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Oproep Reünie 
AH Reurings
Mijdrecht - “Ja mensen het 
gaat er nu echt van komen... 
Een grote reünie op zaterdag 
9 april a.s. voor alle medewer-
kers die vanaf 1983 (of eerder) 
tot 1999 bij Albert Heijn heb-
ben gewerkt, onder het beheer 
van de heren Reurings, waar-
bij Joop Reurings de dagelijk-
se leiding had. 
Maar hoe is het eigenlijk al-
lemaal begonnen? De vader 
van o.a. Joop en Paul Reurings, 
zijn naam was ook Joop, is in 
1936 begonnen met een krui-
denierswinkeltje in Wilnis. De 
zaken gingen zo goed en er 
was vraag naar meer. Dus toen 
heeft hij in 1952 in Mijdrecht 
ook een winkel geopend on-
der de naam Centra. Velen van 
ons herinneren zich nog wel, 
voordat het Albert Heijn werd, 
dat zij bij de Centra hebben 
gewerkt. Dus als jij nog bij de 
Centra hebt gewerkt, dan ben 
jij natuurlijk ook van harte wel-
kom. Helaas is de vader van 
Joop en Paul in 1979 overleden, 
dus hij heeft niet meer kunnen 
meemaken dat op 5 mei 1983 
de Centra een franchise Albert 
Heijn werd en Reurings Dran-
kerie Alberto is gaan heten, wat 
weer later de Gall&Gall werd. In 
1999 hebben Joop en Paul be-
sloten Albert Heijn te verkopen 
aan Albert Heijn zelf. Je kunt je 
misschien wel voorstellen hoe-
veel personeelsleden er geko-
men en gegaan zijn al die ja-
ren. Sommigen van ons heb-
ben er jaren vast gewerkt en 
anderen parttime om bijvoor-
beeld hun studie te bekostigen. 
Maar ook de parttimers bleven 
vaak jaren in vaste dienst. Dit, 
omdat er altijd een hele goede 
sfeer heerste vanwege het uit-
muntende beleid van de heren 
Reurings. De klanten merkten 
dit natuurlijk ook. Want vas-
te klanten waren er genoeg! 
“De gezelligste supermarkt die 
er is,” is een uitspraak die wij 
vaak van hen hebben gehoord. 
Zo zie je maar dat er in de loop 
der jaren heel veel is gebeurd 
en dat de tijd niet heeft stilge-
staan. En waarschijnlijk jij ook 
niet! Ben jij benieuwd hoe het 
nu met Joop, Paul en al jouw 
oud-collega’s gaat waar jij al-
tijd zo’n lol mee had? Zij zijn 
ook benieuwd naar jou! 

Meld je snel aan! 
Details volgen na aanmelding 
op e-mailadres: 
reunie.ah.mijdrecht@gmail.com 

Wij kijken uit naar 
jouw komst!” 

Hartelijke groet van je 
oud-collega’s Martin, Johan, 

Gert Jan, Cees, Peter en 
Charlotte
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Inloopavond spoedwoningen 
Stationslocatie rustig verlopen
Mijdrecht - Geen massale opkomst 
van inwoners, geen schreeuwen-
de protesten en spandoeken noch 
geweld zoals in enkele andere ge-
meenten het geval was. Hier ech-
ter een rustig verloop van de in-
loopavond over het haalbaarheids-
onderzoek om op de Stationsloca-
tie in Mijdrecht spoedwoningen te 
bouwen voor huisvesting van sta-
tushouders. Dat zijn mensen (asiel-
zoekers) met een verblijfsvergun-
ning die in ons land mogen wonen, 
werken en kunnen integreren in de 
samenleving. Maar ook voor eigen 
inwoners die om uiteenlopende re-
denen met spoed huisvesting nodig 
hebben. 

Voor alle zekerheid was er wel ex-
tra politie op de been rond het ge-
meentehuis, zowel in uniform als in 
burger (met honden). Maar zij kon-
den vroeg naar huis, want op het 
Raadhuisplein en omgeving was het 
uitgestorven. Tientallen inwoners uit 
de omgeving van de Stationslocatie, 
maar ook van elders in Mijdrecht 
en een enkeling uit Amstelhoek (...) 
waren al vroegtijdig naar de hal van 
het gemeentehuis getogen om zich 
te laten informeren over de plannen 
van de gemeente om spoedwonin-
gen neer te zetten op de Stationslo-
catie. Dat is het stuk braakliggen-
de grond achter het voormalige sta-
tionsgebouw aan de Rondweg. Het 

verliep allemaal in een gemoedelij-
ke sfeer. Elke bezoeker werd van-
af half acht bij de ingang van het 
gemeentehuis aan het Raadhuis-
plein verwelkomd door burgemees-
ter Maarten Divendal en wethou-
der David Moolenburgh. Men werd 
verwezen naar een van de statafels 
waar medewerkers van de gemeen-
te uitleg gaven, aan wie men vragen 
kon stellen en waar men met ande-
re bezoekers in discussie kon gaan. 
Wie op de hoogte wenste te wor-
den gehouden over het verdere ver-
loop van de plannen kon dat ken-
baar maken.

Lees verder elders in deze krant

De Ronde Venen - De berichtge-
ving in de Nieuwe Meerbode over 
de nieuwe concessie voor het bus-
vervoer in onze gemeente heeft bin-
nen enkele dagen al meer dan 500 
reacties opgeleverd. Er is voor-
al grote zorg over de bereikbaar-
heid van het AMC in de toekomst. 
Streekbusvervoerder Syntus heeft 
nog geen duidelijke lijnennetkaart 
geplaatst op de eigen website. De 
provincie houdt vast aan de opvat-
ting dat het busvervoer in en door 
De Ronde Venen zal verbeteren. De 
beeldvorming bij veel inwoners en 
ook bij het college is echter heel 
anders. Dat bleek duidelijk uit een 

persbericht dat het college van B en 
W halverwege deze maand uitgaf.

Lege handen
Wethouder Aldrik Dijkstra (CU-
SGP) benadrukt in de media keer 
op keer zijn grote teleurstelling over 
de gevolgen van nieuwe concessie, 
die eind dit jaar zal ingaan. Ander-
zijds lijkt hij politiek-bestuurlijk ge-
zien al te berusten in wat de ho-
gere provinciale politiek inmiddels 
heeft bepaald. Is het een teken aan 
de wand dat hij niet alleen naar het 
provinciehuis in Utrecht afreisde om 
een duidelijk ‘ontoelaatbaar’ over te 
brengen? 

Eerder stond hij al met lege handen 
toen het ging over het doortrek-
ken van buslijn 130 naar het cen-
trum van Utrecht en de bereikbaar-
heid van het Antonius Ziekenhuis in 
Leidsche Rijn. Voor de busverbin-
dingen uit De Ronde Venen via Uit-
hoorn naar Amsterdam geldt bin-
nenkort ook een nieuwe concessie. 
Er is geen enkele garantie dat de 
bestaande lijnen ongewijzigd blij-
ven bestaan. 
Wat bereikt de wethouder die open-
baar vervoer in zijn takenpakket 
heeft eigenlijk voor de inwoners?

Vervolg elders in deze krant.

Jan Rouwenhorst en Rein Kroon met de stapels bonnetjes.

Al honderden reacties op wijziging busverbinding

”Hoe moeten we dan 
binnenkort nog naar het AMC?”

Mijdrecht - In de nacht van zater-
dag op zondag heeft een tot nu toe 
nu onbekende onverlaat een var-
kenskop neergelegd in de buurt van 
de Hakyol moskee aan de Grutto. 
Ten eerste hoe kom je op een der-
gelijk ziekmakend idee en ten twee-
de waar haal je zo gauw een var-
kenskop vandaan? Die zal afkom-
stig (kunnen) zijn van een kortge-
leden geslacht varken. Dat zou toch 
bij een boerenbedrijf in de buurt 
kunnen worden nagegaan. De da-
der is wel in beeld geweest van de 
ter plaatse aanwezige camerabe-
waking, maar volgens ingewijden 
uit de Turkse gemeenschap, is het 
de vraag of hij herkend kan worden. 
“Er is te zien dat zijn gezicht hele-
maal bedekt is”, vertolkt een be-
zoeker in de moskee. Dat zou be-
tekenen dat de dader doelbewust 
te werk is gegaan. Maar naar het 
waarom laat zich echt raden. Mis-
schien om ook een duit in het (ver-
keerde) zakje te doen, omdat er de 
komende weken gepraat gaat wor-
den over de mogelijkheid om voor 

statushouders (veelal asielzoekers 
met een verblijfsvergunning) woon-
ruimte te creëren in Mijdrecht? Wat 
een onzin als dat de reden zou zijn. 
Meer nog omdat de Turkse ge-
meenschap in Mijdrecht geheel ge-
integreerd is in de lokale samen-
leving. Bovendien staan zij ver van 
de huidige problematiek af. Omdat 
het moslims zijn? Er is vrijheid van 
godsdienst in dit land en iedereen 
mag dat op zijn eigen manier vrij 
beleven. “Iets dergelijks is hier nog 
nooit gebeurd en het is voor ons 
een raadsel wat de betekenis hier-
van moet zijn. Wij eten geen var-
kensvlees en verder is een varken in 
onze ogen gewoon een dier”, laat de 
bezoeker van de moskee zich ont-
vallen. De politie heeft het voorval 
in onderzoek en wanneer de offi cier 
van Justitie daarvoor toestemming 
geeft zullen de beelden van de be-
wakingscamera’s worden bekeken. 
Al is de kans maar klein, het is te 
hopen dat de dader herkend en op-
gepakt wordt. Dit kan gewoon niet! 
Walgelijk!

Misselijkmakend voorval 
bij moskee aan de Grutto

De Ronde Venen - Nadat vorige 
week bekend was geworden dat de 
nieuwe busregeling niet helemaal 
was zoals een groot deel van de 
Rondeveense raad graag had ge-
zien, kwam er direct een boze reac-
tie van zowel coalitiepartij het CDA 
en oppositiepartij de VVD. Het CDA 
startte direct een handtekeningen-
actie, die door de VVD van harte 
werd ondersteund. Ze waren boos, 
teleurgesteld, enzovoort. Een heel 
ander geluid komt er van een groot 
deel van de coalitie. PvdA-Groen-
Links-LokaalSociaal en Christen-
Unie-SGP delen de teleurstelling 
van het college over de uitkomst 
van de aanbesteding voor het bus-
vervoer in onze gemeente. De frac-
ties begrijpen dat er ook een aantal 
verbeteringen in de nieuwe dienst-
regeling zitten maar zijn wel be-
nieuwd naar de concrete betekenis 
daarvan voor onze gemeente. Vol-
gens de website van Syntus betreft 
dat meer bussen, een betere nacht-
busverbinding en betere aanslui-
tingen. Om die reden hebben bei-
de fracties donderdag 21 januari 
een aantal vragen aan het college 
hierover gesteld. “Snel iets roepen 
is makkelijk, maar voordat we een 
defi nitief oordeel vellen en onze vi-
sie inbrengen bij de statenleden van 
de betrokken fracties, willen we wel 
de feiten goed op een rij hebben”, 
zo stellen de fracties. “Hoewel we 
nog niet alle details van de nieuwe 
dienstregeling kennen, lijkt het er-
op dat de lijnen waar de laatste ja-
ren het meeste over te doen is ge-

weest er niet beter op worden. “Het 
belang van lijn 130 moet bij de pro-
vincie bekend zijn, gezien de mo-
ties in de achterliggende jaren”, al-
dus Wim Stam (fractievoorzitter CU-
SGP). “Helaas zien we niet de ge-
wenste verbetering, doortrekken 
naar Utrecht Centraal Station, maar 
juist een verslechtering doordat de-
ze lijn niet meer langs het industrie-
terrein zal gaan rijden.”

PvdA, GL, Lokaal Sociaal, CU en 
SGP over busverbinding:
’’Snel iets roepen is makkelijk, 
wij willen eerst meer weten!”

Mijdrecht - Het college van ge-
meente De Ronde Venen heeft op 
19 januari 2016 ingestemd met een 
aangepast plan voor het project 
Molenhof. 

Hiermee is een belangrijke stap ge-
zet in de vernieuwing van dit voor-
malige winkelcentrum in het hart 
van Mijdrecht. Eigenaar Hoogvliet 
Beheer is van plan hier een Hoog-

vliet supermarkt te ontwikkelen 
met winkels en 10 appartementen. 
Het college ziet deze ontwikkeling 
als een impuls voor het Mijdrecht-
se dorpscentrum voor winkelen, 
wonen en architectuur. Bovendien 
heeft het plan in verschillende op-
zichten minder belastende effecten 
op de directe omgeving dan het vo-
rige plan, met name voor verkeer 
en de ruimtelijke impact is kleiner. 

Het aangepaste plan voor Molen-
hof is een zogenaamd conceptwij-
zigingsplan. Dit plan wordt bespro-
ken in de commissie Ruimtelijke Za-
ken begin februari en het plan met 
bijbehorend ontwerpvaststellings-
besluit wordt vervolgens ter inza-
ge gelegd. Het ontwerp en meer in-
formatie over dit project vindt u op 
www.derondevenen.nl onder leven 
en werken > projecten > Molenhof. 

Akkoord op plan Molenhof Mijdrecht



onze stichting gaat verder onder de naam ontwikkelingssamen-
werking DRV. ondanks het mindere economische tij blijven we 
doorgaan met ons werk. ‘onze kinderen’ mogen geen kind van 
de rekening worden. grenzeloos investeren in onderwijs is ons 
doel. wij financieren schoolprojecten in ecuador, guatemala, 
kenia, sri Lanka, tanzania en nepal. Daarmee dragen we bij aan 
de armoedebestrijding en aan het halen van de millenniumdoe-
len. Meer over ons op www.sosderondevenen.nl.

Bankrekening NL23ABNA0459118994
t.n.v. Stichting OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen

Postbus 54, 3645 ZK Vinkeveen, email: sosderondevenen@gmail.com
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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 De Ronde Venen
Hoofdweg 6a Mijdrecht
Apotheek Mijdrecht
Hofland 48 Mijdrecht
Open: ma. t/m vr. 8.30-12.30 u. 
en 13.30-17.30 u. In de avond en 
nacht, in het weekend en tijdens 
feestdagen kunt u terecht bij: 
8.00-22.00 u.
Zuwe Hofpoort apotheek
Polanerbaan 2, 3447 GN 
Woerden, 0348-427851
22.00-8.00 u.
Dienstapotheek Utrecht
Diakonessenhuis Burg. Fockema 
Andreaelaan 60, 3582 KT Utrecht, 
030-2144583
Boots apotheek Vinkeveen, 
Herenweg 57, tel. 0297-262033. 
Open: ma t/m vr 8.30-17.30 u; 
za 10.00-14.00 u.
*Buiten deze tijden kan men 
terecht bij Zuwe Hofpoort 
Apotheek, Polanerbaan 2, 3447 
GN Woerden, tel. 0348-427851.

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

slAchtofferhulp
info: 0900-0101
www.slachtofferhulp.nl

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

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

Dierenhulp
Dierenambulance
tel: 06-53315557.

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

psychologische 
hulpverlening
Directe psychologische 
hulpverlening 
Zeelt 38, 3648 HL Wilnis, 
tel. 0297-285371. 
Drs. J.M.M. Simons klin. 
psycholoog geregistreerd 
psychotherapeut en  
gezondheidszorg ps (BIG).
Praktijk voor psychologische 
hulpverlening De Ronde Venen: 
R. Rap, tel: 0297-286436
Eerstelijnspraktijk voor 
Psychologische Zorg
Mw. drs. FMP van Dijk, 
Aanmelding: 088-5808000
ISIS Psychologen
Behandelcentrum Careyn 
Maria-Oord. Postadres: Heren-
weg 69, 3645 DH Vinkeveen. 
Bezoekadres: Ingang Kerklaan, 
tel. 088-5808000, www.isis.nl, 
info@isis.nl

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

stichting 
tympAAn-De bAAt
Kerkvaart 2, tel. 0297-230280.
www.tympaan-debaat.nl
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ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren 
op artikelen of zijn mening te geven 
op ontwikkelingen die spelen bin-
nen de gemeente. Uw ingezonden 
brief dient echter ondertekend te 
zijn met naam en adres, telefoon of 
e-mailadres. De redactie behoudt 
het recht brieven in te korten of te 
weigeren.

let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!
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Wintervoorstelling en 
proeflessen bij Colijn
Uithoorn - Vrijdag 29 januari wordt 
het eerste deel van de Telekids Mu-
sicalschool (voor kinderen tussen 7 
en 12 jaar) en de RTL Talent Aca-
demy (tieners) afgesloten met de 
Wintervoorstelling. In de afgelopen 
maanden hebben de kinderen hard 
gewerkt aan zang, dans en spel en 
ze kunnen niet wachten dit aan de 
ouders en andere familieleden te 
laten zien. Daarna wordt gaat het 
‘echte’ werk beginnen; de repetities 
voor de grote voorstelling in juli in 
’t Spant in Bussum. Docent Jeroen 
Heiliegers en Axel en Heleen Colijn 
zijn er helemaal klaar voor! Vanaf 5 
februari beginnen de nieuwe lessen 
en dit geeft ook een mooie gelegen-
heid aan kinderen die nog willen in-
stromen. Ze mogen een proefles 
doen en daarna beslissen of ze mee 

willen doen of niet. Dit alles, proef-
les en inschrijven, kan via www.tele-
kidsmusicalschool.nl. 
Ook de dansafdeling van Dans-
centrum Colijn gaat zich vanaf de-
ze maand weer voorbereiden op de 
jaarlijkse theatervoorstelling in het 
Cultuurcentrum Griffioen in Amstel-
veen op 4 juni a.s.. Deze afdeling 
bestaat uit verschillende dansvor-
men; modern ballet, klassiek ballet, 
popshowdance, hip hop en street-
jazz adults. Er zijn groepen op ver-
schillende niveaus en voor verschil-
lende leeftijden. Ook op deze groe-
pen kan in de komende weken nog 
worden ingestroomd en natuurlijk 
behoort een (gratis) proefles hier 
ook tot de mogelijkheden! Kijk voor 
meer info op www.dansenpartycen-
trumcolijn.nl

Warme winterklanken van Brassband 
Concordia en Con Amore
De Ronde Venen - Op zaterdag-
avond 6 februari geeft brassband 
Concordia een gezamenlijk con-
cert met Accordeonvereniging Con 
Amore, wat plaats zal vinden in de 
Boei, Kerklaan 32 in Vinkeveen.
De avond wordt geopend met de 
jongste leden van Concordia, de 
blokfluiters, o.l.v. Bernadette de 
Bree, die op geheel eigen wijze een 
aantal leuke melodietjes aan ons la-
ten horen. Daarna neemt Stephan 
Koppelaar het stokje over en zal hij 
de Brassband op vakkundige wijze 
dirigeren, met een heel afwisselend 
programma. Voor echte brassband 
liefhebbers komt de concertmars 
‘Mercury’ voorbij, gevolgd door het 
prachtige driedelige werk ‘Arkansas’ 
van Jacob de Haan, gebaseerd op 
de volksmelodie uit Arkansas, waar-
in passie, ontroering en emotie sa-
mensmelten tot een mooi geheel. 
Om weer even tot rust te komen 
kunt u luisteren naar een prachtig 

koraal, ‘The water of Tyne’. Om te 
laten zien dat accordeon en Brass-
band heel goed samen gaan, bren-
gen we ‘Tango Fuego’ ten geho-
re, met Karin van Vliet als soliste op 
accordeon. Daarna zullen drie cor-
netisten van de band een trio vor-
men in de vrolijke, snelle solo ‘Bug-
lers’ Holiday. Concordia zal het pro-
gramma voor de pauze afsluiten met 
het mooie ‘Let it go’ uit de film Fro-
zen, gevolgd door het spetterende 
“Fantastic Brass’, dat zijn naam eer 
aan doet. 

Na de pauze
Na de pauze kunt u luisteren naar 
Con Amore, die hun program-
ma openen met het prachtige ‘Yel-
low Mountains’ van Jacob de Haan, 
waar je je door de mooie klanken in 
de majestueuze bergen waant, ge-
volgd door ‘Tokyo Adventure’ waar 
de contrasten tussen de westerse 
en oosterse muziek goed te horen 

zijn. Daarna kunt u luisteren naar 
‘Palladio’ en een ‘Moment for Moc-
cicone’, wat drie thema’s bevat uit de 
bekende wild-west films, Once up-
on a time in the West en The good, 
the bad and the ugly. Na ‘A Klezmer 
Karnival’ hoort u een mooi compila-
tie van ‘Soldaat van Oranje’ waarin 
alle bekende thema’s naar voren ko-
men. Con Amore besluit dit concert 
met de ‘Circle of Smiles’ waarin u de 
bekende soundtrack van de tv serie 
Baantjer kunt ontdekken.
Kortom, met al deze fantastische 
nummers, beloofd het een mooie 
avond te worden, die u niet mag 
missen! De entreeprijs voor dit con-
cert is voor kinderen en donateurs 5 
,-euro, en voor volwassenen 10,- eu-
ro. Kaarten zijn te koop bij de leden, 
of aan de kassa. Misschien nu een 
mooi moment om donateur te wor-
den, zodat u altijd voor een gere-
duceerd tarief onze concerten kunt 
bezoeken.

Jubileumactie van de PCOB
De Ronde Venen - Ter gelegen-
heid van het 25 jarig jubileum heeft 
het bestuur van de PCOB afdeling 
de Ronde Venen aan alle leden het 
boekje “Omzien naar elkaar” ge-
schonken. Dit boekje, uitgegeven 
door de landelijke PCOB ter gele-
genheid van het 55 jarig bestaan 
van deze ouderenbond, is een inspi-
ratie in woord en beeld, zoals de on-
dertitel aangeeft. Het is de start van 
een jaar, waarin de bond ook meer 
van zich wil laten horen. Immers we 
worden allemaal (hopelijk) oud en 
het is van groot belang dat er vol-
doende aandacht is en blijft voor 
de ouderen in onze gemeente. Het 
jubileum vindt plaats op 2 mei a.s., 
de datum van de oprichting in on-
ze gemeente. Op dit moment is de 

PCOB nog de enige ouderenbond 
met een actieve afdeling in de Ron-
de Venen. Eén van onze bestuurs-
leden heeft zitting in de klankgroep 
van de WMO in onze gemeente en 
wordt regelmatig geraadpleegd. 
Daarnaast organiseert de PCOB bij-
eenkomsten en activiteiten waar-
in de leden elkaar kunnen ontmoe-
ten. Zo proberen we vereenzaming 
tegen te gaan. Deze bijeenkomsten 
vinden afwisselend in de verschil-
lende kernen van de Ronde Venen 
plaats. Bent u ook 50+ en geïnte-
resseerd in het wel en wee van ou-
deren? Wend u dan tot de secreta-
ris, de heer J.M. Steenbergen, Pos-
tulaat 4, 3641 NE te Mijdrecht, of 
via de mail: derondevenen@pcob-
50plus.nl.

Nepal en Ontwikkelings-
Samenwerking DRV
De Ronde Venen - Op woensdag 3 
februari zal de samenwerkingspart-
ner van OntwikkelingsSamenwer-
king DRV in Nepal, Jeroen van den 
Bergh, directeur van Nepal Trust te 
Kathmandu, een avond verzorgen 
over de projecten in Nepal, de aard-
bevingsramp en de hulp die daarna 

door zijn organisatie is geboden. U 
bent op 3 februari om 20.00 uur (in-
loop vanaf 19.30 uur) van harte wel-
kom in het NME Centrum De Woud-
reus, Pieter Joostenlaan 28A in Wil-
nis (achter de Willestee). De presen-
tatie duurt tot ca. 22.00 uur. U krijgt 
alle gelegenheid om vragen te stellen 

Bingoavond
Amstelhoek - De eerstvolgende 
bingoavond van de Buurtvereni-
ging Amstelhoek vindt komende za-
terdag 30 januari plaats en begint 
om 20.00uur; de zaal is open vanaf 
ca. 19.00uur. Er worden 10 ronden 
gespeeld met vele mooie prijzen. 
Adres: Engellaan 3a Amstelhoek

In deze column wil ik het met u 
hebben over Tarkegyang. Het 
dorp ligt in de regio Helam-
bu, samen met Langtang het 
zwaarst getroffen door de aard-
bevingen. In dit dorp is met Ron-
deveens geld een basisschool 
gebouwd. In heel Tarkegyang is 
tijdens de aardbevingen niet één 
steen op de andere blijven staan. 
De partner organisatie van Ont-
wikkelingsSamenwerking in Ne-
pal is Nepal Trust. Deze organi-
satie heeft na de bevingen ten-
ten gebracht voor de dakloze 
inwoners. Deze tenten hielden 
het niet droog tijdens de moes-
son die eind mei begon. Daar-
om heeft Nepal Trust golfplaten 
gebracht. Daar hebben de be-
woners afdakken van gemaakt 
waaronder ze zijn gaan wonen. 
De kinderen van de verwoeste 
basisschool krijgen nu les onder 
een golfplaten afdak. Onze hulp 
aan dit gebied verloopt via Nepal 
Trust. De directeur is Jeroen van 
den Bergh die permanent in Ne-
pal woont. Alle hulp bereikt ge-
garandeerd de doelgroep. 
Inde vorige column schreef ik 
over de aardbevingen en aard-
verschuivingen met bijbehoren-
de ellende in de afgelegen ge-
bieden buiten de Kathmandu 

vallei. De grote organisaties kun-
nen er moeilijk of niet komen 
omdat de schaarse wegen die er 
voor de ramp waren onbegaan-
baar zijn geworden. De kleine or-
ganisaties gaan te voet en wer-
ken met dragers, maar die kleine 
organisaties hebben weinig geld. 
Tarkegyang is een dorp waar je 
kunt komen met een dag reizen 
in een gammele bus en daarna 
twee dagen lopen. 

De winter is nu al enige tijd in-
gevallen. Tarkegyang ligt op 3000 
m hoogte. Het is daar flink koud 
met veel wind. Ik ken het dorp 
goed. 
Ik ben er vaak geweest. Na de 
reis in een stokoude gammele 
bus over een ongeplaveide weg 
vol kuilen en keien kun je sla-
pen in een lodge, een van plan-
ken getimmerd optrekje, waar 
bij wijze van behang oude kran-
ten zijn geplakt. Het bed is van 
hout en zelfbouw. Als je op bed 
ligt hoor je buiten de rivier naar 
beneden denderen. De wande-
ling van twee dagen is prachtig 
door mooie bossen en over wil-
de rivieren.
Onze organisatie wil helpen de 
met de grond gelijk gemaakte 
basisschool in Tarkegyang weer 
op te bouwen. Met uw hulp! El-
ke donatie, hoe klein ook, is wel-
kom. Ons banknummer vindt u 
boven deze column. Het bijeen-
gebrachte geld gaat rechtstreeks 
naar Nepal Trust die het meteen 
gaat besteden aan de wederop-
bouw van de basisschool.
Wordt vervolgd

Nel Bouwhuijzen

aan Jeroen en met hem in discussie 
te gaan. Jeroen is geboren in India, 
is toen hij een half jaar oud was ge-
adopteerd door Nederlandse ouders, 
studeerde in Wageningen en woont 
nu permanent in Nepal met zijn Ne-
palese vrouw en pas geboren zoontje. 
Het belooft een zeer boeiende avond 
te worden met power point presen-
taties en film, toegelicht door de zeer 
welbespraakte inleider Jeroen. De 
toegang is gratis. Liefst even aanmel-
den via email (sosderondevenen@
gmail.com) of per (0297-263093).

Wie wordt de 
voorleeskampioen

De Ronde Venen - Op 3 febru-
ari a.s. organiseert de Bibliotheek 
Angstel Vecht en Venen de Regio-
nale voorronde van De Nationale 
Voorleeswedstrijd. De schoolkam-
pioenen van negen basisscholen uit 
Stichtse Vecht en De Ronde Venen 
treden dan voor het voetlicht. Ze le-
zen een fragment voor uit een zelf 
gekozen boek. De kinderen zijn af-
komstig uit de groepen 7 en 8. Ba-
sisscholen die meedoen aan De 
Nationale Voorleeswedstrijd heb-
ben eerst een Voorleeswedstrijd op 
school georganiseerd. Van elke ba-
sisschool is één leerling tot school-
kampioen benoemd. De winnaar 
van deze Regionale voorronde van 
De Nationale Voorleeswedstrijd, 
gaat als Voorleeskampioen naar de 

Provinciale Voorronde op 5 april in 
de Kom in Nieuwegein. De provin-
ciale voorleeskampioenen treffen 
elkaar tenslotte op 25 mei 2016 in 
Schouwburg Amstelveen, voor een 
groots opgezette landelijke finale.

De Regionale Voorleeswedstrijd 
vindt plaats op woensdagmiddag 
3 februari in ’t Web, Spinnerie 15, 
3632 ET Loenen aan de Vecht, Te-
lefoon:0294 238 092. De jury wordt 
gevormd door Henneke van Leeu-
wen, locatiehoofd Safari Kakelbont-
kids, Rosanne Kok, journaliste en 
Marlon van Rijn, leesconsulent Bi-
bliotheek Angstel Vecht en Venen. 
Rond 16.00 uur zal de jury bekend-
maken wie de definitieve winnaar is 
van de Regionale Voorleeswedstrijd.
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Vervolg van de voorpagina

Het begin van de avond kenmerkte 
zich door enige drukte, maar rond 
negen uur werd het stiller. Na af-
loop werd iedere bezoeker door de 
burgemeester en/of wethouder be-
dankt voor zijn/haar komst en de 
vraag gesteld of men genoeg infor-
matie had gekregen. Naar verhou-
ding viel de opkomst wat tegen. “We 
hadden meer mensen verwacht en 
ook wel enig protest. Het gaat hier 
echter niet om een AZC, maar om 
huisvesting van mensen met een 
vergunning. Dat is een heel verschil. 
Wij hopen dat het volgende week 
weer zo’n avond wordt als de loca-
tie in Amstelhoek wordt toegelicht,” 
aldus burgemeester Divendal die 
zichtbaar gelukkig was met de wijze 
waarop deze avond verlopen was.

Huiverig
Bezoekers kwamen voornamelijk 

om vragen te stellen en om waar 
het kon, met elkaar in discussie te 
gaan. Dat ging op een gemoedelijke 
manier en van het ene onderwerp 
en argument kwam het andere. Op-
vallend daarbij was dat men over 
het algemeen niet tegen de komst 
van asielzoekers dan wel vluchtelin-
gen met een verblijfsvergunning is. 
Maar het moeten er het liefst geen 
grote aantallen zijn, het moet goed 
geregeld worden en de betreffen-
de vreemdelingen dienen zich zo 
snel mogelijk aan te passen aan on-
ze normen en waarden. Men is wel 
huiverig voor steeds meer van deze 
mensen die het moslim geloof met 
zich meebrengen. Met alle respect 
overigens, maar worden we in onze 
christelijke overtuiging straks niet 
overspoeld? Kunnen we nog ge-
woon onze christelijke feestdagen 
en sinterklaas vieren? Er waren ook 
veel vragen voor hoeveel statushou-
ders er woonruimte moet komen en 

of het wel zinvol is dat die allemaal 
bij elkaar moeten wonen of dat het 
niet beter is die over verschillende 
locaties te verspreiden. Het college 
heeft daarvoor in gedachten behal-
ve de Stationslocatie ook de loca-
tie Grutto in Mijdrecht, Amstelkade 
63-65 in Amstelhoek, alsook pan-
den aan de Raadhuislaan 27 t/m 45 
en het noodlokaal van de openbare 
school Piet Mondriaan in Abcoude 
in het blikveld.

Ghettovorming?
De redactie sprak met een aan-
tal bezoekers en hoorde ook an-
dere onderlinge gesprekken aan. 
Men dat veel woningen op de Sta-
tionslocatie misschien wel leiden tot 
ghettovorming. De meeste van de-
ze mensen hebben (nog) geen werk 
en leven van de bijstand. Gaat men 
dan uit verveling rondhangen in het 
dorpscentrum? En wie betaalt het 
allemaal. De gemeente De Ronde 

Inloopavond spoedwoningen 
Stationslocatie rustig verlopen

Venen? Of krijgt de gemeente van 
het rijk daarvoor financiële com-
pensatie? Nu al komen allerlei ei-
gen maatschappelijk organisaties 
geld te kort omdat het er veelal door 
de sterkte bezuinigingen niet meer 
is. Sommige verkeren zelfs financi-
eel in zwaar weer. En dit kan dan al-
lemaal wel?
Als er tevens woonruimte beschik-
baar is voor de eigen inwoners die 
om welke redenen dan ook met 
spoed huisvesting nodig hebben, 
willen die daar dan wel wonen? 
Men heeft geen keus! Er waren vra-
gen over integratie in de samen-
leving. Hoe gaat dat in zijn werk? 
Mensen komen uit een andere cul-
tuur. Het is wel zaak dat die zich 
snel aan onze normen en waar-
den aanpassen. Zijn ze getrauma-
tiseerd? Waar gaan straks hun kin-
deren op school? Hoe zit het met 
de veiligheid, was een hele belang-
rijke vraag die je veel hoorde stel-
len. Zitten er criminelen tussen? En 
het kan natuurlijk niet zo zijn dat 
de coffeeshop naast het stations-
gebouw kan blijven staan als er op 
luttele afstand een complete (nood)
woonwijk verrijst. En hoe lang blij-
ven die noodwoningen daar staan? 
Worden ze t.z.t. vervangen door per-
manent bewoonbare huizen en blij-
ven die mensen daar dan ook wo-
nen? En zo waren er nog meer vra-
gen waarop de bezoekers van de-
ze avond graag een antwoord wil-
den hebben. Medewerkers hadden 
het er dus druk mee.

Plan van aanpak
De gemeente De Ronde Venen is 
net zoals alle andere gemeenten in 
het land door de centrale overheid 
verplicht om woonruimte te zoeken 
voor statushouders. Men heeft een 
‘taakstelling’ zoals dat wordt ge-
noemd. Om die reden is er een plan 
van aanpak opgezet. Stap 1 be-
treft het programma van eisen, zo-
als hoeveel haast er is gemoeid met 
de komst van de (sociale huur)wo-
ningen, de eisen en wensen betref-
fende de woningen, en wat de bij-
komende kosten zijn voor de ge-
meente en of die worden gecom-
penseerd door de overheid. Voorts 
moet er bodemonderzoek op de 
locatie(s) plaatsvinden en dient er 

een juridisch traject te worden op-
gestart voor een (tijdelijke) omge-
vingsvergunning, stedenbouwkun-
dige (rand)voorwaarden, bebou-
wingspercentage en zo meer. Er 
hangt nogal wat aan vast zo u ziet. 
Stap 2 is het bepalen van een ont-
wikkelingsstrategie. Dat gebeurt 
komende maand. Daarin wordt 
de vraag gesteld om de gemeente 
de ontwikkeling en bouw in eigen 
hand neemt en houdt, of dat gaat 
doen met marktpartijen (Publiek-
privaat of geheel Privaat). Het gaat 
daarbij om concessies voor de tijd 
van 10 tot 15 jaar. Stap 3 is het op-
stellen van een beslisdocument. In 
maart besluit het college en in april 

wordt de besluitvorming van de ge-
meenteraad verwacht. Dat is dus 
al vlug. Volgens een woordvoerder 
wil men snel woningen gaan bou-
wen. Dat zou dan in de tweede helft 
van dit jaar al kunnen worden opge-
start. Het gaat daarbij om maximaal 
80 eenheden voor een mix van 1-, 2- 
en 4-persoons huishoudens. Hierbij 
gaat het om ruwweg tussen de 100 
en 300 mensen te huisvesten.
Let wel, het betreft hier om invul-
ling van de Stationslocatie. Vol-
gende week maandagavond is er 
een bijeenkomst voor bewoners uit 
Amstelhoek waarbij tekst en uitleg 
wordt gegeven over de locatie Am-
stelkade 63-65. Wordt vervolgd dus!

 Argonaut Marciano Mascini werd de matchwinner door een beslissende sco-
re in de laatste seconde van de spectaculaire wedstrijd tegen Leiden.

Spectaculaire overwinning 
Argon Basketballers
Mijdrecht - De in de eerste klas-
se spelende U22 jongens van Ar-
gon Basketball stonden tot het af-
gelopen weekend ongeslagen aan 
kop en stevenen rechtsreeks af op 
een ongeslagen “periode” kampi-
oenschap. Zaterdag werd een be-
langrijke thuiswedstrijd gespeeld 
tegen de runner-up Leiden. De uit-
wedstrijd was eerder dit seizoen met 
56-70 gewonnen door Argon en Lei-
den was er op gebrand om de return 
te winnen. De start was dan ook 
voor de fanatiek spelende Leidena-
ren die halverwege het eerste kwart 
een 3-9 voorsprong hadden. Geluk-
kig wist topscorer Nino van der Hei-
den in deze fase regelmatig zijn ac-
ties succesvol af te ronden en stond 
er na het eerste kwart een 19-16 
voorspong voor Argon op het sco-
rebord van de goedgevulde Phoe-
nix sporthal. Ook het tweede kwart 
werd positief afgesloten door Argon 
met een 36-32 ruststand als resul-
taat. Een voorspong die veel groter 
had mogen zijn voor de Argonau-
ten maar aangezien de aanvalsspel-
letjes stroef liepen, de press-verde-
diging geen echt effect had en er te 

veel onnodige fouten werden ge-
maakt kon Leiden simpelweg bij-
blijven.

Matig
In het derde kwart bleek het mati-
ge spel van de jonge Argonauten 
niet echt te verbeteren en werd er 
slechts zes keer gescoord. Daar-
naast liep de persoonlijke foutenlast 
vooral bij de centers te snel op en 
raakte spelmaker Nino van der Hei-
den zodanig geblesseerd dat hij de 
wedstrijd moest staken. 
Met een 48-44 voorspong begon 
de beslissende vierde helft tussen 
een fris spelend en gedreven Leiden 
en een redelijk aangeslagen Argon. 
Vooral toen de centers Tom de Vries 
en Junior Vuur beiden al vrij snel 
hun vijfde fout kregen en niet meer 
mochten spelen, leek de situatie 
voor het uitgedunde Argon redelijk 
hopeloos. Binnen vier minuten had 
Leiden de controle over de wedstrijd 
overgenomen en de achterstand 
omgebouwd naar een 52-56 voor-
spong. Argon leek de aanlsuiting 
definitief kwijt te raken totdat de 
koelbloedige schutter Dennis Tol-

boom met een knappe en belangrij-
ke driepunter de stand met nog zes 
minuten te spelen op 55-56 bracht. 
Argon stapte hierna over naar een 
noodzakelijke solide zone-verdedi-
ging en gooide alle energie en wils-
kracht in de strijd om de ongesla-
gen positie te behouden. Het werk-
basketball werd beloond met straf-
worpen voor Argon na noodzake-
lijke verdedigingsfouten bij Leiden. 
Helaas bleek ook bij het schieten 
van deze strafworpen de scherpte 
bij Argon volledig zoek want in de 
laatste vier minuten werden slechts 
twee van de tien strafworpen raak 
geschoten. Vooral de hardwerken-
de forward Marciano Mascini zag 
menige aanvalsrebound beloond 
met strafworpen maar helaas zon-
der scores als resultaat. 

Aanval
Via een 58-58 stand met nog drie 
minuten te spelen werd het 59-59 
met nog één minuut te spelen. Bei-
de teams miste hun volgende aan-
valspoging waarna Leiden in de 
laatste seconden mochten probe-
ren de wedstrijd zonder verlenging 
winnend af te sluiten. Dit lukt ech-
ter niet waarna Argon nog 2,5 se-
conde had om een gehele aanval te 
spelen. Ondanks deze druk en de 
fanatieke verdediging van Leiden 
nam Felice Mascini het risico van 
een hoge lange inbound-pass op 
de goed spelende Jorik Steen die 
sneller weg was dan alle verdedi-
gende spelers van Leiden. In alle tu-
mult wist hij echter de bal niet onder 
controle te krijgen maar de doorge-
tikte bal kwam miraculeus in han-
den van de eveneens mee gesprinte 
Marciano Mascini die uit het niets 
de bal, precies voor het eindsignaal, 
door de ring wist te werken waar-
door een spectaculaire 61-59 over-
winning een feit was. De ontlading 
bij het gehele team van Argon en 
alle supporters op de tribune was 
terecht en begrijpelijk groot en de 
ongeslagen koppositie was behou-
den gebleven door deze hard be-
vochten overwinning op de nummer 
twee Leiden. Nino van der Heiden 
en Dennis Tolboom waren de top-
scorers met respectievelijk 15 en 11 
punten.

Atalante H4 wint spannende 
streekderby van Veenland
Vinkeveen - 22 januari stond voor 
Atalante heren 4 de streekderby te-
gen Veenland 2 op het programma. 
Na een mooie reeks wedstrijden 
waarin onder andere werd gewon-
nen van Atalante H3 en maar nipt 
werd verloren van kampioenskan-
didaat Amstelveen werd vol goede 
moed de wedstrijd tegen Veenland 
tegemoet gezien. 
De mannen van Electroworld Bun-
schoten hadden thuis nog met 1-3 
verloren van Veenland, en hadden 
dus iets recht te zetten. De oh zo 
moeilijke eerste set voor Atalante 

werd dit keer fris en scherp ingezet. 
Deze set werd een strijd voor elke 
punt. Veenland wist veel te blokken 
op het midden dankzij hun leng-
te voordeel. Maar toch wist Atalan-
te het hoofd koel te houden en aan-
vallend erg sterk voor de dag te ko-
men. In een echte thriller werd deze 
set met 25-27 binnen gesleept! De 
2e set begon erg slecht voor de Vin-
keveense mannen. Met twee nieu-
we spelers (lees koude spelers) in 
de verdediging stond het zomaar 
ineens 9 -1 voor Veenland. Atalan-
te vocht zich nog knap terug maar 

moest deze set toch aan Veenland 
laten met 25-22. De derde set was 
een kopie van de eerste met we-
derom een erg spannende ontkno-
ping waarbij Atalante aan het lang-
ste eind trok met 26-24. In de 4e 
set leek het geloof bij Veenland een 
beetje weg en Atalante trok deze 
laatste set professioneel naar zich 
toe met 25-17. Al met al een mooie 
3-1 overwinning voor de mannen 
van het Electroworld Bunschoten 
team. Door dit resultaat blijft het 
team volop meestrijden voor het 
kampioenschap!

Veenland turners in de prijzen tijdens 
mini drie en vierkamp
Wilnis - Zaterdag beloofde een 
drukke dag te worden in de Willis-
stee. Meer dan vierhonderd kinde-
ren kwamen turnen op de mini drie 
en vierkamp. Voor Veenland deden 
er 3 jongens ploegen mee en 6 meis-
jes groepen. In de ochtend turnde 
de jongens hun wedstrijd, Voor Da-
ve , Lorenzo en Jay hun eerste offi-

ciële wedstrijd. Ze turnde een drie-
kamp en deden dit uitstekend. Op 
de brug zelfs als beste en op rek-
stok als een na beste. Ze wonnen 
dan ook een mooie bronzen medail-
le. Tjebbe, Jaimy, Lars en Jurre heb-
ben al meer ervaring en dat was te 
zien met de beste oefeningen op rek 
en brug en de een na beste op vloer 

lieten ze iedereen achter zich en 
wonnen de gouden medaille. Ook 
de oudste jongens lieten mooie oe-
feningen zien op de vierkamp. Met 
hele hoge cijfers kregen zij ook een 
mooie gouden medaille omgehan-
gen. Alle jongens groepen zijn door 
naar de finale op 9-4 in Soest. Bij de 
meisjes turnde Mette, Ilse, Kirsten, 

Nema, Liza en Anna hun wedstrijd. 
Voor sommige de eerste wedstrijd 
en dat was best spannend. Hier en 
daar werd een foutje gemaakt en 
dat heeft wat puntjes gekost. Deze 
groep werd net 8ste en net niet door 
naar de finale. Bij de pupillen turn-
de Fieke, Loïs , Durmana, Jackie, en 
Nada hun wedstrijd. Helaas voor 
hun ging het niet helemaal goed 
waardoor ze de eerste twee toestel-
len met hun vieren moesten turnen. 
Gelukkig kon Nada met de vloeroe-
feningen wel mee doen. Ze werden 
met een totaal van 120.85 mooi 9de. 
In de middag was het de beurt aan 
Megan, Fiene, Jente, en Roos. He-
laas was Femke ziek en de spanning 
voor Dorinthe nog teveel. De ande-
re turnsters pakte het goed op en 
draaide steeds om de beurt de oe-
feningen dubbel. Dit deden ze uit-
stekend want ze werden beloond 
met een mooie 6de plaats net bui-
ten de medailles maar wel door 
naar de finale. In dezelfde catego-
rie turnde ook Indy, Rosanne, Ma-
delene, Charlotte, Juliette en Ma-
lak. Voor heel veel de eerste wed-
strijd en dat was ook nog wel een 
beetje spannend. Op de brug ging 

er hier en daar een paar oefenin-
gen niet helemaal zo als het hoor-
de maar dat mocht de pret niet 
drukken. Met hoge scores op balk 
en vloer behaalde ze toch nog een 
mooie 20ste plaats.
Als laatste de oudste categorie 
meisjes. Rosanna, Samantha, Don-
na, Ilse , Eva en Marika turnde een 

prima wedstrijd met hoge scores 
belanden ze net naast de medailles 
op een 4de plaats maar ze mogen 
wel door naar de finale. 
Het was een drukke maar super 
leuke wedstrijd. Met dank aan An-
toinette, Menno, Naomi, Samantha. 
Celine en Sabine voor het jureren 
en helpen tijdens deze wedstrijd.
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Hulp bij stamboom-
onderzoek
Mijdrecht - Onze eerste inloop-
avond van 2016 staat weer gepland 
voor maandagavond 1 februari a.s. 
Een ieder is van harte welkom in 
de “Oudheidkamer” van vereni-
gingsgebouw de Boei in Vinkeveen 
met vragen over genealogie. De le-
den van de werkgroep GENEALO-
GIE binnen onze Historische Vereni-
ging willen u graag van dienst zijn 
om richting te geven in de zoektocht 
naar het verleden van uw dierbaren. 
Daarbij weten wij ons altijd weer 
gesteund door vaste bezoekers die 

hun steentje bij willen dragen aan 
overdracht van kennis en ervarin-
gen met stamboom onderzoek.
Het enthousiasme voor deze avon-
den is echter van dien aard dat wij 
u willen vragen om uw komst van 
te voren even te willen melden. Dit 
vanwege mankracht en het aantal 
computers om zo teleurstelling te 
kunnen voorkomen. De avond be-
gint om 19.30 uur tot 21.30 uur en 
uiteraard is de toegang gratis. 
Aanmelden kan bij: h.v.dreumel@
gmail.com of 0297-286797

St. Tjitze Hesselius organiseert 
lezing Spaanse Meesters
De Ronde Venen - Op donderdag 
28 januari a.s. verzorgt Beeldend 
Kunstenaar Jenneke van Wijngaar-
den weer een kunstlezing in ‘t Ou-
de Parochiehuis, Bozenhoven 152 in 
Mijdrecht.  Deze keer is het onder-
werp Spaanse Meesters. Medio fe-
bruari willen we een bezoek aan de 
Hermitage in Amsterdam organise-
ren waar momenteel een prachtige 
tentoonstelling te zien is van deze 
schilders.
Jenneke neemt ons mee op een 
reis naar het Iberisch schiereiland 
van de eind 16e en begin 17e eeuw. 
Wat zijn de karakteristieken van de 
schilderijen, wat maakt ze zo bij-
zonder. Uiteraard is de lezing weer 

doorspekt met de nodige anekdotes 
over de verschillende schilders.
De lezing en het museumbezoek 
sluiten op elkaar aan maar zijn ook 
los van elkaar interessant. Informa-
tie over de datum van bezoek aan 
Hermitage volgt.
Deelname aan de lezing is gratis, 
aanmelden is wel verplicht: info@
tjitzehesselius.nl of loop even bin-
nen bij het Servicepunt, dan helpen 
zij met de aanmelding.
St. Tjitze Hesselius organiseert acti-
viteiten voor alleengaande ouderen 
uit De Ronde Venen, kijk voor meer 
informatie op onze website www.
tjitzehesselius.nl of volg ons op Fa-
cebook.

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

REACTIE VAN EEN LEZER
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Bomen over bomen (vervolg)

Tijdens de Commissievergade-
ring van 13 januari jl. is het initia-
tief voorstel van de VVD bespro-
ken. Dit voorstel houdt in dat in 
het huidige bomenbeleid Groe-
ner dan nu verruiming komt om 
urgente bomen eerder te kun-
nen kappen. Een inspreekster op 
deze avond neemt het de VVD 
zeer kwalijk dat deze partij met 
dit voorstel komt. Waarschijnlijk 
is zij niet bekend met het wonen 
in een woonwijk, waarin nu veel 
te hoge bomen staan en die veel 
overlast en gevaar voor de bewo-
ners opleveren. Dan heb ik het 
nog niet over de tuinen op het 
zuiden waarin totaal geen zon 
meer komt. Ook ben ik zeer ver-
baasd dat deze inspreekster van 
de Milieuvereniging De Groenen 
Venen vindt dat er geen bomen 
mogen wijken voor aanschaf zon-
nepanelen. Het lijkt erop dat het 
leven voor een boom belangrij-

ker is dan het mensenleven. Om-
dat de bomenoverlast ons woon-
leven enorm beïnvloedt, hebben 
wij afgelopen najaar een nood-
oproep naar alle fractievoorzit-
ters gestuurd met de vraag of zij 
persoonlijk de situatie bij ons wil-
len komen bekijken. Bij deze wil-
len wij onze dank uiten naar ve-
le raadsleden van diverse partij-
en die de situatie kwamen be-
kijken. Vooral gaat onze dank uit 
naar Maarten van der Greft van 
de VVD, die zich enorm heeft in-
gezet voor een eventuele verrui-
ming in het huidige bomenbeleid. 
Door dit medeleven en het inzien 
van de urgentie hebben wij er 
veel vertrouwen in dat een groot 
aantal raadsleden zal instemmen 
met dit initiatief voorstel.
Wij zien uit naar een positief re-
sultaat.

Gerda Rietveld

VVD: “hoge bomen waar het kan, lage bomen waar het moet”
Aanpassing bomenbeleid De Ronde Venen aanstaande
De Ronde Venen - Morgen wordt 
er tijdens de raadsvergadering van 
28 januari een initiatiefvoorstel van 
de VVD besproken om het bomen-
beleid Groener dan Nu te wijzigen.

Het voorstel van de VVD is een ge-
volg van het eerder geopende meld-
punt bomenoverlast eind vorig jaar. 
Als een inwoner nu aangeeft bij de 
gemeente overlast te ervaren van 
een gemeentelijke boom is het ant-
woord van de gemeente altijd nee. 
Met het voorstel van de VVD wordt 
het nee tenzij. Hiermee krijgen de 
wethouder en zijn ambtenaren de 
ruimte om de gemelde overlast van 
bomen aan te pakken. 

Besproken
Tijdens de commissievergadering 
van 13 januari is het initiatiefvoor-
stel van de VVD door alle partijen 
en de wethouder besproken. Wet-
houder Dijkstra heeft aangegeven 
dat hij blij is met het voorstel van de 
VVD. Het voorstel zorgt ervoor dat 
het beleid dat er nu ligt ruimer ge-
interpreteerd kan worden, maar dat 
dit niet de deur wijd open zet voor 
maar raak snoeien en kappen. Het 
zorgt er in ieder geval wel voor dat 
urgente gevallen kunnen worden 
aangepakt. De wethouder gaf aan 
dat er wel een breed draagvlak moet 
zijn en dat pas bij langdurige over-
last kan worden overgegaan tot kap. 

Vertrouwen
VVD raadslid Maarten van der Greft 
heeft er vertrouwen in dat hun voor-
stel wordt aangenomen. “Het ziet er 
naar uit dat een meerderheid van de 
gemeenteraad het voorstel van de 
VVD gaat steunen. Aan het eind van 
2016 wordt het bomenbeleid Groe-
ner dan Nu geëvalueerd.

De hopelijk vastgestelde wijziging 
kan hier gelijk in worden meege-
nomen. Daarnaast is het verstan-
dig om na te denken welke bomen 
wij op welke plek willen binnen on-
ze gemeente. De VVD is een groe-
ne partij en wil niet minder bomen, 
maar de juiste bomen op de juiste 

plek. Hoge bomen waar het kan en 
lage bomen waar het moet.” 
“Als de voorgestelde wijziging wordt 
aangenomen zijn we er nog niet”, al-
dus VVD-raadslid van der Greft. “De 
wethouder krijgt weliswaar meer 
beleidsvrijheid om iets te doen aan 
overlast gevende bomen, maar dit 
moet dan nog wel worden uitge-
voerd. De gemeenteraad stelt de 
kaders vast, de wethouder gaat over 
de uitvoering.” Uiteraard zal de VVD 
na het aannemen van het gewij-
zigde beleid de wethouder en zijn 
ambtenaren op de voet blijven vol-
gen en contact blijven onderhouden 
met de aanmelders van het meld-
punt bomenoverlast. 

Sprookjesboom de Musical
Regio - Op zaterdag 6 februari ko-
men de bewoners van het Sprook-
jesbos tot leven in deze vrolijke mu-
sical in Crown Theater Aalsmeer. 
Met een tot de verbeelding spre-
kend poppenspel maakt het bon-
te gezelschap zich klaar voor het 
jaarlijkse muziekfeest. Ieder jaar 
vindt in het Sprookjesbos het won-
derlijke muziekfeest plaats met een 
grote wedstrijd. Roodkapje, Asse-
poester en Draak zijn hiervoor druk 
aan het oefenen! De heks zet zelfs 
alles op alles om te winnen en geit-
je Benjamin wil vreselijk graag mee-
doen, maar hij kan geen instrument 
vinden dat bij hem past. En dan ver-
dwalen een muziekjuffrouw en een 
aantal van haar leerlingen ook nog 
in het Sprookjesbos en komen te-
recht op het muziekfeest.
Vindt geitje Benjamin uiteindelijk 
zijn instrument? Wat is Heks van 
plan? En hoe moet het met de ver-
dwaalde juffrouw en haar leerlin-
gen. Vinden zij hun weg terug naar 

huis? Dit muziekfeest wordt al jaren 
lang gevierd in het Sprookjesbos, 
maar voor het eerst zijn jullie ook 
uitgenodigd. Dus ben je drie jaar of 
ouder, kom gezellig met alle sprook-
jesbos-bewoners mee feesten en 
beleef dit spannende avontuur. 

Kaartjes 
Musical de Sprookjesboom is te 
zien op zaterdag 6 februari in Crown 
Theater Aalsmeer, Van Cleeffkade 
15, Aalsmeer.
Er is een voorstelling om 13.00 uur 
en een om 15.30 uur. Kaarten à 21 
euro of, vanaf vier personen, a 17,85 
euro, zijn te koop via www.crown-
theateraalsmeer.nl, telefonisch: 
0900-1353 (45 cpm), aan de kas-
sa van het theater of bij Ten Hoope 
in Uithoorn,. Bij aanschaf van mini-
maal vier kaarten kan men, naast 
de familiepakketkorting, bij de mer-
chandise-stand een muziekboek 
van Sprookjesboom ter waarde van 
14,95 afhalen.

Al honderden reactie op wijziging busverbinding

“Hoe moeten we dan binnenkort 
nog naar het AMC?”

Vervolg van de voorpagina.

Inwoners vragen zich af waarom de 
provincie Utrecht wel veel geld be-
schikbaar stelde voor de “plotselin-
ge” aanleg van een carpoolplaats 
bij de Ir. Enschedeweg, die nauwe-
lijks door automobilisten wordt ge-
bruikt. Tegelijkertijd schermt met de 
provincie het argument dat verdere 
versobering van het openbaar ver-
voer in De Ronde Venen nou een-
maal het gevolg is van het zorgvul-
dig afwegen van “vraag” en de be-
zettingsgraad van bussen. Uit aller-
lei reacties valt op te maken dat in-
woners zich afvragen of men zich 
bij het provinciebestuur wel van 
bewust is dat er nog inwoners zijn 
die volledig afhankelijk zijn van het 
openbaar vervoer

Ondernemers
Voor inwoners van Abcoude zal 
het gemeentehuis in Mijdrecht niet 
meer rechtstreeks bereikbaar zijn 
per bus. Hetzelfde geldt voor een 
aanzienlijke groep leerlingen die 
vanuit Abcoude naar de middelba-
re school in Vinkeveen of Mijdrecht 
reist. Ook ondernemers op het 
Mijdrechtse bedrijventerrein zijn al-
lerminst over de plannen om de hal-
tes van buslijn 130 op het industrie-
terrein te schrappen. 

Mobiliteitsbelang
Verondersteld wordt dat toezeggin-
gen om een buslijn vaker per uur te 
laten rijden op termijn vanzelfspre-
kend leiden tot het verminderen van 
de frequentie, omdat dan het argu-
ment naar boven zal komen dat de 
bezettingsraad te gering is. 
Veel inwoners vragen zich af waar-
uit blijkt dat er bij het vaststellen 
van de routes van buslijnen reke-
ning wordt gehouden met hun mo-
biliteitsbelang. 

Verbijsterd is te zwak
“Niet alleen het college van B en 
W, maar ook ik ben zwaar teleur-
gesteld in de Provincie Utrecht en 
Streekvervoerder Syntus. Dat ik ook 
verbijsterd ben is nog te zwak uit-
gedrukt! Als regelmatig gebruiker 
(ik ben 68 jaar) van bus en trein 
vind ik het schandalig dat men 
met een dergelijk voorstel voor het 
streekvervoer in De Ronde Venen 
durft te komen. Het overkomt mij 
dat als ik met de bus op het stati-
on kom, de trein net vertrekt. Kan je 
weer een half uur wachten (op een 
koud en kil station) op de volgen-
de trein. Ook gebeurt het vaak dat 
bus 130 net wegrijdt bij Breukelen 
als de trein uit Utrecht arriveert. Kan 
de bus nou niet even een minuut-
je (of misschien twee minuten) lan-
ger wachten.” 

Chauffeur rijdt weg
“De chauffeur ziet toch zelf de trein 
aankomen, en dan toch wegrijden. 
Onbegrijpelijk. Van een goede aan-
sluiting tussen bus en trein (en om-
gekeerd) is totaal geen sprake! Nu 
wordt het eind 2016 nog erger en 
slechter. Ongelofelijk en triest. Wat 
marktwerking in onze samenleving 

al allemaal kapot heeft gemaakt. 
Voor de Gedeputeerden van de pro-
vincie Utrecht en de managers bij 
Syntus heb ik geen goed woord 
voor over. Ze begrijpen er helemaal 
niets van, en wat mij betreft : gauw 
wegwezen dus. Ik pleit ervoor dat 
het openbaar vervoer in De Ron-
de Venen op een fatsoenlijk niveau 
wordt gebracht.” 

“Stel dat ik wat krijg”
Een andere inwoner tekende de on-
line petitie en deed de oproep: “Ga 
door met proberen een behoor-
lijk openbaar vervoer voor onze ge-
meente te realiseren. Een overheid 
die ons burgers probeert milieube-
wust te zijn, dwingt de inwoners van 
Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen waar 
geen NS Station is er een auto op 
na te houden vanwege de steeds 
slechtere busverbindingen. Naar 
het ziekenhuis Woerden, maar ze-
ker naar Leidse Rijn is met open-
baar vervoer een ramp in tijd uit-
gedrukt en of ver moeten lopen of 
vaak moeten overstappen. Gelukkig 
kan en mag ik nog autorijden, maar 
stel ik krijg wat. Hoe kom ik nog er-
gens?”

“Graag ingevuld zien”
“Inderdaad, volkomen onaccepta-
bel en verwacht dat zowel colle-
ge als raad dit standpunt tegenover 
de provincie durven vol te houden 
desnoods  via de hiervoor bestaan-
de gerechtelijke instanties. U heeft 
nu nog de tijd tegen deze onaccep-
tabele situatie krachtig protest aan 
te tekenen en niet te wachten tot 
een later moment zoals de  beslis-
sing m.b.t. de rechtstreekse bus 130 
naar Utrecht al niet meer kon wor-
den aangevochten en De Ronde Ve-
nen weer moet afwachten tot 2016. 
Eveneens schandalig! Destijds werd 
voor de fusie tussen gemeenten ook 
als argument aangevoerd dat een 
grotere gemeente sterker zou staan 
tegenover hogere bestuurders zoals 
provincie etc. Dat willen we nu wel 
ingevuld zien!!

Onzalige actie
Een inwoner uit Abcoude liet weten: 
“Tot mijn verbijstering en ergernis 
(!) las ik (…) dat de directe busver-
binding Abcoude-Mijdrecht komt te 
vervallen nu Syntus het heft in han-
den krijgt. Schandalig dat ik nu op-
eens naar het gemeentehuis in 
Mijdrecht moet reizen (dit jaar min-
stens 4 keer!) via Amsterdam of via 
andere ingewikkelde omwegen/ver-
bindingen! Veel tijd- en geldverlies! 
Wie heeft dit bedacht? Wie heeft 
dit toegestaan?  Ik hoop dat u zult 
doen wat u kunt om de betreffen-
de beslissers van deze onzalige ac-
tie af te houden! Veel succes en al-
vast hartelijk dank!”
 
Auto met chauffeur
Uit Vinkeveen kwamen veel reac-
ties binnen. Eén daarvan: “Ronduit 
belachelijk. Hoe moet dit als je af-
hankelijk bent/wordt van het open-
baar vervoer of slecht ter been 
wordt? En voor ouderen mensen 
die hun rijbewijs en auto inleveren 
(dus plaats maken voor de jongere 
generatie) en met de bus willen om 
in Mijdrecht of Amsterdam gezellig 
een dagje naar toe te gaan. Of als je 
naar het AMC moet maar je wilt nie-
mand lastig vallen om te halen en 
te brengen, of je hebt niemand, hoe 
kom je dan naar de patiënt? Taxi 
nemen? Begin stoppen A2 bij Ab-
coude en dan lopen??? Ongelofelijk 
dat mensen zomaar kunnen bepa-
len wat ze gaan schrappen. Al die 
scholieren die van Abcoude naar 
Vinkeveen, Abcoude, of Uithoorn 
met de bus naar school moeten? 
Moeten deze dan gebracht worden 
door werkende ouders? Degene die 
dit besloten heeft , heeft of geen OV 
nodig, woont niet in de deze regio, 

heeft dit bedacht achter een bureau 
in plaats van in de praktijk te kijken, 
of heeft auto met chauffeur of eigen 
vervoer.”

Meer dan 1000 reacties
Het CDA nam vorige week het initi-
atief om een online petitie te starten 
om reacties van inwoners te verza-
melen. Fractievoorzitter Rein Kroon 
liet weten dat er binnen een week 
meer dan duizend reacties zijn bin-
nen gekomen. “We zijn blij met al 
die reacties, want daaruit blijkt dat 
het onderwerp mensen aanspreekt. 
Het gaat om een politieke kwestie 
en daar willen we onze betrokken-
heid bij tonen. Niet door allerlei ge-
leerde rapporten op te stellen, maar 
gewoon om de reacties van gewo-
ne mensen te bundelen. We zijn ook 
blij met de positieve opstelling van 
de VVD, die ons initiatief direct on-
dersteunde, want de VVD staat over 
het algemeen niet zo bekend als 
voorstander van het openbaar ver-
voer. Gelukkig is dat besef wel aan-
wezig bij onze liberale vrienden in 
deze gemeente. Dit is geen onder-
werp om elkaar vliegen af te van-
gen.”

Gaat proef mislukken?
De PvdA-Groen Links en de Chris-
tenUnie-SGP gaan er van uit dat de 
nieuwe dienstregeling een aantal 
verbeteringen biedt. Hun mening en 
ideeen leest u elders in deze krant. 
Ze willen van het college weten wat 
die dan precies inhouden voor de 
gemeente. Verder vragen ze het col-
lege naar de argumenten waarom 
buslijn 130 niet langer via het be-
drijventerrein in Mijdrecht zal rij-
den. Over buslijn 120 willen ze we-
ten waarom die niet langer door Ab-
coude zal rijden. 
Veel vertrouwen hebben beide frac-
ties niet in een proef om met een 
kleine bus een ronde in Mijdrecht te 
rijden om wijken te ontsluiten naar 

grotere overstappunten. “We kun-
nen ons niet aan de indruk onttrek-
ken, dat de uitwerking zoals nu ge-
presenteerd weinig toevoegt. We 
constateren dat het grootste deel 
van deze extra lokale lijn dezelfde 
route volgt als de reguliere buslij-
nen. Wijken als Proosdijlanden en 
Hofl and Noord blijven nog steeds 
op redelijk grote loopafstand van de 
bushaltes liggen. Daarnaast ontsluit 
deze lijn ook niet de kleine kernen 
zoals bijvoorbeeld Waverveen. Deelt 
het college onze mening, dat de op-
zet zoals nu voorgesteld niet veel 
toevoegt en dat daarmee het risico 
bestaat dat de pilot zal mislukken? 

Serieus nemen?
Op dit moment is niet zeker of de 
provincie Utrecht en de busvervoer-
der Syntus bereid zijn serieus ken-
nis te nemen van het ongenoegen 
in De Ronde Venen over de uitwer-
king van de nieuwe concessie voor 
het openbaar vervoer, die voor de 
komende acht jaar zal gelden. Nog 
onzekerder is het als het gaat om 
het wegnemen van gesignaleerde 
knelpunten. 
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Programmaoverzicht februari 2016
aanmelden: tussen 10.00-12.00 uur via tel. 0297-760260

datum  activiteit bestemming ophalen v/a kosten

Donderdag 4 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 5 feb  Snertwandeling Wilnis 12.00 uur € 6,00
Dinsdag 9 feb Middagconcert in het Concertgebouw Amsterdam 12.45 uur € 35,00
Woensdag 10 feb Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,00
Donderdag 11 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 12 feb Pannenkoekenboerderij Alphen a/d Rijn 11.30 uur € 10,00 
Dinsdag 16 feb Tuincentrum Intratuin Ter Aar 09.30 uur € 8,00
Woensdag 17 feb PlusBus Diner Brasserie De Waard Wilnis 16.30 uur € 3,00
Donderdag 18 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Zaterdag 20 feb Versierde Eieren Beurs Lisse 12.30 uur € 20,00
Dinsdag 23 feb Winkelcentrum Bisonspoor Maarssen 10.00 uur € 14,00
Woensdag 24 feb Buurtkamer in het Bloemenatelier Mijdrecht 09.15 uur € 3,00
Donderdag 25 feb Boodschappen + markt Mijdrecht 13.00 uur € 5,00
Vrijdag 26 feb Tijd voor Max Hilversum 14.30 uur € 12,00

Dit programma wordt u aangeboden door Tympaan-De Baat
Met dank aan de vele vrijwilligers die de bus rijden en begeleiden.

u kunt het nieuwsblad van de Plusbus gratis afhalen op ons kantoor.

de beweegkamer
Waar: In de Buurtkamers in Mijdrecht, G. van Aemstel-
straat 5 en Wilnis, P. Joostenlaan 24 (via achteringang 
de Willisstee). Wanneer: Op de woensdagochtend van 
10.00-12.00 uur. Kosten: gratis. Sportmaterialen zijn 
aanwezig. Aanmelden hoeft niet, u kan zo binnen lo-
pen. Het kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie of thee.

 
 

de nieuwste vrijwilligerswerk vacatures in uw buurt!

Maria-Oord zoekt een vrijwilliger voor de schilder-
club op dinsdagmiddag in Vinkeveen (vac.nr. 15954)

AED De Ronde Venen zoekt vrijwilligers voor snelle 
reanimatie bij ongevallen in De Ronde Venen (vac. nr. 
15951)

Maria-Oord zoekt een gastheer/gastvrouw Kliniek So-
matiek in Vinkeveen (vac.nr. 15949)

Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Die-
ren zoekt vrijwilligers met hond om voorlichting te 
geven aan kinderen op school. (vac. nr. 15928)

Bibliotheek Abcoude zoekt een gastheer/gastvrouw 
(vac.nr. 15919)

Tympaan-De Baat zoekt een gastheer/gastvrouw 
donderdagmiddag in Angstelborgh, Abcoude (vac.nr. 
15879)

Tympaan-De Baat zoekt met spoed een gastheer/
gastvrouw op druk bezochte bridge dinsdagmiddag, 
Angstelborgh, Abcoude (vac.nr. 15878)

Wereldwinkel Abcoude zoekt een medewerker in We-
reldwinkel (vac.nr. 15865)

Gerardus Majella zoekt een vrijwilliger voor het assis-
teren bij filmmiddag op donderdag in Mijdrecht. (vac. 
nr. 15834)

Zuiderhof zoekt hulp bij het ZuiderCafé eens per maand 
op donderdag in Vinkeveen. (vac. nr. 15828)

Voor een nog veel groter vacatureaanbod kunt u terecht 
op onze website: www.steunpuntvrijwilligerswerk.info. 
Wilt u overleg over de vacatures en / of uw mogelijkhe-
den? Neem dan contact op met het Steunpunt Vrijwil-
ligerswerk via d.vantessel@stdb.nl of 0297-230280.

 buurtkamers de ronde venen
- Ontmoetingsplek met open inloop voor senioren 
 (55 plussers). 
- Gastvrije ontvangst met (gratis) koffie/thee, 
 info & activiteiten
- Buurtkamer eettafels, menu €8,50 opgave op locatie
Vervoerbemiddeling: Servicepunt tel. 0297-587600
Algemene info: Coördinator Pim Jongsma 
   (Wilnis/De Hoef/Mijdrecht), 
   0297-230280
   Coördinator Annemarie Keja 
   (Vinkeveen), 0294-284824
mijdrecht, g. van aemstelstraat 5 tel. 0297-288466
Elke dinsdag en donderdag 10:00-12:00 uur. Eettafels: 
dinsdag en donderdag 12:00-13:15 uur (€5,-)
mijdrecht, tuinderslaan 4 tel. 0297-230280 
(Karin van Dierendonck Bloemen). Elke 2e en 4e woens-
dag open inloop van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie bij 
Pim Jongsma, p.jongsma@stdb.nl of bel.
vinkeveen, tuinderslaantje 4 tel. 06-28249257
(in de bieb). Elke dinsdag en donderdag 10.00-12.00 
uur. Eettafels: 1x per maand, laatste donderdag van de 
maand €5,- euro en 4x per jaar eten in de Boei €8,50 
(incl. drankje) 12.00-13.30 uur.
Wilnis, P. Joostenlaan 24 tel. 0297-250692 
(achterzijde Willisstee). Elke dinsdag en donderdag 
10.00-12.00 uur. Eettafels: dinsdag en donderdag 
12:00-13:15 uur (€ 5,-)
de hoef, oostzijde 45 tel. 06-57125450
(in de Pastorie). Elke dinsdag 10:00-12:00 uur. Eetta-
fels: 1x per kwartaal 12.00-13.15 (€ 5,-)
baambrugge, Pr. margrietstraat 10 tel. 0294-291955 
(Dorpshuis De Vijf Bogen). Elke dinsdag tussen 10.00-
13.00 uur. Bel voor info tijdens openingstijden.

De kracht van verbinden en versterken
Tympaan-De Baat is de welzijnsorganisatie voor alle 
inwoners uit de gemeente De Ronde Venen. U vindt 
op deze pagina een overzicht van de activiteiten in: 
Mijdrecht, Vinkeveen, Wilnis, De Hoef, Waverveen en 
Amstelhoek.

goede voornemens? 
kom naar de beWeegkamer
Elk nieuwe jaar nemen we ons weer voor om nu echt iets 
te gaan doen wat beter voor onze gezondheid is. Laat 
het dit jaar bewegen zijn! Tympaan-De Baat heeft in sa-
menwerking met Spel en Sport DRV De Beweegkamer 
vormgegeven. Dit zullen bijeenkomsten zijn waarin ple-
zier en bewegen de hoofdrol spelen. “We gaan een blok-
je om of bewegen aan tafel. Maar u kunt ook een potje 
Jeu de Boules komen spelen,” aldus de initiatiefneem-
ster Pim Jongsma van Tympaan-De Baat. Op 20 januari 
jl. is De Beweegkamer in Buurtkamer Mijdrecht aan de 
G. van Aemstelstraat 5, feestelijk geopend. Op 27 febru-
ari gaat ook een Beweegkamer van start in Buurtkamer 
Wilnis (via achteringang de Willisstee), P. Joostenlaan 
24. De ochtenden vinden plaats op de woensdagoch-
tend van 10.00-12.00 uur. De boules en andere materi-
alen zijn aanwezig. Wetenschappelijk is aangetoond dat 
bewegen, bijvoorbeeld in een balletje knijpen, niet alleen 
goed is voor je spieren, maar je hersenen ook beter laat 
functioneren. Speciaal voor mensen die niet meer zo in-
tensief willen of kunnen sporten, maar het wel fijn vinden 
om in een groepje wat meer aan beweging te doen, is 
De Beweegkamer opgezet. Op de vraag hoe het in zijn 
werk gaat verteld Pim: ”Aanmelden hoeft niet, u kan zo 
binnen lopen. Het kost niets en u krijgt zelfs gratis koffie 
of thee. En een keer geen zin, ook prima. Maar let op, 
bewegen is aanstekelijk en het is in De Beweegkamer 
erg gezellig, dus als u een keer geweest bent zult u ze-
ker terug willen komen. Dus ik zou zeggen ‘kom uit uw 
stoel en ga naar De Beweegkamer.’

activiteitenoverzicht februari 2016
Voor onderstaande activiteiten kunt zich aanmelding 
via het Klanten Contact Centrum 0297-760260 op 
werkdagen tussen 10.00-12.00 uur tenzij anders ver-
meld. Niet alle activiteiten kunnen wij plaatsen op de 
pagina. Kijk voor een compleet actueel overzicht op: 
www.tympaan-debaat.nl of bel naar: 0297-230280.
alzheimer café vinkeveen
Woensdag 10 februari van 19.30 tot 21.00 uur in Zorg-
centrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen. 
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het thema van deze 
avond is “Levenstestament”. Gastspreekster is Mariëlle 
Touw –van de Plas, Notaris bij Tanoy-Forsthovel, Net-
werk notarissen.
brunch in de kweektuin
De eerstvolgende is op 7 februari vanaf 11.30 uur bij 
De Kweektuin, Tuinderslaan 10, 3641 PZ Mijdrecht. Op 
de 1e zondag van de even maanden is er voor 65+ers 
uit De Ronde Venen gelegenheid om te brunchen bij de 
Kweektuin in Mijdrecht. Men dient bij voorkeur zelf voor 
vervoer te zorgen. De brunch duurt van 12:00 tot 14:00 
uur. Kosten € 5,00. Heeft u geen eigen vervoer dan kunt 
u dit tevens melden. Voor € 3,00 kunt u dan door de 
PlusBus worden opgehaald en weer thuisgebracht.
eetcafé het Pruttelpotje
Maandag 1, 15 en 29 feb. Het begint om 17.00 en duurt 
tot ± 20.00 uur. We gaan om 18.00 uur aan tafel. Adres: 
‘t Paradijs, Hofland 33, 3641 GA Mijdrecht. Aanmelden 
via: 06-12888962/hetpruttelpotje@gmail.com. 
mantelzorgsalon
Maandag 29 februari van 13.30-15.30 in de Buurtkamer 
Mijdrecht aan de Gosewijn van Aemstelstraat 5. We 
gaan met elkaar woordspelletjes doen die een bijzon-
dere betekenis hebben voor mantelzorgers.
repair café mijdrecht 
Elke 2e en 4e donderdag van de maand. Donderdag 
11 en 25 februari is het Repair Café van 14.00-16.00 
uur open om samen te repareren! Locatie: Buurtkamer 
Mijdrecht. G. van Aemstelstraat 5, tel. 0297-288466 (tij-
dens openingstijden). Een gratis kop thee of koffie staat 
voor u klaar! U hoeft niet aan te melden, het is een open 
inloop.
repair café vinkeveen
Maandag 15 februari. Elke 3e maandagochtend van 
de maand zijn de deuren open. Het Café start om 9.30 
en duurt tot 12.30 uur. Tuinderslaantje 1, Vinkeveen. U 
hoeft niet aan te melden, het is een open inloop.
rollator spreekuur
Het rollatorspreekuur is op 10 februari in ‘De Kom. Mw. 
Van Wieringenplein, Mijdrecht. Bent u niet in de gele-
genheid om naar het spreekuur te komen en heeft u wel 
hulp nodig, dan kunt u contact opnemen met de rol-
lator-service van Tympaan-De Baat tel. 0297-230280.

Tympaan-De Baat • Kerkvaart 2 Mijdrecht
tel. 0297-230280 • mail: info@stdb.nl
Website: ww.tympaan-debaat.nl 
Twitter: www.twitter.com/tympaandebaat

PvdA, GL, Lokaal Sociaal, CU en SGP over busverbinding:

Snel iets roepen is makkelijk, 
wij willen eerst meer weten!”
Vervolg van de voorpagina.

Ook lijn 120 is meerdere keren bij 
de provincie onder de aandacht ge-
bracht. “Dit is een belangrijke lijn 
voor Abcoude en haar buitenge-
bied” zo geeft Ernst Schreurs (frac-
tievoorzitter PvdA-GL-LS) aan.
“Juist de bereikbaarheid van het sta-
tion in Abcoude hebben we meer-
dere keren bepleit. De fracties zijn 
hier dan ook verbaasd over, om-
dat de provincie heeft aangegeven 
het station Abcoude als OV-knoop-
punt te zien. Alleen komt daar nu 
en straks geen enkele bus” aldus 
Ernst Schreurs. Daarenboven blijkt 
dat lijn 126 Abcoude zelfs in zijn 
geheel gaat mijden. De aanpassin-
gen op deze vaak besproken lijnen 
zet ook de onderlinge bereikbaar-
heid tussen de kernen aan beide zij-

den van de A2 onder druk. “Juist in 
het landelijk gebied is goed open-
baar vervoer van groot belang” stelt 
Ernst Schreurs. En zijn conclusie is 
dan ook “Het zou zo maar kunnen 
dat deze verslechteringen tot meer 
autogebruik gaat leiden, wat toch 
niet het doel van de provincie kan 
zijn, gezien haar duurzaamheids-
doelstellingen”.

“M” lijn
Interessant is de nieuwe “M-lijn”, 
een bus die een ronde in Mijdrecht 
gaat maken. Dit sluit aan bij het 
“drie-laags-model” (trein, snelle 
buslijnen tussen knooppunten, lo-
kale busrondes) zoals eerder bij de 
provincie bepleit. Maar de nu ge-
schetste route voegt weinig toe. “We 
constateren dat het grootste deel 
van deze extra lokale lijn dezelfde 

route volgt als de reguliere buslij-
nen. Wijken als Proosdijlanden en 
Hofland Noord blijven nog steeds 
op redelijk grote loopafstand van de 
bushaltes liggen. Daarnaast ontsluit 
deze lijn ook niet de kleine kernen 
zoals bijvoorbeeld Waverveen” zo is 
de analyse van Wim Stam.
De fracties roepen het college dus 
op om deze route met provincie en 
Syntus te bespreken en te komen 
tot een beter aanvullende lokale 
buslijn, zodat dit concept ook echt 
iets toevoegt. Beide fracties zullen, 
na een verdere analyse van de aan-
passingen in de dienstregeling, con-
tact zoeken met hun fracties in de 
provincie. “Wij zullen de fracties la-
ten weten waar volgens ons aan-
passingen moeten komen in de nu 
voorgestelde dienstregeling”, aldus 
beide fractievoorzitters. 

FrankVanemanAutomotive:

Nieuwe naam met vaste waarden
Regio - In de komende periode zul-
len de Van Kouwen logo’s op de 
Hoofddorpse en Amsterdamse dea-
lerpanden van Kia, Fiat, Alfa Romeo, 
Abarth en Fiat Professioneel lang-
zaam maar zeker plaats maken voor 
die van FrankVanemanAutomotive. 
Dat lijkt heel ingrijpend, maar is een 
logisch vervolg op een ontwikkeling 
die al enkele jaren aan de gang is. 
Je kunt er niet omheen, de automo-
tive-wereld verandert en de rol van 
het dealerbedrijf wijzigt, omdat de 
manier en beleving van autokopen 
een andere richting inslaan. Als au-
toman in hart en nieren weet Frank 
Vaneman dat je daar in mee moet. 
Strategieën aanpassen, de organi-
satie daarin meenemen en de klant 
nog centraler stellen. Het gesprek 
met de 45-jarige ondernemer begint 
heel duidelijk. “Ik heb respect voor 
de manier waarop Theo van Kou-
wen vanuit zijn Opel-dealerbedrijf 
de Van Kouwen Groep met tien ves-
tigingen en meerdere merken heeft 
ontwikkeld.
“In 2002 ben ik er begonnen, waar-
van de laatste acht jaar als mede-
eigenaar. Samen hebben wij het 
bedrijf uitgebouwd tot een regio-
naal, groot, succesvol, fullservice 
multimerkendealerbedrijf met ei-
gen dealervestigingen, een schade-
bedrijf, callcenter en met een ster-
ke functie binnen de regio. Door 
die steeds verdergaande schaalver-
groting wordt alles ook steeds wat 
minder persoonlijk. Aantallen win-
nen het dan van klanttevredenheid 
en dat was iets waar zowel Theo en 
ik steeds meer moeite mee kregen”. 

Nieuwe aanpak
Vanuit die gedachte, het toetreden 
van Theo zijn zoons tot de organi-
satie en hun liefde voor het merk 
Opel is gekozen voor deze nieuwe 
aanpak. Na overleg met onze me-
dewerkers, de betrokken impor-
teurs en anderen zijn wij tot een 
tweedeling van het concern geko-
men. “Theo gaat daarbij verder met 
Opel en ik neem de overige dealer-
schappen over en ga die voortzet-
ten onder de naam FrankVaneman-
Automotive. Dit alles in goed over-
leg en met wederzijds vertrouwen. 
Voor alle duidelijkheid: Wij zijn nog 
steeds goede vrienden, collega-on-
dernemers en doen waar dat kan 
ook zaken samen. Denk daarbij aan 
ons gezamenlijke schadeherstel-
bedrijf in Hoofddorp-Noord en bij-
voorbeeld de administratie”, ver-
telt Frank Vaneman. FrankVanema-
nAutomotive is op twee locaties ge-
vestigd. De een is aan de Klokken-
bergweg in Amsterdam Zuid-Oost. 
Hiermee werd het bestaande Fiat/

Frank Vaneman

Abarth pand verruild voor de loca-
tie naast het bestaande Kia dealer-
bedrijf. 

“Daar zitten we nu op een zichtlo-
catie naast elkaar”, vervolgt de en-
thousiaste ondernemer. “Bedoeling 
is om daar een flagshipstore voor 
Fiat, Abarth, Alfa-Romeo, Fiat Pro-
fessional en op termijn mogelijk ook 
Jeep in te richten. Een bedrijf waar 
de merkbeleving centraal staat. 
Hetzelfde gaan wij in het buurpand 
voor Kia doen. Op die manier denk 
ik dat de autoconsument een com-
pleet overzicht krijgt van wat het 
merk inhoudt. In Hoofddorp hebben 
wij destijds de Kia-activiteiten van 
Hoeke overgenomen en gaan die 
in volle omvang voortzetten. Naar 
mijn idee is Kia een merk met een 
enorme potentie binnen de parti-
culiere en de zakelijke markt. Ook 
in Hoofddorp gaan wij de beleving 
per merk verder doorvoeren, zeker 
in het showroomgedeelte. Dat alles 
wordt dan omgeven door wat wij als 
FrankVanemanAutomotive daar aan 
toevoegen. Zelf ben ik daar nauw bij 
betrokken en ben altijd in een van 
de vestigingen aanwezig. Niet voor 
niets heb ik mijn email en telefoon-
nummer ook op de website staan 
en spreek de bezoekers persoonlijk 
aan. Iedereen mag weten wie hier 
‘De vent op de tent’ is en mag mij 
daar persoonlijk op aanspreken. Het 
liefst natuurlijk met positieve gelui-
den, maar mocht er een probleem 
zijn, hoor ik dat ook het liefst als 
eerste. Dan kun je er wat aan doen 
en met elkaar naar de beste oplos-
sing zoeken”

Uitdaging
“ Een uitdaging! Dat zeker, maar ook 
een mooi uitgangspunt voor de toe-
komst en de wens van de heden-

daagse klant. Voor ik met mijn be-
drijf begon, heb ik met alle mede-
werkers gesproken en mijn visie 
met hen gedeeld.
Zeven dagen per week open, zes 
dagen in de week terecht kunnen 
voor reparatie en onderhoud, maar 
ook de klant centraal in alles wat 
wij doen en nog meer gebruik ma-
ken van de moderne media, een ei-
gen callcentre (van 8 tot 23 uur be-
reikbaar) en ga zo maar door. Ieder 
van de 53 mensen die hier nu werkt, 
deelt die visie en wil er vol voor 
gaan. Een mooiere start kun je als 
ondernemer niet wensen. Voor de 
klant betekent dit ook dat zij dezelf-
de bekende gezichten in de show-
room, bij de receptie en in de werk-
plaats tegenkomen. Ik ben trots op 
de kwaliteit van ons team dat dage-
lijks voor onze klanten klaarstaat. Ze 
zijn enthousiast, ambitieus en wil-
len dat de klant tevreden naar huis 
gaat”. 

Zakelijke markt
“Iets heel anders is de zakelijke 
markt. Nu daar de excessen uit de 
markt zijn, zie je dat mensen ook 
kijken naar alternatieven. Private 
Lease is daar een mooi voorbeeld 
van. Met Van Kouwen hebben wij de 
Fiat-actie van de MediaMarkt hele-
maal gedaan en daar veel van ge-
leerd. Op basis van die kennis kun-
nen wij voor ieder een passende op-
lossing bieden.
Dat is onderdeel van het uitgebrei-
de dienstenpakket waarin je je als 
dealer vandaag de dag moet onder-
scheiden. Onze missie is dan ook: 
‘Bij ons kan het wel!’ Om te onder-
strepen dat wij er voor de klant zijn 
en zijn/haar probleem graag goed 
willen oplossen. Of het nu om aan-
schaf, leasing, onderhoud of advies 
gaat!”
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Inspiratie uit de Natuur

Regio - Op dinsdag 2 februari 2016  
om 20.30 uur organiseert IVN De 
Ronde Venen en Uithoorn een le-
zing over Biomimicry. De lezing 
wordt verzorgd door Ernst-Jan Mul 
in het NME-centrum De Woudreus, 
Pieter Joostenlaan 28a in Wilnis. 
Voor de toegang wordt een vrijwilli-
ge bijdrage gevraagd. We beginnen 
de avond met koffie en thee  van-
af  20.00 uur. Er is deze keer geen 
pauze.
Iedereen weet wat de natuur is, 
maar weet je ook hoe die werkt? Bi-
ologen natuurlijk wél, maar inge-
nieurs, architecten en ontwerpers 
nauwelijks. En dat is zonde. Want 
ook bij het bedenken van nieuwe 
gebouwen, energievoorzieningen of 
complete recyclingsystemen, kun je 
veel leren van de natuur. 

Voedsel
Dan zie je dat afval van de één, 
voedsel is voor de ander. En dat al-

les wat leeft, uiteindelijk op zon-
ne-energie draait. En ook, dat een 
boom in Nederland er anders uitziet 
dan een boom in Italië door aan-
passing aan de plek waar geleefd 
wordt. Dat is anders dan de stan-
daardoplossingen die we als mens 
produceren. Met materialen die we 
maar één keer gebruiken en met 
behulp van een eindige voorraad 
fossiele brandstoffen.
Biomimicry draait om het leren hoe 
levende systemen werken  om be-
tere “mens-gemaakte” systemen te 
bouwen. Het is een innovatieve aan-
pak die ingenieurs en biologen uit-
daagt om samen te werken en zich-
zelf keer op keer de vraag te stellen  
hoe de natuur dit zou oplossen. 
Manager
Ernst-Jan Mul werkt als project ma-
nager bij EPEA Nederland. Dit on-
derzoeks- en adviesburo helpt be-
drijven hun producten “Cradle-to-
Cradle” te maken: met het gebruik 
van  herbruikbare materialen, die 
zo hun bijdrage kunnen leveren 
aan sterke ecosystemen en aan een 
sterke economie: zoals één boom 
iets bijdraagt aan een bos. Om dat 
te bereiken wordt ook Biomimicry 
toegepast. Ernst-Jan zal voorbeel-
den geven en uitleggen hoe Biomi-
micry in de praktijk werkt en hoe we 
volgende stappen kunnen zetten in 
innovatie door te leren van de na-
tuur.

 Jacques Spruit met zijn vrouw Ineke in de bloemen.

Jubilaris bij De Zonnebloem
Mijdrecht - Tijdens de laatste af-
delingsvergadering werd Jacques 
Spruit, in aanwezigheid van zijn 
vrouw Ineke, in het zonnetje gezet 
omdat hij 10 jaar vrijwilliger en be-
stuurslid is bij De Zonnebloem afd. 
Mijdrecht. 
De daarbij behorende onderschei-
ding, een zilveren speld, werd 
hem uitgereikt door Marja Hart-
man, voorzitter van de regioafdeling 
Veen en Vechtstreek. In haar toe-
spraak had Marja lovende woorden 

voor Jacques en roemde zijn inzet.  
Jacques is begonnen als penning-
meester. Later heeft hij er de taak 
Activiteiten er bij genomen. Het PR-
werk doet Jacques er ook ‘even’ 
bij. Ook als ‘gewone’ vrijwilliger be-
zoekt hij zijn gasten. Naast het zon-
nebloemwerk doet Jacques nog 
veel ander vrijwilligerswerk en is hij 
ook druk met verschillende hobby’s. 
Jacques doet alles met veel plezier, 
is een attente collega/vrijwilliger en 
staat altijd voor iedereen klaar.

Proosten onterecht 
vernoemd in Proostdijland
Mijdrecht – In wijkgebouw Present 
in Proostdijland heeft Fred de Wit 
dinsdagmiddag een lezing gehou-
den. Eerder al publiceerde hij het 
boek ‘De Ronde Venen 700 jaar be-
stuur door Proosten.’ Deze dinsdag 
deed de auteur letterlijk en figuur-
lijk een boekje open over de proos-
ten (bestuurders) naar wie diverse 
straten zijn vernoemd. De ene ge-
zaghebber heeft dat - in onze ogen 
- wellicht meer verdiend dan ande-
ren die vooral voorrang gaven aan 
hun eigen (financiële) belangen bo-
ven die van deze omgeving en haar 
bevolking. 

Creatief boekhouden
Bovendien waren diverse proosten 
al behoorlijk vermogend en werden 
ze juist nog rijker door hun nieuwe 
functie. Van grote welvaart was al 
sprake bij een aantal katholieke be-
stuurders, maar zeker voor hun pro-
testantse opvolgers na de Reforma-
tie. Zo betaalde Cornelis Beerninck 
maar liefst 130.000 guldens voor dit 
ambt. Deze bestuurder heeft ook 
bepaald geen goede reputatie over-
gehouden aan zijn manier van be-
sturen en (creatief) boekhouden als 
gouverneur in de voormalige kolo-
nie Nederlands-Indië. 
Andere proosten hebben zich wel 

degelijk ingezet voor de ontwikke-
ling (ontginning) van de moerasge-
bieden en de sociale vooruitgang 
van de bevolking. De Zeeuw Johan 
van Renesse bijvoorbeeld zette zich 
in voor beter onderwijs. Bovendien 
heeft hij na de Reformatie als enige 
proost uit zichzelf afstand gedaan 
van zijn ambt, waarna protestantse 
bestuurders volgden.

Historische Vereniging
Auteur Fred de Wit wist zijn gehoor 
van zo’n 25 gasten te boeien met 
uitleg, ondersteund met beeldma-
teriaal.
Dat werd getoond door Henk Bu-
tink, een van de vrijwilligers van de 
Historische Vereniging ‘De Proosdij-
landen.’ Hij vulde de lezing verder 
aan met culturele achtergrondinfor-
matie bij de beelden. Voor het boek 
werkte hij ook nauw samen met de 
auteur om de tekst te voorzien van 
illustraties en foto’s.
Een van de andere vrijwilligers – 
Marie-José van Bunningen – over-
handigde beide heren een attentie 
om hen te bedanken voor hun inzet. 
Auteur Fred de Wit wist zij te ver-
rassen met een foto album over zijn 
boekpresentatie begin november in 
de Sint Janskerk.
(Foto’s: Saskia van den Bor) 

“Kwaliteit van leven voor-
uitgegaan dankzij shiatsu”
Regio - Ze voelde zich altijd moe 
en gespannen en was het spuug-
zat. Denise van der Zee besloot een 
behandeling te proberen die totaal 
nieuw voor haar was: shiatsu mas-
sagetherapie. Nu voelt ze zich niet 
alleen fitter, ze is ook verlost van 
haar heftige hooikoorts en menstru-
atieklachten.
Als een ander het haar zou vertel-
len, zou ze het niet kunnen geloven. 
Maar Denise van der Zee (45) heeft 
het zelf ervaren en nu zweert ze bij 
shiatsutherapie. “Ik las er voor het 
eerst over in een artikel in de krant”, 
vertelt ze. “Ik vond het een interes-
sant stuk en heb het uitgeknipt. Wat 
me vooral aansprak, was dat het een 
zachte behandeling is. Een soort 
massage, maar zonder gekraak of 
getrek.”
Haar eerste bezoek aan de San Bao 
Praktijk van Petra van der Knaap in 
Aalsmeer was meteen een schot in 
de roos. “Ik kwam binnen in een 
sfeervolle ruimte. Petra was heel 
sympathiek, ze straalde rust uit en 
stelde veel vragen. Daarna mocht 
ik op een grote mat gaan liggen en 
volgde de behandeling. Inderdaad 
heel zacht: met heel lichte druk 
van de duim en zachtjes wrijven. 
Ze hield ook warme sticks tegen de 
plekken waar ik pijn had. Een aan-
gename warmte is dat, die net wat 
dieper gaat dan die van een kruik.” 
Tot haar verrassing was Denise al na 
twee behandelingen van vermoeid-
heid af. Nog verbazingwekkender: 
de therapie hielp na enkele maan-
den ook tegen kwaaltjes waar ze 

niet voor kwam. “Ik heb af en toe 
erge hooikoorts. Dat zag ik als iets 
waar ik nu eenmaal mee moest le-
ven. Zo ook mijn heftige menstrua-
tieklachten. Petra zei, toen het toe-
vallig ter sprake kwam: ‘Daar kan ik 
iets aan doen’. Hoe ze het gedaan 
heeft weet ik niet, maar ik heb nu 
van allebei veel minder last. Het is 
nu draaglijk.”
Shiatsu is een oosterse behandel-
wijze. Een klacht – zoals pijn of ver-
moeidheid - betekent in deze leer, 
dat er een blokkade zit in de ener-
giebanen (‘meridianen’) in het li-
chaam. Die blokkade (zeg maar: de 
oorzaak) zit niet altijd op de plek 
waar iemand de klacht ervaart. 
Neem bijvoorbeeld hoofdpijn. Dat 
kan ontstaan door een klap op je 
hoofd. Maar ook omdat je je schou-
ders te veel aanspant. Of je boven-
benen. De shiatsutherapeut spoort 
de blokkades op en laat de lichaam-
senergie weer stromen, zodat de 
klacht verdwijnt.
Denise: “Petra legt dat uit tijdens de 
behandeling. Al snap ik er soms niet 
veel van, het is voor mij bewezen dat 
het werkt. Vanwege mijn menstrua-
tieproblemen was ik twee weken 
per maand niet mezelf. De  huis-
arts zei doodleuk dat er niets aan te 
doen was. Wel dus. De kwaliteit van 
mijn leven is er een stuk op vooruit-
gegaan.”
Shiatsu massagetherapie wordt ver-
goed door de zorgverzekeraar mits 
je een aanvullend pakket hebt. Meer 
weten of een afspraak maken?  
Sanbaopraktijk.nl.

Veiligheid op basisschool 
de Schakel
Vinkeveen - Op vrijdag 15 janua-
ri hadden de leerlingen van groep 
8 van de Schakel uit Vinkeveen een 
les over de dode hoek. Het eerste 
gedeelte van de les werd er ver-
teld over de dode hoek en waar de-
ze zich bevindt, er werd ter verdui-
delijking een filmpje getoond en er 
is ook nog een quiz over het on-
derwerp gedaan. In kleine groepjes 
mochten de kinderen mee naar de 
vrachtwachten die voor de school 
geparkeerd stond. In de vracht-
wagen konden ze zelf kijken waar 

de dode hoek zat.  Twee kinderen 
moesten op verschillende plaat-
sen staan zodat de kinderen in de 
vrachtwagen konden zien hoe lastig 
een dode hoek kan zijn.
In de klas werd er nog een bord-
spel gespeeld met een vrachtwa-
gen en een fietser. Je mocht nog 
een woordzoeker doen en iedereen 
kreeg  een 3D-kaart mee. Tot slot 
was er nog gelegenheid om vragen 
te stellen aan de chauffeur/gastdo-
cent. Het was een gezellige, leerza-
me middag!

Wintersale in
W.C. Zijdelwaard
Regio - De uitverkoop in winkel-
centrum Zijdelwaard duurt nog even 
voort! Zaterdag 30 januari vindt het 
Winter Sale Event plaats. Verschil-
lende winkeliers hebben een kraam 
bij de winkel met superkoopjes! 
Daarnaast is er een kraam waar de 
bezoekers gratis een beker warme 
chocolademelk of erwtensoep kun-
nen krijgen. En er is een winterwon-
derland parade met sneeuwbunnies 
en dansende sneeuwpop!  

Boetiek de Boet, Nelson Schoenen, 
Parfumerie Stoop, Alexanderhoeve, 
Jamin, Bakkerij Hulleman, Etos, Per-
loplaza, Anna Per Due, Ten Hoope 
Boek en Kantoor, Intersport DUO 
Uithoorn, Bart Smit, Jumbo en Al-
bert Heijn hebben allemaal spette-
rende aanbiedingen op zaterdag 30 
januari tijdens het Winter Sale Event.
Kom dus zaterdag 30 januari naar 
het gezellige Winter Sale Event in 
Zijdelwaard!Aangeboden:

Groene kinderfeestjes bij 
NME-centrum De Woudreus
De Ronde Venen - Waarschijnlijk 
kent u NME-centrum De Woudreus 
al: ons aanbod van lesmateriaal en 
excursies voor het onderwijs en de 
kinderopvang, de wekelijkse inloop 
op woensdagmiddag, de natuur-
avonturen in de vakanties en de bij-
zondere activiteiten als ons Oogst-
feest. Nieuw is dat we vanaf 2016 
ook groene kinderfeestjes aanbie-
den. Denk bijvoorbeeld aan een 
struintocht door het Speelwoud of 
bruisballen maken met planten uit 
de tuin. Maar u kunt ook een ont-
dekkist vullen en het feestje thuis 
vieren. Kortom: voor elk wat wils. 
Alle feestjes zijn te vinden op onze 

website: www.dewoudreus.nl En tot 
17 februari is er een feestje te win-
nen via facebook.com/nmedewoud-
reus. 

Voorjaarsvakantie bij De Woudreus
In de voorjaarsvakantie organiseren 
we op 23 en 25 februari ’s middags 
techniekavonturen voor kinderen 
van 4-11 jaar. Tussen 13 en 16.30 
uur kun je naar hartenlust experi-
menteren met de klaargezette tech-
niekactiviteiten. Kinderen tot 7 jaar 
onder begeleiding van een volwas-
sene. Deelname kost €5,- per kind 
per middag. Aanmelden is niet no-
dig.

Mijdrecht - Dinsdag 2 februari is 
er weer bingo bij Toneelvereniging 
O.K.K. De bingo start om 19.45 uur 
bij het zwembad in Mijdrecht. 

Mijdrecht - Woensdagochtend is 
de N201 tussen Mijdrecht en Vin-
keveen volledig afgesloten geweest 
na een ernstig ongeval waarbij een 
personenauto en een vrachtau-
to betrokken waren. De bestuurder 
van de personenauto raakte hierbij 
bekneld. Het ongeluk gebeurde op 
het kruispunt N201/Veenweg. Op 
deze kruising gebeuren de laatste 

maanden regelmatig ernstige on-
gelukken. De brandweer moest er 
aan te pas komen om de bestuurder 
uit zijn benarde positie te bevrijden. 
De man werd met onbekend letsel 
overgebracht naar het ziekenhuis. 
De vrachtwagenchauffeur liep letsel 
op aan zijn hoofd. De oorzaak is nog 
niet bekend. 
Foto: KaWijKo Media

Man vast in auto na ongeluk 
met vrachtwagen N201

Bingo bij O.K.K. Loten zijn te koop voor 50 euro-
cent per stuk. Er zijn weer vele 
mooie prijzen te winnen. Dit keer 
als hoofdprijs een gevulde bood-
schappentas met daarbij een waar-
debon van 100 euro, te besteden bij 
Albert Heijn.

Atlantis E1 pakt 
de koppositie

Mijdrecht - Zaterdag 23 janua-
ri trad Atlantis E1 aan tegen KVA 
E2 uit Amstelveen, zoals altijd in de 
mooie shirts van Petra’s Praktijk. Na 
een lange break was dit pas de eer-
ste wedstrijd dit jaar voor de E1, die 

niet werd gespeeld in de vertrouw-
de Phoenix, maar in de Eendracht. 
Dat was best even wennen, maar 
gelukkig opende Timo al snel de 
score met een prachtig afstands-
schot. In het eerste kwart waren 

de teams erg aan elkaar gewaagd 
maar de bal wilde er gewoon niet in. 
Koelbloedig scoorde Fabiënne de 
2-1 uit een strafworp. In het tweede 
kwart kreeg Atlantis langzaamaan 
het betere van het spel en met een 
mooie doorloopbal van Suzan kwam 
de ruststand op 5-2. Nadat de coa-
ches Petra en Gita het team in de 
rust een paar goede tips hadden 
gegeven, duurde het toch nog even 
voordat Atlantis de voorsprong wist 
uit te bouwen. Met goed samenspel 
lukte het de wedstrijd naar zich toe 

te trekken, ondanks een afgekeurd 
doelpunt. Met de bekende snelheid 
van Bas en een paar goede aanval-
len waarin Lieke goed vrijgespeeld 
stond,  kwam de eindstand op een 
mooie 13-2. Atlantis E1 komt hier-
mee gedeeld aan kop in de compe-
titie, met een wedstrijd minder ge-
speeld, en kan met een goed gevoel 
uitkijken naar de volgende wed-
strijd.
Op zaterdag 30 januari speelt het 
team om 11.00 uur in de Phoenix 
tegen Swift E1 uit Amsterdam.
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Kinderbingo groot succes 
bij SV Argon
Mijdrecht - De jaarlijkse kinderbin-
go bij SV Argon telde dit keer maar 
liefst 75 enthousiaste kinderen in de 
leeftijd van 6 t/m 10 jaar. Bingomas-
ter Leon van Dijk was blij met de mi-
crofoon die hij had gekregen, want 
na elk nummer was het een kabaal 
van jewelste. Iedereen was blij met 
elk raak cijfer. Ook deze Bingo werd 
volledig gesponsord door de Lijnkij-
kers en dus was de deelname ge-
heel gratis! Er waren maar liefst 35 

prijzen beschikbaar gesteld waar-
onder een leren bal voorzien van 
de handtekeningen van alle spelers 
van ons eerste zaterdagteam. 
Ook de topverkopers van de Grote 
Clubactie werden deze avond in het 
zonnetje gezet.
Sven van Dijk: 64 loten
Tim van Heel: 40 loten
Danny de Graaf: 32 loten
Jesper van der Meer: 31 loten
Cas Bakker: 27 loten

2 minuten gratis winkelen
Mijdrecht - Afgelopen vrijdag was 
het weer zover, de hoofdprijs bij de 
Bingo van SV Argon was 2 minuten 
“gratis” winkelen. Dankzij de sup-
portersvereniging “De Lijnkijkers” 
mocht de winnaar van de superron-
de maar liefst 120 seconde shop-
pen op kosten van bovengenoemde 
sponsor. Arjan de Goede bleek het 

winnende bingobriefje te bezitten 
en mocht met Patricia naar de su-
permarkt. Hij shopte voor maar liefst 
155 euro zijn karretje vol. Volgende 
maand op 12 februari is er weer een 
nieuwe bingo met 7 nieuwe ron-
des met als hoofdprijs: Diner voor 2  
all-in bij Het Rechthuis in Mijdrecht. 
Bent u er dan ook?

Richard Schreurs ontketend
De Ronde Venen - De clubont-
moeting van Bar Adelhof 1 tegen De 
Merel-Heerenlux 1 was een wed-
strijd met een grote ontlading. Kop-
man Richard Schreurs gaf vanaf 
beurt 2 volop gas tegen de in top-
vorm verkerend John Vrielink. In die 
2e beurt een serie van 19, vervol-
gens in de 4e beurt nog eens 14 met 
een stand van 0 tegen 34. In de 5e 
beurt kwam John langzaamaan op 
dreef en gaf met 29 in de 9e beurt 
weer aanzien. In beurt 14 werd het 
81 om 91 met nog 9 te gaan voor Ri-
chard. In beurt 15 was Richard met 
6.666 moyenne de partij “Meester”. 
Ook Ricard van Kolck als 2e man 
sloeg verpletterend toe. In slechts 
19 beurten had hij Bert Fokker on-
der de duim. Kees Griffioen en Wal-
ter van Kouwen redde de eer, zo-
dat het na de moyenneprocentbe-
rekening 5-4 werd. Stieva-Aalsmeer 
kreeg een onderonsje tegen De Kui-
per-Stee Inn. Kees de Zwart bewees 
zijn topvorm en liet in 18 beurten 
Derk Bunders de hielen likken. Toi-
ne Doezé moest in het zweet tegen 
Aria ten Cate, in de 37 beurten du-
rende partij stond Aria er het beste 
voor, Toine greep net op de valreep 
zijn kans met een serie van 4 en ver-
volgens de laatste carambole waar-
door Aria op 23 van de 25 te maken 
caramboles bleef steken.

Standen
Lucia Burger wist tegen Pieter Coe-
nen het hoofd koel te houden want 
de nabeurt werd prima benut met 

als compromis een remise. Eind-
stand: 3-6 voor De Kuiper-Stee Inn. 
De Merel-Heerenlux 2 werd een 
feesie, met 9-0 winst gingen De Vin-
keveners vanaf Bar Adelhof, team 2 
huiswaarts. ASM-Mijdrecht 1 kon 
tegen Dé Biljartmakers maar 1x te-
gengas geven. De eindstand werd: 
2-7 De Springbok 1 kwam er tegen 
Dio goed vanaf. Het werd 4-5 voor 
Dio met als kopman Paul Schuur-
man die wederom tot bijna 8 moy-
enne kwam in de partij tegen John 
van Dam. De Springbok 2 deed een 
betere zaak tegen CenS. Het werd 
7-2 in De Hoef met allemaal span-
nende partijen. De Merel-Heerenlux 
3 kwam tegen Bar Adelhof 3 tot 3-6. 
Wim Berkelaar won van Cock Verver 
en Caty Jansen was de vrouw van 
de avond, Caty wist in de nabeurt 
9 caramboles op tafel te leggen 
voor een welverdiende remise. The 
Peanut Bar kwam tegen De Krom-
me Mijdrecht 1 tot 4-5. De Kromme 
Mijdrecht 3 werd eveneens 4-5, te-
genstander was collega De Krom-
me Mijdrecht 2. Hoogste serie van 
de week: Gerrit Schuurman, 17 car. 
27.64% Kortste partij van de week: 
Richard Schreurs, 15 beurten

Nieuwe kantine SV Hertha 
feestelijk in gebruik genomen
Vinkeveen - Vrijdag 22 januari was 
het de grote dag voor SV Hertha in 
sportpark De Molmhoek.
Rond half zes werd onder grote be-
langstelling van leden, sponsors, 
wethouders Aldrik Dijkstra (CU/
SGP), Anco Goldhoorn (RVB) en 

verdere genodigden de openings-
handeling verricht van de nieuwe 
kantine. Twee kleinkinderen van Jan 
Berkelaar, t.w. Fleur en Sterre de 
Jong en twee achterkleinkinderen 
van oprichter Van Senten, namelijk 
Sander en Lars, voerden samen met 

bestuursleden de openingshande-
ling uit. Twee van hen onthulden sa-
men met voorzitter Harry van Gen-
deren het nieuwe clublogo, waaraan 
jeugdlid Hein Otting een eerste aan-
zet gaf, aan de achtergevel van de 
nieuwe kantine. De andere twee he-

sen samen met vice-voorzitter Mi-
chel Klinkhamer de nieuwe club-
vlag. Met een mooi stukje vuurwerk 
vanaf het dak kreeg dit een ‘knal-
lende finale’. Daarna mochten alle 
aanwezigen de nieuwe kantine on-
der het genot van een hapje en een 
drankje bewonderen.
Vanaf 2012 ontstonden de plan-
nen van de nieuwbouw en in ok-
tober 2014 gaven de leden van SV 
Hertha goedkeuring voor zowel de 
nieuwbouw als de verbouwing van 
de oude kantine voor de benodigde 
(nieuwe) kleedkamers. Dit was hard 
nodig omdat het meidenvoetbal een 
grote groei doormaakt. Allereerst 
is begonnen met de bouw van de 
nieuwe kantine, bovenop de al be-
staande kleedkamers. En die staat 
er nu. Met grote dank aan de vele 
vrijwilligers, sponsoren en de bedrij-
ven uit de regio, maar ook van ver 
daarbuiten. Zij hebben ervoor ge-
zorgd dat het onmogelijke mogelijk 
is geworden. Een kantine met een 
prachtig mooi uitzicht over de voet-
balvelden. Zonder al die inzet was 
dit mooie complex er zeker niet ge-
komen. Nu de nieuwe kleedkamers 
nog. Met de verbouwing van de ou-
de kantine voor dit doel wordt bin-
nenkort begonnen.

Zaterdag 23 januari was het van-
af 14.00 uur Open Huis bij SV Hert-
ha en kon iedereen in een feestelij-
ke ambiance de nieuwe kantine be-
zoeken en aan de bijzondere veiling 
deelnemen om ‘de spaarpot’ die na 
de bouw van de kantine aardig leeg 
is geraakt, weer wat te vullen.

Atalante straalt tijdens de 3/4-kamp
Vinkeveen - Op deze stralende 
zaterdag vertrokken maar liefst 9 
turngroepen vanuit Vinkeveen naar 
de Willisstee in Wilnis om mee te 
doen met de jaarlijkse drie/vier-
kamp van Rayon de Vechtstreek. 
Verspreid over de ochtend en de 
middag mochten zij laten zien wat 
ze de afgelopen maanden geleerd 
hebben en dit showen aan de vele 
papa’s, mama’s en andere enthou-
siaste fans. Voor een aantal van hen 
was dit hun eerste wedstrijd ooit, 
maar ook voor hen die al eerde-
re wedstrijden geturnd hebben was 
het best spannend. Onder de bezie-
lende leiding van juf Märy lieten alle 
kinderen het beste van hun kunnen 
zien. Wat zag het er allemaal super 
uit. Voor twee van de teams (Atalan-
te 2 en 8) was dit voldoende voor 
het bereiken van een finaleplaats in 
Soest op 8 april a.s., maar ook al-
le anderen konden met opgeheven 
hoofd terug naar Vinkeveen.

Dennis en Desmond naar 
finale zesballen
De Ronde Venen - In het zes ballen 
toernooi van biljartclub de Merel zijn 
er in het afgelopen weekend meer 
spelers doorgedrongen tot de fina-
le en wel in de c poule Dennis Cor-
des, Simon Holthuijzen, Hans Levy, 
Jeroen van Rijn en Gijs v.d.Neut. In de 
b poule speelden Desmond Driehuis, 
Dennis Kraak en Coen Stevens zich 
in de finale. Spelers als Martien He-
ijman, Ton Driehuis, Paul van Rijn en 
Teus Dam konden hun draai nog niet 
vinden met al die ballen. Maar er ko-
men nog meer dagen. Er kunnen nog 
pogingen gedaan worden om zich in 
de finales te spelen op de volgende 
dagen; vrijdag 29 januari van 20.00 
uur tot 23.00 uur, zaterdag 30 janua-
ri van 14.00 uur tot 18.00 waarna om 
plus-minus 19.30 uur de finales zul-
len starten. Daarna is er de prijsuitrei-

king. Zondag 31 januari start het drie 
banden toernooi van biljartclub D.I.O., 
aanvang 14.00 uur, voor dit toernooi 
kunnen we nog enkele spelers plaat-
sen, aanmelden bij Café de Merel, 
Arkenpark ‘MUR’ 43, Vinkeveen tel. 
0297-263562 of 06-47944950 of per 
e-mail thcw@xs4all.nl

De Fit-test: 60+, bewegen dus
De Ronde Venen - Dat bewegen 
gezond is, dat weet iedereen. En 
veel mensen, ook 60-plussers, doen 
dat ook. Maar er zijn ook nog heel 
veel mensen, die niet regelmatig be-
wegen. Het komt er niet van, of men 
denkt, dat men fit genoeg is. 
Meten is weten, en daarom biedt 
Spel en Sport DRV in opdracht van 
de gemeente aan alle 60-plussers in 
de gemeente een Fit-test aan. Daar-
in wordt uw fitheid vergelijken met 
de gemiddelde fitheid van uw leef-
tijdgenoten. Hoe staat het met uw 
gewicht, spierkracht, lenigheid en 
uithoudingsvermogen? Ook voor 
mensen die denken voldoende te 
bewegen kan zo’n test leiden tot 
verrassende conclusies!

De Fit-test
Deze is zaterdagochtend 6 februa-
ri in Sporthal De Willisstee te Wilnis. 
De test neemt ongeveer een uur in 
beslag en start met het meten van 
uw bloeddruk. Een arts in opleiding 
bekijkt vervolgens of u aan de test 
mee kunt doen. Alle testen worden 
begeleid door ervaren vrijwilligers. 
De beoordeling en het advies is in 
handen van gekwalificeerde docen-
ten van Spel en Sport DRV.
Uw reactievermogen, uw kracht en 
lenigheid worden getest, uw BMI 
bepaald en in een 6 minuten duren-
de wandeltest bekijken we uw uit-
houdingvermogen.

Deskundig advies
Daarna bespreekt u bij een kop-
je koffie of thee de uitslag van de 
test en krijgt u een deskundig ad-

vies. En bij dat advies hoort ook een 
aanbod om meteen uit te proberen, 
wat voor u een geschikte en prettige 
vorm van bewegen is. U kunt terecht 
bij een aantal sport- en beweegaan-
bieders voor een aantal proeflessen: 
badminton bij de Veenshuttle, nor-
dic walking met Leo Neuteboom, 
volleybal bij Veenland, de Miloncir-
kel bij PKsport, zwemmen bij Am-
stelland, fitheidslessen bij Carla van 
Nieuwkerk, en natuurlijk biedt ook 
Spel en Sport DRV een aantal proef-
lessen aan op uw eigen niveau!
“Een gezond mens is beter in staat 
om van het leven te genieten. Re-
gelmatig bewegen en verstandig en 
gezond eten dragen daaraan bij”, al-
dus Aldrik Dijkstra, wethouder van 
Sport. Daarom staan er ook een di-
etiste en een lifestylecoach voor u 
klaar.

Doe mee en meld u aan!
U kunt zich aanmelden op werkda-
gen tussen 10.00 -12.00 uur door 
te bellen naar Tympaan – De Baat, 
0297 76 02 60. U wordt direct inge-
deeld op een tijd die u schikt. De 
kosten zijn 7,50. Ook vragen we uw 
toestemming om eenmalig dit be-
drag van u te mogen incasseren. 
Dus houdt u, als u belt, uw bankge-
gevens bij de hand. Een extraatje is, 
dat, als u meedoet, u een bon krijgt 
van Intersport Duo ter waarde van 
10,-! De test kost u een uur, u krijgt 
een deskundig advies en een mooi 
aanbod om te beginnen met bewe-
gen en een waardebon, wat houdt 
u nog tegen? Durf de uitdaging aan 
en laat u testen!

Veenshuttle geeft 23 
klassen badminton clinic
De Ronde Venen - Via Sportservice 
Midden Nederland hebben scholen 
de gelegenheid gekregen om klas-
sen in te schrijven om kennis te ma-
ken met vele soorten sport. Het is de 
bedoeling dat kinderen hierdoor en-
thousiast worden en zich daarna in-
schrijven bij een van de sport aan-
bieders. Deze clinics vinden in janu-
ari en februari plaats. Voor badmin-
ton vereniging Veenshuttle kwam 
een overweldigend aantal verzoe-
ken binnen. Maar liefst 23 klas-
sen gaven aan tijdens hun gymles 
graag een badminton clinic te wil-
len. De scholen Eendracht, Fontein, 
Molenland, Driehuis, Julianaschool 
en Willispoort hebben deze 23 klas-
sen ingeschreven. Dit vergde enige 
organisatie, want deze clinics zijn 
dus overdag. Maar liefst 10 vrijwil-
ligers van Veenshuttle werden be-
reid gevonden om in wisselende sa-
menstelling van 4 personen de cli-
nics te begeleiden. Door de trainer 

van Veenshuttle werd een program-
ma opgesteld en doorgenomen met 
de vrijwilligers. 

Succes
Intussen hebben ruim 10 clinics 
plaats gevonden, en met veel suc-
ces. De kinderen leren o.a. hoe ze 
het racket vast moeten houden, en 
de eerste slagen, zoals serveren, 
bovenhands slaan en droppen. Ook 
krijgen ze nog een leuk spel om zo-
veel mogelijk punten te scoren door 
een shuttle in een ring of korf mand 
te slaan. 
Het enthousiasme bij de leerlingen 
geeft de clinics een vrolijk verloop. 
Na de clinics bij alle sport verenigin-
gen krijgen alle leerlingen straks via 
de school de gelegenheid zich nog 
in te schrijven voor een aantal proef 
trainingen bij een door hen gekozen 
vereniging. Een prachtige manier 
om kinderen enthousiast te maken 
om te gaan sporten. De sport

Vinkeveen – Klaverjasclub Onder 
Ons organiseert dinsdag 9 Febru-
ari een prijs klaverjas avond in het 
teken van Valentijnsdag, met leu-
ke en lekkere  prijzen. Iedere kaart-
liefhebber is van harte welkom. De 
aanvang is 20.00 uur in dorpshuis 
de Boei Kerklaan 32 in Vinkeveen.

Prijs klaverjassen

Atlantis 2 knokt zich naar zege
Mijdrecht - Zaterdag 23 januari 
stond voor het door Florist gespon-
sorde Atlantis 2 de uitwedstrijd te-
gen ALO uit Den Haag op het pro-
gramma. Geen onbekende tegen-
stander voor de ploeg uit Mijdrecht. 
Na een gelijk opgaande wedstrijd 
wist Atlantis toch aan het langste 
eind te trekken. Eindstand: 15-16
De wedstrijd begon met in de eerste 
aanval Mark Kruiswijk, Timo Jon-
gerling, Chantal Poolman en Lisan-
ne van Doornik. In het eerste ver-
dedigingsvak begonnen Jacco van 
Koeverden Brouwer, Koen van Wer-
meskerken, Joy Trompert en Tamara 
Gortenmulder. In het eerste deel van 

de wedstrijd gingen beide ploegen 
gelijk op. Dit resulteerde in een 8-8 
ruststand. In de rust werden er goe-
de tips gegeven door Serge Kraai-
kam waarmee de ploeg weer met 
veel vertrouwen uit de kleedkamer 
stapte. Atlantis speelde geconcen-
treerd maar toch wist ALO steeds 
weer aan te sluiten. Met een mooi 
afstandschot in de laatste minuut 
werd de zege toch veilig gesteld. 
Atlantis 2 kan terugkijken op een 
goede wedstrijd waarin mooie com-
binaties werden verzilverd met een 
doelpunt. Zaterdag 30 januari speelt 
Atlantis 2 in de eigen Phoenix tegen 
hekkensluiter ESDO.



Nooit Gedachter Ivar 
wint schaatsmarathon
De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond 22 januari stond alweer 
de 5e competitieronde op het pro-
gramma voor de marathonrijders 
van IJsclub Nooit Gedacht. In deze 
marathoncompetitie wordt op diver-
se niveaus gestreden. Deze avond 
stonden de seniorenklassen C1, C2 
en C3 en de dames aan de start. 
In de twee klassen C2 en C3 wa-
ren vier leden van IJsclub Nooit Ge-
dacht aanwezig.
De avond begon met de klasse C3 
waar Jacco Moerman aan de start 
stond voor 25 ronden. Het tem-
po lag direct vanaf het begin hoog. 
Op de diverse tempoversnellingen 
die daarna nog volgden, had Jacco 
het moeilijk, maar toch wist hij tel-
kens weer aan te haken. Uiteindelijk 
pakte hij een knappe vijfde plaats. 
In het klassement staat Jacco nu op 
een derde plaats, op enkele punten 
achterstand op de nummers twee 
en drie . 

Vluchtpoging
Bij de C2 waar 35 ronden gereden 
werd, waren Ivar Immerzeel, Sven 
Prins en Luciën Wolvers present. 
Vanaf de start was het Ivar Immer-
zeel die hard weg probeerde te rij-
den, echter na enkele ronden werd 
hij weer teruggehaald door het pe-
loton. Later probeerde Ivar het nog 
een keer, maar deze vluchtpoging 
was eveneens niet succesvol. Na-
dat daarna een ander tweetal weg-
gereden was, waagde Ivar opnieuw 
de sprong naar voren en wist zo aan 
te sluiten. Met zijn drieën kregen zij 
ongeveer een halve ronde van het 

peloton en dit wisten zij vast te hou-
den tot de finish. In het spannende 
slot won Ivar vervolgens de sprint 
van de koplopers en pakte zo zijn 
tweede zege van het seizoen. Sven 
Prins won knap de sprint van het 
peloton en werd zo 4e. Luciën Wol-
vers eindigde als 7e. In het klasse-
ment staat Sven op de 5e plaats, di-
rect gevolg door Ivar. In dat zelfde 
klassement staat Luciën nu 18e en 
Nico-Jan de Haan, die niet aanwe-
zig was, staat 25e.
Het was dus een succesvolle avond 
voor Nooit Gedacht bij de marathon. 
Komende vrijdag is het de beurt aan 
de masters om punten te halen.

Argon weer puntendeling 
met WV-HEDW
Mijdrecht - Evenals op 12 septem-
ber is Argon er ook nu niet in ge-
slaagd om de punten in eigen huis 
te houden. Tegen WV-HEDW werd 
het in Amsterdam 2-2. Argon kwam 
in de eerste helft wel op een 1-2 
voorsprong maar in de tweede helft 
werd het ver terug op eigen helft 
gedrongen. Argon leunde toen te-
veel op de eigen verdediging en 
hield dat lang vol. In blessuretijd viel 
dan toch het verdiende doelpunt 
voor de gastheren en werd het een 
terechte puntendeling.

Gelijk opgaand
De eerste helft was fel en werd er 
met veel inzet gestreden en met-
een al na vier minuten kregen de 
gastheren en prachtige kans toen 
na een goede aanval de bal voor 
de voeten van Ruben Loeve kwam, 
echter hij vergat af te drukken waar-
door Argon met de schrik vrij kwam. 
Na een kwartier kon er een vrije trap 
worden genoteerd, echter het schot 
van Wilco Krimp was laag in de hoek 
maar doelman Heimens had hier 
geen moeite mee. Toch kwam Argon 
na een kleine twintig minuten op 
voorsprong, een leuke combinatie 
tussen Syrano Morrison, Bas Pel en 
Ian van Otterloo werd door laatstge-
noemde goed afgerond 0-1. Een mi-
nuut later had Jesse van Nieuwkerk 
geen geluk toen hij na een hoek-
schop van Randy Hondius rakelings 
naast kopte. Tien minuten voor rust 
werd het goede spel van WV-HEDW 
beloond met een doelpunt. Een vrije 
trap vanaf rechts werd door de vrij-
staande Jordy Dijkhuizen gericht in-
gekopt 1-1. Argon stond hierna wel 
onder druk maar wist toch vlak voor 
het rustsignaal van arbiter Van der 

Perk weer op voorsprong te komen. 
Een aanval van WV werd door Ar-
gon onderschept en via Bas Pel 
kwam de bal bij Jesse van Nieuw-
kerk die zijn harde werken beloond 
zag met een fraai doelpunt 1-2.

Onder druk
De tweede helft stond Argon onder 
druk, liet zich diep zakken en leun-
de veel op de verdediging en dat 
ging heel lang goed. De scorings-
kansen waren voor beide doelen 
schaars. Na een hoekschop kopte 
Bas Pel wel op doel maar de doel-
man stond op de goede plaats. Dat 
stond ook Romero Antonioli toen hij 
een schot van Frank Ulrich te ver-
werken kreeg. Daarna volgde er een 
rommelige fase, mede door de vele 
blessurebehandelingen. Jesse Stan-
ge en Soner Gedik werden vervol-
gens ingezet. We zagen een vrije 
trap van Floris Mulder die merk-
waardig over het doel stuiterde en 
een schot van Ashraf Azzouz die 
Antonioli meer net uit de kruising 
kon tikken. In die fase stond Argon 
onder druk en kregen de gastheren 
wel een paar mogelijkheden. Een 
schot van Ruben Loeve ging over na 
balverlies van Argon en even later 
moest Antonioli opnieuw flink ge-
strekt na een vrije trap. Verder za-
gen we nog een kansje voor Jesse 
Stange op aangeven Soner Gedik 
maar verder kwam Argon in de slot-
fase niet. Gedurende de regulaire 
speeltijd bleef Argon nog wel op de 
been maar in minuut 91 sloeg WV-
HEDW toch toe, van dichtbij scoor-
de Denis Damley de 2-2. Een terecht 
uitslag. Zaterdag speelt Argon thuis 
tegen Vitesse Delft. 
Foto: sportinbeeld.com

De Vinken laat Huizen 
voorgaan
Vinkeveen - In de thuiswedstrijd af-
gelopen zaterdag moest de Vinke-
veense korfbalhoofdmacht het be-
zoekende Huizen in de tweede helft 
laten gaan. Na een gelijk opgaande 
strijd in het eerste deel (ruststand 
8-8) bleek Huizen in de tweede helft 
trefzekerder. Met een 16-20 winst-
partij namen de bezoekers de twee-
de plaats op de ranglijst van de Vin-
keveners over. Coach Hans van Das-
ler had in deze jubileumwedstrijd op-
nieuw de beschikking over zijn com-
plete basisacht. De Vinken bestaat 
deze week 55 jaar en wilde dat graag 
met een overwinning op de Huizense 
concurrent vieren. In de door de sup-
portersvereniging versierde sporthal 
stelde de thuisploeg zich na het op-
lopen met het team van de week, 
de F1, als vanouds op: Annick Stok-
hof (aanvoerster) en Mariska Meul-
stee met Kelvin Hoogeboom en Rut-
ger Woud in de aanval. Emese Kroon, 
Dorien Verbruggen, Gideon Leeflang 
en Jelle Mul in de verdediging.

Overwinning
Nog in de ban van de monsterover-
winning van het tweede in de wed-
strijd ervoor (25-8 winst) was ook 
voor De Vinken het eerste schot di-
rect raak. Huizen was evenwel niet 
onder de indruk, maakte direct ge-

lijk en kwam met het tweede schot al 
op 1-2. In de derde minuut trok Gi-
deon Leeflang de stand weer gelijk. 
Dit beloofde wat. Een strafworp voor 
Huizen en een door Rutger Woud 
keurig binnen geschoten vrije bal 
brachten de stand op 3-3. Tot aan de 
rust bleef het stuivertje wisselen. Met 
doelpunten van Dorien Verbruggen, 
Mariska Meulstee (nog 2x) en Emese 
Kroon (2x) was het bij rust 8-8.

Huizen won
In de eerste zeven minuten van de 
tweede speelhelft legden de bezoe-
kers de basis voor de uiteindelijke 
winst. Drie doelpunten op rij wer-
den door de Abn-amroformatie niet 
meer goed gemaakt. Wel bleven De 
Vinken dapper meescoren, maar on-
danks de zevenklapper van Mariska 
Meulstee en fraaie treffers van Do-
rien Verbruggen, Emese Kroon, An-
nick Stokhof en de later nog inge-
brachte Mark de Haan gingen de 
punten toch mee terug naar het 
Gooi. Einduitslag 16-20. Na koploper 
Midlandia staat Huizen nu tweede in 
de poule, op 1 punt gevolgd door De 
Vinken en de Corvers. Komende za-
terdag opnieuw een thuiswedstrijd 
voor De Vinken. Om 15.30 uur treden 
de Vinkeveners aan tegen het onder-
aan staande Fluks uit Noordwijk.

Winnaars Sportverkiezingen 2015 bekend
De Ronde Venen - Tijdens een 
drukbezochte bijeenkomst in het 
Veenweidebad in Mijdrecht zijn vrij-
dagavond 22 januari de winnaars 
van de Sportverkiezingen 2015 be-
kendgemaakt. Tim de Vries is verko-
zen tot Sportman van het jaar, Jan-
neke Bokkes tot Sportvrouw, Lore-
na Wiebes tot Sporttalent, Connect 
Roké Racing tot Sportploeg en Erik 
Groenenboom tot Sportvrijwilliger 
van 2015. De voetbalfoto van Hans 
van Gelderen is verkozen tot Sport-
foto van het jaar. Voor het tweede 
achtereenvolgende jaar vormde het 
Veenweidebad het decor voor de 
Sportverkiezingen. In het zwembad 
was een podium aangelegd waarop 
niet alleen de prijswinnaars werden 

bekendgemaakt, maar waar ook in-
terviews plaatsvonden met de geno-
mineerden en andere gasten. Wet-
houder Aldrik Dijkstra (Sport) blik-
te kort terug op het voorbije jaar en 
stipte kort enkele ontwikkelingen 
aan die komend jaar gaan spelen op 
het gebied van sport. Het program-
ma werd passend omlijst met optre-
dens van synchroonzwemmer Shel-
ly Kasse en haar partner.

Sportman
De bekendmaking van de winnaars 
stond centraal tijdens de avond. 
De titel Sportman werd toegekend 
aan handbiker Tim de Vries. De ju-
ry omschrijft hem als ‘een geweldige 
sportman’ en vindt het bijzonder dat 

hij veel geeft voor zijn sport en daar-
door in staat is bij de wereldtop aan 
te sluiten. De Vries heeft zich recent 
gekwalificeerd voor deelname aan 
de Paralympics in Rio later dit jaar.
De titel Sportvrouw werd in de 
wacht gesleept door Janneke Bok-
kes. Zij behoort tot de Nederland-
se top bij Lacrosse, een teamsport 
waarbij het de bedoeling is een bal 
in het doel van de tegenstander te 
gooien. Daarbij wordt gebruik ge-
maakt van een stok waaraan een 
klein netje zit. De sport is zeer po-
pulair in Canada en de VS.
De jury vindt het bijzonder dat Bok-
kes de sport in Nederland én in het 
buitenland op hoog niveau beoe-
fent. Daarnaast is ze zeer actief om 

De dames van de organisatie van het ALS Rummikub Toernooi poseren sa-
men met drs. Gorrit-Jan Blonk, directeur van Stichting ALS Nederland, trots 
met de cheque van 6000,95 euro: ‘Waar een klein dorp groot in kan zijn...!’ 
(Foto: OSW)

ALS Rummikubtoernooi 
levert 6000 euro op!
De Kwakel - In heel De Kwakel en 
omstreken was vrijdag 15 januari 
nagenoeg geen oppas meer te krij-
gen; ze zaten allemaal, net als vele 
zowel - piepjonge als oudere - an-
deren, in de kantine van KDO om 
het zevende ALS Rummikubtoer-
nooi bij te wonen. Het toernooi heeft 
(onder voorbehoud) een bedrag van 
6000,95 euro opgeleverd. ‘Een be-
drag om trots op te zijn’, aldus de 
organisatie. Op het ALS Rummi-
kubtoernooi komen ieder jaar veel 
mensen af, de kantine van KDO zit 
dan ook elke keer nagenoeg vol met 
vooral oude bekenden - de mees-
ten bezoeken het toernooi al vanaf 
het eerste jaar - en een enkel ‘nieuw 
gezicht’. Zo ook vrijdag 15 janua-
ri. De sfeer zat er al vanaf het be-
gin prima in en de exact honderd in-
geschreven deelnemers, onder wie 
de slechts zeven jaar jonge Mari-
sa, hadden er weer zin in, benieuwd 
wie zich dit jaar Rummikubkampi-
oen van De Kwakel en omstreken 
zou mogen noemen en met welke 
prijzen ze dit jaar naar huis zouden 
gaan. Zoals elk jaar konden er tij-
dens het toernooi loten worden ge-
kocht voor de loterij, waarvan de 
prijzen geschonken waren door di-
verse, ca 100, ondernemers en een 
enkele particulier. 

Taarten
Ook werden er twee taarten geveild, 
gebakken door de moeder van ALS-
patiënt Alex, die weggingen voor 
respectievelijk negentig en 108 eu-
ro. Daarnaast stond er een collecte-
bus bij de lokale slager, maar om-
dat deze er vrij laat was neergezet, 
had de collecte ‘slechts’ 38,05 eu-
ro opgebracht. De slager heeft ech-
ter reeds toegezegd dat de collecte-
bus er volgend jaar al voor de kerst 
neergezet mag worden. Iedereen - 
Rummikubbers, lotenkopers, spon-
sors en anderen - wil, zo bleek ook 
dit jaar weer, graag een bijdrage le-
veren aan datgene waar het al jaren 
om draait tijdens het toernooi: on-
derzoek naar de dodelijke spierziek-
te ALS, waar een vriend van de or-
ganisatie al zeven jaar aan lijdt en 
het tegen alle verwachtingen in nog 

steeds volhoudt al wordt zijn strijd 
met de dag zwaarder. Het mot-
to is dan ook: help ALS de wereld 
uit, en om daarvoor te zorgen, gaat 
de gehele opbrengst van het toer-
nooi naar de Stichting ALS Neder-
land, die zorgt dat het geld daar te-
rechtkomt waar het terecht hoort te 
komen. 

Kampioen
Dit jaar was er na de bekendma-
king van de Rummikubkampioen 
van 2016 - Sabien Alonso - nog 
iets bijzonders; er zou een mystery 
guest komen. Rond 23.00 uur - ve-
le drankjes, loterijronden en uren 
Rummikubben later - werd bekend 
wie dat was: Drs. Gorrit-Jan Blonk, 
directeur van de Stichting ALS Ne-
derland. Rond middernacht kon de 
Stichting blij gemaakt worden met 
een cheque van 6000,95 euro, een 
bedrag dat de komende tijd nog met 
wat nagekomen giften aangevuld 
zal worden. In zijn speech meldde 
Blonk onder meer dat het Rummi-
kubtoernooi, mede omdat het al ze-
ven jaar achtereen gehouden wordt, 
in de afgelopen zes jaar (de op-
brengst van het toernooi van janu-
ari 2016 was nog niet meegeteld) al 
ruim 40.000 euro had opgeleverd, 
waarmee het, naast onder meer de 
Amsterdam City Swim, tot de top vijf 
van grootste sponsoracties van Ne-
derland behoort.
Ook wilde hij benadrukken dat het 
doel van de Stichting ALS is en 
blijft: een oplossing voor ALS vin-
den, ergens ter wereld, waar dan 
ook. Er werken vijftig landen nauw 
samen in een overkoepelende or-
ganisattie, zodat dubbel onderzoek 
niet gedaan wordt en ook niet ge-
daan hoeft te worden. Wie ALS ook 
de wereld uit wil helpen, maar niet 
in staat is geweest om bij het toer-
nooi aanwezig te zijn, kan kijken op 
de website van Stichting ALS Ne-
derland, op Facebook zoeken naar 
Het 7e open ALS rummikub toer-
nooi of kijken op www.alsteams.nl/
het-open-als-rummikub-toernooi 
en zien op wat voor manier hij of zij 
de actie nog kan steunen.
(Foto: Odette van Walsum)

Rohan Janmaat verovert 
libretitel 2016
Regio - Na een spannende sportie-
ve finale in De Springbok te De Hoef 
maakten Lucia en Aria van biljartfe-
deratie De Ronde Venen de balans 
op. In de voorronden waren de pres-
taties al hoog ingezet want Rohan 
Janmaat, Ton Driehuis en Evert Drie-
huis promoveren volgend jaar naar 
de 3-sterklasse libre. Door uitval 
van de finalisten Arjan Bosman en 
Evert Driehuis moesten de reserves 
Hans van Rossum en Sander Pater 
opdraven. Na zaterdag hadden Ber-
nard Schuurman en Ton Driehuis de 
beste papieren, beiden 3 winstpar-
tijen, 6 punten dus. Rohan Janmaat 
kreeg het tegen Sander Pater zwaar 
te verduren, in de nabeurt van nog 1 
te maken ontstond een remise, Ro-
han kwam daarmee op 5 wedstrijd-
punten. Zondag werd de dag van de 
waarheid want bij aanvang van de 
laatste finalepartij tussen Rohan en 

Ton was het 7 om 8 punten. Ton kon 
zijn draai niet vinden want Rohan 
was de partij in 18 beurten “mees-
ter”. Ton, die de twee voorgaande ja-
ren was kampioen werd heeft spor-
tief het stokje aan Rohan overge-
dragen!
Met een pluim naar de gastvrijheid 
en de arbitrage werden de prijzen 
uitgereikt.
1. Rohan Janmaat,
 Bar Adelhof 9 pnt 
2. Ton Driehuis Dio 8 pnt 
3. Bernard Schuurman  
 De Kromme Mijdrecht 6 pnt 
4. Sander Pater, CenS 5 pnt 
5. Marcel Koning, Peanut Bar 2 pnt 
6. Hans van Rossum,
 Peanut Bar 0 pnt 

Hoogste serie:
11 caramboles door Rohan
Kortste partij: 15 beurten, Ton

de sport onder een groot publiek 
bekend te maken.

Sportploeg
De prijs voor Sportploeg van het 
jaar ging naar Connect Roké Racing 
team, motorcross met zijspan. Kees 
Kentrop heeft afgelopen jaar met 
zijn bakkenist Jeffrey Verhagen in-
drukwekkende prestaties geleverd 
en het podium gedomineerd. Daar-
bij is een heel team actief dat let-
terlijk dag en nacht aan het resul-
taat sleutelt.
Lorena Wiebes is verkozen tot 
Sporttalent van het jaar. De jury 
noemde het ongelofelijk knap wat 
zij op jonge leeftijd over heeft voor 
haar sport en wat ze heeft gepres-
teerd. Ondanks de grote concurren-
tie in haar sport, boekt zij zeer re-
gelmatig successen en pakt ze prij-
zen. Lorena is daarom volgens de 
jury ‘een voorbeeld voor de jeugd 
van de gemeente.’ Sportvrijwilliger 
van 2015 is Erik Groenenboom uit 
Abcoude. Vanwege problemen met 
zijn gezondheid kon hij helaas zelf 
niet aanwezig zijn tijdens de uit-
reiking. Groenenboom is actief bij 
zwemvereniging De Meerkoeten in 
Abcoude en zet zich met hart en ziel 
in voor die vereniging. Ook vervul-
de hij een actieve rol in het Meer-
bad, het ‘thuisbad’ van de Meerkoe-
ten. Voor de tweede keer werd de 
Sportfoto van het jaar uitgereikt. De 
prijs viel te beurt aan Hans van Gel-
deren uit Wilnis.
De foto waarop zijn kleinzoon voet-
balt heeft volgens de jury ‘een en al 
beweging’ en verdiende daarom de 
prijs.
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