openingstijden in de
maanden mei, juni en juli
za
10.00-13.00 u
AfVAlBRengstAtIons
Afvalbrengstation
mijdrecht
Industrieweg 50
3641 RM Mijdrecht
Openingstijden
ma
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
di
12.30-16.00 u
wo t/m za
9.00-12.00 u
12.30-16.00 u
Op officiële feestdagen gesloten.
Afvalbrengstation
Abcoude
Bovenkamp 15
1391 LA Abcoude
Openingstijden
di
9.30-11.30 u
wo
13.00-15.00 u
za
13.00-16.00 u
Op officiële feestdagen en op
zaterdag tijdens de feestweek
gesloten.
seRVIcepunt Wonen,
WelZIjn en ZoRg
servicepunt mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepuntderondevenen.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@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do
9.00-16.00 u
vr
9.00-13.00 u
servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr
9.00-13.00 u
mobiel servicepunt
Amstelhoek/De hoef
vinkeveen@servicepuntderondevenen.nl
De Hoef: Oostzijde,
ter hoogte van de kerk
di
13.00-15.00 u
Amstelhoek: Piet Heinlaan 1
di
15.15-17.00 u

De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde Venen.
In deze rubriek staan officiële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang kunnen zijn.
Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toepassing wordt
vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. De officiële bekendmakingen en mededelingen zijn ook te vinden op www.derondevenen.nl in de rubriek Actueel.
AAngeVRAAgDe omgeVIngsVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend volgens artikel 3.8 van de WABO dat de volgende aanvragen om
omgevingsvergunning zijn binnengekomen:
straatnaam

Aard van het project

Activiteiten

Aanvraagnr.

Datum
ontvangst

Abcoude
Holendrecht
Dokter Koomansstraat
Meerzicht
Sluijterstraat
Torenlaan
Torenlaan 16

Kappen van 23 bomen
Kappen van 14 bomen
Kappen van 10 bomen
Kappen van 8 bomen
Kappen van 3 bomen
Plaatsen van een aanbouw

Kappen
Kappen
Kappen
Kappen
Kappen
Bouwen

W-2012-0019
W-2012-0015
W-2012-0017
W-2012-0016
W-2012-0018
W-2011-0619

13-1-2012
13-1-2012
13-1-2012
13-1-2012
13-1-2012
9-12-2011

mijdrecht
Prinses Beatrixlaan 1

Wijzigen van een bestemming

Afwijken bestemming RO
Bouwen
Bouwen

W-2012-0022

17-1-2012

W-2012-0024
W-2012-0028

17-1-2012
19-1-2012

Bouwen

W-2012-0021

17-1-2012

Bouwen
Bouwen

W-2012-0029
W-2012-0023

19-1-2012
17-1-2012

Hofland 29
Houtduif 41

Houtzaagmolen 63
Waverveen
Kreekrug 1a
Tweede Velddwarsweg 1

Vervangen van een dakkapel
Veranderen van de voordeur,
plaatsen van een raam in de
zijgevel en plaatsen van een
rookkanaal langs de gevel
Realiseren van een aanbouw
aan de achtergevel
Bouwen van een garage
Plaatsen van een dakkapel

Deze aanvragen zijn door de afdeling Omgevingszaken in behandeling genomen. Deze aanvragen kunt u nog niet
inzien. U kunt ook nog geen zienswijze of bezwaar indienen.
VooRnemen tot WeIgeRIng omgeVIngsVeRgunnIng uItgeBReIDe pRoceDuRe
Met ingang van 27 januari 2012 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis, zes weken voor eenieder ter inzage, de ontwerpbeschikkingen, in het kader van de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht.
straatnaam

Aard van het project/inrichting

Activiteiten

Aanvraagnr.

Baambrugge
Indijkweg 7

Plaatsen van een tijdelijke woonunit

Bouwen

W-2011-0662

Zienswijze indienen
Tijdens de termijn van inzage kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen (uw mening of opmerkingen) naar
voren brengen burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. In de zienswijzen moet het volgende staan: omschrijving van de ontwerpbeschikking 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. U kunt ook 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 de ontwerpbeschikking
geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht.
VeRleenDe BouWVeRgunnIngen In comBInAtIe met ontheffIng/WIjZIgIng
Ingediend na 1 juli 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de navolgende bouwvergunningen zijn verleend:
straatnaam

Aard van het bouwwerk

Bouwnr.

mijdrecht
Ringdijk 2e Bedijking 25

Oprichten van een loods voor agrarisch gebruik

2010/0241

Verzenddat.
vergunning
19-1-2012

De belanghebbende die rechtstreeks in zijn belang is getroffen en die tegen het ontwerpbesluit een zienswijze
heeft ingediend (alsmede degene die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze te hebben ingediend) kan binnen een termijn van zes weken na de verzenddatum van de vergunning een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Van de indiener
van het beroepschrift wordt door de rechtbank griffierecht geheven. Het indienen van een beroepschrift schorst
de werking van het besluit niet. Wel kan er, als er tegen het besluit beroep is aangetekend, 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 beroepschrift. 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
Gein-Zuid 26

Slopen van twee schuren

Slopen

W-2011-0594

9-1-2012

Baambrugge
Rijksstraatweg 43

Wijzigen van het gebruik

RO (afwijken
bestemming)

W-2011-0503

10-1-2012

Wijzigen van de zijgevel
Realiseren van een aansluiting
op gemeentelijk riool t.b.v.
afvoer overtollig afvalwater
Plaatsen van een dakopbouw
op een woning
Slopen van het woongedeelte

Bouwen
Milieu

W-2011-0601
W-2011-0295

16-1-2012
9-1-2012

Bouwen

W-2011-0586

12-1-2012

Slopen

W-2011-0658

19-1-2012

Slopen

W-2011-0660

12-1-2012

Uitweg 25a

Slopen van een voormalige
koeienstal
Uitbreiden van
bestaande schuur

W-2011-0555

5-1-2012

Vinkenkade 6

Realiseren van tijdelijke
huisvesting

W-2011-0574

17-1-2012

Winkeldijk 19a R 143

Renoveren van een damwand
en steiger

Bouwen
Slopen
Afwijken bestemming
Bouwen
RO (afwijken
bestemming)
Bouwen
Aanleg

W-2011-0564

10-1-2012

Mijdrecht
Industrieweg 15c
Provincialeweg 19
Gijsbert van
Stoutenborchstraat 57
Westerlandweg 13
Vinkeveen
Provincialeweg 4

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 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.
IntRekkIng omgeVIngsVeRgunnIng
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning(en) is/zijn ingetrokken:
straatnaam

Aard van het project

Vergunningsnr. Aanvraagnr.
intrekking

Baambrugge
W. Baron Straalmanstraat 10

Plaatsen van een berging

2010/014

W-2011-0616

Verzenddat.
intrekking
10-1-2012

Belanghebbenden die rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen binnen een termijn van zes weken na de
verzenddatum van het intrekkingsbesluit 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.
ontWeRpBestemmIngsplAn VoetAngelWeg 2A en ontWeRpBesluIt hogeRe WAARDe
IngeVolge De Wet geluIDhInDeR VooR BestemmIngsplAn VoetAngelWeg 2A
In ABcouDe
Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen geven overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening kennis van het feit dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het perceel Voetangelweg 2a
in Abcoude. Burgemeester en wethouders van De Ronde Venen maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening jo afdeling 3.4. van de Algemeen wet bestuursrecht en de artikelen 83, eerste lid, en 110c
Wet geluidhinder, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Voetangelweg 2a’ (IDN NL.IMRO.0736.bpp008Voetangelweg-ow01) en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de daarop betrekking hebbende stukken met
ingang van 27 januari 2012 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage liggen.
ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan Voetangelweg 2a behelst het juridisch-planologisch mogelijk maken van het oprichten van
een bedrijfswoning ten dienste van de paardenhouderij op het perceel Voetangelweg 2a.
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde
Conform artikel 110a van de Wet geluidhinder is de hogere waarde bepaald voor de bedrijfswoning aan de Voetangelweg 2a. De hoogst berekende geluidsbelasting wordt als de maximaal toelaatbare geluidsbelasting vastgesteld. Het ontwerpbesluit hogere waarde gaat vergezeld van een kaart, waarop de locatie van het waarneempunt
is weergegeven, evenals de ter plaatse vastgestelde hogere waarde. In het besluit wordt een afweging gemaakt
over het toepassen van geluidsreducerende maatregelen.
ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan is op de volgende manieren te raadplegen:
- Het digitale bestemmingsplan is interactief te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U komt rechtstreeks
bij het bestemmingsplan via het volgende adres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0736.bpp008Voetangelweg-ow01. De authentieke digitale planbestanden kunt u downloaden via de locatie http://ro-online.robeheer.nl/0736/manifest.html.
- Alle plandocumenten (inclusief het ontwerpbesluit hogere waarde) en achterliggende stukken zijn eenvoudig
te downloaden via www.derondevenen.nl onder ‘Bekendmakingen’.
- De papieren versie van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn in te zien bij
de balie Omgevingszaken in de centrale hal van het gemeentehuis, de openingstijden zijn: ma. t/m do. 08.3016.00 uur, vr. 08.30-12.30 uur, voorts ma. 16.00-20.00 uur en in de openbare bibliotheek in Abcoude, Broekzijdselaan 46b op: ma.,vr. 14.00-17.00 en 19.00-21.00 uur, wo. 14.00-17.00 uur en za. 11.00-14.00 uur.
termijn van inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor Voetangelweg 2a liggen ter inzage
van 27 januari 2012 tot en met 8 maart 2012.
Indienen zienswijzen
Eenieder kan tijdens bovengenoemde termijn een schriftelijke zienswijze tegen het bestemmingsplan kenbaar
maken bij de gemeenteraad van De Ronde Venen, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. Belanghebbenden kunnen
een schriftelijke zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden bij het College van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen (zelfde adres). In beide gevallen kunt u voor het indienen van een
mondelinge zienswijze een afspraak maken met Arjen Noordhoff van de afdeling RO. Hij is op dinsdag t/m vrijdag
tijdens kantooruren te bereiken via telefoonnummer 0297 55 15 37.
VeRkeeRsBesluIt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben genomen. Dit
besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zuster den Hertoglaan 67, 3641 KV Mijdrecht;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Zon en Water 3,
3648 EA Wilnis;
- het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Dorpszicht 126,
1391 MA Abcoude.
Deze besluiten liggen met ingang van 25 januari 2012 gedurende een termijn van zes weken ter inzage op het
gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht.
Bezwaar
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar maken bij
burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 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.
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 rechtbank
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.
AAngeVRAAgDe eVenementenVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen voor het houden van een evenement
zijn ingediend.
Datum

evenement

3 februari 2012
17.00-19.00 uur

100-dagenfeest VLC Dukaton, Aquamarijn en
Mijdrecht
Diamant in Mijdrecht (3641)

Verkeersoverlast aankomst
examenkandidaten

15 april 2012
9.00-14.00 uur

Ruilbeurs historische Tienboerenweg 15A in
werktuigen en aan- Mijdrecht (3641 RA)
verwante artikelen

Verkeer van voertuigen
aanbieders en bezoekers
via Tienboerenweg

25 t/m 30 april
Verplaatsing kermis
25 en 26: 14.00-23.00 uur
27 en 28: 14.00-24.00 uur
29 en 30: 14.00-23.00 uur

locatie

Rondweg en langparkeerterrein a/d Rondweg in
Mijdrecht (3641 SC)

Activiteit

Wegafsluiting en afsluiting
langparkeerterrein,
versterkt geluid

Inzage, reactie en informatie
De aanvragen liggen ter inzage bij balie Omgevingszaken; op de begane grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en met donderdag 08.30 tot 16.00
en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur). Belanghebbenden kunnen hun bezwaren op de aanvragen in de vorm van een
zienswijze kenbaar maken. Dit kan schriftelijk tot 14 dagen na publicatie, graag onder vermelding van ‘zienswijze
evenementenaanvraag’, ingediend worden bij burgemeester en wethouders, afd. Omgevingszaken, postbus 250,
3640 AG Mijdrecht Telefonische informatie over voornoemde aanvragen kunt u verkrijgen via tel. 0297-291671
en/of 0297-291835.
DRAnk- en hoRecAWetVeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders van de gemeente De Ronde Venen maakt, gelet op de Algemene wet bestuursrecht
(Awb), bekend dat met ingang van 26 januari tot en met 7 maart 2012 bij balie Omgevingszaken; op de begane
grond, in de centrale hal van het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht (openingstijden: maandag tot en
met donderdag 08.30 tot 16.00 en vrijdag 08.30 tot 12.30 uur) voor eenieder gedurende zes weken ter inzage ligt:
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting Lot66 gevestigd Industrieweg 29, 3641 RK in Mijdrecht;
- een drank- en horecawet vergunning voor de inrichting dorpshuis Baambrugge gevestigd Pr. Margrietstraat
10, 1396 JX in Baambrugge.
Tegen het verlenen van de vergunning kan een ieder binnen de genoemde termijn van de ter inzage legging
schriftelijk bezwaren indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 250, 3640 AG Mijdrecht en mondelinge
bedenkingen bij afdeling Omgevingszaken.
AgenDA menIngVoRmenDe RAADsVeRgADeRIng 2 feBRuARI 2012
Informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 januari 2012.
Agenda
1. Opening
2. Spreekrecht inwoners (max. 30 minuten, geagendeerde agendapunten)
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
4. Project Rondweg / Stationslocatie Mijdrecht, raadsvoorstel 0077/11
Het college heeft onderzoek uitgevoerd naar de verkeerskundige en financiële consequenties van de eerder door
de raad vastgestelde denkrichting voor de Rondweg en de Stationslocatie Mijdrecht. Daaruit blijkt dat het niet
mogelijk is om deze denkrichting binnen de door de raad meegegeven voorwaarde van kostenneutraliteit voor de
gemeente te realiseren. Het college stelt als alternatief aan de raad voor om uit te gaan van de aanleg van een
rotonde op de kruising Rondweg / Stationsweg / Industrieweg en van een invulling van de Stationslocatie hoofdzakelijk als bedrijvenlocatie
5. Sluiting

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
aGenda besluitnemende raadsverGaderinG 2 februari 2012
informatie over vergadering
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: M. Divendal
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 27 januari 2012.
agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststelling notulen van de raadvergaderingen van 22 december 2011
4. Akkoordstukken
4a. Instemmen met jaarrekening 2010 en goedkeuren van de begroting 2012 Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude, raadsvoorstel 0075/11
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen met de jaarrekening 2010 en de begroting 2012, beide van
Stichting primair onderwijs Mondriaan Abcoude.
4b. Legalisering Achterbos 48a te Vinkeveen, raadsvoorstel 001/12
Verzoek legaliseren permanente bewoning van de recreatiewoning Achterbos 48a. Dit naar aanleiding van het
raadsbesluit van 28 oktober 2010, waarin 8 recreatiewoningen zijn gelegaliseerd en bij de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan de bestemming ‘woondoeleinden’ krijgen.
4c Vaststellen woonplaatsen en woonplaatsgrenzen en delegeren bevoegdheid tot vaststellen van de woonplaatsgrensen, raadsvoorstel 0073/11

Het is nodig om op een drietal locaties binnen de gemeente de woonplaatsgrenzen te wijzigen, zodat vastgestelde en in gebruik zijnde adressen in de juiste woonplaats komen te liggen. Door deze wijziging is het niet nodig
om de betreffende adressen en postcodes te wijzigingen, om toch te voldoen aan de eisen van de basisregistratie adressen en gebouwen.
4d. Routering gevaarlijke stoffen, raadsvoorstel 74/11
De gemeente kan een routering gevaarlijke stoffen instellen. Met dit voorstel wordt vastgelegd via welke routes
transport van gevaarlijke stoffen plaats moet vinden. Zo kunnen gevoelige locaties zoals dorpscentra worden vermeden. Op 26 mei 2011 heeft de raad het ontwerp van de route voor transport van gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen van 15 september t/m 26 oktober 2011. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Voorgesteld wordt de route voor transport van gevaarlijke stoffen vast te stellen.
4e. Statutenwijziging Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs, raadsvoorstel 76/11
Voorgesteld wordt in te stemmen met de wijziging van de statuten van Stichting Auro voor Openbaar Primair Onderwijs.
5. Benoeming extern lid rekenkamercommissie De Ronde Venen raadsvoorstel 00/12
Voorgesteld wordt tot benoeming over te gaan van de heer R. Sporrel als extern lid van rekenkamercommissie
De Ronde Venen . Na benoeming door de raad zal beëdiging en installatie van het extern lid, de heer R. Sporrel
plaatsvinden.
6. 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.
7. Sluiting
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INFORMATIEF
COLOFON
sinds 1888

Verschijnt woensdag
EditiE 2:
dE RondE VEnEn,
MijdREcht, Wilnis,
AMstElhoEk, dE hoEf,
VinkEVEEn, WAVERVEEn,
kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419
fax 0297-581509
Aanleveren van kopij,
foto’s en advertenties:
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Advertentie-tarieven:
op aanvraag
Redactie/acquisitie
medewerkers:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam
André Veenstra
druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk
Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
tel. 0251-674433
centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
tel. 0297-341900
fax 0297-342900
Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht
125e jaargang
oplAgE: 16.300
ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren
op artikelen of zijn mening te
geven op ontwikkelingen die
spelen binnen de gemeente. Uw
ingezonden brief dient echter
ondertekend te zijn met naam
en adres. De redactie behoudt
het recht brieven in te korten of
te weigeren.
let op:
Nadrukkelijk maken wij u er
op attent, dat door ons in deze
krant geproduceerd advertentie-,
foto-, en/of tekstmateriaal niet
beschikbaar wordt gesteld aan
derden. Dus ook niet per e-mail,
fotokopie of anderszins zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever!
WWW.MEERbodE.nl

ALARMNuMMER 112
www.112.nl

bRANdwEER
& pOLITIE
Brandweer, tel. 030-2404400.
Politie, tel: 0900-8844.

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

SLACHTOFFERHuLp
NEdERLANd
Slachtofferhulp biedt gratis
praktische, juridische en emotionele
ondersteuning aan slachtoffers en
betrokkenen van misdrijven en
verkeersongevallen. U kunt bij ons
terecht op verschillende spreekuren
in de regio, zonder wachtlijst. Bel
voor een afspraak of voor meer info:
0900-0101. www.slachtofferhulp.nl

dOkTERSdIENSTEN

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

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

Sleep & Dream auping HülSta life time B-Clever
SCapa Home gelDerlanD eSSenza pip StuDio
BeDDingHouSe fiSCHBaCHer little Diva Carré

ApOTHEEk
*Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 47
Wilnis, tel: 0297-288934. Open: ma
t/m vr 8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*Apotheek Mijdrecht, Hofland 48,
tel: 0297-286262. Open: ma. t/m vr.
8.30-12.30 u en 13.30-17.30 u.
*boots apotheek Vinkeveen,
Herenweg 57, tel: 0297-262033.
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za
10.00-14.00 u. *Apotheek de Ronde
Venen, Hoofdweg 6a, tel: 0297285163. 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.

OP=OP

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

Samenwerking de ronde venen

GRENZELOOS
INVESTEREN
IN ONDERWIJS
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Bilthoven Julianalaan 43. tel. 030 - 2287451
Mijdrecht Dorpsstraat 74. tel. 0297 - 281054
Vrijdag koopavond

www.morpheus.nl

Gezellige bingo bij Argon

94*98_winter_11_02.indd 1

dIERENHuLp
dierenambulance
tel: 06-53315557.

dIERENARTSEN
dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis,
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht,
tel: 0297-293939.
Behandeling na tel. afspraak
dierenartsenpraktijk Wilnis,
Herenweg 95, Wilnis,
tel: 0297-242436.
Open spreeku. di. en do. 17.00-18.00
u. Overige tijden na tel. afspraak
dierenkliniek Amstel,
Vecht & Venen
Herenweg 129, 3645 DJ Vinkeveen,
tel 0297-263758 www.kkavv.nl.
Dagelijks spreeku. 13.30-14.30 u.,
op do. van 18.30-19.30 u., of op
afspraak. Geopend van 08.00-18.00 u.
dierenkliniek de Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC Mijdrecht,
tel: 0297-241146. Ma. t/m vr. volgens
afspraak. Buiten openingstijden: uitsluitend voor spoedgevallen dag en
nacht bereikbaar op tel: 0297-241146.

22-12-11 14:52

Mijdrecht - Op vrijdag 10 februari is het weer zover, Argon organiseert een bingoavond met originele prijzen.
Naast de bekende rondes met vele prijzen zijn er dit keer ook verrassende elementen waarbij iedereen
kans maakt op een leuke prijs. Het

thema in de maand februari is natuurlijk ‘Valentijn’. De hoofdprijs is
dan ook een dinerbon ter waarde
van 150,- euro, te besteden bij restaurant ‘Le Virage’. De bingoavond
begint om 20.00 uur en de zaal gaat
om 19.15 uur open. Het eerste kopje
koffie/thee is gratis.

Mijmeringen

Waar denkt u dat SOS voor staat?
De Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen stelt zich
ten doel:
Het geven van voorlichting binnen De Ronde Venen over de noodzaak
van ontwikkelingssamenwerking;
Het financieren van concrete projecten in derdewereldlanden.
Een aantal van de deelnemers wist feilloos waar SOS voor stond. Een
flink aantal moest het antwoord schuldig blijven of verzon ter plekke
een naam. ‘Samen op stap’ was zo’n suggestie. Blijkbaar moeten we
constateren dat we meer kunnen doen aan onze presentatie!
Over het financieren van concrete projecten kunnen we kort zijn: we
hebben de afgelopen jaren meerdere concrete projecten gesteund
en hopen dit, de komende jaren, met uw hulp, te blijven doen.

STICHTING dE bAAT

pSyCHOLOGISCHE
HuLpvERLENING
Wilnis: Praktijk voor directe psychologische hulpverlening, Drs. J.M.M.
Simons klin. psychol./psychotherap.
en medew. 0297-285371 of
0297-568866; www.simonspsychologische-begeleiding.nl
de Ronde Venen: Praktijk voor
psychologische hulp-verlening,
R. Rap, tel: 0297-286436

zORG &
dIENSTvERLENING
Zuwe Zorg: Hoofdweg 1 Mijdrecht:
Thuiszorg (voor persoonlijke zorg
thuis), Maatschappelijk werk
(voor al uw vragen en problemen),
Jeugdgezondheidszorg en Pedagogisch Bureau (voor ouders en kinderen van 0-18 jr): Zuwe Informatielijn
tel. 0900-2359893. Hulp bij het
Huishouden, tel. 0348-437000.
Of kijk op: www.zuwezorg.nl.
hulplijn de Ronde Venen:
tel. 0297-242136 voor aanvragen
vrijwillige hulpverlening.
ned. patiënten Vereniging
Vrijwillige thuiszorg:
De Ronde Venen, tel: 0297-582693
voor info en aanvragen.

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

Grafiek droge naald, 7 februari
Kennismaken met de filosofie,
8-15-22 feb, 7-14-21-28 mrt,
4-11-18 apr.
Chakra’s, 8 februari
Zumba voor jong en oud, 9-16-23
feb,8-15-22-29 mrt, 12-19-26 apr.
Workshop raku-keramiek,
11- 25 februari
Opfriscursus spelling van de
werkwoorden, 13 februari
Kennismaken met Perfect Pilates,
13-27 feb, 5-12-19-26 mrt.
Voorjaarsdecoratie, 15 februari
Workshop Zilverklei-1, 16 februari
Taart decoreren, 16 februari
Schaatsmuseum, 16 februari
Cakelet bloempotje, 29 februari

SOS De Ronde Venen
is op zoek...
naar antwoorden
SOS De Ronde Venen is op zoek....... naar antwoorden. Maar we zijn
natuurlijk ook bereid om antwoorden te geven als u vragen heeft. De
eerste vraag die we u, tijdens de nieuwjaarsmarkt en vorige week op
deze plaats, stelden was:

Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

Cursusproject in februari
Vinkeveen – U/jij kunt nog even,
voor het voorjaar losbarst, een cursus pakken bij het Cursusproject.
De cursussen zijn gezellig en leerzaam. Inschrijven kan via de Rabobank of via internet. Wie meer
wil weten over de inschrijving, cursustijden en betaling kan óf bellen:
(0297)261849/0652431473 óf mailen: auwert@casema.nl. Het totale cursusoverzicht staat op de site
www.cursusproject.nl Nieuws staat
op cursusproject.hyves.nl Op Twitter:
@Cursusproject. Bij de Rabobank,
VVV, steunpunten en bibliotheken
is het programma ook te bekijken.
Aanmelden voor de nieuwsbrief kan
via cursusproject@planet.nl.

Stichting Ontwikkelings

De tweede vraag was:

DIEET
Door Flavoring
We hebben de eerste weken van het jaar achter de rug en een aantal
goede voornemens zijn vervaagd of weggespoeld met de regen van
afgelopen week. Maar om mij heen hoor ik toch nog wel wat mensen die bezig zijn met een dieet. Nu heb ik zelf een haat-liefde verhouding met diëten. Ik geloof er niet in, maar toch ben ik er de afgelopen jaren wel eens in getrapt met het idee ‘als ik dit dieet nou zolang volg en ik zoveel ben afgevallen, dan is alles goed’. Gevolg was
meestal dat ik inderdaad wat gewicht verloor en dat een kleine twee
jaar later dat gewicht met rente er weer bij zat.
Nu hoorde ik laatst van het EenKiloPerWeek dieet. Het klinkt aanlokkelijk en dan denk ik meteen, wat is het addertje onder het gras? Je
kunt je online (gratis) inschrijven en 10 weken lang krijg je iedere dag
een e-mail met de recepten voor ontbijt, lunch en avondeten. Als je
deze volgt, val je vanzelf af, staat op de site te lezen. Het is een aanrader om te googelen op de term ‘een kilo per week’, want je verdrinkt
in een wirwar van diëten die allemaal beloven dat met hun methode
je een kilo per week afvalt.
Te vinden is het bovengenoemde ‘een kilo per week dieet’, maar ook
10 kilo afvallen zonder sporten (methode afvallen in balans) en het Dr
Frank dieet. En als je dan wat verder leest, is te zien dat het ‘een kilo
per week dieet’ is gebaseerd op het eitwitdieet zoals bijvoorbeeld het
Dr Frank dieet of het Atkins dieet. Oftewel het is allemaal een pot nat.
Wat is het toch dat wij met vele anderen vallen voor deze populistische reclameuitingen? Verstandelijk weten we allemaal dat elk pondje door het mondje gaat. En we weten ook dat afvallen niet makkelijk
is, maar geloven we echt dat we 10 kilo in 10 weken kwijt kunnen raken? Ongeacht lengte, gewicht, bmi (body mass index), eetgewoontes en hoe veel of weinig we bewegen? Ik geloof het niet, maar er zijn
er genoeg die het geloven of denken ‘ik probeer het gewoon, we zien
wel waar de weegschaal op stil blijft staan’. Proberen af te vallen met
een methode of zonder is bewonderingswaardig, als het echt nodig
is. Helaas zijn er ook veel mensen die een gezond bmi hebben, maar
toch willen afvallen.

Hoeveel procent van het geld komt bij de SOS daadwerkelijk
bij de projecten die wij steunen?
De afgelopen jaren hebben we projecten in Kenia, Guatemala, Nepal,
Tanzania, Sri Lanka, Tibet en Ecuador gesteund. We gaan hierbij
zorgvuldig te werk. Voor we onze steun toezeggen vragen we om
een gedetailleerde begroting van de kosten. We willen helpen op
een duurzame manier, dat wil zeggen dat we goed willen nagaan
of een project kans van slagen heeft. Bij alle projecten kennen we
een contactpersoon die ter plaatse het project begeleidt. Er zijn ook
bestuursleden die, op eigen kosten, naar een project toegaan om zelf
te zien wat er is opgebouwd.
Wat we daadwerkelijk jaarlijks geven aan projecten loopt uiteen
van 17.000 euro tot 50.000 euro. De hoogte van dit bedrag hangt
enerzijds af van onze inkomsten, maar ook van de terugkoppeling
van projecten. Zo komt het nogal eens voor dat we de kosten van de
bouw van bijvoorbeeld een schoolgebouw in delen overmaken. Of
dat we een som geld reserveren voor een project, maar wachten met
overmaken tot we een goede begroting hebben ontvangen.
Om u toch een idee te geven zijn we nagegaan welke kosten onze
stichting maakt om ontwikkelingshulp te realiseren. Enerzijds omdat
we kritisch willen zijn op ons eigen uitgaven patroon en anderzijds
omdat we inzicht willen geven in de kosten. Deze bedragen zijn nog
geen 3% van onze inkomsten (denk aan drukwerk, portokosten, etc.).
Dat dus wil zeggen dat ruim 97% van het geld dat wij ontvangen
besteed wordt aan de projecten.
Mocht u alle details van onze inkomsten en uitgaven willen weten,
dan kunt u ons mailen en ontvangt u, zodra de jaarrekening is
goedgekeurd, ons jaarverslag.
Volgende week doen we verslag van de suggesties die zijn gedaan
om meer draagvlak te krijgen in De Ronde Venen. Tevens maken wij
dan de prijswinnaars bekend!

Waarom willen we nu afvallen door middel van een speciaal dieet?
Vermoedelijk is de behoefte aan een lijstje met wat je mag en niet
mag eten hoog. Niet hoeven na te denken over wat je moet eten of
nu weer moet koken. Je kijkt gewoon op je daglijstje, doet de boodschappen en eet dat wat je mag. Maar vroeg of laat moet je zelf weer
gaan nadenken en zelf keuzes maken. Wat eet ik vandaag, wat haal
ik in de supermarkt, eet ik wel of niet dat gebakje op die verjaardag?
Een afvalpoging is pas succesvol als je de kilo’s er ook vanaf weet te
houden. Ik heb geen idee hoeveel mensen elk jaar op dieet gaan en
hoeveel mensen blijvend een gezond gewicht daaraan overhouden.
Blijvend afvallen is gewoon ontzettend lastig omdat er overal verleidingen om ons heen zijn. Misschien zijn we zelf wel de grootste spelbreker in deze, denk maar aan het stemmetje in je hoofd dat kan
fluisteren ‘nu mag je heus wel even los hoor, je hebt zoveel dagen
netjes gegeten’. Diëten zijn kennelijk succesvol, want er wordt een
hoop geld verdiend in deze business. Het is nu nog wachten op het
leven lang dieet, voor als je bent afgevallen na het ‘een kilo per week
dieet’. Ik heb alvast een naam ervoor bedacht. Mijn vader zei het vroeger altijd al, toen had ik er een hekel aan. Maar ik zeg het nu ook: Doe
maar gewoon, dan doe je al gek genoeg!

Stichting Ontwikkelings
Samenwerking De Ronde Venen
Postbus 54
3645 ZK Vinkeveen
www.sosderondevenen.nl
email: sosderondevenen@xs4all.nl
Bankrekening: 45.91.18.994

De Baat is de welzijnsorganisatie van
De Ronde Venen. De Baat is er voor

Kerkvaart 2
3641 EP Mijdrecht
Tel: 0297 - 230 280

iedereen, jong en oud. De organisatie
bevordert zelfredzaamheid, sociale
samenhang en verhoogt de inzet voor

www.stichtingdebaat.nl

en deelname aan de samenleving.
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OVERigE

do 2 feb.
14.00 u Film “Cocoon
return” in Brinkzicht
do 9 feb.
14.15 u Optreden van
Corrie Roelofsen gevarieerd liedjesprogramma
wo 15 feb.
18.30 u Bingo
di 21 feb.
14.00 u Film van Bert
Haanstra
do 23 feb.
14.00-16.00 u Borrelmiddag optreden van
“2Gether”
vooraankondiging
vr 23 maart
komt firma Doorduyn met
de nieuwe voorjaars- en
zomermode

Passage Mijdrecht
do 23 feb.
Jaarvergadering
locatie: Gebouw Irene
Kerkstraat
Passage, afd, Vinkeveen
en waverveen
21 feb.
19.30 u. Spreker: mw. J.
van Rijn, onderwerp: Het
leven van Corrie ten Boom
locatie: Herv. Ver.gebouw
Vinkeveen
Ouderenmiddagen
in de Roeping
do 2 feb.
Spelmiddag
do 16 feb.
De heer Butink vertelt
over Nieuw Zeeland (dia’s)
Onze contactmorgen
wo 15 feb.
Drs. Schrage-Buitenbos
vertelt over Tegels met
Bijbelse voorstellingen
Seniorenweb DRV
Internet café
di + do van 10.00-12.00 u
aNBO-leden soos in de
Meijert
elke wo om 13.30 u
Spel en Sport DRV
Overzicht activiteiten
Spel en Sport op:
www.spelensportdrv.nl
of u kunt bellen naar:
06-21918353.

gERaRDuS
MajElla
elke di
10.30 u Stoelgym
elke wo
9.30 u Handwerken met
het Rode Kruis
elke ‘even’ wo
10.30 u Kun je nog zingen
elke do
9.45 u Rozenkransgebed

NiEuw
aVONDlichT
elke ma
10.30 u Zingen rond de
piano
14.30 u Aroma therapie
elke di
19.00 u activiteit in de
koepelzaal
elke do
14.30 u naar de markt of
bewegen
19.00 u muziekavond
elke vr
10.45 u bewegen

zuiDERhOf
elke di
10.30 u Knikkerbaan,
sjoelen en rummicub
elke do
10.30 u Spel
elke vr
15.00 u Bibliotheek
16.15 u Weeksluiting

SaMENwERKiNgEN
alzheimer café
wo 8 feb.
Het thema van
deze avond is: “Van
familierelatie naar
zorgrelatie”
Dementie heeft een grote
invloed op het leven van
mensen met dementie en
op dat van hun familie.
Een dementerende
wordt naarmate het
ziekteproces vordert
steeds afhankelijker
van zijn omgeving. Ook
voor de partner of de
kinderen is het proces
ingrijpend. Zij krijgen te
maken met een continu
proces van verlies en
veranderende zorgtaken.
Onder leiding van een
deskundige wordt in het
Alzheimer Café ingegaan
op deze problematiek
en adviezen gegeven.
Het Alzheimer Café,
zorgcentrum Zuiderhof.
Adres: Futenlaan 50 in
Vinkeveen. Het café is
open vanaf 19.30 uur.
Voor meer informatie
kunt u contact opnemen
met: Esther Smit,
coördinator Steunpunt
Mantelzorg van Stichting
De Baat. Mail: e.smit@
stichtingdebaat.nl of
telefoonnummer: (0297)
230 280.
Eetcafé het Pruttelpotje
ma 6 en 20 feb.
Op de even weken, v/a
16.00 u in De Fabriek
Open Tafel
do 23 feb
12.30-14.30 u In Gerardus
Majella

PluSBuS uiTjES
EN/Of wiNKElEN
wo 1 feb.
Bezoek aan de Euromast
21 euro
do 2 feb.
Boodschappenochtend,
3 euro
Film in Maria-Oord, 7 euro
vr 3 feb.
Winkelen in stadshart
Amstelveen, 6 euro
Tafelen in het Buurhuis in
Wilnis , 10 euro
wo 8 febr.
Dierenpark Amersfoort,
30 euro
do 9 feb.
Winkelen/markt, 3 euro
vr 10 feb.
Bezoek Tuincentrum
Groenrijk , 5 euro
ma 13 feb.
Kookpunt in De Fabriek,
10 euro
wo 15 feb.
Pannenkoekenhuis
“Meyendel”, 12 euro
do 16 feb.
Winkelen/markt, 3 euro
vr 17 feb.
Winkelcentrum Aarhof,
5 euro
Tafelen in het buurhuis,
7 euro
wo 22 feb.
Kaasmuseum “de Weistaar”, 10 euro
do 23 feb.
Boodschappenochtend,
3 euro
Repair Café in de Buurtkamer Mijdrecht, 3 euro
vr 24 feb.
Broek in Waterland, 9 euro
ma 27 feb.
Kookpunt in De Fabriek,
10 euro
di 28 feb.
Vislunch, 9 euro
wo 29 feb.
Bezoek Panorama
Mesdag, 19 euro

ROllaTORSPREEKuuR
Elke 2e do v/d maand
do 9 feb. 10.00-11.00 u
De Buurtkamer Mijdrecht

ciNEMa 55+
do 2 feb.
(aanvang 14.30 u).
4 euro of 5x voor 15 euro.
in Maria-Oord

NiEuwS EN
acTiViTEiTENKalENDER
MaNTElzORgSalON
Workshop ‘speksteen’ maken
tijdens de mantelzorgsalon
op maandag 30 januari.
Maandag 30 januari kunnen mantelzorgers uit De
Ronde Venen, onder begeleiding van beeldend
kunstenaar Astrid van Zelst
(Kleur is Kracht), speksteen
bewerken. Speksteen is een
oeroud natuurlijk materiaal
dat zacht aanvoelt en makkelijk te bewerken is met
schuurpapier en/of met raspen. U zult merken dat speksteen warmte opneemt en
dat het fijn en ontspannen
is om een kleine tastbare
trooststeen of krachtsteen
te maken. Bent u mantelzorger en woont u in de Ronde
Venen, dan bent u van harte
welkom bij de mantelzorgsalon op maandag 30 janu-

ari van 13.30-15.30 uur in De
Buurtkamer aan de G. van
Aemstelstraat 5 in Mijdrecht.
Om enigszins in te schatten
hoeveel mensen er komen,
kunt u zich vooraf opgeven
bij Stichting de Baat, tel
(0297) 230 280, of per e-mail
e.smit@stichtingdebaat.nl
Uiteraard wordt er voor koffie/thee en wat lekkers gezorgd.

Voor meer informatie:
Coördinator Esther Smit
Tel. (0297) 230280
e.smit@stichtingdebaat.nl
www.stichtingdebaat.nl/
steunpunt-mantelzorg

al OPgEgEVEN VOOR NlDOET?

DE BaaT STaRT ROuwgROEP
Uw dierbare partner is (onlangs) overleden. U bent nog
vaak verdrietig en mist hem of haar. U hebt de behoefte
om hierover te praten maar de mensen om u heen durft
u er niet mee te belasten. Herkent u deze situatie?
Om die reden start De Baat een rouwgroep.
Tijdens de bijeenkomsten krijgt u de gelegenheid om
ervaringen met lotgenoten te delen en steun te krijgen
bij het verwerken van het verlies. Degene leert op zijn of
haar manier het verlies en gemis een plaats te geven om
daarna de draad weer op te pakken.
het programma
Het programma bestaat uit 10 wekelijkse bijeenkomsten
van anderhalf uur op vrijdag van 13.00 tot 15.30 uur in

De Buurtkamer Mijdrecht (G. van Aemstelstraat 5,
te Mijdrecht). De groep bestaat uit maximaal tien
deelnemers en wordt begeleid door een psycholoog.
In de bijeenkomsten gaat het vooral om het uitwisselen
van ervaringen en het delen van verdriet. Er is ruimte
voor pijn, boosheid en teleurstelling. We reiken geen
kant en klare oplossingen aan. Die zijn er ook niet.
Maar samen praten en delen helpt.
Deelname en meer informatie
Voor meer informatie of aanmelding kan men
direct contact opnemen met ouderenadviseur
Marianne White van Stichting De Baat (0297) 230280,
of: m.white@stichtingdebaat.nl.
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Handen uit de mouwen voor
een eenmalige vrijwilligerklus bij u in de buurt! Op vrijdag 16 en zaterdag 17 maart
a.s. staat NL Doet gepland. In
heel het land zullen vrijwilligers vrijwilligersorganisaties
ondersteunen bij het uitvoeren van diverse klussen.
Te denken valt aan: het
maken van een bijeenstal
tot het schilderen van een
groepswoning. Organisaties
kunnen hun klus aanmelden via www.nldoet.nl. Op
dezelfde website kunnen
vrijwilligers zich opgeven
voor een leuke, boeiende
klus bij hen in de buurt. Organisaties die een klus willen aanbieden, kunnen bij

het Oranje Fonds een aanvraag doen voor een tegemoetkoming in de kosten.
De bijdrage van maximaal
500 euro moet voor 11 januari worden aangevraagd
via de website van NL Doet.
NL Doet wordt in De Ronde
Venen ondersteund door
Stichting De Baat.

Voor meer informatie:
Coördinators Claudia Prange
of Dyanne van Tessel
Tel. (0297) 230280
d.vantessel@stichtingdebaat.nl

RaBOBaNKBuS
VacaTuRESVRijwilligERSwERK
Zoekt u leuk of boeiend vrijwilligerswerk in De Ronde Venen? Hieronder krijgt u een indruk van ons aanbod. Voor
meer informatie over de onderstaande vacatures kunt u
kijken op de website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info.
U vindt hier tevens zo’n 60 andere vacatures voor vrijwilligerswerk bij u in de buurt.
- Inloophuis ’t Anker zoekt een betrokken duocoördinator.
Meer informatie onder vacaturenummer 5516
- Stichting De Baat zoekt creatieve, sociale schrijvers voor
het voor het maken van een levensboek met ouderen.
Meer informatie onder vacaturenummer 5819
- Zideris Mijdrecht zoekt maatjes voor mannen en vrouwen
met een verstandelijke beperking. Meer informatie onder
vacaturenummer 5880
- Handjehelpen regio Utrecht zoekt een begeleider vriendenkring. Meer informatie onder vacaturenummer 5882.
- Stichting De Baat zoekt een Gastvrouw/heer rouwgroep.
Meer informatie onder vacaturenummer 5891
- Werkgroep Vrijwilligersdag zoekt enthousiast organisatietalent uit Abcoude / Baambrugge. Meer informatie onder vacaturenummer 5930
- Handjehelpen regio Utrecht zoekt logeergezinnen. Meer
informatie onder vacaturenummer 5881
- SailWise zoekt activiteitenbegeleiders voor uitdagende
watersportvakantie met mensen met een handicap. Meer
informatie onder vacaturenummer 4686.
- Stichting Spel en Sport De Ronde Venen zoekt een penningmeester. Meer informatie onder vacaturenummer
4803
- Vereniging Geestdrift zoekt een administratief/ kantoor/
secretarieel vrijwilliger. Meer informatie onder vacaturenummer 5358.
- Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers voor landschapsonderhoud. Meer informatie kunt u vinden onder
vacaturenummer 5931
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dyanne
van Tessel (0297) 230 280 of d.vantessel@stichtingdebaat.nl)

KOOKPuNT!

REPaiR café

ma op de oneven weken
ma 13 en 27 feb.
17.00-20.00 u in De
Fabriek, Rondweg 1a,
Mijdrecht

do 9 en 23 febr.
14.00-16.00 uur.
De Buurtkamer Mijdrecht,
G. van Aemstelstr. 5.

TafElEN iN hET
BuuRhuiS
vr op de oneven weken
vr 3 en 17 feb.
17.00-20.00 u
Vossestaart 2,Wilnis

MaNTElzORgSalON
elke laatste ma v/d
maand
13.30 -15.30 u in De
Buurtkamer Mijdrecht,
G. van Aemstelstr. 5.

Dinsdag, even weken
waverveen Cliffordweg, 09.00-09.30 uur
Mijdrecht
Nieuw Avondlicht 09.45-11.45 uur
Mijdrecht
Veenstaete, 11.30-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur
Dinsdag, oneven weken
Vinkeveen Maria-Oord, 09.30-09.50 uur
Vinkeveen Zuiderhof, 10.00-10.30 uur
Mijdrecht
G. Majella, 10.45-12.00 uur
De hoef
Oostzijde, bij de RK-kerk, 13.00-15.00 u.
amstelhoek Piet Heinlaan 1, 15.15-17.00 uur

SaMEN BRuNchEN iN DE KwEEKTuiN
Zondag 5 februari organiseert De Baat samen met
De Kweektuin een Brunch
van 11.30-14.00 uur voor
65+ers. De brunch bestaat
o.a. uit: lekkere broodjes met
diverse soorten beleg, jus
d’ orange, koffie of thee. De
kosten voor deze brunch bedragen 5 euro. Bent u niet in
de gelegenheid om zelf naar
De Kweektuin te komen, dan
kunt u gebruik maken van
onze vervoersdienst. De kosten voor vervoer bedragen

3 euro. Er kunnen maximaal
20 personen deelnemen.
Noteer de volgende data
alvast in uw agenda:
zo 5 feb., zo 1 april en
zo 3 juni
Informatie en/of aanmelden:
Contact hierover kunt u
opnemen met een van de
Servicepunten (0297) 597600.
Aanmelden kan tot vrijdag
3 februari 12.00 uur.

SaMEN ETEN iS TOch VEEl gEzElligER?
De Baat start ‘Tafelen in het
Buurhuis’ in samenwerking
met het Johannes Hospitium
In de oneven weken kunnen ouderen die zelfstandig
wonen in De Ronde Venen
gezellig met elkaar samen
eten. Zoals nu gebruikelijk
kan u op maandag eten bij
het Kookpunt in De Fabriek,
maar vanaf vrijdag 3 februari start in diezelfde week
op de vrijdag ook ‘Tafelen
in het Buurhuis’. In samenwerking met het Johannes
Hospitium gaan vrijwilligers
van De Baat in de sfeervolle
woonkamer van het Buurhuis aan de Vossestaart 2 in
Wilnis maaltijden verzorgen.
Vervoer en kosten
Indien u niet in staat bent
om zelf te komen, kunnen

wij voor u het vervoer regelen. De kosten hiervoor
bedragen: € 10,00 met vervoer, € 7,00 zonder vervoer.
Aanvang vanaf 17.00 uur.
Zowel het Kookpunt als Tafelen in het Buurhuis is bestemd voor alle zelfstandig
wonende ouderen in De
Ronde Venen die het gezellig vinden om samen te
eten. Beide activiteiten zijn
een aanvulling op de Open
Tafels die elke maand in de
verzorgingshuizen worden
gehouden, maar wat kleinschaliger van opzet.
Eerst volgende
mogelijkheden:
ma 30 jan., vr 3 feb., ma 13
feb.i en vr 17 feb.
Informatie en/of aanmelden:
Servicepunten (0297) 597600.

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, Gemeente 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, mantelzorg en vele andere onderwerpen.

www.servicepuntderondevenen.nl

DEN OUDEN ‘BINNEN’ EN MIJDRECHTSE
ZONWERING GAAN SAMEN VERDER

Mijdrecht - Woensdag 25 januari (her)opent Den Ouden ‘Binnen’
zijn nieuwe vestiging aan de Genieweg 10. De interieurspecialist voor
aankleding en stoﬀering binnenshuis was tot voor kort gevestigd aan
de Rendementsweg waar men sinds
2000 was gehuisvest in een huurpand van Midreth. De voortschrijdende ontwikkeling in woningstoﬀering, vloeren, gordijnen en woonaccessoires met bijbehorende trends,
is daar debet aan. Maar ook het toenemend aantal klanten, de groei
van de opdrachten in de projectsfeer (bedrijfsgebouwen) en de vraag
naar meer bijbehorende attributen
en artikelen, deden Paul de Ouden
met zijn compagnon Cok Jongeneel
besluiten naar een grotere ruimte
uit te kijken. Het liefst in Mijdrecht,
goed toegankelijk en vanzelfsprekend representatief. “We zijn er al
sinds 2009 mee bezig. Met de eerste
locatie aan de Rendementsweg waren we destijds al heel blij. We verhuisden toen uit Kockengen waar
we een winkel van 30 vierkante meter hadden, naar een ruimte die tien
keer zo groot was. Dat was ongekend. Oorspronkelijk komen wij uit
die plaats, waar mijn grootvader in

de jaren twintig begon met de verkoop van textiel wat uiteindelijk uitdraaide op het vestigen van een winkel in bekledings- en gordijnstoﬀen
en zachte vloerbedekking. Destijds
hadden zij er zelfs nog kleding bij,”
herinnert Paul zich. “Maar de kernactiviteit was woninginrichting. Daar
ligt ook onze basis. Wij geven advies,
waarna we op klantspeciﬁcatie woningen, bedrijfsruimten, kantoren,
horecabedrijven en zelfs hotels inrichten.”
Eind januari 2010 werd naast de
zachte vloerbedekking de harde
vloerbedekking aan het assortiment
toegevoegd, waaronder laminaat,
houten vloeren, houten delen vloeren en Tapis vloeren. Vanaf die tijd is
men ook in de markt voor vloeronderhoud, zoals opknappen, schuren en lakken. Alles wordt in eigen
beheer uitgevoerd. Ook de binnenzonwering heeft een grote vlucht
genomen in aanbod, vorm, uitvoering en kleur, een en ander gecombineerd met raamdecoratie. Verder is
Den Ouden ‘inspiration dealer’ van
het merk Luxaﬂex op ‘outdoor’ niveau, dus producten bestemd voor
toepassing aan de buitenkant van

de woning. Voorts is er een collectie leuke woondecoraties, stoeltjes
en kussens aan het assortiment toegevoegd.

Goed bereikbaar

Intussen is de verhuizing naar de
nieuwe locatie op details na afgerond en heeft Den Ouden de nieuwe
vestiging betrokken. De fraai ingerichte showroom, inclusief magazijn
en kantoor, omvat nu 800 vierkante
meter bedrijfsruimte, verdeeld over
twee verdiepingen. Bovendien heeft
Den Ouden het nu in eigendom; het
pand is in overleg met Reurings Beheer, van wie het nieuwbouwproject
is, aangekocht. De locatie is goed
bereikbaar en toegankelijk met voldoende (gratis) parkeerruimte voor
de deur. Prettige bijkomstigheid is
dat bezoekers vanaf de Industrieweg
nog slechts een tiental meters hoeven af te leggen om voor de deur
van de showroom te staan. Bij de
vorige locatie diende men eerst de
Veenweg voor een deel af te rijden
en daarna langs de Rendementsweg
weer terug. Voor veel mensen was
dat een ‘omweg’ en dat kostte toch
klanten omdat die een snel (vrijblijvend) bezoek daardoor uitstelden en

van uitstel afstel kwam. Ook dat is nu
verleden tijd.

cialist in zijn vak, inclusief de techniek en montage.”

Buitenzonwering

Styling

Paul: “Toch ontbrak er iets aan het
inrichtingsconcept, namelijk buitenzonwering. Heel belangrijk om verkleuring van het interieur tegen te
gaan, maar ook om het teveel aan
zonnewarmte buiten de deur te
houden. Nu deden wij al zaken met
Ben Blom van de Mijdrechtse Zonwering. Die was hier in de buurt gevestigd. Ben kreeg het ook steeds
drukker en had maar weinig backup in het maken van afspraken, telefoon en receptie. Wij zijn bij elkaar
gaan zitten en hebben besloten samen onder een noemer verder te
gaan. Voor beide partijen biedt dat
voordelen. Op de eerste verdieping
hebben we inmiddels een complete showroom voor buitenzonwering
ingericht. Daar vindt men ook een
apart ingerichte de hoek voor (harde) vloerbedekking. Belangstellende
klanten kunnen voor zonwering bij
ons terecht voor Informatie en ook
eventuele bestellingen plaatsen. Ben
zorgt voor de technische uitvoering.
Hij is heel goed in dit werk want hij
heeft bijna 35 jaar ervaring en is spe-

“Met lokale partijen doen we trouwens ook het nodige op het gebied
van styling, waaronder bijvoorbeeld
behangen, schilderen en stoﬀeren. Daarmee kunnen wij onze klanten eveneens van dienst zijn. Het is
het logische vervolg op advisering,
productkeuze en aanschaf. Adviseren doen we heel breed. Zelfs gaan
we met mensen naar meubelboulevards om zich vrijblijvend te oriënteren. Al met al hebben we in totaal nu
11 medewerk(st)ers in de zaak. Die
hebben allemaal een opleiding in
dit vakgebied gehad en kunnen onze klanten dus goed adviseren. Daar
komt bij dat wij voor elk budget iets
te bieden hebben. Iedereen is welkom, voor advies, zowel voor grote,
maar ook als het gaat om kleine opdrachten of een bestelling van een
enkel product. Elke bezoeker kan
zich bij ons verheugen in persoonlijke aandacht. Onze uitstraling moet
een aantrekkelijk eﬀect op al onze
klanten hebben.” Aldus Paul.
De activiteiten van Den Ouden beperken zich al lang niet meer tot De

Ronde Venen. Het werkgebied omvat intussen heel Nederland. Daarvan kan 70 procent worden toegerekend aan opdrachten op projectbasis.
Woensdagmiddag om 16.00 uur
vindt de oﬃciële opening plaats
voor klanten en genodigden. Onder het genot van een hapje en
een drankje kunnen bezoekers
tot 20.00 uur de nieuwe vestiging komen bekijken en zich op
de hoogte stellen van wat Den
Ouden samen met de Mijdrechtse Zonwering te bieden heeft.
Den Ouden heeft in de loop van
de jaren ook een band opgebouwd met Zideris Mijdrecht,
waar de bewoning aan de Molenwiek is gerestyled. Om die reden wordt bezoekers gevraagd
af te zien van een eventueel
openingscadeau, maar de waarde ervan als donatie te bestemmen om daarmee de bewoners
met een verstandelijke beperking onder leiding van het Team
van Den Ouden een onvergetelijk dagje uit te bezorgen.
(Rabobank reknr. 16.63.50.885
t.n.v. Den Ouden Zideris).
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College beantwoordt vragen over openbaar vervoer en veiligheid

‘Aangegeven te hoge snelheden
vallen wel mee’, aldus college
ren. Daarvoor in de plaats zou een
pilot met buslijn 120 een geschikter alternatief zijn. Middels een brief
heeft de Provincie Utrecht eind november gereageerd op uw voorstel.
De provincie gaf hierin aan dat in
samenspraak met Connexxion en
de gemeente is besloten dat buslijn 126 meer geschikt is om langs
het station te rijden dan buslijn 120,
onder meer omdat buslijn 126 het
grondgebied van de oude gemeente De Ronde Venen ontsluit alsmede
het deel van Abcoude wat het verst
van het station ligt. Het dekkingsgebied is hierdoor groter. Ook vanwege de reeds gedane voorbereidingswerkzaamheden was het niet meer
mogelijk om de proef op het laatste
moment te wijzigen.
Wel geeft de provincie aan dat zij
een proef met buslijn 120 wil overwegen, indien de proef met buslijn
126 als geslaagd mag worden beschouwd. Deze aanpassing zou dan
per december 2012 kunnen worden
doorgevoerd. Halverwege 2012 zal
een eerste evaluatiemoment plaatsvinden met de provincie en Connexxion voor de proef met lijn 126.
Mijdrecht/Wilnis/Vinkeveen - Diverse raadsfracties hebben in september en december jl. vragen gesteld aan het college in verband met
de gang van zaken rond het openbaar vervoer en de verkeersveiligheid. Afgelopen week heeft het college hierop, in een uitgebreide brief,
zover als dat mogelijk bleek te zijn,
geantwoord. Zij schrijven in hun
brief aan de raad o.a:

a. Directe busverbinding Utrecht
“Wij zullen ons als college hard
maken om de terugkeer van een
rechtstreekse busverbinding naar
Utrecht te bewerkstelligen. De Provincie Utrecht heeft aangegeven dat
deze wijziging niet binnen de huidige concessie kan plaatsvinden. Het
ingaan van de nieuwe concessie in
2016 is de eerstvolgende mogelijkheid om dit eventueel te doen. Des-

alniettemin zullen wij in nader overleg met de provincie deze gewenste
wijziging bespreken om zodoende
ruimschoots voor 2016 onze wensen kenbaar te maken en de mogelijkheden te bespreken.
b. Busproef lijn 126
U heeft het verzoek gedaan om alles in het werk te stellen om de pilot van buslijn 126 niet uit te voe-

2. Verkeersveiligheid
Situatie Vinkeveen / Wilnis
Op uw verzoek is een aantal locaties in Vinkeveen en Wilnis nader
bekeken op het gebied van verkeersveiligheid.
1. Herenweg Vinkeveen: het gemotoriseerde verkeer zou tussen de
Albert Heijn en de Baambrugse

Zuwe te hard rijden als gevolg
van een gebrek aan verkeersremmende maatregelen.
Antwoord: snelheidsmetingen wijzen uit dat de gemiddeld gereden
snelheid op dit traject van de Herenweg lager ligt dan de maximale toegestane snelheid. Ons inziens
is het daarmee niet noodzakelijk om
maatregelen te treffen ten behoeve
van het terugdringen van de gereden snelheid.
2. Supermarkt Jumbo Vinkeveen:
het verzoek om op het plein achter de supermarkt een zebrapad
aan te leggen op de bestaande
verhoging om de snelheid terug
te brengen.
Antwoord: wij zijn niet bekend met
het feit dat de gereden snelheid op
het parkeerterrein achter de supermarkt te hoog zou zijn. Ook hebben wij hier tot op heden, zowel van
bewoners als de supermarkt zelf,
geen klachten over mogen ontvangen. Daarnaast is het zo dat zebrapaden op zichzelf niet functioneren
als snelheidsbeperkende maatregelen, in tegenstelling tot plateaus en
drempels. De toegevoegde waarde van een zebrapad is volgens ons
daarom klein.

verre de invoegstrook vanaf de Herenweg richting A2 verbeterd kan
worden. In het tweede kwartaal zal
vervolgens waarschijnlijk een besluit genomen worden over deze maatregelen. De provincie heeft
toegezegd ons hier tijdig over te informeren.
5. BP Station Wilnis: het wegnemen van de onduidelijke situatie
bij het BP-station in Wilnis.
Antwoord: wij zijn bekend met de
verkeerssituatie nabij het BP-station
aan de Mijdrechtsedwarsweg. Verkeersongevallencijfers tonen eveneens aan dat deze locatie gevoelig is voor conflictsituaties vanwege het in- en uitvoegende verkeer
vanaf het tankstation in combinatie
met de maximale toegestane snelheid op de Mijdrechtsedwarsweg
(80 km/u). Op korte termijn treden
wij in gesprek met de politie om dit
knelpunt te bespreken en zodoende te komen tot passende maatregelen.

4. N201 Vinkeveen: het bezien van
mogelijkheden om de invoegstrook bij het viaduct van de
N201 te verlengen.
Antwoord: begin 2012 zal er door de
provincie worden bekeken in hoe-

6. Kruispunt N212 / Pastor Kannelaan: informeren over de stand
van zaken.
Antwoord: naar aanleiding van het
plaatsgevonden ongeval op de kruising N212/Pastor Kannelaan, heeft
de politie Regio Utrecht i.s.m. de
provincie Utrecht een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het
ongeluk. De uitslag van dit onderzoek is bekend, maar is niet openbaar beschikbaar. Wel is geconcludeerd dat de inrichting van de kruising niet de oorzaak is geweest van
het ongeval.
Desalniettemin zal de provincie in
het voorjaar de fietsoversteek vanaf
de P. Kannelaan naar de N212 aanpassen, waardoor de schuine fietsoversteek als zodanig zal komen te
vervallen”, aldus het college in haar
brief aan de raad. En nu maar weer
afwachten of de raad met deze antwoorden genoegen neemt of dat zij
er op terugkomen in de eerstvolgende commissievergadering of dat
er opnieuw vragen komen.

de merken Saab en Chrysler werden verkocht, wordt momenteel
grondig verbouwd met maar één
doel voor ogen: een optimale service- en klantbeleving, uniek in de
autowereld!
In deze gloednieuwe vestiging gaan
wij naast Fiat, ook de prachtige Italiaanse merken Alfa Romeo en Abarth vertegenwoordigen. Het wordt
een ‘Italiaanse winkel’, die ons de
mogelijkheid geeft om de klant een
optimale merkbeleving te geven.
Maar net zo belangrijk, in ons nieuwe bedrijf gaan we onze bestaande klantbenadering, waarin de klant
centraal staat, nog verder optimaliseren.
Het begint bij een hartelijk welkom
als u binnenkomt, een directe persoonlijke ontvangst. U mag van ons

altijd een professioneel advies en
verregaande service verwachten.
Maar het belangrijkst is de nazorg
omdat we willen weten of u tevreden bent. Dit alles in een prettige en
sfeervolle omgeving waarin de merken Fiat, Alfa Romeo en Abarth optimaal tot hun recht komen.”
Ondanks het feit dat de verbouwing nog niet is afgerond, is iedereen al vanaf 25 januari van harte welkom in de nieuwe vestiging
voor verkoop en servicewerkzaamheden. En uiteraard voert Van Kouwen direct actie in al haar Fiat vestigingen: Profiteer direct van de verbouwingsuitverkoop met flink voordeel van morgen, donderdag 26 tot
en met aanstaande zondag 29 januari. Kijk voor meer informatie op
www.vankouwen.nl.

3. Afslag winkelcentrum Zuiderwaard: het verzoek om deze afslag aan te passen om zodoende de gereden snelheid terug te
dringen.
Antwoord: snelheidsmetingen wijzen uit dat de gemiddelde gereden snelheid, zowel op de Plevierenlaan als de Roerdompstraat, lager is dan de maximale toegestane
snelheid. Extra maatregelen ten behoeve van het verlagen van de gereden snelheid lijken hierdoor niet
noodzakelijk.

Een eigen gezicht voor het
VeenLanden College: het speeddaten
Regio - Steeds meer middelbare
scholen kiezen er voor om een eigen
identiteit te ontwikkelen. Het VeenLanden College richt zich op Ondernemend Onderwijs.
Vecon
In dit kader zijn al verschillende
stappen gezet. Vanaf dit schooljaar mag het VLC zich “Vecon Business School” noemen. Leerlingen in
de Havo en Atheneum bovenbouw
kunnen certificaten behalen op het
gebied van ondernemen en financiële administratie. In Vinkeveen
wordt gestart met de Ondernemende Mavo.
Entrepenasium
Daarnaast neemt het VeenLanden
College deel aan de ontwikkeling
van het Entreprenasium. In het Entreprenasium wordt ondernemend
leren gestimuleerd. Leerlingen ontdekken of er een ondernemer in hen
schuilt en krijgen faciliteiten en gereedschappen om dit te ontwikke-

len. Op dit moment volgen twee
HAVO brugklassen als pilot het ‘Jij de
baas’-project. Dit is de start van het
Entreprenasium. ‘Jij de baas’ is een
serie lessen waarbij maatschappelijk
bewust ondernemen centraal staat.
De leerlingen krijgen gedurende een
aantal lessen en evenementen de
kans om zich te verdiepen in het ondernemerschap. Een van de evenementen tijdens deze cursus was de
Goede Doelen Markt. Tien organisaties kwamen in november naar het
VLC en brachten hun activiteiten onder de aandacht. De leerlingen kregen de kans om zich in de verschillende goede doelen te verdiepen en
kozen er één uit. Nu is het de bedoeling is dat ze een minionderneming
starten met als doel het goede doel
van hun keuze te gaan helpen.
Speeddate met ondernemers
Een onderdeel van het ‘Jij de baas’project is een ‘Speeddate met ondernemers’. De groepjes leerlingen
komen bij een ondernemer aan tafel

zitten en krijgen gedurende pakweg
tien minuten de kans om de ondernemer te bevragen. Ze moeten zich
van te voren voorbereiden en hebben dus als het goed is enkele vragen paraat over een zelfbedachte
originele activiteit en in een ondernemingsachtige setting. Het is hierbij de bedoeling dat de leerlingen
worden geprikkeld hun ideeën verder uit te werken en te verbeteren.
Deelnemende ondernemers zijn:
Peter Egbers (Medisch Training Centrum Mijdrecht), Henk van der Laan
(Architectenbureau H. W. van der
Laan), Peter van Rossum (Van Rossum Makelaardij), Peter van Dort
(van Dort & Partners), Yvonne de
Haan (Accountant Xtra), Roeland
van der Wilt (C & R van der Wilt), Lillian Hartman (Ronday & Hartman
Advocaten), Ronald van den Bosch
(R&D Carparts), Ron van Asselt
(Dierenhandel Exotica), Lineke Kool
(Get Styled - Hair & Visagie), Daniel Storm (Reclamebureau Switch2).

Van Kouwen nu ook uw Fiat dealer
voor Amsterdam en Amstelveen
Regio - Per 1 februari neemt Van
Kouwen het Fiat dealerschap over
van Falco Amsterdam en opent een
gloednieuwe showroom aan de Kuiperbergweg 17 te Amsterdam Zuidoost.
Van Kouwen is hiermee Fiat dealer voor De Ronde Venen, Uithoorn,
Amstelveen een heel Amsterdam.
Met deze groei geeft Van Kouwen
aan toekomst te zien in het merk Fiat met de vooruitstrevende schone
technologieën en het unieke design.
Theo van Kouwen, directeur: “Er ko-

men in deze tijd mooie kansen voorbij en deze overname past prima in
onze strategie, sterke merken in een
sterk gebied. Dit betekent dat wij in
ons gebied Groot Amsterdam, voor
onze klanten altijd een dealervestiging om de hoek willen hebben van
de merken die wij vertegenwoordigen. Wij zijn inmiddels 2 jaar succesvol Fiat dealer vanuit onze vestiging Vermeij in Uithoorn, en dit
is voor ons een mooie kans om dit
prachtige merk ook vanuit Amsterdam te mogen vertegenwoordigen.”

Fiat Vermeij wordt Van Kouwen
Inmiddels is het al weer 2 jaar geleden dat Van Kouwen het familie bedrijf Fiat Vermeij in Uithoorn heeft
overgenomen. Een prachtig bedrijf
met meer dan 40 jaar Fiat ervaring
en een trouwe klantenkring.
Onder de vlag van Van Kouwen
heeft het bedrijf de afgelopen 2 jaar
ook vele nieuwe klanten mogen verwelkomen en is het Alfa Romeo service dealer voor de regio geworden.
Bij de opening van de nieuwe vestiging per 1 februari in Amsterdam

Zuid Oost zal Fiat Vermeij voortaan
ook Van Kouwen gaan heten. Dit om
geen onduidelijkheid voor de klant
te laten ontstaan, immers alle 9 filialen hebben dan dezelfde naam en
dragen bij aan de naamsbekendheid van Van Kouwen.
Van Kouwen Beleving
Frank Vaneman, directeur; “Het
pand aan de Kuiperbergweg in Amsterdam Zuid Oost, waar voorheen

Groots regionaal driebandentoernooi Fortcross De Kwakel geslaagd
Vinkeveen - Biljartclub D.I.O. en
Café “De Merel” uit Vinkeveen, organiseren wederom het bekende
Driebandentoernooi. De opzet van
het toernooi is ongewijzigd. Dus
de nummers 1 en 2 van elke pool
(van 4) plaatsen zich direct voor de
kwartfinale, de eerste twee van elke kwartfinale-pool plaatsen zich
voor de halve finale en uiteindelijk
wordt er met 8 finalisten over 2 dagen gespeeld voor de eindoverwinning. De bedoeling is om de kampioen van vorig jaar, Eduard v. Heuven te onttronen, wat echt niet mee

zal vallen. Dit toernooi zal mede
gesponsord worden door autobedrijf FIAT KOOYMAN te Vinkeveen.
Heeft u een voorkeur voor bepaalde data, maak dit dan telefonisch
kenbaar, zie onder. Voorronden; zaterdagen 4-11-18-25 februari en de
zondagen 29-januari en 5-12-19-26
februari aanvang14.00 uur.
Zaterdag 3 en zondag 4 maart aanvang 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 17 maart, zon-

dag 18 maart, zaterdag 24 maart en
zondag 25 maart de aanvang is om
14.00 uur. De halve finales worden
gespeeld op zaterdag 14 april en
zondag 15 april aanvang 14.00 uur.
En de finale vindt plaats op zaterdag
21 april en zondag 22 april, aanvang
14.00 uur direct gevolgd door de
prijsuitreiking. De kosten van deelname bedragen 10,00 per persoon.
Daarvoor speelt u minimaal 3 partijen in elke ronde.
Heeft u nog vragen, neem dan kontakt op met Café “De Merel”. Arkenpark Mur 43 te Vinkeveen.

De Kwakel - Op zondag 22 januari is de UWTC fortcross weer verreden op een vernieuwd parcours.
De weersomstandig heden waren aardig om 10.30
was het parcours voor de jeugd. Zij deden goed hun
best met hier en daar wat hulp. Na 20 minuten kwamen de eerste over de streep moe maar voldaan.
Jeugd 8-9 jaar 1e Svenno Kley 2e Mauro Wuurman
3e Sem Knook. Jeugd 10-11 jaar 1e Tristan v Gerleijn 2e Flip v Walraven 3e Ian v d Berg Jeugd12-14
jaar 1e Bart de Veer 2e Owen v Geleijn 3e Roberto
Blom. Ook de recreanten kwamen aan de start jammer genoeg niet zoveel maar volgend jaar hopen we
op meer. 1e Patrick v d Jagt 2e Wilfred Zeyerveld 3e
John Zeyerveld. Om 12 uur was het de start voor de

B rijders en dames hier was een leuke strijd ontstaan
na 40 minuten strijd konden we de balans op maken.
1e Rinus Cerfontain 2e Gerard Keyzer 3e Ben de
Bruin. 1e Bij de dames José de Jong 2e Malissa
Berkhout. Het sluitstuk was om 13.00uur toe stonden de A rijders klaar voor hun wedstrijd. Het stadsein werd gegeven en weg waren ze het was een
goede strijd tussen de heren. Na 45 minuten was
ook voor hun de wedstrijd voorbij. 1e Joost Spring
in’t Veld 2e Bas de Bruin 3e Thijs Leigraaf. Na de
wedstrijd werd er nog veel gepraat over het vernieuwde parcours ze waren erg tevreden. Naar hopen dat er volgend jaar nog meer veldrijder en mtb’s
aan de start staan. Met dank aan onze sponsors.
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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

EKSTERS
Aanstaande zaterdag 28 januari:

Horeca organiseert Jazz
en Blues Night
Uithoorn – Zoals ieder jaar heeft
de horeca in Uithoorn ook voor dit
jaar weer een gezellige en sfeervolle Jazz en Blues Night georganiseerd en wel komende zaterdag 28
januari. Deelnemers aan deze altijd
ontzettend gezellige avond zijn deze keer Café de Gevel, Café De Herbergh 1883 en Café Drinken en Zo.
De Gevel
Dit jaar koos De Gevel voor jazzzanger Gino. Bij de jazzliefhebbers
zeker geen onbekende. Met nummers uit lang vervlogen tijden zal hij
het publiek zeker gaan vermaken.

Café De Herbergh 1883
Bij Café De Herbergh 1883 treedt de
band The Scandals op. The Scandals is de nummer één Sixties and
Rock & Roll band. Meer dan 25 jaar
ervaring en nog steeds fris en stomend. Je móet wel feesten als je
deze band ziet en hoort! En dat deze heren swingen bewijst het feit
wel dat ze hebben getoerd in zowel Zwitserland als Thailand en dat
er tours gepland staan voor Duitsland en Spanje. Onlangs verzorgde
The Scandals nog het voorprogramma bij de Golden Earring waarbij de
vonken er vanaf vlogen! De bekro-

ning van al dat werken kwam enige
tijd geleden, toen zijn The Scandals
zelfs doorgedrongen tot de finale
van The Clash of the Coverbands!
Het repertoire van The Scandals
bestaat voornamelijk uit de beste
songs van artiesten als Chuck Berry,
The Rolling Stones, Elvis, The Kinks,
The Animals, Buddy Holly en Carl
Perkins. Iedereen met zijn/haar wortels en/of sympathie bij de Swinging
Sixties moet deze band gewoon op
zijn of haar feest hebben!
Drinken en Zo
Bij Café Drinken en Zo zijn deze avond Sugar Boy & the Sinners
(Swing Blues). Deze band is ontstaan uit een ‘late night’ jamsessie
in de zomer van 2010. Sugar Boy
& the Sinners vertegenwoordigt de
jongste generatie bluesbands uit
Nederland. De band bestaat uit vier
energieke jonge honden die op eigenzinnige wijze een mix spelen van
‘los school’ Rhythm & Blues, Rock &
Roll en 50’s Soul. Zanger Sugar Boy
Vielvoye schakelt met gemak van
zijn soulvolle zang naar dampende
bluesharp solo’s over.
Bijgestaan door basic ‘in jour face’
gitaar en een op twee ronkende
motoren ronkende ritmesectie zorgt
deze band voor een energieke vintage sound... Rockin’ and Shakin’
the Blues!
Dus zaterdagavond feest bij de cafés De Gevel, De Herbergh 1883 en
Drinken en Zo in Uithoorn.

Autorijschool Dokter al
vijftig jaar op de weg
Uithoorn - Er zijn huwelijken die
lang standhouden. Hetzelfde gebeurt bij bedrijven. Bij sommige is
dat niet uitzonderlijk, maar wel als
het eenmanszaken betreft.
Dat is het geval bij Autorijschool
Dokter. Eigenlijk ook een beetje een
huwelijk want Freek Dokter (nu nog
69) is al een halve eeuw verknocht
aan zijn Autorijschool waarvan hij
eigenaar is. Waar hij zijn vrouw en
kinderen op de eerste plaats zet,
kan je stellen dat zijn rijschool bij
hem zijn volgende liefde is met alle
ups en downs die er geweest zijn in
de achterliggende jaren.
Freek Dokter is van oorsprong geboren en getogen in Wilnis en komt
uit een gezin met negen kinderen en
doorliep met succes de Landbouwhogeschool. De voorliefde voor het
autorijden en lesgeven stamt uit zijn
militaire diensttijd. Daar had Freek
de functie van Motor Transport Officier toebedeeld gekregen en verzorgde onder andere de rijopleidingen. Vervolgens beoordeelde hij wie

geschikt was om op bepaalde legervoertuigen te kunnen en mogen rijden. Na zijn diensttijd pakte
hij het cultuurtechnische deel weer
op binnen de landbouw. Tijdens een
van zijn werkzaamheden belde een
vriend hem op die een rijschool in
Driebergen had. Een van de instructeurs was door ziekte uitgevallen en
of Freek voor hem een paar lessen
kon draaien. “Dat heb ik toen gedaan en na afloop dacht ik, wat jij
doet, kan ik ook. Toen ben ik in Wilnis gestart met mijn eigen autorijschool en een paar advertenties geplaatst in de lokale kranten. Zo zag
op 20 januari 1962 Autorijschool
Dokter het levenslicht in de Raadhuisstraat nr. 11. Eerst met één auto,
maar de zaken gingen zo goed dat
ik in tijd van acht maanden negen
auto’s met instructeurs op de weg
had. Leerlingen kwamen niet alleen
uit Wilnis, maar ook uit Mijdrecht en
de verre omgeving, zoals Breukelen.
Zelfs mensen uit Utrecht en Driebergen kwamen bij mij autorijles

Freek Dokter vierde vrijdag 20 januari het 50-jarig jubileum van zijn autorijschool

nemen. En wij hadden als een van
de eersten een rijsimulator”, vertelt
een goed van de tongriem gesneden Freek.
Generaties les gegeven
Om meer ruimte te hebben voor zijn
rijschoolactiviteiten verhuisde hij
tien jaar later naar Uithoorn, eerst
naar een woning ‘In het Midden’ en
in 1978 naar de Korenbloem. Alle
activiteiten werden vanuit huis gedaan en de instructeurs namen de
auto’s mee. Dat zijn overwegend
auto’s van het merk Fiat geweest
die met eigen kapitaal waren gefinancierd en eigendom waren van
de Autorijschool. Het getuigt van
goed ondernemerschap om dat zo
voor elkaar te krijgen. Dat is vandaag nog zo, alhoewel Freek momenteel de enige is in zijn Autorijschool die nog actief theorie en rijles geeft en daarvoor één auto – een
Fiat - tot zijn beschikking heeft. De
afgelopen jaren heeft hij zijn school
wat ‘afgebouwd’ en zijn de instructeurs hun eigen weg gegaan. Een
en ander lag ook ten grondslag aan
zijn leeftijd en hij wilde het wat rustiger gaan aandoen. Maar dat laatste lukt nog steeds niet helemaal.
Hij is geen man om stil te zitten. Zijn
autorijschool is zowel zijn hobby
als zijn werk en floreert nog steeds.
Daarnaast geeft hij ook motorrijlessen. “Het is een hartstikke leuk
vak en heel gevarieerd. Ik geef les
aan jong en oud, mannen en vrouwen. Het contact met mensen doet
mij goed. Het houdt je jong. Ik geef
nu les aan jonge mensen van wie ik
hun opa’s, oma’s, vaders en moeders in de klas en de leswagen heb
gehad. Generaties hebben bij mij
achter het stuur gezeten.” Aldus
Freek die honderduit kan vertellen
over zijn vijftig jaar ervaring, doen
en laten als rijinstructeur. Hij kan er
een boek over schrijven.
Binding
Freek verhaalt over de verkeersregels die in de loop der jaren zijn uit-

Pas nu vallen ze op, de grote donkere takkenhopen in de kale boomtoppen. Helemaal
boven in, maar stormen, zoals die van enkele
weken terug, hebben geen vat op ze. Ze zijn
geheel vervlochten met de takken van de boom.
De grootste zijn overkapt, als je goed kijkt, en
hebben de ingang aan de zijkant. Je kijkt er
dwars doorheen. Dat zijn de nesten van Eksters,
de prachtige zwart/witte vogels met de lange
staart. De nesten van Zwarte Kraaien zijn wat
kleiner en zijn niet overkapt. De meeste Eksterparen zijn al weer bezig met het frunniken aan
het nest.
Hoewel ze ’s winters in wat grotere groepen
leven, zijn ze het hele jaar door gepaard met
dezelfde vogel, hun hele leven lang. Je hebt
dat ook bij ganzen en zwanen, alhoewel het
wel eens uitdraait op een scheiding. Zodra het
weer wat zachter wordt trekken de paartjes
naar hun nest en gaan weer verder met het
groter maken van hun nest. Elk jaar zie je die
in omvang toenemen. Nieuwbouw wordt niet
vaak gepleegd, soms wordt er een nieuw nest,
voor de kinderen?, bovenop
een oud nest gezet. In de buurt
van park Wickelhof zie je zo’n
flatgebouw.
Het voedsel halen ze overal
vandaan: wat de pot schaft
eten ze. Ze passen zich enorm
aan. Staan er emelten, kevers
of wormen op het menu, dan
eten ze die. Ligt er ergens een
homp brood of een zak patat, binnen de kortste keren
komen er Zwarte Kraaien,
Kauwtjes en ook Eksters op
af. Ze eten dode beesten en,
helaas, ook levende. In mijn
buurt zit een Eksternest, zie
foto, en sinds er elk jaar in
dat nest eieren worden uitgebroed is er in mijn tuin geen
Merelnest meer uitgevlogen.
De Merels kunnen nog zo
stiekum het nest bouwen en
eieren leggen, de Eksters krij-

gen het in de gaten. Op zekere ochtend is het
doodstil bij het Merel- nest, het is geplunderd.
Vaak gebeurt dat ’s ochtends heel vroeg, als
we nog liggen te slapen en niet kunnen ingrijpen met een oude schoen of iets dergelijks.
De prachtige vogels worden rovers als ze een
nest met eieren, maar liever, met jongen op het
spoor komen.
In het geweldige boek ‘Verklarend en Etymologisch Woordenboek van de Nederlandse
Vogelnamen’ van Klaas J. Eigenhuis (helaas
uitverkocht, nog wel op CDRom verkrijgbaar)
wordt verondersteld dat het woord Ekster wel
eens afkomstig zou kunnen zijn van het woord
aghersten, een middeleeuwse aanduiding van
de in zwart en wit geklede geestelijkheid. Het
woord Ekster staat ook in de naam Scholekster,
hetgeen ook weer verwijst naar de zwartwittekening. Volksnamen uit de provincies zijn: Akke
( Fries), Ikster ( Vlaams), Eister(Achterhoeks). In
het Utrechts is het gewoon Ekster.
Gerrit Hiemstra

www.ivn.nl/derondevenen&uithoorn
gebreid en soms veranderd, de manier van lesgeven waarbij de leerling veel meer zelfinitiatief moet
ontplooien, het zogeheten ‘nieuwe rijden’, CBR-examens en de wijze waarop vandaag de dag de uitslagen van de leerlingen worden beoordeeld en zichtbaar gemaakt. Kortom, veel zaken gaan anders dan vroeger. “Ik heb dat allemaal voorbij zien komen en veel is
er ook verbeterd en wordt efficiënter ingevuld. Andere zaken zijn er
naar mijn mening juist niet beter
en helderder door geworden. Overigens heb ik wel altijd trouw de bijscholingen gevolgd. Dat is nu eenmaal een must wil je volgens de regels kunnen lesgeven en dat ook op
een veilige manier doen. Omdat ik
vanuit huis werkte gaf ik daar ook
theorieles. Dat gebeurde in Wilnis in
de garageruimte: die werd op dinsdag en donderdag dan omgebouwd
tot leslokaal. Mijn moeder zorgde voor de koffie. Dan hadden we

zo’n veertig, vijftig man in huis. Later toen we In het Midden kwamen
te wonen deden we dat daar ook. En
tot voor kort ook hier, dan zaten er
negen leerlingen. Als de les afgelopen was en de leerlingen vertrokken waren, bouwden we de zaak
weer om tot woonkamer. Goedkoop,
gezellig en het werkte als een speer
want iedereen was op zijn gemak
en dan neem je de lesstof ook snel
op. Daarnaast was het persoonlijke
contact altijd erg prettig en nuttig.
Maar tegenwoordig verloopt dat geheel anders en doen de leerlingen
het op de computer thuis via internet. Zo werkt dat. En mochten ze
toch vragen hebben of er niet uitkomen dat kunnen ze hier altijd aanbellen. Ik vind het persoonlijk contact met een leerling, want zo zie ik
dat, nog altijd als een hele belangrijke factor. Tegenwoordig is alles
veel onpersoonlijker geworden. De
jeuigheid gaat er steeds meer vanaf,
maar ik wil het er wel elke keer bij

hebben. Dat geeft ook een binding
met je leerlingen en het lest prettiger.” Het jaar 2011 ziet Freek liever
snel de vergetelheid in gaan. Toen
ging het niet goed met zijn gezondheid en moest hij vier maanden revalideren. Maar hij is er weer helemaal bovenop gekomen en zijn
werklust is er niet minder om geworden. Hij werkt nog geheel zelfstandig, is financieel onafhankelijk, selfsupported en blij met wat hij
doet. Hij blijft voorlopig nog lesgeven, ook al beperkt zich dat tot een
aantal uren in de week.
Ter gelegenheid van zijn jubileum
organiseerde zijn familie afgelopen
weekend een mooi feest met allerlei verrassingen. Ook het CBR liet
zich niet onbetuigd. Het zij Freek
van harte gegund om nog een aantal jaartjes in goede gezondheid en
met veel plezier auto- en motorrijles te geven. Bovendien, een doorzetter als hij is rij je niet zomaar van
zijn wielen af…

Vrienden Monument Johannes de Doper

Uitvoering de Messiah in
R.K. kerk Mijdrecht-Wilnis
Regio - Het eerste concert dit jaar
in de R.K. Kerk van Mijdrecht-Wilnis is gelijk alweer de moeite waard
en zal veel liefhebbers aanspreken.
Op vrijdag 10 februari wordt uitgevoerd de Messiah van Georg Friedrich Händel, de grote Engelse barokcomponist van Duitse afkomst,
en wel door C.O.V. Amicitia Uithoorn, begeleid door een groot orkest en met solisten van naam.
Het concert wordt georganiseerd
door Stichting Vrienden van het Monument Johannes de Doper in samenwerking met de stichting Vrienden van Amicitia. In het verleden
heeft deze combinatie ook al uitvoeringen op hoog niveau opgeleverd
van onder meer de Johannes Passion van Johann Sebastian Bach.
Aanvang van het concert 20.00 uur,
de kerk is open vanaf 19.15 uur.
De combinatie van prachtige muziek (wie kent immers niet het be-

roemde Hallelujah van Händel!),
de kwaliteit van de uitvoerenden
én de monumentale neogotiek met
de daarbijbehorende fraaie akoestiek van de Johannes de Doperkerk
staan garant voor een onvergetelijke uitvoering onder leiding van dirigent Toon de Graaf.
Solistische medewerking wordt verleend door Hieke Meppelink-sopraan, Margareth Beunders-contralto, Jean-Léon Klostermann-tenor, en Hans de Vries- bas-bariton,
allen thuis op grote nationale en internationale concertpodia.
De toegangsprijs bedraagt 21,00
euro, houders-CJP en 65+ betalen
20,00 euro.
In de voorverkoop zijn kaarten verkrijgbaar in Mijdrecht bij DA-drogisterij Nap, in Wilnis bij Drogisterij
De Nagtegaal, in Uithoorn bij Boekhandel Bruna en bij Boekhandel Ten
Hoope en in Vinkeveen bij Drogiste-

rij De Bree. De eventueel resterende
kaarten zijn nog verkrijgbaar voor
de aanvang van het concert bij de
ingang van de kerk.
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De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar krant
zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden dat alle
mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar afspelen
en zeker die zaken die tijdens gemeentelijke vergaderingen, bijeenkomsten of interviews
worden gedaan, in onze krant horen. Alle lezers van onze krant, ook die niet bij zo’n bijeenkomst of vergadering of wat dan ook aanwezig waren, behoren daarvan kennis te kunnen
nemen. Ingezonden brieven plaatsen wij omdat de afzender wil dat haar of zijn mening
bekend wordt gemaakt in haar of zijn omgeving. Zij of hij blijft verantwoordelijk voor de
inhoud. Plaatsing door ons betekent niet dat onze redactie een standpunt inneemt.
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Hoe een fantastisch wandelpad,
de spoordijk tussen Wilnis en Demmerikse Kade,
bedreigd wordt
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Het is zaterdag 31 augustus 2002, een sombere
zomerdag. Het is bewolkt, maar het blijft gelukkig
droog. Over twee weken gaan we met een actie
van de vereniging TeVoet weer een rondwandeling
over de spoordijk mogelijk maken. In 2000 hadden
we een boer, die in de buurt van de Veldwetering
woonde, zo ver gekregen dat hij voor twee weekenden een tijdelijke brug neerlegde. Ook dit jaar
wilde hij de brug weer neerleggen, maar niet permanent. We hadden de indruk, dat bijna iedereen
graag een rondwandeling over de spoordijk zou
willen lopen. Dat is boeiender dan heen en terug
lopen. Voor de gemeente waren er allerlei bureaucratische beperkingen: er moet overlegd worden
met de Dienst Landelijke Gebieden, met het waterschap en met de eigenaar van de spoordijk (Rail
infrabeheer). De gemeente zag daar geen gat in,
dat zou veel te moeilijk worden en eindeloos veel
tijd kosten.
We hadden bedacht, dat we ook zelf een brug konden maken, we zouden hem zo stevig vastmaken
dat hij niet gemakkelijk te verwijderen viel. Die
ochtend waren medeTeVoet-lid Jeroen, twee vrienden van hem en ik naar de BOS in Mijdrecht gereden. We kochten daar twee lange sloophouten balken. Het dak van de personenauto van Johan bleek
door te zakken, toen we de balken op zijn imperiaal
legden. Op deze manier zou het transport niet lukken. Gelukkig vonden we een vrachtwagenchauffeur, die de twee balken voor ons naar de Demmerikse Kade wilde brengen.
Bij de Demmerikse Kade droegen we de zware balken eén voor eén over de enkele honderden meters spoordijk naar de Veldwetering. De dijk was
hier behoorlijk dichtgegroeid met bramen. Toen de
twee balken bij de wetering lagen, waren mijn beide armen bebloed. Jeroen had zich goed op onze onderneming voorbereid. Een paar dagen te voren had hij alles opgemeten en hij had toen al een
probleem veroorzaakt: een vrijend stelletje op het
tot dan toe doodlopende stukje dijk werd gestoord.
Zij waren toen snel vertrokken. Vandaag zagen we
niemand. We hadden naast gereedschap (boormachines) en ijzerwerk ook een opblaasbootje en touwen meegenomen. We bevestigden twee touwen
aan een van de balken en Johan ging met het opblaasbootje naar de overkant. We gooiden hem een
van de touwen toe, toen hij op het andere bruggenhoofd stond. Een uur later lagen de twee balken naast elkaar over de twee bruggenhoofden.
Daarna maakten we met metalen profielen de balken loeistevig vast aan de bruggenhoofden: dat
was enkele uren boren en schroeven. Toen we om
vier uur ’s middags vertrokken, waren we heel te-

vreden. We besloten niemand te vertellen, dat de
vereniging TeVoet de brug had gelegd, want als er
eens iemand van die balken in het water zou vallen? Dan waren we aansprakelijk. Een jaar later, tijdens een radioreportage door Radio 1, versprak ik
mij. Maar toen maakte het niet meer uit.
In de wandelweekenden van 14 en 21 september
bleken veel wandelaars gelukkig te zijn met de
brug. Er kwamen veel wandelaars op onze actie af,
mede door de publiciteit in Het Parool en de Trouw.
Zelfs de wethouder recreatie liep incognito mee en
hij ondertekende zelfs de petitie aan de gemeenteraad. Iedereen was blij, dat er nu een nieuwe wandelroute was gecreëerd. De gemeente bleek graag
mee te werken en ook de ANWB sprong er later op
in met het maken van de Demmerik wandelroute.
De wandelaars in Vinkeveen en omgeving bleken
gelukkig met de extra wandelmogelijkheid.
Jaren gingen voorbij, dat de wandelaars ongestoord konden genieten van dit rustieke wandelpad over de dijk. Ook de mensen op de volkstuintjes vonden het leuk als er af en toe een wandelaar
langskwam. Vanaf de dijk kon je genieten van het
veenweidelandschap en de grote kerk die in Vinkeveen stond. Maar toen bedachten ontwerpers van
een convenant iets, wat er op de tekentafel leuk
uitzag: Je kon ook een fietspad over de dijk leggen, dan konden nog meer mensen van de dijk genieten. Zouden deze bedenkers ooit de dijk gelopen hebben? Blijft de specifieke sfeer van deze dijk
echt behouden, als er een fietspad komt? Staatsbosbeheer heeft al vast wat gekapt en gerooid. Is
dit nou een verbetering?
Ik heb al veel mensen gesproken, die de aanleg
van een fietspad waanzin vinden. Waarom legt men
dat fietspad niet elders? De wandeloverleggen van
de provincie Utrecht, Noord- Holland en Zuid- Holland (van Wandelnet) en de vereniging Nemo vinden dat ook. Ik heb namens hen een brief geschreven aan de gemeente het besluit te heroverwegen
en het fietspad niet aan te leggen.
We hebben ook besloten een actiewandeling te
houden, die zal zondag 29 januari zijn. Wandelaars kunnen tegen het voorstel protesteren door
op die dag vanaf Café ‘De Buurvrouw’ aan Dorpsstraat 54-56 in Wilnis mee te lopen. De start is tussen 11.00 en 12.00 uur en om 12.30 uur is er een
begeleide wandeling. Als u het met onze actie eens
bent, kunt u ook de petitie tekenen, die nu op het
internetadres http://geenfietspadopspoordijk.petities.nl staat. Hij ligt ook op 29 januari in het Cafe
‘De Buurvrouw’. Ik hoop, dat de gemeente De Ronde Venen het voorstel intrekt. Dat scheelt ook nog
eens 258.000,- euro.
Fred Triep

Aanstaande zondag 29 januari:

Kinderkoor Xing zingt over opa’s en
oma’s bij Danscentrum Colijn
Uithoorn - Kinderkoor Xing heeft
weer een heel nieuw liedjesprogramma ingestudeerd en wil dit
graag aan het publiek laten horen!
Dit koor dat onder leiding staat van
Ireen van Bijnen gaat optreden bij
Danscentrum Colijn aanstaande
zondag 29 januari om 15.00 uur. Op
het programma staan liedjes die allemaal over opa’s en oma’s gaan.
De 25 kinderen van Xing hopen dan
ook dat er extra veel opa’s en oma’s
komen luisteren! Het zijn vooral vrolijke liedjes, bijvoorbeeld over oma’s
die nog lekker aan jazzballet en ka-

rate doen of oma’s die een nieuwe
vriend hebben! Ook de opa’s zijn
soms nog heel actief: er is er één
die nog op de fiets de kranten rondbrengt. Maar er is ook een liedje
over een oma die af en toe wat in de
war is…. Het optreden eindigt met
een liedje dat iedereen kan meezingen: ‘M’n opa’ uit de musical Ja zuster, nee zuster.
Drie van de liedjes zijn speciaal voor
Xing geschreven, want het kinderkoor heeft twee ‘huis’componisten:
Henk van ’t Hoff en Joost Tel.

Mitsubishi stunt met
primeurs in 2012
Mijdrecht/Aalsmeer - Deze week
verschijnt de nieuwe ‘Mitsubishi
Update’: uw huis-aan-huisblad van
Mitsubishi-dealer Autobedrijf van
Yperen uit Mijdrecht en Aalsmeer.
Hij staat weer vol met informatie
over het hele Mitsubishi-gamma, én
met primeurs. Zoals het feit dat Mitsubishi maar liefst twee nieuwe modellen introduceert in 2012: de Mirage en de PX-MiEV II. Ook leest u
meer over de samenwerking met tvprogramma ‘The Voice Kids’. Uiteraard staan daarnaast de vertrouwde Mitsubishi-modellen weer in de
belangstelling, met de Colt in de

hoofdrol. En wist u al dat ook rapper Yes-R tegenwoordig in een ASX
rijdt? De Mitsubishi-dealer legt uit:
“2012 wordt een mooi jaar voor Mitsubishi. Er komen twee nieuwe modellen uit, maar ook met de vertrouwde modellen zitten Mitsubishi-rijders nog steeds op rozen. Bijvoorbeeld met de Colt. Die is met
zijn huidige prijs van 9.999,-- euro
de allervoordeligste 5-deurs in zijn
klasse!”
Colt
De Colt is en blijft een rijk uitgeruste ´hoogzitter´ met veel extra’s. De

Mijdrecht - De gemeente De Ronde Venen heeft
in het kader van veiligheid om het pleintje in Rietveld te Vinkeveen heggen geplaatst.
De kinderen konden daardoor niet meer de weg op
rennen of de sloot in wandelen.
Nu heeft de gemeente in het kader van bezuiniging de heggen gerooid. Op de lange termijn is dit
goedkoper, maar telt bij bezuinigen de veiligheid
niet meer? Misschien zou, als bezuinigingsmaatregel, een trottoir zoals het er vroeger lag, van pad
naar pad, slimmer zijn. Kunnen sommige kinderen
(en fietsers) op de stoep blijven.
Annie Overbeeke uit Mijdrecht

huidige prijs vanaf 9.999,- euro is
uniek, vooral omdat u voor dat geld
een 5-deurs auto krijgt. Vijf deuren
zorgen voor extra gemak voor de
eigenaar, en later voor een hogere inruilwaarde dan een model met
3 deuren. Kortom: de Colt blijft een
topper uit het Mitsubishi-gamma.
Nieuw: Mirage en PX-MiEV II
Eind dit jaar is er weer iets nieuws
bij Mitsubishi. In de tweede helft
van 2012 komt de PX-MiEV II uit, de
eerste zogenoemde ‘plug-in hybride’ van Mitsubishi, die elektrisch rijden combineert met rijden op benzine. Dat zorgt voor een verbruik
van slechts 1 op 60 en een minimale CO2-uitstoot! Naast deze noviteit
lanceert Mitsubishi dit jaar de Mirage, een superzuinige, voordelige
en compacte stadsauto. Meer weten? In de Mitsubishi Update vindt
u alle details!
ASX
Ook de populaire Mitsubishi ASX
blijft in 2012 vast en zeker een succesnummer. Tatjana Simic en Ben
Saunders reden er al in rond, maar
nu is ook rapper Yes-R gevallen
voor de stoere ASX. Lees er meer
over in de Mitsubishi Update, en
ontdek waarom de ASX ook voor u
de ideale auto kan zijn!
Meer weten over de modellen en
acties van Mitsubishi? Let u dan deze week extra goed op uw brievenbus. Daarin vindt u de vierde editie van de Mitsubishi Update, met
al het laatste nieuws! en volgende
week een advertentie in deze krant.

Taxatiemiddag in Hotel
Restaurant Het Rechthuis

Gaat bezuinigen voor veiligheid bij
pleintje Rietveld?

Als intermezzo zullen de meiden
van de Glee Club van Colijn hun debuutoptreden doen. De Glee Club is
in september gestart en deze meiden richten zich op de lastige combinatie van (meerstemmige) zang
en dans. Zij zullen twee spetterende
Glee-nummers live zingen en dansen!
Iedereen is van harte welkom om
komende zondag 29 januari te komen luisteren naar kinderkoor Xing
in Danscentrum Colijn aan de Industrieweg 20 in Uithoorn. Aanvang
15.00 uur. De toegang is vrij.

Uithoorn –Aanstaande maandag
30 januari opent Hotel Restaurant
Het Rechthuis aan Schans 32 van
13.00 tot circa 16.00 uur haar deuren voor taxateur en veilinghouder
Arie Molendijk uit Rotterdam. Hij zal
deze dag oude en zeldzame boeken, atlassen, handschriften, kloosterboeken en of oude (Staten)bijbels voor het publiek op hun waarde
schatten. Molendijk is vooral gespecialiseerd in oude geschiedenis, topografie, (staten)bijbels en theologie. De heer Molendijk organiseert
twee keer per jaar een veiling van
oude/antieke boeken en was organisator van diverse boekenmarkten
in den lande, zoals de Veluwse boekenmarkten. Verder kan advies worden gegeven tot verkoop of restauratie van oude boeken en bijbels.
Ook het opstellen van een taxatierapport voor de verzekering is mogelijk.
Taxatie gebeurt zo mogelijk aan de
hand van bewijsmateriaal uit recent
verschenen veilingcatalogi. Een
nauwkeurige vaststelling van de

waarde van boeken is afhankelijk
van de druk en van de staat waarin
het boek verkeert. Met enige regelmaat komen er op dit soort taxatiedagen uiterst zeldzame werken voor
de dag en soms duiken zelfs geheel

onbekende boeken op. Regelmatig
taxeert Molendijk op uitnodiging in
musea, bibliotheken, kerken en op
monumentendagen. De belangstelling is overwegend groot op dergelijke dagen. Inmiddels heeft Arie
Molendijk bijna 1000 taxatiedagen
op zijn naam staan. De entree voor
taxatie bedraagt vijf euro en de koffie staat klaar.
Er is voldoende parkeergelegenheid
in de omgeving.
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Brassband Concordia speelt
voor een overvolle zaal
Vinkeveen - De Vinkeveense Brassband Concordia trad afgelopen zaterdag op in een overvolle zaal in
De Boei. De belangstelling was
zo groot, dat er nog stoelen bijgeplaatst moesten worden. Dat het
publiek niet voor niets was gekomen
naar dit spetterende nieuwjaarsconcert bewees de staande ovatie aan
het eind.

dette de Bree en volgen bij de vereniging een opleiding. Het leerlingenorkest sloot haar bijdrage aan

het concert af met Great Escape, een
stuk dat uit 4 delen bestaat, waarbij
verschillende ritmes aan bod komen.

Leerlingen
Het concert werd geopend door het
leerlingenorkest van de vereniging.
Onder leiding van dirigent Stephan
Koppelaar werd het stuk Beach Party van Ivo Kouwenhoven gespeeld.
Voor enkele leerlingen was dit hun
eerste optreden met dit orkest. Vervolgens werd samen met de blokfluitgroep een tweetal nummers gespeeld van Tom Stone. De blokfluiters staan onder leiding van Berna-

Brassband
De Brassband begon haar aandeel in
het concert met een spetterend stuk,
Fanfare For a New Age van Gordon Langford, waarmee de mooie
klank van de band goed tot zijn recht
kwam. Het concert viel op door de
vele solistische bijdragen. Als eerste speelde Henk Gijzen op cornet
de solo in Nessun Dorma van Puccini. Hij deed dit op zeer overtuigende wijze. Vervolgens speelde het orkest Hispaniola van Jan de Haan. Dit
werk is geschreven ter gelegenheid
van het vijfhonderdste sterfjaar van
Christoffel Columbus, en beschrijft
de zeereis die tot de ontdekking van
Amerika zou leiden. Daarna volgde
het swingende Basin Street Blues,
dat vooral bekend is geworden door
trompettist Louis Armstrong. Na de
pauze was het repertoire wat luchtiger van aard, maar de inzet van de
muzikanten was niet minder. Integendeel: er werd op behoorlijk niveau gemusiceerd. Dit bleek al in het
eerste stuk, waarin de gehele trombonesectie soleerde. Met het spetterende Blades of Toledo kon deze
sectie lekker uitpakken, en dat deden ze met verve. In het volgende
stuk weer een solo: Marrella Engel
speelde op indrukwekkende wijze
het bekende Czardas van Monti. Het
origineel is geschreven voor viool,
maar Marrella speelde de solopartij op xylofoon, een geweldige prestatie! Daarna werd de Second Waltz
van Sjostakovitsj gespeeld, waarbij
de leerlingen met het groot orkest
mee mochten spelen. Daarna alweer
plaats voor 4 solisten: de cornettisten konden zich uitleven in Cornets
A-Go-Go van Derek Broadbent. Het
concert werd afgesloten met Stevie
Wonder’s ode aan Duke Ellington,
het overbekende Sir Duke. Na de
gebruikelijke bedankjes had Brassband Concordia nog een toegift in
petto. Hoe kun je een nieuwjaarsconcert anders afsluiten dan met de
traditionele Radetzki Mars van Richard Strauss? Het publiek wist dit
zeker te waarderen en beloonde het
orkest met een staande ovatie.

Speciale korting voor
VLC-leerlingen
De Ronde Venen - Het VerkeersCollege is in 2009 begonnen met
rijlessen verzorgen vanuit de regio Mijdrecht. En nu 2,5 jaar later is
Het VerkeersCollege de grootste rijschool in Mijdrecht met negen lesauto’s, bromfietsen, motoren en een
eigen vrachtauto. Naast rijles verzorgen wil het VerkeersCollege ook
meewerken aan de verkeersveiligheid in de regio Mijdrecht.
Alle leerlingen die op het VeenLanden College zitten ontvangen in
2012 een speciale korting op hun
bromfiets- of autorijbewijs. Het Ver-

keersCollege vindt het belangrijk
dat deze schoolgaande jeugd naast
de schoolstudie ook een goede verkeersopleiding ontvangt en hoopt
hiermee nog meer kandidaten te
overtuigen dat je voor deze opleiding bij Het VerkeersCollege moet
zijn. Naast hun praktijkopleidingen
verzorgen de medewerkers van het
VerkeersCollege elke eerste en derde zaterdag een theorieopleiding
in Mijdrecht, zodat iedere leerling
goed voorbereid de weg op gaat.
Zie de website voor meer informatie
www.verkeerscollege.com

De Ronde Venen - Op vrijdag 3 februari hebben de eindexamenleerlingen van de locatie Mijdrecht het
100-dagenfeest. Hiermee wordt gevierd dat het eindexamen voor de
deur staat.
’s Morgens om 09.00 uur vertrekken de bussen naar de Uithof in
Den Haag waar de leerlingen gaan
schaatsen, skiën of snowboarden.
Rond 14.30 uur zijn de bussen weer
terug bij school. Om 18.00 uur begint het galadiner voor de eindexamenleerlingen in de aula van het
VeenLanden College in Mijdrecht.

Vanaf 17.00 uur wordt veel verkeer
rondom de school verwacht. De
leerlingen worden gebracht met allerlei verschillende voertuigen. Ouders, familie en vrienden zijn uitgenodigd om bij de aankomst aanwezig te zijn. De aanbevolen rijroute is
als volgt: vanaf de Dukaton over de
Aquamarijn naar de Diamant zodat
de leerlingen tegenover het schoolplein kunnen uitstappen. Dit om te
voorkomen dat de voertuigen van
beide kanten komen en het verkeer
vaststaat. Om 21.00 uur begint het
eindfeest in de Willisstee in Wilnis.

Dag van de bètavakken op
het VeenLanden College Honderddagenfeest
VeenLanden College

Regio - Dinsdag werd op het VeenLanden College de bètadag gehouden voor de leerlingen van de tweede klassen.
In een groot aantal lokalen volgden
de leerlingen in kleine groepjes verschillende onderwerpen die ze van
tevoren hadden gekozen.
Onder leiding van docenten van de
TU Delft, eigen docenten en gast-

docenten hielden de leerlingen zich
bezig met onderwerpen op het gebied van de betavakken.
Zo kon gekozen worden uit de volgende onderwerpen: Naar de overkant, het bouwen van een stabiliteitsvliegtuig, gamemaker, suiker,
cosmetica, come fly with me, bloed,
geheimschrift en Met beide hand
door elektronikaland.

Tijd over? Word klaar-over!
De Ronde Venen - Heeft u wat tijd
over en vindt u ook dat het van groot
belang is dat uw (klein-)kind veilig kan oversteken op de weg naar
school? Dan past u vast in het fris
oranje van het klaar-overhesje op
de foto! Een aantal scholen in De
Ronde Venen heeft een groot tekort aan vrijwilligers die opgeleid
kunnen worden tot klaar-over voor
hun school. In overleg met de gemeente, ouderraden, medezeggenschapsraden en directies doen de
scholen een dringende oproep aan
alle ouders en grootouders om te

helpen de zebra’s nabij de scholen
weer optimaal te voorzien van klaarovers. Hoe meer vrijwilligers zich
aanmelden, hoe beter de taken verdeeld kunnen worden. Op die manier hoeven de Rondeveense scholen qua tijd maar een heel klein beroep op u te doen om deze belangrijke taak op u te nemen.
Bent u hun toekomstige klaarover en past u dat klaar-overhesje? Neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met de directie van
de school van uw (klein-) kind en u
ontvangt de benodigde informatie.

Wereldkankerdag 2 februari:

Inloophuis ’t Anker zet
zijn deuren open
Mijdrecht - Op Wereldkankerdag,
donderdag 2 februari, laat Inloophuis ’t Anker aan iedereen met interesse zien, horen en ervaren wat het
te bieden heeft. Inloophuis ’t Anker
is open van 10.00 tot 21.00 uur.
Als je wilt meemaken hoe de gasten soms heel serieus zijn, maar
vaak ook vreselijk lachen, dan ben
je welkom. Als je wilt weten wat
kanker met je doet of je wilt er iets
over vertellen: je bent van harte welkom. Als je wilt meemaken wat het
Inloophuis aan waardevolle en gezellige activiteiten biedt: je bent van
harte welkom.
Op donderdag 2 februari zijn er de
volgende activiteiten:
- een Praattafel, altijd zijn er mensen voor een praatje;
- een workshop Yoga van 10.00 tot
11.30 uur;

- een Rondetafelgesprek van
11.30 tot 13.00 uur over De gouden tip voor het contact met artsen;
- een workshop tekenen en schilderen van 13.00 tot 15.00 uur.
Juist op deze Wereldkankerdag wil ’t
Anker laten zien hoe laag de drempel is om binnen te stappen. Heb je
een vraag, ben je nieuwsgierig: stel
je vraag! Ben je bezorgd over jezelf
of over een familielid? Deel je zorg
met een lotgenoot! Wil je de sfeer
proeven op ’t Anker: kom langs en
doe mee! ’t Anker is gevestigd in het
gebouw van sv Argon op de eerste
verdieping aan de Hoofdweg 85b in
Mijdrecht. En na 16.00 uur op de begane grond in de Ankerplaats.
De website van ’t Anker is www.inloophuishetanker.nl.

IVN-lezing over Klauwieren

Goed
tehuis
gezocht
Regio - Deze lieve Amerikaanse buldog van 1
jaar zoekt een nieuwe
baas. De reu, Snyper is
zijn naam, is sociaal en
lief voor kinderen en katten.
Heeft u interesse, wilt u
dan contact opnemen
met de Dierenbescherming Aalsmeer e.o., tel.
0297-343618.

Regio - Wel eens gehoord van de
Grauwe Klauwier en de Klapekster?
Wilt u meer weten over deze vrij onbekende vogelsoorten? Kom dan op
dinsdag 7 februari naar de lezing
door Marijn Nijssen over in Nederland voorkomende klauwieren. Tot
het midden van deze eeuw was de
Grauwe Klauwier een broedvogel in
Nederland. In het polderland was hij
schaarser dan in de duinen, maar hij
ontbrak bijna nergens. In totaal ging
het om tenminste enige duizenden
paren. Door zijn typische gedrag,
met name het opspietsen van insecten, stond de vogel bekend onder
tal van volksnamen als Negendoder,
Bruine Doorndraaier en Bremspelder. Nu zie je deze bijzondere vogels vrijwel niet meer in Nederland,
laat staan in onze regio. In de winter heb je nog wel kans om in onze
buurt een overwinterende Klapekster te zien bijvoorbeeld in de Diemer Vijfhoek nabij Amsterdam. 2012

is uitgeroepen tot het Jaar van de
Klauwier zodat deze vogelsoorten
extra aandacht krijgen. Marijn Nijssen doet al 20 jaar onderzoek naar
de Grauwe Klauwier die in Nederland broedt en de Klapekster die
hier overwintert. Hij gaat ons alles vertellen over de kansen en bedreigingen voor deze vogels. Zijn ze
ten dode opgeschreven in Nederland of gaan ze juist vooruit in aantal? En welk beheer helpt daarbij?
Hoe zit dat nu met het maken van
een voorraadkast opgeprikte muizen, kikkers en kevers? En waarom
zitten ze toch altijd bovenin topjes
van struiken en bomen? Op dinsdag
7 februari krijgt u alle antwoorden in
een boeiend verhaal. De lezing begint om 20.00 uur en wordt gegeven in NME-centrum De Woudreus
aan de Pieter Joostenlaan 28a in
Wilnis. Voor info kunt u bellen naar
(0297)534562. Zie ook www.ivn.nl/
derondevenen&uithoorn.

Ruimtevaarthotel op
basisschool Willespoort
Wilnis - Op de Willespoortschool
staat het onderwijs deze weken
ook in het teken van een ruimtevaartproject. Dat houdt verband met
de ruimtereis van kosmonaut André Kuipers, met wie de school een
speciale relatie heeft. Vorige week
stond in de hal van de school het
Delta-Ruimtehotel opgesteld. Dit is
een interactieve tentoonstelling van

Esero en het NeMo. Alle groepen
brachten een bezoekje aan het hotel. Gehuld in speciale ruimtevaartoveralls gingen de leerlingen aan de
slag. Door bijvoorbeeld een weegonderzoek en een behendigheidspel met magneten kregen de kinderen een goede indruk van wat er bij
komt kijken om in de ruimte te leven.
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Laaiend enthousiaste fans Het Historische hoekje
op vierde PrinsenDweilBal
van Historische Vereniging De Proosdijlanden
Deze week: Vinkeveencafé Centrum, de Heul

toen

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

Is uw huisdier zoek?
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
organiseerde dweilorkest Dorst en
carnavalsvereniging de Huts Geklutste Kliek voor de vierde keer het
Prinsendweilbal.
Een avond voor dweilorkestenfans die van een goed stuk muziek
houden en daarbij ook een supergezellige avond willen hebben. Immitsj helpt als locatie hier natuurlijk
aan mee, dynamisch misschien een
moeilijke zaal om te spelen maar
wat betreft sfeer de beste zaal in
Mijdrecht. Goed en gezellig was het
zeker, met het jaar wordt het beter
en leuker en de orkestkeuze was dit
jaar een schot in de roos. Uit Noordwijkerhout, het carnavalsdorp bij
uitstek boven de rivieren, kwamen
de Keietoeters en Nix Dus. Beide orkesten spelen goede en gezellige
muziek: ‘ons kent ons’ in de bollenstreek, dus ook een gezamenlijk optreden stond er op de rol. Met deze
orkesten op een carnavalsavond als
huisorkest is een topavond verzekerd. Uit het hoge noorden kwamen
de Utlopers uit Sneek, een stel jonge
honden tussen de 18 en 23 jaar, een
onwijs gezellige groep muzikanten
die duidelijk een goede opleiding
hebben genoten. Als u wel eens in
Thialf komt zult u ze ongetwijfeld
nog een keer zien tijdens de pauzes
van de schaatswedstijden. Qua stijl
en kwaliteit geldt hetzelfde eigenlijk voor de Flierefluiters uit Sassenheim, beide orkesten doen niet voor

elkaar onder. De flierefluiters zorgden voor een spetterende finale, ongelofelijk muzikaal en zeker zo goed
en gezellig als hun wereldberoemde plaatsgenoten kleintje pils. Wat
komen er uit die regio ontzettend
goede dweilorkesten vandaan. Een
stukje zuidelijker, uit Leidschendam,
kwamen de Blaasbalgen. Een grote
groep en zeker behorend tot de top
van Nederland, wat een geweldige
sound heeft deze band. Met hun eigen arrangeurs spelen ze op maat
geschreven muziek, dynamisch zeer
verantwoord. Daarnaast maken de

vele positiewisselingen het een genot om naar te kijken en te luisteren, door de vriendschapsbanden
met Dorst heeft de Prinsendweilbal
organisatie ze weten te strikken.
Uiteraard speelde Dorst deze avond
ook, zij brachten hun nieuwe wedstrijdset, een leuke set die zeker de
potentie heeft om prijzen mee te
gaan scoren tijdens het wedstijdseizoen dat er weer aan zit te komen.
Een set moet altijd gaan groeien in
de loop van het seizoen vandaar dat
Dorst nog wat stijfjes overkwam,
maar het belooft weer wat. De uit-

smijter van de avond werd verzorgd
door de Utlopers uit Sneek, het dak
ging er af en de zaal bruiste van
voor naar achter. DJ tienus zorgde
nog voor de after party, met lekkere
muziek en de nodige licht en rookeffecten bleef de zaal vol tot ver na
middernacht Mijdrecht kan terugzien op een TOP feest, petje af voor
Dorst en de HGK dat je zo’n geweldig feest in zo’n klein dorpje weet te
organiseren. Moederverenigingen
VIOS en AJOC moeten blij zijn met
deze enthousiaste afdelingen binnen hun club.

Belangrijke telefoonnummers:
Infolijn Dierenbescherming
Regio Uithoorn/De Ronde Venen
en omstreken: 0297-343618.

Voor vermiste/gevonden huisdieren
& klachten dierenmishandeling op maandag
t/m vrijdag van 9.30-11.30 uur. Buiten deze
uren kunt u de voicemail inspreken.
Internetsite:
www.aalsmeer.dierenbescherming.nl
Dierenambulance:
Voor informatie over vermiste of gevonden
dieren en spoedgevallen: tel. 06-53315557r
Vermist:
- Wilnis, Burg van Trigtlaan: kater Bailey, cypersbruin. Voorpoten
witte sokjes, achterpoten witte kniekousen; borst en buik wit.
Gevonden:
- Mijdrecht, Hofland-Noord: rood/zalmkleurige kat met brede nek,
witte bef, wit sokje aan rechterpoot, geringde staart, enorm
wollig, goed gevoed.
- De Kwakel, Noord-zuid route: grijs/witte kat met chip.
- Mijdrecht, Bovendijk: grote witte kater met donkere staart en
donkere vlek tussen de oren.
- Wilnis, Veenweg: rode kater met witte bef en witte sokjes achter.
Goed tehuis gezocht voor:
- Bij de Dierenbescherming in de opvang, diverse konijntjes met
staande en hangende oren die graag meer ruimte zouden
hebben. Wie wil ze deze ruimte geven om lekker te rennen?
- Grijs/witte poes van 11 jaar. De poes is ingeënt, gesteriliseerd en
heeft een chip.
- Zwarte gecastreerde kater van 8 jaar; zijn baasje is overleden.
- Lieve jonge konijntjes.
- Hond. Amerikaanse Buldog van 1 jaar. Hij is lief voor kinderen
en katten en is erg sociaal.

Vleermuizen in NMEcentrum De Woudreus
Wilnis - Van 16 januari tot 16 maart
start de tentoonstelling ‘Het duistere dierenrijk’ in NME-centrum
De Woudreus. Deze tentoonstelling
gaat over nachtdieren.
Een van deze nachtdieren is de
vleermuis. Vleermuizen spreken altijd bijzonder tot de verbeelding.
Daarom organiseert NME-centrum
De Woudreus op woensdagmiddag
1 februari een themamiddag over
deze vliegende zoogdieren. Deze
themamiddag is bedoeld voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
Patrick Heijne, vleermuisdeskundige
van IVN De Ronde Venen-Uithoorn,
gaat kinderen een en ander vertellen over vleermuizen.Samen met Patrick wordt in de omgeving van het
NME-centrum gekeken waar vleermuizen rusten.

Kinderen gaan een vleermuizenkast
bouwen, die ze in hun eigen woonomgeving op kunnen hangen. Ook
ontdekken ze aan de hand van een
computerspel hoe vleermuizen gebruik maken van hun oren om te
jagen en hun weg in het donker te
vinden. Er zijn knutselactiviteiten en
er is een speurtocht door de tentoonstelling.Kortom, voldoende activiteiten om twee uren bezig te zijn.
De themamiddag start om 13.30
uur. Deelnamekosten zijn twee euro. Er is plek voor maximaal 24 kinderen. Wil je meedoen, meld je dan
snel aan, want vol is vol. Je kunt
je alleen telefonisch aanmelden:
(0297)273692.
NME-centrum De Woudreus is gevestigd aan de Pieter Joostenlaan
28a in Wilnis.
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Beatrixschool doet mee
met muziekproject

Wilnis - Afgelopen vrijdagavond
20 januari was de uitvoering van
het muziekproject ‘Ik doe mee’! Alle
ouders van groep 4 hebben er die
avond van kunnen genieten: hun
kinderen traden op en hoe!
Dit muziekproject is ontwikkeld
door Troupe A’dour. De kinderen
hebben twee workshops gevolgd
onder leiding van Diana Bohnenberger en Irina Parfenova. Zij begeleidden de kinderen op de piano met muziek
van de Franse
componist Georges
Bizet. Er is
druk geknutseld en geoefend om
de voorstelling tot
een succes te maken. En dat
was het! De
verschillende onderdelen volgden
elkaar
op deze klassieke muziek
geruisloos op.

De kinderen straalden plezier en enthousiasme uit in het mooi versierde speellokaal van de
school. Een groot compliment voor de makers en
begeleiders van dit project is dan ook zeker op
zijn plaats.
De schoolleiding hoopt, maar weet bijna wel zeker, dat de kinderen van groep 4 er veel plezier
aan hebben beleefd en er echt wat van hebben
opgestoken. Zo snijdt het onderwijs op de Prinses Beatrixschool aan twee kanten: plezier en
kennis.

Experimenten met vuur
en ijs op Proostdijschool

Drukke februarimaand voor
Santykoor de Turfschippers

Mijdrecht - In het kader van techniekonderwijs op de Proostdijschool
werd er afgelopen week een show
gegeven door ‘professor Magic
Maurice’ van Mad Science Nederland.

De Ronde Venen - Na een rustig begin van 2012 moeten de Turfschippers uit Vinkeveen in februari
weer volop aan de bak. In een week
tijd moet er maar liefst vier keer opgetreden worden. Vanuit zorgcentrum De Ronde Venen, per 1 januari opgegaan in Zonnehuisgroep
Amstelland, kwam de uitnodiging
om de drie bejaardenhuizen van dit
centrum te komen bezoeken.
Er wordt gestart op 7 februari met
‘s middags een optreden voor de
bewoners van Zuiderhof in Vinkeveen. Dezelfde dag nog verplaatsen

Deze organisatie verzorgt shows en
workshops voor onder andere scholen op het gebied van techniek, natuurkunde en scheikunde. Zij doen
daarbij een beroep op de verbeeldingskracht en nieuwsgierigheid
van kinderen met leuke, interactieve

en leerzame programma’s.
De kinderen zagen verbluffende
experimenten met lucht, vuur en
ijs! Zo konden de kinderen van de
Proostdijschool zien dat Thei het ei
in een erlenmeyer verdween, ondanks dat hij veel te breed was voor
de opening.
En hij kon gelukkig ook weer bevrijd
worden. Dit alles door gebruik te
maken van de luchtdruk. Ook leerden zij waarom een stukje behandeld papier 120 keer sneller verbrandt dan gewoon papier. Waar

werd dit papier mee behandeld? En
bij de proef met droog ijs van minus
79 Celcius waren de kinderen zeer
verbaasd. Ook werd er door sommige kinderen een douche genomen
zonder water, kan dat wel? Ja hoor,
dat kan. De kinderen van de groepen in de bovenbouw weten hoe dit

alles mogelijk is, want voor alles is
een verklaring te vinden in de natuurkunde of scheikunde. Het was
een spetterende show waar met
verbazing en humor veel geleerd is
op deze gebieden, waarvoor zij dan
ook ‘professor Magic Maurice’ zeer
dankbaar zijn.

Theater in de kerk
Mijdrecht - Aanstaande zondagavond 29 januari komt kerktheatergroep Crux naar kerkelijk centrum
De Rank met ‘Welkom op de Wallen’,
een verhaal vol hartstocht, angst en
overgave.
Het wordt heel wat anders dan een
gewone kerkdienst, waar meestal veel gezegd wordt. Crux laat het
verhaal liever zien.
Kerk en theater waren in vroeger tijden al met elkaar verbonden. Juist
in deze tijd, waarin de beeldcultuur
een belangrijke rol speelt, zoekt
Crux naar manieren om het theater zo af en toe terug te brengen in
de kerkdiensten. “Als een gelijkenis, levensecht. Juist omdat de Goede Boodschap voor het leven van alledag bedoeld is”, staat te lezen op
hun website.
Ze doen dat in het kader van een

kerkdienst. Gebed en met elkaar
zingen maken deel uit van hun voorstelling.
Welkom op de Wallen is de derde
productie van deze theatergroep.
Velen waren enthousiast over de
eerdere voorstellingen. Al vroeg een
enkeling zich wel af: ‘Humor in de
kerk, kan dat?’ Ja, dat kan.
Het optreden van Crux is een van de
bijzondere diensten van De Rank.
Zo’n vijf keer per jaar organiseert
een aantal enthousiaste mensen
deze welkomstdiensten. Anders dan
gewoon, bedoeld voor iedereen die
zich wel eens afvraagt wat geloven
en het dagelijks leven met elkaar te
maken hebben.
Na de dienst staat de koffie klaar en
kunt u nog napraten over de voorstelling. U/jij bent van harte welkom
in De Rank aan de Prins Bernhardlaan 2 op zondagavond 29 januari

de schippers zich naar Mijdrecht
om daar ‘s avonds de bewoners van
Avondlicht te laten genieten van de
vrolijke en soms ook droevige zeemansliederen. Twee dagen later, op
9 februari, eindigen de turfschippers hun rondvaart langs de bejaardenhuizen van het zorgcentrum bij
verzorgingstehuis Gerardus Majella in Mijdrecht waar ‘s avonds aangemeerd wordt. Op dinsdag 14 februari komt het koor weer in actie tijdens een middag van het Rode Kruis in Partycentrum De Meijert
in Mijdrecht.
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VSV zaalvoetbaltoernooi
in alle opzichten geslaagd!

IJsclub Nooit Gedacht weer
eerste marathoncompetitie
De Ronde Venren - Door goede
resultaten van alle categorieën in
de marathoncompetitie van de Amsterdamse Jaap Edenbaan staat IJsclub Nooit Gedacht uit Wilnis, net
als vorig jaar, eerste in het tussenklassement.
Afgelopen week waren de Masters
weer aan de beurt. Als eerste de
M4 met een mooie overwinning van
John Meijwaard uit Vinkeveen. Vorige week werd hij nog vierde en in
het klassement staat hij eerste. De
voorzitter Coos Brouwer van de ijsclub is ook weer begonnen met marathonrijden en werd knap tweede achter John. Wout Berkelaar uit
Vinkeveen, vorige week nog knap
tiende, reed nu ook weer de wedstrijd uit. Hans de Best werd twaalfde en Ton Bunschoten reed de wed-

Wilnis - Op zaterdag 21 januari jl.
heeft het VSV zaalvoetbaltoernooi
in Breukelen plaatsgevonden. Aan
het toernooi hebben zo’n 160 kinderen deelgenomen. Het was wederom een geweldig spektakel.
De teams hebben mooie en spannende wedstrijden laten zien. FC
Abcoude F13 en DOB F3 waren uiteindelijk de beste teams in hun poule. Iedereen heeft lekker gevoetbald
en een fijne dag beleefd. Voor alle
kinderen was er na afloop een medaille.
Het toernooi stond in het teken van
het project in Kenia. Tijdens het toernooi werd een bijdrage gevraagd

voor de aanschaf van schoolbanken
voor een schooltje in Kenia. Aan het
einde van de dag stond de teller op
259,00. Iedereen geweldig bedankt!
De Stichting VSV organiseert een
voetbalcompetitie voor 5-7 jarigen in de regio De Ronde Venen en
Vechtstreek. Daar nemen teams van
diverse regionale voetbalverenigingen aan deel. De Stichting bemiddelt ook bij cursussen voor scheidsrechters.
VSV is een goededoelenstichting
en ondersteunt KiKa en het project
KASFOOC in Kenia. Meer informatie
vindt u op de website www.voetbalsamenwerkingvechtstreek.nl

strijd ook uit na de vorige keer vijfde te zijn geworden. Hierna was
het de beurt aan de M3. Cor Oudshoorn uit Mijdrecht was, net buiten de punten, de snelste Nooit Gedachter met Cees de Jong uit Wilnis direct daarachter en een aantal
plaatsen daarachter Rob Duiker uit
Wilnis. Aan het einde van de avond
was de M2 nog aan de beurt. Met
een mooie vijfde plaats in de massasprint en vorige week zevende staat
Henk Regelink uit Wilnis mooi derde in het tussenklassement. Jan van
der Zon uit Wilnis werd negende in
de sprint en vorige week zesde. Hij
staat in het tussenklassement, achter Henk, vierde. René Elenbaas was
vorige week nog de snelste Nooit
Gedachter met een vijfde plaats en
werd nu zestiende. Weer heel veel
punten voor het clubklassement.

AED Training Veenlopers
Mijdrecht - Op 18 januari heeft een
12-tal Veenlopers een cursus reanimatie en bedienen AED gedaan.
De cursus werd gegeven door
Paul Scholten van Scholten BHV –
Mijdrecht. De training/cursus vond
plaats in het kader van de uitwisseling Beursvloer De Ronde Venen.
Scholten BHV is een gecertificeerd
bedrijf in bedrijfshulpverlening, Paul
heeft jarenlange ervaring in EHBOen reanimatietrainingen en is tevens
dealer van type AED, welke bij de
Veenlopers en op vele locaties in De
Ronde Venen aanwezig is.
Dankzij deze sessie hebben de
Veenlopers er 12 bevoegde AEDers bij en wordt daarmede de veiligheid op het parcours aan de Rendementsweg verder verbeterd. Uiteraard is en blijft het te hopen dat
zij het geleerde in de praktijk niet
nodig hebben. De Veenlopers zijn
Paul Scholten veel dank verschuldigd voor het wegwijs maken in deze materie.

De Veenlopers trainen op dinsdagen donderdagavond van 19.30 uur
tot 20.45 uur. Verzamelenpunt is de
parkeerplaats van GroenWest op de
Rendementsweg in Mijdrecht. Op
dinsdagavond zijn er groepen voor
beginners/recreanten. Voor wie wat
meer wil zijn er mogelijkheden bij de
prestatielopers, daarnaast is er een
groep voor wedstrijdlopers. Donderdagavond wordt getraind in een
groep waarbij ieder op zijn of haar
niveau de training doet. Onder deskundige leiding van bekwame trainers wordt er gewerkt aan looptechniek, warming-up, loopscholing, interval en cooling down, waardoor de
conditie verbetert en het lopen allengs leuker wordt. Daarnaast is het
uiteraard heel leuk om met elkaar
loopervaringen uit te wisselen. Kom
vrijblijvend eens kijken op dinsdag
of donderdag avond op de genoemde locatie en vraag naar een van de
bestuursleden of trainers. Kijk eens
op www.veenlopers.nl

Tafeltennistoernooi
Veenland en Vitac

Kevin Regelink en Martij n
de Groot rij den sterke finale

Wilnis - Vrijdagavond 20 januari werd er in de Willisstee een tafeltennistoernooi gespeeld waaraan spelers van Veenland en Vitac
deelnamen. Veenland en Vitac houden hun competitiewedstrijden al
sinds een aantal jaren gezamenlijk
op de vrijdagavond in het dorpshuis
van Wilnis en dit toernooi is één van
de verdere voorbeelden van de samenwerking tussen beide tafeltennisverenigingen. Er waren 15 deelnemers aan het toernooi, die in 2
sterkteklassen waren onderverdeeld. In de tweede poule speelden
acht man, die in een 8-kamp gingen
uitmaken wie de sterkste was. Dat
wil zeggen, ieder speelde een wedstrijd best-of-five games tegen ieder ander uit de poule. Na 5 van de
7 rondes had zowel Fabian Veerhuis
als Kees Pronk al hun wedstrijden
gewonnen. In ronde 6 kwamen zij
tegen elkaar in het strijdperk en Fabian wist de wedstrijd overtuigend
met 3-0 te winnen. De uitslag van
deze poule:
Fabian Veerhuis
7
7
Kees Pronk
7
6

De Ronde Venen - Zaterdag
was alweer de finalewedstrijd van
de KPN cup marathoncompetitie in Groningen. Voor de vijftiende
keer dit seizoen een honderd rondenwedstrijd. Kevin Regelink van
Romex Restate had weer een goede dag met een paar mooie aanvallen, ook een keer alleen. Kevin kon
niet vooruit blijven doordat de andere ploegen steeds het gat dicht reden. Het liep uiteindelijk weer uit op
een massasprint. Met nog twee ronden te gaan zat Kevin nog heel goed
op de tweede plek. Omdat het tempo een beetje stil viel werd hij een
beetje weggedrukt en moest weer
energie verspillen om naar voren te
rijden. In de finale miste hij net de
kracht om het af te maken. Het werd
toch nog een mooie vierde plek en
werd in het eindklassement van het
seizoen zesde. In het jongerenklassement werd Kevin vijfde. In de ranking staat hij ook vijfde maar dat

Martijn de Graaff
7
4
Jaap van Maanen
7
3
Harry Warmer
7
3
Eddy Godfried
7
3
Alexander Nooteboom
7
2
Willem Valentijn
7
0
In de eerste poule waren er zeven
deelnemers, die een 7-kamp speelden. Hier waren drie spelers die
lang voor de toppositie in de strijd
bleven: Rian van der Most, Joost
van Roon en Nick Postma. Na de 5e
ronde hadden zij allen 4 wedstrijden
gewonnen. Nick won zijn 6e wedstrijd tegen Oscar Riehl en Joost en
Rian speelden in deze laatste ronde
tegen elkaar. Joost won deze partij zonder een game te verliezen en
omdat hij zijn wedstrijd tegen Nick
in de 3e ronde had gewonnen was
hij toernooiwinnaar. De uitslag van
deze poule was:
Joost van Roon
6
5
Nick Postma
6
5
Rian van der Most
6
4
Berry van Veen
6
3
Oscar Riehl
6
2
Rene van Overbeeke
6
2
Ton Kuylenburg
6
0

Korfbalteam van De Vinken
verspeelt voorsprong
Vinkeveen - De hoofdmacht van
korfbalvereniging De Vinken speelde zaterdag 21 januari in Harmelen
tegen THOR 1. De Vinken staat op
een gedeelde tweede plaats, terwijl
THOR hekkensluiter van de competitie is. Gedurende de eerste helft
kwam De Vinken op een comfortabele 10-4 voorsprong, maar in de
tweede helft ging het mis. Met het
uitblijven van scores en door veel
commotie liet De Vinken zich uit het
veld slaan. Dit resulteerde in een
eindstand van 15-14 in het voordeel
van THOR. Met de eerdere winst tegen THOR (23-11) in het achterhoofd startten aanvallend Mariska Meulstee, Melanie Kroon, Peter
Kooijman en Peter Koeleman. In het
andere vak begonnen verdedigend
Joyce Kroon, Silvia Oussoren, Kelvin
Hoogeboom en Rudy Oussoren.
In de eerste vijf minuten lag het initiatief bij THOR tot een stand van
2-2, met Vinkentreffers van Peter
Koeleman en Rudy. Hierop volgde
de insnij op volle snelheid van Peter Kooijman, waarna Mariska haar
dame passeerde en de doorloopbal kon benutten. Captain Kooijman
wist met een kort kansje te scoren
door alert te reageren op een afvallende bal. Met twee scores van Kelvin leek het erop dat het achttal van
Fred Straatman de voorsprong simpel kon uitbouwen. Verdedigend gaf
de ABN-AMRO-equipe veel druk,
waarbij Melanie menigmaal de bal
onderschepte. Met een ruststand
van 4-10 kwamen scores uit handen
van Peter Koeleman, Kelvin, Melanie
en Mariska.
Uitspelen
In de tweede helft had De Vinken

veel moeite met het uitspelen van
de juiste kans en had te weinig geduld om een goede insnij te verzorgen. Door de hoge pressie en het
voorverdedigen van THOR zocht De
Vinken te weinig de ruimte, met name achter de korf. Na de 5-10 lukte het Kelvin vanaf de stip, om na
tien minuten, te scoren. Razendsnel
volgde hier twee Harmelense treffers op.
Na de vakwissel stokte het snelle
Vinkeveense aanvalsspel en de luttele kansen die ontstonden werden
niet afgemaakt. De spanning tussen
beide teams liep hoger op, waarbij de arbitrage het geregeld moest
ontgelden. Menig confrontaties waren dan ook Tot Harding Onzer Ribben. Er heerste een beladen sfeer
op de wedstrijd, wat THOR ten goede kwam. De Harmelaars kwamen
gelijk tot 12-12, waarbij de doorloopbal van Melanie de enige Vinkentreffer was. Tien minuten voor
tijd wisten Mariska en Peter Koeleman te scoren, maar de Harmelaars
bleven onverminderd doorgaan.
Helene Kroon en Frank Dankelman werden ingebracht om de aanval nieuwe impuls te geven. Opnieuw kwamen beide ploegen op
gelijke hoogte met nog drie minuten speeltijd. De reacties vanaf de
zijlijn brachten veel hectiek, terwijl
spelers de frustraties in de vrije loop
lieten. En in deze onstuimige slotfase viel het beslissende doelpunt bij
THOR, wat de eindstand van 15-14
betekende.
Volgende week speelt De Vinken 1
tegen Dijkvogels 1 uit Maasdijk. De
wedstrijd zal om 16.00 uur aanvangen in de sporthal De Boei.

Atalante H1 gaat vooruit
Vinkeveen - De heren volleyballers
van Atalante Heren 1 kennen deze
week een stijgende lijn in hun spel,
maar hebben de wedstrijden toch
verloren. Het komt vaker voor dit
seizoen. De Vinkeveners spelen aardig, en af en toe heel goed, maar het
is niet genoeg. Een beetje frustrerend is het wel voor de equipe onder
aanvoering van Robert Hardeman.
Volgens Hardeman zit “het geheim
voor de overwinning verborgen tussen de oren, maar zijn de oren te
groot om het geheim te zien zitten”.
Een ingewikkelde uitspraak van de
aanvoerder, maar het zal vast en zeker volleybal-slang zijn. De Vinkeveners speelden deze week niet alleen
thuis maar ook uit. Dit laatste was
te danken aan een fout geboekte sporthal in Amsterdam. Jawel, er
gaat wel eens wat fout bij de regio
Holland van de Nederlandse Volleybal Bond. In dit geval waren er ook
zaalvoetballers in de zaal aanwezig.
Ze waren net begonnen met hun
wedstrijd. Nadat de volleyballers uit
Amsterdam en Vinkeveen de zaal
opeisten gebeurde er van alles. Er
ontstond een discussie, en daarna
een handgemeen wat in het voordeel uitpakte van de zaalvoetballers. Zij hebben nu eenmaal een betere traptechniek in huis dan volleyballers, en daarmee wonnen ze, op
punten weliswaar, van de volleyballers. Het was weer eens wat anders
dan een volleybal viersetter, en de

wedstrijd werd met koffie en chocomel vredig afgedronken.
Herstart
Het vervolg was een herstart van
de wedstrijd, afgelopen woensdag.
Maar in een andere hal in Amsterdam. Daar was alles goed geregeld
en werd een aardige pot gespeeld.
Atalante deed zijn best maar het
was niet genoeg. Met een 4-0 nederlaag togen de heren na middernacht weer naar Vinkeveen. Echter,
ook in volleybal geldt de wet “elk nadeel heb ze voordeel”. De Vinkeveners verschenen door de nederlaag
top-gemotiveerd aan de start van
de vrijdag wedstrijd, thuis tegen SoVoCo. En dat betaalde zich meteen
uit want de eerste set werd overtuigend binnen boord gehesen. Daarna ontstond tegenwind en moesten
de Vinkeveners alle zeilen bijzetten
om niet voorbij gevaren te worden
door SoVoCo. Het publiek op tribune
genoot van de rally’s en schreeuwde de ploeg naar de finish. Maar op
de finishlijn bleek SoVoCo een bootlengte voor te liggen. Volgens aanvoerder Hardeman “worden de oren
nu echt kleiner” en “kunnen we nu
het zelfvertrouwen zien zitten”. Wat
dat ook mag betekenen. In ieder geval, komende vrijdag kunt u weer
naar een thuiswedstrijd komen kijken, om 19.30 uur. Dan tegen VC Allvo 2 uit Almere, dat nu twee plaatsen boven Atalante staat.

Februari minicursus badminton
bij Spel en Sport De Ronde Venen
De Ronde Venen - Ja, u leest het
goed; Spel en Sport De Ronde Venen biedt naast haar vele andere
sportactiviteiten ook badminton.
Op de woensdagmiddag wordt al
vele jaren door veel mensen geestdriftig gebadmintond. Niet in competitieverband maar gewoon lekker
een potje badminton. Het gaat niet
om het winnen, maar er wordt wel
fanatiek gespeeld. Na afloop zit iedereen nog even gezellig bij elkaar
in de Stee-Inn. In februari biedt Spel
en Sport DRV u de mogelijkheid om
goed kennis te maken met badminton; een minicursus badminton van
5 lessen voor slechts 10,- ! U leert
de technieken en vaardigheden van
het badminton. En natuurlijk speelt

u ook een partijtje. Iedereen kan
meedoen; ook als u nog nooit of al
heel lang niet meer hebt gebadmintond. Aansluitend kunt u natuurlijk
bij Spel en Sport DRV blijven spelen voor een aantrekkelijk tarief. Dit
allemaal onder leiding van gecertificeerde badmintondocenten.
Hebt u er zin in gekregen?
U bent van harte welkom op woensdagmiddag van 14.30-15.45 uur
in Sporthal de Willisstee aan Pieter Joostenlaan 24 in Wilnis.
Graag schone gymschoenen aan.
Er zijn voldoende badmintonrackets aanwezig. Voor meer informatie kunt u terecht op de website
www.spelensportdrv.nl of u kunt
bellen: tel. 06-21918353.

loopt nog door dit seizoen met wedstrijden in het buitenland en eventueel nog natuurijswedstrijden.
Martijn de Groot reed ook een heel
goede finale met een negende
plaats en in het eindklassement is
de rijder van Goesting/BTB Riedas
vijfentwintigste geworden.
Aanstaande woensdag gaan de rijders naar het Oostenrijkse Weissensee voor de tweemaal een honderd km. en de Alternatieve Elfstedentocht. Die week daarop nog een
honderdenvijftig km. op de Italiaanse Reschensee. Daarna mag Kevin
met zijn ploeg Romex Restate nog
de tweedaagse in Thialf Heerenveen meerijden tussen de Topdivisie
ploegen omdat de eerste twee ploegen van het ploegenklassement in
de Eerste Divisie zich mogen meten
met de Top van het marathon circus.
Romex Restate werd knap tweede
in dit klassement.

Kwinkslag 1 walst met 6-2
over de Zender 3 heen
Vinkeveen - Afgelopen donderdag
speelde Kwinkslag 1 in De Boei tegen De Zender 3 uit Lopik.
Het werd een vrolijke avond voor de
thuisspelende ploeg. De heren dubbel werd gewonnen door Bjorn Hottinga/Jasper van Peursem. Dit ging
echter niet vanzelf, de eerste set
werd met heel veel moeite na verlenging gewonnen met 23-21. De 2e
set leverde geen problemen op. De
dames dubbel met Monique Hoeboer/Mirjam Verbruggen ging verloren ondanks dat ze alles probeerden om te winnen. De heren singels werden gewonnen. Bij de dames won Monique, helaas was de

tegenstander van Mirjam te sterk
voor haar. Ook de gemengd dubbels werden gewonnen door Kwinkslag waarbij het team Bjorn/Mirjam
er toch nog een 3 setter uit heeft geperst maar er werd op karakter gewonnen! Kortom: het was een gezellige en sportieve avond, waarna de Kwinkers tevreden naar huis
konden gaan.
Donderdag 26 januari speelt het
team zijn laatste wedstrijd. Zij staan
op de nominatie kampioen te worden in hun poule. Het is zeker de
moeite waard naar deze laatste
wedstrijd te komen kijken en het
team aan te moedigen.
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Argon zaterdag in matige
wedstrijd naar winst

Atalante dames 1 pakt met
volle winst vijf punten

Mijdrecht - In een bijzonder matige wedstrijd tegen Koninklijke
HFC heeft Argon na een 1-0 achterstand in de tweede helft de score weer weten bij te stellen. Uiteindelijk werd er met een 1-3 winst van
het veld gestapt.
In de beginfase deelde Argon wel
een paar speldenprikjes uit maar
echt veel leverde dit niet op. De eerste goede mogelijkheid was voor
de Haarlemmers die na tien minuten profiteerden van fout uitverdedigen, de bal werd door Michel Kruijff opgepikt en zijn schot
kon door Argondoelman Thomas
de Ruiter maar net over de lat worden getikt. De hoekschop die daarop volgde leverde niets op voor de
gastheren. Daarna een paar kansen
voor Argon. Op aangeven van Rudi Zaal kon Stefan Tichelaar tweemaal mikken, z’n eerste poging kopte hij naast en even later kopte hij in
handen van de doelman. Ook Alan
Doorson zag zijn poging op veld 3
terechtkomen. Daarna was er op de
rand van de zestien meterlijn een
vrije trap voor Koninklijke HFC, de
bal kwam in de Argonmuur en werd
daarna niet goed weggewerkt met
als gevolg dat er opnieuw werd ingeschoten.

Vinkeveen - Na een niet zo best
1e halfjaar hebben de door Haaxman Lichtreclame en Krijn Verbruggen en Zn gesponsorde dames
zich in de eerste thuiswedstrijd na
de ‘winterstop’ volledig herpakt. Er
moesten punten behaald worden
om aansluiting te houden met de
teams erboven, want degraderen uit
de promotieklasse is zeker niet de
doelstelling van dit jaar. Ondanks de
blessures die het team in de afgelopen maanden er weer bij gekregen
heeft (Sandra Wiebes, achillespees
en Carin van Kouwen, enkel), zijn er
zeker ook positieve dingen te melden. Nancy Lijten is na haar zwangerschap weer terug om te gelederen te versterken en ook Allie (kuit)
is inmiddels weer blessurevrij. Mirjam heeft samen met Xuee zich gestort op het spelverdelen en ook
dit pakt leuk uit. Daarnaast is dames 2 heel erg bereid om te helpen,
waarvoor nu alvast super dank. Deze wedstrijd was het nog niet optimaal geregeld, maar dat mocht de
pret niet drukken. Support vanaf de
tribune was ook zeker hard nodig.

Arm
Maar nu raakte de bal een arm
van een Argon verdediger waarna
scheidsrechter Gouveia-Pereira de
bal op de stip deponeerde. Matthijs
Gerritsen liet doelman De Ruiter

kansloos. 1-0. Voor rust kreeg Argon
nog twee mogelijkheden, een laag
en hard schot van Ali Eren en een te
zachte kopbal van Albert Mens werden een prooi voor doelman Lamp.
De tweede helft zagen we een feller Argon dat al snel de score gelijk trok, op aangeven van Rick Verweij liet Stefan Tichelaar de Haarlemse doelman kansloos 1-1. Daarna duurde het tot de tachtigste minuut eer de zege veilig gesteld kon
worden. Eerst zagen we Nathan van
Aken via de lat over schieten en bij
Ali Eren mislukte een lobje dat een
prooi werd voor de keeper. In die fase kwam Rik Schalkwijk in het veld,
hij nam de plaats in van Verweij. Na
een poging van Albert Mens (keeper red), was na goed voorbereidend werk van Wouter Winters een
schot van Rik Schalkwijk goed voor
treffer twee, de bal verdween laag
en hard in de rechterbenedenhoek
1-2. Daarna kwam er meer rust in
het spel van Argon en lukte de combinaties beter. Drie minuten voor tijd
kwam dan het beslissende doelpunt
voor Argon. Een hoekschop van Bas
de Graaff werd verlengd en vervolgens gaf Nathan van Aken het beslissende tikje 1-3. Een terechte
winst voor Argon maar het vertoonde spel was eigenlijk niet om aan
te zien. Publiekswissels waren deze wedstrijd dan ook niet van toepassing.
Zaterdag speelt Argon thuis tegen de rode lantaarndrager Vlug en
Vaardig.

Hilversum en Argon
zondag in evenwicht
Mijdrecht - Argon heeft de eerste
wedstrijd na de winterstop niet weten te winnen. In Hilversum werd
met 0-0 gelijkgespeeld tegen de
plaatselijke FC. Beide teams bleven veelal steken in goede bedoelingen. Argon voetbalde de tweede
helft best aardig, maar kon de wedstrijd niet winnend afsluiten. Met
de nieuwe trainer Alain Hijman op
de bank werd in ieder geval duidelijk dat Argon de tweede seizoenshelft voor het voetbal gaat. Als deze spelopvatting ook wordt omgezet
in punten zit handhaven in de Topklasse er in.
Het eerste kwartier had Hilversum zonder echt gevaarlijk te worden een klein overwicht. Het verdere spelbeeld van de eerste helft was
eentonig: twee hardwerkende ploegen die vooral worstelen met zichzelf en niet tot uitgespeelde kansen
komen. Argon was gevaarlijk met
een paar afstandsschoten die vooral verraderlijk waren vanwege de
wind. Patrick Lokken en Kevin van
Essen probeerden het, maar Hilversum doelman Hilbers hoefde geen
zware inspanning te verrichten. Het
dichtst bij een doelpunt was Joshua Patrick, zijn voorzet werd door
de wind gepromoveerd tot schot op
doel. Hier had Hilbers niet op gerekend, maar hij kon de bal nog net
over tikken.
Gevaarlijk
In het begin van de tweede helft was
Hilversum twee keer gevaarlijk. Singels redde knap uit een corner en
een vrije trap. In 69e minuut zorgde
Patrick Lokken voor het eerst voor
gevaar aan Argon zijde, zijn schot

ging over. Kort daarna kreeg dezelfde Patrick Lokken de kans van
de wedstrijd. Joshua Patrick haalde
de achterlijn en legde de bal terug.
Lokken kon aannemen en vrij uithalen, maar hij verprutste deze kans.
Een scherpe Lokken had deze in zijn
hoogtijdagen als doelpuntenmachine zeker gescoord, maar vandaag
lukte het niet.
In de slotfase was Mark Daalderop voor Hilversum nog dicht bij een
goal, maar zijn schot ging over. Singels moest ook nog één keer redding bieden en een voorzet belandde nog op de lat van het Argon doel.
Argon probeerde het wel maar kon
geen vuist maken. Zo eindigde de
wedstrijd in 0-0, hier heeft Argon
qua punten niet veel aan. Het voetbal en de hechte organisatie bieden wel perspectief voor een betere tweede seizoenshelft.

Volleybaldames D2 missen
taaie inzet en komen tekort
Vinkeveen - Met z’n achten begon de volleybalstrijd, trainer/coach
Erik Raket was ook van de partij. Het
wordt zo langzamerhand echt gewoonte dat de Haaxman dames bijzonder traag op gang komen. De pit
en scherpte moeten dan nog wakker worden of zo. Meestal trekt dat
heel aardig bij als de kop er af is en
gezien is wat voor vlees er in de kuip
zit. Een beetje achterstand aan het
eind van de set doet vaak wonderen, had ook zo gekund in bijvoorbeeld de eerste set, dat lukte deze
keer toch niet want die werd met
21-25 verloren. Het werd anders: eigenlijk was iedere set opnieuw een
eerste set. Er werd best goed gewerkt maar er waren zoveel net-niet
ballen, wegvliegers, veel reddingen
met één arm, die vervolgens net uit
of tegen het net knalden dat er van
een mooie duidelijke structuur niet
veel te merken of bakken was. Sterker nog, om gaten te vullen trok de
opstelling soms erg scheef, de precisie ontbrak en dat bleef zo, 17-25
in de tweede set.
De eerste thuiswedstrijd van het
nieuwe jaar beloofde weer een aardige pot te worden voor de Atalante dames van twee. De uitwedstrijd
tegen De Spuyt uit Amsterdam was
wel de meest spannende vijfsetter
van de eerste helft geweest waarin de taaie Vinkeveense dames drie
sets pakten met scherpe cijfers: 24-

26, 25-27 en 14-16. En dan nu thuis,
wind in de rug zou je zeggen..
Kleinste
Inderdaad zijn ze zo’n beetje het
kleinste team in hun poule, zeker
als Debbie van der Hoorn en Annike van Kouwen niet van de partij zijn, en daar werd veelvuldig gebruik van gemaakt. Maar daar waar
ze anders verrassend met veel pit
en vuur niet zo met zich laten sollen,
werd het lekker op ritme komen niet
gevonden. Nergens geluksballetjes, daar waar de tegenstanders die
soms wel mee hadden. Een flinke
uitdaging ook om de moraal goed te
houden. De eigen service was best
goed en set drie begon daardoor
voortvarend. Maar in de rally waren
het de lange dames uit Amsterdam
die pittig in de verdediging waren
en weliswaar wat minder in de verdeling, maar punten werden evengoed veelvuldig gescoord. Afwisselend (en veel te vaak) in het midden
en ook weer harder achterin: 20-25
voor set 3. De slimme afwisselende
uitgekiende service die de pass aardig ontregelde deed ook de laatste
set met 18-25 verloren gaan.. Gauw
vergeten weer en op naar de wedstrijd van maandag tegen de nieuwe
nummer 6 Spaarnestad D4. De eerste wedstrijd tegen elkaar was ook
al zo’n bijter met 3-1 winst en setstanden 25-22, 25-23, 26-24, 24-26.
Meer info via www.vv-atalante.nl

Trainingen
Gezien de goede trainingen die ze
de afgelopen weken afgewerkt hadden en de positieve instelling van iedereen, stond afgelopen vrijdag de
20e Spaarnestad DS 3 tegenover
hen. De uitwedstrijd werd met 3-1
verloren. De prognose was dan ook
een 0-4 overwinning voor Spaarnestad, maar daar wilden de Vinkeveense dames graag een stokje
voor steken. Coach Erik Raket begon met in de basis Marleen Sondermeijer en Daniëlle van der Horst
op het midden. Loes Kuijper en Jana Chatrnuchova op buiten, Allie Koekoek op diagonaal en Mirjam van der Strate als spelverdeelster. Nancy Lijten en Xuee Lont begonnen als reserves op de bank. De
Haaxman/Verbruggen dames konden vanaf het begin goed druk zetten. Service afwisselend, spelverdeling afwisselend en ook de harde en
zachte aanvallen/plaatsballen werden goed afgewisseld. De dames
van Spaarnestad hadden de 1e set
geen antwoord op het goede spel
van de Haaxman-dames en maakten veel fouten met service en aanval. Ook de verdediging van dames
1 stond goed en de passes waren
perfect op maat. De 1e set werd dan
ook met 25-16 gewonnen.
Tweede set
De 2e set werd het goede spel
voortgezet, maar coach Erik waarschuwde er wel voor, dat ze de con-

centratie niet moesten verliezen.
Ook moesten ze de druk er op houden bij Spaarnestad, anders konden zij meer in het spel komen. Het
leek er lange tijd op dat de 2e set
net zo zou verlopen als de 1e. Vooral de blokkering was sterk op zowel
midden als buiten. Maar Spaarnestad vocht zich terug van 6 punten
achterstand naar nog maar 1. Nancy werd er passend en verdedigend
een ronde achter ingebracht voor
Marleen. Het ging vanaf 22-22 gelijk op, maar het geloof om te winnen bleef en uiteindelijk werd door
hard werken en minder fouten de 2e
set gewonnen met 26-24.
Zouden de Vinkeveense dames dan
eindelijk een wedstrijd kunnen winnen? De dames van Spaarnestad
zaten er al flink doorheen en gingen
diverse wissels toepassen. De basis
van Atalante bleef ook in de 3e set
staan. Mirjam stond gevarieerd en
lekker te spelverdelen. Verdedigend
hadden ze veel van de vloer en aanvallend bleven ze ook lekker scoren. En het plezier bleef er binnen
het team. De mandarijnen van Allie en druiven van Daniëlle zorgden
voor de nodige vitaminen tijdens de
wedstrijd. En Nancy draaide weer
een rondje achterin mee voor Marleen. Wat in voorgaande wedstrijden
niet lukte en in deze juist wel, was
de voorsprong in het begin van de
set al pakken en niet meer uit handen geven. Hiermee werd ook de 3e
set met 25-20. De winst was een feit.
Welkom
Maar het smaakte natuurlijk wel
naar meer. En 5 punten waren zeer
welkom. Het was nu wel een kwestie van geconcentreerd blijven en
druk op de ketel houden. Ook deze set lukte dit erg goed door een
enorme servicedruk, goede blokkering en verdediging, afwisselende aanvallen voor aan het net en
op de 3 meterlijn en veel fouten van
Spaarnestad. Na bijna 2 uur spelen
werd de 4e set met 25-18 gewonnen. De Atalantedames hebben het
bijna gevierd als kampioenschap,
maar ze kunnen zeker zeggen dat
deze uitslag helemaal terecht was.
Het publiek en hun geblesseerde
speelsters hebben hen enorm gesteund en daar danken zij hen hartelijk voor. 5 punten in de pocket en
het Atalante 1-team gaat weer omhoog kijken.
Aankomende donderdag de 26e
mogen de Haaxman/Verbruggen
dames om 21.00 uur aantreden in
Amstelveen tegen SVU DS1. Zullen zij de stijgende lijn voort kunnen zetten?

Berkelaar en Kooyman naar
finale zesballentoernooi

Nieuwe trainer
De hand van de nieuwe trainer was
goed zichtbaar in de opstelling. Men
is afgestapt van het vertrouwde 4-33 naar een verkapt 4-4-2 systeem.
Verzorgd voetbal spelen daar staat
Alain Hijman om bekend. Met de terugkeer van Muller van Moppes in
de basis is er inderdaad meer voetbal in de ploeg gekomen en zonder
Biekman voorin wordt er veel minder de lange bal gespeeld. Laten
we hopen dat Argon dit voetbal ook
gaat omzetten in punten. Volgende week komt HBS op bezoek naar
de Hoofdweg. Argon heeft nog wat
goed te maken tegen deze ploeg.
De uitwedstrijd werd namelijk aan
het begin van het seizoen op schandalige wijze met 9-1 verloren.

Vinkeveen - In het zesballentoernooi van biljartclub De Merel zijn in
het afgelopen weekend Jeroen Berkelaar en Kees Kooyman bij de finalisten gekomen in de C-poule.
Verder plaatsten zich voor de finale
Gijs van der Neut, Teus Dam, Dave
van Rijn, Hans Levy, Bart Hoffmans
en Jeroen van Rijn. In de B-poule
plaatsten zich voor de finale Hans
van Rijn, Gerrit Schuurman en Martien Heijman. Spelers als Wim Hofstaette, Wim van der Linden en Ton
Driehuis haalden de finale nog niet.

Maar er komen nog meer dagen. Er
kunnen nog pogingen gedaan worden om zich in de finales te spelen
op de volgende dagen: vrijdag 27 januari van 20.00 uur tot 23.00 uur en
zaterdag 28 januari van 14.00 uur
tot 18.00 uur, waarna om plus-minus 19.30 uur de finales zullen starten. Daarna is er de prijsuitreiking.
Komende zondag 29 januari start
het driebandentoernooi van Dio/Café de Merel, aanvang 14.00 uur. Dit
alles in Café de Merel aan Arkenpark Mur 43. Tel. (0297)263562.

Voetballertjes CSW E8
vorige week naar Ajax-AZ
Wilnis - Alle E8-spelertjes van CSW
hebben vorige week een topmiddag gehad, sommigen van hen waren nog niet eerder bij Ajax wezen
kijken.

Helaas voor al deze Ajax supportertjes verloor hun club maar dat kon
de pret niet drukken. Peter en Nant,
bedankt voor het regelen/rijden en
begeleiden.

Uitbreiding watergymnastiek Volleybalheren Atalante
H4 wederom naar winst
bij Spel en Sport
De Ronde Venen - Vanwege de
toenemende vraag naar en de daardoor snelgroeiende wachtlijst voor
de activiteit Watergymnastiek heeft
het bestuur van Spel en Sport De
Ronde Venen besloten het aantal lessen uit te breiden. In februari wordt er aan de reeds bestaande
3 lessen een vierde les toegevoegd.
De afspraken hiertoe zijn inmiddels
met het Veenweidebad gemaakt en
op donderdag 2 februari a.s. gaat
Spel en Sport De Ronde Venen met
deze - ook wekelijkse – les van start.
De aanvangstijd is 12.00 uur en de
les duurt 45 minuten. Door het gro-

te succes behoeft het geen nader
betoog dat het programma van de
lessen bij de deelnemers bijzonder
goed in de smaak valt en daarom
beveelt Spel en Sport De Ronde Venen u aan om nu de kans te pakken
en er voor te zorgen dat u bij deze vierde les ingedeeld gaat worden.
Kom op donderdag 2 februari om
even voor twaalf uur naar het Veenweidebad, neem een gratis proefles
en ervaar de positieve uitwerkingen
van het op een prettige manier actief bezig zijn in water met een aangename gevoelstemperatuur. U zult
er geen spijt van krijgen!

Vinkeveen - Vrijdag 20 januari mochten de volleybalmannen van
Atalante heren 4 thuis in De Boei
aantreden tegen I.D.E.E. uit Haarlem.
De Atalante mannen, gesponsord
door Electroworld Bunschoten uit
Abcoude, zijn bezig met een mooie
serie en gaan ruimschoots aan kop
in de 4e klasse. Menige wedstrijd
werd met 4-0 gewonnen, en maar 1
wedstrijd ging met 3-2 verloren. Om
de concurrentie op afstand te houden was een 4-0 winst eigenlijk wel
wenselijk. De start van Atalante H4
verging moeizaam, en I.D.E.E. stond
al snel op voorsprong in de eerste

set. Om de tegenstander niet te veel
in de wedstrijd te laten komen werden de ruggen gerecht en werd een
tandje bij geschakeld. Op tijd bij de
les werd de eerste set met 25-17
binnengehaald. In de overige drie
sets kon de tegenstander tot aan de
eerste 10 punten goed weerstand
bieden, maar moest daarna toch het
hoofd buigen. De setstanden waren
25-10, 25-14 en 25-11. Donderdag
26 januari staat de topper tegen de
combinatie Roda-SAS op het programma. Dan zal alles uit de kast
moeten worden gehaald om wederom een overwinning binnen te kunnen halen.

CSW F1 Kampioen Najaar 2011
Wilnis - Op zaterdag 14 januari jl.
speelde CSW F1 een inhaalwedstrijd tegen Sporting Almere F3. Deze wedstrijd was voor de jongens de
eerste stap naar een mogelijk kampioenschap in de 2e klasse. De jongens wisten dat zij bij winst afhankelijk waren van Victoria of zij hun
wedstrijd nog zouden gaan inhalen,
dit mocht tot uiterlijk 21 januari. Zaterdagochtend 14 januari vertrokken ze om 08.30 richting Sporting
Almere. Het was koud maar droog,

later in de wedstrijd was er ook nog
het zonnetje. De jongens kwamen
moeilijk op gang. In de 1e helft werd
maar 1 keer gescoord, gelukkig de
0-1 voor CSW. In de 2e helft was het
ijs gebroken, in de kou. Ze waren
warm en uiteindelijk werd het 1-11.
Een klein feestje werd gevierd maar
de jongens moesten wachten tot
zaterdag 21 januari. Op zaterdag 21
januari heeft Victoria geen inhaalwedstrijd gespeeld, dus CSW F1 is
Kampioen Najaar 2011 !
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Uithoorn - De Nationale Voorleesdagen helpen om kinderen tot zes jaar te
laten genieten van het voorlezen. Omdat voorlezen
niet alleen erg leuk, maar ook heel belangrijk is voor hun
ontwikkeling. Daarom verzorgde de combinatiefunctionaris van de
brede school Legmeer i.s.m. de Bibliotheek Amstelland op woensdag
18 januari tijdens de start van de Nationale Voorleesdagen in brede school
Legmeer twee interactieve voorleesactiviteiten.
Na schooltijd konden de 4- tot 6 jarige (buurt)kinderen van de brede school Legmeer met hun ouder(s) luisteren naar het verhaal over ‘Viezeltje’ van Suzan Peeters
en Milja Praagman. In het multifunctionele ‘kenniscentrum’ van de brede school
Legmeer verzamelden maar liefst 25 kinderen: een goede opkomst. Na het uitbeelden van het verhaal van de Bruine Beer in zijn ‘Winterhuis’, vertrokken de kinderen
na een glas limonade tevreden naar huis.
In de tweede voorleessessie waren de kinderen van KDV Dribbel van kinderopvang
Solidoe aan de beurt. Deze voorleesactiviteit stond in het teken van het prentenboek van het jaar. ‘Mama kwijt’ van Chris Haughton gaat over een schattig uiltje,
dat al slapend uit zijn nest valt en zijn mama kwijt is. Eekhoorn zal ’m wel even helpen, maar dan moet kleine Uil wel de juiste aanwijzingen geven. Dit prentenboek
werd voorgelezen met een vingerpopje en met illustraties op een groot scherm.
Kortom: een zeer geslaagde middag waarin ca. 40 kinderen hebben
genoten. Deze middag is zeker voor herhaling vatbaar. Bekijk de foto’s
op de website www.bredeschoollegmeer.nl en kom ook te weten
wat er nog meer is te doen in de brede school Legmeer.
Of wordt vrienden op de facebook account van de
combinatiefunctionarissen van Uithoorn.
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Hertha C1 schiet raak bij RS&L Indoor Paintball
Vinkeveen - Zaterdag 21
januari zijn de toppers van
de C1, in voorbereiding op
het voorjaar, gaan paintballen bij RS&L Paintball
in Aalsmeer. Een zeer geslaagd avontuur en voor
(bijna) iedereen de eerste keer. Met stoere pakken, maskers en wapens
gingen de mannen het gevecht aan tegen elkaar.
Verstoppen in een hoekje, beklimmen van het fort
en glijden naar beneden,
vele duels werden uitgevochten. Paintballers vanaf 8 jaar zijn al welkom
voor hun kinderpartij. Alle
Hertha C1 spelers en begeleiders bedanken RS&L
paintball Aalsmeer voor
haar sponsor bijdrage.

Judoka’s Budo Ryu
Blaauw doen het goed
Mijdrecht - Afgelopen zondag
hebben 13 leden van Budo Ryu
Blaauw meegedaan aan het Fuyiama judotoernooi in Almere. Kinderen in de leeftijd tot en met 14
jaar werden ingedeeld naar leeftijd gewicht en kleur band. Nadat
de poules geschreven waren konden de wedstrijden beginnen. 4 judoka’s van Budo Ryu Blaauw wisten de tweede plaats te behalen. Bij
de meisjes was dat Puck de Beer en
bij de jongens waren dat Tom van
den Haak, Jordy Brands en Cas Jansen. De volgende Judoka’s van Bu-

do Ryu Blaauw hebben de gedeelde
derde plaats behaald: Bo Voorend,
Chris Coppens, Yorgos Tsamitros,
Ginelo Kooijman, Tom Storm, Tobias van Bruggen, Jelle van Scheppingen, Robin Troost en Ruben Kruijver.
Na een lange judodag gingen alle judoka’s moe maar voldaan weer
huiswaarts.
Voor meer informatie over jeugdjudo vanaf 4 jaar, volwassenen judo en
karate vanaf 10 jaar kunt u contact
opnemen met Budo Ryu Blaauw onder telefoonnummer 0297-272629 of
06-10484259.

Nieuwjaarsloterij Troje
een groot succes!
De Ronde Venen - Twee tafels vol
met fantastische prijzen; dat is wat
je zag als je afgelopen zaterdag op
de clublokatie van Paardensportvereniging Troje binnenkwam. Het was
namelijk weer tijd voor de jaarlijkse
nieuwjaarsloterij.
Vooraf zijn door een groot aantal
sponsoren prijzen beschikbaar gesteld, in de vorm van een mooi geldbedrag of een mooie prijs. Met de
opbrengst van de lotenverkoop tijdens deze avond worden de diverse activiteiten welke het gehele jaar
door worden georganiseert bekostigd. Elk jaar is het een nieuwe uitdaging voor de organisatie om met
weer zo mooi mogelijke prijzen voor
deze avond terug te komen.
Niet mis
Ook dit jaar waren de prijzen niet
mis; 2 fietsen en een PSP gesponsord door Transportbedrijf P.J. de
Dood & Stal zadelpret; onze clublokatie waar we elk jaar onze activiteiten
mogen organiseren. Maar ook waren
er een reischeque gesponsort door
Smit Groep B.V., een tablet gesponsord door Van Eekelen Landscaping,
diverse prijzen door MAN groen en
Infra, een Tom Tom door Vellekoop
Tuinbestrating & aanleg, een kruiwagen door Rietsdekkersbedrijf Visser en met de bedragen gesponsord door A&T automotive, Timmerbedijf N. Hoogeveen, Aannemersbedrijf B. Hoogeveen, Autobedrijf Arie
Outshoorn en Advano konden we
nog meer fantastische prijzen kopen
zoals een televisie, halogeenoven, di-

gitale camera, friteuze, fohns, tondeuze en uiteraard veel paardenspullen.
Post
Alle leden hadden vooraf met de
post al een lootje ontvangen, waardoor zij extra kans maakten op één
van de prijzen. De eerste ronde startte om 20:30 en vanaf het begin was
het al lekker druk. Zoals altijd waren de drank en hapjes gedurende
deze avond gratis en werden er gedurende de hele avond verse oliebollen gebakken. Het is en blijft toch
een avond om de beste wensen voor
het nieuwe jaar met elkaar uit te wisselen, onder het genot van een lekkere verse oliebol. Al met al een erg
gezellig avond, waarbij bijna iedereen met een prijs naar huis is gegaan
en daarnaast is er ook nog een mooi
geldbedrag opgehaald om de diverse
activiteiten voor het komende jaar te
financieren.
Activiteit
De volgende activiteit staat alweer gepland; De Snertrit op zondag 5 februari. Een mooie rit voor ruiters, koetsiers, fietsers, wandelaars en skaters
door de bossen van Zeewolde. Dit
bos is speciaal voor ruiters aangelegd en voorzien van diverse plekken
met hindernissen en een waterbak.
Wil je ook deelnemen aan deze activiteit of meer weten over onze vereniging, waar iedereen welkom is, neem
dan eens een kijkje op onze website
www.paardensportverenigingtroje.nl
of meld je aan op onze Facebook pagina.

Jeugd SV Hertha deed het
weer leuk tijdens toernooi
Vinkeveen - Maar liefst 113 doelpunten vlogen er zondag 22 januari in tijdens de 11 wedstrijden, onder luide aanmoediging van ouders,
opa’s en oma’s en andere belangstellenden.
In poule 1 (A/B) zijn de finalisten
bekend. Vorige week stonden alle
vier de teams na 2 wedstrijden op
3 punten, dus nu moest de beslissing vallen over wie de dubbele finale zou gaan spelen. Dat werden
AS Roma en Napoli. AS Roma liet al
snel zien dat er geen twijfel kon bestaan en verpletterde het door blessures geteisterde AC Milan met 134. Napoli won krap met 4-3 van Juventus na een bloedstollende wedstrijd.
In poule 2 (C/D) zijn de kruisfinales bekend. In poule 2A kwamen
3 teams tot elk 6 punten. Daarvan
haalden Chelsea en Liverpool de
kruisfinales, terwijl Arsenal die op
doelsaldo net niet haalde. In poule 2B was het verschil duidelijker en
won Manchester City alle wedstrijden. West Ham United werd tweede.
Komende weken spelen de num-

mers 1 tegen de nummers 2 om te
bepalen wie op 5 februari 2012 de
echte finale speelt en wie voor de 3e
plaats moet gaan.
In poule 3 (zie foto) (E) is het ongelooflijk spannend. Nederland en
Spanje hebben allebei 9 punten na
3 wedstrijden en spelen volgende
week tegen elkaar, 10.50 uur. Degene die dan wint, heeft een zeer goede kans om het toernooi te winnen,
maar zal dan de week erna wel nog
1 punt moeten pakken.
Poules 4 en 5 (F) zijn op de helft van
hun competitie en alles is nog mogelijk. Bij de oudste F-jes doet AZ
het (net als in de echte eredivisie)
erg goed. Bij de jongste F-jes staan
nu twee teams gelijk aan kop. Maar
iedereen kan nog eerste worden,
dus dat belooft nog wat.
Al met al is het tot nu toe een spannend en gezellig toernooi. De tribunes zijn goed gevuld, de spelers
hebben veel plezier en van zware blessures is Hertha gelukkig nog
gespaard gebleven.
Nog niet geweest? Volgende week
kan dat weer, van 9.30 tot 18.15 uur.

Dammer Adrie Voorn
pleegt Coupe Napoleon
De Kwakel - Damclub Kunst & Genoegen heeft in de bondscompetitie huis gehouden tegen de dammers uit Den Helder. Met de groots
mogelijke nederlaag van 0-8 werd
HDC naar het hoge noorden teruggestuurd. Hierdoor pakten de dammers uit De Kwakel de koppositie in
de 1e klasse van de Noord-Hollandse dambond en zetten de Helderaren op de onderste plaats.
Adrie Voorn zette maandagavond de
toon door met een mooie slagzet uit
te halen. Hij offerde vier schijven en
sloeg er vervolgens vijf naar dam.
Volgens een oud verhaal zou Napoleon deze zet ooit eens als eerste
uitgevoerd hebben, Adrie deed hem
dit een paar eeuwen later na. Het
hek was meteen van de dam, Rene

de Jong en Wim Keessen wonnen
vervolgens ook zeer snel. Als laatste bleef Piet van der Poel zwoegen,
dat leverde een positionele zege op
en het definitieve Waterloo voor zijn
tegenstander.
Door deze eclatante overwinning
nam K&G de koppositie van Almere over , K&G staat nu een punt
voor op zowel Almere als Purmerend. De confrontaties tegen deze
teams staan nog op het programma
voor de laatste speelrondes. Eerst
zal K&G van Damlust moeten winnen, deze wedstrijd vind op 30 januari in ’t Fort De Kwakel plaats. Hopelijk toveren de dammers van K&G
weer een andere krijgsheer uit hun
hoge hoed.

Zesde ronde bij Bridgeclub ABC

Streekderby pakt goed uit
voor Atlantis B3
Mijdrecht - Op zaterdag 21 januari
speelde het door Idema gesponsorde Atlantis B3 de streekderby tegen
De Vinken B3 in sporthal De Phoenix. In een sterk gespeelde wedstrijd
was het Atlantis die aan het langste eind trok. Het werd 7-3 voor de
Mijdrechtenaren.
De eerste tien minuten waren goed,
maar toch werd er een tegengoal
gemaakt: 0-1. Het spel bleef goed
gaan en dat was ook te zien in de
score. Wouter maakte de 1-1 en Richard de 2-1. Deze stand was gelijk
ook de ruststand.
In de tweede helft liep de score uit.
Richard maakte de 3-1 met een
strafworp. Daarna werd er gewisseld: Myrthe kwam erin voor Ivanka en Demi kwam in het veld voor

Charlotte. De scorereeks ging verder en Wouter maakte de 4-1. Vervolgens scoorde Myrthe de 5-1. Er
kwam toch nog een tegengoal van
De Vinken en het werd 5-2. Het spel
ging goed voor de B3 van Atlantis
en het tempo werd wat hoger. Gerben maakte de 6-2 met een mooie
doorloopbal. Later werd het toch
nog 6-3. Het werd spannend en er
was nog een minuut op de klok.
Atlantis wist dat ze zouden winnen en dat werd nog goed duidelijk
gemaakt door een mooi schot van
Wouter. De eindstand was 7-3.
Atlantis B3 kan terugkijken op een
goed gespeelde wedstrijd en hoopt
dat de zegereeks wordt voortgezet.
Komende zaterdag speelt Atlantis
B3 om 12.00 uur in De Phoenix tegen Thor B2 uit Harmelen.

Regio - Donderdag 19 januari speelde we zesde ronde van de
tweede cyclus bij Bridgeclub ABC.
In de tweede cyclus spelen we acht
rondes, dus het begint alweer te
kriebelen, zo tegen het einde van
de cyclus, iedereen begint zich toch
een beetje af te vragen wat de mogelijkheden nog voor ieder paar is
in verband met eventuele degradatie of promotie. De wedstrijdleiding
opende de wedstrijd toen iedereen
aanwezig was. Er werd aan 12 tafels gebridged, er waren nogal wat
afmeldingen. Zes in de A-lijn en zes
in de B-lijn, gelukkig geen stilstaande ronde omdat Henk zo vriendelijk
was om in te vallen in de B-lijn, nou
dat hebben we geweten ook, samen met Fien behaalde zij de eerste
plaats, dus of hij nog een keer wordt
uitgenodigd is maar zeer de vraag.
A-lijn: In de A-lijn was de eerste
plaats voor het paar Nel Heilman
en Hetty Houtman met 59,58 %, Dit
paar werd vorige week nog abusievelijk echtpaar genoemd, maar
dat is wel te verklaren, het paar is
wordt steeds beter op elkaar ingespeeld, dat het bijna zo lijkt. Tweede
werd het echtpaar Ria en Joop Smit
met 58,75 %, dit paar heeft een aantal weken niets van zich laten horen, maar was vandaag weer prominent in beeld. Derde werden het
gelegenheidspaar Cory Olijhoek en
Roel Knaap met 57,92 %, blijkt hieruit dat Greet de Jong toch de motor
is van dit paar want zij eindigde bij
uitzondering eens niet op de eerste
plaats, want dat Cory goed speelt
wisten wij al.

B-lijn: In de B-lijn was de eerste
plaats zoals reeds gezegd voor het
paar Fien Leeftink en Henk van Ekeren met maar liefst 67,83 %. Tweede werd het echtpaar Tilly en Arnold
van Dijk met 57,27 %, dit paar is
weer hard op weg om weer terug te
keren in de A-lijn. Derde werd het
paar Greet van Diemen en Nel Groven met 56,67 %, een goede score
van een paar dat altijd zeer degelijk speelt.
De competitiestand.
A-lijn: In de A-lijn staat het paar
Greet de Jong en Roel Knaap nog
altijd eerste met een gemiddelde
score van 62,82 %, dit paar is bijna niet meer in te halen, vandaar
dat Greet rustig een rustdag kon
nemen, de voorsprong is groot genoeg. Tweede zijn Siep Ligtenberg
en Piet Hoogenboom met een gemiddelde score van 54,72 % en derde het paar Nel Heilman en Hetty
Houtman met 54,55 %. De achtervolgers lopen wel iets in, maar of het
genoeg is weet ik niet.
B-lijn: In de B-lijn heeft het paar
Ada Groenenwegen en Roelie
v.d.Voorden nog steeds de leiding
met een gemiddelde score van 57,06
%, tweede is na vandaag weer het
echtpaar Tilly en Arnold van Dijk
met 56,64 % en derde het echtpaar
Henny en Lucas v. d. Meer 56,17 %.
Hier zijn de verschillen nog uiterst
klein, maar na de vierde plaats valt
er toch wel een gaatje.
Volgende week wordt de zevende
en voorlaatste competitieronde gespeeld.

Hertha start met
dames-seniorenteam
Vinkeveen - Het damesvoetbal bij
SV Hertha uit Vinkeveen zit in de
lift. Momenteel is er voor bijna elke leeftijdsklasse een team. Om de
lijst compleet te maken gaat Hertha een senioren dames voetbalteam oprichten. Daarom de volgende oproep: Ben je een dame van

18 jaar of ouder, zit je thuis of bij
een andere club op de bank en wil
je voetballen bij SV Hertha uit Vinkeveen? Of heb je nog nooit gevoetbald en wil je dat gaan proberen? Meld je dan nu aan. Dit
kan via de internet site van Hertha
www.hertha.nl/meidenvoetbal
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Keerpunt voor Atlantis 1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis tegen koploper
DKV uit IJmuiden. Vol vertrouwen
ging Atlantis de strijd aan en kwam
als winnaar uit de wedstrijd. Na een
moeilijke start van het seizoen met
veel blessures en verschuivingen in
de opstelling lijkt dan nu voor Atlantis het tij gekeerd te zijn. Na het
uitnemen van de bal door het team
van de week, de C1, begon Atlantis
scherp aan de wedstrijd. De score
werd geopend door een schot van
afstand van Alex van Senten. Nog
in dezelfde minuut had DKV IJmuiden een weerwoord. Door de goed
uitgespeelde aanvallen van Atlantis kon zij de gehele eerste helft met
drie punten voorblijven op haar te-

genstander. Atlantis ging de rust in
met een stand van 6 tegen 3. Atlantis bleef ook in de tweede helft als
een team strijden en wist mede door
een mooi afgewerkte doorloopbal van Jelmer Steen de score verder uit te breiden naar 11 tegen 7. In
de laatste vijf minuten knokte DKV
IJmuiden zich terug in de wedstrijd
en wist de achterstand terug te
brengen naar één punt. Maar voor
hen was dit te laat. Het eindsignaal
klonk en Atlantis kon de twee punten in eigen zak steken. Atlantis kijkt
vol vertrouwen uit om een goed vervolg te geven aan deze overwinning.
Aankomende zaterdag om 17.40 uur
zal het door Rabobank gesponsorde
Atlantis DSO uit Alkmaar ontvangen
in de Phoenixhal te Mijdrecht.

Atlantis B2 verliest ruim
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde het door Rabobank gesponsorde Atlantis B2 in Heerhugowaard tegen Apollo B2. Atlantis wist
helaas geen vuist te maken en verloor ruim met 13-5. Om 14.30 uur
werd het eerste fluitsignaal gegeven
dat de wedstrijd kon beginnen. Voor
Atlantis speelde in de eerste aanval:
Koen, Jelle, Echica en Sarina. In de
eerste verdediging begonnen: Casper, Davey, Aisha en Willemieke.
De coach was Maarten van Diemen
omdat de eigen coaches van Atlantis B2 er niet bij konden zijn. Atlantis wist nog op voorsprong te komen
door een doorloopbal van Koen. Helaas ging het daarna een stuk minder goed en stond Atlantis in de rust
met 4-3 achter. In de tweede helft
ging het helaas niet zo goed. Apollo

kwam als een speer uit de startblokken en pakte direct naar rust zes
punten. Ineens stond het dus 10-3
in het nadeel van Atlantis. Gelukkig bleek het krachtsverschil slechts
een tijdelijk dipje van Atlantis te zijn,
want het door Rabobank gesponsorde team begon daarna een stuk
beter te spelen. Het team wist nog
tweemaal tot scoren te komen en
Apollo kon nauwelijks meer uitlopen. Uiteindelijk eindigde de wedstrijd met een stand van 13-5 op het
scorebord.
Atlantis B2 vindt het jammer dat
ze verloren hebben, maar volgende week willen ze het een stuk beter gaan doen. Zaterdag 28 januari
speelt Atlantis B2 thuis tegen VZOD
B1. De wedstrijd begin om 13.00 uur
in sporthal De Phoenix in Mijdrecht.

Zeer spannende wedstrijd
voor Atlantis F1
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
speelde Atlantis F1 thuis tegen Kios
F3 uit Nieuw Vennep. ‘Makkie, kat in
het bakkie, het eerste tegen het derde,’ zou gedacht kunnen worden.
Echter niets was minder waar, want
wat waren deze twee ploegen weer
aan elkaar gewaagd. Na ‘professioneel’ warmlopen gingen de schotoefeningen er als warme broodjes in. De tegenstander deed daar
niet voor onder en zag er gevaarlijk
uit in hun oranje outfit. De aan de
paal gehangen leeuw leek ook gevaarlijk te grommen iedere keer als
een speler van Atlantis in de buurt
kwam.
Vanaf het eerste fluitsignaal werd
er goed rondgespeeld, maar helaas
zonder doelkans. Kios kwam in de
aanval, maar voordat de korf werd
bereikt wist Sam de bal te onderscheppen. Zo ging de bal even heen
en weer. Er werd aan beide kanten
goed verdedigd, waardoor het aantal kansen zeer beperkt bleef. Bij het
aanbreken van de tweede helft was
de stand dan ook nog 0-0.
De tweede helft begon Atlantis
sterk. De peptalk van coach Saskia
had geholpen. Doelpogingen van
Emma en Jeffrey brachten wat leven in de brouwerij en dat was nodig ook. Het spel ging op en neer,
maar Atlantis had het overwicht en
kwam tot meerdere doelpogingen.

Op de tribune keek men gespannen toe en hield men de adem in.
Een doorloopbal van Jeffrey ging
net mis. De kansen stapelden zich
op tot aan het fluitje voor de timeout, waarin de teams eventueel wisselspelers het veld in mochten brengen. De tribune vulde zijn longen
aan met lucht en ging er eens goed
voor zitten.
De schrik sloeg toe bij de start van
het laatste kwart, want Kios kwam
als een speer uit de startblokken.
Ze schoten gelukkig net mis, maar
creëerden daarna een aantal sterke kansen. De ouders op de tribune werden in twee minuten tien jaar
ouder. Het duurde even voor Atlantis zich weer herpakte. Nina schoot
bijna raak en het spel draaide zich
om. Een sterke actie van Jeffrey
speelde Emma vrij en... net mis. Het
regende kansen, iedereen kwam
aan bod en speelde de sterren van
de hemel. De laatste minuut ging in,
je kon een speld horen vallen op de
tribune.
Uiteindelijk klonk daar het fluitsignaal. Er had meer in gezeten, maar
de einduitslag was 0-0. De eerstvolgende thuiswedstrijd van Atlantis
F1 is op 4 februari. Dan komt Oranje Nassau F1 op bezoek. De wedstrijd begint om 10 uur in sporthal
de Phoenix in Mijdrecht.

Atlantis A1 kan koploper
niet bijbenen

Voortzetting samenwerking
met ferme handdruk
Vinkeveen - Met een ferme handdruk wordt er tussen Ton van Burik, trainer van de zaterdagselektie van Hertha en Harry van Genderen, voorzitter van Hertha, besloten om de samenwerking voort te
zetten. Besloten is om het éénjarig
contract om te zetten in een con-

tract voor onbepaalde tijd, met als
afspraak dat er elk jaar geëvalueerd
zal worden.
Op deze manier krijgt Ton van Burik
de gelegenheid om aan een team te
bouwen met oudere spelers aangevuld met spelers uit de eigen jeugd.

Mijdrecht - Zaterdag 21 januari
kreeg Atlantis A1/ Van Dam koploper Excelsior A1 (Delft) op bezoek.
Een eerder onderling treffen werd
destijds met 22-17 gewonnen door
Excelsior en ook nu werd er weer
veel gescoord. Uit betrouwbare
bron wist Atlantis dat Excelsior opkeek naar deze wedstrijd en er niet
gerust op was dat het in Mijdrecht
makkelijk kon winnen. Voorwaar
een compliment aan de spelers van
Atlantis A1/Van Dam en ondanks
dat het met 15-20 verloor kan het
terugkijken op een voortreffelijke
wedstrijd. Ondanks de blessureperikelen tijdens de afgelopen trainingen kon de formatie van Arie Zaal
en Marijke Pauw toch starten met
het basisachttal. Het was Excelsior
dat als een komeet uit de startblokken schoot en liet zien wat hun bedoeling was.
Binnen vijf minuten stonden de bezoekers al op 0-3. Atlantis knokte
zich terug in de wedstrijd en kwam
verrassend naast Excelsior, maar de
Delftenaren waren de betere ploeg,
wisten de mand feilloos te vinden en schoten zich naar 3-5. Hoewel Atlantis aanhaakte bij 4-5 was
een kleine versnelling van Excelsior goed voor 4-8. Met veel werken vechtlust kwam de ploeg tot op
twee punten.

gat van acht punten werd geslagen
bij 8-16 en 10-18, bleef Atlantis lekker mee scoren en kwam het zowaar nog tot 15-19. De resterende
tijd was echter te kort om te stunten
en Excelsior bracht de eindstand op
15-20. Een nederlaag waar Atlantis mee kan leven omdat het team
weer heeft aangetoond dat het mee
kan doen met de toppers in de eerste klasse landelijke A-jeugd.
Ook het invallen van B-jeugd speelster Britt Vermolen kan gezien worden als opstap naar een goede basis voor het komend seizoen. Minder leuk nieuws na afloop van de
wedstrijd, Marijke Pauw en Arie
Zaal hebben aangegeven dat zij aan
het eind van het seizoen zullen stoppen als trainers/coaches bij Atlantis A1.
Doelpuntenmakers:
Jeroen Korver (7x), Lars van Walraven (3x), Maarten van Diemen (2x)
Ciska Taal (2x) en Goof van Straaten
(1x). Volgende week een belangrijke wedstrijd: het Maaslandse ODO
komt naar Mijdrecht. Dit is ook een
ploeg die onderin staat en waarvan Atlantis de eerste wedstrijd met
slechts 11-9 verloor. Aanvang van
deze wedstrijd is 15.10 uur.

Het sein van de coach van Excelsior om met verbaal geweld zijn ploeg
aan te sporen had ook nog het gewenste effect want met drie treffers
op rij werd de ruststand van 6-11
bereikt. Ondanks een achterstand
van vijf doelpunten waren Marijke
Pauw en Arie Zaal tevreden met de
getoonde inzet. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Excelsior de betere ploeg was en het was een illusie dat er kon worden gewonnen.

Jonge Argon-talentjes
Mijdrecht - Elke zondagochtend
spelen de jongste talenten in teams
met namen als Barcelona, Liverpool,
Juventus en Celtic in twee onderlinge competities. In de ene competitie, met de illustere naam “Champion leage”, was het tot drie weken
voor het einde nog razend spannend. Het ging daar tussen Celtic en Barcelona. Ondanks dat er
heel goed werd gevoetbald lukte
het Celtic niet om de goede lijn vast
te houden, en Barcelona werd dan
ook kampioen. De einduitslag was:
1. Barcelona, 2. Real Madrid, 3. Arsenal, 4. Celtic, 5. AC Milan, en 6e
Juventus.
Bij de andere poule, de UEFA cup,
was het nog spannender. Alleen
door een beter doelgemiddelde
werd Borussia Dortmund hier de
kampioen, en bleef dus de nummer
2, Glasgow Rangers, net voor. Op
de 3e plaats is FC Porto geëindigd,

de 4e plaats werd ingenomen door
Liverpool, AS Roma werd 5e, en Inter Milan was de 6e in deze poule.
Ook werd de prijs uitgereikt voor de
strafschoppen competitie, Die werd
gewonnen door Celtic, dus die gingen met een grote glimlach en twee
bekers naar huis.
Wel is er geweldig goed gevoetbald
en iedereen heeft heel veel plezier
gehad, dus zijn ze allemaal winnaar!
Nu even wachten, en dan begint de
strijd weer van voor af aan. Nieuwe
ronde, nieuwe kansen.
Bij Argon zijn ze op zoek naar nieuwe voetballertjes tussen de 5 en 8
jaar. Er is geen wachtlijst voor de interne competitie, dus de kinderen
kunnen meteen voetballen.
Wilt u/wil jij meer informatie, neem
dan contact op met Tjerk Schuurman,
Mike Poldervaart of Leon van Dijk via
coordinator.fintern@svargon.nl of
06-27051871

Nederlaag
Toch wilde de ploeg zich niet neerleggen bij een grote nederlaag en
was bereid om zich met hand en
tand te verzetten tegen deze fysiek sterke ploeg. Het verschil in de
tweede helft bleef vijf tot zes doelpunten en zelfs toen er eenmaal een

Atlantis 2 pakt een punt
Mijdrecht - Afgelopen zaterdag
moest het tweede team van Atlantis het in de zaalcompetitie opnemen tegen middenmoter DKV 2 uit
IJmuiden. De door de Rabobank gesponsorde ploeg heeft het moeilijk
dit zaalseizoen: slechts twee keer
wist de ploeg een gelijkspel te behalen, de overige wedstrijden werden verloren. Het werd dus hoog tijd
om een goed resultaat neer te zetten. Ondanks dat Atlantis een zeer
goede wedstrijd neerzette, was DKV
ook op dreef. Uiteindelijk moest de
Mijdrechtse ploeg met een 19-19
gelijkspel genoegen nemen.
Atlantis begon uitstekend aan de
wedstrijd. De eerste aanval werd direct beloond met een doelpunt van
afstand. De aanval van DKV had ook
direct een antwoord klaar. Het was
direct duidelijk dat het een gelijkopgaande strijd zou worden. In de eerste fase van de eerste helft hield Atlantis het voortouw, maar kon de
voorsprong niet verder uitbouwen
dan drie doelpunten bij een stand
van 8-5. DKV wist met drie doelpunten op rij de stand weer gelijk te
brengen, maar voor de rust wist Atlantis weer een klein gaatje te slaan.
Met een stand van 11-9 werd de
kleedkamer opgezocht. Coach Tamira Breedijk benadrukte in de rust
dat Atlantis 2 vooral de rust moest
bewaren en op het eigen spel moest
blijven concentreren om zo de wedstrijd tot een goed einde te brengen.
Niet scherp
In het begin van de tweede helft was
de verdediging van Atlantis echter
niet meteen scherp. DKV kon een
doorloopbal scoren en was ook trefzeker bij de drie toegekende straf-

worpen. Atlantis wist met een schot
en een strafworp twee keer te scoren. Hierdoor was de stand weer gelijk: 13-13. Hierna was het DKV dat
steeds een kleine voorsprong pakte,
maar ook de IJmuidense ploeg wist
het gat niet groter te maken dan
drie punten. In de slotfase hield Atlantis het hoofd koel en wist bij een
stand van 17-19 het aanvalsspel te
belonen met twee toegekende strafworpen. Beide strafworpen werden
verzilverd. De eindstand werd hiermee bepaald op 19-19.
Atlantis 2 had op meer gehoopt deze zaterdag, maar het vertoonde
spel biedt vertrouwen voor de resterende wedstrijden in dit zaalseizoen.
De volgende wedstrijd van Atlantis 2
is komende zaterdag 28 januari om
16.20 uur in sporthal De Phoenix in
Mijdrecht. Tegenstander is koploper
Dindoa uit Ermelo.

Groep 6/7A van de Sint
Jozefschool bij Ajax-AZ
Vinkeveen - Groep 6/7A van de
Sint Jozefschool had het geluk dat
zij op donderdagmiddag 19 januari
de wedstrijd van Ajax-AZ kon gaan
bekijken.
Na een ochtendje hard werken op
school vertrok de klas om 12.15 uur
richting de ArenA. De groep was
lekker op tijd om de kaartjes op te
halen, naar de tribunes te lopen en
plaats te nemen op de 2e ring. Het
voetbalveld was goed te zien vanaf de zitplaatsen. Voordat de wedstrijd om 14.30 uur zou beginnen,
werd het stadion verrast door een
optreden van Kinderen voor Kinderen, Ralph en Jumbo. Er werd

goed meegezongen en gedanst totdat eindelijk de beide teams op het
veld kwamen. Onder luid gejuich
werden de voetballers voorgesteld
en natuurlijk werd er voor de Ajax
spelers het hardst gejuicht. Daarna was er de aftrap van de bal en
dus het eerste balcontact en na 10
minuten werd er door Ajax voor het
eerst gescoord. Zoals bekend werd
er door beide teams nog een paar
keer gescoord en heeft Ajax het helaas niet kunnen redden om door te
gaan naar de volgende ronde voor
het bekertoernooi.
Na nog een paar groepsfoto’s genomen te hebben in de ArenA vertrok
groep 6/7A weer richting Vinkeveen.
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Biljartclub DIO met
overmacht periodekampioen

Bayer 2 sterker in
rechtstreeks duel Bayer 1

Regio - Met nog 3 speeldagen te
gaan is DIO de eerste periodekampioen 2011-2012 geworden. De
voorsprong op de achtervolgers is
zo groot dat ze niet meer in te halen
zijn. Het team heeft nagenoeg de
hele competitie op kop gestaan en
dat is al een prestatie van formaat.
Haast elke week speelde DIO in dezelfde opstelling met Paul Schuurman, Herman Turkenburg, Bert
Dijkshoorn en Eric Brandsteder. In
speelweek 20 was John Beets weer
eens goed op dreef met de kortste partij van de week in 18 beurten. Dorus van der Meer was goed
voor de hoogste serie van de week
met 44 caramboles = 40% van zijn
totaal te maken punten. De Merel/
Heerenlux 2 won verdiend met 7-2
van De Kromme Mijdrecht 1. Dorus van der Meer was in 20 beurten John Oldersma de baas. Gerrit Schuurman knalde in 21 beurten
over Gijs Rijneveld heen.

Mijdrecht - Vrijdag 20 januari stond
het inhaalduel in poule B gepland
tussen Bayer 1 en Bayer 2. Bayer 1 dat tot nu toe alle ontmoetingen had gewonnen stond bovenaan
in de poule. Bayer 2 stond op een
gedeelde 2e plaats. Binnen Bayer was al wekenlang een sportieve
strijd gaande tussen de 2 teams. Nu
was dan eindelijk de kans om te laten zien wie van de twee teams het
sterkste is.

DIO
DIO mocht na de 9-0 overwinning
op APK Mijdrecht 2 de vlag uitsteken. Herman Turkenburg, Bert
Dijkshoorn, Eric Brandsteder en
Koos Zwerver klaarde de klus professioneel. Cens 2 won met 7-2 van
Stieva Aalsmeer. Chris Esser, Edwin
de Jong en Jelte Huizenga hielden
de punten in eigen huis. Lucia Burger redde de eer voor Stieva. Het
team van Cens 2 provoceerde door
in het tenue van De Paddestoel te
spelen. APK Mijdrecht 3 verloor nipt
van De Schans met 4-5. John Beets
had in 18 beurten geen kind aan
Roy Leemreize. Pieter Stokhof was
oppermachtig tegen Roy van der
Ham. De Springbok 1 was met 2-7
niet opgewassen tegen De Paddestoel 2. Cock Verver, Pim de Jager
en Arjan Bosman namen de punten
mee naar Mijdrecht.
De Merel
De Merel/Heerenlux 4 verloor ge-

flatteerd met 2-7 van De Kuiper/
van Wijk. Nico Koster behaalde een
regelmatige overwinning op Wim
Roest. Een sterk finishende Jos Lugtigheid was net iets eerder uit tegen
een sterk startende Wim van der
Linden. Toine Doezé “pikte”de zege van een op het eind falende Benno de Rooy. Hans Levy redde de eer
met winst op Martien Heijman. Cens
1 won op het nippertje met 5-4 van
De Kromme Mijdrecht 2. Joris van
Putten en Donny Beets zorgden ook
voor het extra punt van Cens 1. De
Merel/Heerenlux 3 stuurde Bob’s
Bar met een 7-2 nederlaag naar
huis. Richard van Kolck speelde een
sterke pot in 25 beurten tegen Hans
van Rijn en zorgde voor de enige
punten van Bob’s Bar.
APK
APK Mijdrecht 1 speelde met 7-2
APK Mijdrecht 1 van de tafel. Opmerkelijk was de superzege in 20
beurten van Willem van der Graaf
op een falende Cor Ultee. Jan Lindhout had maar 21 beurten nodig tegen Gerrie Hölzken. Gert Versloot
won en verloor een van zijn dubbelpartijen. De Vrijheid/Biljartmakers verloor verrassend met 4-5
van De Paddestoel 3. Bert Loogman was kansloos tegen Jonathan
van Diemen. Bert was duidelijk van
slag door dat het team van De Paddestoel te laat kwam. Nick van de
Veerdonk en Bart Dirks haalden de
punten voor De Vrijheid/Biljartmakers.
Stand na 20 speelweken:
DIO
130 punten
(18 wedstrijden)
De Paddestoel 2
107 punten
(19 wedstrijden)
De Kuiper/van Wijk
106 punten
(19 wedstrijden)
De Merel/Heerenlux 3
97 punten
(18 wedstrijden)
De Vrijheid/Biljartmakers
95 punten
(18 wedstrijden)

Nick Sijmons gehuldigd als
clubkampioen bij De Amstel
Regio - Nadat op 27 november in
het Veenweidebad de clubkampioenschappen van zwem- en polovereniging de Amstel hadden
plaatsgevonden was het afgelopen
zaterdagavond zover, dat de prijzen
aan de winnaars uitgereikt konden
gaan worden.
Begonnen wordt altijd met de oorkondes voor de laagstgeëindigden.
Voorts worden de medailles uitgedeeld per groep (jongens onder de
8, meisjes onder de 8 jaar, onder de
11, 13, 15 en 17 jaar en tot slot de
dames en heren). Tussendoor zijn
er de prijzen voor de sprint, en de
familie- en surprise-estafette. Om
vervolgens aan te landen bij de drie
hoogstgeëindigden zonder startvergunning (dus de niet competitiespelers) om als hoogtepunt te ko-

men bij de ‘echte’ top 3. Maar de
organiserende afdeling wist het dit
jaar heel spannend te houden en liet
eerst de voorzitter Paul Lamers z’n
speech houden voor de nieuwjaarsreceptie. Hierin memoreerde hij dat
de Amstel dit jaar op 13 april precies 50 jaar bestaat en dat dit uitgebreid gevierd zal gaan worden. Ook
showde hij de nieuwe clubkleding
zoals die vanaf dit seizoen gedragen
zal gaan worden tijdens de waterpolo- en zwemcompetitiewedstrijden. Sponsors zijn welkom!
Tot slot werd de top 3 bekendgemaakt. Op de derde plaats eindigde Niké van Duijkeren met 238,56
punten, als tweede: Mark Visser
met 237,54 en last but not least werd
Nick Sijmons als clubkampioen
2011 gehuldigd met 236,02 punten.

Toploopster uit Kenia aan de start

Veel deelnemers verwacht
bij 10 Engelse mijlen
Uithoorn - Komende zondag, 29 januari, organiseert atletiekvereniging
AKU voor de 28e maal de 10 Engelse mijlen van Uithoorn. Dit grote loopevenement mag zich al jaren
verheugen in een grote belangstelling. De 10 Engelse mijlen van Uithoorn is een van de 8 lopen in het
Zorg en Zekerheidscircuit en dit jaar
heeft zich een record aantal lopers
zich ingeschreven voor het circuit.
Inmiddels heeft een groot aantal lopers zich via een voorinschrijving
aangemeld voor a.s. zondag en de
organisatie verwacht daarom meer
dan 1500 lopers. Naast een groot
aantal recreatieve lopers, verschijnt
er ook altijd een aantal wedstrijdlopers die om de eerste plaatsen en
de geldprijzen strijden, aan de start.
I.v.m. het nieuwe parcours is de tijd
voor het parcoursrecord op de drie
afstanden bijgesteld en is daarom
de kans voor een aantal van de lopers om een nieuw parcoursrecord
te vestigen, dit jaar groter dan andere jaren. Een grote kanshebster voor
de 1e plaats op het nieuwe parcours
op de 10 Engelse Mijlen is de Keniaanse toploopster Masila Ndunge.
Zij heeft in het afgelopen seizoen al
een aantal goede prestaties neergezet en zij zal zich zeker vooraan laten zien.
Nieuw parcours en nieuwe start
In verband met de werkzaamheden
aan de nieuwe N 201 is het dit jaar
niet mogelijk om het parcours waar
de laatste jaren over wordt gelopen,
te gebruiken. Dat betekent niet alleen dat er nieuw parcours gevonden moest worden maar ook een
andere start- en finishplaats.
Dit jaar zal er daarom gestart worden op sportpark de Randhoorn, de
thuisbasis van AKU. Goede buren
zijn voor AKU heel belangrijk aangezien Legmeervogels een groot
deel van zijn accommodatie beschikbaar heeft gesteld waardoor
de organisatie kan beschikken over
een aantal kleedkamers van Legmeervogels en een groot deel van
de kantine voor de inschrijvingen,
uitslagenverwerking, etc. Tevens
wordt de wielerbaan van UWTC gebruikt voor de kidsrun.
Het parcours voor alle afstanden is
in zijn geheel gewijzigd en zal voor
een deel over Aalsmeers grondgebied (Legmeerdijk) lopen. Tevens zal een deel van het veilingterrein benut worden en zal er o.a.
over wegen als de Randweg, Poel-

weg, Noorddammerweg. Meerlandenweg worden gelopen. Dit nieuwe parcours zal voor veel lopers die
al jaren Uithoorn aandoen een nieuwe en uitdagende verrassing zijn.
Voorbereidingen afgerond
De organisatie is er helemaal klaar
voor om alle lopers te ontvangen.
De voorbereiding kostte dit jaar veel
extra energie, overleg en afstemming i.v.m. het nieuwe parcours.
Op 40 plaatsen staan verkeersregelaars, vrijwilligers van AKU, die allen
zijn geïnstrueerd door de politie en
worden geïnformeerd over de wijze waarop ze de lopers en het verkeer moeten begeleiden. Alle omwonenden langs het parcours zijn
ingelicht, vergunningen zijn geregeld en met een aantal bedrijven
langs het parcours zijn goede afspraken gemaakt. EHBO is aanwezig op het parcours en op 2 plaatsen
zijn drinkposten aanwezig. De kantine van Legmeervogels wordt ingericht zodat alle lopers goed worden
ontvangen en kunnen worden ingeschreven door de AKU-mensen. Alle persoonlijke bezittingen en tassen kunnen in bewaring worden gegeven en voor lopers met spierpijn
of ander ongemak is zelfs de mogelijkheid om gemasseerd te worden. Voor extra sfeer wordt gezorgd
door een Chianti-koor de Brulboeien. Veel lopers hebben afgelopen
zondag het parcours al kunnen verkennen op alle afstanden tijdens de
proefloop die AKU heeft georganiseerd.
Afstanden en starttijden
Hoewel de naam anders doet vermoeden, wordt er ook dit jaar weer
over 4 afstanden gelopen zodat elke loper naar zijn/haar mogelijkheden de meest geschikte afstand kan
kiezen. Het programma ziet er als
volg uit:
10.30 u.: geZZinsloop over 1,1 km
voor kinderen t/m 11 jaar
over de wielerbaan
11.00 u.: start 5 km
11.10 u.: start 10 Engelse mijlen
11.45 u.: start 10 km
12.00 u.: prijsuitreiking 1 en 5 km
13.00 u.: prijsuitreiking 10 km en
10 EM
Inschrijven is vanaf 9.00 uur mogelijk in de kantine van Legmeervogels. Alle deelnemers aan de kidsrun ontvangen een medaille en alle andere deelnemers krijgen na afloop een T-shirt.

Eerste uur
Het eerste uur was meteen al duidelijk dat de teams qua niveau niet
voor elkaar onderdeden. Mooie
punten wisselden elkaar in hoog
tempo af. Op het ene moment stond
Bayer 1 op winnen, het andere moment zag het er voor Bayer 2 weer
een stuk zonniger uit. Aan het einde van het eerste uur had Bayer 1
op baan 4 met 8-7 gewonnen en
Bayer 2 op baan 5 met 9-6 gewonnen. Doordat het verschil op baan 4
maar 1 game was kreeg Bayer 2 ook
nog een punt voor deze wedstrijd en
was de tussenstand na een uur spelen 5-3 in het voordeel van Bayer 2.
Tweede uur
Bayer 1 moest beide wedstrijden
winnen om er nog met de winst
vandoor te kunnen gaan. Op baan
5 nam Bayer 1 een voorsprong die

uiteindelijk werd vastgehouden tot
het einde, een 9-7 winst. De winnaar van deze ontmoeting moest nu
bepaald worden in de wedstrijd die
op baan 4 werd gespeeld. Het begin
ging erg gelijk op maar al snel werd
duidelijk dat Bayer 2 deze ontmoeting zou gaan winnen.
Uiteindelijk stond er na een uur
spelen een 10-6 overwinning op het
bord. De einduitslag was na 4 wedstrijden van een uur spelen 9-7 in
het voordeel van Bayer 2 dat zich de
trotse winnaar mag noemen van deze onderlinge ontmoeting. Door deze overwinning promoveren zowel
Bayer 1 als Bayer 2 naar de winnaarspoule.
Vrijdag 27 januari
Komende vrijdag 27 januari speelt
Brooklyn Group BV tegen WSCE in
de winnaarspoule en moet Rabobank 1 het in poule B opnemen tegen S.T. Baembrigde.
Open Indoor
Van donderdag 29 maart t/m zondag 8 april organiseert Tennishal De Ronde Venen de Rabobank
Open Indoor Tennis Kampioenschappen. Inschrijven is mogelijk
in de volgende categorieën: 3, 4, 5,
5 35+, 6 17+, 7 17+ en 8 17+ (enkel, dubbel en gemengd dubbel).
www.tennishalderondevenen.nl

AKU atleet Bram
Anderiessen verovert goud
Regio - Bij het NK indoor voor D
en C-junioren op zaterdag 21 januari heeft Bram Anderiessen met
groot machtsvertoon laten zien dat
er op dit moment geen enkele Djunior aan hem kan tippen op de
1000 meter. In het imposante Omnisport Centrum in Apeldoorn snelde hij naar 2.56,94 min. wat een PR,
CR, beste jaarprestatie en een 14e
plaats op de allertijdenlijst in Nederland betekent. Bram liet in de weken
voor het NK al zien dat hij in goede vorm verkeerde, maar een NK
in een heus stadion met heel veel
supporters op de tribune is toch
even wat anders dan een regionale crosswedstrijd. Er was dan ook
wel sprake van gezonde spanning,
maar na een goede warming-up en
de nodige pep talks van familie en
de coach van dienst ging hij met
een goed gevoel de callroom in. In
de laatste en op papier snelste van
vijf series mocht Bram dan eindelijk
de baan op en vanaf het startschot
tot aan de finish konden zijn tegenstanders hem alleen nog maar in de
rug kijken. Zijn tijd is 6 seconden
sneller dan zijn vorige PR, die hij nota bene outdoor heeft gelopen. Na
zijn titel in de buitenlucht van vorig
jaar, heeft hij dus nu ook de indoor
titel te pakken en mag er dus gerust
gezegd worden dat Bram een groot
talent is waar we nog veel van kunnen horen in de toekomst. Één dag
later kwam Evelien Hooijman namens AKU uit op de 600m voor Cjunioren. Evelien stond met haar PR
12e op de plaatsingslijst, maar ook
zij draait een goed winterseizoen
en kon wellicht voor een verrassing

gaan zorgen. Helaas ging haar start
volledig de mist in, waardoor ze niet
lekker in haar ritme kwam. Maar na
een sterk 2e deel van de race werd
ze 2e in haar serie en 9e overall in
een nieuw PR van 1.46.81 min. Een
teken dat de vorm goed is, maar dat
er meer in gezeten had. Gelukkig
heeft ze over 2 weken een herkansing, want dan doet ze als C-junior
ook mee bij het NK voor B-junioren.

Bridgeclub Hartenvrouw
Uithoorn – Op dinsdag 17 januari werd de derde zitting van de derde parencompetitie gespeeld bij
bridgeclub Hartenvrouw. Zowel in
de A als in de B lijn werd met 17 paren gespeeld, en werd de combitafel ingezet.
De uitslag is als volgt: In de A-lijn
stonden met kop en schouders aan
de top Reina Slijkoord en Rita Vromen met 60,36%! Proficiat dames.
De tweede plaats was voor Tini Geling en Paula Kniep zij scoorden
54,52%,De bridgers van Hartenvrouw waren blij dat ze Paula na een
lange tijd van afwezigheid weer aan
de bridgetafel mochten ontmoeten, en dat ze het bridgen, gezien
de score, niet verleerd is! De derde
plaats was voor Trudy van den Assem en Refina van Meijgaarden met
52,92%, de vierde plek met 52,68%
was voor Gerda Bosboom en Nel
Hamelijnck en de vijfde plaats was
voor Thecla Maarschalk en Rees
van der Post met 52,50%, terwijl de
zesde plaats met 52,38% was voor
Nel Bakker en An van der Poel. De
derde tot en met de zesde plaats
scoorden allemaal 52% met alleen
een verschil achter de komma! Dan
de B-lijn: Aan de kop eindigden Elly van Brakel en Vera van Wessem
met 63,69% ! Gefeliciteerd dames!
De tweede plaats was voor Frouk-

je Kraaij en Anneke van der Zeeuw
met 60,42%, de derde plek voor Bibeth Koch en Tina Wagenaar, zij
scoorden 55,95%, de vierde positie was voor het combipaar Ria van
Geelkerken en Mita Maas met precies 55%. Prachtig gedaan dames,
vooral als je nog nooit met elkaar
gespeeld hebt! Met 54,17% eindigden Ans Pickkers en Loes Wijland
op de vijfde plek, de zesde plaats
was voor Ted Brand en Alice Oostendorp met 53,57%.
De competitiestand is na drie zittingen als volgt: A-lijn: 1: Elly van
Nieuwkoop & Jessie Piekaar met
een gemiddelde van 59,25; 2: Kokkie van den Kerkhoven & Corry Smit
met 57,21; 3: Tini Geling & Paula
Kniep met 53,73; 4: Thecla Maarschalk & Rees van der Post met
53,48; 5: Renske Visser & Francis
Terra met 52,65; 6: Reina Slijkoord
en Rita Vromen met 52,65.
De B-lijn: 1: Elly van Brakel & Vera
van Wessem met 55,46; 2: Annet
Roosendaal & Rini Tromp 54,36;
3: Ted Brand & Alice Oostendorp
54,08; 4: Bibeth Koch & Tina Wagenaar met 54,07; 5: Eugenie Rasquin
& Riet Willemse met 53,42; 6: Froukje Kraaij & Anneke van der Zeeuw
met 53,40.
Voor inlichtingen over Hartenvrouw:
Mienke Jongsma tel: 0297-565756

Finstral Rally Team terug
in Nederland
Regio - De Dakar Rally van 2012 is
weer voorbij en de mannen van het
Finstral Rally Team zijn weer terug in
Nederland, met de medailles.
Beide trucks zijn over de finish gekomen en hebben de gehele rally kunnen uitrijden. Uiteindelijk is
de Truck van Johan Elfrink en Enno Hortulanus (Uithoorn) 14e geworden in het algemene klassement
en zijn zij 1e geworden in het stan-

daardklassement! De truck van Teun
Stam (Kudelstaart), Eddie Beeftink
en Rob Bogaart is uiteindelijk 3e geworden in het standaardklassement.
Dit is een hele prestatie omdat
veel teams die zij achter zich hebben gelaten, met meer vermogen
rijden dan de mannen van het Finstral Team.
Op naar volgend jaar zullen we
maar zeggen!

