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KORT NIEUWS:

Vermist (1)
Mijdrecht - Als vermist opge-
geven door zijn baas, is de ro-
de kater op de hieronderge-
plaatste foto. ‘Red’ is de naam 
van deze kater, die wordt ver-
mist vanaf de Constructieweg 
in Mijdrecht. Wie Red heeft ge-
zien wordt verzocht contact op 
te nemen met de Dierenbe-
scherming tel. 0297-343618.
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Raadslid Rein Kroon wil betere aanpak inbrakengolf

CDA wil effectieve aanpak van 
‘inbrakengolf’ in De Ronde Venen
De Ronde Venen - De politie heeft 
eerder deze maand de misdaadcij-
fers over het jaar 2012 vrijgegeven. 
Het CDA is vooral bezorgd over de 
stijgende trend bij woninginbraken. 
Zo werden er vorig jaar 212 wo-
ninginbraken gepleegd tegen 168 
in 2011. Vorige week kreeg de ge-
meenteraad inzage in de gegevens. 
Dit was aanleiding voor de CDA-
raadsleden Rein Kroon en Jan Rou-
wenhorst om het college vragen te 
stellen. “We willen graag weten hoe 
het komt dat het aantal woningin-
braken in onze gemeente met 26% 
steeg ten opzichte van 2011, terwijl 
het oplossingspercentage juist met 
50% daalde. Het CDA wil weten of 
het juist is dat slechts vijf woningin-
braken werden opgehelderd in het 

afgelopen jaar.” Als er andere cijfers 
gelden, dan is de tabel ontoerei-
kend toegelicht vindt het CDA, die 
de grootste fractie in de gemeen-
teraad vormt. Rein Kroon: “Deze 
trends werken heftig door in de vei-
ligheidsbeleving van onze inwoners. 
Wij willen weten of de surveillan-
ce wel effectief is. En ook willen we 
graag meer inzicht in de omstan-
digheden die spelen en waar te ne-
men zijn. Vinden de inbraken plaats 
op de momenten dat juist het laag-
ste aantal agenten beschikbaar is in 
ons gebied?” 

Veiligheidsgevoel
Rein Kroon vertelt dat vooral wo-
ninginbraken een enorme impact 
hebben op de slachtoffers ervan. 

Het komt namelijk voor dat inbre-
kers uren in een woning verblijven 
en ongestoord alle kasten en laden 
doorzoeken. Behalve dat er spullen 
gestolen worden, is er sprake van 
een enorme chaos die de gedupeer-
den aantreffen. 
Woninginbraken tasten in ernstige 
mate het veiligheidsgevoel aan. Het 
is voor het CDA belangrijk om goed 
te weten welke invloed het college 
en in het bijzonder de burgemees-
ter kan laten gelden in het overleg 
met de politie en justitie en hoe de-
ze instanties omgaan met de loka-
le inbreng, zodat iedereen ‘veilig’ 
kan wonen in onze gemeente”, al-
dus raadslid Kroon. 

(Vervolg elders in deze krant)

Systeemfout bij GroenWest 
dupeert woninginschrijvers
Vinkeveen - Aan de Herenweg in 
Vinkeveen renoveert Spelt Vast-
goed in opdracht van GroenWest 
het voormalige zustergebouw Ma-
ria-Oord. De samenwerking resul-
teert binnenkort in de oplevering 
van 39 sociale huurappartementen 
met een woonoppervlak variërend 
van circa 45 m2 tot 110 m2. Met dit 
project biedt GroenWest ouderen en 
starters wat meer kansen op de lo-
kale woningmarkt. Na verwachting 
zal de oplevering het eerste kwar-
taal van dit jaar plaatsvinden. Be-
langstellenden die zich voor het hu-
ren van een appartement wilden in-
schrijven konden dat telefonisch 
en/of via de website doen vanaf vrij-
dag 4 januari tot en met dinsdag 8 
januari 16.00 uur. Zo was met veel 
elan door GroenWest in de media 
aangekondigd! Maar dat pakte he-

laas anders uit. Dat er veel belang-
stelling zou zijn voor dit project ge-
let op de ligging en verdere voorzie-
ningen, staat buiten kijf. Echter, bij 
tientallen belangstellenden misluk-
te de poging om zich in te schrijven 
als belangstellende huurder. Dit tot 
hun grote teleurstelling en onvre-
de; sterker nog, men voelt zich ge-
dupeerd en bedrogen. Op de keper 
beschouwd had men vijf dagen de 
tijd om zich in te schrijven, waarin 
ook nog eens twee weekenddagen 
zaten en men niet om hulp of nade-
re informatie kon vragen.
“Mijn vrouw en ik hebben ons 
maandag 7 januari enkele uren lang 
via de websites van GroenWest en 
Woningnet proberen in te schrijven. 
Dit bleek onmogelijk. Dus dinsdag-
ochtend daarop meteen gebeld met 
GroenWest. Een vriendelijke dame 

hielp ons door een volkomen onbe-
grijpelijke procedure heen, maar het 
lukte! We kregen echter geen enke-
le bevestiging van onze inschrijving 
en daarom maar weer met Groen-
West gebeld. Daar kregen we tot on-
ze verbijstering te horen dat we ons 
helemaal niet meer hadden kun-
nen inschrijven omdat de inschrij-
ving in plaats van om 16.00 uur al 
om 8.00 uur ‘s ochtends was geslo-
ten en de woningen al toegewezen 
waren”, laat een geërgerde heer Pe-
ter ter Beek uit Vinkeveen ons we-
ten. Bij Woningnet werd dit bericht 
inderdaad bevestigd met als verkla-
ring dat er recentelijk een nieuw in-
schrijfsysteem zou zijn ingevoerd 
omtrent toewijzing van huurwonin-
gen. 

(Vervolg elders in deze krant)

De Ronde Venen - Het aan-
tal misdrijven in de gemeen-
te De Ronde Venen is vorig jaar 
met 5 procent gedaald in verge-
lijking met 2011. Met name het 
aantal autokraken, vernielingen, 
bedrijfsinbraken en geweldsmis-
drijven nam vorig jaar af. Daar te-
genover stond een toename van 
het aantal fi etsdiefstallen en wo-
ninginbraken. De politie regi-
streerde vorig jaar in De Ronde 
Venen in totaal 1862 misdrijven, 
tegenover 1958 in 2011. In 2010 
werden nog 2065 misdrijven in 
de gemeente gepleegd. Het aan-
tal autokraken nam vorig jaar af 
van 270 naar 181, het aantal ver-
nielingen van 252 naar 214 en het 
aantal geweldsmisdrijven van 139 
naar 126. Het aantal inbraken in 
bedrijven daalde van 84 naar 68. 
Deze daling is voor een belang-
rijk deel toe te schrijven aan de 
invoering van cameratoezicht op 
het bedrijventerrein in Mijdrecht.
Tegenover deze dalingen ston-
den stijgingen van het aantal wo-
ninginbraken van 168 naar 212 

en het aantal fi etsendiefstallen 
van 99 naar 150. De stijging van 
het aantal woninginbraken is ge-
heel veroorzaakt door inbraken 
(en pogingen daartoe) die in de 
laatste vier maanden van 2012 
plaatsvonden. In de eerste acht 
maanden van 2012 daalde het 
aantal woninginbraken juist in 
vergelijking met het jaar daar-
voor. 
Om het aantal woninginbraken 
(en pogingen daartoe) terug te 
dringen, wordt komend jaar on-
der andere deelgenomen aan de 
Week tegen de Woninginbraak 
en wordt op verschillende manie-
ren voorlichting gegeven over het 
voorkomen van woninginbraak.

Aantal misdrijven in 
2012 opnieuw gedaald

Vermist (2)
Mijdrecht - Sinds 23 decem-
ber 2012 is deze lieve poes 
Doenja vermist. Het gaat om 
een jonge ranke zwarte poes 
met vier witte pootjes, een witte 
bef en een witte buik. Ze is ver-
dwenen van de Rietgans in de 
wijk Twistvlied te Mijdrecht. Ze 
is gechipt en wordt erg gemist 
door haar baasje, bazinnetje en 
hun kater. Mocht u Doenja ge-
zien hebben of informatie heb-
ben over haar dan vernemen zij 
dat graag van u. Weet u meer, 
bel alstublieft Jeroen en Nien-
ke: 06-15565205.



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
De offi ciële bekendmakingen en mededelingen zijn een publicatie van de gemeente De Ronde 
Venen. In deze rubriek staan offi ciële bekendmakingen en mededelingen die voor u van belang 
kunnen zijn. Bijvoorbeeld over bouwplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt. Indien van toe-
passing wordt vermeld waar u de plannen kunt bekijken en hoe u er bezwaar tegen kunt indienen. 
De offi ciële 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
Koningsvaren 27 Plaatsen van een dakkapel en  - Bouwen W-2013-0015 11-1-2013
 raam op het voorgeveldakvlak en 
 wijzigen van deur in raam in 
 zijgevel 
Dokter Koomansstraat 7 Plaatsen van een uitbouw aan  - Bouwen W-2013-0018 11-1-2013
 de achterzijde van de woning 

Amstelhoek
Engellaan 1c Plaatsen van 2 dakkapellen - Bouwen W-2013-0025 16-1-2013

Baambrugge
Zand- en Jaagpad 42 Bouwen van een woning - Bouwen W-2013-0027 16-1-2013

Mijdrecht
Raadhuisplein 8 Plaatsen van reclame, het  - Bouwen W-2013-0022 14-1-2013
 wijzigen van de bestemming, het  - Reclame
 wijzigen van de gevel en aan- - RO (afwijken 
 brengen van toilet en keukenblok   bestemming) 
Roerdomp/Zwaluw Aanleggen van een brug - Bouwen W-2013-0016 11-1-2013
Veenweg 158d Plaatsen van een infobord met  - Bouwen W-2013-0024 16-1-2013
 bewegwijzering 
A.C. Verhoefweg 2 Verbouwen van een boerderij - Bouwen W-2013-0014 14-1-2013
Westerlandweg 6a Bouwen van een hooi- stro  - Bouwen W-2013-0021 14-1-2013
 opslag / machineberging 
Zwaluw 45 en 47 Vergroten van een vlonder - Bouwen W-2013-0017 11-01-2013

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.

 GEWEIGERDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig art. 3.9 Wabo bekend dat de volgende aanvragen om 
omgevingsvergunning zijn geweigerd:

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Datum 
    weigering

Vinkeveen
Herenweg 97 Vestigen van een  - RO (afwijken  W-2012-0558 16-1-2013
 makelaarskantoor op de  bestemming)
 begane grond van een woning 

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

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

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Bovenkamp 2 Plaatsen van daklichten - Bouwen W-2012-0650 16-1-2013
  - RO (afwijken 
    bestemming) 

Abcoude/Driemond
Traject noordelijke en  Kappen van bomen als gevolg - Aanleg W-2012-0598 15-1-2013
zuidelijke dijken van het  van dijkverbetering - Kappen W-2012-0606
Gein (tussen Driemond 
en het spooraquaduct 
nabij Abcoude)   

Mijdrecht
Verfmolen 37 Plaatsen van een dakkapel en  - Bouwen W-2012-0627 16-1-2013
 verplaatsen van een dakraam 

Vinkeveen
Klijne Meer 77 Uitbreiden van - Bouwen W-2012-0614 16-1-2013
 bestaande berging - RO (afwijken 
    bestemming) 
Uitweg 1 Verwijderen van de koelcel, - Bouwen W-2012-0575 9-1-2013 
 verplaatsen van de buitentrap, 
 het plaatsen van een dakkapel en 
 de uitbreiding van het dakterras 

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

 VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNINGEN - UITGEBREIDE PROCEDURE
Met ingang van 25 januari 2013 liggen bij Publiekszaken in het gemeentehuis in het kader van de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande, verleende ver-
gunningen gedurende zes weken ter inzage

Straatnaam Aard van het project Activiteiten Aanvraagnr. Verzenddat. 
    vergunning

Abcoude
Oude Dijk 4 Realiseren van een schuur - Bouwen W-2012-0574 16-1-2013

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 aanvang van de terinzagelegging 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 griffi erecht geheven. Het indienen van een be-
roepschrift 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 griffi erecht geheven.

 VERKEERSBESLUIT
Burgemeester en Wethouders maken bekend dat zij in De Ronde Venen een verkeersbesluit hebben geno-
men. Dit besluit betreft de volgende verkeersmaatregel:
- Het inrichten van een openbare parkeerplaats als gehandicaptenparkeerplaats ter hoogte van Prinsenhuis 

11, 3641 ET Mijdrecht 
Dit besluit ligt met ingang van donderdag 24 januari 2013 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. 
Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en in ieder geval bevatten: de naam en het adres van de indiener, de 
datum, een omschrijving van het besluit en de reden(en) van bezwaar. Het bezwaarschrift moet worden inge-
diend bij het college van burgemeester en wethouders van De Ronde Venen, Postbus 250, 3640 AG Mijdrecht. 

Verzoek om een voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u op korte termijn wilt 
voorkomen dat uitvoering wordt gegeven aan het besluit, dan kunt u de voorzieningenrechter van de recht-
bank vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen 
worden ingediend, als u tegen het besluit ook bezwaar heeft gemaakt. Bovendien moet er sprake zijn van een 
spoedeisend belang. Het verzoek moet, samen met een kopie van het bezwaarschrift, worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van rechtbank Utrecht, sector bestuursrecht, Postbus 13023, 3507 LA Utrecht. Aan het 
indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffi erecht) verbonden.

 TARIEVENTABEL 2013 VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN INGRAVINGEN IN VERHARDING
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 8 januari 2013 hebben besloten de Tarieventabel 2013 
voor schade als gevolg van ingravingen in verharding vast te stellen. De tarieventabel is onderdeel van de 
Leidingenverordening De Ronde Venen 2011 en de Telecommunicatieverordening De Ronde Venen 2011. 
Door het vaststellen van de tarieventabel kunnen de herstraattarieven bij opbrekingen worden doorberekend 
aan de nutsbedrijven. De tarieventabel 2013 voor schade als gevolg van ingravingen in verharding treedt met 
terugwerkende kracht 

Ter inzagelegging
Genoemde tabel ligt vanaf heden kosteloos ter inzage in het register verordeningen gemeente De Ronde Ve-
nen bij balie 10 en / of 11 balie zijnde Omgevingszaken in het gemeentehuis, Croonstadtlaan 111 in Mijdrecht 
en is tevens te raadplegen op www.overheid.nl. Op verzoek van een ieder kan tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten een afschrift worden verkregen.

 AGENDA MENINGVORMENDE RAADSVERGADERING 31 JANUARI 2013
Vergaderlokatie: raadzaal. Aanvang: 19.30 uur. Voorzitter: De heer M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 januari 2013.

 AGENDA BESLUITNEMENDE RAADSVERGADERING 31 JANUARI 2013 
Vergaderlokatie: raadzaal. Van: aansluitend aan meningvormende raad. Voorzitter: De heer M. Divendal 
De stukken liggen ter inzage vanaf vrijdag 25 januari 2013.

 VOOR DE VOLLEDIGE AGENDA ZIE: WWW.DERONDEVENEN.NL

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 offi ciële feestdagen 
gesloten.

SERVICEPUNT WONEN, 
WELZIJN EN ZORG

Servicepunt Mijdrecht
Hoofdweg 1
3641 PN Mijdrecht
mijdrecht@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Wilnis
Dorpsstraat 28
3648 AH Wilnis
wilnis@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma /m do 9.00-16.00 u
vr 9.00-13.00 u
Servicepunt Vinkeveen
Futenlaan 52
3645 GE Vinkeveen
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.nl
Openingstijden
ma t/m vr 9.00-13.00 u
Mobiel Servicepunt 
Amstelhoek/De Hoef
vinkeveen@servicepunt-
derondevenen.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

Als het aan de kinderen ligt: houden zo...
Vinkeveen - Terwijl een aan-
tal ouders op dinsdag 15 janua-
ri in een ‘monsterfile’ staat, genie-
ten de kinderen van de Sint Jozef-

school met volle teugen van een 
dik pak sneeuw. De schoolpleinen 
zien prachtig wit en de kinderen 
kunnen niet wachten tot ze naar 

buiten mogen. Tijdens het speel-
kwartier spelen verschillende klas-
sen samen. Er wordt flink gegle-
den en met sneeuwballen gegooid, 

om daarna met rode wangen weer 
goed op te letten in de klas. 
Als het aan de kinderen ligt, blijft 
het nog wel een tijdje écht winter!

De Ronde Venen - Bijna wekelijks 
is er in de gemeente De Ronde Ve-
nen wel een fikse stroomstoring. Nu 
en dan duurt het uren, en nu en dan 
een kwartier of half uur. De fractie van 
de Christen Unie/SGP vraagt al jaren 
aan het college over deze steeds te-
rugkerende  stroomstoringen. In een 
brief aan het college stellen zij: “On-
ze gemeente ervaart al een aantal ja-
ren met regelmaat het uitvallen van 
de stroomvoorzieningen. In de afge-
lopen jaren heeft onze fractie daar 
met regelmaat aandacht voor ge-
vraagd. Stedin heeft in 2010 aange-
geven zelf ook van mening te zijn dat 
het aantal stroomstoringen te hoog 
is en een inhaalslag te willen uitvoe-
ren met betrekking tot de vervanging 
van de grondkabels. Nadien is er nog 
een keer een tussenrapportage ge-
weest, maar onze fractie ziet (zeker 
de laatste weken) weer veel uitvalsi-
tuaties. Tijdens de nieuwjaarsrecep-
tie van gisteren 9 januari zijn wij door 
meerdere inwoners hierover aange-
sproken. In het verslag van de col-
legevergadering van 8 januari lezen 
we dat wethouder Schouten een ge-
sprek heeft met Stedin. Zowel de re-
cente situatie als dit op handen zijnde 
gesprek leidt tot de volgende vragen 
(die in het gesprek met Stedin wel-
licht meegenomen kunnen worden):
 
Vragen
Klopt het dat de afgelopen we-

ken (verhoudingsgewijs) weer meer 
stroomstoringen zijn opgetreden in 
onze gemeente. Heeft het college een 
actueel overzicht van de uitval over 
het afgelopen jaar, dan wel kan het 
college ons op korte termijn zo’n over-
zicht verstrekken.  Hoever is Stedin in-
middels gevorderd met die inhaalslag 
en in welke mate heeft dat al tot ver-
betering van de situatie geleid. Ook 
constateren we de afgelopen week 
veel problemen met de straatverlich-
ting. Zondag 6 januari was overdag in 
grote delen van de gemeente (Wilnis, 
Amstelhoek, Mijdrecht) de straatver-
lichting aan en begin van de week in 
avond en/of nachturen op meerdere 
plekken uit. Heeft dit met de storingen 
bij Stedin te maken? Hoe beoordeelt 
het college de gevolgen hiervan voor 
de veiligheidssituatie in de gemeente. 
In welke mate lijdt de gemeente hier 
schade van (bv door onnodig stroom-
verbruik). Welke maatregelen neemt 
de gemeente richting de betrokken 
partijen om deze situatie met betrek-
king tot de straatverlichting te voorko-
men?“ Was getekend Wim Stam frac-
tievoorzitter Christen Unie-SGP De 
Ronde Venen. 
Tijdens een commissievergadering 
van vorige week woensdag gaf de 
wethouder aan dat in de eerst volgen-
de commissievergadering in februari, 
Stedin zal worden uitgenodigd om de 
commissieleden bij te praten. 
Wordt vervolgd dus.

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

Apotheek
Apotheek Veldzijde, Dorpsstraat 
47 Wilnis, tel: 0297-288934. 
Apotheek Mijdrecht, Hofland 48, 
tel: 0297-286262. 
Apotheek De Ronde Venen, 
Hoofdweg 6a, tel: 0297-285163. 
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u en 
13.30-17.30 u.
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel: 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; za 
10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

DierenhULp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

DierenArtsen
Dierenartsenpraktijk
Mijdrecht-Wilnis, 
Bozenhoven 69-71, Mijdrecht, tel: 
0297-293939.
Dierenartsenpraktijk Wilnis, 
Herenweg 95, Wilnis, 
tel: 0297-242436.
Dierenkliniek Amstel, Vecht & 
Venen, Herenweg 129, 3645 DJ 
Vinkeveen, tel 0297-263758 
www.kkavv.nl. 
Dierenkliniek De Ronde Venen
Dorpsstraat 40, 3641 EC 
Mijdrecht, tel: 0297-241146

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

sLAchtofferhULp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

stichtinG De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.stichtingdebaat.nl

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

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

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

INFORMATIEF Mijmeringen

Winterfeest
Afgelopen week stond in het teken van de winter en bij ons thuis 
van de feesten. 
Ik ben namelijk behept met een kind dat geboren is tijdens de kerst. 
Het is ontzettend leuk en bijzonder om een kerstkindje te krijgen, 
maar als ze groter worden, levert het soms wat logistieke proble-
men op. Want wat vier je wanneer? Trakteren op school en je kin-
derpartijtje toch maar ruim na de kerstvakantie vieren en zo sme-
ren we de feestelijkheden fijntjes uit van kerst tot half januari. Aan-
gezien hij 5 jaar werd en nu in groep 2 zit, was het voor het eerst 
dat hij het hele feest op school mee zou maken. Dit vond hij na-
tuurlijk hartstikke spannend en ik genoot met hem mee middels 
zijn gespook de nacht van te voren. Toen hij de volgende ochtend 
op school aankwam, stond hem een teleurstelling te wachten. Zijn 
eigen juf was er niet en dus werden de kinderen over andere klas-
sen verdeeld. Een oplossing diende zich echter snel aan, s ‘middags 
trakteren dan was de juf er wel weer. Dit vond meneer na enig aan-
dringen dan toch wel goed, want ja, zoiets bijzonders vieren doe je 
in je eigen klas met je eigen juf.

Om twaalf uur stond ik op het schoolplein te wachten en zag ik tot 
mijn grote verrassing dat hij een verjaardagsmuts op had en een 
lege mand zonder traktaties. Zijn juf was er aan het einde van de 
ochtend weer en had aan hem gevraagd wat hij wilde; nu trakte-
ren of in de middag. Tsja, na zo lang wachten is het natuurlijk klaar 
en wilde hij meteen trakteren. Beetje jammer dat in deze werd ver-
geten dat er een trotse mama was die heel graag bij het eerste ver-
jaardagsfeestje van haar zoon op school wilde zijn. Daarbij komend 
is het de gewoonte op school dat in groep 1 en 2 de ouders erbij 
mogen zijn, maar daarna niet meer. U snapt dat ik me enigszins ge-
dupeerd voelde. Want wat als mijn kleine gup naar groep 3 gaat en 
daar 6 jaar wordt, volgens de schooltraditie hoor ik daar dan niet 
bij te zijn. Ik ben echt wel heel blij met de juffen van mijn kinderen 
en ik vind ze altijd heel fair en in deze ben ik ook blij dat ze vragen 
wat het feestvarken zelf wilt, daar draait het tenslotte om. Maar mijn 
moederhart moest een pijnlijke teleurstelling ondergaan en die dag 
kwam het niet meer goed met mij.

De week ging verder in dezelfde stijl. De winter deed zijn intrede 
met kou en sneeuw, wat heerlijk is voor de kinderen maar vrese-
lijk voor de volwassenen die met de auto de weg op moesten. Een 
winterfeest voor de schaatsliefhebbers en de elfstedenkoorts is al-
weer aardig aangewakkerd. Zo ging ik nog vlug schaatsen kopen 
voor de kinderen, omdat ook zij nu echt wel moeten en willen leren 
schaatsen. Wij hebben het geluk dat we vlakbij een veld wonen dat 
bij deze temperaturen onder water wordt gezet, om zo een mooie 
en veilige ijsbaan te creëren. Op zondagochtend togen we dus vol 
goede moed naar de ijsbaan om de ijzers onder te binden. Maar oh 
wat was het koud, vooral de wind sneed dwars door je kleren heen. 
De grootste domper echter was het ijs zelf, het leek wel een cross-
baan met alle hobbels, kieren en obstakels die erop lagen. Ik heb 
nog nooit zo’n slechte ijsvloer gezien. Toch mocht dat de pret voor 
de kinderen niet drukken, maar een beetje jammer was het wel. 

Toch zijn er ook mensen die door deze winterse omstandigheden 
geïnspireerd worden. Zo las ik op Facebook dat er van de week een 
heuse flashmob op de slee werd georganiseerd. Prachtig vind ik dat 
want wat is nou leuker dan je kids op de slee te zetten en een stukje 
te lopen, nou in meervoud met een hele groep gezellig een rondje 
lopen. En nu we allemaal wat gewend zijn aan de kou en de sneeuw 
zie ik steeds meer mensen hun kinderen lopend naar school bren-
gen in plaats van met de auto aan te sluiten in de file. Als ik zo te-
rugkijk op de week is de rode draad wel dat in theorie alles wel 
goed geregeld is; jarig zijn op school en een mooie ijsbaan in de 
wijk. De praktijk wijst echter weer wat anders uit. Je weet nooit of 
datgene waar je je op verheugt, wat je al bijna verwacht ook daad-
werkelijk plaats gaat vinden. 
De moraal van dit verhaal is denk ik: accepteren, incasseren, zo no-
dig de regels veranderen en van elk moment genieten, voor je het 
weet moeten we de schaatsen alweer in het vet doen. Het is niet 
meer go with the flow, maar go with the snow!

SALE

www.morpheus.nl

NU 20% tot 70% korting op showroommodelleN

Hilversum Vaartweg 4 • 035 - 6247194
Utrecht Oudkerkhof 11 • 030 - 2314984

Donderdag koopavond

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

matrassen   boxsprings   lattenbodems   ledikanten
slaapkamers   linnenkasten   kinderbedden
dekbedden   kussens   dekbedovertrekken

OP=OP

94x98_Zomeropruiming_2012_AB_01.indd   1 19-06-12(wk25)   10:34

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

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

 

Vermist:
- Mijdrecht, Constructieweg: Rode kater, hij heet Red en heeft een 

chip.
- Mijdrecht, Molenland: Ragdoll poes. Kleur sealpoint. Allemans-

vriend, gesteriliseerd en 7 jaar oud. De poes heet Beau; zij krijgt 
wegens nierproblemen speciaal dieetvoer. 

- Nes a/d Amstel, Wijdeblik: Rood-witte kater; Sunny heeft een chip 
en is gecastreerd. 

Gevonden:
- De Hoef, Merelslag: Zwart-witte poes; zij heeft een zwarte neus en 

een zwarte vlek boven linkeroog (soort Felix kat).
- Wilnis, Prins Bernhardstraat : Hond; zwart-bruine Rottweiler, teef; 

ze heeft een bruine halsband om.

Goed tehuis gezocht voor:
- Lieve en aanhankelijke gecastreerde kater van ongeveer 8 jaar.

Kinderkoor Xing en Glee 
Club treden samen op
Regio - Wil je iets leuks doen op 
zondag 27 januari, kom dan ‘s mid-
dags om 15.00u naar danscentrum 
Colijn aan de Industrieweg in Uit-
hoorn. Kinderkoor Xing en de Glee 
Club van Colijn, beide onder leiding 
van Ireen van Bijnen, zullen dan sa-
men gaan optreden. Het kinderkoor, 
met 17 kinderen in de basisschool-
leeftijd, brengt die middag haar lied-
jesprogramma “Wat wil je later wor-
den?” Sommige kinderen weten al 
precies wat ze later willen worden. 
Anderen weten dat nog helemaal 
niet; er zijn ook zoveel mogelijkhe-
den! En heel soms heb je helemaal 
niks te kiezen… Er zijn liedjes bij 
uit het repertoire van Kinderen voor 
Kinderen en er worden ook lied-

jes gezongen die speciaal voor dit 
koor geschreven zijn door de huis-
componisten Joost Tel en Henk van 
’t Hoff. De Glee Club van Colijn be-
staat uit zeven enthousiaste tiener-
meiden die in hun optreden zang en 
dans combineren. Zij hebben voor 
dit optreden 4 actuele nummers uit-
gekozen, waarvan één nummer he-
lemaal onbegeleid (a capella) ge-
zongen wordt! Iedereen is van har-
te welkom om dit leuke optreden 
bij te wonen! Zondag 27 januari om 
15.00 uur bij danscentrum Colijn, In-
dustrieweg 20 in Uithoorn. De toe-
gang is vrij. Kom vooral ook kijken 
als je misschien lid wilt worden van 
het kinderkoor, want vanaf februa-
ri is er plek voor nieuwe kinderen!

Muzikaal hoogtepunt in 
de Janskerk
Mijdrecht - Beleef samen met de 
bekende organist Martin Mans en 
synthesizer-specialist Wim de Pen-
ning een muzikaal hoogtepunt in de 
St Janskerk in Mijdrecht. Op zater-
dag 16 februari om 15.00 uur bren-
gen zij composities van hun specta-
culaire CD ‘Keys Unlimited’ ten ge-
hore. De arrangementen zijn van ei-
gen hand. Martin en Wim brengen 
hun muzikale ideeën ten uitvoer in 
een zestal concerten op twee veel-
zijdige instrumenten. Tegelijkertijd 
presenteren zij hun nieuwe CD die 
onderdeel uitmaakt van dit muzi-
kale project. De geavanceerde syn-
thesizers zijn voorzien van moder-
ne technieken en maken het moge-
lijk vele instrumenten levensecht tot 
klinken te brengen, variërend van 

prachtige orkestinstrumenten tot 
gillende elektrische gitaren. Wim de 
Penning weet bij al deze instrumen-
ten feilloos de ‘juiste snaar’ te raken. 
Concertorganist Martin Mans laat 
horen dat het pijporgel zich uitste-
kend leent voor de combinatie van 
klassiek en modern.

De luisteraar wordt meegenomen 
door een zeer afwisselend land-
schap van muziekstijlen en maakt 
kennis met grote strijkorkesten, 
vrolijke Latijns-Amerikaanse klan-
ken, meeslepende Keltische ritmes 
en stoere marsmuziek. Voorbeel-
den daarvan zijn: Adiemus van Karl 
Jenkins, Fanfare van Lemmens, Sol-
feggio, Toccata van Boëllmann, Ori-
noco Flow en Chariots of Fire.

Maak vogels blij deze winter!
Wilnis - NME centrum de Woud-
reus organiseert op woensdag 30 
januari de themamiddag ‘Maak vo-
gels blij deze winter’. De middag 
is voor kinderen van 8-12 jaar. Zij 
gaan deze middag voor vogels zor-
gen. Het is nu volop winter! Als het 
erg koud is hebben de vogels grote 
moeite hun voedsel te vinden. Zeker 
als er ook nog sneeuw ligt! We kun-
nen de vogels helpen door ze wat 
bij te voeren. Maar wat geef je aan 
vogels? En hoe kan je dat doen? Op 
het NME centrum kunnen kinde-
ren vetbollen en voederhuisjes ma-
ken die ze mee mogen nemen om 

thuis op te hangen. Daarmee kan je 
de vogels de hele winter voeren en 
zelf kijken hoe ze komen eten!
De themamiddag duurt van 13.30 
tot 15.30 uur.
De deelname kost 4,50 euro. Als 
je mee wilt doen moet je jezelf wel 
vóór 28 januari opgeven via het vol-
gende e-mailadres: nmederondeve-
nen@odru.nl . Je mag ook bellen. Er 
kunnen 25 kinderen meedoen.

Geef je snel op, want vol is vol. NME 
centrum de Woudreus kun je vinden 
aan de Pieter Joostenlaan 28A in 
Wilnis. Telefoon (0297)273692.

Gratis pannenkoeken eten 
bij De Strooppot
De Hoef - Een mooi gebaar in de-
ze toch wel dure tijden is dat het be-
kende pannenkoekenrestaurant ‘De 
Strooppot’ haar gasten gratis pan-
nenkoeken aanbiedt. Dit in het ka-
der van de populaire actie ‘Winter-
se weggeefweken’. Tot en met 28 fe-
bruari kunnen liefhebbers van pan-
nenkoeken een keuze maken uit 
zo’n 160 variaties aan zoete, hartige 
en speciale pannenkoeken. Wie met 
vier personen binnenstapt en pan-
nenkoeken bestelt, krijgt twee daar-
van gratis geserveerd. Bij zes pan-
nenkoeken krijgt men er drie gra-
tis en bij acht of meer pannenkoe-
ken worden dat er maximaal vier. 
De goedkoopste versie pannenkoe-
ken in de bestelling wordt op de re-
kening in mindering gebracht. En de 
goedkoopste pannenkoek is niet al-
tijd de minste!
De actie geldt uitsluitend op door-
deweekse dagen, van dinsdag tot 
en met vrijdag. Dat alles betekent 
dat het optimaal smullen geblazen is 
voor liefhebbers van pannenkoeken! 
“Vorig jaar hebben we dit geïntrodu-
ceerd en toen bleek het een gewel-
dig succes te zijn, reden dat we het 
nu weer doen”, laat restauranteige-
naar Marcel Kentrop weten. “Soms 
was het hele restaurant vol en dat 
tikt aan, want wij hebben in totaal 
ongeveer 250 zitplaatsen. Behalve 
gasten in de privésfeer krijgen we 
hier ook veel verenigingen die met 
hun leden een pannenkoek komen 
eten, maar ook bedrijven laten zich 
niet onbetuigd die met hun werkne-
mers bij ons een pannenkoek weg-
happen. Behalve op maandag kan 
men op werkdagen en zaterdags 
een tafel reserveren, maar niet op 
zondag. Reservering is wel gewenst 
omdat het vaak heel druk is. In al-
le jaargetijden komen hier mensen 
langs, zoals wandelaars, fietsers, 
motorclubs en watersportliefheb-
bers die voor de deur hun boot kun-
nen afmeren. Op winterse dagen 
komen ze ook, maar dan met de au-

to. Gezinnen met kinderen en opa’s 
en oma’s met hun kleinkinderen zijn 
hier kind aan huis. Als het erg druk 
is betrekken we de ‘opkamer’ hier-
boven erbij. Die is sfeervol op z’n 
oud-Hollands ingericht.”

Méér dan pannenkoeken
Waar het momenteel in de Neder-
landse horeca niet al te best draait, 
gaat het bij De Strooppot voor de 
wind. Een breed aanbod aan sma-
kelijke producten tegen betaalbare 
prijzen, uitstekend gastheerschap 
en een goede bereikbaarheid met 
ruim voldoende parkeerplaatsen zijn 
de kenmerken van De Strooppot dat 
zich in een ongekende populariteit 
mag verheugen in de regio. Maar 
De Strooppot geniet niet alleen be-
kendheid om zijn pannenkoeken. Er 
zijn ook gezellig ingerichte feestza-
len waar men in overleg een fami-
lie- of bedrijfsfeest kan houden. Een 
van de zalen, de ‘Cromme Miertzaal’ 
genaamd – naar de oude naam van 
‘Kromme Mijdrecht’, heeft boven-
dien aangrenzend een apart terras. 
Maar een festiviteit, zoals een brui-
loft, kan ook in de ‘Opkamer’ wor-
den gehouden als men dat wil. Mar-
cel: “De Strooppot is bovendien 
aangemerkt als officiële trouwloca-
tie, dus hier kan men in het huwelijk 
treden en tegelijkertijd op dezelf-
de locatie de bruiloftsgasten ont-
vangen en de heugelijke dag vie-
ren. Voor alle festiviteiten is er keus 
uit buffetten in verschillende varian-
ten die we in eigen beheer verzor-
gen. Maar ook als men met een ge-
zelschap kiest voor een uitgebreid 
diner is ook dat bij De Strooppot 
mogelijk. Verder organiseren wij op 
verzoek ook een diner-dansant. We 
doen dus meer dan alleen maar een 
pannenkoekenrestaurant zijn.”

De Strooppot, De Hoef Oostzijde 
42-43 (naast de RK Kerk). Tel. 0297-
593777. Meer weten? Bezoek de 
website: www.strooppot.nl.





Uithoorn - Zaterdagavond is het 
weer zover. Evenals voorgaande ja-

ren organiseert de horecagroep Uit-
hoorn weer een gezellige en sfeer-
volle Jazz en Blues avond. de deel-
nemende horecazaken zijn: Drinken 
en Zo, De Gevel, Sjiek aan de Am-
stel en Herbergh 1883. 

Wild May West
Bij ‘Drinken en Zo’ treedt Wild May 

West op. Wild May West speelt rock 
and roll met een flinke dosis blues. 

Het repertoire bestaat uit covers 
van The Go-Getters,The Paladins & 
The Stray cats en vele andere vet-
te nummers. Leadzangeres Mar-
ja Westdijk wordt begeleid door Pa-
trick Nelis op contrabas, Rik Lingier 
op drums en René Koole op gitaar.
‘Feelgood music’ waar op gedanst 
kan worden! Check it out!
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Zaterdag 26 en zondag 27 januari feestelijke open dagen
Maas Auto Groep in Nieuwkoop 

officieel ŠKODA-dealer
Nieuwkoop - Maas Auto Groep 
is sinds 1 januari 2013 officieel 
ŠKODA-dealer. 

Vanuit de vestiging in Nieuwkoop 
bedient het autobedrijf nu ook be-
staande en nieuwe ŠKODA-rijders 
uit het Groene Hart. De nieuwe 
verkoop- en servicedealer is met-
een een van de grootste binnen 
het Nederlandse ŠKODA-netwerk. 
Maas Auto Groep is dealer van 
Audi, Volkswagen en Volkswagen 
bedrijfswagens, met vestigingen 

in Uithoorn, Alphen aan den Rijn 
en Nieuwkoop. Zij hebben diver-
se prijzen gewonnen voor de bes-
te werkplaats en beste dealer van 
hun merk. Maas Auto Groep is al 
meer dan een halve eeuw actief in 
de autobranche. Het begon alle-
maal in Nieuwkoop, waar nu ook 
het ŠKODA-gamma in de show-
room is te bewonderen en waar de 
monteurs zijn opgeleid om alle ins 
en outs van de modellen te ken-
nen. Tevens blijven zij hier het on-
derhoud en reparatie van Volkswa-

gen, Audi, en Volkswagen bedrijfs-
wagens verzorgen.

Open dagen
Zaterdag 26 en zondag 27 janua-
ri a.s. houdt Maas Auto Groep in 
Nieuwkoop open huis, om ieder-
een te laten delen in de ŠKODA-
beleving. Het eerste wapenfeit in 
de showroom is de nieuwe ŠKODA 
Rapid met zijn ongekend scher-
pe vanafprijs van 14.190,- euro, 
die vanaf 17 januari aanstaande 
in Nieuwkoop te zien is.Uiteraard 

trekt de wegenbelastingvrije Citi-
go veel belangstellenden naar de 
nieuwe showroom. Daarnaast kent 
het ŠKODA-gamma nog de Fabia, 
Roomster, Yeti, Octavia en Superb. 
die ook zakelijk zeer interessante 
uitvoeringen bieden met slechts 14 
of 20 procent bijtelling. Maas Auto 
Groep in Nieuwkoop is gevestigd 
aan de Nieuwveenseweg 7. Zie ook 
maasautogroep.nl. 

Voor meer info zie advertentie in dit 
blad.

Zaterdag 26 januari presenteert Horeca Uithoorn:

Jazz en blues aan de Schans en in het Oude Dorp
Gino
Zanger Gino is in De Gevel. Gino 
treedt zoals hij zegt graag op: “Al 
mijn hele leven ben ik met muziek 
bezig. 17 Jaar geleden heb ik voor 
de grap met een talentenjacht mee-
gedaan, daar werd ik 3de. Ik had 
vrijwel direct de smaak te pakken, 
heb mijn repertoire uitgebreid en 
vanaf die tijd treed ik regelmatig op. 
Mijn stijl is het vertolken van Jazzy 
en Motown crooners. Van Frank Si-
natra, George Benson tot Lionell Ri-
chie. Daarnaast vind ik het leuk om 
van ieder optreden een afwisselend 
feestje te maken met supermuzikale 
vrienden die ook een paar nummers 
ten gehore brengen.” 
 
Cats Taile
Bij ‘Sjiek a/d Amstel’ treedt de-
ze avond Cat’s Taile op. Katelij-
ne van Otterloo is een van de be-
tere jazzzangeressen van Neder-
land. Een overtuigende zangeres 
met groot improvisatievermogen 
en onderscheidende performance. 
Een personality die met veel gemak 
en beeldend zingt. Deze veelzijdi-
ge en charmante zangeres staat sa-
men met haar vaste begeleiders ga-
rant voor een spannend, swingend 
en soms ook ontroerend samenspel. 

Danscentrum Colijn weer 
spetterend van start
Uithoorn - Zaterdag werd het nieu-
we jaar bij Danscentrum Colijn in 
Uithoorn weer swingend ingeleid! 
Zoals ieder jaar openen Axel en 
Heleen Colijn het nieuwe jaar met 
een nieuwjaarsbal met live muziek! 
De allroundband Upd@te verzorg-
de wederom een spetterende avond 
met populaire nummers! Zo’n 180 
gasten hebben een heerlijke, gezel-
lige en muzikale avond beleefd, één 
van de leuke bijkomstigheden wan-
neer je kunt stijldansen! 
In maart start het Danscentrum met 
een aantal nieuwe, korte cursus-
sen! Je hoort het zo vaak: “Eigenlijk 
zouden we een keer op dansles wil-
len gaan, het is zo jammer wanneer 
je al die mensen zo lekker samen 
ziet dansen en je zelf niet mee kunt 
doen! Maar ja… dan komt het er 
weer niet van”. Juist voor deze men-
sen biedt het Danscentrum in maart 
een korte cursus aan van 10 lessen 
waarin de beginselen van het stijl-
dansen worden aangeleerd. De Par-
tycursus. Na deze 10 lessen garan-
deert Dansschool Colijnj u dat u al 
een lekker rondje over de vloer kunt 
maken met uw (dans)partner! De 
bedoeling is om tijdens deze cur-
sus de 3 meest populaire dansen 
aan bod te laten komen: quickstep, 
chacha en salsa/mambo! Drempel-
vrees? Niet nodig! De dansschool 
gaat er vanuit dat u geen stap kunt 
dansen en met hun ervaring van de 
afgelopen 25 jaar, krijgen zij bijna 
altijd iedereen met de voetjes van 
de vloer!! Zou je bijna nog vergeten 
dat de dansles ook echt een heel 
gezellig avondje uit kan zijn, om de 
hoek! Gezellig nakletsen en nog een 
drankje nuttigen hoort er namelijk 
net zo goed bij! Deze cursus is toe-
gankelijk voor jongvolwassenen en 
volwassenen.

Boogie Woogie
Daarnaast start het danscentrum 

in maart met een cursus Boogie 
Woogie voor beginners; een heer-
lijke dansvorm die de tijden van de 
rock ’n roll doet herleven!! Club Fie-
ra, zij zijn verantwoordelijk voor de 
specifieke salsalessen in het Dans-
centrum, zal starten met een cursus 
Salsa Solo! 
Deze cursus is een uitkomst voor 
al die mensen die zo graag willen 
dansen op die heerlijke Zuid-Ame-
rikaanse muziek maar geen part-
ner hebben. Ook weer zo’n gele-
genheid waar naast de goede dans-
lessen ook gezelligheid bij hoort en 
nieuwe vriendschappen worden ge-
sloten! Ook zal er weer een cursus 
Salsa beginners 1 worden opgestart 
voor koppels.

Zumba
De nieuwe Zumba cursus is de-
ze week begonnen maar ook daar 
bent u van harte welkom voor een 
proefles om eens te snuffelen aan 
deze sportieve dynamische dans-
vorm! Zumba is exercise in disguise! 
Ook voor de allerkleinsten start be-
gin februari weer een nieuwe cursus 
ADV! Dit is algemene dansvorming 
voor kinderen vanaf 3,5 jaar. Een 
proeflesje is natuurlijk altijd toege-
staan! Kinderen vinden het heer-
lijk om zich vrij te kunnen bewe-
gen op muziek en dansen en dans-
les draagt veel bij aan hun persoon-
lijke ontwikkeling; ze maken vrien-
den, leren samen iets moois neer te 
zetten, gaan zich vrijer bewegen en 
zijn minder beschroomd om zich-
zelf te laten zien en te zijn!! Dansen 
draagt niet alleen bij aan de fysie-
ke ontwikkeling maar ook aan de 
geestelijke! Wetenschappelijk on-
derzoek heeft aangetoond dat kin-
deren die zich op jonge leeftijd le-
ren vrij te bewegen, zich later be-
ter ontwikkelen, niet alleen fysiek 
maar ook cognitief! Meer info?  
www.colijndancemasters.nl

CDA wil effectieve aanpak van 
‘inbrakengolf’ in De Ronde Venen

vervolg van de voorpagina

Echte analyses onbekend
Jan Rouwenhorst is blij met de ver-
kregen informatie, maar vindt de 
zogeheten analysepagina’s met ta-
bellen en grafieken weinigzeggend 
als het om de echte analyse gaat. 
“Analyseren is namelijk het syste-
matisch ontleden van een com-
plex probleem in al zijn elemen-
ten. Daarbij gaat het om het on-
derscheiden van belangrijke as-
pecten in de verzamelde informa-
tie, het vastleggen van achtergron-
den, verbanden zoeken, oorzaken 
opsporen en adequate oplossin-
gen bedenken of maatregelen ne-
men. Naar onze mening ontbreekt 
het hieraan in het verstrekte over-
zicht. We hopen dat de politie meer 
feitelijke gegevens met ons wil de-
len. In het overzicht missen we bij-
voorbeeld de winkeldiefstallen.” 
Het CDA wil weten of de aanpak 
van woninginbraken wel de hoog-
ste prioriteit heeft in het gevoer-
de opsporingsbeleid, en in hoever-
re dit beleid het afgelopen jaar ver-
anderd is. Juist als er sprake is van 
een hoge prioriteit, is de sterke stij-
ging van deze misdrijven in com-
binatie met een fors dalende op-
lossingsscore zorgwekkend. Vol-
gens Kroon en Rouwenhorst zou-
den de politiecijfers aangeven dat 
ongeveer één op de vijftig inbraken 
wordt opgelost. Het CDA vindt dit 
een slechte score en wil graag van 
de burgemeester en de politie we-

ten hoe dit verbeterd kan worden.
Samenwerking met inwoners
Rein Kroon: “Het CDA betreurt het 
dat de verstrekte gegevens geen 
inzicht geven in de spreiding van 
de inbraken over de afzonderlij-
ke kernen en de wijken en wil dat 
die bekend gemaakt worden. In de 
politiegegevens worden de kleine 
kernen Baambrugge, Amstelhoek, 
Waverveen en De Hoef namelijk 
helemaal niet genoemd. En hoe het 
zit met de situatie per grotere kern 
wordt ook niet duidelijk uit de ge-
gevens die de raad heeft gekregen. 
Die totaalaantallen zijn weliswaar 
met 5 procent gedaald, maar wat 
betekent dat per soort delict?” 
“Ook willen we vernemen op wel-
ke wijze de politie kan komen tot 
een effectievere bestrijding, bij-
voorbeeld door meer samenwer-
king met het publiek. Het CDA wil 
vernemen in hoeverre er gewerkt 
wordt met speciale woninginbra-
kenteams. Dat zou namelijk moe-
ten leiden tot betere opsporingsre-
sultaten. Op de wat langere duur 
kan er zo wellicht meer kwaliteit 
worden geboekt in het opnemen 
van aangiftes, buurtonderzoek en 
de informatiepositie van de politie.”
Jan Rouwenhorst: “We beseffen 
dat het voor de politie moeilijk is 
als er in diverse kernen en wijken 
meer wordt ingebroken of fietsen 
worden gestolen, terwijl er nau-
welijks verdachte situaties wor-
den gemeld. Juist daar moet aan-
dacht voor zijn vanuit het publiek. 

Uit eigen ervaring weet ik dat de 
politie snel reageert op een mel-
ding over een mogelijke inbraak.” 
CDA-raadslid Rein Kroon roept 
burgers op om met elkaar in de ei-
gen straat en wijk alert te zijn. “Als 
men iets verdachts ziet is het van 
belang om zelf de politie te bellen. 
Mensen kunnen samen de eigen 
buurt veiliger maken. Niet twijfe-
len, maar gelijk bellen met 112. Ie-
dereen weet heel goed dat je met 
je handen van andermans spullen 
moet afblijven!”

Preventiebijeenkomsten
Kroon en Rouwenhorst willen 
graag dat de raad op korte ter-
mijn op de hoogte gebracht wordt 
van de plannen die er zijn of wor-
den ontwikkeld. “Het zou een goed 
idee om in onze gemeente gerich-
te preventiebijeenkomsten te orga-
niseren.

Zo is er bijvoorbeeld in andere ge-
meenten gekozen voor een aanpak 
die ‘witte voetjes’ heet. De politie 
let dan tijdens algemene surveil-
lances speciaal op woningen, waar 
inbrekers een goede kans ma-
ken om binnen te komen, via open 
deuren, ramen en poorten. In zul-
ke situaties legt de politie dan een 
waarschuwingsblad neer, waarop 
een schoenafdruk en verdere in-
formatie staan”, vertelt Kroon.
Rouwenhorst: “Misschien is het 
nuttig om het publiek te informe-
ren hoe er bij inbraken te werk 

wordt gegaan. Zijn we te noncha-
lant? Zijn de zogeheten gaatjes-
boorders nog actief, die met een 
handboor door het kozijn boren 
en zo een handgreep weten los te 
trekken, waarna ze via het openge-
maakte raam naar binnen glippen. 
Of zijn de schroevendraaier en de 
koevoet nog steeds geliefd om tus-
sen het kozijn van het raam of de 
deur te zetten? Een inbreker is snel 
ongezien binnen. Het gaat om het 
vergroten van de bewustwording 
bij onze inwoners. Hoe kunnen we 
met ‘politie ogen kijken’ voordat 
dieven er met de buit vandoor zijn 
en het te laat is? Geïnteresseerde 
inwoners tijdens informatiebijeen-
komsten nog eens wijzen op risi-
co’s kan volgens ons geen kwaad. 
Wat ons betreft is de tijd rijp, want 
sinds september vorig jaar is het 
aantal woninginbraken fors geste-
gen.”

Benieuwd
Rein Kroon: “Wij zijn er wel be-
nieuwd naar waar die woningin-
braken plaatsvinden en of daar een 
patroon in is te onderkennen. Gaat 
het om ruim opgezette wijken met 
vrijstaande woningen of betreft het 
vooral de rijtjeshuizen, speelt de 
begroeiing in de buurt van wonin-
gen een grote rol en hoe zit het met 
de preventieve uitstraling van goe-
de verlichting?” Jan Rouwenhorst: 
“Worden de meeste inbraken wel 
tijdens de donkere uren gepleegd? 
En hoe zit het met de sociale con-

trole van buurtpreventie. Misschien 
moet dat thema blijvend meer aan-
dacht krijgen in de uitvoering van 
het kernenbeleid. Doen we daar 
als gemeente wel genoeg aan voor 
onze inwoners? Volgens ons zijn de 
buurtbewoners een heel belangrij-
ke factor in het bestrijden van wo-
ninginbraken.” Uit de politiegege-
vens blijkt dat de trendmatige stij-
ging van de woninginbraken over 
2012 sinds september in feite een 
verdubbeling laat zien ten opzich-
te van 2011. 

Compliment
De CDA fractie vindt het tevens 
ernstig dat het aantal fietsendief-
stallen in 2012 met meer dan 50% 
is gestegen: 150 tegen 99 in 2011. 
“Daar wordt vaak wat lacherig over 
gedaan, alsof je er al rekening mee 
moet houden dat het je een keer 
gaat overkomen. Maar zo zit de 
wereld natuurlijk niet in elkaar.

Ook de ontvreemding van een fiets 
hakt er behoorlijk in”, zegt Rou-
wenhorst als ervaringsdeskundi-
ge. Het lastige aan deze cijfers is 
vooral dat het niet duidelijk is of er 
in alle gevallen wel aangifte wordt 
gedaan.
Het ophelderingspercentage be-
droeg in het afgelopen jaar 2%. 
Daaruit kan afgeleid worden dat er 
vorig jaar 3 fietsendiefstallen zijn 
opgelost. Daarmee lijkt aangifte 
van fietsendiefstal een zaak te wor-
den die alleen zin heeft als het gaat 

om het indienen van een schade-
claim bij de verzekering. Want dan 
moet wel worden aangetoond dat 
er aangifte is gedaan. Volgens de 
politiecijfers zou de totale crimina-
liteit in De Ronde Venen juist met 
ruim 5% zijn afgenomen tot 1862 
als alle meldingen worden opge-
teld. En er is geen enkele wijze een 
verband te leggen met de straffen 
die zijn opgelegd. Het CDA is blij 
met de hoge oplossingspercenta-
ges als het gaat om zedenmisdrij-
ven, openlijk geweld, mishandeling 
en bedreiging, en complimenteert 
de politie op dit onderdeel.

Het CDA wil op korte termijn ver-
nemen hoe de criminaliteitscijfers 
uit De Ronde Venen zich verhou-
den tot de cijfers in de regio en lan-
delijk en welke beleidsstrategieën 
eventueel worden aangepast om 
nog beter te kunnen inspelen op 
de situatie in de kernen van de ge-
meente De Ronde Venen.

Ook raadslid Jan Rouwenhorst wil ef-
fectieve aanpak van de vele inbraken

Het is muzikaal, puur en bovenal 
volstrekt natuurlijk. Dit kwalitatief 
zeer hoogstaande jazzkwartet is een 
waar genot om naar te luisteren en 
te kijken en brengt op stijlvolle wij-
ze bekende pop- en jazz standards 
in verrassende arrangementen, van 
The American Songbook tot  he-
dendaagse popjazzmuziek.  

Twenty Sicks
Bij Herbergh 1883 tenslotte kunt u 
zaterdagavond gaan genieten van 
Twenty Sicks. een energiek covertrio 
gewapend met contrabas, akoesti-
sche gitaar en drums. Alombeken-
de nummers uit de hitlijsten van de 
afgelopen vijftig jaar worden in een 
rock and roll- of rockabilly-jasje ge-
stoken en krijgen zo een heel ander 
karakter. Maar Twenty Sicks is meer 
dan alleen rock and roll. De man-
nen schuwen niet om er zo nu en 
dan een fijne ballad tussendoor te 
gooien of een surfsound. Hierdoor 
blijft hun reportoire zeer verrassend 
en afwisselend. Kortom, voldoende 
om komende zaterdagavond naar 
Uithoorn te gaan er te gaan genie-
ten van deze heerlijke muziek. 

Voor meer info zie advertentie elders 
in dit blad.





Regio - De tweedeklasleerlingen 
van het VLC volgden vorige week 
een bètadag, bestaande uit tien on-
derwerpen gericht op de abstracte 
vakken wiskunde, natuurkunde en 
scheikunde.

Via de elektronische leeromgeving 

konden de tweetallen van tevoren 
inschrijven op onderwerpen als het 
stabiliteitsvliegtuig, de game-ma-
ker, het ingenieursbureau, naar de 
overkant, de onderwerpen zetmeel 
en suiker, bubbels, elektronica, ge-
heimschrift en wat te denken van 
superslurpers en tandpasta. Kort-
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Systeemfout bij GroenWest 
dupeert woninginschrijvers
vervolg van de voorpagina

De mevrouw die ik aan de lijn had 
verklaarde dat er deze dinsdag tien-
tallen telefoontjes van mensen wa-
ren geweest met hetzelfde pro-
bleem als ik. Er zijn dus tientallen 
mensen gedupeerd doordat zij zich 
niet konden inschrijven. Het is vol-
gens mij een kwestie van onbehoor-
lijk bestuur en willekeur om open-
baar gepubliceerde randvoorwaar-
den zoals een inschrijvingstermijn 
te wijzigen zonder enige berichtge-
ving in kranten of op de sites van 
GroenWest en WoningNet”, aldus de 
bewoner.

Nieuw selectiesysteem
In de regio Utrecht worden (sociale) 
huurwoningen verdeeld via het aan-
bodsysteem van WoningNet. Op-
drachtgevers van WoningNet zijn 
de corporaties in de regio, zoals 
GroenWest er een is. Woningzoe-
kenden die hebben gereageerd op 
een huurwoning worden door een 
computersysteem van WoningNet 
in een volgorde gezet. Die volgorde 
wordt bepaald op basis van eventu-

ele voorwaarden die bij de woning 
staan vermeld en op de inschrijf-
duur van de woningzoekenden. Pri-
ma, maar wat ging er dan mis op 8 
januari? GroenWest meldt ons het 
volgende: ‘Op deze datum startte bij 
WoningNet het dagelijks aanbieden 
van woningen op hun website. Voor-
heen gebeurde dat tweewekelijks. 
Helaas heeft er bij de aanpassing 
van en de overgang naar een nieuw 
selectiesysteem een onopgemerkte 
(eenmalige?) systeemfout plaatsge-
vonden. De selectie van kandidaten 
sloot die dag toen ineens om 08.00 
uur in plaats van 16.00 uur, zoals die 
inderdaad aangekondigd was op de 
website van WoningNet en in de ad-
vertentie van GroenWest. Omdat 
de door het systeem geselecteerde 
kandidaten via de computer al di-
rect een automatisch gegenereerde 
aanbiedingsmail en vervolgens een 
aanbiedingsbrief hebben ontvan-
gen, kan de aanbiedingsprocedure 
op juridische gronden niet worden 
overgedaan.’
“Wij betreuren deze gang van za-
ken in hoge mate en bieden de ge-
dupeerden, mede namens Woning-

Net, onze excuses aan. Indien er on-
der de nu aangeschreven mensen 
kandidaten zijn die afvallen, bijvoor-
beeld omdat zij niet aan de criteria 
voldoen of bij nader inzien geen be-
langstelling meer hebben voor de 
woning, dan zullen de betreffende 
woningen opnieuw via WoningNet 
worden aangeboden.
Dit zal in een advertentie en op 
de website van GroenWest be-
kend worden gemaakt. Meer kun-
nen wij helaas niet doen”, zo laat 
een woordvoerder weten. Wat niet 
wegneemt dat bij veel mensen die 
zich hebben willen inschrijven toch 
een stukje onvrede blijft bestaan. Zij 
voelen zich kansloos gemaakt door 
een storing in het systeem waar zij 
part noch deel aan hebben.

Daar komt bij dat er jammer genoeg 
maar 39 sociale huurappartemen-
ten zijn te vergeven. Altijd nog veel 
te weinig in verhouding tot de vraag.
Zolang dat aan de orde is en ge-
bruik gemaakt wordt van een digi-
taal inschrijfsysteem dat zo maar op 
hol kan slaan, blijft het een loterij-
kwestie.
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REACTIE VAN EEN LEZER

De redactie van de Nieuwe Meerbode rekent het tot haar taak om de lezers van haar 
krant zo objectief mogelijk te informeren. Wij nemen zelf geen standpunt in. Wij vinden 
dat alle mededelingen, nieuwsfeiten en overige onderwerpen die zich in het openbaar 
afspelen en zeker die zaken die 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 afzen-
der 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.

Project Achter de Heul
Kleine aanpassing betere optie

Stichting Ontwikkeling Achter de Heul heeft een 
eerste bijeenkomst gehouden om het plan de Heul 
nieuw leven in te blazen. De Stichting stelt dat er 
een groot en ernstig knelpunt is bij de Heul voor 
boten en denkt dat hierdoor het aantal passanten 
zal toenemen. En wil eveneens Vinkeveen hier aan-
trekkelijker maken. Het plan van de stichting is een 
kopie van het plan uit 2010 met enkele toevoegin-
gen zoals het veenmuseum. In 2010 is dit plan door 
de raad afgewezen. Nu ontstaat al snel het gevoel 
dat omwonenden geen veranderingen toestaan. 
(Zoals helaas al in de streekblad De Groene Ve-
nen aangegeven werd) Als omwonende ben ik voor 
zinvolle en goed doordachte plannen. Het is echter 
de vraag of dat bij het (‘oude’) plan van de stich-
ting wel het geval is. Als omwonende zien wij dat 
het slechts enkele dagen per jaar, bij mooi weer, 
druk kan zijn. Dit echter alleen rond etenstijd van 
de brugwachter. De brug wordt dan niet bediend. 
De rest van het jaar heerst er een serene rust. Er is 
dus geen ernstig knelpunt en dat wordt door ve-
le passanten ook niet als zodanig ervaren, al wil de 
stichting dat wel doen geloven. 
Het plan zoals de stichting het wil laten uitvoeren 
roept net als in 2010 vele vragen op zoals onder 
andere:
- Is het voorgestelde plan wel een oplossing voor 

het veronderstelde knelpunt?
- Komen er wel meer passanten? (is niet onder-

zocht!)
- De kosten zijn aanzienlijk en was destijds de fi -

nanciële uiterst mager en dubieus. Ook nu is er 
nog geen geld.

- Het ruilen van de gronden tegen 5 bouwver-
gunningen roept ook vele vragen op. De waar-
de van de gronden staan niet in verhouding tot 
de waarde van de 5 bouwvergunningen die in 
ruil gegeven worden. (Er zou in 2010 zelfs een 

bouwvergunning afgegeven worden op een 
perceel dat geen eigendom is van de betrokken 
grondeigenaren!)

- Het Veenmuseum wordt er in betrokken maar 
blijkt naar zeggen van de Stichting zelf andere 
plannen te hebben.

Alternatieve oplossing
Een eenvoudige alternatieve oplossing is er voor 
te zorgen dat de tweede brug van afstand te be-
dienen is zodat schepen direct zonder oponthoud 
de Heul kunnen passeren. Een stoplichtsysteem 
moet aangeven welke kant eerst mag varen. Daar-
naast zal tijdens mooi weer, ook tijdens de pauzes 
van de brugwachter, de brug bediend moeten wor-
den. Door tevens het kermisterrein gedeeltelijk af 
te graven ontstaat er ruimte voor een passanten-
haven. Passanten hebben dan alle gelegenheid te 
genieten van De Ijsbeer, Cafe ‘t Kruytvat en hope-
lijk ooit het pannenkoekenhuis. Het plan zoals het 
er nu ligt, zal alleen voor de grondeigenaren gro-
te voordelen bieden. Maar blijft het veronderstel-
de knelpunt bestaan en kost het de gemeenschap 
zeer veel geld, dat op dit moment zeker niet voor-
handen is. Het is jammer dat de Stichting zijn huis-
werk niet heeft gedaan en alle opmerkingen en 
vragen t/m 2010 niet heeft verwerkt in het plan . Ik 
hoop dat de stichting Ontwikkeling Achter de Heul 
en eventueel de gemeente De Ronde Venen de al-
ternatieve optie serieus gaat overwegen. Als om-
wonende ben ik voor de alternatieve kleinschali-
ge aanpassing van de Heul. Een aanpassing waar-
mee het aanzien van Vinkeveen zal verbeteren en 
het ‘veronderstelde’ knelpunt wordt opgelost tegen 
acceptabele kosten.

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

WWW.MEERbodE.nl

sinds 1888

Vuurwerk
Ik wil graag reageren op het stukje van Linda Wou-
terson in de Nieuwe Meerbode van 16 januari.
 Denk eens na...  Ja, in Wilnis wordt er nagedacht....
 Mijn dochter heeft een puppy van net 4 maan-
den en die wilden wij leren dat vuurwerk niet eng 
is. Dus wij met de Rottweiler (van mij, bijna 10 jr 
en niet bang dus goede voorbeeld) en Amerikaan-
se Staffordpup naar buiten toen ze lekker aan het 
knallen waren, vóór Oud en Nieuw trouwens, om 
dat te doen. Liepen we gezellig in het donker over 
de dijk, zaten er jongens aan de andere kant vuur-

werk af te steken. Toen ze ons met de honden (die 
beide een fi etslampje om hebben) aan zagen ko-
men, stopten ze met vuurwerk gooien en riepen: 
loop maar door hoor, wij wachten wel tot jullie 
voorbij zijn. Kijk, zo kan het dus ook. Ik weet dat dit 
niet met katten gaat,maar niet iedereen over één 
kam scheren. En hierbij ook mijn complimenten 
voor de jongens, fantastisch die jeugd hier.
 

Astrid Boelens
Wilnis

Cursus solliciteren
in de bieb van

Mijdrecht
Regio - Heeft u momenteel 
geen werk of staat uw baan 
op de tocht? Doe dan mee 
aan de sollicitatiewerkweek 
en leer in 5 dagen solliciteren. 
Op initiatief van de Bibliotheek 
Mijdrecht wordt er in de 1e 
week van februari 2013 een ei-
gentijdse sollicitatiecursus ge-
organiseerd. Start 4 februari. 

De sollicitatiecursus is speciaal 
voor werkzoekenden, herintre-
ders, afgestudeerden én men-
sen die op zoek zijn naar een 
nieuwe uitdaging.
Een week lang doelgericht 
werken aan uw sollicitatie-
vaardigheden. Onderwerpen 
als het maken van een profi el-
schets, schrijven van een mo-
dern CV en originele sollicita-
tiebrief, persoonlijke presenta-
tie, voeren van een overtuigend 
sollicitatiegesprek en nieuwe 
manieren om werk te vinden 
o.a. via Social Media worden 
behandeld.

Alles staat daarnaast nog eens 
voluit beschreven in een han-
dig dik werkboek met adviezen, 
oefeningen en tips & trics. De 
cursus is praktisch en interac-
tief en wordt in groepsverband 
gegeven.

Hierdoor kunt u nog meer uit 
de cursus halen; iedere deel-
nemer kan feedback ontvan-
gen en geven, ervaringen en 
kennis delen en zelfs gebruik 

maken van een professionele 
imago consulent en een trai-
ningsacteur.

Sollicitatietrainer is Rose-Marie 
Lucas, NOLOC erkend loop-
baanadviseur van Rooskleu-
rig Coaching. Voor een aan-
tal cursisten bestaat de moge-
lijkheid om zichzelf, na afl oop 
van de cursus, te profi leren in 
een regionale krant. De kans 
op een baan zou hiermee zo 
maar kunnen lukken, wie weet! 
Schrijf u snel in, want vol = vol! 

De cursus solliciteren is van 
maandag 4 februari t/m vrij-
dag 8 februari 2013 van 09.00 
tot 11.30 uur in de Bibliotheek 
Mijdrecht aan de Dr. J. van der 
Haarlaan 8 in Mijdrecht. U kunt 
zich inschrijven door te bel-
len naar 06-53.13.50.15 of een 
e-mail te sturen naar info@
rooskleurigcoaching.nl. Kent u 
mensen die op zoek zijn naar 
een baan? Tip ze dan over de-
ze cursus solliciteren. Vrienden, 
familie, (oud) collegae, mensen 
van verenigingen, clubs, vrijwil-
ligerswerk, school, uit de straat 
of contacten via LinkedIn, Fa-
cebook en Twitter.

Informatie vindt u o.a. op de 
website van de Bibliotheek 
Mijdrecht www.bibliotheekavv.
nl onder agendapunt ‘ cursus 
solliciteren in de bibliotheek 
mijdrecht’ of zie de advertentie 
elders in deze krant.Komt u ook even kijken? 

Open Huis 
Wij openen onze nieuwe school aan 
de Pijlstaartlaan 1 in Vinkeveen. 

25 januari vanaf 
18.30u tot 20.00u 

Bètadag op VeenLanden College

Spijt van een winkeldiefstal
De Ronde Venen - Een man had 
zoveel spijt van een winkeldiefstal, 
dat hij zich op het politiebureau in 
Mijdrecht meldde. Hij vertelde daar 
dat hij bij een winkel aan de Passage 
in Mijdrecht twee sixpacks bier had 
gestolen. Hij had daar echter zo veel 
spijt van, dat hij zich nu op het poli-
tiebureau kwam melden. Een agent 
gaf de spijtoptant dan ook het ad-
vies naar de winkel te gaan en daar 

zijn spijt te betuigen. De agent nam 
later die middag contact op met de 
bedrijfsleider van de winkel. Hij ver-
klaarde dat de man inderdaad naar 
hem toe was gekomen.

Hij had zijn welgemeende excuses 
aangeboden en het bier alsnog be-
taald. De bedrijfsleider had de excu-
ses geaccepteerd en besloot geen 
aangifte tegen de man te doen.

om: keuze te over voor de aanstaan-
de studenten. Studenten van de TU 
Delft, gastdocenten en docenten 
van het VLC (Roeleveld, v.d. Ruiten-
beek, Cabenda, Ottevanger, Veith en 
Moolhuisen) verzorgden de work-
shops waar de leerlingen hard en 
enthousiast aan werkten. 
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Veertienjarige Noah Boogaard plaatst zich voor 
het NK supersprint en NK kortebaan
De Ronde Venen - De Wilnisser 
Noah Boogaard heeft zich recht-
streeks geplaatst voor het NK su-
persprint door in Hoorn als vijfde 
te eindigen in de selectiewedstrijd 
Regio Zuid-West van de KNSB. Bij 
de supersprint, die wordt verreden 
over 2x 100m en 2x 300m werd No-

ah in 11.01 en 11.02 2x derde op de 
100m en met 26.36 en 26.42 vijfde 
en achtste op de 300 m.
Dit was voldoende om bij de eerste 
7 te rijden van de 16 uitgenodigde 
C-junioren.
Voor de NK kortebaan (160m), die 
op 21 januari is verreden in Bantega 

Veenshuttle Mix 1 
kampioen

Mijdrecht - Afgelopen zater-
dag is het mixteam van bad-
mintonvereniging de Veenshut-
tle uit Mijdrecht kampioen ge-
worden! Uit tegen Weesp wisten 
ze al dat ze het kampioenschap 
konden binnenhalen, afhanke-
lijk van het aantal punten dat be-
haald zou worden tegen Weesp. 
Als eerste werden de dubbels 
gespeeld. Ruud Doodkorte & Rob 
Blokhuis gingen in het begin ge-
lijk op tot ongeveer 10-10, maar 
daarna waren de heren blijkbaar 
gewend aan de andere shuttle en 
werd het toch nog een makkelij-
ke partij (14-21/7-21). 
Vervolgens waren Iranda Kat & 
Mèlanie Vrind aan de beurt. De 
tegenstanders hadden in de 1e 
set goed in de gaten waar de 
zwakkere plek was. Maar Iran-
da & Mèlanie pasten in de 2e set 
hun taktiek aan en dat sloeg aan 
(22-20/6-21/9-21). 

Enkel
En dan de enkelpartijen. Frans 
Ebbinge had niet veel moeite 
met zijn partij (4-21 / 9-21). Bij 
Ruud ging het ook gemakkelijk al 
kwam de tegenstander in de 1e 
set toch nog dichtbij (17-21/10-
21).
Iranda heeft helaas haar enkel-
partij verloren. Dit hadden ze al 
een beetje ingecalculeerd omdat 
ze tegen een sterke tegenstand-
ster moest. Bertien Tweehuijsen 
stond zeer geconcentreerd te 
spelen en won haar enkelpartij 
vrij gemakkelijk (7-21/6-21). 
Na deze enkelpartijen moesten 
ze nog 1 punt behalen voor het 
kampioenschap met nog 2 mix-
partijen te gaan. Mèlanie & Rob 
gingen als eerste aan de slag 
(13-21/10-21). Maar ook Bertien 
& Frans wonnen zeer overtuigend 
(7-21/8-21) en dus zijn ze nu al 
kampioen!

Mooie resultaten voor 
Nooit Gedachters

Wilnis - De eerste schaatsma-
rathonwedstrijden in het nieu-
we jaar 2013 zijn weer verreden 
op de Jaap Edenbaan in Amster-
dam. Voor de senioren was het de 
vijfde wedstrijd van de competi-
tie. De Dames 2 waren als eer-
ste aan de beurt waarin Lisan-
ne Immerzeel een degelijke der-
tiende plek opeiste in de massa-
sprint. Manja Bunschoten reed 
haar eerste wedstrijd dit seizoen 
die zij op een keurige zestiende 
plek afsloot. Lisanne staat in het 
tussenklassement achtste. 

Daarna kwamen de C2 rijders op 
de ijsbaan met als beste Nooitge-
dachter Melissa van Pierre tussen 
al die kerels, zowaar erg knap. 
Melissa werd knap negende in 
de sprint van het peloton. Koen 
de Best pakte een elfde plaats 
en Lucienne Wolvers een der-
tiende plaats. In het tussenklas-
sement staat Koen zesde, Melis-
sa vijftiende . 
Een hele mooie en zwaar bevoch-
ten overwinning was er voor Niels 
Immerzeel bij de C1 wedstrijd. 
Niels was de hele wedstrijd in de 
aanval geweest en kwam alleen 
over de finish. In het tussenklas-

sement staat Niels zevende. De 
zesde wedstrijd voor de Masters 
bracht ook mooie resultaten. In 
de M4 wedstrijd reed Robert da 
Costa naar een hele mooie twee-
de plaats en pakte daarmee weer 
de leiding in het tussenklasse-
ment. Voorzitter van de ijsclub, 
Coos Brouwer, werd in de sprint 
zesde en staat derde in het tus-
senklassement. Ton Bunschoten 
werd veertiende en Ronald Ha-
zenkamp vijftiende. 
Hierna was het de beurt aan de 
M3 rijders met een hele mooie 
wedstrijd waarin vier rijders een 
ronde voorsprong kregen. Bij die 
kopgroep zat René Immerzeel 
die de sprint voor de overwin-
ning won. Door deze mooie over-
winning staat René tweede in het 
tussenklassement. Peter v.d. Me-
ijden uit Vinkeveen reed naar een 
goede drieëntwintigste plaats en 
John Meijwaard reed ook nog 
drie puntjes. Als laatste catego-
rie was de M2 rijders. Jan van 
der Zon uit Wilnis staat hoog in 
het klassement maar was afwezig 
door ziekte. Jos Aarsman pakte 
nog net één puntje. Jan staat nog 
steeds hoog in het tussenklasse-
ment als zevende.

Eerste officiële wedstrijden voor turnsters 
van GVM’79

Mijdrecht - Na eerst een half jaar alleen trainen, vonden dan ein-
delijk op zaterdag 19 januari de 1e voorgeschreven oefenstofwed-
strijden in het Rayon De Vechtstreek plaats. 14 turnsters van GVM 
’79 hebben hieraan deelgenomen. Naast nieuwe trainsters zijn er 
ook veel nieuwe gezichten in de GVM selectie en is er dit jaar van-
uit de bond gekozen voor nieuwe voorgeschreven oefenstof. Dus 
voor alle meisjes wat nieuws. En vooral voor de nieuwe kinderen erg 
spannend! De oefeningen worden uitgevoerd op de vaste onderde-
len Sprong, Brug, Balk en Vloer. Al heel vroeg kwam men de eerste 
Mijdrechtse turnster tegen, in de persoon van Lincy Bunschoten (Pu-
pil 2 Niv. 10  divisie 6). Zij heeft vooral op Sprong en Brug goed ge-
scoord, is uiteindelijk 25e geworden in een groot deelnemersveld.
Daarna even pauze voor trainsters Wendy en Marjolein waarna om 
11.00 uur vier GVM turnsters, Daisy Wijtmans, Danique Pappot, 
Grace Makungu en Isabelle Koedam hun kunsten lieten zien bij de 
Instap, D2, divisie 6. Hier was een nog groter deelnemersveld. 
Daisy heeft een heel mooie sprong laten zien, is overall 26e gewor-
den. Danique heeft op zowel sprong, balk en vloer heel goed ge-
scoord en is 7e geworden.
Voor nieuwelingen Grace en Isabella was het allemaal best nog wel 
spannend, maar zij hebben een mooie dag gehad, zij eindigden res-
pectievelijk op een 33e en 39e plek, waarbij Grace heel gelijkma-
tig heeft geturnd en Isabella vooral op onderdeel sprong goed was.

Brons
In de vierde ronde turnden op Jeugd 1, niveau 9, divisie 6, Indy Ja-
cobs en Yuli van den Bosch. En beiden niet onverdienstelijk. Indy 
scoorde vooral goed op sprong en vloer en haalde daarmee de 8e 
plek. Yuli scoorde vooral op brug, balk en vloer en zo goed dat zij 
zelfs een de bronzen medaille won! Even na half 3 stond de Pre in-
stap divisie 6 op de vloer, waar ook Lisa Nieuwkoop en Marit Zwemer 
van GVM aan deelnamen. Verder werd er tegelijkertijd ook gestre-
den in Jeugd 2, niveau 9, divisie 6, waar Marijn Cardol aan deelnam.  
Lisa turnde heel sterk op balk en vloer, liet helaas wat puntjes lig-
gen op brug en balk en eindigde op de 21e plek. Marit had een hele 
mooie sprong en eindigde op de 24e plek. Marijn die alleen uitkwam 
op haar niveau is vooral door sprong en vloer op de 12e plek beland. 

Laatste ronde
Dan in de laatste ronde, Instap D1, divisie 4 zagen we de meeste kin-
deren die al langer in de selectie turnden, Jessica Helmer, Lynn van 
den Bosch en Mandy Niekus. Jessica is met een mooie sprong en 
balkoefening 6e geworden. Lynn met vooral een sterke vloeroefening 
9e. En Mandy met een mooie sprong 14e. Op hetzelfde tijdstip zagen 
we ook Celeste Posdijk en Tessa Slooff. Celeste heeft alles heel goed 
uitgevoerd en is daarmee 3e geworden, ook hier dus een bronzen 
plek! Tessa is met een mooie sprong 7e geworden.

Overtuigende zege voor 
talentvolle De Vinken D1
Vinkeveen - Het talentvolle De Vin-
ken D1 laat er in haar poule geen 
gras over groeien. Zonder punt-
verlies trad het aan tegen één van 
de laatst overgebleven concurren-
ten, EKVA D2. Deze ploeg uit Alme-
re maakte het De Vinken in de eer-
ste ontmoeting behoorlijk moeilijk. 
Desondanks trokken de Vinkeve-
ners destijds, na een matige eerste 
helft, met 8-13 aan het langste eind. 

De ploeg van coach Ingrid Hage-
naars was er op gebrand om het 
zichzelf dit keer niet zo moeilijk te 
maken. De openingsfase was veel-
belovend. Ondanks het feit dat de 
startbal, iets waar de ploeg patent 
op heeft, niet lukte stond de ploeg 
binnen een paar minuten op een 
2-0 voorsprong. Halverwege de eer-
ste helft stond het  4-0 De tweede 
aanval met Finn Kroon, Ravi Brock-
hoff, Max de Haan, en Meike Rij-
des deed niet voor het eerste aan-
valsvak onder. Hoewel enkele mooi 
diepteballen werden gemist, kwam 
de ploeg na een mooie wegtrekbal 
van Ravi Brockhoff op 5-0. De eer-
ste helft eindigde in 7-1. 

In de tweede helft was het spel-
beeld desondanks wel iets anders. 
De ploegen waren meer aan elkaar 
gewaagd. Of het nu kwam door het 
beter verdedigen van EKVA of het 
nonchalante spel van de thuisploeg, 
feit was wel dat De Vinken moeilijk 
tot scoren kwam. Na tien minuten 
doorbrak Zoë van Dasler met een 
mooie doorloopbal de ban 8-1. En 
als er één schot door de mand valt, 
dan  volgen er meer. Twee fraaie 
treffers van Femke Vousten zorgden 
voor de 9-1 en 10-1. Maar toen was 
de koek op. Ondanks enkele aardi-
ge kansen van met name Saskia van 
der Vliet (ingevallen voor Meike Rij-
des) wist De Vinken D1 niet meer 
tot scoren te komen. En aangezien 
ook EKVA niet meer gevaarlijk werd, 
bleef het 10-1. 
Zodoende wederom een mooie 
overwinning voor De Vinken D1 dat 
afstevent op een kampioenschap. 
Met nog 4 wedstrijden te gaan staat 
de ploeg 5 punten voor en dus kan 
het eigenlijk niet meer misgaan. 
Voor de ploeg is er natuurlijk nog 
wel de uitdaging om ongeslagen 
kampioen te worden.

(Fr) is hij als eerste geplaatst, het-
geen te danken is aan zijn eerste 
plaats op de Nederlandse ranglijst 
junioren C met een tijd van 10.78 
over de 100m.
Zijn grootvader Bram de Vries, 
eveneens uit Wilnis, heeft zich ook 
voor de NK allround geplaatst, maar 

dan in de categorie Masters 70+. 
Met tijden van 46.62 (500m), 1.34.23 
(1.000m) en 2.27.33 (1.500m) doet 
hij mee voor de eerste 3 plaatsen tij-
dens het in Deventer te houden NK 
op 9/10 februari. Daarna wachten 
hem nog de WK allround in Inzell en 
de WK sprint in Salt Lake City.

Goed begin van turnseizoen voor Veenland
Wilnis - Zaterdag 19 januari was 
de eerste turnwedstrijd van het sei-
zoen. Het was een thuiswedstrijd 
voor de Veenlandturnsters in de Wil-
lisstee. Als eerste begonnen Marijn 
Zuiker, Daphne Post, Muriël Cop-
pens en op de andere baan Femke 
vd Molen en Madelon Rispens.
Voor Femke en Madelon allemaal 
nieuwe oefeningen maar op een 
foutje hier en daar na ging het uit-
stekend. Op de brug werden ze 4de 
en 5de. Femke bleek in de tussen-
stand op een tweede plek te staan 

maar er kwamen nog heel veel turn-
sters en het bleek dat ze na alle ron-
den 9de was geworden en Madelon 
12de. In een deelnemersveld van 45 
turnsters een prima prestatie.
Ook Marijn, Daphne en Muriël turn-
den een prima wedstrijd. Marijn had 
moeite met de overslag op over de 
kast maar gelukkig lukte die wel. Op 
balk werd Marijn zelfs tweede. Hier 
ook veel deelnemers en in de tus-
senstand kwam Marijn op een ge-
deelde derde plaats. Uiteindelijk 
had Marijn toch nog een medail-

le op de 6de plaats en Muriël werd 
12de, Daphne 15de.
De tweede ronde had Veenland 
even geen turnsters dus tijd voor 
een lekker kopje koffie.

Derde ronde
In de derde ronde turnde alleen Isa 
Groenendaal. Met hele mooie strak-
ke oefeningen turnde zij zich naar 
de tweede plaats op de sprong, 5de 
op brug en balk en 4de op vloer.
Dit resulteerde in een prima twee-
de plaats.

In de vierde ronde wederom maar 
een turnster in de baan voor Veen-
land, namelijk Megan Bakker.
Ook zij turnde een voortreffelijke 
wedstrijd (tweede op brug) en dat 
werd beloond met een verdienstelij-
ke vierde plaats. Net naast het podi-
um maar wel een medaille. 

Laatste ronde
In de laatste ronde turnden de jong-
ste turnsters van Veenland, Demi 
Hettema, Lisa Quist, Irene Turk en 
Julia Schröder hun allereerste se-
lectiewedstrijd. Best spannend en 
dan ook nog oefenstof die helemaal 
nieuw was. Ze moesten op sprong 
beginnen en hier en daar was er 
een schoonheidsfoutje. Op brug 
ging het uitstekend. Op balk was de 
oefening best moeilijk en er werden 
dan ook wel wat foutjes gemaakt 
maar Demi deed het uitstekend op 
balk, zij werd derde. Op vloer zag 
men weer prima oefeningen. Irene 
werd zelfs  2de op vloer.
Bij de prijsuitreiking bleek Julia 
4de, Irene 6de en Demi en Lisa 22 
en 23ste. In de andere baan turn-
de Kelly Klinkhamer. Zij begon op 
vloer met een uitstekende oefe-
ning en toen op naar sprong. Voor 
Kelly altijd een moeilijk onderdeel 
maar deze keer een mooie overslag. 
Ook op de andere toestellen turn-
de ze strakke oefeningen en Kelly 
werd dubbel en dwars beloond voor 
haar harde werken op sprong want 
ze werd keurig vijfde en kreeg een 
mooie medaille.

Specialisten koppeldriebanden
De Hoef - Na drie partijen te heb-
ben gewonnen op vrijdag 11 janu-
ari plaatsten Frans van Doorn/Peter 
Maaijenburg en Paul Schuurman/
John Vrielink zich voor de halve fi-
nale. Dit deden ook John van Dam/
Do van Doorn op zaterdag 12 janua-
ri en na een spannende barrage met 
de kampioenen 2012 Alex/Plat ging 
het librekoppel Kees de Bruyn/Hans 
van Eijk er met de winst vandoor. 
Na het buffet van Eijk & Veld werd 
de loting voor de halve finale voort-
gezet. De driebandenspecialis-

ten Van Dam/Van Doorn kwamen 
een paar caramboles tekort tegen 
Schuurmam/Vrielink.
De andere wedstrijd had De Bruyn/
Van Eijk tegen Van Doorn/Maaijen-
burg zich ook geplaatst voor de fi-
nale.
John/Do wist de derde plaats te be-
halen via broer Frans/Peter die 4e 
werden. Tweede werd Kees/Hans 
die verloren van het Koningskoppel 
Paul Schuurman & John Vrielink die 
de 14 caramboles 18 beurten be-
haalden, moy.0.777.





Regio - Nadat op 25 november 
de clubkampioenschappen van 
Zwem- en polovereniging De Am-
stel plaatsgevonden hebben in het 
Veenweidebad in Mijdrecht, kwam 
het er eindelijk afgelopen weekend 
toch nog van: de bekendmaking van 
de resultaten en natuurlijk van de 
clubkampioen 2012. Het aantal of-
ficiële deelnemers lag dit jaar op 40. 
Deelnemers onder de 11 jaar zwom-
men de 50 meter schoolslag, 50 me-
ter rugslag, 50 meter vrije slag en 75 
meter wisselslag. De ouderen had-
den het iets moeilijker met 50 meter 
school, 50 meter rug, 100 meter vrij 
en 100 meter wissel. 

De allerjongste: Iris Pappot won in 
haar categorie op alle vier de af-
standen goud. In de andere catego-
rieën eindigden als eersten: Owen 
Mitchels (jongens onder de 8), An-
ne-Laura Has (meisjes onder de 
11), Randy Sijmons (jongens onder 
de 11), Iris van der Moolen (meisjes 
onder de 13), Martijn Ottenhof (jon-
gens onder de 13), Loïs van Duijke-
ren (meisjes onder 15), Rico Mos-
sinkoff (jongens onder de 15), Niké 
van Duijkeren (meisjes onder de 17) 
en Nick Sijmons (jongens onder de 
17). Bij de dames werd Colette La-
mers op alle vier de afstanden eer-
ste, terwijl bij de heren de medail-
les verdeeld werden onder Bart van 
der Zwaan, Stephane Urban, Nick 
Drenth, Robert van Duijkeren en El-
rik Maat.

De 25 meter Sprint werd gewonnen 
door Max de Jong, de 400 meter 
vrije slag door Nick Sijmons, de Sur-
prise Estafette door ‘Nick en Bart’ 
en de Familie Estafette door de fa-
milie Van Duijkeren.
De schaal voor het verbeteren van 
de meeste seconden aan ClubRe-
cords ging dit jaar naar Nick Sij-
mons.
Last but not least de ranglijst van 
de clubkampioenen: Op de der-

de plaats een nieuwkomer; Iris van 
der Moolen met 240,35 punten, als 
tweede: Mark Visser met 238,51 en 
als Clubkampioen 2012: Nick Sij-
mons met 234, 93 punten.
Voor Nick was het de derde achter-
eenvolgende keer dat hij clubkam-
pioen werd en dus mag hij voor de 
wisselbeker een vast plaatje in z’n 
kamer gaan zoeken.
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Zero Heroes en Papagallo plaatsen zich voor 
de finale-avond van het Quakeltoernooi
De Kwakel - Zeven damesteams 
gaan vanavond de strijd aan tij-
dens de tweede damesavond van 
het Quakeltoernooi. Tevens waren er 
teams uit Uithoorn, Nieuwveen, Wil-
nis en De Kwakel. OLV, dames die 
vroeger schitterden bij Legmeervo-
gels, moest de eerste wedstrijd aan-
treden tegen Solidoe. Tijdens een 
leuke wedstrijd wist OLV met 1-0 te 
winnen. De Futsalmutsen moesten 
daarna aantreden tegen de Nieuw-
veense Voetjes. Deze wedstrijd ging 
gelijk op en eindigde doelpuntloos 
in 0-0. Zero Heroes speelde daar-
na tegen oud-winnaar Papagallo. 
De Zero Heroes kwam met fris voet-
bal op een 1-0 voorsprong. Dit doel-

punt viel uit een flitsend afstands-
schot. Het was een lust voor het oog. 
FC Knudde probeerde vervolgens 
zijn eerste wedstrijd te winnen te-
gen Solidoe. Anders dan de naam 
FC Knudde deed vermoeden speel-
den zij fris voetbal. Zij kwamen dan 
ook met 1-0 voor. Dit konden zij ech-
ter niet volhouden. De wedstrijd ein-
digde in 1-3 voor de Solidoe. Na drie 
wedstrijden stond Zero Heroes op 
de eerste plaats met negen punten. 
Met zes punten strijden Solidoe en 
Papagallo ook nog voor een van de 
twee plekken in de finale. De overige 
teams hadden maximaal vier punten. 
Er viel geen vervelend woord deze 
avond. De scheidsrechters Ton Me-

ijer en Ton Flobbe hadden het goed 
onder controle. Solidoe speelde 0-0 
tegen de Nieuwveense voetjes. Dit 
terwijl Papagallo wel haar laatste 
wedstrijden won. Papagallo eindigde 
dan ook op de tweede plaats. Zero 
Heroes speelde de laatste wedstrijd 
gelijk tegen Solidoe. De Zero Heroes 
hadden echter al genoeg punten be-
haald waardoor ze met 16 punten uit 
6 wedstrijden de finale bereikte. Als 
Zero Heroes hetzelfde voetbal laat 
zien in de finale avond, belooft dit 
veel goeds.
Eindstand avond:
Zero Heroes  16 punten
Papagallo 15 punten
Solidoe 8 punten

Ook deze avond is er geld ingeza-
meld voor de Stichting ALS. Team 
Frank gaat met zes fietsers tot drie-
maal toe de Mount Ventoux beklim-
men op de fiets. De opbrengst van 
deze fietstocht gaat volledig naar 
de stichting ALS. Komende zater-
dag wordt de vierde herenavond van 
het Quakeltoernooi gespeeld. De ti-
telverdediger, De Mantel Makelaars 
(FC Bosnië), zal dan strijden voor 
een plek in de finale. Zet 9 februa-
ri ook vast in uw agenda. Dan wordt 
de finaleavond gespeeld. Na van-
avond kunnen wij zeggen dat er zich 
ook twee sterke damesteams heb-
ben geplaatst. Het belooft dan ook 
een leuke avond te worden.

Clubkampioenschappen bij De Amstel

Aan alle deelnemers: van harte ge-
feliciteerd en bedankt voor jullie 
sportieve en gezellige deelname 
aan dit jaarlijkse evenement.
Voor meer informatie over water-
polo, diploma-, master-, conditie- 
en wedstrijdzwemmen en voor het 
bekijken van alle foto’s en uitsla-
gen kun je terecht op de website:  
www.zpv-de-amstel.nl.

Inschrijving geopend
voor Bosdijkloop

Regio - Op de Kerklaan in Vin-
keveen klinkt zondag 17 februari 
het startschot voor de 35ste PK 
Sport Bosdijkloop. Toer Trimclub 
De Merel organiseert ook deze 
jubileumeditie van het hardloop-
evenement. Iedereen is welkom 
bij deze winterse loop.
Het aantal deelnemers nam de 
afgelopen jaren gestadig toe. 
Het succes is mede te danken 
aan de gezellige ambiance in en 
om sporthal De Boei in Vinke-
veen en aan het mooie parcours 
langs de Vinkeveense Plassen 
en recreatieterrein Bosdijk.

Afstanden
Lopers kunnen kiezen uit een 
halve marathon (deelname van-
af 16 jaar) en een 10-kilometer-
loop, beide door het buitenge-
bied van Vinkeveen, en een 5-ki-
lometerloop door de kern van 
Vinkeveen. Deze afstanden zijn 
zowel geschikt voor wedstrijd-
lopers als voor recreanten. De 
loop voor de jeugd tot en met 12 
jaar is dit jaar voor het eerst 1 ki-
lometer i.p.v. 1,7 kilometer. Start 
en finish zijn vlakbij sporthal De 
Boei aan de Kerklaan 32. In de 
sporthal zijn kleedruimten, dou-
ches en een foyer met horeca-
faciliteiten. Er zijn de EHBO en 
een masseur om de benen voor 
en na de loop te laten masseren. 

Inschrijven
Meedoen is eenvoudig, ga naar 
www.inschrijven.nl. Hierdoor 
hoef je op de dag van de loop 
geen inschrijfformulier in te 
vullen. Bij voorinschrijving be-
draagt het inschrijfgeld voor de 
halve marathon en de 10-ki-
lometerloop 7 euro en voor de 
5-kilometerloop 5 euro. Betaling 
van het inschrijfgeld vindt plaats 

middels het iDEAL betaalsy-
steem, betalen via internetban-
kieren bij uw eigen bank. Deel-
name aan de jeugdloop is gratis! 
Elke deelnemer aan de jeugd-
loop ontvangt een leuke medail-
le. Het inschrijfgeld is inclusief 
het startnummer en het gebruik 
van de huur chip. Voorinschrij-
ven is mogelijk tot en met 14 fe-
bruari. Let op: de voorinschrij-
ving is 1 euro goedkoper dan 
de inschrijving op de dag van de 
loop zelf. Inschrijven in sporthal 
De Boei kan op 17 februari vanaf 
10.30 uur tot uiterlijk een kwar-
tier voor de start. Vanwege het 
35-jarig jubileum ontvangen al-
le deelnemers dit jaar een her-
innering. 

Informatie
De start van de 1 kilometer 
jeugdloop is om 11.30 uur. De 
start van de halve marathon is 
om 12.00 uur, de 10 kilometer 
om 12.05 uur en de 5 kilometer 
om 12.10 uur. 

Er zijn drie waterposten op de 
halve marathon; namelijk na 4½, 
11 en 18 km. Eén op de 10 km, 
na 7 km. Het parcours is vlak 
en over verharde wegen. Ve-
le vrijwilligers zorgen voor een 
veilige route. De kilometer-
punten bij alle afstanden wor-
den met grote kilometerbor-
den aangegeven, per afstand 
een andere kleur en bij elke km 
één bord. Wil je alvast de rou-
te zien? Zie de routekaarten op  
www.ttcdemerel.nl. Hier vind 
je ook nadere info over de PK 
Sport Bosdijkloop. Of bel met 
Peter Meijer (tel. 06-48013782), 
e-mail naar bosdijkloop@gmail.
com of volg de Bosdijkloop op  
Twitter (@Bosdijkloop).

Fortcross De Kwakel onder 
Siberische omstandigheden
De Kwakel - De sneeuw is dan mis-
schien niet goed voor het ijs, voor de 
veldrijders was het een welkome af-
wisseling van de nattigheid en de 
modder van de afgelopen maanden. 
Het fort in De Kwakel was getooid 
in een witte sneeuwdeken en zag er 
sfeervol uit. Op een gevarieerd par-
cours met lastige klimmetjes, draai-
en en keren, maar ook snelle stuk-
ken konden de krachten gemeten 
worden op de door de UWTC geor-
ganiseerde veldrit. Gelukkig waren 
de deelnemers goed ingepakt zodat 
ze de koude oostenwind goed kon-
den weerstaan. De supporters had-
den meer moeite met de kou, zelfs 
de fotocamera’s liepen vast. Bij de 
jongste jeugd (tot en met 11 jaar) 
was het een strijd tussen de cy-
clocrossfietsen en de BMX-fietsen. 
Omdat de cyclocrossers in het voor-
deel zijn op de snelle stukken was 
het een ongelijke strijd. Ian van de 
Berg kwam daardoor met royale 
voorsprong als eerste aan bij de 10-
11 jarigen. Bij de oudere jeugd was 
het een strijd tussen cyclocrossers 
en mountainbikes. Ook hierbij wa-
ren de crossers in het voordeel. Vic-
tor Broex van WTC de Amstel ging 
vanaf de start aan kop en stond de-
ze niet meer af. Lorena Wiebes hield 
de eer van UWTC hoog met een 
tweede plaats gevolgd door Rober-
to Blom. Lars Wiebes en Tom Koud-
staal zaten daar vlak achter. De jon-
ge Menno van Capel reed een goe-
de technische race en liet zijn leef-
tijdsgenoten Sven Nijhuis en Stijn 

Ruijter achter zich. Sven had moei-
te met de steile klimmetjes en Stijn 
maakte een paar glijders waarna hij 
van achteraan weer opnieuw moest 
beginnen. 
Bij de recreanten een klein deelne-
mersveld maar er werd hard gere-
den. Onbedreigd winnaar werd Ru-
ben Pepping, voor Bas Verbree en 
de oudste UWTC deelnemer Wim 
Veenboer.
Ook bij de 40+ was er een eenzame 
kopman, Jan Koper. Hierachter ont-
stond een felle strijd waarbij uitein-
delijk Rinus Cerfontain en Frans van 
Heteren de plaatsen twee en drie 
voor zich opeisten.

Ook bij de 40- een ijzersterke win-
naar, Dylan Groenewegen. Joost 
Spring in t Veld en Bas de Bruin 
drongen nog wel even aan maar 
moesten om plaats 2 en 3 strijden. 
Hoewel Bas lang op de 2e plaats 
reed, wist Joost uiteindelijk toch 
nog voorbij Bas te komen. Dank-
zij de volgende sponsors was er 
een goed gevulde prijzenpot voor 
de winnaars: Abdominis sports, 
Aparts automaterialen Mijdrecht, 
Karel Schrijvers hoveniersbedrijf 
Mijdrecht, vd Schaft tweewielers 
Uithoorn, John Blom metselwerken 
Mijdrecht en trouwe supporter Piet 
van Diemen. Alle uitslagen, veel fo-
to’s en filmbeelden zijn terug te vin-
den op www.uwtc.nl/wielren. Op 26 
januari zal Lorena Wiebes meedoen 
aan het NK veldrijden voor de jeugd 
in Moergestel. 

Kanopolo start seizoen 
met ‘nieuw’ team
De Ronde Venen - Afgelopen za-
terdagavond is KVDRV gestart met 
de voorbereiding op het nieuwe 
kanopoloseizoen. Er werden wed-
strijden gespeeld in het zwembad in 
Alphen aan den Rijn. Drie wedstrij-
den werden gewonnen en eenmaal 
verloren.

Het A-team van de club dat vorig 
jaar prima heeft gepresteerd is op 
een aantal plekken gewijzigd. De 
meest talentvolle spelers zijn ver-
trokken om elders op een hoger ni-
veau te kunnen trainen en spelen. 
KVDRV heeft als kweekvijver ge-
diend om nu een forse stap te kun-
nen maken naar een hoger niveau. 
Mogelijks zelfs de hoofdklasse en/
of een plaats in één van de teams 
van Oranje. Het team heeft de vrije 
plaatsen opgevuld en maakt een 
nieuwe start. De eerste beproe-
ving is redelijk goed geslaagd. Er 
werd gespeeld tegen De Kromme 
Aar uit Alphen aan den Rijn. Deze 
ploeg heeft weer voldoende spelers 
op de baan kunnen brengen voor 
twee teams. In het warme bad werd 

er eenmaal gewonnen en eenmaal 
verloren van het sterkste team van 
Alphen. Op zich een goede presta-
tie. 

Jeugd (keeper) gezocht
Door het doorschuiven van jeugd-
spelers naar het A-team heeft het 
jeugdteam dringend behoefte aan 
aanvulling. Het streven is om mini-
maal 3 à 4 spelers extra te werven. 
Het team bestaat uit spelers in de 
leeftijd 12 t/m 16 jaar. Ook wordt er 
nog gezocht naar een speler die als 
‘keeper’ in het veld kan liggen. Dit is 
een aparte positie waarbij de spe-
ler met zijn peddel de ballen uit het 
doel moet houden. Behendigheid; 
kracht en in balans blijven zijn ele-
menten die je moet kunnen beheer-
sen. Meetal blijft de keeper als ach-
terste man hangen in het veld. Als 
de keeper uit positie is mag een an-
dere speler zijn rol overnemen. Het 
jeugdteam bevindt zich in een op-
bouwfase en als nieuwkomer is er 
niet veel ervaring voor nodig om 
mee te doen. Wel een beetje durf! 
Inlichtingen: Zie www.kvdrv.nl
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Leonie Minnee biljart-
kampioen Libre 1-ster
De Ronde Venen - Op een zeer 
matig bezocht kampioenschap in 
Eetcafé De Schans werd een jon-
ge dame de eerste persoonlijk li-
bre-kampioene van 2013. Na het 
2-daagse toernooi met een neder-
laag te zijn begonnen bleef ze de 
resterende drie wedstrijden onge-
slagen. In de laatste wedstrijd hielp 
Bernard Enthoven een handje mee 
door van Lucia Burger te verliezen. 
Zaterdag werd door alle spelers 2 
partijen gespeeld. Na afloop stond 
Bernard Enthoven met 2 overwin-
ningen op de eerste plaats. De ove-
rige deelnemers hadden elk 2 pun-
ten, met uitzondering van de sym-
pathieke Jelte Huizenga. Dus volop 
spanning voor de zondag. De eer-
ste wedstrijd op de zondag was een 
prooi voor Bernard Enthoven, Lu-
cia Burger en Leonie Minnee. Bij de 
start van de laatste ronde was een 
gelijkspel voor Bernard voldoende. 
Leonie Minnee was door winst in de 
laatste partij op gelijke hoogte ge-
komen met Bernard. Maar Bernard 

trof het niet in de laatste partij tegen 
Lucia. De clubgenoten gaven elkaar 
niets toe. Lucia speelde juist in de-
ze wedstrijd de kortste partij van het 
kampioenschap. Bernard verloor de 
wedstrijd en het kampioenschap. In-
middels drong het tot een spontane 
Leonie Minnee door dat zij wel eens 
de lachende derde kon zijn. Wed-
strijdleidster Aria Dolmans hield de 
spanning er in tot de prijsuitreiking. 
Toen bekend werd dat Leonie de 
nieuwe kampioen was klonk in De 
Schans een prachtige vreugdekreet. 
Aria reikte de bekers, bloemen van 
Tuincentrum Rijdes en een waarde-
bon van Bocxe Biljarts uit. Tot slot 
was er nog een kort woordje van 
Kees de Zwart namens de biljart-
federatie. Hij bedankte iedereen die 
gezorgd had voor een geslaagd en 
sportief toernooi. 

Eindstand:  
Leonie Minnee 6 punten
Bernard Enthoven 6 punten
Lucia Burger 6 punten

Meiden Hertha MF1 winnen 
zaalvoetbaltoernooi
Vinkeveen - De winterstop is 
weer voorbij dus de meiden gin-
gen weer aan de bak in een zaal-
voetbaltoernooi georganiseerd 
door de VSV (Voetbal Samenwer-
king Vechtstreek). Tijdens het toer-
nooi werd ook nog eens 321,30 eu-
ro opgehaald voor de aanschaf en 
het plaatsen van een watertank voor 
de Sunshine Academy in Kakamega 
in Kenia. Hertha waren ingedeeld in 
de middagpoule, er waren 2 poules 
van 4 teams.
De eerste wedstrijd moesten ze te-
gen jongens SV De Vecht. Na een 
spannende wedstrijd wonnen ze die 
met 1-0 door een goal van Noa, een 
uitstekend begin natuurlijk. De 2e 
wedstrijd tegen de jongens FC Ab-
coude, ook die was weer super-
spannend. Ook die wonnen de Hert-
ha meiden, nu met met 2-0, Sienna 
en Daniek scoorden. De derde pou-

lewedstrijd moesten de Vinkeveen-
se meiden tegen de meiden van FC 
Abcoude, kansen over en weer maar 
gescoord werd er niet. Ze speelden 
0-0 en kwamen daardoor in de fina-
le. De finale was tegen de winnaar 
van de andere poule, de jongens 
van FC Maarssen. Wat een span-
nende wedstrijd was dat zeg, kans-
jes over en weer maar gescoord 
werd er niet, dus 5 minuten verlen-
gen en wie scoorde was gelijk de 
winnaar met ‘sudden death’. Ook in 
de verlenging werd er niet gescoord 
dus moesten er penalty’s genomen 
worden. wie gaat het VSV toernooi 
winnen? Mandy scoorde de 1-0, 
Maarssen 1-1, Noa de 2-1, Maars-
sen weer maar keeper Mo pakte de 
bal. Dus de beslissende penalty was 
voor Annebel, koelbloedig schoot ze 
de bal in de de hoek en SV Hertha 
MF1 won het toernooi. 

Mooie minidag voor Atalante

Vinkeveen - Eindelijk moch-
ten op 19 januari de allerjongsten 
van volleybalvereniging Atalante 
weer hun kunsten laten zien. De 
Megamini’s gingen voortvarend 
van start, terwijl de Toppers even 
moesten opwarmen. De eerste set 
werd ruim gewonnen door Mega. 
Maar in de tweede set kwamen 
de toppers terug! En even voor tijd 
was de winst nabij, alleen op mo-
ment van de zoemer exact gelijk!
De Megamini’s gingen door. Ze 
bleven enthousiast spelen en won-
nen heel verrassend van de kop-
loper (Spaarnestad) van de laat-
ste twee minidagen. Ondertussen 
op het andere veld wonnen ook de 
Toppers van VCH met hun solide 

spel. In de laatste partij waren de 
Megamini’s ietwat meer vermoeid 
en konden niet hun niveau halen 
en speelden gelijk maar ze wer-
den 1e in de allerhoogste poule. 
De Toppers hebben het toernooi 
ook mooi afgesloten met een ge-
lijkspel tegen topper Spaarnestad. 
Atalante wist dit keer in de hoog-
ste poule in onze regio de 1e en 2e 
plek te bemachtigen. Een fantasti-
sche prestatie!

Kanjers
Ook om 10.00 uur begon op veld 
4 de Kanjers aan hun wedstrijd. 
Ze moesten als eerste tegen Sma-
shing Velsen. De Kanjers speelden 
een goede wedstrijd. De eerste 

set werd gewonnen en de twee-
de precies in de zoemer gelijk! De 
volgende wedstrijd tegen VHZ uit 
Nieuw Vennep ging nog iets be-
ter. Ditmaal kon Atalante twee set-
winsten op hun naam schrijven. 
Als laatste tegen de sterkste op-
ponent, Spaarnestad. Het was hier 
een spannende strijd. De teams 
ontliepen elkaar niet veel, wat 
ook te zien was in de eindstand 
een 2-2 gelijkspel. Dit resulteer-
de in een mooie tweede plaats met 
slechts 1 punt minder dan de nr 1!
Het laatste team dat ook actief was 
in het ochtendprogramma, waren 
de allerjongsten, de Guppies... 
De Guppies speelden goed, maar 
konden niet voorkomen dat tegen-

stander Oradi  met de winst naar 
huis ging. Daarna tegen een team 
uit de eigen poule, Heemstede. Na 
een fanatieke strijd ging Atalante 
er met de winst vandoor; eerste set 
een gelijkspel en tweede set winst. 
Ook de derde set werd gewonnen. 
Een mooie 2e plek voor de Gup-
pies!

Heroes
Dan het middagprogramma in 
Hoofddorp alwaar we de Long La-
dies en de Heroes terug zien.
De lange dames hadden er zin in 
de eerste wedstrijd. Een niet te 
stuiten service tegen het Oradi 2 
(met maar 3 spelers) zorgde voor 
een overtuigende eerste setwinst. 
In de tweede set liep iets niet goed 
met de tijdinstelling en werden er 
maar 8 minuten gespeeld. Geluk-
kig maakte dit voor de Long Ladies 
niet uit, ze waren duidelijk beter en 
wisten ook in deze set de winst te 
pakken.
In de tweede wedstrijd tegen 
Spaarne was alleen servicedruk 
niet genoeg. Het was een gelijk-
waardige tegenstander en het 
werd een mooie partij. De punten 
werden verdeeld, de wedstrijd ein-
digde ook in een gelijkspel. In de 
laatste wedstrijd zakte, wat je bij 
meerdere Atalante teams ziet, het 
spelniveau in. Deze wedstrijd ging 
ditmaal wel naar Kudelstaart. De 
Long Ladies zijn op een derde plek 
geëindigd. De eerste wedstrijd te-
gen VHZ was nog even flink wen-
nen. De eerste set werd verloren, 
Maar ze hadden er toch wel van 
geleerd en kwamen er de tweede 
set toch helemaal in en wisten de 
wedstrijd helemaal om te buigen. 
Tweede set gewonnen.
De tweede wedstrijd werd meer 
gevraagd van de techniek.Vooral 
het opgooien met een boogje van 
de tweede bal was een grote uit-
daging. Met aanmoediging van de 
kant ging het eigenlijk best goed, 
alleen hadden de tegenstanders 
duidelijk meer ervaring. Beide sets 
gingen naar VCH.
In de laatste wedstrijd was voor 
de Heroes het nieuwe er wel af. 
Het spel begon wat meer te lopen 
gedurende de set, maar net op 
het end was het toch het andere 
team van VCH dat won. De twee-
de set kwam er wat meer struc-
tuur in het spel. Mooi samenspel 
en veel meer ballen keurig met een 
boogje. En dat werd beloond, geen 
winst maar een heel mooi gelijk-
spel; 17-17. Er zit duidelijk een stij-
gende lijn in, in het spel van de 
Heroes.

Veel sneeuwpret op 
manege Maria Hoeve
De Ronde Venen - Afgelopen 
weekend was het genieten op ma-
nege Maria Hoeve in Mijdrecht.
De instructrices en Diana en 
Joost hebben de kinderen laten ge-
nieten op de slee achter de pony’s.
Zichtbaar genoten de pony’s Sem, 
Maike en Merlijn met de oortjes 

naar voren en dansend door de 
sneeuw trokken zij de kinderen op 
de slee. De paarden en de kinderen 
hebben hier heel veel plezier aan 
beleefd.
Na afloop was er warme chocolade 
melk voor de kinderen en glühwein 
voor de ouders.

Tweemaal eerste prijs 
voor Top Judo Henkido
Mijdrecht - Wat doe je op een kou-
de zondagmorgen als je niet gaat 
schaatsen? Dan rijd je richting de 
Duitse grens om deel te nemen aan 
een judotoernooi.
In ‘s-Heerenberg haalde Jelte Dirk-
son uit Mijdrecht een prachtig ze-
ge voor jongens onder de 18 jaar 
in de gewichtsklasse tot 73kg. Jel-

te deed dit door niet minder dan 3 
partijen met een volle ippon te win-
nen. Clubgenoot Mees Wolf wist 
eveneens 3 partijen te winnen, maar 
dan in de gewichtsklasse boven de 
90kg. Hierdoor behaalde Mees ook 
de eerste plaats. Deze overwinnin-
gen maakten de lange terugreis 
door de sneeuw meer dan waard.

Vinken kan geen
potten breken

Vinkeveen - Het is de basisacht 
van De Vinken afgelopen zater-
dag opnieuw niet gelukt om een 
positief resultaat neer te zetten. 
Het bezoekende Fluks uit Noord-
wijk schoot met scherp en was in 
de rebound succesvoller dan de 
thuisploeg. Na een 6-10 tussen-
stand eindigde de afstraffing op 
een 13-23 eindstand.

Opnieuw uitval
De Vinkeveense Abn-Amro-for-
matie trad zaterdag aan met Me-
lanie Kroon, Mariska Meulstee, 
Gerwin Hazeleger en Jelle Mul 
in de aanval. Junior Mul stond 
op de plaats van de geblesseer-
de aanvoerder Peter Kooijman. In 
de Vinkendefensie begonnen Eva 
Hemelaar, Annick Stokhof, Kelvin 
Hoogeboom en Ruud Oussoren. 
Nadat voorzitter Henk Kroon bei-
de teams en het pupillenteam van 
de week de D1 had voorgesteld 
aan het publiek liet Jelle Mul al in 
de eerste aanval met zijn eerste 
schot de 1-0 aantekenen. Fluks 
was niet onder de indruk. Het 
antwoord volgde direct en vervol-
gens vielen nog drie Noordwijk-
se scores. Een benutte strafworp 
door Melanie Kroon en een pui-
ke afstandstreffer van Rudy Ous-
soren gaven even lucht, maar op-
nieuw drie treffers op rij van Fluks 
maakten halverwege de eerste 
helft pijnlijk duidelijk hoe de vlag 
ervoor hing. 
Het blessureleed in het Vinken-
kamp bleek overigens met het 
uitvallen van beide Peters (Koele-

man en Kooijman) nog niet ge-
noeg. Youngster Annick Stok-
hof verstapte zich en kon met 
een enkelblessure de rest van de 
wedstrijd aan de koeling. Emese 
Kroon kwam in haar plaats. Tot 
de rust bleven de verhoudingen 
in het veld onveranderd. Treffers 
van Kelvin Hoogeboom, Mariska 
Meulstee en Rudy Oussoren wer-
den snel geneutraliseerd: 6-10 
ruststand.

Wissels
Na rust kon Noordwijk gemak-
kelijk uitlopen naar 6-14 vooral-
eer Gerwin Hazeleger twee maal 
succesvol was van afstand. Toen 
ook Vinken’s topschutter Kelvin 
Hoogeboom zijn tweede liet aan-
tekenen gloorde er weer even-
tjes hoop. Het was niet voor lang. 
Fluks kon opnieuw vier maal ach-
tereen doel treffen en trainer-
coach Johan Kroon besloot zijn 
reserves nog wat speelminuten 
te geven. Stefan Oussoren ver-
ving Jelle Mul en Roosmarijn 
Mooij kwam in de plaats van Ma-
riska Meulstee. Treffers van Kel-
vin Hoogeboom, Ruud Oussoren 
en Gerwin Hazeleger konden niet 
voorkomen dat Fluks het laatste 
woord had en de wedstrijd in ei-
gen voordeel besliste met een 13-
23 eindscore.
De Vinkeveners houden hierdoor 
de rode lantaarn stevig in han-
den.
Volgende week volgt de uitwed-
strijd in Den Haag tegen de num-
mer 2 Achilles.
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Atlantis 1 herpakt zich
na verlies vorige week

Mijdrecht - Na het verlies van 
vorige week tegen SDO moest het 
door Rabobank gesponsorde At-
lantis 1 korfbalteam deze week 
tegen Vlug en Vaardig 1 de pun-
ten mee naar huis nemen. Atlantis 
1 deed dit ook met een 22-6 over-
winning. Afgelopen week is er 
hard getraind door het team van 
Frits Bruintjes en Marijke Pauw. 
Door een aantal ziekmeldingen 
was het even schuiven in de op-
stelling. In de thuiswedstrijd te-
gen Vlug en Vaardig werd er een 
mooie overwinning geboekt, dat 
gaf het team vertrouwen voor de-
ze uitwedstrijd. Atlantis begon de 
wedstrijd niet optimaal en er ont-
stond een 3-0 achterstand in vijf 

minuten tijd. Eigenlijk vrij snel 
kwam Atlantis weer op gelijke 
hoogte en ging daar overheen. 
Atlantis speelde rustig, kreeg ve-
le kansen en maakte deze ook af. 
Er werd met een 12-4 stand ge-
pauzeerd. In de rust werd er ver-
teld dat Atlantis 1 deze wedstrijd 
rustig moest gaan uitspelen. Ook 
moest ervoor gezorgd worden dat 
de juiste mensen werden uitge-
speeld.
Na rust was Atlantis nog steeds 
de overheersende ploeg en speel-
de als een team. Vijftien minuten 
voor tijd waren er nog drie wis-
sels en na het laatste fluitsignaal 
stond er een 22-6 eindstand op 
het scorebord. 

Atalante H1 verstevigt 
nummer twee positie
Vinkeveen - Op vrijdag 18 janua-
ri was het weer zover. De volleybal-
heren van Atalante H1 (2e) mochten 
thuis spelen tegen Spaarnestad H4. 
Vanaf het begin werd er veel druk 
gezet met de service. Na ongeveer 5 
minuten was Spaarnestad gedwon-
gen om een time-out te nemen op 
10-2 voorsprong van de groen-ge-
len. Maar de service en aanval van 
Atalante bleven onveranderd sco-
ren. Spaarnestad had het vooral 
moeilijk met de middenaanval van 
Bas van der Lubbe en de buiten-
aanval van Sven Pothuizen, die he-
lemaal los ging in de aanval. Op 16-
6 werd Jeroen Drost er ingewisseld 
op de plek van Erik Verbruggen. Na 
nog een time-out van Spaarnestad 
op 20-13 werd de set vakkundig uit-
gemaakt met ruime cijfers: 25-13.
De 2e set werd weer begonnen met 
de basis 6 van de eerste set. De he-
le set heeft Atalante achter de fei-
ten aangelopen. De pass bleef 
slecht en de buitenaanvallers kre-
gen het steeds moeilijker met het 

blok, doordat het midden niet meer 
goed bediend kon worden. Op 22-
23 nam Frans Roos dan ook maar 
zijn 2e time-out en gaf de mannen 
een flinke peptalk. Met opgeheven 
hoofd werd de service nu goed ver-
werkt, heerlijk ingeslagen door Bas 
van der Lubbe: 23-23! Nu geen fou-
ten maken en die set binnenslepen. 
De eerste service was een mazzel-
bal die via de netrand nog net over 
het net rolde, 24-23! De 2e service 
van Iwan Hendriks was keigoed en 
ketste weg van de armen van de 
passer van Spaarnestad en kon on-
mogelijk nog verwerkt worden door 
zijn teamgenoten. 25-23! De set was 
binnen! 
De 3e en de 4e set haalde Atalante 
weer een beetje het niveau van de 
eerste set en is dan ook geen mo-
ment in gevaar geweest tegen het 
toch wel duidelijk zwakkere Spaar-
nestad H4. Bal na bal werd door de 
aanvallers van Atalante lekker inge-
slagen. De laatste 2 sets eindigden 
met 25-19 en 25-16.

Winst voor Atalante dames 2
Vinkeveen - Vrijdag 18 janua-
ri stond de return tegen The Sma-
shers D1 in Laren op het program-
ma. Dit volleybalteam was vorig sei-
zoen gepromoveerd en werd in Vin-
keveen vrij makkelijk overwonnen, 
met name door de sterke service. 
In een half jaar tijd zijn de dames 
flink beter geworden, echter nog 
steeds hekkensluiter van de poule. 
Maar in hun opmars hadden ze on-
langs zelfs 2 sets van zowel de nr 
3 als ook de nr 2 afgesnoept, daar 
waren de kaasdames uit Huizen be-
paald niet blij mee geweest! Ze wa-
ren met z’n zessen van D2, Debbie 
van der Hoorn en Tineke Vellekoop 
waren elders maar gelukkig wil-
de Brenda Kuijlenburg van D4 wel 
meedoen, ze kwamen er achter dat 
ze geboren is op precies dezelfde 
dag als Atalante’s verdeler Jet Fed-
dema: op 4 juni en ook nog hetzelf-
de jaartal, een tweeling! De eerste 
set startte direct verrassend goed 
van de Larense dames. Een aan-
tal prikballen al dan niet met opzet 
rommelde lekker wat punten bij el-
kaar en de geelgroene ploeg kon 
niet echt de vinger op de diesel leg-

gen, zeg maar. Maar er kwamen di-
verse serveerkanonnen aan bod en 
allengs draaiden de nummertjes 
aan de juiste kant om. Brenda vond 
haar plek steeds beter op de mid-
denvoor, vooral blokkerend was ze 
zeer waardevol. Met 16-25 was het 
gedaan. Ook de tweede set liep nog 
niet helemaal gladjes maar het ver-
trouwen groeide. Vooral snel spel en 
een goede service werden door de 
set-coach Jet ingefluisterd en lu-
cratief ter ore genomen: 14-25. In 
set 3 werd Inge Bakker coach en 
kwam Jet er op de diagonaalposi-
tie in. Annemarieke verhuisde naar 
de linksbuiten, Loeps bleef op haar 
plek buiten staan evenals middens 
Joke Ruizendaal en Brenda Kuijlen-
burg en op de verdeling ging verder 
Annemarie Bakker. Heel rap stond 
het Haaxman team op flinke voor-
sprong. De lange middenaanvaller 
werd meerdere malen mooi afge-
blokt door goaltjesdief Brenda. Ook 
de laatste set ging zeer makkelijk 
voort en met 11-25 en 13-25 wer-
den de volle punten gepakt. Vrijdag 
25 januari volgt thuis Keistad D5 (nr 
5) om 21.15 uur.

Biljarters hebben geen 
last van de winterkou
De Ronde Venen - Een van de 
voordelen van de biljartsport is dat 
de weersomstandigheden normali-
ter geen invloed hebben op de wed-
strijden. Toch is er in het reglement 
van de biljartfederatie een artikel 
dat , als er door weersomstandig-
heden niet gespeeld kan worden, 
de wedstrijd mag worden verzet. In 
speelweek 21 zorgde Dorus van der 
Meer voor vuurwerk door de kort-
ste partij in slechts 15 beurten uit te 
maken. Robert Daalhuizen had met 
19 caramboles = 35,84% de procen-
tueel hoogste serie van de week. 

Eerste divisie
De Schans verloor met 2-7 van De 
Merel/Heerenlux 3. Wim Berkelaar 
was in 18 beurten veel te sterk voor 
Henk Doornekamp. John Beets pak-
te de punten voor De Schans door in 
23 beurten Ton Driehuis te verslaan. 
ASM Mijdrecht 3 zag met 4-5 Bob’s 
Bar vertrekken. Richard Schreurs 
liet na een prachtpartij in 16 beur-
ten Roy Leemreize sprakeloos ach-
ter. DIO had met 5-4 veel moeite 
met De Kuiper/van Wijk. Nico Kos-
ter en Martien Heijman namen de 
punten mee naar Wilnis. De mooiste 
partij ging tussen Paul Schuurman 
en Kees de Zwart. Paul won in 21 
beurten, Kees kwam na een slecht 
begin maar 7 caramboles tekort. De 
Vrijheid/Biljartmakers was met 7-2 
veel sterker dan ASM Mijdrecht 4. 

Bert Loogman speelde weer mee en 
dat ondervond zijn kansloze tegen-
stander Willem van der Graaf. In 18 
beurten was Bert uit. De Springbok 
1 won met 5-4 van De Paddestoel 2 
volgens telefonische opgave.

Tweede divisie
Stieva Aalsmeer was met 2-7 de 
mindere van De MerelHeerenlux 2. 
Dorus van der Meer gaf in 15 beur-
ten een goed spelende Derk Bun-
ders geen schijn van kans. Gijs Rij-
neveld en Frank Witzand waren 
een maatje te groot voor de Wilnis-
sers. De Springbok 2 verraste met 
5-4 ASM Mijdrecht 1. Alle partijen 
hadden maar weinig beurten no-
dig. John Loman en Jan van Veen 
scoorden voor De Springbok 2. Ger-
rie Hölzken won zijn beide partijen 
voor ASM Mijdrecht 1. De Padde-
stoel 1 was een maatje te groot voor 
Cens 2. Hans Bak en Alan Knight-
ley zorgden met sterke partijen voor 
het extra punt van hun team. Cens 
1 won regelmatig met 7-2 van De 
Paddestoel 3. Opmerkelijk was de 
zege van Leonie Minnee in slechts 
19 beurten op Vincent Roeleveld. 
De Merel/Heerenlux1 is ontke-
tend. De Krommme Mijdrecht was 
met 9-0 het slachtoffer. John Vrie-
link, Bert Fokker, Kees Griffioen en 
Eric Aarsman haalden de volle winst 
voor kampioenskandidaat De Me-
rel/Heerenlux 1. 

Opnieuw fraaie winst voor De Vinken B
Vinkeveen - De titel van het vorige wedstrijdverslag 
kon blijven staan, het gaat het korfbalteam De Vinken 
B1 goed af in de zaal. Vorige week werd thuis gewonnen 
van Atlantis, deze week werd met 1-13 de grootste over-
winning van het seizoen geboekt tegen Meervogels B3 in 
Zoetermeer. Een goede generale repetitie voor één van de 
belangrijkste wedstrijden van het seizoen: volgende week 
thuis tegen de nummer 3, het Linschotense Luno B1.

Opstelling
In de verdediging van het door ‘De Bron’ gesponsorde 
aspirantenteam begonnen Mike Duikersloot, Melvin Jan-
sen, Tiffany ten Den en Amber Nagtegaal. Het eerste aan-
valsvak bestond uit Jerom Stokhof, Patrick Mur, Mirjam 
Oussoren en Romy Bras. Levi Kroon en Melissa van Vliet 
waren de reserves. De verdediging had de opdracht zo 
lang mogelijk ‘de nul’ te houden aangezien Meervogels 
vooral moeite heeft met zelf scoren. Al met al wilde De 
Vinken eens een hele wedstrijd domineren, in plaats van 
het na rust kalm uit te spelen. Bovendien was er met een 
doelverschil van 15 of meer taart beloofd door coach Jas-
per van Peursem, die helaas zelf niet aanwezig kon zijn. 
Meervogels startte met een enorme strijdlust, aangevoerd 
door fanatieke coaches. De Vinken had daar de eerste vijf 
tot tien minuten toch wel enige last van. 

Dat was onnodig, maar ook van korte duur. Doelpunten 
maken wil de aspiraties van een tegenstander nog wel 
eens de kop in drukken en dat deden de Vinkeveners, 
men kwam in korte tijd op een 0-3 voorsprong. Vervol-
gens scoorde Meervogels nog wel hun enige doelpunt 
van de wedstrijd, maar voor rust liep De Vinken steeds 
verder uit. Met een 1-8 voorsprong werd tevreden de 
kleedkamer bezocht. 

Zelfvertrouwen
Zoals aangekondigd wilde De Vinken nu de tweede helft 
eens goed doorpakken, geen doelpunten meer tegen krij-
gen en zelf door blijven scoren. Dat lukte allemaal, bijna 
alle spelers en speelsters kwamen weer aan scoren toe 
en de Vinkeveners incasseerden zelf geen tegendoelpunt 
meer. Coach Marco Gijsen kon gerust het laatste kwar-
tier afreizen om zelf te spelen in het derde. Invallers Levi 
Kroon en Melissa van Vliet mochten ook nog tien minu-
ten meedoen op de plek van de personen, die het laatst 
gescoord hadden. Mike Duikersloot en Mirjam Ousso-
ren waren de slachtoffers. De wedstrijd eindigde in een 
overtuigende 1-13 winst voor De Vinken. De tegenstand 
was misschien niet groots, maar De Vinken B1 gaat in ie-
der geval met een goed gevoel en zelfvertrouwen rich-
ting huis.

Prachtige eindstand voor 
handbalmeiden HSV’69 
De Hoef - Zaterdag 19 januari stond 
de wedstrijd tegen Volendam op het 
programma in De Vlijt in Zevenho-
ven. De meiden van HSV waren niet 
heel erg gespannen. De vorige keer 
hadden ze dik verloren, dus nu was 
de boodschap vooral om er een leu-
ke wedstrijd van te maken. En ho-
pelijk met een paar doelpuntjes. De 
wedstrijd verliep echter heel anders. 
De meiden van Volendam speelden 
zeker niet hun beste wedstrijd, zo-
dat de meiden van HSV hun kans 
schoon zagen. Al snel stond het 1-0 

voor HSV. In de eerste helft ging het 
echter heel erg gelijk op. De rust-
stand was uiteindelijk 1-2 in het 
voordeel van Volendam. In de twee-
de helft deed HSV er een schepje 
bovenop, de kansen waren er ge-
woon. Door uitstekend keepwerk en 
een hele goede verdediging kwam 
HSV voor te staan. In het laatste 
kwartier roken de meiden echt hun 
kansen en werden er diverse bal-
len ingegooid. Met als resultaat een 
prachtige eindstand in het voordeel 
van HSV: 6-3.

Groots regionaal 
driebandentoernooi
De Ronde Venen - Biljartclub 
D.I.O. en Cafe De Merel uit Vinke-
veen, organiseren wederom het be-
kende driebandentoernooi. De op-
zet van het toernooi is ongewijzigd. 
Dus de nummers 1 en 2 van el-
ke pool (van 4) plaatsen zich direct 
voor de kwartfinale, de eerste twee 
van elke kwartfinalepool plaatsen 
zich voor de halve finale en uitein-
delijk wordt er met 8 finalisten over 
2 dagen gespeeld voor de eind-
overwinning. De bedoeling is om 
de kampioen van vorig jaar, Henk 
Doornekamp, te onttronen, wat echt 
niet mee zal vallen. Dit toernooi zal 
mede gesponsord worden door au-
tobedrijf Fiat Kooyman te Vinke-
veen. Voorronden: zaterdagen 2-23 
februari en 2 maart en de zondagen 
27-januari en 3-10-17-24 februari en 
3 maart. Aanvang14.00 uur. Indien u 

bij de eerste twee van de pool ein-
digt, dan dient u er rekening mee te 
houden, dat de kwartfinales wor-
den gespeeld op zaterdag 16 maart, 
zondag 17 maart, zaterdag 23 maart 
en zondag 24 maart de aanvang is 
om 14.00 uur. De halve finales wor-
den gespeeld op zaterdag 13 april 
en zondag 14 april aanvang 14.00 
uur. En de finale vindt plaats op za-
terdag 20 april en zondag 21 april, 
aanvang 14.00 uur direct gevolgd 
door de prijsuitreiking. De kosten 
van deelname bedragen €10,00 er-
uro per persoon. Daarvoor speelt 
u minimaal 3 partijen in elke ron-
de. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact op met Café De Merel aan 
Arkenpark Mur 43 in Vinkeveen. 
Tel. 0297-263562 of 0297-264159. 
Mailen kan ook: Cafè de Merel  
thcw@xs4all of demerel@zonnet.nl

Puppytraining bij 
Tennisvereniging Wilnis
Wilnis - Vanwege het grote succes 
in voorgaande jaren, gaat Tennisver-
eniging Wilnis ook dit jaar weer van 
start met een training voor kinderen 
die kennis willen maken met Tennis.
Het doel van de puppytraining is het 
aanleggen van een basis voor het 
tennisspel. Met name gaat het om 
het trainen van de balvaardigheid 
door oefeningen als vangen, stuite-
ren, gooien en goed kijken naar de 
bal.
De lessen beginnen op woensdag 
13 februari. De laatste les (woens-

dag 20 maart) wordt feestelijk afge-
sloten met het behalen van het bal-
vaardigheidsdiploma.
Om mee te kunnen doen aan de 
puppytraining, hoeven de kinde-
ren geen lid te zijn van Tennisver-
eniging Wilnis. Voor slechts 25,- eu-
ro kan uw kind deelnemen aan deze 
vijf speciale lessen.

Wilt u meer informatie of uw kind 
opgeven? Dan kunt u contact op-
nemen met Saskia van Loon 0297-
273433/ saskiavanloon@gmail.com
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