
Elke dag het laatste 
regionale nieuws!

zie onze site: 
meerbode.nl

facebook.com/

KORT NIEUWS:

Nieuwsgierig 
na schaken?
Mijdrecht - Schaaktrainer 
Freddy heeft weer tijd & zin om 
(toekomstige) schaaktalenten 
te begeleiden. Middels dit be-
richt zoekt Freddy naar leerlin-
gen die het schaakspel graag 
willen leren of hun niveau wil-
len verhogen. Hoewel voor-
al basisscholieren hiermee op-
geroepen worden mogen ook 
oudere leerlingen en zelfs vol-
wassenen reageren. Ik kom bij 
je thuis en je mag graag een 
vriend en jouw (groot)ouders 
erbij betrekken. Lijkt jou dat 
wat om 1 keer per week (of va-
ker) een uurtje schaaktrucs te 
leren en met leeftijdsgenoten 
spelen? Freddy helpt jou met 
veel plezier.. Je mag alvast op 
mijn site kijken::speelclub met 
elkaar schaken of kort sc-mes.
nl. Info en opgave graag bij 
Freddy. tel.0297-272’297 bgg. 
06’3847’7519. les is woensdag 
of vrijdag middag mogelijk te-
gen een geringe vergoeding.
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Wij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Giebertstraat, Proosdijstraat (200 kranten)
 Omg. Julianalaan, Bernardlaan (200 kranten)

ook 50+ van harte welkomWij zijn met spoed op zoek naar serieuze

Mijdrecht: Omg. Giebertstraat, Proosdijstraat (200 kranten)
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BEZORGERS/STERS

UW SERVICEPUNT IN DE BUURT:
Tilly’s Nailstudio

Rondweg 1 Mijdrecht

D.I.O. drogist de Bree
Vinkeveen

Martens Mode
Loenen aan de Vecht

Hendrikse Stomerijen 
Baambrugge, Rijksstraatweg 109

www.hendriksestomerijen.nl

De Ronde Venen - De Ronde Ve-
nen In de afgelopen maanden heeft 
er weinig de gemoederen zo be-
zig gehouden als de nieuwe invul-

ling die er in onze regio aan de uit-
voering van de Wsw wordt gegeven. 
Verandering is noodzakelijk, zo blijkt 
uit de rapporten van het bestuur 
van PAUW, maar ook uit die van 
de Ondernemingsraad van PAUW. 
Door de invoering van de Participa-
tiewet is de instroom van Wsw-ers 
gestopt en wordt het op termijn on-
mogelijk PAUW in de huidige vorm 
in stand te houden. Daar is ieder-
een het over eens. Vraag blijft welke 
oplossing het beste is en hoe deze 
vorm moet worden gegeven.
Verantwoordelijk wethouder An-
co Goldhoorn beseft dat het een 
gevoelig onderwerp is, de toe-
komst van het sociaal werkbedrijf. 
,, PAUW levert een belangrijke bij-

drage aan de ondersteuning van in-
woners naar werk. Dat doen ze uit-
stekend, daar is iedereen het over 
eens. Maar door de invoering van 
de nieuwe Participatiewet is ieder-
een het er ook over eens dat PAUW 
in zijn huidige vorm niet meer kan 
blijven voortbestaan. Verandering 
is noodzakelijk, zo blijkt uit de rap-
porten van het bestuur van PAUW, 
maar ook uit die van de Onderne-
mingsraad van PAUW. De vraag 
waar het nu dan ook om gaat is: 
wat is de beste oplossing en in wel-
ke vorm kunnen we inwoners met 
een afstand tot de arbeidmarkt in de 
toekomst het best helpen?’’ 

Vervolg elders in deze krant.

Wethouder Anco Goldhoorn:

‘Discussie moet gaan over 
goede vormgeving Wsw’

De Ronde Venen - De regio Utrecht 
start met een nieuwe aanpak waar-
bij vanaf het eerste moment van op-
vang van asielzoekers direct begon-
nen wordt met integratie. In de op-
vang wordt al gestart met onder an-
dere opleiding, werk en taal. Daar-
naast zijn afspraken gemaakt met 
het COA om statushouders van 
asielzoekerscentra naar gemeenten 
binnen dezelfde regio te laten door-
stromen. Hierdoor kunnen asiel-
zoekers in de regio blijven wonen, 
waardoor ze minder hoeven te ver-
huizen en gemaakte sociale con-
tacten behouden. Zestien gemeen-
ten hebben hiervoor op 18 janua-
ri een bestuursovereenkomst gete-
kend. Het COA onderstreept het be-
lang van de ondertekening van de 
bestuursovereenkomst omdat de-
ze bijdraagt aan een versnelde in-
tegratie van asielzoekers in de regio.

Innovatief en gemengd wonen
Gemeenten zetten zich samen met 
de woningcorporaties en ande-
re marktpartijen in voor extra soci-
ale huurwoningen. Hiermee komt 
er meer woonruimte voor status-
houders en andere woningzoe-
kenden. De regiogemeenten rich-
ten zich daarbij ook op de realisa-
tie van innovatieve woonvormen, 
bijvoorbeeld met duurzame tijdelij-
ke huisvesting. Bij woningtoewijzing 
zal worden gelet op een evenwichti-
ge menging van statushouders met 
andere doelgroepen 

Begin dit jaar starten de gemeenten 
Houten, Utrecht, Utrechtse Heuvel-
rug en Woerden met een pilot waar-
bij de gemeentelijke intake gericht 
op werk, inkomen en opleiding in 
de asielzoekerscentra plaats vindt. 
Statushouders kunnen vervolgens 

al aan een inburgeringstraject be-
ginnen op basis van hun talenten 
en ambities. Het is de bedoeling dat 
eind 2017 De Ronde Venen en de 
andere U16-gemeenten samen met 
Vluchtelingenwerk, welzijnsorgani-
saties en sociale diensten op deze 
manier werken. Zo wordt de wacht-
tijd in het asielzoekerscentrum meer 
ingezet om de integratie op gang te 
brengen. 
De bestuursovereenkomst die een 
looptijd heeft tot 1 januari 2020 is 
getekend door de gemeenten Bun-
nik, De Bilt, De Ronde Venen, Hou-
ten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, 
Nieuwegein, Oudewater, Sticht-
se Vecht, Utrecht, Utrechtse Heu-
velrug, Vianen, Woerden, Wijk bij 
Duurstede en Zeist. De komende 
drie jaar zullen deze 16 gemeenten 
dus samenwerken op het gebied 
van een versnelde integratie.

Versnelde integratie 
vluchtelingen

De Ronde Venen - Wethouder Da-
vid Moolenburgh tekende maandag 
16 januari 2017 een overeenkomst 
met gebiedsontwikkelaar BPD voor 
de realisatie van fase 3 van Vinke-
veld in Vinkeveen. In deze fase ko-
men de eerste ‘Nul op de Meter wo-
ningen’ in de gemeente De Ronde 
Venen. Door de ondertekening kan 
BPD starten met de ontwikkeling 
van het plan aan de westzijde van 
Vinkeveld. Voor alle woningen geldt 
dat ze duurzaam worden gebouwd 
en voor energiezuinigheid een hoog 
ambitieniveau hebben. De grondge-
bonden woningen worden voor een 
deel ‘Nul op de Meter woningen’. Dit 

betekent dat een toekomstige eige-
naar een energierekening heeft van 
nul euro. Een primeur voor de ge-
meente De Ronde Venen. 

BPD realiseert derde fase 
Vinkeveld
Wethouder David Moolenburgh: 
“We hebben voor deze derde en af-
rondende fase van Vinkeveld een 
aanbesteding georganiseerd voor 
de selectie van een ontwikkelaar. 
Wij zochten een partij die aansluit 
bij de ambities op Vinkeveld. Vin-
keveld is duurzaamheid, heeft een 
dorpse uitstraling en wordt met veel 
aandacht voor de wensen van de 

klant ontwikkeld. Heel bewust heb-
ben we met de eis om zes ‘Nul op 
de Meter woningen’ te realiseren de 
lat hoog gelegd. BPD heeft ons op 
deze punten overtuigd en heeft een 
overtuigend ontwerp van de wo-
ningen ingediend. Wij zijn dan ook 
zeer enthousiast over deze samen-
werking en trots dat in Vinkeveld de 
eerste ‘Nul op de Meter woningen’ 
van de gemeente De Ronde Venen 
worden gerealiseerd.”

Dick Boekhout, ontwikkelingsma-
nager bij BPD: “We zijn blij dat we 
samen met de gemeente verder in-
vulling kunnen geven aan de afron-

De eerste Nul op de Meter woningen van de 
gemeente in Vinkeveld

Gemeente en BPD tekenen 
overeenkomst voor nieuw plan

Op de foto van links naar rechts: Wethouder gemeente De Ronde Venen Da-
vid Moolenburgh en Dick Boekhout (ontwikkelingsmanager BPD) 

ding van Vinkeveld. De komende 
periode gaan wij met belangstellen-
den aan tafel om de eigentijdse ont-
werpen en duurzaamheidsaspec-

ten als energiezuinigheid verder uit 
te werken. De naam die wij aan ons 
project in Vinkeveld hebben gege-
ven is Laag Veenzicht.” 

Vinkeveen - Apollo Hotels kondig-
de recent de (her)opening aan van 
het hotel aan de Vinkeveense plas-
sen. In april 2017 opent de nieuwste 
aanwinst in een eigentijds en on-
derscheidend pand. Onder leiding 
van Herman van der Poel wordt er 
hard gewerkt aan de afbouw en in-
richting van het hotel. Én de komst 
van een nieuwe vestiging van The 
Harbour Club. Het hotel staat op de 
plek waar Apollo Hotels 7 jaar ge-
leden het toenmalige hotel sloot. 
Het nieuwe 4-sterren hotel heeft 88 
comfortabele kamers & suites, uit-
zicht op de Vinkeveense Plassen en 

een eigen haven. In het najaar van 
2017 opent het hotel ook een mee-
ting & events centre van 1.300 m2. 
Het enige wat nog ontbreekt voor 
de nieuwe Harbour Club is een ster-
renteam. Op 18 februari organi-
seert The Harbour Group een Open 
Dag om nieuwe collega’s te vinden. 
Niet alleen kunnen geïnteresseer-
den meer te weten komen over het 
restaurantconcept, ook kunnen ze 
deelnemen aan verschillende work-
shops gegeven door leveranciers 
van het restaurant. Deze open dag 
vindt plaats bij The Harbour Club 
Amsterdam aan de Cruquiusweg.

Nieuw hotel in Vinkeveen 
in april open

De Ronde Venen - De gemeente 
De Ronde Venen gaat in 2017 ver-
sneld verder met waar in het in 2016 
mee begonnen is. Inwoners met een 
afstand tot de arbeidsmarkt de on-
dersteuning bieden waar behoef-
te aan is. Deze vraaggerichte ma-
nier van werken biedt perspectief op 
werk of scholing. Het werkcentrum 
heeft haar deuren in juli 2016 ge-
opend. Van de eerste groep die het 
programma volledig heeft afgerond, 
is inmiddels iedereen aan de slag.
,,Via een vraaggerichte aanpak wil-
len we de kans op werk vergroten. 
Samen met de inwoner brengen we 
in beeld waar de behoefte ligt. Zo 
willen wij er voor zorgen dat ieder-
een meedoet aan de maatschappij. 
Want iedereen kan wat doen, be-
taald of onbetaald ’’, aldus wethou-
der Anco Goldhoorn. In totaal ver-
strekt de gemeente De Ronde Venen 
ruim 400 bijstandsuitkeringen per 
maand. Het werkcentrum faciliteert 

de inwoner om te kunnen participe-
ren in de maatschappij. Het Werk-
centrum heeft in de loop van het jaar 
met iedereen die een uitkering ont-
vangt contact. Het werkcentrum be-
geleidt naar werk of scholing om-
dat een uitkering vaak niet de op-
lossing is van onderliggende proble-
men. Het doel van het werkcentrum 
is de participatie in de maatschappij 
én de kans op werk te vergroten. Via 
het werkcentrum kunnen (sollicita-
tie) trainingen gevolg worden. Daar-
naast bemiddelt het centrum naar 
werk, stage, vrijwilligerswerk of een 
werkervaringsplek. De uitkeringsge-
rechtigde en de medewerker van het 
werkcentrum bepalen samen waar 
iemand het best kan worden ge-
plaatst. De trainingen van het werk-
centrum combineren een persoonlij-
ke aanpak en groepsdynamiek. Met 
andere woorden: deelnemers hel-
pen elkaar ook bij het bereiken van 
persoonlijke doelen.

Gemeente De Ronde 
Venen werkt aan werk



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. 0297-241562. 
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

INFORMATIEF

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!
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EDITIE 2: DE RONDE VENEN, 
MIJDRECHT, WILNIS, 
AMSTELHOEK, DE HOEF, 
VINKEVEEN, WAVERVEEN

WWW.MEERBODE.NL

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. 0297-241562. 
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

INFORMATIEF

COLOFON
Kantooradres:
Anselmusstraat 19
3641 AM Mijdrecht
Tel. 0297-581698
Mobiel 06-53847419

Aanleveren van advertentie:
Dinsdag voor 10.00 uur
verkoopmijdrecht@meerbode.nl

Advertentieverkoop:
Nel van der Pol
Kees Jan Koedam

Advertentie-tarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 15.00 uur
redactiemijdrecht@meerbode.nl
Maximum aantal woorden: 300

Redactie:
Nel van der Pol

Correspondent:
André Veenstra

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

sinds 1888

Uitgave van:
GOUW Uitgevers B.V.
Haarlem-Aalsmeer-Mijdrecht

130e jaargang

OPLAGE: 15.800

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te worden inge-
stuurd, dus voorzien van naam, adres, 
telefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volledig 
in de krant gepubliceerd; wél naam 
en woonplaats. Anoniem ingezonden 
brieven worden niet in behandeling 
genomen. De redactie behoudt zich 
het recht voor brieven te weigeren dan 
wel te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmate-
riaal niet beschikbaar wordt gesteld 
aan derden. Dus ook niet per e-mail, 
fotokopie of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming van 
de uitgever!

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

WWW.MEERBODE.NL

OntwikkelingsSamenwerking De Ronde Venen financiert educa-
tieprojecten in derdewereldlanden. Hiermee stellen we mensen 
in staat zelf een betere toekomst te bouwen. Wij werken hier-
bij samen met lokale partners die medeverantwoordelijkheid ne-
men voor een betrouwbare uitvoering van onze projecten. In Ke-
nia steunen wij de scholenprojecten van Stichting Welzijn Wa-
jir. De komende weken geeft Ad Groeneveld, voorzitter van deze 
stichting, een update over dit arme gebied in Kenia.

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

Wajir, gebeurt daar 
nog iets...? (2)

In die troosteloze uitzichtloze si-
tuatie begon de Stichting Wel-
zijn Wajir in 1997 haar werk. Wij 
raadpleegden Zuster Teresanne 
over hoe wij Wajir het best zou-
den kunnen helpen. Zuster Te-
resanne was een Italiaanse non, 
lid van de oecumenische congre-
gatie Sisters For Christian Com-
munity SFCC. Zij werkte al jaren 
in Wajir, grotendeels zelfstandig, 
om TBC-patiënten en andere zie-
ken bij te staan en voor bejaar-
den te zorgen. Tevens was zij gids 
voor de Rotary Doctors. Zij hoef-
de niet lang na te denken over 
onze vraag. Haar antwoord was 
kort en duidelijk: onderwijs! Wajir 
krijgt geregeld duizenden droog-
tevluchtelingen die berooid uit de 
‘bush’ komen. Hun kinderen kun-
nen niet naar school omdat er te 
weinig scholen zijn en omdat die 
kinderen het schoolgeld niet kun-
nen opbrengen. Nu hebben wij 
huisartsen doorgaans weinig ver-
stand van onderwijs, maar door 
ons werk hebben we wel veel 
contacten. Het bedelen om geld 
voor scholen en schoolgeld luk-
te dan ook best aardig en allengs 
werden schoollokalen gebouwd, 
wel honderd. Geregeld gingen 
leden van de stichting op werk-
bezoek naar Wajir en telkens lie-
pen wij weer tegen nieuwe pro-
blemen en uitdagingen aan. Een 
paar voorbeelden:
- Gezondheidszorg: er moesten 

kliniekjes worden gebouwd, 
vooral voor moeder- en kind-
zorg. 

- Water en sanitatie: er moesten 
waterputten en toiletten wor-
den gemaakt.

- Gehandicapten: de revalida-
tiekliniek moest weer worden 
opgestart en vernieuwd. 

- De dovenschool moest wor-
den geholpen, evenals het 
blindenklasje.

- De vrouwen waren enorm 
achtergesteld: meisjes gin-
gen nauwelijks naar school 
en vrijwel alle vrouwen waren 
slachtoffer van vrouwenbe-

snijdenis; een walgelijke ver-
minking met grote gevolgen 
zoals bij ontmaagding en be-
valling. We moesten heel dis-
creet proberen om afschaffing 
te stimuleren.

- De jeugd moest toegang tot 
onderwijs kunnen krijgen en 
daarna uitzicht op werk om 
criminaliteit en afglijden naar 
fundamentalisme te voorko-
men.

- De vrede moest worden be-
vorderd, niet alleen vrede tus-
sen de clans maar ook bij-
voorbeeld tussen de religies, 
tussen generaties en tussen 
mannen en vrouwen. Het vre-
descomité moest worden ge-
steund en er werd een onder-
wijsprogramma voor vredes-
onderwijs opgesteld.

- Kleinschalige landbouw 
moest letterlijk van de grond 
komen want er waren alter-
natieve middelen van bestaan 
nodig en landbouw stond nog 
niet eens in de kinderschoe-
nen.

De portefeuille van de stichting 
raakte overvol. Toen wij kort na 
onze oprichting contact kregen 
met grote organisaties in Neder-
land werd ons vaak gevraagd of 
wij wel een ‘exit-strategie’ had-
den, een plan om Wajir weer ach-
ter ons te laten. Voor ons was 
dat een absurde vraag. Wie Wajir 
had gezien wist dat het nog heel 
veel inspanning zou kosten voor-
dat je je met een gerust hart uit 
Wajir zou kunnen terugtrekken. 
De stichting maakte kleine stap-
jes voorwaarts en met de bouw 
van twee middelbare (dag-)scho-
len hebben we misschien de be-
langrijkste bijdrage kunnen leve-
ren. Maar na vijftien jaar was Wa-
jir nog steeds een armzalig ge-
bied. Als je in Nairobi vertelde dat 
je naar Wajir ging keken de men-
sen je verbaasd aan of schoten in 
de lach. Welke idioten gaan daar 
nou naar toe? Wij dus…

Ad Groeneveld

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

Schattenkerkerweg 11, 1426 AZ De Hoef.
Email: sosderondevenen@gmail.com

Feestelijk diner 
Buurtkamer Mijdrecht
Mijdrecht - De bezoekers van de 
buurtkamer in Mijdrecht hebben 
genoten van een gezellige ochtend 
en een feestelijk diner ,die gespon-
seerd werd door ;Jumbo Wilnis, Poe-
lier de Haan uit Vinkeveen, Vishan-
del Smit uit hebben hiervan enorm 
genoten. Wilt u ook een keertje 

langs komen ? zej zijn iedere dins-
dag en donderdagochtend open van 
10.00 tot 12.00 voor een kopje koffie 
en een praatje . En van 12.00 -13.15 
kunt u deelnemen aan een geza-
menlijke warme maaltijd voor €5,. U 
bent van harte welkom. Waar: G .v. 
Amstelstraat 5 in Mijdrecht.

Regio - Zondag 5 februari 2017 or-
ganiseert de evenementencommi-
sie van de  Stichting Vallis Pacis  in 
de H. Hart van Jezus kerk in Vinke-
veen een concert verzorgd door het 
Byzantijnskoor Drenthe o.l.v. Julia 
Zaytseva. Een unieke gelegenheid 
om deze Byzantijnse, Kozakken en 
folklore zang uit de oosterse landen 
te beluisteren. Vooraf, in de pauze 

en na afloop zijn er consumpties te 
verkrijgen. Aanvang van het concert 
om 15.00 uur ( kerk open 14.30 uur). 
Toegangskaarten à 12 euro verkrijg-
baar bij: Verf en wand van Asselen, 
Drogisterij de Bree, Secretariaat R.K. 
Kerk, allen te Vinkeveen en Boekhan-
del Mondria te Mijdrecht. Ook op 5 
februari zijn bij binnenkomst van de 
kerk kaarten à 12 euro te verkrijgen.

Byzantijnskoor Drenthe 
in Vinkeveen

Lezing Jan van Mersbergen
Vinkeveen - Op uitnodiging van Ve-
nen Literair komt op vrijdag 27 ja-
nuari schrijver Jan van Mersbergen 
naar De Boei, Kerklaan32, Vinke-
veen. Hij zal een lezing geven uit en 
over eigen werk. Aanvang 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten € 7,50 en 
zijn alleen te koop bij de Openbare 
Bibliotheken in Abcoude, Mijdrecht, 
Vinkeveen en Wilnis, maar ook bij 
The Readshop Vinkeveen en bij 
boekhandel Mondria in Mijdrecht. 

Mijdrecht - Op 29 januari komt 
het tweede concert uit de serie “De 
Seizoenen” van de stichting Troupe 
A’dour: zangeres Viktoria Pankrato-
va, pianiste Irina Parfenova en kla-
rinettist en verteller Harry-Imre 
Dijkstra zullen een bijzonder, thea-
traal concert geven. Dit concert is 
gewijd aan de grote Russische com-
ponist P.Tsjaikovski (1840-1893) en 
aan de vrouwen in zijn leven en in 
zijn muzikale fantasiewereld. U zult 
een aantal liederen, aria’s en instru-
mentale stukken van de componist 
horen in combinatie met een boei-

end verhaal over zijn succesvolle, 
maar eenzame leven. In december 
2016 werd dit programma voor het 
eerst in de Galerie van Hilversum 
gepresenteerd bij de opening van 
een fototentoonstelling van de kun-
stenares Nadja Willems. Het bijzon-
dere is dat Nadja Willems de nako-
meling is van Nadezjda von Meck, 
de beroemde mecenas van Tsjai-
kovski. Deze vrouw speelde een gro-
te rol in het leven van de componist 
en had 14 jaren lang een briefwisse-
ling met Tsjaikovski. In de Veenhart 
Kerk in Mijdrecht, waar het concert 
zal plaats vinden, kunt u voor en na 
het concert een aantal fotowerken 
van Nadja zien. U kunt ook roman 
over de componist “De dood van 
Pyotr Ilyich” van Rien Schragen na 
afloop van het concert aanschaffen 
en de schrijver kan het boek signe-
ren. Het concert begint om 15.30 en 
is zonder pauze. De deuren zijn van-
af 15.00 uur open. Adres: Grutto, 2A, 
Mijdrecht. Toegang: 15 euro. Reser-
veren: schuil@kpnplanet.nl of bel-
len 06 -23117671 (Arjen Schuil). Na 
afloop van het concert kunt u ook 
van een kop Russische soep genie-
ten, dat bij de prijs is inbegrepen.

Tsjaikovski in Mijdrecht

Mijdrecht - Deze week is er een 
nieuwe serie Spaanse lessen op De 
Eendracht gestart! Een feest van 
herkenning voor de kinderen van de 
groepen 7 en 8 en hun lerares Eu-
lalia Fernandez. Enthousiast ging ie-
dereen met elkaar in groepjes aan 
de slag!

Na wat herhaling en een kennisma-
kingsspel was het muisstil in de klas 
tijdens het zelfstandig verwerken 
van de nieuwe lesstof. De tijd vloog 
en voordat iedereen het in de gaten 
had was het lesuur Spaans al weer 
voorbij! Tien weken lang een uur ex-
tra Spaans…wie wil dat nou niet?

De Eendracht geeft Spaans 
voor ‘gevorderde’ leerlingen

Mijdrecht - Tja…daar staan je dan 
als kale groene kikker, middenin de 
winterkou…Met je kikkerneus plat 
tegen het raam van een warme ge-
zellige kleuterklas van OBS De Een-
dracht. Is er iemand die hem ziet? Hij, 
dé kikker van geestelijk vader Max 

Velthuijs, eenzaam en zonder vriend-
jes. Dat kán toch niet? Vol verlangen 
staart Kikker naar de juf die voorleest 
uit een boek met een kring vol kleu-
ters om haar heen. ZIET ze hem niet? 
Treurig kijkt hij naar de kinderen die 
genieten van het verhaaltje... Kikkers 

OBS De Eendracht laat 
Kikker niet in de kou staan!

Van Mersbergen is na zijn debuut in 
2001 met “De Grasbijter” meermalen 
bekroond met literaire prijzen voor 
romans van zijn hand. Vorig jaar ver-
scheen “De Ruiter”, een bijzondere 
en lezenswaardige roman, ondanks 
dat als verteller een oud paard wordt 
opgevoerd. Van Mersbergen weet 
met de geloofwaardige wijze waar-
op hij dit doet de lezer zeer te boeien 
over de belevenissen van een groot-
vader en zijn kleindochter.

horen op een warme plek als het 
winter is en gelukkig is er ruimte in 
de poppenhoek om het verhaal van 
Kikker en zijn vriendjes in de kou tot 
leven te laten komen. Mooie en zin-

volle beleving van een thema waar-
bij veel nieuwe woorden worden ge-
leerd en de kinderen het verhaal mo-
gen naspelen. Een dagje kikker zijn, 
wie wil dat nou niet?
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Regio - De komende jaren staat er 
voor het Chr. Mannenkoor Imma-
nuël uit de Ronde Venen, opgericht 
in 1978 weer heel wat te gebeuren. 
Het bestuur wil dit voortvarend aan-

pakken met een aantal optredens 
in2017 en het lustrumjaar 2018. Dit 
willen we op project basis realise-
ren en informeren u nu via de me-
dia om hier projectmatig aan mee te 

werken. De projecten die op stapel 
staan zijn het Paasproject 2017 en 
een voorjaarsconcert in 2018 en niet 
te vergeten het Lustrumconcert in 
het najaar van 2018 met medewer-

Een nieuw jaar een nieuw geluid

Streek – Het concert van zaterdag 
18 februari was binnen no-time uit-
verkocht, maar gelukkig geeft de 
bekende Zeeuwse formatie Bløf 
een extra concert in het Haarlem-
se Patronaat, op zondag 19 febru-
ari! Bløf is niet meer weg te denken 
uit de vaderlandse popgeschiede-
nis. De band groeide de afgelopen 
jaren uit tot een van de succesvolste 
popgroepen van Nederland dankzij 
een serie hits als ‘Aan de kust’, ‘Al-
les is liefde’ en ‘Mannenharten’. De 
Zeeuwen ontvingen talloze awards 
en gaven vele memorabele optre-
dens, van stadion tot huiskamer en 
van zalen als Ahoy en Ziggo Dome 
tot op hun eigen festival ‘Concert 

at SEA’. Maar achteroverleunen is 
geen optie voor de band. De groep 
blijft zich ontwikkelen in de zoek-
tocht naar het perfecte liedje. Het 
leverde ook nu weer prachtige nieu-
we muziek op die de band tijdens 
de tour rondom het nieuwe album 
voor het eerst live laat horen! Het 
concert start om 20.00 uur, de zaal 
is open vanaf 19.30 uur. Toegang: 32 
euro. Patronaat vind je aan de Zijl-
singel 2 te Haarlem. Op vertoon van 
de Bløf-ticket (alleen op 19 februa-
ri) krijgt u deze avond ook toegang 
tot de aftershow die gegeven wordt 
door de indie pop band Dandelion. 
Meer informatie over dit na-feestje 
op de Patronaat-website.

Extra concert Bløf

NATUUR 
DICHT
BIJ HUIS

Elke veertien dagen vindt u hier een column van het Instituut voor natuur-
educatie en duurzaamheid (IVN), afdeling De Ronde Venen & Uithoorn.
IVN-meldpunt natuurwaarnemingen: telefoon 0297-563183.

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

In De Ronde Venen hebben we 
’s winters veel meer ganzen dan 
in de zomer: kolganzen en grau-
we ganzen vooral. Ze komen uit 
de toendra’s van het hoge noor-
den van Europa: Scandinavië en 
Rusland. U kunt ze niet missen 
als ze luid gakkend over ons ge-
bied vliegen zowel overdag als ’s 
avonds als het al donker is. Veel 
vogels uit het noorden van Eu-
ropa houden van Holland in de 
winter. Niet erg koud en goed 
eten! Het eiwitrijke Engels Raai-
gras op onze weilanden is Tafel-
tje Dek Je. 

Nog meer wintergasten in ons 
land zijn: Kleine Zwaan, Wilde 
Zwaan, Smient, Taiga Rietgans, 
Toendra Rietgans, Kleine Riet-
gans, Koperwiek, Kramsvogel, 
Keep

In het najaar en voorjaar hebben 
we nog meer trekvogels: door-
trekkers die in het najaar verder 
naar het zuiden vliegen en in het 
voorjaar weer terug. Een selec-
te groep blijft hier. Als u prach-
tig witte kleine zwanen ziet let 
dan op de gele snavel. Meer dan 
de helft van de hele wereldpo-
pulatie verblijft in de winter in 
ons land. Wilde Zwanen zijn wat 
groter en verblijven graag bij de 
plassen in de duinen. Behal-
ve gras eten ze ook waterplan-
ten. De snavel is nog geler dan 
die van de kleine zwaan. De ver-
schillende soorten Rietganzen 
verblijven graag in Friesland of 
in de buurt van grote rivieren. In 
De Ronde Venen zie je bijzon-

“Zie ze vliegen”
Wintervogels

der veel Smienten, ook een ech-
te wintergast: een klein mooi ge-
kleurd eendje dat niet kwaakt 
maar fluit. Ze vliegen vaak in 
grote groepen al fluitend boven 
ons gebied. Je ziet ze ook vaak 
in de bredere sloten en vaarten. 
Het zijn kleine druktemakers. De 
Sneeuwgors is een wintergas-
tje dat op de Nederlandse stran-
den te vinden is. Een klein vogel-
tje met witte vleugels. Als je ze 
ziet heb je geluk! Veel gewoner is 
het om in de winter een of meer 
kepen – een soort vink – tegen 
te komen, ook in De Ronde Ve-
nen. Ze komen uit Scandinavië 
om hier de winter door te bren-
gen. Let op de oranje borst. 
In sommige winters beleven we 
een invasie van Pestvogels. Dat 
is het geval wanneer er een 
slecht bessenjaar was in Rus-
land en Scandinavië. Het is een 
mooi beest met een rossig ver-
enpak, gele staartpunten en ro-
de vleugeltoppen. Kijk om je 
heen en zie ze vliegen!

Nel Bouwhuijzen
IVN-natuurgids

Koperwiek

SmientMijdrecht - Het ziet er alleszins 
naar uit dat nog dit voorjaar of be-
gin van de zomer de nieuwbouw 
van start gaat van het nieuwe woon-
zorgcentrum Zonnehof Mijdrecht. 
Bébouw Midreth zal het complex 
op het nu nog braakliggende terrein 
aan de Dorpsstraat gaan bouwen. In 
principe gaat het om een aangepast 
ontwerp van een eerder bestaande 
versie waarbij in dit geval wordt uit-
gegaan van de scheiding van woon- 
en zorg functies, een optimalisatie 
van zorg en zorggebouw met een 
verlegde ingang en een aangepas-
te gevel aan de noordzijde. Tevens is 
het gehele project lager geworden 
dan het oude ontwerp. Het ontwerp 
is getekend door IAA Architecten 
te Amsterdam. Bij het project zijn 

behalve dit architectenbureau te-
vens betrokken de Zonnehuisgroep 
Amstelland, Bébouw Midreth, Zor-
gID, Bouwinvest Healthcare Fund 
en de Gemeente De Ronde Venen. 
Bébouw Midreth en ZorgID doen 
de ontwikkeling van het complex 
en zijn beide onderdeel van Vol-
ker Wessels. Op 30 december 2016 
is het ontwerp bij de gemeente ter 
inzage gelegd. Zienswijzen daarop 
kunnen tot zes weken nadien (half 
februari) worden ingediend.

De op handen zijnde nieuwbouw 
omvat onder andere een compleet 
woon-zorgcomplex van vier verdie-
pingen op het terrein voor huisves-
ting van 45 cliënten met een de-
mentie van de Zonnehuisgroep. Een 

Nieuwbouw zorgcentrum 
Zonnehof Mijdrecht komt in zicht
Omwonenden bang voor te weinig parkeerplaatsen

eenstemming bereikt over de ver-
koop van de grond en de ‘turnkey’ 
aankoop van het gebouw door Bou-
winvest. Bébouw Midreth zal ook 
zorgdragen voor de bouw van de 
nieuwe zorggebouwen en apparte-
menten naar het ontwerp van IAA 
Architecten.

Presentatie in De Kom
Maandag 23 januari werd voor de 
bewoners van De Kom een ‘winter-
se gezellige middag’ georganiseerd 
in de recreatiezaal. Dat lieten de be-
woners zich geen twee keer zeg-
gen en het was dan ook een ‘volle 
bak’. En passant werd door de he-
ren Hessel van Bennekom (ZorgID) 
en Dick van Vliet (Bébouw Midreth) 
daar een presentatie verzorgd over 
de huidige stand van zaken van het 
nieuwbouwproject dat de bewo-
ners voor hun deur krijgen. Met be-
hulp van een powerpoint presenta-
tie werd aan de hand van 3D artis-
tieke impressies en opengewerkte 
modellen van de gebouwen gede-
tailleerd ingegaan op de ligging van 
het complex met zowel het zorg-
gebouw als de appartementen, het 
tuinontwerp, de parkeervoorzienin-
gen en de buitenruimte.
Hoe zat dat ook al weer met die par-
keerplaatsen? Dat was immers een 
heet hangijzer. “Het is de gemeente 
zelf geweest die erop heeft aange-
drongen dat er extra parkeerplaat-
sen bij moesten komen. Daar zijn 
we met elkaar uitgekomen en die 
zijn toegevoegd aan het plan,” licht 
projectleider Zonnehof Mijdrecht 
Dick van Vliet toe. “Zodra we groen 
licht hebben en we hopen dat dit 
komend voorjaar een feit is, kunnen 
we beginnen met het terrein bouw-
rijp te maken. Er ligt nog een grote 
oude kelder onder de grond en die 
moet er eerst uit. Verder worden er 
voor de fundering geen palen in de 
grond geheid waardoor de bewo-
ners in De Kom door elkaar zouden 
worden geschud, maar in plaats 
daarvan wordt een speciale boor-
techniek toegepast om betonpa-
len in de grond te krijgen. Daarmee 
worden trillingen en geluidsoverlast 
zoveel mogelijk voorkomen. Maar 
voordat dit allemaal gebeurt zal er 
ter plaatse eerst archeologisch on-
derzoek plaatsvinden door mid-
del van proefsleuven. Als de bouw 
in zijn eindfase komt gaat Bébouw 
ook nog aan de buitenruimte erom-
heen invulling geven, onder andere 
met behulp van een hovenier.”

Oplevering in 2018
Hoewel de appartementen nog ge-
bouwd moeten worden kan men 
zich daar nu al voor aanmelden bij 
de Zonnehuisgroep Amstelland in 
Amstelveen (zie www.zhga.nl voor 
verdere informatie). Voor de voort-
gang van het project geldt de vol-
gende planning: naar wordt ver-
wacht zal eind dit kwartaal door de 
gemeente de omgevingsvergunning 
worden verstrekt tenzij er zienswij-
zen zijn ingediend. Die moeten dan 
eerst worden afgehandeld. Maar 
mocht dit niet zo zijn dan wordt 
eind maart een begin gemaakt met 
het bouwrijp maken van het ter-
rein. Werkelijke start van de bouw 
zal zijn april/mei. De Dorpsstraat en 
het smalle straatje naast het bouw-
terrein – dat uitkomt achter op het 
parkeerterrein naast De Kom – zal 
fungeren voor aan- en afvoer van 
sloop- en bouwmaterialen. Daar 
hebben de bewoners van De Kom 
in principe geen last van. In princi-
pe mag en kan daar overigens geen 
particulier autoverkeer langs. De 
bewoners van De Kom kunnen ge-
woon vanaf het parkeerterrein via 
de Kerkvaart naar de Dorpsstraat 
v.v. De oplevering en ingebruikna-
me van het zorggebouw staat ge-
pland in het tweede kwartaal van 
2018; het appartementengebouw 
een kwartaal later.

Parkeernorm voor dit 
bouwplan veel te laag
Niet iedereen is blij. Wel dat er gebouwd gaat worden en dat er weer 
ruimte bijkomt voor de ouderen die zorg nodig hebben, maar om-
wonenden zijn er bang dat er te weinig parkeerplaatsen zijn ingete-
kend voor zoveel wooneenheden: “Er komen dus op dezelfde locatie 
nu 29 appartementen bij in de ‘vrije sector huur’. Daarmee wordt het 
perceel volledig volgebouwd en komt de nieuwe voorgevel wel heel 
dicht op het bevrijdings monument te liggen. Doordat het perceel zo 
dicht bebouwd wordt, is er geen plaats voor parkeerplaatsen op ei-
gen terrein, zoals het wel hoort. En hier ontstaat een groot probleem 
voor dit deel van het dorpscentrum”, als de omwonenden. “ De ge-
meente gaat standaard uit van de zgn CROW normen, wat voor der-
gelijke woningen varieert tussen de 1,1 en 1,5 parkeerplaatsen per 
woningh Deze normen worden ook altijd als eis opgelegd vanuit de 
gemeente richting ontwikkelaar. Ter vergelijking: bij de heronwikke-
ling van Molenhof bijvoorbeeld, is uitgegaan van een ( al lage) norm 
van 1,1 parkeerplaats per woning. Echter niet bij dit bouwplan. Ken-
nelijk is het college van mening dat parkeren hier niet belangrijk is. 
Ten opzichte van het aantal parkeerplaatsen op eigen terrein die al 
aanwezig waren bij het voormalig Nieuw Avondlicht ( 6 stuks) wor-
den er slechts 6 extra gerealiseerd op eigen terrein ten behoeve van 
29 vrije sector huurappartementen. Dat is dan omgerekend 0,2 par-
keerplaatsen per woning. Een ongekend en onacceptabel lage par-
keernorm . Het gevolg zal ons in ziens zijn: nog meer parkeerdruk in 
dit deel van het dorp en wij de omwonenden maar ook de winkeliers 
zullen hiervan de gevolgen gaan merken. We zijn zeker niet tegen dit 
bouwplan, maar er moet iets aan die parkeernorm worden gedaan”, 
aldus de omwonenden

Impressie voorgevel van het appartementengebouw in de Dorpsstraat

Ligging van het complex met in het midden de tuin. Rechts het appartemen-
tengedeelte en links het zorggebouw. Het grijze vlak is De Kom

Zonnehof Mijdrecht in vogelvlucht met vooraan de appartementen en achter-
aan het hogere zorggebouw

en ander ten behoeve van klein-
schalig wonen, zeven kamers per 
woongroep, elk met eigen slaap-
kamer en sanitair voor in totaal zes 
woongroepen, maar gemeenschap-
pelijke/gekoppelde woonkamers 
met keuken waar onder begelei-
ding zelf wordt gekookt. Daarnaast 
zijn er drie wisselkamers. Voorts een 
buitenruimte, een zorgtuin, een kof-
fiecorner en een restaurant. Tevens 
wordt voorzien in 29 levensloopbe-
stendige huurappartementen in de 
vrije huur voor senioren, met optio-
nele zorg, 24/7 alarmering, centrale 
berging en binnentuin. Die komen 
in een gebouw van drie verdiepin-
gen aan de kant van de Dorpsstraat. 
Bewoners kunnen gebruik maken 
van de voorzieningen die de Zon-
nehuisgroep zelf biedt. Aan de kant 
van de Dorpsstraat bij de apparte-
menten komen extra parkeervoor-
zieningen. Tevens zijn er bij de in-
gang van het Zorggebouw, die van-
af het Mevrouw van Wieringenplein 
bereikbaar is, ook extra parkeer-
voorzieningen gepland. In totaal 
gaat het om 27 parkeerplaatsen. De 
Zonnehuisgroep wordt geen eige-
naar van het complex, maar huurt 
het van de institutioneel belegger 
Bouwinvest.

Andere koers
In 2014 werd het voormalige zorg-
centrum Nieuw-Avondlicht aan de 
Dorpsstraat ontruimd en wat later 
werd het complex gesloopt. Door de 
stichting Zonnehuisgroep Amstel-
land werd al snel een vervangend 
nieuw zorgcomplex gepresenteerd 
maar dat raakte even op de lange 
baan. Door de ontwikkelingen in de 
zorg, met name vanwege de lande-
lijk forse bezuinigingsronden, zag 
de stichting ervan af om een eigen 
nieuw complex te laten bouwen en 
ging een andere koers varen. Die 
bestond uit het verkopen van de (ei-
gen) grond aan de Dorpsstraat en 
het zoeken naar investeerders die 
de bouw wilden financieren waar-
na de Zonnehuisgroep het zorgge-
bouw zou huren. Om kort te gaan, 
dat is gelukt waardoor de zorg is 
veiliggesteld, want als te zijner tijd 
Gerardus Majella haar deuren sluit 
omdat het niet meer voldoet aan de 
eisen, zou er geen voorziening meer 
zijn. Tegen die tijd is er wel een ge-
heel nieuw en modern zorgcentrum 
voor in de plaats gekomen! Het is 
immers zo dat als de nieuwbouw 
gereed is de bewoners van Gerar-
dus Majella daar naartoe zullen ver-
huizen.
In nauwe samenwerking met het 
Bouwinvest, Bébouw Midreth en 
ZorgID werd medio mei 2016 over-

king van solisten en instrumenta-
le begeleiding onder de bezielende 
leiding van onze dirigent Jan Ver-
hoef. Het Paasproject in 2017 omvat 
“Het Lam Gods”,dit is het eerste deel 
van het Paasoratorium “Van liefde 
ongekend “ van Johan Bredewout. 
In het voorjaar van 2018 za dan het 
volledige Paasoratorium worden uit-
gevoerd met begeleiding door een 
klein orkest. In het najaar van 2018 
vindt dan het groots opgezette Lus-
trumconcert plaats in de RK kerk 
Johannes de Doper in Mijdrecht. 
Het koor kijkt dan ook uit naar ver-
sterking en hoopt op projectmatige 
basis een aantal zangers te werven. 
Het mannenkoor organiseert hier-
voor een aantal openbare repeti-
tieavonden waarin geinteresseer-
den kunnen luisteren en meezin-
gen. De eerste avond vindt plaats in 
de nevenruimten van de PKN kerk 
De Schutse De Merodelaan 1te Uit-
hoorn op dinsdagavond 31 januari 
2017 vanaf 19.30 uur. De koffie staat 
klaar. De tweede avond op dinsdag 
14 februari ook vanaf 19.30 uur op 
de thuisbases PKN kerk De Rank 
prins Bernhardlaan 2 te Mijdrecht. 
Ook daar hopen we velen te verwel-
komen.



Even tot rust komen in 
het nieuwe jaar? Dat kan! 
In de provincie zijn maar 
liefst 13 stiltegebieden. 
Dit zijn natuurgebieden 
waar mensen kunnen 
genieten van rust en afwe-
zigheid van lawaai. Er zijn 
alleen geluiden te horen 
die passen in het gebied, 
zoals de zang van vogels, 
de wind en zo nu en dan 
een tractor aan het werk.

Stilte, dat blijkt uit vele 

onderzoeken, heeft een 
positief  effect op onze ge
zondheid. Het biedt tegen
wicht aan de drukte van 
het dagelijks leven. Stilte
gebieden staan helaas 
zelf  ook onder druk, en 
daarom is het noodzaak 
dat ze gekoesterd worden. 
De provincie bepaalt de 
regels en het beleid voor 
deze gebieden. Wij zorgen 
ervoor bij ruimtelijke plan
nen geen nieuwe activitei
ten worden ontwikkeld die 

de rust verstoren. 
Belangrijk is dat we op een 
positieve manier van rust 
kunnen genieten. Daarom 
stimuleert de provincie 
de aanleg van fiets en 
wandelpadennetwerken en 
de toegankelijkheid van 
stiltegebieden. 
Mariette Hilkemeijer 
wandelt wekelijks 30 
kilometer, en kent de 
meeste wandelpaden in 
de provincie. “Op veel van 
mijn wandelingen hoor 

ik lawaai. Daarom zoek 
ik vaak naar een pad in 
een stiltegebied. Mijn 
favoriete wandelgebied? Ik 

wandel  graag in het open 
landschap van Blokland/
Broek aan de westkant 
van Utrecht of  de Bethu

nepolder aan de andere 
kant van de stad. Na een 
tocht loop ik graag binnen 
bij een theetuin of  een 

boerderijwinkel.” 
Eind vorig jaar kwam er 
een rapport uit van de 
Randstedelijke Reken

kamer, waarin staat dat 
er meer aandacht moet 
komen voor stiltegebieden. 

Weten waar het lekker stil 
is in Utrecht? www.stilte 
gebiedeninderandstad.nl of  
www.provincieutrecht.nl.
De Regionale Uitvoerings
dienst (RUD) handhaaft 
in deze gebieden. Heeft u 
klachten over lawaai in een 
stiltegebied, bel dan de 
milieuklachtenlijn: 0800  
0225510.

Stiltegebieden in de provincie Utrecht

Stiltegebieden staan onder 
druk, daarom moeten we ze 

koesteren.

ACTUEEL

In de wintermaanden houdt de provincie Utrecht het 
weer goed in de gaten. Nog voordat de weg glad is, 
worden de provinciale wegen en fietspaden gestrooid. 
De zoutvoorraad op de steunpunten in Huis ter Heide 
en De Meern zijn in de zomer al aangevuld naar 2000 
ton. En mocht het een hele heftige winter worden, dan is 
nalevering van zout gegarandeerd. Alle strooiwagens en 
sneeuwschuivers staan klaar om uit te rukken als er een 
seintje komt. Schuiven en strooien alléén is niet vol
doende. Het zout werkt pas als de weg intensief  wordt 
bereden. Op de hoofdrijbaan gebeurt dat sneller dan op 
het fietspad.

Werk aan de weg

Een greep uit de wegwerkzaamheden in de provincie 
Utrecht:

N204 Montfoort: voorbereidende werkzaamheden voor 
aanleg rotonde Blokland in 2017
Zuidelijke randweg Woerden: aanleg nieuwe verbindings
weg WoerdenA12, vervolg werkzaamheden in 2017
Aanleg fietsbrug Nigtevecht: werkzaamheden tot eind 
2017

Een interactieve kaart van alle actuele wegwerk
zaamheden aan de provinciale wegen vindt u op: 
www.provincieutrecht.nl/wegen of  volg ons twitterac
count @werkaandewegutr.

Voor spoedeisende zaken zoals storingen aan de ver
keerslichten, wegversperringen en olie op de weg belt u 
met het Meldpunt calamiteiten (030) 258 36 00

Overheidsberichten op 

officielebekendmakingen.nl 

Verordeningen, beleidsregels en kennisgevingen staan 
niet langer in uw huisaanhuisblad. In plaats daarvan 
kunt u terecht op www.officielebekendmakingen.nl en 
ook op www.mijnoverheid.nl. Via www.mijnoverheid.nl 
krijgt u automatisch bericht bij publicaties over een lo
catie bij u in de buurt. Wilt u toch een printbare versie? 
Belt u daarvoor dan met 030258 9111.

Volg ons op Twitter en Facebook

Twitteraccounts: @ProvUtrecht, @UErfgoed, 
@UOndergrond, @UMilieu, @URecreatie, @Uwonen, 
@InvestUtrecht, @werkaandewegutr, @Ucultuur, 
@ULoopbaan, @RegiotramU, @Uithoflijn en 

@Utrecht2040. Facebook: @provincieutrecht

Evenementen

Kijk voor een overzicht van activiteiten in de provin
cie Utrecht op www.recreatiemiddennederland.nl  
en www.utrechtyourway.nl. Of  check de apps van 
Toerisme Utrecht, Ontdek Amersfoort, Uit op de 
Heuvelrug en Utrechtse Buitenplaatsen. De evene
mentenagenda van de provincie Utrecht vindt u op: 
www.provincieutrecht.nl/evenementen.

Provinciale staten

De volgende vergaderingen van Provinciale Staten staan 
gepland op:

6 februari 2017, 14.00 uur: Provinciale Staten 
13 februari 2017, 13.00 uur: Commissie Milieu, Mobili
teit en Economie 
20 februari 2017, 13.00 uur: Commissie Ruimte, Groen 
en Water

De data en tijdstippen van vergaderingen kunnen 
wijzigen. Kijk daarom voor de meest actuele informatie 
op: www.provincieutrecht.nl/stateninformatie. U kunt 
Provinciale Staten ook volgen op Twitter: @PSUtrecht.

1 februari Dag van de Kazerne in Doorn
In 2022 verhuizen de 
mariniers in Doorn naar 
een kazerne in Vlissingen. 
Daarmee gaat de Van 
Braam Houckgeestkazerne 
en het omliggende gebied 
een nieuwe toekomst 
tegemoet. 
De komende periode ver
kennen we welke ontwik
kelingsrichting wenselijk 
en realistisch is. Omwo
nenden, bewoners en on
dernemers en de verschil
lende belangengroepen 

kunnen meedenken over 
nieuwe bestemmingen. De 
aftrap van de zoektocht is 
op woensdag 1 februari 
tussen 15.00 en 20.30 
uur. Er zijn rondleidingen 
op het terrein, om 20.00 
uur worden alle inge
brachte ideeën gepresen
teerd. 

Ga naar www.mkdoorn.nl 
voor aanmelding (ver
plicht!), de digitale ideeën
bus en meer informatie. 

Inspirerende voorbeelden Groen aan de Buurt
Mensen nemen steeds 
vaker zelf  het initiatief  
om de natuur in hun eigen 
buurt  te ontwikkelen en 
te beheren. Denk bijvoor
beeld aan een speeltuin
tje in de buurt, of  een 
gezamenlijke moestuin. 
Het programma Groen 
aan de Buurt ondersteunt 
hen bij deze initiatieven. 
Initiatiefnemers kun
nen nu ook terecht op 
www.groenaandebuurt.nl 
voor nieuws, praktische 

informatie en inspire
rende voorbeelden over de 
aanleg en het beheer van 
groen. 
Groen aan de Buurt is een 
gezamenlijk programma 

van IVN Utrecht, Land
schap Erfgoed Utrecht 
en de Natuur en Milieufe
deratie Utrecht en wordt 
gesubsidieerd door de 
provincie Utrecht.

IN DE
PROVINCIE
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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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Sinds de invoering van de nieu-
we bus regeling Syntus voor de 
provincie Utrecht en Connexxion 
voor provincie N-Holland, inge-
gaan op 12 december 2016, heb-
ben de bewoners van Burg. Pad-
mosweg nog meer overlast van 
het af- en aanrijden van de bus-
sen in de schoot geworpen ge-
kregen. Per dag (zaterdags en 
zondags wat minder) komen er, 
verdeeld over inmiddels 10 ver-
schillende richtingen, zo’n 500 
bussen voorbij. 

Dit is de waanzin ten top! 
Iedereen begrijpt dat het open-
baar vervoer in Nederland een 
groot goed is en dat we abso-
luut niet zonder kunnen, maar 
aan de andere kant kan ieder-
een ook vaststellen dat er over-
dag een behoorlijk aantal bussen 
“leeg” voorbijrijden en dat drukt 
allemaal op de dijk die Burg. Pad-
mosweg heet.
Ik heb zelf jarenlang in de Betu-
we gewoond en vanwege de re-
cente verhogingen en verzwarin-
gen van de dijken langs de Waal 
is men daar bijzonder zuinig op 
zijn er zelfs talrijke stukken waar-
op gemotoriseerd verkeer totaal 
verboden is. In De Ronde Venen 
trekt men zich hier niets van aan 
en rijdt men de Burg. Padmos-
weg totaal aan gort. Bovendien 
kost het openbaar vervoer ons via 
de Belastingen allemaal geld en 
je vraagt je daarom af wie in wel-
ke provincie aan dit zotte idee zijn 
goedkeuring heeft gegeven? 

Welvarend land
Wij leven in een welvarend land 
en uiteraard moet iedereen met 
OV naar school, naar zijn of haar 
werk, naar het ziekenhuis of ge-
woon gezellig op visite kunnen 
gaan, maar de frequentie die hier 
wordt gehanteerd is een belache-
lijke en zwaar, ik herhaal, zwaar 
overdreven. De pieken liggen tus-
sen ’s morgens 06.00 en 09.00 uur 
en in de avonden tussen 16.00 en 
19.00 uur. Waarom kan men op 
de andere tijden niet volstaan 
met 1 bus per richting per uur? 
Als men hieraan gewend is dan 
stelt men zich toch hierop in! Wie 
is op het extreme idee gekomen 
om (in deze daluren) toch maar 
de frequentie van 4x per uur aan 
te houden? Gaat het hier om een 
prestigeslag? Heeft de gemeente 
zich in de vergaderingen die hier-
over zijn geweest weer een oor 
laten aannaaien? Is men er über-
haupt wel geweest? Heeft men 
weer teveel vertrouwen gehad in 
de besturen van de Provincies? 

Schande
Het is een schande dat de bewo-
ners van de Burg. Padmosweg 
zo te kijk worden gezet en dat er 
niemand is opgestaan die deze 
waanzinnige bus regeling heeft 
kunnen tegenhouden.

Wat te denken van:
1 Waarom moest Syntus bus 

130 (dagelijks goed voor ruim 
100 bewegingen) van het In-
dustrieterrein - waar hij ge-
zien de vele werknemers van 
de aldaar gesitueerde bedrij-
ven - verdwijnen? 

2 Waarom rijdt er nog een Con-
nexxion bus 142/174 (dage-
lijks goed voor 200 bewegin-
gen) naar Uithoorn, terwijl 
men ook Syntus bus 130 naar 
Uithoorn kan nemen en op 
het busstation aldaar de keu-
ze heeft uit talloze richtingen?

3 De Burg. Padmosweg (de dijk) 
wordt gezien het aantal ver-
zakkingen totaal kapotgere-
den.

4 Vanwege de druk van de bus-
sen staat geen lantaarnpaal 
meer recht overeind.

5 Deze druk heeft ook gevolgen 
voor de nutsbedrijven, zoals 
gas, water, elektriciteit en (in-
ternet)kabels etc.

6 Schadelijke gevolgen voor het 
milieu! Stoppen en weer op-
nieuw optrekken!

7 De Burg. Padmosweg is niet 
geschikt voor zoveel bussen. 
Bij de versmallingen moet 
men op elkaar wachten om de 
weg te kunnen vervolgen. Bo-
vendien betekent dit ook dat 
met hen de personenauto’s 
achter de bus moeten wach-
ten. Vrijkomen van uitlaatgas-
sen!

8 De bussen veroorzaken op-
stoppingen bij Driehuis en 
weten niet hoe ze zich door de 
bochten moeten “heen wrin-
gen” 

9 Een aantal van de chauffeurs 
rijdt te hard en beschouwen 
zich als heer en meester op de 
weg!

10 Men kan elkaar nauwelijks 
passeren en de automobilist 
wordt letterlijk naar de kant 
geduwd!

11 Vermindering van het woon-
genot van de bewoners van 
de Burg. Padmosweg!

12 Waarom rijden de bussen over 
de meest zuidelijke weg van 
Wilnis en niet door een be-
woonde kern?

Dit alles op een “dijk” waar het in 
de Betuwe ten strengste verbo-
den is om op te rijden!

Is de Burg. Padmosweg 
werkelijk het afvalputje van 
de gemeente DRV?
Ik heb begrepen dat er in maart 
a.s. een evaluatie van de bus-
diensten gepland staat en hope-
lijk trekt men hieruit de conclusie 
dat het huidige programma op de 
schop moet en dat men de reë-
le en voor iedereen aanvaardbare 
maatregelen gaat nemen om aan 
deze onacceptabele situatie een 
einde te maken.

Ad Peek

Is de Burg. Padmosweg e.o. het 
afvalputje van de gemeente DRV?

Regio – Zaterdag jl gaf Jos van den 
Berg de aftrap voor een jaar lang ac-
ties en festiviteiten in verband met 
zijn 10 jarig bestaan. De afgelopen 

maand konden alle klanten van AH 
Jos van den Berg hun kassabon in-
leveren en zo maakte ze kans op 
een helikoptervlucht boven Uithoorn 

Aftrap viering 10-jarig 
bestaan AH Jos van den Berg

dag en dan beginnen de echte fes-
tiviteiten. Iedere maand is er een ac-
tie, een paar kunnen we er al ver-
kappen. Allereerst zal er vanaf 26 
februari bij elke actie en elk festijn 
een speciaal typetje aanwezig zijn, 
hoe en wat is nog onbekend, maar 
dat hij er komt staat vast. De 26 ste 
februari wordt hij gepresenteerd Te-
vens zal het weekend van 26 en 27 
februari de hele zaak vol hangen 
met 3000 ballonnen en in elke bal-
lon zit een prijs. Het kan een klein 
prijsje zijn, maar ook 1 minuut gra-
tis winkelen, of een jaar lang gra-
tis winkelen. Hoe u aan zo’n ballon 
komt, u leest het binnenkort in deze 
krant. Dan zijn er nog 10 feestmaan-
den te gaan. Zoals we al schreven, 
voor elke maand heeft Jos een spe-
ciale actie bedacht. Bijvoorbeeld de 
Jos van den Berg Straatprijs. Wat 
houdt dat in. Vanaf maart staat er 
weer een ton in de winkel. U kunt 
daarin uw kassabonnen stoppen, 
met natuurlijk daarop uw naam, 
adres en telefoonnummer. Elke laat-
ste zaterdag van de maand komt het 
‘typetje’ en trek een bon uit de ton. 
De hele straat wint dan per huis-
nummer, 25 euro en 1 persoon uit 
die straat wint een gratis weekend 
uit in Nederland, geheel verzorgd. 
Deze straatprijs wordt 10 maanden 
lang getrokken.

Veel meer
Jos wil nog niet alles verklappen. 
Wel dat er een middag komt voor 
ouderen met een bingo met mooie 
prijzen, een speciale feestmiddag 
voor de kinderen. Op 30 december 
is de fi nale van dit feest jaar en dat 
wordt een spektakel. Houdt u in ie-
der geval deze krant goed in de ga-
ten. Wij kondigen alles aan en vol-
gen alle festiviteiten op de voet.

De Ronde Venen - Afgelopen vrij-
dagavond 13 januari hield het Cur-
susproject De Ronde Venen weer 
de traditionele cursusmarkt in De 
Boei in Vinkeveen. Ook dit keer was 
het druk en buitengewoon gezellig! 
Een lange rij a.s. cursisten stond te 
wachten tot om 19.30 uur de deu-
ren van de grote zaal geopend zou-
den worden. Intussen bestudeerden 
zij de plattegrond om te zien waar de 
inschrijfformulieren gehaald konden 
worden. Op de markt waren veel do-
centen aanwezig om tekst en uit-
leg te geven over de door hen te ge-
ven cursus. Aan het einde van de 
avond waren er ruim 550 inschrij-
vingen geteld en een aantal cursus-
sen bleek al te zijn volgeboekt. Op 
de website www.cursusproject.nl/
rondevenen.htm vindt men alle in-
formatie over de cursussen, o.a. op 
welke cursussen nog plaatsen be-
schikbaar zijn. Men kan daar alsnog 
op inschrijven. 

Op onderstaande 
cursussen is nog plek
8 Zumba, 10 donderdagen, 2-9-16 

febr, 2-9-16-23-30 mrt, 6-13 apr
Op o.a. Latijns-Amerikaanse muziek 
wordt er bewogen. Stapsgewijs wor-
den de dansbewegingen uitgelegd 
en herhaald. Aan het einde ontstaat 
er een euforie waar velen voor te-
rugkomen. Durf te bewegen.

9 glas in lood, 2 donderdagen, 
 2-9 feb
Een glas in lood ruit maken hoe doe 
je dat? In deze cursus krijgt je een 
eerste kennismaking met wat er al-
lemaal komt kijken bij het maken van 
een glas in lood ruit. De docent legt 
je in de eerste avond het hele proces 
van idee tot plaatsing uit. Welke ge-
reedschappen er worden gebruikt, 
de materialen, hoe een patroon ge-
maakt wordt t/m de plaatsing. Tij-

dens de tweede avond ga je aan de 
slag met een aantal voorgesneden 
ruiten. Je gaat zelf “het ruit in lood 
zetten” en solderen. Het eindresul-
taat neem je mee naar huis. Moei-
lijk? Als je precies bent aangelegd 
en niet bang om vuile vingers te krij-
gen gaat dit zeker lukken. 

10 Landschap in de kunst, 4 donder-
dagen, 16-23 febr, 2-9 mrt

We bekijken landschapsschilderij-
en. En aan de hand daarvan werken 
we met eigen materiaal op papier, 
water is aanwezig en we beginnen 
met het oefenen van kleurperspec-
tief. We maken (schilder)schetsen 
van de horizon. Volgende stap is hoe 
geef je jezelf weer in het landschap? 
Dan gaan we nog verder en maken 
een punt van de lucht. We schilde-
ren steeds dezelfde plek, maar met 
een ander standpunt. Waar zet je 
je horizon, hoeveel lucht zet je neer 
en hoe verbeeld je lucht? En tot slot 
maken we kunst van een zelf geko-
zen landschap. 

11. Workshop kat of vogeltje maken 
van klei, 2 dinsdagen 28 febr en 7 
mrt

Heb je nog nooit met klei gewerkt en 
lijkt het je leuk om het eens te pro-
beren en dit te ervaren met je part-
ner, zoon of dochter of kleinkind, 
dan is dit je kans. Iedereen kan het! 
In de workshop de “kat of vogel-
tje van keramiek” ga je uit van twee 
kommetjes klei. Deze bevestig je op 
elkaar met klei-slip. Oren, staart en 
ogen komen ook aan bod en even-
tueel een structuur aanbrengen. In 
de week erop ga je het dier zelf met 
speciaal glazuur beschilderen. Zo 
geef je kleur aan je creatie. Hierna 
volgt een droogproces van 2 weken 
en een oven-stook. De docent zal 
contact met je opnemen wanneer 
het dier klaar is. 

Cursusmarkt van Cursusproject 
weer groot succes

Mijdrecht/Wilnis - Afgelopen za-
terdag heeft Jan van Breukelen, 
oud-wethouder van de gemeente 
De Ronde Venen, in aanwezigheid 
van de werkgroep leden actie Kerk-
balans, leden van de locatieraad en 
andere belangstellenden, om 13.00 
uur de klokken van de R.K. Kerk H. 
Johannes de Doper in Mijdrecht-
Wilnis geluid. Daarna heeft hij te-
vens de vlag van de actie in top ge-
hesen welke gedurende de looptijd 
van de actie blijft wapperen.
Dit alles om aandacht te vragen 
voor de actie Kerkbalans, welke 
binnen alle kerken in Nederland ge-
houden wordt om jaarlijks een fi -
nanciële bijdrage te vragen voor de 
kerken. Deze actie gaat nu van start 
en loopt 14 dagen. Hij werd samen 
met de andere aanwezigen wel-
kom geheten door de lokale voor-
zitter van de werkgroep actie Kerk-
balans, Jan van Schie. Deze gaf het 
belang van de actie aan ten behoe-

ve van het voortbestaan van de kerk 
gemeenschappen en het werk wat 
daarbinnen wordt verzet, ook door 
vele vrijwilligers. Jan van Breuke-
len gaf in zijn toespraak aan hoe 
belangrijk kerken zijn voor de ge-
meenschap. De verbinding tussen 
mensen en het ondersteunen van 
elkaar in vele vormen. Ook gezien 
het terugtrekken van de overheid 
als regelende en zorgende organi-
satie en het sturen op een partici-
patie maatschappij. De WMO wet 
vraagt steeds meer om met elkaar 
te leven en elkaar te ondersteunen. 
Ook hierin zijn kerken een belang-
rijke niet weg te denken factor. 
Deze week zullen duizenden vrijwil-
ligers in Nederland een envelop af-
geven bij hun kerken leden en vol-
gende week deze weer persoon-
lijk ophalen. De actie Kerkbalans 
is hiermee de grootste landelijk in-
zameling actie die ieder jaar plaats 
vindt.

Actie Kerkbalans 2017 
ingeluid

De Ronde Venen - De Lions clubs 
zijn na het grote succes van voor-
gaande jaren landelijk weer de ac-
tie ‘Koffi e voor de voedselbanken” 
gestart in samenwerking met Dou-
we Egberts. Deze actie leverde in 
december 2015 maar liefst 330.000 
pakken koffi e op voor de voedsel-

banken. Ook in onze gemeente was 
massaal gehoor gegeven aan de 
oproep van de Lions clubs om de 
DE punten te doneren aan onze lo-
kale voedselbanken. In totaal zijn er 
vorig jaar meer dan 944.000 pun-
ten binnengehaald, die verzilverd 
zijn bij Douwe Egberts voor bijna 
2.000 pakken koffi e! Dit jaar willen 
de Lions clubs van Mijdrecht Wil-
nis en Vinkeveen Waverveen weer 
hun steentje bijdragen om onze ei-
gen voedselbank De Ronde Ve-
nen te ondersteunen in deze moei-
lijke tijden. Ook in onze gemeen-
te zijn honderden personen afhan-
kelijk van onze voedselbank. De 
door u ingeleverde waardepunten 
zullen worden verzilverd voor pak-
ken koffi e die worden gedoneerd 
aan de Voedselbank De Ronde Ve-
nen. Douwe Egberts steunt deze ac-
tie en heeft toegezegd alle donaties 
met 15% te verhogen. Geef uw D.E. 
Waardepunten dus nog meer waar-
de en stel deze ter beschikking aan 
onze voedselbank! De actie zal dit-
maal worden gecombineerd met het 

Lions actie voor 3e wereld blinden: 
Lever D.E.punten in en oud/
vreemd geld

De Ronde Venen - Van 25 janua-
ri tot en met 4 februari zijn weer de 
Nationale Voorleesdagen. De dagen 
speciaal voor kinderen die zelf nog 
niet kunnen lezen. Voorlezen is elke 
dag een feest! Lekker voor het sla-
pen gaan een mooi verhaaltje voor-
lezen of samen een prentenboek 
bekijken. Daarnaast heeft voorle-
zen een positief effect op woorden-
schat, spelling en tekstbegrip. De 
Bibliotheek heeft de mooiste voor-
leesboeken. Zij helpen u graag bij 
het kiezen van het juiste boek. 

De kleine walvis, van Benji Davies, is 
het Prentenboek van het Jaar 2017. 
Het verhaal gaat over Boy die sa-
men met zijn vader en zes kat-
ten in een vissershuisje woont. Na 
een stormachtige nacht vindt hij 
een jonge walvis op het strand. 
Dat is het begin van een bijzondere 
vriendschap... Tijdens de Voorlees-

dagen wordt het boek in alle Bibli-
otheken voorgelezen. Ook is er een 
vrolijk liedje waarop kinderen kun-
nen dansen. Iedereen is van harte 
welkom, je hoeft geen lid te zijn van 
de Bibliotheek: 
- Woensdag 1 februari: in de Bibli-

otheek Mijdrecht om 14.00-14.30 
uur in de Bibliotheek Wilnis om 
15.00-15.30 uur.

- Vrijdag 3 februari: in de Biblio-
theek Vinkeveen om 15:00 tot 
15:30 uur in de Bibliotheek Ab-
coude om 16.00-16.30 uur.

Kinderen die lid worden tijdens de 
Voorleesdagen krijgen een leuk vin-
gerpoppetje van de walvis cadeau. 
Wees er snel bij, op=op.

Gezellig en leerzaam
De Nationale Voorleesdagen, de 
jaarlijkse voorleescampagne, is be-
doeld voor kinderen tussen de 0 
en 6 jaar en hun ouders en verzor-
gers. Het plezier van voorlezen staat 
centraal, voorlezen is heel gezellig. 
Maar voorlezen is ook goed voor 
de taalontwikkeling. Uit onderzoek 
blijkt steeds weer dat voorlezen 
een gunstig effect heeft op de late-
re leesvaardigheid. Wist u bijvoor-
beeld dat kinderen die iedere dag 
een kwartiertje voorgelezen wor-
den, per jaar duizend extra woorden 
leren. Voorlezen en zelf lezen verrijkt 
de woordenschat, stimuleert de fan-
tasie en helpt het kind de wereld om 
hem heen te begrijpen.

Nationale Voorleesdagen 
in de Bibliotheek

inzamelen van oud en vreemd geld. 
Dit geld wordt omgewisseld via de 
Nederlandse Lions werkgroep Blin-
den in euro’s en voor iedere 10 euro 
kan in de 3e wereld een blinde aan 
staar worden geopereerd, waarna 
men weer normaal kan zien. Bijna 
iedere Nederlander heeft wel oud 
of vreemd geld in huis liggen waar 
niets mee wordt gedaan. Dank-
zij deze actie is er nu een prachti-
ge bestemming voor. Uw waarde-
punten, bij voorkeur geteld, en uw 

oud & vreemd geld kunt u t/m eind 
februari inleveren op de volgende 
adressen in Vinkeveen: Jumbo, Al-
bert Heijn, SMC De Bron, Maria-
Oord (receptie), drogisterij De Bree 
en De Groentehal, in Mijdrecht:: 
beide Albert Heijn vestigingen (op 
Leicester 13 en De Passage 26), Bo-
ni, Hema, Smit Visdelicatessen, in 
Wilnis: Jumbo, De Barones en in De 
Hoef bij De Strooppot. Voor meer 
informatie kijk op http://www.lions-
helpen.nl

en omgeving. Vier gelukkige win-
naars werden zaterdag uitgenodigd. 
Zij gaan ( in principe, hangt van het 
weer af) op 4 maart de lucht in. De 
gelukkige winnaars, die alle vier ie-
mand mogen meenemen zijn: me-
vrouw S Mellberg uit de Kwakel,. Fa-
milie van Vliet uit de Amstelhoek, 
Familie Kohinor uit de Kwakel en 
Oudshoorn uit Uithoorn.

Aftrap
Dit is nog maar het begin van een 
feestjaar. Jos gaat dit 10 jarig be-
staan groots vieren. 26 februari is de 
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C ultuurdag Thamengeslaagd

Regio - Vrijdag 20 januari was er weer 
een Cultuurdag op Thamen in het kader 
van het vak CKV, Culturele Kunstzinni-
ge Vorming. Alle leerlingen van klas drie 
konden kiezen uit zeventien verschillen-
de workshops. De aankondiging van die 
workshops was al voor de Kerstvakantie, 
met een korte omschrijving per work-
shop. Na de Kersvakantie konden leer-
lingen zich inschrijven waarbij ze snel 
moesten reageren, want vol=vol.
Vrijdag was het dan zover, de leerlin-
gen hadden een ochtend en een mid-
dag workshop. De meeste workshops 
werden gegeven in het nieuwe Skills 
Lab van Thamen, maar ook de gym-
zaal, de twee keukens en het muziek-
lokaal werden ingezet. Een extra feeste-
lijk tintje werd verzorgd door de leerlin-
gen van Licht en Geluid. Onder leiding 
van Rutger Stroomer, leerling van klas 
drie Produceren Installeren en Ener-
gie, hebben drie leerlingen uit klas één 
en twee, te weten Camiel Hoogervorst, 
Duco Vos en Danny Arnst, het Skills 
Lab omgetoverd tot een echte Catwalk 
met rode loper, lichtzuilen en Dj muziek. 
 
De Catwalk was nodig voor de leerlin-
gen die de workshop Mode en styling 
hadden gekozen. Zij werden vervolgens 
op de Catwalk gefotografeerd door leer-
lingen van de workshop fotografie. Leer-
lingen konden ontdekken hoe het is om 
taarten te versieren, Popart te maken, 
oud Hollandse spelletjes te doen, car-
toons te tekenen, flessenpost te ma-
ken, te ontspannen door middel van yo-
ga, een Avatar te maken, multicultureel 
te koken, een fonoscoop te maken, een 
Scrapheap challenge aan te gaan, mee-
doen aan een 24hours project, sieraden 
te maken, een Disney tekening te ma-
ken, met druktechnieken een lino te ma-
ken of alles te leren over Hiphop.
Deze workshops laten de leerlingen er-
varen wat hun talent is en mogelijk hun 
toekomstige beroep. Of misschien ko-
men ze tot de ontdekking dat dat ge-
priegel met sieraden toch niet hun ding 
is. Ook dat is dan weer een ontdekking!
Dat de Cultuurdag weer zo’n succes 
was is te danken aan de inzet van ie-
dereen die er aan meegeholpen heeft: 
leerlingen, workshopleider/leidsters, 
docenten, ondersteunend personeel 
en managementteam. Die saamhorig-
heid maakt Thamen nou juist zo’n leu-
ke school!
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Vervolg van de voorpagina.

Goldhoorn: ,,De gemeente is verant-
woordelijk voor de uitvoering van 
het hele sociale domein. De Parti-
cipatiewet, de Wmo en Jeugd. Tij-
dens de uitvoering van het onder-
zoek naar de toekomstige uitvoe-
ring van de Wet sociale werkvoor-
ziening (Wsw), heeft het college 
zich dan ook moeten buigen over 
de vraag om taken en bevoegdhe-
den vanuit het sociaal domein over 
te dragen aan de gemeenschappe-
lijke regeling PAUW of om de uit-
voering van de Wsw onder te bren-
gen bij de gemeente. We willen im-
mers niet op twee plaatsen dezelfde 
dienstverlening aanbieden. In eer-
ste instantie denken we hierbij aan 
de uitvoering van de Participatiewet, 
maar ook taken vanuit de Wmo han-
gen hiermee nauw samen zoals be-
geleiding en dagbesteding.’’
,,Hulp aan en ondersteuning van 
inwoners is binnen gemeente De 
Ronde Venen goed georganiseerd. 
Dat willen we behouden. Het colle-
ge wil voor de hulp en ondersteu-

ning aan inwoners aansluiten bij 
hun leefwereld en vindt dat het re-
giemodel, waarin de gemeente ver-
antwoordelijk is voor de organisatie 
van de uitvoering van de Wsw, hier-
aan het meest recht doet. Boven-
dien sluit het aan bij eerder vastge-
steld beleid. Ook de andere deelne-
mende gemeenten hebben elk hun 
eigen afweging gemaakt. Die afwe-
gingen zijn allemaal ingebracht in 
het onderzoek. Het resultaat daar-
van is in november 2016 aan onze 
raad, maar ook aan de andere ge-
meenteraden aangeboden.’’

Begeleiding blijft
Goldhoorn heeft de afgelopen we-
ken gemerkt dat niet iedereen 
scherp op het netvlies heeft waar 
het precies om draait. De discussie 
spitste zich volledig toe op ophef-
fing van PAUW, waardoor het leek 
dat er geen ondersteuning meer zou 
zijn voor mensen met een Wsw-in-
dicatie. ,,Vorige week hield ik bij-
voorbeeld mijn wethouderspreek-
uur. Een moeder van iemand met 
een Wsw-indicatie vroeg mij of haar 

kind nog wel verzekerd was van be-
geleiding. Uiteraard is dat het ge-
val en ik heb haar de achtergrond 
uitgelegd en haar kunnen gerust-
stellen, juist omdat Wsw-werkne-
mers hun dienstverband houden en 
we de kennis en de begeleiding van 
PAUW willen behouden. Daarom is 
het ook heel goed dat we nu duide-
lijk kunnen maken hoe we de Wsw 
gaan organiseren. Een deel daarvan 
doen we in De Ronde Venen, maar 
ook met de andere PAUW-gemeen-
ten en opdrachtgevers van PAUW 
werken we hierin samen.’’
De discussie is tot nu toe teveel ge-
gaan over het opheffen van PAUW 
in plaats van hoe we de nieuwe situ-
atie vorm kunnen geven, zegt Gold-
hoorn. ,,Ik betreur dat omdat we 
met ons besluit over de toekomsti-
ge uitvoering van de Wsw juist aan 
iedereen duidelijkheid wilden ge-
ven. Hierin zijn we onvoldoende ge-
slaagd en het is absoluut niet de be-
doeling geweest onrust te veroorza-
ken. We hebben er bewust voor ge-
kozen om eerst een concept raads-
voorstel kenbaar te maken, zodat 

Wethouder Anco Goldhoorn:

‘Discussie moet gaan over 
goede vormgeving Wsw’

in alle openheid daarover gespro-
ken kon worden en adviezen kun-
nen worden uitgebracht door ver-
schillende adviesraden en de on-
dernemingsraad van PAUW. Dat is 
dan ook gebeurd.’’

Plannen verder uitwerken
In het college van B en W is dinsdag 
24 januari besproken het voorstel 
dat naar de gemeenteraad is ge-
stuurd aan te passen. Dit is ook ge-
beurd in de colleges van de ande-
re deelnemende gemeenten. In het 
voorstel wordt nu niet meer gespro-
ken over het opheffen van PAUW, 
maar wordt nu voorgesteld de nieu-
we werkwijze eerst nader uit te wer-
ken. Goldhoorn: ,,Wij vragen aan de 
raad om tijd waarin we de plannen 
die we hebben verder uit kunnen 
werken. Uitgangspunt is onder an-
dere behoud van de expertise van 
de medewerkers van PAUW, maar 
ook de goede samenwerking met 
lokale ondernemers die voor pro-
ductiewerk vaak Wsw-ers in dienst 
hebben of op een andere manier 
gebruik maken van Wsw-ers. In de 
plannen die wij nu willen uitwerken 
zijn dit randvoorwaarden. We we-
ten allemaal dat het anders moet en 
staan dus voor de taak om iets te 
bedenken waardoor de sterke pun-
ten van nu behouden blijven en de 
kwetsbare punten worden aange-
pakt. We willen een situatie waarin 
we Wsw-werknemers blijvend werk 
kunnen bieden dat aansluit bij hun 
talenten en capaciteiten.’’

De Ronde Venen - De criminali-
teit in De Ronde Venen is vorig jaar 
verder gedaald. In vergelijking met 
2015 nam het aantal misdrijven met 
3 procent af. Met name het aantal 
geweldsmisdrijven, fietsendiefstal-
len en vernielingen daalde. Het aan-
tal meldingen over overlast van jon-
geren nam vorig jaar toe. De crimi-
naliteitscijfers van De Ronde Venen 
zijn voor het vierde achtereenvol-
gende jaar gedaald. In 2013 werden 
1965 misdrijven genoteerd, in 2014 
waren dat er 1746, in 2015 1557 en 
vorig jaar 1517. De cijfers betekenen 
een afname van ruim 20 procent in 
de afgelopen vier jaar. De afname in 
2016 is voor een groot deel het ge-
volg van de daling van het aantal 
geweldsdelicten (-17 %), het aantal 
fietsendiefstallen (- 23 %) en ver-
nieling (- 15 %). Ondanks een piek 
in de maanden oktober en novem-
ber nam ook het aantal woningin-
braken vorig jaar af (- 5 %). Onder 
woningbraken worden zowel de po-
gingen tot een inbraak als geslaag-
de inbraken gerekend. Opvallend is 
dat uit de cijfers blijkt dat het aan-
tal pogingen vorig jaar met 8 pro-
cent toenam, maar dat het aantal 
geslaagde inbraken met 11 procent 
is gedaald. Dit laat zien dat het tref-
fen van maatregelen om inbraak te 
voorkomen (zoals beter hang- en 
sluitwerk, verlichting, enz.) zinvol is. 
Deze maatregelen houden een in-
breker op waardoor hij zijn poging 
tot inbraak eerder opgeeft.

Jeugdoverlast
Het aantal meldingen over over-
last door jongeren is vorig jaar aan-
merkelijk gestegen, van 196 tot 244 
(een stijging van 24 %). De toename 
heeft zich met name de laatste zes 
maanden van 2016 voorgedaan (+ 
32 %). Ook regionaal is het aantal 
meldingen jongerenoverlast geste-
gen (+13%). De stijging is aanlei-
ding om steviger in te zetten op een 
aanpak van de problemen. De poli-
tie houdt nadrukkelijk en vinger aan 

de pols en zal op basis van tussen-
tijdse cijfers prioriteiten stellen. Bij 
de eerste signalen van toenemende 
overlast van jongeren wordt dat ge-
richt aangepakt.
De stijging wordt voor een deel ver-
klaard door de toenemende bereid-
heid van inwoners om deel te ne-
men aan WhatsAppgroepen waar-
door het eenvoudiger is melding te 
maken van situaties. Ook de hype 
rond Pokémon heeft geleid tot meer 
meldingen. 

Dalende lijn
Burgemeester Maarten Divendal: 
,,Het is goed dat we een dalende 
lijn zien en dat het aantal misdrij-
ven jaarlijks afneemt. Dat willen we 
komend jaar voortzetten, de politie 
en de gemeente zetten daar op in. 
Ook van inwoners verwacht ik daar-
in een bijdrage. Alleen als politie, 
gemeente en inwoners samenwer-
ken zal het ons lukken de veiligheid 
in de gemeente ook in 2017 te ver-
groten.’’
Burgernet en BuurtwhatsApp vindt 
Divendal goede vormen van samen-
werking. ,,Bij Burgernet vormen in-
woners ogen en oren van de poli-
tie zodat ze gericht kunnen uitkij-
ken naar gezochte personen of ver-
miste kinderen. Tips en signalen van 
inwoners zijn voor de politie onmis-
baar bij het oplossen van veel mis-
drijven. Ook BuurtwhatsApp is een 
goed voorbeeld. Buurtbewoners zijn 
daarin in een appgroep met elkaar 
verbonden en komen zelf in actie 
wanneer zij verdachte situaties te-
genkomen of verdachte personen 
door hun buurt zien lopen. Ik hoop 
dan ook dat dit jaar, net als voor-
gaande jaren, zich weer veel nieu-
we inwoners bij Burgernet of een 
van de WhatsAppgroepen aanslui-
ten. Mar ook als ze dat niet doen, 
kunnen inwoners bijdragen aan de 
veiligheid in hun omgeving door in 
geval van verdachte situaties altijd 
de politie te bellen via 112’’, aldus 
Divendal.

Criminaliteit vorig jaar 
opnieuw gedaald

Regio - Kinderen vanaf 7 jaar zijn 
welkom om te ervaren hoe leuk en 
uitdagend golf kan zijn. Amsteldijk 
start dit jaar met een geheel nieuw 
jeugdplan waarbij de nadruk ligt op 
sport en spel en vooral het samen 
met anderen plezier maken én goed 
worden. 
De open jeugddag is een goe-
de mogelijkheid om kennis te ma-
ken met het nieuwe jeugdprogram-
ma van Europa’s grootste oplei-
dingscentrum. Kinderen kunnen 
zich deze dag gratis opgeven voor 
een 2 uur durende les- en spelses-

sie, waarbij het tweede lesuur, een 
wedstrijdje spelen op de par 3 baan 
is, evt. samen met hun ouders. Am-
steldijk zorgt dat al het lesmateriaal 
voor deze dag klaarstaat. Meer in-
formatie over het programma is te 
vinden op www.amsteldijk.nl/open-
jeugddag. Opgeven voor de 2 uur 
durende gratis lessessie kan via de 
receptie van Amsteldijk of via het 
aanmeldingsformulier online. 

Golfcentrum Amsteldijk
De Afslag 1, 1186 VG Amstelveen
Tel: 020-3030510

Gratis golfen voor de jeugd 
op Golfcentrum Amsteldijk
Op zondag 12 februari

De Vinken A1 blijft 
meedoen in de top
Vinkeveen - Na een ‘winterstop’ 
van maar liefst vijf weken, trad De 
Vinken A1 afgelopen zaterdag aan 
tegen VZOD A1 uit Kudelstaart. Een 
aparte wedstrijd. De vorige ontmoe-
ting was namelijk gestaakt na de 
vervelende blessure van Ravi Brock-
hoff. Hij blesseerde zich zodanig dat 
hij voor minimaal drie tot zes maan-
den is uitgeschakeld. Bijzonder aar-
dig was het dan ook dat de ploeg 
van VZOD hem voor de wedstrijd 
een smakelijk presentje overhan-
digde. Een mooi sportief gebaar. De 
Vinken A1, gesponsord door Jumbo 
Vinkeveen, draait bovenin mee en 
winst zou een mooie start zijn van 
de tweede helft van het zaalseizoen. 
Dat moest dan wel gebeuren zonder 
de eveneens geblesseerde Deena 
Dankelman, die ook voor een paar 
maanden is uitgeschakeld. Voordat 
het publiek er goed en wel voor was 
gaan zitten, verschalkte Finn Kroon 
zijn tegenstander. Een vrije bal van 
de bezoekers bracht de ploegen 
weer op gelijke hoogte. Gedurende 
de gehele eerste helft ontspon zich 
een gelijkopgaande strijd. Tot aan 
de 5-5 (doelpunten Lisa van Die-
men, Lotte Bouwman, Fenne Claas-
sen en Finn Kroon) waren het de be-
zoekers die elke keer het voortouw 
namen. Pas in de laatste twee minu-
ten voor rust kon de thuisploeg die 
rol omdraaien en nam het via een 
afstandsschot van Lisa van Diemen 
en een fraaie omdraaibal van Timo 
Pronk wat afstand: 7-5.

Schrik
In de tweede minuut na rust – VZOD 
had de stand inmiddels op 7-6 ge-
bracht – sloeg de schrik het publiek 

wederom om het hart. Na een bot-
sing met een tegenstander bleef 
Fenne Claassen geblesseerd op de 
grond liggen. Gelukkig kon ze – zij 
het wel wat aangeslagen – verder. 
Lange tijd bleven doelpunten uit. 
De Vinkenaanval had moeite met 
scoren. De verdediging, onder lei-
ding van Timo Pronk, die zijn te-
genstander onder de korf veelvul-
dig de baas was, gaf echter geen 
krimp. Aanvoerster Lotte Bouwman 
scoorde na tien minuten eindelijk 
de 8-6. Toen Dylan Bras even later 
uit een slim genomen vrije bal 9-6 
liet aantekenen leek er geen vuiltje 
meer in de lucht. VZOD toonde ech-
ter veerkracht en verkleinde de ach-
terstand tot 9-7. De ideale kans voor 
de bezoekers op 9-8 (een strafworp) 
werd tot opluchting van het Vinken-
publiek gemist. Maar datzelfde pu-
bliek was er niet gerust op. De aan-
val speelde te gehaast en leed veel 
balverlies. Maar ook VZOD deelde 
in die malaise. Een rommelige fase 
brak aan. 
Wederom was het Lotte Bouw-
man die De Vinken weer de nodi-
ge lucht gaf. Uit een strakke bal van 
Finn Kroon, die haar uit zijn ooghoe-
ken zag wegtrekken, scoorde ze 10-
7. Nu was het echt over en uit. De 
mooiste bal van de wedstrijd, kwam 
ook op naam van Finn. Hij lokte 
twee tegenstanders mee en gooi-
de zonder om te kijken de bal ach-
terover naar vakgenoot Bart Eenen-
naam. Helaas rekende die daar niet 
op. Even later zorgde Bart wel voor 
de eindstand: 11-7. Een verdiende 
overwinning voor De Vinken A1 en 
een mooie opsteker voor de rest van 
het seizoen.

Veenland turnsters scoren 
5 medailles
De Ronde Venen - Op zaterdag 
werd in Amersfoort de eerste voor-
ronde gehouden voor de turnsters 
van de voorgeschreven oefenstof.

Voor Veenland deden in de eerste 
ronde mee Mette , Leya en Nema. 
Dit was hun eerste echte selectie 
wedstrijd. Ze begonnen keurig op 
sprong en brug. Leya werd zelfs 1ste 
op sprong en Mette 4de op brug. 
Helaas vergat Nema op de balk een 
onderdeel wat haar veel puntjes ge-
kost heeft. Op vloer ging het mis bij 
Leya ze turnde een mooie oefening 
maar draaide de verkeerde kant op. 
Uiteindelijk kreeg Mette een mooie 
medaille voor de vijfde plaats. Leya 
werd ondanks de twee punten af-
trek 7de en Nema werd uiteinde-
lijk 11de. In de tweede ronde turn-
de de instappers Izzy, Noa, Danae 
en Jara en de pre -instappers Roos, 
Kirsten en Megan (voor hun was het 
de eerste selectie wedstrijd.) Roos, 
Kirsten en Megan begonnen ijzer-
sterk op sprong en brug. Op brug 
werd Kirsten 2de en Roos 4de. Maar 
dan de balk altijd een onderdeel wat 
vaak moeilijk blijkt op de wedstrijd. 
Zo ook nu Kirsten moest er helaas 
2x af en Roos vergat de sprongen 
op de balk en dat kost veel puntjes. 
Ook bij vloer werkte iedereen netjes 
alleen werd er ook hier en daar wat 
vergeten. Kirsten behaalde toch een 
mooie medaille voor de 5de plaats. 
Megan werd 10de en Roos 14de. 
Op de andere baan begonnen ze op 
vloer. Hier werden hele mooie oefe-
ningen geturnd alleen helaas vergat 
Jara de radslag en dat kost gelijk 
2 punten. Izzy werd keurig 4de op 
vloer en Noa 5de. Op sprong mooie 
handstand platvallen. ( Noa was 
4de). Ook op brug mooie oefenin-
gen en hier werd Danae 4de. 

Op naar het laatste toestel de balk 
en ook hier werd dit toestel het strui-
kelblok. Jara vergat de spreidhoek-
steun, Danae vergat bijna de spreid-
hoeksteun, Noa riep heel hard oh jee 
want die vergat bijna de handstand 
maar gelukkig wist Izzy de balk oefe-
ning goed uit te voeren . Bij de prijs-
uitreiking bleek Noa 5de en Danae 
6de , allebei een mooie medaille. Izzy 
werd keurig 9de en Jara werd 26ste 
. Een prima resultaat in een deelne-
mersveld van 42 turnsters. In de der-
de ronde turnden Nora en Robyn. 
Ze starten op balk Nora turnde een 
prima oefening en werd 5de. Robyn 
was totaal de weg kwijt nadat ze een 
draai vergat. Gauw door naar vloer 
en hier turnde ze allebei een mooie 
oefening en na een mooie sprong 
, Nora 4de, door naar de brug. Ro-
byn turnde hier mooie hoge zwaai-
en en Nora turnde zich hier naar een 
5de plaats. Ook bij de prijsuitreiking 
bleek Nora een mooie medaille ver-
diend te hebben voor een 5de plaats 
en Robyn werd 15de. In de laat-
ste ronde turnde Emma. Ze begon 
op sprong en deed dit prima. Ook 
de brug verliep zonder problemen . 
Op de balk dacht Emma de juf heeft 
het nu zo vaak gezegd wat moet je 
niet vergeten na de loopsprongen... 
dat Emma dacht ik turn nu gewoon 
speciaal voor de juf ook een kat-
tensprong na mijn loopsprong op 
de balk. Gelukkig was er nu wel op 
vloer een kattensprong na de loop-
sprongen maar Emma zal Emma niet 
zijn als ze toch niet iets zou verge-
ten, nu vergat ze de passé parallel. 
Bij de tussenstand bleek Emma op 
een 6de plaats te staan dus net bui-
ten de medailles. Het was een leuke 
wedstrijd met mooie resultaten en 
we weten nu waar nog op getraind 
moet worden.

Keeper Sem is pupil van 
de week
Mijdrecht - Sem is 10 jaar oud en 
zit op voetbal bij Argon. Toen hij 6 
was begon hij in de UEFA CUP com-
petitie met voetbal maar daarna had 
hij al snel gezien dat hij keepen erg 
leuk vond. Met de keeperstraining 
boekte hij veel vooruitgang. Van de 
F2 en de E4 ging hij over naar de 
JO11-2 en daar verdedigt hij het 
doel. Elke week volgt ie keeperstrai-
ning en soms traint hij extra op de 
keepersschool van Glenn Berkelaar 
om zich verder te verbeteren. Als 
hij niet op het trainingsveld te vin-

den is dan speelt ie buiten met zijn 
vrienden of binnen met spelletjes op 
zijn telefoon. Toen hij hoorde dat ie 
pupil van de week mocht zijn, was 
Sem blij maar ook een beetje ner-
veus, want de rollen werden dit keer 
omgekeerd. Het werd geen shoot 
out op de keeper van de tegenstan-
der maar een shoot out van de spits 
van Sliedrecht op keeper Sem in het 
doel van Argon 1 en uiteraard hield 
Sem de spits aan het begin van de 
wedstrijd van scoren af. 
Foto: sportinbeeld.com

Martien Heijman kampioen 
eerste libre-reeks
De Ronde Venen - Tijdens de fi-
nale om het persoonlijk kampioen-
schap libre in de 1 + 2 sterklasse 
van Biljartfederatie De Ronde Ve-
nen won Martien Heijman 4 van de 
5 partijen. Bart Dirks was de enige 
die Martien bedwong door die par-
tij tussen hen beiden in slechts 15 
beurten te beslissen. Sander Pater 
kwam op plaats 2, behaalde ook 8 
punten maar had een lager moyen-
neprocent. De enige die Sander de 
baas bleef was de verse kampioen 
Martien. De derde plaats pakte Bart 
met 3 winstpartijen. Het verlies werd 
toegebracht door Aria en Sander.
Jos Bader kwam op plek 4 uit met 
4 wedstrijdpunten. Jos kon het te-
gen Bart, Sander en Martien niet 
bolwerken. Gerrit Schuurman en 
Aria ten Cate bleven op 2 wedstrijd-
punten staan. Gerrit had een be-
ter moyenneprocent zodat plaats 
5 voor hem werd. Om 16.00 uur 
werd deze gezellige finale bij CenS 
in Mijdrecht afgesloten met de vol-

gende rangschikking:
1 Martien Heijman 8 pnt.
2 Sander Pater 8 pnt.
3 Bart Dirks 6 pnt.
4 Jos Bader 4 pnt.
5 Gerrit Schuurman 2 pnt.
6 Aria ten Cate 2 pnt.
Kortste tournooi partij: 15 beurten, 
Bart Dirks. Hoogste tournooi serie: 
12 caramboles, Jos Bader
Martien Heijman promoveert naar 
3-sterklasse libre.
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Argon wint opnieuw, nu 
van Sliedrecht
Mijdrecht - Ook de tweede wed-
strijd in 2017 heeft Argon in winst 
om kunnen zetten. Na een bijzonder 
matige eerste helft waarin één maal 
werd gescoord en ook Sliedrecht 
een doelpuntje meepakte, herstel-
de het zich in de tweede helft. Door 
twee maal te scoren en het achter-
in soms goed weg kwam, werd het 
uiteindelijk een verdiende 3-1 over-
winning.

Snelle score
Het eerste doelpunt viel al in mi-
nuut één, de eerste de beste aan-
val was het de mee naar voren ge-
komen rechter verdediger en volko-
men vrijgelaten Wouter Winters die 
het net liet bollen. 1-0. Bijna werd 
er in de volgende minuut weer ge-
scoord maar het schot van Jes-
se van Nieuwkerk werd gesmoord 
en de bal kwam net voor de doel-
lijn tot stilstand waarna het alsnog 
uit het doel werd geschoten. Daarna 
liet Argon het iniatief over aan Slie-
drecht en kregen de gasten moge-
lijkheden, een schot van Sjoerd van 
der Waal ging recht op doelman An-
tonioli af en een vrije trap van broer 
Coen van der waal zeilde over de 
lat. Maar halverwege de eerste helft 
kreeg Sliedrecht toch de aanslui-
ting. Een vrije trap van Sliedrecht 
kwam bij de achterlijn van Argon 
terecht, de verdediging van Argon 
greep slecht in, Arif Irilmazbilek 
zette voor en Sjoerd van der Waal 
schoot raak 1-1. Het gebeurde in 
een fase waarin Sliedrecht met een 
man minder stond en Bas van Stok-
kom vakkundig een tulband kreeg 
aangemeten vanwege een hoofd-
wond. Even daarna kreeg Mike Lan-
gerak nog een pracht mogelijkheid 
maar zijn kopbal werd onschadelijk 
gemaakt door Romero Antonioli. De 
laatste mogelijkheid voor rust was 
voor Cyrano Morrison, hij ontving de 

bal van Jesse van Nieuwkerk maar 
zijn inzet ging via de paal naast.

Herstel
De tweede helft speelde Argon wel 
hetzelfde systeem maar alles kwam 
nu beter uit de verf. Er was meer 
inzet en passes kwamen ook be-
ter aan. In de beginfase kreeg Ar-
gon twee hoekschoppen op rij, de 
eerste inzet van Floris Mulder werd 
door doelman Lobbezoo weer tot 
hoekschop verwerkt en bij de her-
haling mikte Jesse van Nieuwkerk 
net te hoog. Even later kreeg Ar-
gon opnieuw twee vrije trappen na-
bij de zestien meterlijn. De eerste 
van Floris Mulder werd een prooi 
voor doelman Lobbezoo en een mi-
nuut later mocht Jasper Werkhoven 
opnieuw en op dezelfde plaats aan-
leggen. Nu liet Werkhoven de Slie-
drecht doelman kansloos 2-1. Even 
later was Werkhoven ook betrokken 
bij het volgende doelpunt van Ar-
gon, hij gaf de bal aan Ian van Ot-
terlo die er vervolgens fraai 3-1 van 
maakte. Inmiddels was Cyrano Mor-
rison vervangen door Jesse Stange. 
Sliedrecht gaf het nog niet op, Coen 
van der Waal zag zijn inzet tot hoek-
schop verwerkt en Manucho Ade-
lino schoot van dichtbij naast. Ook 
kwam Argon goed weg toen Anto-
nioli een bal liet slippen, maar de bal 
werd toch nog van de doellijn ge-
haald. De slotfase was voor Argon, 
Jesse van Nieuwkerk zag zijn inzet 
geblokt en even later toen hij alleen 
op keeper Lobbezoo afging was de 
sluitpost hem te slim af. Ook een pe-
gel van Jesse Stange was voor Lob-
bezoo. Gavir Breidel zag in de aller-
laatste minuut zijn kopbal via onder-
kant lat weer uit het doel stuiteren 
zodat de eindstand 3-1 bleef in het 
voordeel van Argon. Zaterdag gaat 
Argon op bezoek in Noordwijk.
Foto: sportinbeeld.com

Atalante moet buigen 
voor koploper
Vinkeveen - Atalante heren 1 was 
er klaar voor, de confrontatie met 
koploper VV Utrecht 7. De achter-
stand was inmiddels opgelopen tot 
8 punten, maar Atalante had een 
valse start door blessures en vakan-
ties en was tijdens de laatste trai-
ningen scherp. Met iedereen weer 
fit én in de thuishal zou het moe-
ten kunnen. Remco moest echter 
alsnog afhaken en ook libero Ste-
fan was na zijn wedstrijd met heren 
2 niet fit genoeg. Dus toch niet op 
volle sterkte. Koploper VVU 7 maak-
te haar kampioensaspiraties wel ge-
lijk duidelijk door met maar liefst 11 
man aan de start te verschijnen.
Ondanks alles opende de thuis-
ploeg weer ouderwets scherp. Met 
een sterke aanval, veel variatie en 
voldoende servicedruk moest VVU 
bij 12-5 in de eerste time-out vluch-
ten. Bij 19-12 volgende de tweede, 
te laat zou je zeggen. Maar Atalan-
te verkrampte in het zicht van de 
haven. Puntje voor puntje kropen 
de steeds enthousiaster worden-
de gasten dichterbij. Bij 23-20 pak-
te een dubbele wissel bij Atalante 
verkeerd uit en na enkele knotsgek-
ke ralleys, waarin beide teams alles 
terughaalden, bleek VVU op de be-
slissende momenten het meest ef-
fectief, 24-26.

Domper
Een enorme domper, en een flash-
back naar de uitwedstrijd waar ook 
de eerste set nipt en onnodig werd 
weggegeven. Atalante was vastbe-
raden deze tegenvaller te verge-
ten en een nieuwe start te maken. 
Maar de mokerslag bleek te hard 

aangekomen en de overmacht van 
de Utrechtenaren bleek uiteinde-
lijk te zwaar. Via 20-25, 18-25 en 
15-25 pakte VVU een verdiende ze-
ge en een voorschot op het kampi-
oenschap.
Voor Atalante rest de strijd om de 
tweede plaats en daarmee de kans 
op promotie via de PD-wedstrijden. 
De achtervolgers kwamen wel dich-
terbij, maar Atalante heeft nog een 
redelijk voorsprong. Komende za-
terdag wacht de nummer 5 en dat is 
Utrecht 6. Het zou zo maar kunnen 
dat de Vinkeveners daar weer een 
aantal spelers uit de wedstrijd van 
afgelopen vrijdag tegenkomen. Het 
is het lot van een kleinere vereni-
ging met een krappe selectie. Maar 
laat dat een rode lap voor een stier 
zijn, of een uitstekende reden om 
de teleurstellende nederlaag recht 
te zetten.

Punten voor Atlantis E3!
Mijdrecht - Op zaterdag 21 janua-
ri speelde Atlantis E3 thuis de wed-
strijd tegen Fiducia. Het team, ge-
sponsord door Eis & Co, had de af-
gelopen wedstrijden geen pun-
ten gepakt dus was vastberaden 
dit vandaag wel te doen. In Atlan-
tis E3 spelen; Flore Dominicus, Loui-
se van Koeverden Brouwer, Puck Ei-
sen, Sophia van Vliet, Lucas Eindho-
ven en Yorick van den Bosch. He-
laas waren Sophia en Lucas er van-
daag niet bij. Bram van der Tang 
was gelukkig beschikbaar om in te 
vallen. Het team staat onder leiding 
van Max van Vliet en Zoe Trompert. 

Het team ging fel van start en wist 
snel op voorsprong te komen door 
een mooi doelpunt van Yorick. Fidu-
cia reageerde snel en maakte 1-1. 
De E3 kwam echt op stoom en door 
doelpunten van Puck, Bram, Loui-
se en Yorick werd het 7-1. Helaas 
had het team toen wat tijd nodig om 
weer even op adem te komen na de-
ze doelpunten reeks. Fiducia profi-
teerde hiervan en wist tot 7-4 te ko-
men. Atlantis E3 stond daarna weer 
ijzersterk te verdedigen en liet Fidu-
cia niet verder komen. Het bleef 7-4. 
Een mooie eindstand voor dit leuke 
team wat steeds beter gaat draaien.

De Vinken pakt 
belangrijke punten
Vinkeveen - In de eerste thuiswed-
strijd van De Vinken 1 in 2017 be-
haalden de Vinkeveners een prima 
resultaat. Waar de uitwedstrijd te-
gen de bezoekers uit Huizen voor 
de kerst nog verloren ging, was de-
ze return voor Vinkeveen. Al vanaf 
het begin leidde de thuisploeg om 
uiteindelijk met 18-12 te kunnen ze-
gevieren.

F1
Het team van trainer-coach Dirk van 
der Vliet had wellicht extra profijt 
van het met trommels en toeters uit-
geruste team van de week, de pupil-
len F1. Mede door het enthousias-
me van Vinken’s kleinsten kwam het 
Vinkeveense vlaggenschip makke-
lijk tot scoren. Rutger Woud open-
de de score; samen met zijn levens-
partner Annick Stokhof, diens broer 
Jerom en met nestrix Joyce van Wijk 
stond Woud in het aanvalsvak, ter-
wijl Emese Kroon met Dorien Ver-
bruggen, Gideon Leeflang en Jelle 
Mul het defensieve kwartet vormde.
Doelpunten van Dorien Verbruggen, 
Jelle Mul en opnieuw Rutger Woud 
tilden de stand naar 4-1. Door een 

wat slordiger periode kwam Hui-
zen nog even langszij, maar al voor 
de rust werd duidelijk dat de kan-
sen groot waren om beide punten 
in huis te houden: Joyce van Wijk, 
Gideon leeflang (2x), Emese Kroon 
(2x) en Annick Stokhof zetten voor 
het thuispubliek een aangename 
10-7 voorsprong bij rust op het sco-
rebord.

Taart
Sowieso is het goed toeven op de 
Vinkeveense tribunes. Dit keer was 
de supportersvereniging van de Vin-
ken Vikings zo gastvrij om het pu-
bliek op een aangenaam stuk taart 
te trakteren. Het bracht de stem-
ming er extra goed in. De Vinken 
zou in de tweede helft geen mo-
ment in gevaar komen. Huizen 
speelde wat ongeïnspireerd en de 
thuisploeg benutte een mooie reeks 
van kansen: Rutger Woud scoorde 
nog twee maal, aanvoerster Annick 
Stokhof drie maal. Emese Kroon, Gi-
deon Leeflang en Jerom Stokhof 
scoorden elk nog eenmaal. Hiermee 
kwam de eindstand op een keurige 
18-12 voor de thuisploeg.

De mooiste sportverhalen 
van De Ronde Venen
De Ronde Venen - In het Piet 
Mondriaan gebouw in Abcoude 
worden vrijdag 27 januari de win-
naars van de Sportverkiezingen be-
kendgemaakt. Behalve de uitreiking 
van de prijs aan de Sportman, Sport-
vrouw, Sporttalent, Sportploeg en de 
nieuwe categorie Sporttrainer/coach 
van het jaar 2016, is er ook aandacht 
voor de mooiste sportverhalen uit de 
gemeente. Sportliefhebbers zijn van 
harte uitgenodigd om hierbij aanwe-
zig te zijn. Gezien het beperkte aan-
tal plekken is aanmelden noodzake-
lijk. De Ronde Venen heeft een ge-
zond sportklimaat. De gemeente or-
ganiseert diverse sportstimulerings-
activiteiten en ondersteunt sport-
verenigingen. Ook is een groot aan-
tal sportaanbieders actief om men-
sen met plezier in beweging te hou-
den, op elk niveau en op elke leeftijd. 
Er zijn veel inwoners die gebruikma-
ken van deze faciliteiten. Om de lo-
kale sport ‘te vieren’ en organisaties 
en sporters in het zonnetje te zetten 
organiseert de gemeente jaarlijks de 
Sportverkiezingen. 

Bijzonder
Iedereen kon tot begin december 
een sporter of team met een bijzon-
dere prestatie voordragen voor één 
van de titels. Per categorie zijn er 
door een jury drie sporters of teams 
genomineerd. Ook heeft de jury de 
winnaar per categorie bepaald. De 
jury bestond dit jaar uit de journalis-
ten Rosanne Kok, Ton van der Brug-
gen en Richard Avontuur en regio-
manager van Sportservice Patrick 
Hilhorst. Het voorzitterschap was 
zoals altijd in handen van de wet-
houder Sport, Alberta Schuurs. 
Naast aandacht voor de genomi-
neerden en de prijswinnaars, is er 
tijdens de avond ook aandacht voor 
een aantal andere interessante gas-
ten uit de lokale sportwereld. Tevens 
kunnen bezoekers genieten van een 
lokaal stukje sportief entertainment.
Wilt u de Sportverkiezingen bijwo-
nen? Dat kan! Maar meld u dan 
snel aan want het aantal plekken 
is beperkt en vol is vol. Aanmelden 
kan door een mail te sturen naar E. 
b.bokkes@derondevenen.nl.

Beker koploper de Kuiper-
Stee Inn blijft aan kop
Regio - Na 6 wedstrijden voor de 
beker staat De Kuiper-Stee Inn nog 
steeds bovenaan met 246 pun-
ten. De Kromme Mijdrecht 1 volgt 
met 243 punten en als derde staat 
The Peanutbar 1 met 238 punten. 
De Kuiper-Stee Inn speelde afge-
lopen week tegen The Peanutbar 1 
en verloor met 37 om 42 punten. Al-
len Martien Heijman wist een deba-
cle af te houden door winst op Jos 
Bader. Voor The Peanutbar waren 
Gerrit Schuurman, Ron Hartsink en 
Bernard Schuurman de kwelgees-
ten bij Stee-Inn. Ook De Kromme 
Mijdrecht 1 kreeg een flinke duw 
van Lutis-Ventilatietechniek/De 
Springbok. Lutis thuisspelend kwam 
met een sterke John Beets die in 
slechts 16 beurten de kroon span-
de en tevens in die partij een hoog-
ste serie van 58 caramboles pre-
senteerde. Ook Henk Doornekamp 
kwam moeizaam in 33 beurten op 
winst. Alan Knightley was de partij 
tegen Laura in 29 beurten meester. 
André Apontoweil was tegen Pieter 
Stokhof in slechts 18 beurten klaar. 
Lutis eindigde op 40 en Cens op 33 
punten. De Springbok 1 kwam te-
gen De Merel-Heerenlux 2 ; 30 – 
40 overeen. De Merel-Heerenlux 3 
verloor met 36-44 van De Spring-
bok 2. Jack Baak van De Springbok 
2 maakte tegen Wim Berkelaar in de 
nabeurt met 2 caramboles remise.

Spannend
Dio speelde thuis tegen De Krom-
me Mijdrecht 2, die wedstrijd ein-
digde met 37 tegen 40. Alle partijen 
bleven spannend tot de laatste ca-
rambole. Cens 1 speelde met 41 te-

gen 41 gelijk tegen The Peanutbar 2, 
ook bij deze wedstrijd was de span-
ning tussen alle spelers tot de laat-
ste carambole te snijden. Bar Adel-
hof 3 trok met 1 puntje tegen Stieva-
Aalsmeer aan het kortste eind, het 
werd 36 – 37. De Biljartmakers te-
gen Adelhof 2 eindigde met 40 te-
gen 28. Van Adelhof was Jos van 
Wijk in topvorm, in slechts 15 beur-
ten liet hij Bart Dirks staan. Nick van 
de Veerdonk, Jan Zwietering en Jan 
Kranenburg waren voor De Biljart-
makers de troeven die de volle pun-
ten pakten. De kortste partij van de 
week was 15 beurten, Jos van Wijk 
verdiende die eer. De hoogste serie 
van de week zette: John Beets met 
58 caramboles, dat is 48.33 % van 
zijn totaal te maken caramboles.

De Amstelbridgeclub
Opdrijven kan een slem 
opleveren
Regio - Donderdag 19 januari werd 
de 4e ronde van de 3e competitie-
reeks gespeeld in het Buurtnest. 
Een wat moeizame start die och-
tend, maar hulde aan Lucas die alle 
“probleempjes” weer wist op te los-
sen. Wat zouden wij moeten zonder 
de spelleiders! 
In de A-lijn werd bij spel 2 fel gebo-
den door de paren Wies & Marthe 
(noord/zuid) en John & Aja (oost/
west). Na een opening door noord, 
ging het paar oost/west met een 
lange schoppenkaart en niet kwets-
baar tussenbieden tot en met 5 
schoppen. Hoewel dit contract zeer 
waarschijnlijk down zou gaan, liet 
het noord/zuid paar, wel kwetsbaar, 
zich niet verleiden tot een doublet, 
omdat dit minder punten op zou le-
veren, maar boden 6 klaveren. Dit 
klein slem contract werd keurig ge-
haald en leverde 1370 punten op. 
Ria & Wim doubleerde bij dit spel 
wel het 5 schoppen bod van Corry & 
Grace. Dat contract ging inderdaad 
5 down, maar leverde 1100 punten 
op. Een mooie top voor Wies & Mar-
the. Ook bij spel 16 was het opdrij-
ven van de tegenpartij niet gunstig. 
Na een 4 ruitenbieding door oost/
west gingen Leny & Willy in noord/
zuid nog naar 4 harten. Hoewel zij 
eigenlijk niet genoeg punten had-
den voor een manchecontract, luk-
te het dit paar om dit contract te ha-
len, hetgeen een 100% score ople-
verde. Vier ruiten zat er in en is zelfs 
gedubbeld gehaald. 
In de B-lijn zijn twee slempogingen 
gedaan bij spel 2, doch een 6 sans 
contract ging helaas down. Het bes-

te bod bij dit spel was 4 harten, ge-
maakt door Ge & Greet +1, de ge-
maakte 3 sans +1 leverde minder 
punten op. Ciny & Herman boden 
6 harten bij spel 21 en gingen ook 
1 down. Bij dit spel hadden Ada & 
Roelie wel 6 sans kunnen bieden, 
want zij maakten 3 sans +3. Lyda & 
Jan hadden er weer echt zin in de-
ze ochtend en werden tweede. Aan 
tafel 7 scoorden ze drie keer 100%! 
Jammer dat ze bij spel 9 het 4 har-
ten contract (de manche) niet heb-
ben uitgeboden, want ze maakten 
+2! Dan waren ze misschien wel 
1e geworden? Alleen Joke & Ge-
rard hebben dit contract uitgeboden 
en net gemaakt. Ria & Joop werden 
voor de derde keer eerste in deze 
lijn, zo komen ze vast snel terug in 
de A-lijn. 

De voorlopige uitslag van de beste 
drie paren: 
A-lijn  
1. Greet & Henk 64,58% 
2. Addie & Jeannet 61,46% 
3. Wies & Marthe 56,77%
B-lijn
1. Ria & Joop 63,54%
2. Lyda & Jan 58,33%
3. Henny & Lucas 54,51%

Bridget u graag, is de donderdag-
ochtend een uitgelezen ochtend 
om eens niet uit te slapen maar ge-
zellig te bridgen? Wij zoeken nog 
meer enthousiaste leden. Geef u op 
bij onze nieuwe secretaris telefoon 
0297-563901. Wij zijn een gezellig-
heidsclub en spelen in twee compe-
titielijnen.



Atlantis 2 doet zichzelf tekort
Mijdrecht - Zaterdag 21 janua-
ri speelde het door Florist gespon-
sorde Atlantis 2 een uitwedstrijd te-
gen Luno 3 in Linschoten. Atlan-
tis stond voorafgaand aan de wed-
strijd op een derde plaats in de pou-
le met 2 punten voorsprong op Lu-
no. Het was dus belangrijk deze 
derde plaats te verstevigen door te 
winnen van Luno en het gat zo op 
vier punten te zetten. De hele wed-
strijd leek dit plan ook te gaan luk-
ken, maar uiteindelijk weet Atlantis 
zichzelf niet te belonen en door on-
nodige fouten wist Luno terug te ko-
men en moesten de teams de pun-
ten delen. Na 60 minuten spelen 
stond er een stand van 15 – 15 op 
het scorebord. Atlantis startte in de 
gebruikelijke opstelling en was er 
klaar voor. Helaas kwam Luno beter 
uit de startblokken en de thuisploeg 
zorgde voor een 2 – 0 voorsprong. Er 
volgde een vakwisseling en het vak 
van Atlantis wat in de aanval kwam 
zorgde gelijk voor aansluiting door 
het scoren van een wegtrekbal. De 
strijd om de punten was begonnen. 
De eerste helft ging het gelijk op en 
met nog 10 minuten op de klok was 
de stand gelijk met 4 – 4. Atlantis 
zette betere aanvallen op en wist uit 

te lopen naar een stand van 4 – 8. 
Luno kon nog een antwoord geven 
door wat concentratie foutjes aan 
de kant van Atlantis. Er werd gerust 
met een stand van 6 – 8.

Uitstralen
In de tweede helft moest Atlantis 
scherper spelen en uitstralen dat zij 
de punten mee wilde nemen naar 
Mijdrecht. Er was veel meer uit te 
halen dan wat het team tot nu toe 
had laten zien. Het was dan ook At-
lantis die als eerste de score wist te 
openen in de tweede helft. Daar-
na volgde snel het tweede doel-
punt en was de stand 6 – 10. Daar-
na volgde een fase waarin beide 
teams niet tot score wisten te ko-
men, de stand heeft ruim vijftien mi-
nuten lang op 8 – 11 gestaan. De 
aanvallen van Atlantis waren slordig 
en niet goed uitgevoerd. Uiteindelijk 
schoot Atlantis de belangrijke 8 – 12 
door het mandje. Dit mocht Atlan-
tis niet meer uit handen geven. He-
laas kwam Luno beter in hun spel 
en wist zelfs tot 1 minuut voor tijd 
op een voorsprong te komen van 15 
– 14. Atlantis wist de stand nog ge-
lijk te trekken en de punten konden 
verdeeld worden.

Uithoorns Mooiste belooft 
topevenement te worden
Regio - Zondag 29 januari belooft 
weer een groot Uithoorns loopeve-
nement te worden. Veel lopers heb-
ben zich al van te voren ingeschre-
ven en 20 teams, het dubbele aan-
tal t.o.v. vorig jaar doen mee aan de 
tweede editie van de businessloop 
van Uithoorns Mooiste. De organisa-
tie verwacht meer dan 1500 deeln-
mers aan de 5 en 10 kilometer en 
de 10 Engelse mijl en meer dan 150 
kinderen zullen aan de GeZZinsloop 
over 1 kilometer meedoen. Er zullen 
natuurlijk veel toeschouwes aanwe-
zig die bij de start/finish en langs het 
parcours de lopers zullen aanmoe-
digen, maar dit jaar kunnen mensen 
thuis ook het verloop van de wed-
strijden volgen. Regelmatig zal er 
vanuit de start/finishplek verbinding 
worden gemaakt met de sportuit-
zending van Rick FM en zullen een 
aantal keer sfeerimpressies van de 
loop worden doorgegeven. 

Toploopsters aan de start en 
taart voor elke 100e loper
Uithoorns Mooiste krijgt altijd een 
aantal hele snelle lopers aan de 
start, maar dit jaar staan er bij de 
vrouwen een aantal bekende na-
men aan de startstreep. Tabitha Gi-
chia heeft zich voor de 10 kilome-
ter aangemeld en bij de 5 kilometer 
staat Tirza van der Wolff aan de start. 
Voor AKU zijn alle lopers die deelne-
men aan een van de langere afstan-
den even belangrijk, daarom staat er 
voor elke 100e aankomende loper 
een slagroomtaart klaar.

GeZZinsloop en Druppie 
Er zal weer een grote groep kinde-
ren meedoen aan de 1 kilometer 
die door een aantal wijken van Leg-
meer-West zal gaan. Het startschot 
van de 1 kilometer zal worden ge-
geven door Druppie, de mascottte 
van de actie van het JOGG ( Jon-
geren Op Gezond Gewicht). Drup-
pie wil kinderen, maar natuurlijk ook 
ouderen, stimuleren om meer water 
te drinken i.p.v. frisdranken die meer 
suikers bevatten dan goed is voor 
ons lichaam. Alle kinderen zullen na 
afloop een medaille, een flesje met 
water en een krentenbol krijgen. 

G-run
Na het grote success van de G-
run die in augustus tijdens de Pol-
derloop voor het eerst werd gehou-
den, heeft de organisatie besloten 
ook bij Uithoorns Mooiste een G-
run aan het programma toe te voe-
gen. Om 10.30u. zal deze groep van 
start gaan. De verwachting is dat de 
G-run in de komende jaren een vast 
onderdeel wordt van het program-
ma van Uithoorns Mooiste. 
In de afgelopen maanden heeft een 
groep bewoners van Ons Tweede 
Thuis zich bij AKU onder begele-
ding van een van de AKU-trainers al 
voorbereid op een van de afstanden.

Handdoek als herinnering
Alle deelnemers aan de drie langere 
afstanden krijgen dit jaar na afloop 
van de loop naast water en fruit een 
mooie handdoek die door de onder-

Overzicht van de afsluitingen
- Randhoornweg tussen Randweg en parkeerplaatsen 10.00–13.00 

uur
- Randweg tussen Randhoornweg en Poelweg 11.08-11.20 uur
- Poelweg tussen N196 en Poelweg 11.00-11.35 uur
- Noorddammerweg van Randweg richting Randhoornweg 
 van 10.00-14.00 uur afgesloten
- Noorddammerweg van Randhoornweg richting Randweg 
 niet afgesloten
- N196 kruising met Poelweg 11.15-11.30 uur
- N196 kruising Zijdelweg richting Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- N196 kruising Zijdelweg vanaf Mijdrecht 11.30-12.45 uur
- Boterdijk tussen Laan van Meerwijk en Watsonweg 11.40-12.40 uur
- Boterdijk tussen Watsonweg en Laan van Meerwijk 11.30-12.40 uur
- Laan van Meerwijk tussen Amstelplein en Molenvliet 11.40-12.30 

uur, geen afsluiting, wel verkeershinder oversteek Klipper
- Klipper 11.40-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Uithoorn naar Vrouwenakker 11.30-12.30 uur
- Amsteldijk Zuid van Vrouwenakker naar Uithoorn 11.30-12.30 uur
- Kruispunt Drechtdijk en N-Z-route 11.30-12.10 uur 
 (sluizen mogelijk)
- Steenwijkerveld 11.28-12.08 uur
- Bezworenkerf 11.30-12.06 uur
- Halfweg 11.28-12.02 uur
- Hoofdweg tussen N-Z-route en Vuurlijn 11.23-11.45 uur
- Vuurlijn-Mijnsherenweg-Poelweg 11.15-11.40 uur
- Vuurlijn Poelweg-Ringdijk 11.20-11.40 uur tot parkeerplaats KDO 

vrij
- Iepenlaan in zijn geheel van 11.15–11.40 uur
- Poelweg tussen N196 en Vuurlijn 11.15–11.35 uur
- Noorddammerweg bij Iepenlaan 11.20-11.40 uur
- Vuurlijn tussen Noorddammerweg en Watsonweg in beide 

richtingen 11.00-12.00 uur
- Kruispunt Christinalaan-Zijdelweg 11.30-12.45 uur (sluizen 

mogelijk)
- Aan de Zoom tussen Wikke en Faunalaan in beide richtingen 
 11.10-12.50 uur
- Faunalaan tussen 11.00-13.00 uur
- Legmeer-West tussen 10.00-13.00 uur alleen via Noorddammerweg 

bereikbaar en te verlaten

steuning van Klassewerk interieur-
bouw als sponsor van de loop aan 
alle lopers kan worden gegeven.

Starttijden
G-run: 10.15 uur
GeZZinsloop 1 km: 10.30 uur
5 kilometer: 11.00 uur
10 kilometer en 10 EM 11.08 uur
Inschrijven kan vanaf 9.00u. in de 
kantine van Legmeervogels op 
sportpark Randhoorn.

Wegafsluitingen
Tijdens het loopevenement ‘Uit-
hoorns Mooiste’ zijn in overleg en 
met goedkeuring van de gemeen-
te Uithoorn op zondag 29 januari 
een aantal wegen tijdelijk afgeslo-
ten i.v.m. de veiligheid van de lopers 
en de omwonenden. 
Dat levert op bepaalde momenten 
enige hinder op voor de omwonen-
den, in de meeste gevallen zijn om-
leidingen mogelijk en in noodge-
vallen kan in overleg met de ver-
keersregelaars een weggebruiker 
wel langs de afsluiting rijden. Er zijn 
op een aantal punten langs het par-
cours borden geplaatst met infor-
matie over de verkeershinder.

Bridgevereniging Hartenvrouw
Regio - Zoals iedere dinsdagmid-
dag in de winter werd er ook de af-
gelopen week gebridged bij Harten-
vrouw. Deze keer speelden de Har-
tenvrouwen de eerste zitting van de 
derde Parencompetitieronde.
In de A-lijn was het verschil tus-
sen de hoogst en de laagst scoren-
den 14%. Geen extreme hoge en la-
ge resultaten waren het gevolg. De 
top vijf bleef dan ook onder de 60%. 
Evengoed nog wel prachtige resul-
taten hoor! Als eerste eindigde het 
paar Froukje Kraaij & Anneke van 
der Zeeuw met 56,60%. Tweede wa-
ren Kitty van Beem & Janny Streng 
met 55,90%, op een gedeelde derde 
plaats eindigden Gerda Bosboom & 
Nel Hamelijnck en Elly van Nieuw-
koop & Jessie Piekaar met 55% en 
op vijf Geke Ludwig & Margo Zui-
dema met 54,86%.

De B-lijn vertoonde een heel an-
der beeld met een verschil van maar 
liefst 32% tussen de hoogste en de 
laagste score. Het resultaat van de 
nummer één loog er dan ook niet 
om: Ted Brand & Alice Oostendorp 
behaalden maar liefst 67,26%. Op 
twee eindigden Inge Dyrbye & Thea 
Stahl met 58,63%, op drie Lies de 
Bruin & Henny Janssen met 57,14% 
en een gedeelde vierde plaats was 
er voor Bibeth Koch & Tina Wage-
naar en Gertrude Doodkorte & Tiny 
van Drunen met 55%.
Zo, de kop is er af, nog vijf zittingen 
te gaan, dus er kan zoals altijd nog 
van alles gebeuren.
Meer weten over Hartenvrouw? 
Voor informatie kunt u secretaris 
Sandra Raadschelders bellen op 
0297-569910 of mail naar Harten-
vrouw2015@gmail.com

Argon heeft de beste 
sportkantine
Mijdrecht - Sportvereniging Ar-
gon in Mijdrecht is uitgeroepen 
tot de beste sportkantine van re-
gio Utrecht. Sportvereniging Argon 
is meerdere keren beoordeeld door 
mystery guests en blinkt uit in gast-
heerschap, service en bierbehande-
ling. Hier kun je dus terecht voor het 
best getapte glas bier! Deze verkie-
zing is onderdeel van het Goed Ge-
tapt kwaliteitsprogramma van Hei-
neken Nederland. Als prijs ontving 
eigenaar Theo Kooijman de Gou-
den Spatel van Sven van der Lugt, 
Accountmanager Heineken Neder-
land.
 
Trotse eigenaars
Theo Kooijman van Sportvereniging 

Argon is hartstikke trots op deze ti-
tel. “We zijn heel blij met het winnen 
van de Gouden Spatel voor de beste 
sportkantine. We doen altijd ons ui-
terste best om het de leden en gas-
ten in onze sportkantine zo goed 
mogelijk naar de zin te maken. Het 
is altijd heel leuk om te zien dat na 
een wedstrijd of training men nog 
gezellig samenkomt in de sport-
kantine. Daarnaast is onze deelna-
me aan het Goed Getapt program-
ma ook belangrijk voor ons omdat 
we zo nog meer kwaliteit willen le-
veren en onze gasten extra tevreden 
willen stellen. Met deze prijs zijn wij 
als sportvereniging niet alleen heel 
blij, maar het allerbelangrijkst: onze 
gasten ook!”

Bekerwedstrijd CSW - 
Volendam twee gezichten
Wilnis - De bekerwedstrijd tussen 
CSW en de amateurs van Volendam 
was een typisch voorbeeld daarvan. 
CSW had een kans op een 3-0 voor-
sprong bij rust, wat in werkelijkheid 
2-1 was. Volendam liep de tweede 
helft over CSW heen en won uitein-
delijk met 2-4.
Na veel wisselingen in het eerste 
half jaar van dit seizoen lijkt coach 
Anthony Servinus, die voor een jaar 
heeft bijgetekend, eindelijk een vas-
te basisopstelling gevonden te heb-
ben. Met Maikel Pauw nog steeds 
als vaste vervanger voor de lang 
geblesseerde Oscar Leune op de 
rechtsback plaats. In het begin 
was het voornamelijk aftasten tus-
sen beide teams. De in het herken-
bare oranje/zwart tenue spelende 
Volendam liet iets verzorgder veld-
spel zien, maar kon dit niet in kan-
sen omzetten. CSW was iets feller 
en doelgerichter. Het duurde tot de 
22ste minuut alvorens CSW de aan-
valsdrang in een doelpunt kon om-
zetten. Erik Mulder stuurde Vincent 
van Hellemondt de diepte in. Keeper 
Sander Binken was eerder bij de bal, 
maar trapte er overheen. Daardoor 
kon van Hellemondt eenvoudig de 
bal het laatste zetje geven, 1-0. Bij 
Volendam was Bart Jonkerman 
in het veld gekomen voor de ge-
blesseerde Simon Tol. Jonkerman 
nam de vrije trappen van rechts en 
draaide deze gevaarlijk in de doel-
mond met zijn linkerbeen. De ver-
dediging van CSW stond echter als 
een huis in deze fase van de wed-
strijd dus werd het nooit echt ge-
vaarlijk, zelfs niet toen keeper Jor-
dy Wens de bal inleverde bij een Vo-
lendam aanvaller die iets te gehaast 
over en naast het doel mikte. In de 
36e minuut bouwde CSW de voor-
sprong uit na een snel uitgevoer-
de aanval; Dave Cornelissen was 
op links weggestuurd en bedien-
de broer Mike, die de bal terugleg-
de voor de opkomende middenvel-
ders. Nick Tuyp van Volendam zat er 
tussen en speelde terug op zijn kee-
per, die daar echter niet op rekende, 
uit balans was en de bal niet meer 
kon keren, 2-0. Een paar minuten 
later eiste Berry Kramer twee keer 
een hoofdrol op. Eerst door na een 
doorkopbal van Maikel Pauw hoger 
te springen dan keeper Sander Bin-

ken. De bal leek in de bovenhoek de 
doellijn gepasseerd, maar een ver-
dediger van Volendam werkte de bal 
alsnog weg en de strenge scheids-
rechter Barrales liet doorspelen. Hij 
keek nog wel op zijn horloge, helaas 
niet vanwege de doellijntechnolo-
gie, maar omdat het al bijna rust 
was. Iets daarna verspeelde Kra-
mer de bal op het middenveld, werd 
meteen aanvaller Thierry Schilder 
gelanceerd en was het ijzersterke 
spelende centrale verdedigingsduo 
Jelle van de Bosch en Nick van As-
selen ook verrast. Schilder schoof 
de bal eenvoudig onder keeper Jor-
dy Wens en zodoende werd de rust 
bereikt met een 2-1 tussenstand, 
waar 3-0 eerder was verwacht. De 
tweede helft was een ander ver-
haal. Volendam had waarschijnlijk 
een andere theesmaak dan CSW 
gedronken, want ze begonnen veel 
feller. Die felheid resulteerde wel 
in een aantal gele kaarten, alhoe-
wel de meerderheid daarvan we-
gens aanmerking op scheidsrechter 
Barrales was, die daar duidelijk niet 
van gediend was. Binnen tien minu-
ten had Volendam de gelijkmaker te 
pakken. Bij een vrije trap liep Niels 
Joren slim weg van zijn tegenstan-
der en kopte net buiten bereik van 
Jordy Wens in de verre hoek. San-
der Kunkeler verving de onfortuinlij-
ke Berry Kramer. Bij zijn eerste bal-
bezit schoof Kunkeler de bal in de 
voeten van een tegenspeler. Nick 
van Asselen wist nog net redding te 
brengen op de doellijn. Een minuut 
later was het toch weer raak. Danny 
Tol liep goed door bij een voorzet en 
kon eenvoudig de bal bij de tweede 
paal intikken, 2-3. Bijna net zo een-
voudig scoorde invaller Frank Boog-
aard een kwartier voor het einde 
van de wedstrijd na een corner de 
2-4. Bij CSW kwamen Vincent Wens 
en Guus Verhoef voor respectieve-
lijk Erik Mulder en Menno van der 
Leeden het veld in. Andere alterna-
tieven had coach Servinus niet op 
de bank zitten. Het mocht niet ba-
ten. CSW kwam kracht en overtui-
ging tekort en Volendam speelde de 
wedstrijd geduldig uit. Een wedstrijd 
met twee gezichten, waarbij Volen-
dam de gelukkigste was en CSW in 
de tweede helft door het dunne ijs 
zakte.

Bingo bij Argon
Mijdrecht - De populairste hoofd-
prijs werd weer vergeven op de af-
gelopen bingo bij SV Argon, 2 mi-
nuten gratis winkelen bij een loka-
le supermarkt.. Namens de Lijnkij-
kers trekt, sinds een paar maandjes 
alweer, Jolanda Snippe de kar voor 
wat betreft de bingo., nadat Patricia 
dit een aantal jaren heeft gedaan . 
Een leuke klus derhalve voor Jolan-
da die voor het eerst met de prijs-
winnares naar de supermarkt ver-
trok om 2 minuten gratis de kar te 

vullen op kosten van “De Lijnkij-
kers”. Met een kassabon van maar 
liefst 145,- vertrokken ze beiden 
huiswaarts, beiden met een zeer te-
vreden gevoel. Wilt u nou ook kans 
maken op zo’n geweldige hoofd-
prijs of iets kleiners, kom dan op 
17 februari naar de bingo bij Argon 
waar in de liefdesmaand februari de 
hoofdprijs een “Diner voor 2” is in 
het Rechthuis te Mijdrecht. De zaal 
is open vanaf 19.00 uur en het eer-
ste kopje koffie of thee is gratis

Dames 2 doet in het nieuwe 
jaar weer lekker mee
Vinkeveen - Vrijdag 13 janua-
ri speelde dames 2 de eerste wed-
strijd van het nieuwe jaar thuis in de 
Boei in Vinkeveen. Er werd gespeeld 
tegen de nummer vier uit de compe-
titie Wilhelmina DS2. Atalante staat 
op de vijfde plaats. De uitwedstrijd 
was een van de eerste wedstrijden 
in september en deze werd genade-
loos verloren met 4-0. Dit wilden de 
dames van Atalante natuurlijk graag 
even recht zetten, dus vol werd er 
aan de wedstrijd begonnen. De eer-
ste set liep voor Atalante niet hele-
maal zoals gepland. Er werd rom-
melig gespeeld en door een goede 
service serie halverwege de set van 
de tegenpartij scoorden zij 7 pun-
ten op rij. Deze achterstand konden 
de dames van Atalante niet meer 
goed maken en de set werd verlo-
ren met 16-25. De tweede set werd 
beter gestart, en Atalante kon meer 
haar eigen spel spelen. Door goede 
serviceseries en slimme ballen werd 
de tegenstander wat meer onder 
druk gezet. Het was nog flink knok-
ken maar de tweede set werd met 
25-21 gewonnen. De dames kregen 
de smaak te pakken, Marjan en An-
nike deden verdedigend goed werk 
in het achterveld waardoor het voor 
de tegenstanders steeds moeilij-
ker werd om een bal op de grond te 
krijgen. Setupster Lianne kon door 
de goed passing veel variëren met 
haar set ups en de aanvalsters goed 
bedienen. Tineke, Martine en Carin 
die in de aanval stonden maakten 
hier goed gebruik van en scoorden 
punt na punt aan het net. De der-
de set werd door dit overtuigende 
spel makkelijk gewonnen met 25-
17. Hierna was de tegenpartij gebro-
ken en Atalante stoomde met volle 
kracht door de laatste set die tot de 
3-1 overwinning leidde. Wilhelmi-
na kreeg bijna geen kans om pun-
ten te scoren en Atalante won deze 
set met 25-9. Een heerlijke revanche 
van de dames van Atalante.

Lastig
Zaterdag 21 januari mochten de da-
mes op pad naar Hilversum om te 
strijden tegen Keizer Otto-Trivolley 
DS2. Zaterdagmiddag is vaak geen 
lekker moment om te spelen voor 
Atalante. Op een of andere manier 
is het lastig om dan een goed wed-
strijd te spelen. Dit weten de da-
mes van zichzelf dus meteen van-
af het begin werd er vol gas gestart 
met de volgende opstelling: Wilma 
op de set up, Marjan en Annike op 
het midden, Martine en Nicolle op 
de buitenkant en Carin op de dia-
gonaal. Helaas verliep de eerste set 

ontzettend rommelig en kwamen de 
dames van Atalante totaal niet in 
hun spel. Deze werd dan ook met-
een verloren met 10-25. Een set om 
heel snel te vergeten.

Door met de tweede set die al wat 
beter verliep. Lianne had de setup 
overgenomen en de passing werd 
weer wat beter verzorgd. Hierdoor 
konden de aanvalsters goed hun 
werk doen en punten scoren. Er 
werd nog wel wat te lief gespeeld 
waardoor veel ballen door de te-
genstanders makkelijk opgevan-
gen konden worden en zij maakten 
veelvuldig gebruik van het gat in het 
midden bij Atalante. Atalante speel-
de hier snel op in maar kon helaas 
de set net niet naar zich toe trek-
ken, er werd met 25-27 verloren. 2-0 
achter, als Atalante nog wat wilde 
moest ze nu een slag slaan.

De derde set werd deze slag geluk-
kig gemaakt. Er werd echt gestre-
den voor elke bal wat soms leidde 
tot lange rally’s. Er werd in de ver-
dediging goed werk geleverd door 
Martine en Marjan, en aan het net 
scoorden Annike, Nicolle en Ca-
rin punt na punt. De aanval werd 
hard ingezet waardoor de tegenpar-
tij steeds meer moeite kreeg met de 
lastige ballen van Atalante. De set 
werd door Atalante binnen gesleept 
met25-21. De dames van Atalan-
te kregen weer hoop. De vechtlust 
van de derde set kon worden door-
gezet in de vierde set. De dames 
kregen alle hoeken van het veld te 
zien maar konden steeds meer hun 
eigen spel gaan spelen waar Kei-
zer Otto Trivolley geen antwoord 
op had. Ingeborg kwam halverwe-
ge de set in het veld voor Marjan 
en scoorde meteen een paar mooie 
ballen. De vierde set werd ook bin-
nen gehaald door de Atalante da-
mes met 25-21. Nu ging het erom, 
de laatste beslissende set. Atalante 
pakte meteen de leiding door goede 
servicedruk en ze waren vast beslo-
ten dit niet meer te verliezen. De te-
genpartij was moe en de ballen wer-
den steeds makkelijker weg gege-
ven waardoor Atalante lekker door 
kon gaan met aanvallen. De laat-
ste set werd hierdoor ook gewon-
nen met 25-11. Een mooie overwin-
ning, van 2-0 achterstand toch een 
3-2 overwinning maken.

Deze zaterdagmiddag kon niet meer 
stuk voor de Atalante dames. Vrij-
dag 27 januari wordt thuis in de 
Boei gestreden tegen buurtgenoot 
Abcoude om 21:15 uur.
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